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 والخالصة تنفيذيالموجز ال

(. 2015-2013)الصندوق لموارد  التاسعتجديد الىذا ىو التقرير األول عن الفعالية اإلنمائية لمصندوق في  -6
المؤشرات الواردة  مقابلاألداء  معمومات عنم يقدتفي  تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوقمن الغرض ويتمثل 

وقد أدخل إطار  1.لموارد الصندوق تجديد التاسعالتنفيذ التزامات ، و 2015-2013النتائج قياس في إطار 
ثباتيا  التحسينات اليامة لتعزيزقياس النتائج مجموعة من  بشكل أكثر النواتج التي حققيا الصندوق وا 

وىو في  –قيمة مقابل المال العمى  بشدةتركيز المع  بشأن االنتشار واألثرطموحة  اضع أىدافوو  ،وضوحا
 نشخاص الذياألعدد من حيث  اىدفيضع متعددة األطراف إنمائية منظمة لقياس النتائج لإطار  الواقع أول
جيد كبير إلجراء ببذل الصندوق  التزم ،ذلكفيما يتعمق بو  2.شخص مميون 80 -الفقر  من دائرة يخرجون

 .2015ألثر بحمول عام لتقييما  30

ىناك ولكن  ،ككل جيداالفقر والجوع المتعمقة باألىداف اإلنمائية لأللفية تحقيق وكان التقدم المحرز نحو  -7
بين الدول من وال سيما  ،ال تزال بعيدة عن الطريق الصحيح لتحقيق تمك األىدافالتي العديد من البمدان 

 1.25 عمى أساس)انون من الفقر المدقع عدد األشخاص الذين يعوال يزال  .اليشة والمتأثرة بالصراعات
مميون نسمة  827و مميار 1.2 لمغاية حيث يبمغالجوع الشديد مرتفعا من ويعانون  (دوالر أمريكي في اليوم

 .ملسبل عيشيعمى الزراعة  ونعتمديالمناطق الريفية و في  ونعيشمعظميم يزال يوال  ،عمى التوالي

المقدم إلى لم يتم تكثيف الدعم  مااستئصال الجوع و  الفقريمكن أن تنجح أي خطة لمقضاء عمى ال و  -8
لالستفادة من الفرص  ويجيز المجتمعاتواجييا تتناسب مع حجم التحديات التي يلمجتمعات الريفية لا

األكثر فعالية من حيث التكمفة  الطريقةىو االستثمار في زراعة الحيازات الصغيرة ويعتبر الجديدة الناشئة. 
يرجع و  –شاممة في المناطق الريفية و  لفقر والجوع وحفز تنمية اقتصادية حيويةلمكافحة المبمدان النامية 

وضمان توجيييا بكفاءة من خالل برامج تنمية  ،تعبئة موارد ليذا الغرض إلىوجود الصندوق في السبب 
 .فعالة لمغاية

مميار  1.39)المطمقة  حيث القيمةمستوى قياسي من لتاسع لموارد الصندوق إلى لمتجديد اتعيدات ووصمت ال -9
 المبالغوتشمل ىذه  .في المائة( 93)مميار دوالر أمريكي  1.5 البالغبالنسبة إلى اليدف و  (أمريكي دوالر

الحيازات الصغيرة لتحسين أصحاب زراعة التأقمم لصالح برنامج لمميون دوالر أمريكي  330 قدرىاتعيدات 
المناخ عن طريق توسيع نطاق النيج تغير تكيف مع عمى الالصندوق  يساندىاالتي  قدرة المشروعات

مخاطر المتصمة لااليشاشة أمام الحد من  نفسوفي الوقت و متعددة المنافع" لزيادة اإلنتاج الزراعي ال"
عمى مركز "منارة" الحيازات الصغيرة أصحاب عة زراالتأقمم لصالح برنامج حصل  ،2013في عام و  .بالمناخ
ألطراف في اتفاقية لمؤتمر وارسو  خاللالمناخ المرتبط بالتمويل مجال لالبتكار في ير يلتغمن أجل االزخم 

 .األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

                                                      

طار قياس النتائج ل 1 ن األول ممحقييردان في ال 2015-2013مفترة مصفوفة االلتزامات المتعمقة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق وا 
(، الموافق عميو في الدورة GC 35/L.4بالتجديد التاسع لموارد الصندوق )والثاني عمى التوالي من تقرير المشاورة المتعمقة 

 .2012الصندوق المعقودة في فبراير/شباط  محافظي الخامسة والثالثين لمجمس
 .2015سيتم اإلبالغ عن األداء مقابل ىذا اليدف في عام  2
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 المصروفات معدلزيادة  من حيثتقدم مثير لإلعجاب  قد أحرزف ،لصندوقامن حيث تقديم مساعدة و  -:
الوقت انخفض ، و في المائة عن العام الماضي 17المصروفات بنسبة  وزادت .تجييز المصروفاتسرعة و 

الوقت من الموافقة عمى المشروع انخفض أيضا و  في المائة، 40أكثر من بالالزم لتجييز طمبات السحب 
لصندوق في زيادة الكفاءة التي مؤشرات قوية عمى نجاح ا التغيراتوتعتبر ىذه  .صرف الدفعة األولى وحتى

 .المعنيةلبمدان إلى االخدمات  يقدم بيا

مسوح وتؤكد  .الصندوق المستقل فيتقييم لاأداء الصندوق كشريك بشكل ممحوظ وفقا لمكتب  وقد تحسن -;
 يعالجيامجاالت أخرى لمتحسين، عمى تسمط الضوء أيضا و  ،وجية النظر ىذهالشركاء بصفة عامة 

كثر انتظاما في حوار األ نخراطاالو  تحقيق الالمركزيةعمى المستمر  العملالصندوق بالفعل من خالل 
 السياسات الوطني.

من  ،في المائة 33ارتفع عدد المستفيدين الذين يتمقون خدمات من المشروعات التي يموليا الصندوق بنسبة و  ->
في المائة من  87ليصل إلى  ،2012في عام مميون شخص  78.7إلى  2011 عام فيمميون شخص  59.1

بمغ تحيث  ةالنساء المستفيدات مرتفع نسبةال تزال و  .2015لعام المحدد شخص مميون  90 اليدف البالغ
وكانت  .الصندوق يساندىاالتي  مشروعاتوىو ما يمثل مؤشرا رئيسيا عمى شمولية ال ،في المائة 50حوالي 

المؤشرات التي حققت بين من وخدمات التسويق  األعمال الصغرىمنشآت مؤشرات قياس المستفيدين من 
ربط أصحاب الحيازات الصغيرة باألسواق من خالل بيعكس االىتمام المتزايد بما معدالت نمو أعمى 

 .القيمة سالسل مشروعات

واقتربت بالفعل  ،أيضا إلى حد كبير األثروقد تحسنت مساىمة الصندوق في تحقيق النتائج اإلنمائية و  -=
اتجاىات إيجابية  ُسجمتو  .أو تجاوزتيا 2015أىداف إطار قياس النتائج لعام عديدة من لمؤشرات بالنسبة 

دارة الموارد الطبيعية ؛األثر عمى الفقر الريفيو  ؛تكرار وتوسيع النطاقال: ما يميفيما يتعمق ب كبيرة  ؛والبيئة وا 
بصفة عامة ىذه النتائج  تبينو  3.االجتماعيالبشري و ورأس المال  وتنمية األسواق؛ ؛التمايز بين الجنسينو 

بما في ذلك  ،المتناميمتزايد لطمب المجتمع الدولي تستجيب بشكل الصندوق  يساندىاالتي  مشروعاتأن ال
يمكن أن تعزز  واستدامة نماذج تنمية أكثر شموالإعداد المتعمق ب"، 2015"ما بعد عام مناقشات في سياق 

 .أجيال المستقبلو  الحالي جيلملالرخاء المشترك 

الوصول إلى  بالنظر إلى أنأساسا  األداء الحكوميو  اتكفاءة المشروعوثبت أن أكبر الصعوبات تتعمق ب -<
وىذان المجاالن ىما أيضا أكثر  ،جدا صعب جدا ومكمفالريفية الفقراء في المناطق النائية من المناطق 

بما  ،خذ تدابير عالجيةتُتو  .في كثير من األحيان ضعفاألقدرات تقديم الخدمات تكون فييا ي التالمجاالت 
والتي  4،في ذلك من خالل خطة العمل الموحدة التي أنجزت مؤخرا لتعزيز الكفاءة التشغيمية والمؤسسية

 التجديد التاسع لموارد الصندوق. لفترةاسعة من اإلصالحات المتفق عمييا و المجموعة التدعم و  سوف تكمل

 سيبدأ ذلكواستجابة ل .في خطر عدم تحقيق أىداف التنمية دون تغيير أنياالمبمغ  مشروعاتنسبة الوال تزال  -61
التنفيذ في التغمب عمى مشاكل ركز عمى يالزراعة لألمم المتحدة و  مع منظمة األغذية االصندوق برنامج

                                                      

ة واسعة من المواضيع، بما فييا: االستيداف؛ البرامج التي يساندىا الصندوق موجية بسياسات واستراتيجيات عن مجموع 3
دارة الموارد الطبيعية؛ والتعاون مع  والتمايز بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والشعوب األصمية؛ واألراضي؛ وتغير المناخ؛ والبيئة وا 

 القطاع الخاص.
 .EB 2013/109/R.12الوثيقة  4
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تكون الموجودة في السياقات المؤسسية واالجتماعية اليشة حيث  خصوصا تمك ،ة األداءضعيف مشروعاتال
معمميات التي يموليا الصندوق في لأوسع يتم االضطالع باستعراض  ،وفيما يتعمق بذلك .األداء أشدمشاكل 

 ىذا العمل وسيستكملسيم في تعزيز نموذج أعمال الصندوق في ىذه البمدان. يالدول اليشة من شأنو أن 
 .2014 الدول اليشة في عام بشأنالمستقل مكتب التقييم  من المقرر أن يضطمع بوييم مؤسسي ويسترشد بتق
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 تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق

