أنت والصندوق
إيصال النتائج
يعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية املؤسسة
املالية الدولية الوحيدة املكرسة حصرا ً لالستثمار في
املناطق الريفية بغية استئصال الفقر واجلوع.

ساعدت احلافظة اجلارية للمشروعات التي يدعمها الصندوق
( ،)2015-2010في تخليص  24مليون شخص من قبضة
الفقر*
عدد البرامج/املشروعات التي متّت املوافقة عليها

يعيش 767مليون شخص من الذين يعانون من الفقر
املدقع على أقل من  1.90دوالر أمريكي في اليوم الواحد

في الفترة 1 037 :2016-1978

عدد البلدان التي استثمر فيها الصندوق124 :
 %80منهم في مناطق ريفية

يعاني السكان الريفيون من االفتقار إلى األغذية،
واملوارد ،والتمويل ،والبنى التحتية وقلّة اخليارات
املتاحة لهم.
ومن خالل زيادة االستثمار ،ميكن لصغار املزارعني زيادة
إنتاجهم ،واالرتباط باألسواق وحتسني سبل عيشهم.
للسكان
تعتبر الزراعة الوسيلة األساسية
ّ
الريفيني للخروج من الفقر.

%65

من الذين يعانون
من الفقر املدقع
يعملون في
الزراعة

حوالي  %40من
 244مليون مهاجر
دولي هم من
املناطق الريفية.

يتوجب زيادة إنتاج األغذية بنسبة  %60بحلول عام 2050

للصندوق مهمة فريدة من نوعها
وخبرة ال مثيل لها في العمل في
املناطق النائية حيث ال يذهب اآلخرون
وحيث الفقر أكثر جتذراً.

منذ العام  ،1978وصلت املشروعات
التي يدعمها الصندوق إلى

 464مليون شخص

 97مليون شخص
حصلوا على خدمات من
املشروعات التي يدعمها
الصندوق في العام ،2016

50:50

نساء:رجال

تعمل املشروعات التي يدعمها الصندوق مباشرة مع
السكان األكثر تهميشا ً واألكثر حرمانا ً .وهي تركّ ز على
متكن
النساء والشباب الريفيني والشعوب األصليةّ .
يقدمها الصندوق البلدان النامية
القروض واملنح التي
ّ
من زيادة إنتاج األغذية ،وخلق فرص عمل وحماية املوارد.

مليون

مدخر طوعي
16.1
في العام  %61 - 2016منهم من
النساء

 1.4مليار دوالر أمريكي
مدخرة في املصارف
ّ

 13 700كلم

من الطرقات بنتها وأصلحتها

املشروعات اجلارية في العام 2016

* وفقا ً لتحليل املشروعات املنتهية واجلارية بني العامني  2010و ،2015مع استعمال نتائج  22تقييما ً لألثر يتم إجراؤها بعد انتهاء املشروعات بالتزامن مع منهجية االستقراء .للحصول
على معلومات أكثر انظر ،A. Garbero :قياس أثر الصندوق .ورقة أساسية ملبادرة تقييم أثر التجديد التاسع ملوارد الصندوق.2016 ،

https://www.ifad.org/documents/10180/fe518fc8-22e7-4438-b12c-2df521d80bc3

 1.9مليار

يعتمد حوالي  2.5مليار شخص

دوالر أمريكي

على املزارع الصغيرة

يعتمد الصندوق نهجا ً يتمحور حول البشر

ينخرط املشاركون في التصميم والتنفيذ ويساهمون
في تكاليف املشروعات .وتقدم البلدان الفقيرة
مساهمات في الصندوق أيضا ً.

مقدمة من املشاركني
ّ
في املشروعات في الفترة
2016-1978

تعتبر الزراعة املفتاح حللّ أكثر املشاكل إحلاحا ً
في العالم ،من اجلوع والفقر إلى الهجرة والتغير

تشكل النساء

%43

املناخي والنزاعات.

من القوة العاملة
في الزراعة عامليا ً

تنتج املزارع الصغيرة حوالي  %80من اإلنتاج في أفريقيا
جنوب الصحراء وأجزاء من آسيا .ولكن غالبا ً ما

يعاني أصحاب احليازات الصغيرة من اجلوع.

176

103

عدد الدول
األعضاء في
الصندوق

عدد الدول األعضاء
املساهمة في
التجديد األخير ملوارد
الصندوق

تستورد أفريقيا أغذية بقيمة  35مليار
دوالر أمريكي سنويا ً بالرغم من أنها
متتلك أكثر من نصف األراضي
الزراعية غير املزروعة في العالم

إن كنت تهتم بالفقر ،واجلوع ،والتغذية ،والبيئة ،وببناء
عالم يتمتع باالستقرار واالستدامة لألجيال القادمة،
فأنت إذا ً تهتم باملناطق الريفية.
%90

من

مساهمات الدول
األعضاء تذهب إلى
البلدان منخفضة
الدخل والبلدان
متوسطة الدخل من
الشريحة الدنيا

نصف
املساهمات
مخصص
ألفريقيا

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

يقوم الصندوق حاليا ً
بتعبئة موارده من أجل
تنفيذ برنامج عمله
للفترة 2021-2019
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يهدف الصندوق
إلى استقطاب
املوارد األساسية
التي تصل إلى ما
بني  1.3مليار دوالر
أمريكي و 1.6مليار

وزيادة برامجه
للقروض واملنح
بنسبة
%40-25

دوالر أمريكي
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