الفعالية اإلمنائية للصندوق

أبرز مالمح تقرير الفعالية اإلمنائية للصندوق لعام *2016

انتشار المشروعات التي يدعمها الصندوق
اخلدمات املالية الريفية

مليون

22.2

4

املدخرين الطوعيني
عدد ّ

ماليني

مليون

شخص تدربوا على األعمال التجارية
واملبادرات الفردية
19:81

67 070

مشروعا ً وصل خلدمات تنمية األعمال

2012

 78.7مليون
شخص

مجموعة تسويقية منشأة/معززة

2015

 112.8مليون
2014
 114.3مليون شخص
يستفيدون من اخلدمات
2013
مليون شخص
98.6
يستفيدون من اخلدمات
شخص

50:50

يستفيدون من اخلدمات

يستفيدون من اخلدمات

2011

31 740

هكتار تخضع خملططات الري قيد
اإلعمار/إعادة اإلعمار

املشروعات الصغرى

 59.1مليون
شخص

مليون

16 460

168 000

46:54

1

هكتار من موارد امللكية املشاع
احملسنة
تخضع ملمارسات اإلدارة
ّ

كيلومتر من الطرق
قيد البناء/إعادة إعمار

3.6

عدد املقترضني النشطني

37:63

إدارة املوارد الطبيعية

التسويق

51:49

52:48

51:49

يستفيدون من اخلدمات
52:48

مؤشرات نواتج مختارة

(النسبة املئوية للمشروعات املنجزة في نطاق النتائج املرضية)
90

90

90
75

95

91

حتسن املساواة
بني اجلنسني
2014

2015

84

87

استدامة
الفوائد

75

93

97

الترويج لالبتكار
وتوسيع النطاق

90

93

الفعالية

مستهدف 2015

يتلقون خدمات
نسبة النساء إلى الرجال من األشخاص الذين
ّ
* ميكن تنزيل النسخة الكاملة من تقرير الفعالية اإلمنائية للصندوق من الرابط التاليhttps://webapps.ifad.org/members/eb/118/docs/EB-2016-118-R-8.pdf :

تقيس مؤشرات االنتشار العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يتلقون خدمات من جميع املشروعات اجلارية .وفي حني تشير املؤشرات اخملتلفة فقط لعدد املساهمني في نشاط ما
من أنشطة املشروعات ،إال أن أرقام االنتشار اإلجمالية تشمل جميع املستفيدين املباشرين وأفراد أسرهم .تعود األرقام املبلّغ عنها لعام .2015

76

الكفاءة

82

مبادرة تقدير األثر في الصندوق

األثر األساسي الذي خلّفته المشروعات الممولة من الصندوق في الفترة

2015-2010

تعتبر مبادرة تقدير أثر الصندوق جهدا ً ضروريا ً للوصول إلى قياس متني لألثر الذي
تخلّفه مشروعات املمولة من الصندوق.

 28.8مليون شخص

زادوا من ملكيتهم للدواجن

 43.2مليون شخص
زادوا من عوائدهم الزراعية

 24مليون شخص
متّ تخليصهم من قبضة
الفقر

 22.8مليون شخص
زادوا من أصولهم من
احليوانات

األهداف الموضوعة ألثر المشروعات التي يمولها الصندوق للفترة ( 2018-2016التجديد العاشر للموارد)
 40مليون
شخص

قدرة أكبر على احلركة
االقتصادية

 22مليون
شخص

قدرة أعظم على الصمود

 43مليون
شخص

زيادة في اإلنتاج

 42مليون
شخص

زيادة في الوصول إلى األسواق

اإلجراءات املستقبلية
مت إطالق إطار الفعالية اإلمنائية للصندوق عام  2016بغية حتسني
ّ
عملياتنا من خالل:
فعالية
ّ

تعزيز التركيز على جيل من
النتائج واستخدام القرائن في
دورة املشروعات

حتسني القدرة على الرصد
والتقييم بني صفوف موظفي
الصندوق وفي األقطار املعنية

ربط رصد وتقييم املشروع
باإلبالغ عن النتائج املؤسسية

مكتبا ً قطريا ً تابع للصندوق،

وحيث أن  80باملائة من حافظة الصندوق تدار من قبل أكثر من 40
سيركز الصندوق اآلن على تعزيز القدرات اإلدارية للمكاتب القطرية احلالية
بهدف زيادة الفعالية اإلمنائية.
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 ،Via Paolo di Dono 44 - 00142روما ،إيطاليا
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