 مقدمة - أوال

بأداء الصندوق مصندوق إلبالغ الييئتين الرئيسيتين لاآللية الرئيسية  ىوتقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق  -6
التجديد التاسع لموارد المتعمقة ب االلتزاماتفي مصفوفة  المنصوص عمييا واألىدافااللتزامات  مقابل

طار قياس الصندوق و  نحو تحقيق مؤشرات إطار المحرز التقدم عن  وترد معمومات. 2015-2013النتائج ا 
المحرز في تحقيق التزامات التجديد متقدم ويرد ممخص ل أدناه، اإلى سادس اثانياألقسام نتائج في قياس ال

 اإلبالغ عنطمبات المجمس التنفيذي لتبسيط التاسع لموارد الصندوق في الذيل األول. وبما يتماشى مع 
السنوي عن سياسة الصندوق التقرير  :عمى التوالي 5-2 بوصفيا الذيولالتقارير األربعة التالية  ترد ،األداء
التقرير و وتنفيذ برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البمدان نموا؛  ؛وتمكين المرأة التمايز بين الجنسينبشأن 

برنامج التأقمم لصالح مرحمي عن التقرير الو  ؛وبرامج الصندوق مشروعات في جودةالالسنوي عن ضمان 
 .الحيازات الصغيرةأصحاب زراعة 

 :ألداءل عد مختمفبُ  بتقييمكل مستوى ويقوم  .إطار قياس النتائج في خمسة مستويات وُينظم -7

  المتمثل في  التقدم العالمي في تحقيق اليدف األول من األىداف اإلنمائية لأللفية يتابع 1المستوى
 ،الزراعيإلى القطاع نب المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة اإلى ج ،الفقر والجوع عمى لقضاءا

 ؛األول والثاني( الممحقان) ىذا القطاع واالستثمار العام واإلنتاجية في

  الصندوق  يساندىاأداء المشروعات التي  تتناول ،اثالثالقسم في  ناقشتُ ، التي 2مؤشرات المستوى
ويتم تقاسم  .عمى الفقر وانعدام األمن الغذائي لألثرتعتبر مؤشرات قوية نسبيا ىي . و بعد إنجازىا

عن تنفيذ  ينمسؤولال ينوالشركاء األخر  المعنيةالحكومات  معالمسؤولية عن النتائج التي تحققت 
الحكومات التي تعدىا  اتلى تقارير إنجاز المشروعإ التقييماتوالصندوق. وتستند ىذه  اتالمشروع
يتم  ،2011عام منذ و  .الصندوقداخمية في من خالل عممية استعراض تصنيفيا ويجري  المعنية،

مستقل التقييم الذات الصمة من قبل مكتب  والتصنيفاتالتحقق من جميع تقارير إنجاز المشروعات 
المستقل مكتب التقييم و  الصندوقالتي يتوصل إلييا  التصنيفاتالفرق بين ويكون  .الصندوق في

األثر عمى الفقر " الحرجلممقياس وخاصة بالنسبة  ،نسبيا ا)المعروف أيضا باسم "االنفصال"( صغير 
 ؛"الريفي

  مل إلييو تم الوص نعدد المستفيدين الذيناقش في القسم رابعا، تقيس التي تُ ، 3مؤشرات المستوى 
المسؤولية عن األداء في ىذا  ويتم تقاسم .من خالل مشروعات جارية المقدمةممموسة المخرجات الو 

معمومات عنيا مباشرة  مشروعاتال وتقدم، اآلخرين الشركاء المنفذينو  المعنيةالمجال مع الحكومات 
ستختمف ممموسة ال مخرجاتوبالنظر إلى أن ال .الصندوقواألثر في نتائج نظام إدارة المن خالل 

ىو عدد بارز و وىناك استثناء  .يااستيداف وليسمعظم المؤشرات  متابعةيتم  ،وفقا لنوع المشروع
 ؛مل إلييو تم الوص ناألشخاص الذي

  تنطوي عمى المتغيرات التي  ،اوسادس افي القسمين خامس ناقشتُ ، التي 5و 4 المستويينمؤشرات
وىي تتعمق  .عن أداء إدارتوبصورة مباشرة وتعبر بدرجة أكبر تحت سيطرة الصندوق نفسو  تكون
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ليس من حيث  ،مقابل المال ةقيمالرفع و  البرامجوأثر  نواتجالصندوق لتعظيم يقوم بيا باألعمال التي 
وىناك عدة  .استخدام الموارد البشريةو  والتوقيتولكن أيضا من حيث التكمفة فحسب،  النتائج

المشروع ضمان الجودة والمنح لجودة وحدة  مثل ،أطراف قريبةأطراف خارجية أو  تبمغ عنيامؤشرات 
 .ةداء البرامج القطريألالعمالء  مسوحومن خالل  عند اإلدراج

 االتجاىات العالمية في الفقر والجوع والزراعة –ثانيا 

عمى المستوى و . 2015-2013 إطار قياس النتائج من 1 ات المستوىمؤشر مقابل  التقدم 1الجدول  يوجز -8
 المتمثل في خفض نسبة األىداف اإلنمائية لأللفية من 1تحقيق اليدف تم ، الصين وبقيادة من، العالمي

 .2015عام  المحدد فيالموعد  قبل خمس سنوات من إلى النصف مدقع األشخاص الذين يعيشون في فقر
ون يعيشون بدخل زاليال  شخصمميار  1.2نحو تشير التقديرات إلى أن ، العامالتقدم  عمى الرغم منو 

بين  اختالفات واضحةوىناك . في مناطق ريفيةثالثة من أصل أربعة( ) معظميمويعيش ضعيف جدا، 
الوارد في  الفقر لقضاء عمىىدف ا تحقيقل المسار الصحيح ال تزال بعيدة عنكثير من البمدان المناطق و 
تحقيق  ىي قريبة من أو جميع المناطق، حققت ومع ذلك، فقد. األىداف اإلنمائية لأللفيةمن  1اليدف 
 مميون 290 من بشكل مطرد، الفقراء المدقعين عدد زاد حيث، جنوب الصحراء أفريقيا باستثناءاليدف 
 .األشد فقرا متوسط دخل ولم يزد، 2010في عام  مميون شخص 414 إلى 1990عام  فيشخص 

 1الجدول 
 االتجاىات العالمية في الفقر والجوع والزراعة :3102-3102من إطار قياس النتائج  1مؤشرات المستوى 

 المؤشرات
خط األساس 

 النتائج )السنة( )السنة(
 المستوى المستيدف

 )السنة(
 نواتج الحد من الفقر العالمي والتغذية 1-1
 أدوالر أمريكي في اليوم  1.25: السكان الذين يعيشون عمى أقل من 1اليدف اإلنمائي لأللفية  1-1-1

 
46.7% 

(1990) 

 
22% 
(2010) 

 
23.4% 

(2015) 
 %23.2  ب: معدل انتشار نقص التغذية بين السكان 1اليدف اإلنمائي لأللفية  1-1-2

(1990-1992)  
14.3% 

(2011-2013) 
11.6% 

(2015) 
 %25 أ: األطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون من نقص الوزن 1اليدف اإلنمائي لأللفية  1-1-3

(1990) 
16% 
(2011) 

 يتابع
 

 نواتج التنمية واالستثمارات الزراعية في العالم 1-2
 ج( 2004-2006 = 100مؤشر إنتاج المحاصيل )  1-2-1

 
105.1 

(2007) 

 
118.2 

(2011) 

 
 يتابع

 3.3 جالقيمة الزراعية المضافة )نسبة النمو السنوي(  1-2-2
(2007) 

3.9 
(2011) 

 يتابع

 دالرسمية المقدمة لمزراعة اإلنمائية مستوى المساعدة  1-2-3
  

 مميار دوالر 5.7
(2006) 

 مميار دوالر 10.7
(2011) 

 يتابع

من مجموع النفقات العامة في المائة  10إلعالن مابوتو المتعمق بتخصيص  الممتثمةنسبة البمدان  1-2-4
 هلمزراعة 

19% 
(2005) 

24% 
(2003-2010) 

 يتابع

 .2013تقرير األىداف اإلنمائية لأللفية، األمم المتحدة، المصدر:  أ
 .2013الغذائي في العالم لعام  األمنالمصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. حالة انعدام  ب
 . القيمة المضافة الزراعية المبمغ عنيا لمبمدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.لمعالمي، مؤشرات التنمية العالمية. مؤشر إنتاج المحاصيل المبمغ عنو المصدر: البنك الدول ج
، 2011بأسعار عام  الثابتة )التزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية بدوالرات الواليات المتحدة StatExtractsالمصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.  د

 .(لقطاع الزراعة والحراجة وصيد األسماك، حسب الجية المانحة الثنائية والمتعددة األطراف
 دعم المعرفة.النظام اإلقميمي لدعم التحميل اإلحصائي و :  المصدر ه

http://www.resakss.org/sites/default/files/pdfs/ReSAKSS_AgExp_2013_website.pdf 
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األىداف من  1الوارد في اليدف  الجوع ىدف القضاء عمى مزيد من التقدم لتحقيقإلى كون ىناك حاجة تسو  -9
في  14.3إلى انتشار الجوع في البمدان النامية  ت نسبةحيث وصم ؛عمى المستوى العالمياإلنمائية لأللفية 

ة من واضح اختالفاتمرة أخرى، ىناك و  .مميون شخص 827أي ما يعادل  ،2013-2011 الفترة المائة في
في موجودة يعانون من نقص التغذية األشخاص الذين أعمى نسبة من و  .مختمف المناطق بينالتقدم حيث 

ىدف  تحقيقمن أجل و  .سيا ارتفاعا في معدل انتشار نقص التغذيةشيدت غرب آ، و أفريقيا جنوب الصحراء
تقدم في خفض سيتعين أيضا تسريع ال ،األىداف اإلنمائية لأللفيةمن  1الوارد في اليدف  القضاء عمى الجوع

 أكثر مننمو اإلنتاج الزراعي العالمي  وبمغ. الذين يعانون من نقص الوزنسنوات  5نسبة األطفال دون سن 
 ألخيرة تشير إلى تباطؤ نمو المخرجأن التوقعات ا غير ،في المائة سنويا عمى مدى العقود القميمة الماضية 2

