الفعالية اإلمنائية للصندوق

أبرز مالمح تقرير الفعالية اإلمنائية للصندوق لعام 2015

انتشار املشروعات التي يدعمها الصندوق
اخلدمات املالية الريفية

20.8

مليون

مدخر طوعي

4.8

مليون

2.5

مليون

17 360

38 730

مشروع يتمتع بالوصول إلى
اخلدمات غير املالية امليسرة

كيلومتر من الطرق
املشيدة /املعاد رصفها

22 670

مجموعة تسويقية مشكلة/معززة

2014

49:51

1

مليون

18:82

هكتار حتت مخططات الري
املشيدة/املعاد بناؤها

التسويق

شخص حصل على تدريب على
ممارسات/تكنولوجيات إنتاج احملاصيل

مليون

1.2

191 000

31:69

التكنولوجيات الزراعية

هكتار من أراضي امللكية املشاع
حتت ممارسات اإلدارة احملسنة

شخص تدرب على األعمال
واملبادرات الفردية

2.3

مقترض نشط

45:55

إدارة املوارد الطبيعية

املشروعات الصغرى

مليون

شخص حصل على تدريب على
ممارسات/تكنولوجيات اإلنتاج احليواني

 114.3مليون
شخص

2013

 98.6مليون
شخص

52:48
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 78.7مليون
شخص

يستفيدون من اخلدمات

يستفيدون من اخلدمات

يستفيدون من اخلدمات

51:49

52:48

51:49

مؤشرات نواجت مختارة

(النسبة املئوية للمشروعات املنجزة في نطاق النتائج املرضية)
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التكرار وتوسيع النطاق
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مستهدف 2015

نسبة النساء إلى الرجال من األشخاص الذين يحصلون على خدمات
ميكن االطالع على توصيف أكثر شموال ألداء الصندوق في تقرير الفعالية اإلمنائية للصندوق على:
https://webapps.ifad.org/members/eb/116/docs/EB-2015-116-R-10.pdf

تقيس مؤشرات االنتشار العدد اإلجمالي لألشخاص (مقسمة حسب اجلنس) الذين يتلقون اخلدمات من جميع املشروعات اجلارية للصندوق في سنة ما  ،في حني تشير
املؤشرات اخملتلفة األخرى إلى عدد املشاركني في نشاط ما من نشاطات املشروع .وتأخذ األرقام اإلجمالية لالنتشار بعني احلسبان جميع املستفيدين املباشرين ،مبا في ذلك أفراد
نفس األسرة .واألرقام الواردة في األشكال هي لعام .2014

69

الكفاءة

76

استقصاء عمالء الصندوق
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واألمن الغذائي أعمال فعالية
املعونة
والتمكني

السياسات
الوطنية

الشراكات

الشركاء
اجملتمع املدني

النسبة املئوية للبرامج القطرية اجلارية في نطاق النتائج املرضية

جدول أعمال أثر الصندوق

y yيتم إجراء سلسلة من تقييمات األثر للوصول إلى قياس أفضل لفعالية
املشروعات التي يدعمها الصندوق ولتوليد التعلم املستند إلى الدالئل
منها .ويتم حاليا جتميع النتائج من  22تقييم الحق لألثر.

إيصال اخلدمات بفعالية أكبر

y yتستمر جودة تصميم املشروعات بالتحسن  -وخاصة بالنسبة للمشروعات
في الدول الهشة حيث مت الوصول إلى جميع األهداف املوضوعة لعام ،2015
باستثناء هدف واحد.

التعلُّم
النجاح
الفشل

y yسيتم نشر تقرير جتميعي موجز عن تقييمات األثر اجملراة بحلول منتصف
عام .2016

y yتستمر األوقات الالزمة ملعاجلة طلبات السحب ولتجاوز األوقات احملددة
للمشروعات بالتراجع ،مما يسهم في إيصال نتائج وخدمات املشروعات في
الوقت احملدد لها في بصورة أكبر.
y yيستمر عدد املكاتب القطرية للصندوق في الزيادة (مبا في ذلك عشرون
مكتبا في الدول الهشة) مما يزيد من قرب الصندوق من زبائنه وشركائه
ويدعم حتسني أداء احلافظة.

مواجهة التحديات

y yبغض النظر عن التحسينات الكبيرة في فعالية املشروعات وأداء احلكومات
في السنوات األخيرة ،إال أن استمرار إيالء هذه اجملاالت اهتماما وثيقا يعد من
األمور احلاسمة.

y yوتتضمن اإلجراءات الرئيسية اجلارية حاليا :إدماج التحليل االقتصادي واملالي
في تصميم املشروعات ،زيادة التركيز على املشروعات املعرضة للمشاكل،
إجراءات لتسريع تعيني موظفي الصندوق ،تبسيط قياس النتائج في دورة
املشروعات بأكملها وتوفير املزيد من التدريب املنتظم على اإلدارة املالية
والرصد التقييم.
تتضمن نتائج استقصاء عمالء الصندوق الدرجات من آخر استقصائني سنويني للعمالء في عامي  2014و 2015اللذين غطيا باإلجمال  70بلدا.

معلومات االتصال
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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ديسمبر/كانون األول 2015

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو مؤسسة مالية
دولية ووكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحدة
مكرسة الستئصال الفقر واجلوع في املناطق الريفية
من الدول النامية .
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البريد اإللكترونيlisandro.martin@ifad.org :

هشام زهني

مسؤول التخطيط االستراتيجي
رقم الهاتف+39 06 5459 2183 :
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