اإلنتاج عدد من العوامل إلى نمو ومن المتوقع أن يؤدي  .المقبل العقدفي  في السنةفي المائة  1.5إلى 
أسعار ارتفاع بما في ذلك  ،اجأقل مما كان عميو في الماضي: تغييرات جوىرية في ظروف اإلنتبمعدل 
الصدمات و  ؛األراضي والمياه عمى وجو الخصوص()تزايد القيود عمى الموارد و  ؛وتزايدىاالطاقة و النفط 

نقص  ،في بعض الحاالتالمتطرفة؛ و بما في ذلك األحداث الجوية  ،تغير المناخوالضغوط المتصمة ب
من  ،ومع ذلك .ص، في مجال البحث والتطويرعمى وجو الخصو و  ،الماضيفي  االستثمارات في الزراعة

ذلك  ومن شأن .الطويلبسرعة أكبر في البمدان النامية عمى المدى اإلنتاج الزراعي ستمر نمو يالمتوقع أن 
مع عزز األمن الغذائي يينبغي أن ، و زيادة حصتيا من اإلنتاج الزراعي العالمي والتجارةأن يؤدي إلى 
دراراإلنتاج العالمي توزيعو لمخاطر  نتاج ل أعمى و و دخ وا  في العديد من البمدان المستوردة أعمى محمي ا 

 لتحقيق ذلك. ااستمرار االستثمار لدعم زيادة اإلنتاجية حاسم وسيكون .غذيةلألالصافية 

بين كبير قطاع الزراعة بشكل المقدمة إلى المساعدة اإلنمائية الرسمية زادت بعد عدة سنوات من التراجع، و  -:
المساعدة غير أن  .2011و 2008-2007 األغذية في الفترةرتفاع أسعار استجابة ال 2011و 2006عامي 

التنبؤ إمكانية  مما يثير شواغل إزاء ،األغذيةتحركات أسعار  تشيد تقمبات تعكساإلنمائية الرسمية 
التي تكون ال سيما في الفترات و  ،المستدامآفاق نموىا و  ىذا القطاع المقدمة إلىالمساعدة اإلنمائية الرسمية ب

 .ىادئة نسبيالألغذية سواق العالمية فييا األ

العام عمى اإلنفاق  زاد ،عندما اعتمد إعالن مابوتو بشأن الزراعة واألمن الغذائي في أفريقيا 2003منذ عام و  -;
ليدف المتمثل في بمدا ا 13تجاوزت  :ولكن بوتيرة أبطأ من نمو إجمالي النفقات ،الزراعة في أفريقيا ككل

في  بمدا اليدف 12تجاوزت ، و في المائة من الميزانيات الوطنية لمقطاع الزراعي في أي سنة 10تخصيص 
في المتزايد أجزاء أخرى من العالم النامي اتجاىا مماثال من اإلنفاق الحكومي وتظير  .احدةو  أكثر من سنة

  من إجمالي النفقات. كنسبةينخفض اإلنفاق  فإنومع ذلك  ،الزراعةمجال 

 مساىمة الصندوق في النواتج اإلنمائية واألثر  - الثاث
األداء في ويقترب  .2015-2013إطار قياس النتائج  من 2 المستوى مؤشرات مقابلالتقدم  2الجدول  يوجز ->

دارة و  البيئة)( لعدة مؤشرات ىاء )العمود 2015( من أىداف دال )العمود 2013-2012الفترة  الموارد ا 
قد تم ف ،التمايز بين الجنسينفي حالة و  (.والمالءمةواستدامة الفوائد،  ،نطاقالتوسيع و  تكرارالو  ،الطبيعية
 يؤدي إلىزيادة الفرص المتاحة لممرأة في الزراعة  حيث إنوىذا ميم بشكل خاص  ،2015عام ىدف تجاوز 
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 األثر عمى الفقر الريفييظير و  .دة الجوعالتخفيف من حو  نمزارعي الغمة فيفوائد كبيرة من حيث زيادة 
 .2015تحقيق ىدف إطار قياس النتائج لعام التمديد لحتاج إلى سي ،تقدما مشجعا

العمودان باء وجيم المذان يوفران ) حجماأكبر  ولمجموعة عند استخدام بيانات تغطي فترة زمنية أطولو  -=
 ،تحسنا ممحوظا تظيرفإن العديد من المؤشرات المشار إلييا أعاله  (،تجاىاتاالأساسا أكثر حزما لتحديد 

وتجدر اإلشارة بصفة  .(ألف )العمود 2005التقييم الخارجي المستقل لمصندوق في عام  منذ نشرخاصة 
 .األسواقو  ياالجتماعالبشري و رأس المال و  لألثر عمى الفقر الريفيأداء المؤشرات الفرعية خاصة إلى 
دارة الموارد الطبيعيةالنتائج المتعمقة بجنبا إلى جنب مع  ىذه النتائج وعندما تؤخذ تبين أن فإنيا  ،البيئة وا 

نماذج المتعمق ب المتناميمتزايد لطمب المجتمع الدولي  تستجيب بشكل التي يساندىا الصندوق مشروعاتال
قابمة لالستدامة  ،نفسو الوقتفي تكون و  ،والمستضعفين قدرات الفئات المحرومة وتبني ،تنمية أكثر شموال

 .ةكبير  بصورةتوسيع النطاق و  التكراربتعزيز األداء فيما يتعمق فقد تم ، أىميةوبما ال يقل من الناحية البيئية. 

أثر عمميات الصندوق و  في الطبعات األخيرة من تقريره السنوي عن نتائج المستقل مكتب التقييموسمط  -<
دارة الموارد الطبيعية ألثر عمى الفقر الريفياالمتعمقة بالتحسينات  الضوء عمى آخر كما أكدت  .والبيئة وا 

أال وىو أداء  ،آخرمؤشر لاالتجاه التصاعدي  أثر عمميات الصندوقو  تقرير السنوي عن نتائجمن ال طبعتين
في  مستكممة مشروعاتفي المائة ل 47 أو أفضل بنسبة إلى حد مامستوى مرض  من)الصندوق كشريك 

 (.2011-2009 الفترة في مستكممة مشروعاتفي المائة ل 84إلى  ،2006-2004الفترة 

أضعف مؤشر في و  عامبشكل األكثر أىمية وتحديا  وىي إحدى المجاالت ،وقد أظيرت استدامة الفوائد -61
ة يالزراعالتنمية في  المعنيةالبمدان زيادة انخراط بفضل الجيود المبذولة لتقدما جيدا  ،2009-2006 مجموعة

تعميم المؤسسات التي ب االىتمام، و أفضل استراتيجيات خروج وكذلك، ات أقوىالريفية من خالل شراكو 
التي أنجزت تم  مشروعاتفي المائة من ال 80عمى الرغم من أن و  .ةيبرامج الحكومالأنشئت حديثا في 

إلى بذل يحتاج الصندوق  فإن ،فعاليةلمن حيث اأو أفضل  إلى حد ما يةمرض يا بالفعل كمشروعاتتصنيف
إدارة المشروعات  أفرقة نشر، و وترتيبات مؤسسية واضحة ،أكثر واقعيةتصميمات جيود إضافية لضمان 

 .الوقت المناسبفي عالية الجودة 
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 2 الجدول
 : مساىمة الصندوق في النواتج اإلنمائية واألثر3102-3102من إطار قياس النتائج  2مؤشرات المستوى 

التقييم الخارجي  -ألف  المؤشرات
 2005 المستقل

 النتائج -باء 
2006-2009 

 النتائج -جيم 
2010-2013 

 النتائج –دال 
2012-2013 

المستوى  -ىاء
عام  المستيدف
2015 

مؤشرات النواتج )النسبة المئوية لممشروعات المصنَّفة بتقدير  2-1
 ُمرٍض إلى حد ما أو أفضل( عند اإلنجاز

     

 100 97 97 91 100 المالءمة 2-1-1

 90 80 80 80 67 الفعالية 2-1-2
 75 66 66 66 45 الكفاءة 2-1-3

 األثر عمى الفقر الريفي 2-1-4
 األصول األسريةو الدخول 

 الزراعة واألمن الغذائي
 رأس المال البشري واالجتماعي 

 المؤسسات والسياسات
 األسواق

55 74 
74 
73 
69 
77 
56 

83 
86 
81 
89 
84 
75 

84 90 

 90 91 91 90  التمايز بين الجنسين 2-1-5
 75 72 72 64 40 ستدامة الفوائدا 2-1-6
 90 84 84 71 55 االبتكار والتعمم  2-1-7
 90 86 86 66 55 التكرار وتوسيع النطاق  2-1-8
دارة الموارد الطبيعية 2-1-9  90 87 87 68 - البيئة وا 
  -   - أ المناختكيف ذوي الحيازات الصغيرة مع تغير  2-1-10
 80 71   - األداء الحكومي  2-1-11
      أمؤشرات األثر  2-2
 يتابع    - ممكية األصول األسرية مؤشر 2-2-1
سوء -مؤشرات فرعية  3مستوى سوء التغذية لدى األطفال ) 2-2-2

ت التغذية الحاد والمزمن ونقص الوزن(، مصنفًا حسب الفتيا
 والفتيان

 يتابع    -

 يتابع    - مدة موسم الجوع 2-2-3
      أ عدد األشخاص الذين يخرجون من دائرة الفقر 2-3
 مميون  80     - عدد األشخاص الذين يخرجون من دائرة الفقر  2-3-1

 .2015سيتم اإلبالغ عن المؤشرات في عام  أ 

 ينويجري اتخاذ تدابير لمعالجة ىذ .األداء الحكوميو  الكفاءة :وال تزال ىناك صعوبات في مجالين -66
التي  5ية ، بما في ذلك من خالل خطة العمل الموحدة لمصندوق لتعزيز الكفاءة التشغيمية والمؤسسينالمجال

التجديد واسعة من اإلصالحات المتفق عمييا لفترة المجموعة ال كملتُ والتي س ،مؤخرا تم االنتياء من إعدادىا
 ل كركيزة ليا.التاسع لموارد الصندوق وتعم

ويتقيد إلى حد ما داء مشروط األمن الميم أن ندرك أن  ،جيودالأفضل يبذل لصندوق أن اعمى الرغم من و  -67
المناطق  منالوصول إلى الفقراء في المناطق النائية والمحرومة إن  ،عض الحقائق السياقية اليامة. أوالبب

بين الجيود المبذولة لتحقيق أثر مستدام  تعارضإلى ذلك ؤدي ييمكن أن و  .الريفية صعب جدا ومكمف
 ثر عمى حساب الكفاءة.األفي بعض الحاالت تعزيز يتحقق  ليس من المستبعد أنو  ،زيادة كفاءة المشروعو 

                                                      

 .EB 2013/108/R.12الوثيقة  5
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في تحسين أداء المشروع وتحقيق  احاسم الشركاء المنفذين عامالالمعنية و أداء الحكومات يكون ثانيا، و  -68
 ات ككلأن أداء الحكوم المستقلمكتب التقييم و  الصندوقبيانات كل من  وتظير .قياس النتائجإطار اىداف 
فإن الواقع ىو أن المناطق الريفية موطن  ،لألسفو  .تحسن عمى مدى العقد الماضييلم و ا لمغاية ليس قوي
بما في  ،شديدةقيود مالية من ومع ذلك تعاني الحكومات دون الوطنية الريفية  ،من الفقراءكبير جدا لعدد 

 .لفقراءإلى امن تقديم مجموعة عالية الجودة من الخدمات  اذلك قواعد ضريبية ضيقة جدا تمنعي

المشاورة وحددت  .األداء الحكوميبرتبط ارتباطا وثيقا مشكمة الصرعات واليشاشة التي ت كىنا، اثالثو  -69
مراجعة إلى الصندوق  ودعت ،ذات أولويةالمشكمة كمسالة ىذه  التجديد التاسع لموارد الصندوقالمتعمقة ب

 أجريت ،نطاقا أوسع استعراضفي سياق عممية و  .نيجو في تصميم البرامج ودعم التنفيذ في الدول اليشة
 .دراسة لتقييم أداء المشروعات في الدول اليشة

تمك الموجودة في الدول غير اليشة في  أقل أداء منفي الدول اليشة  مشروعاتأن ال 1 الرسم البيانيويبين  -:6
 اتممشروعلمعقد لمغاية التصميم ويمثل الكفاءة المشروع.  خاصة فيو  ،ع مجاالت األداء الرئيسيةجمي
السياق المتقمب والقضايا المتصمة باألمن في الدول اليشة )ولكن أيضا المناطق و  المؤسسات المنفذةضعف و 

التنفيذ وتقوض  ووظائف اتاإلشراف عمى المشروع تعترضتحديات  (اليشة داخل الدول غير اليشة
 .المشروع فوائداستدامة 

 1الرسم البياني 

 (3102-3112) الفرق في األداء بين الدول اليشة والدول غير اليشة

 
قد ، إن لم يكن مع مرور الوقتفي الدول اليشة  ظل ثابتاأيضا أن أداء المشروع  2 البياني يبين الرسمو  -;6

، مما اعمى النقيض من ذلك، تظير المشروعات في الدول غير اليشة تحسنو بعض النواحي.  منتدىور 
 بين الدول اليشة وغير اليشة. الفرق اإلنمائي يعني اتساع
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 الفعالية                 الكفاءة     األثر عمى الفقر الريفي     االستدامة والممكية    لممشروع اإلجمالياإلنجاز    
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 2 البيانيالرسم 
 اتجاىات األداء في الدول اليشة

 
 

 ذلك. وينعكس اتحكومالقدرات إلى ضعف  ةكبير  بدرجةفي الدول اليشة  اتأداء المشروعويعزى ضعف  ->6
ذلك يؤكد و الفرق بين الدول اليشة وغير اليشة فيما يتعمق بأداء الحكومة.  الذي يبين اتساع، 3في الجدول 

المصممة  مشروعاتوالقدرات المؤسسية ضمن ال ةكمو تعزيز الحبمن جديد ضرورة إيالء اىتمام خاص 
اليشة في  في الدول المستقلمكتب التقييم  ويأتي التقييم المؤسسي الذي سيجريوحديثا في الدول اليشة. 

 لمعمميات في ىذه البمدان. وأعمالجدد نموذج ي وىوقيمة كبيرة لمصندوق  ذوكون يالوقت المناسب وس
 3 الجدول

 األداء الحكومي في الدول اليشة وغير اليشة 

 
تقديرات مُرضية إلى حد ما أو أفضل 

2006-2009 
 إلى حد ما أو  ةمرضي
 2013-2010أفضل 

 %54 %55 الدول اليشة

 %81 %76 الدول غير اليشة

 %27- %21- الفرق بين الدول اليشة وغير اليشة

 مساىمة الصندوق في مخرجات البرامج والمشروعات القطرية - رابعا
ىذه المؤشرات وتمثل  .2015-2013إطار قياس النتائج من  3مستوى مؤشرات النتائج  4يعرض الجدول  -=6

نتائج ند التوتس. نظام إدارة النتائج واألثرمجموعة فرعية من مجموعة أكبر من المؤشرات المستخدمة في 
الذين تم وبمغ إجمالي المستفيدين  .2012في عام  امشروعا نشط 253بيانات من  الواردة في الجدول إلى

نسبة و  ،2011 عاممقارنة بفي المائة  33ا زيادة قدرىمميون شخص، وىو ما يمثل  78.7إلى  مالوصول إليي
 .2015عام شخص في مميون  90 البالغالمستيدف العدد في المائة من  87

كانت حصة و ، أمريكي مميار دوالر 12.3 قدره 2012نشطة في عام لمحافظة الااللتزام المالي مجموع كان و  -<6
 واستأثرت جيات التمويلفي المائة من المجموع؛  44أو  ،مميار دوالر أمريكي 5.4 منو قدرىا الصندوق
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جيات ، و (أمريكي مميار دوالر 3.9)في المائة  32 بنسبة المحمية بما في ذلك المؤسسات المالية والحكومات
 ،المشروعات العشرة األكثر انتشارا منو  .(أمريكي مميارات دوالر 3)في المائة  24 بنسبة التمويل المشترك
ىذه وتقدم  .أوغنداو  نيجيريا وباكستانو  في بنغالديش واليند ،مشروعات التمويل الريفين منيا مكانت خمسة 

 ساعدتيا البرامج التي يموليامؤسسات ا تتضمن معظميو  .مميون شخص 16.4خدمات إلى معا  مشروعاتال
 .تنمو إلى المستوى الوطني أو اإلقميمي من خالل شراكات طويمة األجلعمى أن الصندوق 

القطاعات التي تشكل تغير تإلى الحافظة وخروج مشروعات مستكممة منيا،  جديدة مشروعاتمع دخول و  -71
مجموعة أكثر تنوعا من تقديم الصندوق إلى  التي يموليا مشروعاتالتطور في نوع الويؤدي . المخرجات

 .النتائج قياسمخرجات إطار المخرجات، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في الصفة التمثيمية لمؤشرات 
عام بمقارنة  2012تظير نموا كبيرا في عام و خارج إطار قياس النتائج التي تقع مؤشرات الأمثمة وتشتمل 

األسر التي تتمقى و  في المائة(، 54بنسبة زيادة )حيوانات  تحصل عمىاألسر التي  :ما يميعمى  2011
 33بنسبة زيادة )التجييز مرافق بناء/إعادة تأىيل و  ،في المائة( 14بنسبة زيادة )ات محيوانلة يخدمات صح
األخيرين زيادات في المؤشرين وال .في المائة( 23بنسبة زيادة )مرافق السوق بناء/إعادة تأىيل و  ،في المائة(

 سالسل مشروعاتارتفاع حصة  ترجع إلى 4في الجدول  ومنشآت األعمال الصغرى التسويق مؤشراتو 
جنبا إلى جنب مع استمرار  ،لمؤسساتاسياسات و لمؤشرات الاألداء القوي ما أن ك. ةالحافظالقيمة في ىذه 

التمايز بين تعميم لالصندوق ونيج يعكس التنفيذ الناجح لسياسات  ،منساء المستفيداتارتفاع النسبة العامة ل
 .التنمية الشاممةو ف استيداال، و الجنسين
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 4الجدول 

 : مساىمة الصندوق في مخرجات البرامج والمشروعات القطرية2015-2013 من إطار قياس النتائج 3مؤشرات المستوى 
 2012 نتائجال *قيمة خط األساس  المؤشرات

   إدارة الموارد الطبيعية
 مميون  3.2 مميون 5.5 أراضي موارد الممكية المشتركة الخاضعة لممارسات اإلدارة المحسَّنة )باليكتار( 3-1
 ألف 265 ألف 373 )باليكتار( المبنية/المستصمحة المساحة الخاضعة لنظم الري 3-2

   التكنولوجيات الزراعية
 مميون  4.46 مميون  4.51 األشخاص المدربون عمى ممارسات/تكنولوجيات إنتاج المحاصيل 3-3

 55:45 65:35 اإلناث  إلى نسبة الذكور
 مميون  2.61 مميون  1.2 السكان المدربون عمى ممارسات/تكنولوجيات اإلنتاج الحيواني 3-4

 56:44 44:56 )النسبة المئوية(اإلناث إلى الذكور نسبة 
   الخدمات المالية الريفية

 مميون  5.48 مميون  7.86 المدخرون الطوعيون  3-5
 29:71 47:53 نسبة الذكور إلى اإلناث

 مميون  2.46 مميون  2.70 المقترضون الفعميون  3-6
 26:74 43:57 نسبة الذكور إلى اإلناث

 دوالر أمريكيمميون  262 دوالر أمريكيمميون  495 قيمة الوفورات التي تم حشدىا 3-7
 دوالر أمريكيمميون  338 دوالر أمريكيمميون  338 قيمة الحافظة اإلجمالية لمقروض  3-8

   التسويق
 ألف 15.3 ألف 17.6 الطرق المبنية/المستصمحة )بالكيمومتر( 3-9
 الف 19.7 ألف 13.2 التسويقية المنشأة/المعززةالمجموعات  3-10

   منشآت األعمال الصغرى
 ألف 1 513 ألف 716 السكان المدربون عمى األعمال التجارية وريادة األعمال 3-11

 16:84 39:61 )النسبة المئوية(اإلناث إلى الذكور نسبة 
 ألف 110 ألف 57 منشآت األعمال التي تحصل عمى خدمات غير مالية ميسرة 3-12

   السياسات والمؤسسات
 مميون  2.66 مميون  2.13 السكان المدربون عمى موضوعات إدارة المجتمع المحمي  3-13

 16:84 33:67 نسبة اإلناث إلى الذكور )النسبة المئوية(
 ألف 37 الف 28 إعداد خطط العمل لمقرى/المجتمعات المحمية 3-14
 التي يساندىا الصندوقالذين يحصمون عمى خدمات من المشروعات  السكان 3-15

 )باألعداد(
 مميون  59.1
 مميون( 90: 2015)ىدف 

 مميون  78.7

 51:49 52:48 إلى )النسبة المئوية(الذكور اإلناث نسبة 
 المصدر: سجالت المكتب.

 .2011خدمات فيي لعام ما عدا األشخاص الذين يحصمون عمى  2010جميع قيم األساس حتى عام * 

 الفعالية التشغيمية لمبرامج والمشروعات القطرية  - خامسا
بما  (9-5)في جداول متعددة  2015-2013إطار قياس النتائج من  4مستوى المؤشرات  مقابليرد التقدم  -76

 .التي تنطوي عمييامختمفة الالعمل عكس تيارات ي

 وال تزال جودة .البرنامج القطريالمتصمة بالمؤشرات  مقابلالتقدم  5الجدول  يوجز. القطريبرنامج الإدارة  -77
مسوح البمدان نتائج وتسمط  .عند اإلدراجعالية نتائج القطرية المستند إلى برنامج الفرص االستراتيجية 

الضوء عمى بعض المجاالت التي  ،خرىاألناحية المن  (،2013بمدا في عام  32 أجري مسح في) المعنية
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 بشكل أوثقفعالية المعونة  بجدول أعمالتقييم االنخفاض في أداء االلتزام  وسوف يتم تتطمب االىتمام.
وكان  .ااالنخراط في حوار السياسات الوطنية تحسن فياألداء ويظير  .اإلجراءات العالجيةو  لتحديد األسباب

عمى  جعيشبما  امرتفع ،2013ألول مرة في عام استخدم  وىو مؤشر قياس جديد ،اتشراكالبناء مؤشر 
والتعاون األوثق مع الشركاء  ،دفع المؤسسي لالمركزيةالومن المتوقع أن تسيم مواصمة  .المزيد من العمل

 في تحسين أداء البرنامج القطري.في حوار السياسات الوطنية  األقوى طواالنخراعمى المستوى الوطني 
 5الجدول 

 إدارة البرامج القطرية: 2015-2013 من إطار قياس النتائج 4مؤشرات المستوى  

 القيمة األساس السنة األساس المؤشرات
 النتائج
2013 

 المستوى المستيدف
2015 

     جودة البرامج القطرية عند اإلدراج 4-1
النسبة المئوية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة  4-1-1

 أو أفضل 4إلى النتائج التي تصنَّف في المرتبة 
2010 100 100 100 

أو  4رتبة المج القطرية المصنَّفة في النسبة المئوية لمبرا 4-2
 أفضل عند التنفيذ من حيث:

    

اإلسيام في زيادة الدخل وتحسين األمن الغذائي وتمكين  4-2-1
 النساء والرجال الريفيين الفقراء

2011 78 81 90 

 100 78 93 2011 االلتزام بجدول أعمال فعالية المعونة 4-2-2

 70 69 55 2011 االنخراط في حوار السياسات الوطنية 4-2-3

 90 88 88 2013 * بناء الشراكات 4-2-4

 ووضع اليدف عمى ىذا األساس. 2013. وقيمتو األساسية تعادل القيمة الفعمية في عام 2013وجرى قياسو ألول مرة في عام ىذا المؤشر جديد  *

 شرح)يرد  عند اإلدراج مشروعالمؤشرات جودة  مقابلالتقدم  6الجدول  يوجز. عند اإلدراججودة المشروع  -78
عند مؤشرات الجودة وتعتبر جميع  .الرابع( الذيلفي  عند إدراج المشروعاتجودة أداء الصندوق لكامل 
في التي تم تصنيفيا تمك بجديدة أو معدلة إلى حد ما مقارنة  2015-2013إطار قياس النتائج من  اإلدراج

طار قياس  السنوات السابقة كجزء من وعالوة عمى  ؛2012-2010 النتائجالتجديد الثامن لموارد الصندوق وا 
الحذر ذلك يتطمب و  :العاديةالسنوات  من أقل 2013فإن عدد المشروعات التي تم استعراضيا في عام  ،ذلك

 .وتوسيع النطاق ،والرصد والتقييم ،الجنسين بين لمتمايزمحددة البعاد لألوخاصة بالنسبة  ،في تفسير النتائج
في  مشروعاتلا وكانت تصنيفات ؛حسنتمرتفعة وتالمشروع  عند إدراجالجودة  كانت تصنيفاتوعموما، 

 2013و 2012بين عامي  معاييراللتغيرات في انتيجة و  .بصفة عامة اليدف متساوية معالدول اليشة 
والحظت . مفيدةخط األساس ليذا المؤشر ليست بمقارنة النتائج فإن  ،لتصنيف التمايز بين الجنسين

أيضا  تقر وأ ،معالجة مسألة تعقيد المشروعكبيرا في  اتحسن 2013استعراضات ضمان الجودة في عام 
الحظ يا تولكن ،الرصد والتقييمو  األطر المنطقية وترتيبات التنفيذبالجيود الجارية لتعزيز األداء فيما يتعمق ب
 .المجاالتضعف في ىذه  ىناك أوجو تزالو ال أن
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 6 الجدول
 بشأن جودة المشروع عند اإلدراج مؤشرات إطار قياس النتائج

 القيمة األساس سنة األساس المؤشرات
 النتائج

2013 
 المستوى المستيدف

2015 

أو  4لرتبة االنسبة المئوية لممشروعات التي تصنَّف في  4-3
   التصنيفمتوسط أفضل عند اإلدراج/ 

 
 

 85 93/4.5 79 2010/2011 التغطية اإلجمالية 4-3-1

 80 80/4.5 ال ينطبق 2010/2011 المتوسط اإلجمالي لممشروعات في الدول اليشة فقط  4-3-2

 90 78/4.0 86 2010/2011 التمايز بين الجنسين  4-3-3

 80 85/4.2 70 2010/2011 الرصد والتقييم  4-3-4

المئوية لممشروعات التي تحصل عمى تقديرات إيجابية النسبة  4-3-5
 80 76/4.4 72 2010/2011 في توسيع النطاق

 المصدر: سجالت المكتب. 
 .2012لمشروع واحد استعرض في ديسمبر/كانون األول  تصنيفات إطار قياس النتائج عمى 2013تشتمل بيانات عام ممحوظة: 

النتائج في ىذا المجال قوية جدا و  .الحافظةمؤشرات إدارة  مقابلالتقدم  7الجدول  يوجز .الحافظةإدارة  -79
مؤشرات التي لموخاصة بالنسبة  -بالفعل في كثير من الحاالت  هتجاوز تأو من اليدف قريبة  -بصفة عامة 

الفاصل الزمني بين الموافقة  ،)عمى سبيل المثال المعنيةلبمدان إلى اعن الكفاءة في تقديم الخدمات  تعبر
الوقت المطموب لتجييز طمبات و  ؛تجاوز المدة المحددة لممشروعاتو  ؛المشروع وصرف الدفعة األولىعمى 
في المائة عن العام الماضي، وكانت أكبر  17المصروفات بنسبة  وزادت (.صرفال ومعدل، السحب

 اتالكفاء بداية تحقيقوتشير ىذه النتائج إلى  .في أفريقيا جنوب الصحراءمنفذة  مشروعاتالزيادات في 
 عمى المخاطر.يقوم المتوقعة من بدء تنفيذ إطار ضمان 

 والمشار إلييا في القسم اتإنجاز المشروع عندبشأن التمايز بين الجنسين قوية النتائج المع  وبما يتسق -:7
لى المستوى المستيدف في إبالفعل وصل و  ،مرتفعا باستمرار في مجال التمايز بين الجنسيناألداء  فإن ،اثالث
 أداء الصندوق كشريك.المتعمق بوىناك اتجاه مماثل واضح لممؤشر  .2015عام 

 انخفضفي حين  6،الحافظةفي المائة من إجمالي  18عند  ثابتة المعرضة لمخطر مشروعاتوال تزال نسبة ال -;7
الزراعة لألمم المتحدة و  مع منظمة األغذية االصندوق برنامج وأطمق .بشكل طفيف فييا التفاعل اإليجابي

المنفذة في تمك  وخاصة ،التي تحقق أداء ضعيفا مشروعاتالتنفيذ في ال مشاكلركز عمى معالجة سي
 .األداء أشد مشاكل تكون فيياالتي  ،السياقات المؤسسية واالجتماعية اليشة

                                                      

مشروعا نشطا(  267، كانت حافظ الصندوق االستثمارية )التي تشمل 2013يونيو/حزيران  30في نياية فترة االستعراض، أي  6
 .مشروعا من المشروعات التي يعتبر أنيا تواجو "مشكمة فعمية" 48تضم 
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 7 الجدول
 إدارة الحافظة :2015-2013من إطار قياس النتائج  4 مؤشرات المستوى 

 القيمة األساس السنة األساس المؤشرات
 النتائج
2013 

 المستوى المستيدف
2015 

     إدارة الحافظة 4-4

الفاصل الزمني بين الموافقة عمى المشروع وصرف الدفعة األولى  4-4-1
 )بالشيور(

2010/2011 17 15.9 14 

 75 46 50 2010/2011 مؤشر التفاعل اإليجابي 4-4-2

ة لممخاطر 4-4-3  يتابع 18 18 2010/2011 المشروعات المعرضَّ

 18 16.8 22 2010/2011 تجاوز المدة المحددة لممشروعات )النسبة المئوية( 4-4-4

 20 15.6 28 2009/2010 الوقت المطموب لتجييز طمبات السحب )باأليام( 4-4-5

 18 17.7 15.7 2011منتصف  الحافظة اإلجمالية –معدل نسبة المصروفات  4-4-6

 17 22 15 2011منتصف  أالنسبة المئوية لصرف األموال في حال البمدان ذات األوضاع اليشة  4-4-7

 90 90 88 2011منتصف  التركيز في التنفيذ عمى التمايز بين الجنسين 4-4-8

النسبة المئوية لممشروعات التي يصنَّف فييا أداء الصندوق بأنو  4-4-9
 80 84 73 ب 2011/2010 ما أو أفضل ُمرض إلى حد

قائمة منسقة وافقت عمييا المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف وقائمة جمعتيا منظمة التعاون  يمثل ىذا الرقم المصروفات في قائمة الصندوق من الدول اليشة والتي تجمعأ 
 والتنمية في الميدان االقتصادي.

 بما يتماشى مع المنيجية الجديدة لمكتب التقييم المستقل لإلبالغ عن األداء، الذي يستند اآلن إلى إكمال المجموعات.في المائة  71زادت من  ةاألساسياألرقام  ب

وقد أدخمت  .اتمشروعال رصد وتقييممؤشرات  مقابلالتقدم  8الجدول  يوجز .رصد المشروعات وتقييميا ->7
نظم رصد للممساعدة في معالجة ضعف األداء المستمر  2015-2013قياس النتائج إطار ىذه المؤشرات في 

 وتبينالنجاح في تحقيق النتائج. و  عمى نحو فعال مشروعاتحاسمة إلدارة ال تعتبرالتي  ،المشروعات وتقييم
متطمبات إلجراء التمبية بوخاصة فيما يتعمق  ،تقدم جيد في جميع المؤشرات تحقيقأدناه الواردة النتائج 

 .المسوح األساسية

مبادرات مختمفة جارية لتعزيز نظم رصد ىناك عدة التجديد التاسع لموارد الصندوق، كجزء من التزامات و  -=7
وتم تنمية القدرات . حسبما ىو مقررألثر لتقييما  30تحضيرية إلجراء العمال األوالقيام ب اتوتقييم المشروع

 مشروعاتمشورة الخبراء بشأن ىذه المسائل إلى في إسداء بدأت و  تقييم األثرو الداخمية بشأن الرصد والتقييم 
وجرى التشديد تقييم األثر بشأن مختارة في مراحل مختمفة من دورة المشروع. وقد وضعت مبادئ توجييية 

ة األوسع الوطنيالرصد والتقييم نظم  في التي يساندىا الصندوق عمى إدراج نظم رصد وتقييم المشروعات
 نطاقا.
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 8 الجدول
 رصد وتقييم المشروعات  :2015-2013من إطار قياس النتائج  4ستوى مؤشرات الم 

 القيمة األساس السنة األساس المؤشرات

 النتائج 

2013 
المستوى المستيدف 

2015 

     رصد وتقييم المشروعات 4-5

النسبة المئوية لممشروعات التي توجد بيانات عنيا في نظام إدارة  4-5-1
 األساسية المماثمة )النسبة المئوية التراكمية( النتائج واألثر أو المسوح 

 40 64 23 2011منتصف 

النسبة المئوية لممشروعات التي تقدِّم إلى نظام إدارة النتائج واألثر  4-5-2
 دراسة استقصائية عن األثر 

 95 78 70 2011منتصف 

جودة تقارير إنجاز المشروعات )النسبة المئوية التي تحصل عمى  4-5-3
 أو أفضل(  4 تقدير

2011-2010 80 88 90 

 

في حين أن ىذا أمر إيجابي و . 1.45الذي يبمغ  التمويل المشترك معدل 9. يعرض الجدول التمويل المشترك -<7
تجاىات في المساعدة اإلنمائية الرسمية لال نظرا توأو زياد يوالحفاظ عمسيكون من الصعب فإنو لمغاية، 

  .اثاني المشار إليو في القسملمزراعة  صصخالم واالستثمار المحمي العام
  9 الجدول

 التمويل المشترك: 2015-2013من إطار قياس النتائج  4مؤشرات المستوى  

 القيمة األساس السنة األساس المؤشر
 النتائج
2013 

المستوى المستيدف 
2015 

 1.6 1.45 1.34 2008-2010 نسبة التمويل المشترك 4-6-1

 والكفاءة المؤسسيةالفعالية  -سادس 
تم  ،وحتى اآلن .2015-2013إطار قياس النتائج  من 5مستوى المؤشرات نتائج  10يعرض الجدول  -81

 في المائة 93وقدرىا  متجديد التاسع لموارد الصندوقبو ل تعيدلمااليدف  كبيرة لمغاية مننسبة  الوصول إلى
ساىمات إلى مستكون ىناك حاجة  ،ومع ذلك (.مميار دوالر أمريكي 1.5مميار دوالر أمريكي من  1.39)

التجديد التاسع دوالر أمريكي في فترة  اتمميار  3 وقدرهبرنامج القروض والمنح ل اتتعيدالمن ىدف  أكثر
زراعة التأقمم لصالح برنامج لوردت  المساىماتحصة كبيرة من  ويعزى ذلك إلى أن ،لموارد الصندوق

تدفقات مستقبمية إعادة  يؤديولذلك ال منح )العمل عمى أساس الذي ي، الحيازات الصغيرةأصحاب 
يجري استكشاف نماذج مبتكرة و عمى الوصول  المانحة قدرة الجياتيجري تعزيز  ،السبب ليذاو  (.لمصندوق

 .لتعبئة الموارد

نتائج المسح العالمي برشد أيضا ستُ او  ،تعميق إصالحات إدارة الموارد البشرية خالل العام الماضيواستمر  -86
طار و  استحداث مكافأة جديدةويعتبر . 2012عام للمموظفين  لموظفين ذوي األداء العالي من أىم ا لتقديرا 

 .2014في عام  اسيبدأ تنفيذىو  ؛متفوقالداء ألالمبادرات المتخذة، والتي سوف توفر حوافز إضافية ل

 بما في ذلك من خالل اعتماد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،اتعمميال تبسيطأولوية عالية لوتعطي  -87
دارة الموارد البشرية ،التوريدو  ،بما في ذلك السفر ،وأجريت تقييمات في عدة مجاالت .األكثر تطورا  ،وا 
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دارة السجالتو  ،والمدفوعات  ،واتخذت مبادرات مختمفة، مثل استعراض عقود الخدمات الرئيسية في المقر .ا 
ذات القيمة  في حالة التوريداتتفويض السمطة و في المائة؛  7-5 نسبةأدى إلى تحقيق وفورات تقدر ب مما

؛ وتكامل نظام السفر التوريدتحسين كفاءة عمميات و  ،المؤسسيالمنخفضة وتبسيط المبادئ التوجييية لمتوريد 
 .بشكل كبير ة السفرعممي فيء المعامالت اعبأ مما أدى إلى خفض ،وتبسيط اإلجراءات ذات الصمة

 10 الجدول
 الفعالية والكفاءة المؤسسية :2015-2013من إطار قياس النتائج  5 مؤشرات المستوى 

 المؤشر

خط أساس 
إطار قياس 

 النتائج

 النتائج
2013 

المستوى 
 المستيدف

2015 

دارتيا 5-1     تحسين تعبئة الموارد وا 

 100 93 غير منطبق النسبة المئوية المحققة من تعيدات تجديد الموارد 5-1-1

    تحسن إدارة الموارد البشرية 5-2

 75 75 70 شر انخراط الموظفين: نسبة الموظفين المنخرطين ايجابيًا في أىداف الصندوقؤ م 5-2-1

 يتابع 40 40 نسبة العاممين من الدول األعضاء المدرجة في القائمتين باء وجيم 5-2-2

 35 29 28 أو برتبة أعمى 5-نسبة النساء برتبة ف 5-2-3

 100 107 144 الوقت الذي يستغرقو شغل الوظائف الفنية الشاغرة )باأليام(  5-2-4

    تحسن إدارة المخاطر 5-3

 15 3 21 عدد اإلجراءات المتأخرة بشأن توصيات المراجعة الداخمية ذات األولوية العالية  5-3-1

    تحسن الكفاءة اإلدارية 5-4

 يتابع 14.1 14.1 نسبة الميزانية اإلدارية إلى حجم برنامج القروض والمنح 5-4-1

 (2011حصة موارد الميزانية المخصصة لكل من: )خط األساس  5-4-2
 1 المجموعة
 2 المجموعة
 3 المجموعة

 4 لمجموعةا 

 
62 
7 

23 
8 

 
60 

8.4 
25.6 

6 

 
65 
9 

20 
6 

 النسبة بين وظائف الموظفين المدرجة في الميزانية ومجموع الوظائف المدرجة في الميزانية في:  5-4-3
 1المجموعة 
 2المجموعة 
 3المجموعة 

 4المجموعة  

 
57 
7 

25 
11 

 
58.1 

9 
26.3 
6.6 

 
61 
9 

22 
8 

في شعب لموظفين الممولين إلى افي مكاتب الصندوق  ةنسبة الموظفين الممولين من الميزاني 5-4-4
 المكاتب القطرية

38 39.3 45 

النسبة بين النفقات اإلدارية الفعمية )بما في ذلك النفقات الممولة من رسوم اإلدارة( وبرنامج  5-4-5
القروض والِمنح السنوي الممول من الصندوق باإلضافة إلى قيمة البرامج والمشروعات التي يديرىا 

 الصندوق بتمويل من وكاالت أخرى

14.7 12.4 12.5 

النسبة بين النفقات اإلدارية الفعمية )بما في ذلك النفقات الممولة من رسوم اإلدارة( مخصومًا منيا  5-4-6
 وبرنامج العمل المتكاملمن الدول النامية عضاء ألل“الدعم التقني”النفقات الفعمية عمى 

12.5 10.6 10.6 

لة من رسوم اإلدارة(  5-4-7 المبالغ السنوية إلى نسبة النفقات اإلدارية الفعمية )بما في ذلك النفقات المموَّ
 المصروفة

22.1 19.9 18.8 

 25 25 30 مجموع تكاليف الموظفينإلى نسبة التكاليف الفعمية لوظفي الخدمات العامة  5-4-8

 المصدر: سجالت المكتب.

 - كبيرا اتحسن (8-4-5إلى  5-4-5)مى أساس األرقام الفعمية التي تقوم ع ةالالحقمؤشرات الكفاءة وتبين  -88
مما يعكس مزيجا من النجاح في زيادة  -مؤشر واحد  المؤشرات إاللجميع  2015تحقيق أىداف عام 

بما  ،تنفيذ تدابير الكفاءة ،وفي السنوات األخيرة ،في تعبئة موارد إضافية، و برنامج القروض والمنح التزامات
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الكفاءة السابقة التي تقوم  بشأنالتقدم ويعتبر  .الوحدات تكاليف موظفيالتدابير المنفذة الحتواء في ذلك 
ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة النفقات المخطط  ،نسبيا امتواضع (4-4-5إلى  1-4-5)الميزانية عمى أساس 

والتي  7،تعزيز الكفاءة التشغيمية والمؤسسيةمن أجل حدة لمصندوق لتنفيذ خطة العمل المو  2014عام في ليا 
تتماشى و  ،3النتائج  مجموعةتقع ضمن االتصاالت و و  أنشطة تكنولوجيا المعموماتب ياجزء كبير منيتعمق 

من شأنيا أن تسيم في والتي المشار إلييا أعاله العمميات تبسيط األعمال ذات الصمة بىذه النفقات مع 
ومع أنو يترتب عمى ذلك حصة أقل بقميل من مجموع النفقات المزمعة في تحقيق وفورات في المستقبل. 

 2014المزمعة لعام  1، فإن النفقات المطمقة في المجموعة 2013مقارنة بعام  2014في عام  1المجموعة 
باتجاه ايجابي  4و  2معة في المجموعتين وتتحرك حصص النفقات المز  .في المائة 3تزيد فعميا بنسبة 

المدرجة في الميزانية في المكاتب  الوظائفكما تحسنت نسبة  .2015مقابل أىداف إطار قياس النتائج لمعام 
 إلى حد طفيف. القطرية لمصندوق
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 التزامات فترة التجديد التاسع لموارد الصندوقتقرير بشأن 
، أي بعد تسعة أشير فقط من ابتداء فترة 2013سبتمبر/أيمول  30في تنفيذ التزامات فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق حسب الوضع في  موجزا لحالة التقدم المحرز يورد ىذا التقرير

ىذه االلتزامات عمى أساس ربع سنوي من قبل إدارة الصندوق من أجل تحديد القضايا التي تواجو التنفيذ وعالجيا. وتعتبر الحالة الكمية  التجديد التاسع. ويجري رصد التقدم المحرز مقابل
  الدوائر المسؤولة.ن قبل لمتنفيذ إيجابية. وتشير التقارير إلى أن كل االلتزامات إما في مسارىا المقرر أو أنيا تواجو قضايا محدودة في التنفيذ يجري عالجيا م

 
 1الجدول 

  موجز حالة تنفٌذ التزامات الموارد لفترة التجدٌد التاسع لموارد الصندوق

 المجال

 مجموع النتائج

 المتوخاة 

 فً المسار المقرر

 )أخضر( 

 قضاٌا محدودة

 )أصفر(

 قضاٌا رئٌسٌة

 )أحمر( 

 0 (%50) 16 (%50) 16 32 زٌادة الفعالٌة التشغٌلٌة للصندوق -1

 0 (%40) 4 (%60) 46 10 زٌادة الكفاءة والفعالٌة المؤسسٌة للصندوق -2

 0 (%14) 1 (%86) 6 7 تعزٌز اإلدارة والقدرات المالٌة للصندوق -3

 0 0 (%100) 7 7 تعزٌز نظام إدارة النتائج فً الصندوق -4

 0 (%37) 21 (%63) 35 56 المجموع )فً المائة من المجموع(

 

 

  2الجدول 

  المفصل بشأن تنفيذ التزامات الموارد لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوقالتقرير 
  

 اإلبالغ اإلطار الزمني المسؤوليات االلتزامات الرئيسية مجال اإلصالح
الحالة في الربع الثالث من 

2013 

 البرامجدائرة إدارة المسؤولية الكمية:  تعزيز القيادة والممكية القطريتين فعالية المعونة
  : مديرو دائرة إدارة البرامجالتنفيذ

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
 التاسع لموارد الصندوق

 التزامات بوسان

 أصفر
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 اإلبالغ اإلطار الزمني المسؤوليات االلتزامات الرئيسية مجال اإلصالح
الحالة في الربع الثالث من 

2013 

 
 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية:  تعزيز االعتماد عمى النظم وىياكل التنفيذ القطرية وزيادتو حيثما أمكن.  

: مديرو دائرة إدارة البرامج التنفيذ
وشعبة المراقب العام والخدمات 

 المالية

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
 التاسع لموارد الصندوق

 التزامات بوسان

 أخضر

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية:  مستوى التعاون التقني المنفذ من قبل الصندوق من خالل البرمج المنسقة.رفع  
  : مديرو دائرة إدارة البرامجالتنفيذ

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
 ندوقالتاسع لموارد الص

 التزامات بوسان

 أخضر

تعزيز تجييز البرامج القطرية، وعمميات الرصد واإلدارة من أجل ضمان االىتمام  توسيع النطاق
جراء تحميل أدق لمسياسات،  المنيجي بتوسيع النطاق، وبناء شراكات أوسع، وا 

 والمشاركة بدور أنشط في حوار السياسات الوطنية بشأن الزراعة والتنمية الريفية.

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
: مديرو دائرة إدارة البرامج التنفيذ

  وشعبة التخطيط االستراتيجي
 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
 التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

لدعم قدرة الصندوق عمى اقتناص وتسخير أفضل تعزيز عمميات إدارة المعرفة  
  لممعرفة المستندة إلى الدالئل ألغراض توسيع النطاق.

 االستراتيجية دائرةالمسؤولية الكمية: 
دارةو   المعرفة  ا 

: مديرو شعبة التخطيط التنفيذ
االستراتيجي وشعبة االتصاالت 

  ودائرة إدارة البرامج
 

 ية اإلنمائية لمصندوقسنويا عن طريق تقرير الفعال مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
 التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

زيادة االنخراط في حوار السياسات من أجل تييئة بيئة عمل ريفية مواتي بدرجة  القطاع الخاص
أفضل تمكن أصحاب الحيازات الصغيرة والفقراء الريفيين من الوصول بشكل 

 األسواق وسالسل القيمة.أفضل إلى 

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
  : مديرو دائرة إدارة البرامجالتنفيذ

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
 التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

إشراك الجيات الفاعمة في القطاع الخاص بصورة أكثر انتظاما في البرمجة  
القطرية والبرمجة عمى مستوى المشروعات لزيادة استثماراتيا المستدامة لصالح 

  الفقراء في المناطق الريفية. 

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
  : مديرو دائرة إدارة البرامجالتنفيذ

 

 عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوقسنويا  مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

زيادة أنشطة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في البرامج التي يدعميا  
 الصندوق.

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
  البرامج: مديرو دائرة إدارة التنفيذ

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أصفر
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 اإلبالغ اإلطار الزمني المسؤوليات االلتزامات الرئيسية مجال اإلصالح
الحالة في الربع الثالث من 

2013 

المساواة بين 
الجنسين وتمكين 

 المرأة

تعزيز تحميل قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمميات الصندوق 
أداء أقوى واكثر توازنا في ىذا الصدد، وتعزيز فرص اقتصادية من أجل تحقيق 

 أوسع أمام نساء الريف.

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
  : مديرو دائرة إدارة البرامجالتنفيذ

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

تعزيز المؤشرات الرامية إلى قياس النتائج واألثر فيما يتعمق بالمساواة بين  
  الجنسين وتمكين المرأة.

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
: مدير شعبة السياسات التنفيذ

  والمشورة التقنية
 

 لمصندوقسنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية  مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

تعزيز قدرة الصندوق عمى توثيق ونشر الخبرات الميدانية الخاصة بالمساواة بين  
 الجنسين وتمكين المرأة، وتعزيز جيوده في استقطاب الرأي في ىذا المجال. 

 البرامجدائرة إدارة المسؤولية الكمية: 
: مديرو دائرة إدارة البرامج التنفيذ

  وشعبة االتصاالت
 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

تغير المناخ واإلدارة 
المستدامة لمموارد 

 البيئية

البيئية وقضايا تغير المناخ في عمميات الصندوق دعما تعزيز تحميل القضايا 
لمنيج االبتكارية لمصمود في وجو تغير المناخ واالستخدام المستدام لمموارد 

 الطبيعية.

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
  : مديرو دائرة إدارة البرامجالتنفيذ

 

 وقسنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصند مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

مساعدة المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة عمى االستفادة من التمويل  
المخصص لتغير المناخ وغيره من حوافز التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من 

لصالح زراعة أصحاب الحيازات آثاره، بما في ذلك من خالل برنامج التأقمم 
 الصغيرة.

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
  : مديرو دائرة إدارة البرامجالتنفيذ

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

المساىمات التكميمية في دعم تنفيذ برنامج التأقمم لصالح زراعة ضمان استخدام  
 أصحاب الحيازات الصغيرة.

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
: مديرو دائرة إدارة البرامج التنفيذ

وشعبة المراقب العام والخدمات 
  المالية

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

اء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد عند إجر 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

رساء الشراكات   تعزيز قدرة الصندوق عمى إدارة المعرفة واستقطاب التأييد وا 
دارة الموارد الطبيعية.  الخاصة بتغير المناخ والبيئة وا 

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
البرامج : مديرو دائرة إدارة التنفيذ

  وشعبة االتصاالت
 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

 اصفر سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: تعزيز تقديرات العوائد االقتصادية عمى االستثمار خالل تصميم المشروعات، مع  كفاءة المشروعات
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 اإلبالغ اإلطار الزمني المسؤوليات االلتزامات الرئيسية مجال اإلصالح
الحالة في الربع الثالث من 

2013 

: مديرو دائرة إدارة البرامج التنفيذ بالحاجة إلى ضمان تمبية األىداف االجتماعية والبيئية.االعتراف أيضا 
شعبة االحصائيات والدراسات 

 االنمائية
 

التجديد عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة 
  التاسع لموارد الصندوق

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية:   تنفيذ جدول أعمال توسيع النطاق. 
: مديرو دائرة إدارة البرامج التنفيذ

  وشعبة التخطيط االستراتيجي
 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

لفترة التجديد عند إجراء استعراض منتصف المدة 
  التاسع لموارد الصندوق

  أخضر

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية:  الحد من تأخر دورة المشروعات. 
: مديرو دائرة إدارة البرامج التنفيذ

وشعبة المراقب العام والخدمات 
  المالية

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

منتصف المدة لفترة التجديد  عند إجراء استعراض
  التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

الالمركزية عمى 
 المستوى القطري

فتح المزيد من المكاتب القطرية بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الحضور 
القطري لمصندوق، وضمان التفويض المالئم لمسمطات عمى المستوى القطري 

  المكاتب القطرية. والفعالية التكاليفية في إنشاء وتشغيل

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
 ودائرة خدمات المنظمة

: مجموعة تنسيق الحضور التنفيذ
القطري التي يراسيا بصورة مشتركة 

نائب الرئيس المساعد المشارك 
 ورئيس دائرة خدمات المنظمة 

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

ء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد عند إجرا
 التاسع لموارد الصندوق

 

 أخضر

تعزيز إدارة المكاتب القطرية وتنسيقيا، بما في ذلك استخدام الحوافز لتشجع  
انتداب الموظفين المعينين دوليا إلييا وتفويضيا صالحيات كافية التخاذ القرارات 

 التي تمكنيا من العمل بفعالية وكفاءة. 

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
 ودائرة خدمات المنظمة

: مجموعة تنسيق الحضور التنفيذ
القطري التي يراسيا بصورة مشتركة 

نائب الرئيس المساعد المشارك 
 ورئيس دائرة خدمات المنظمة 

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

دة لفترة التجديد عند إجراء استعراض منتصف الم
  التاسع لموارد الصندوق

  أخضر

 أصفر سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر رة البرامجدائرة إداالمسؤولية الكمية: تبني نيج مرن لتصميم البرامج ودعم تنفيذىا في الدول اليشة مع تركيز أقوى  الدول اليشة
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 اإلبالغ اإلطار الزمني المسؤوليات االلتزامات الرئيسية مجال اإلصالح
الحالة في الربع الثالث من 

2013 

عمى بناء قدرات المؤسسات المجتمعية والحكومية، بما في ذلك من خالل ترتيبات 
الحضور القطري المالئمة، والتعاون الوثيق مع الجيات الشريكة الثنائية والمتعددة 

 األطراف. 

  : مديرو دائرة إدارة البرامجالتنفيذ
 

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

تعزيز جودة تصميم البرامج ودعم التنفيذ في الدول اليشة من خالل إجراء تحميل  
 عمقا ألسباب اليشاشة.أكثر 

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
  : مديرو دائرة إدارة البرامجالتنفيذ

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية:  في الدول اليشة. ضمان بساطة أىداف وأنشطة المشروعات 
  : مديرو دائرة إدارة البرامجالتنفيذ

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

برامج الدول اليشة، بما في ذلك أمن قوة تعزيز تطبيق إدارة المخاطر في إطار  
 العمل.

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
  : مديرو دائرة إدارة البرامجالتنفيذ

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

الوطنية النظم 
 لمرصد والتقييم

تعزيز نظم الرصد والتقييم الوطنية عن طريق تحسين قدرة موظفي إدارة 
المشروعات وشركاء التنفيذ، وخاصة عند االستيالل والتنفيذ األولي لممشروعات 
  من خالل إشراك منتظم لخبراء الرصد والتقييم خالل بعثات التصميم واإلشراف.

 دارة البرامجدائرة إالمسؤولية الكمية: 
: مديرو شعبة اإلحصائيات التنفيذ

والدراسات االنمائية ودائرة إدارة 
  البرامج

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

التعاون بين بمدان 
الجنوب والتعاون 

 الثالثي

إيجاد وظيفة تنسيق مؤسسية مع تأمين ما يمزميا من موارد كافية لضمان السعي 
إلى تعزيز التعاون بين بمدان الجنوب والتعاون الثالثي بأسموب استراتيجي 

وتعميمو بصورة واسعة في جميع البرامج القطرية وتجذيره في قاعدة صمبة تستند 
 إلى البراىين. 

 راتيجيةاالست دائرةالمسؤولية الكمية: 
دارةو   المعرفة  ا 

: مديرو دائرة إدارة البرامج و التنفيذ
 شعبة التخطيط االستراتيجي 

 

عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق لعام  2013
2013 

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

استباقية لتحقيق التعاون بين بمدان الجنوب تطوير حوافز الموظفين لمسعي بصورة  
 والتعاون الثالثي والترويج لو.

 االستراتيجية دائرةالمسؤولية الكمية: 
دارةو   المعرفة  ا 

: مديرو شعبة التخطيط التنفيذ
 االستراتيجي ودائرة إدارة البرامج 

 

عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق لعام  2013
2013 

استعراض منتصف المدة لفترة التجديد عند إجراء 
  التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

 أخضر سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر االستراتيجية دائرةالمسؤولية الكمية: زيادة التركيز عمى الشراكات االستراتيجية طويمة األمد، وعمى وجو الخصوص مع الشراكات واستقطاب 
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 اإلبالغ اإلطار الزمني المسؤوليات االلتزامات الرئيسية مجال اإلصالح
الحالة في الربع الثالث من 

2013 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، بيدف المساىمة  التأييد
في ضمان نجاح لجنة األمن الغذائي العالمي، وتعزيز البرمجة القطرية، ورفع 

  . الكفاءة من خالل مبادرة التخديم المشتركة

دارةو   المعرفة  ا 
: مكتب الرئيس ونائب الرئيس التنفيذ

ومديرو شعبة اإلحصائيات 
والدراسات االنمائية ودائرة خدمات 

 المنظمة ودائرة إدارة البرامج 
 

لمدة لفترة التجديد عند إجراء استعراض منتصف ا
  التاسع لموارد الصندوق

تعزيز الشراكات مع المصارف اإلنمائية متعددة األطراف، والجماعة االستشارية  
لمبحوث الزراعية الدولية، والوكاالت اإلنمائية الثنائية، والمنتدى العالمي لممانحين 

من أجل التنمية الريفية والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية، ورابطات 
 المزارعين، والقطاع الخاص. 

دائرة إدارة البرامج الكمية: المسؤولية 
دارة المعرفة  ودائرة االستراتيجية وا 

 ومكتب الشراكات وتعبئة الموارد 
: مديرو دائرة إدارة البرامج التنفيذ

 ومكتب الشراكات وتعبئة الموارد 
 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

د عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجدي
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

تكثيف االنخراط في محافل صنع السياسات والمناصرة العالمية، من قبيل  
 مجموعة العشرين، التي ليا دور رئيسي في تشكيل البنيان اإلنمائي الدولي. 

 

 االستراتيجية دائرةالمسؤولية الكمية: 
دارةو   المعرفة  ا 

: مديرو مكتب الرئيس ونائب التنفيذ
دارةو  االستراتيجية دائرةالرئيس و   ا 
 المعرفة 

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

تكثيف تحديد المبادرات العالمية الجديدة ذات الصمة التي تنطوي عمى إمكانات  
  طاب التأييد واالنخراط فييا.كبيرة في استق

دائرة إدارة البرامج المسؤولية الكمية: 
دارة  المعرفة  ودائرة االستراتيجية وا 

دائرة االستراتيجية : مديرو التنفيذ
دارة المعرفة ودائرة إدارة البرامج  وا 

 ومكتب الرئيس ونائب الرئيس 
 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

دعم جيود توسيع منظور حوار السياسات العالمية والمحمية حول زراعة الحيازات  
الصغيرة، واألمن الغذائي والتغذوي، والحد من الفقر الريفي، ال سيما من منظور 

  فقراء الريف ومنظمات المزارعين. 

دائرة االستراتيجية سؤولية الكمية: الم
دارة  المعرفة  وا 
دائرة االستراتيجية : مديرو التنفيذ
دارة المعرفة وشعبة السياسات  وا 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
 التاسع لموارد الصندوق

 أخضر
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الحالة في الربع الثالث من 

2013 

 والمشورة التقنية 
 

إدخال نظام مالئم لمغرض ومتسم بالكفاءة في تسجيل وقت الموظفين لقياس  الكفاءة المؤسسية
  التكاليف الكاممة ألداء األنشطة وعمميات األعمال الرئيسية. 

المسؤولية الكمية: وحدة الميزانية 
وتطوير المنظمة ودائرة خدمات 

 المنظمة 
 : مديرو الصندوق التنفيذ

 

تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق لعام عن طريق  2013
2013 

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

تطوير مؤشرات كفاءة عمميات األعمال الرئيسية ومعاييرىا المرجعية لتيسير تحديد  
  الفرص الرامية إلى تبسيط العمميات وتوفير التكاليف. 

دائرة االستراتيجية المسؤولية الكمية: 
دارة  المعرفة  وا 
: مدير شعبة التخطيط التنفيذ

 االستراتيجي 
 

عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق لعام  2013
2013 

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

الفرص المتاحة لتقميص النفقات المتعمقة العمل مع المجمس التنفيذي لتحري  
 بعمميات الييئات الرئاسية لمصندوق.

المسؤولية الكمية: مكتب سكرتير 
 الصندوق
 : سكرتير الصندوق التنفيذ

 

عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق لعام  2013
2013 

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  قالتاسع لموارد الصندو 

 أخضر

إدراج توصيات التقييم المؤسسي لكفاءة الصندوق في جدول أعمال التغيير  
واإلصالح فيو، وتعزيز مؤشرات قياس األداء فيما يتعمق بالكغاءة، بما يشمل 

 معدالت الكفاءة بالصندوق تبعا لذلك. 

المسؤولية الكمية: مكتب الرئيس 
 ونائب الرئيس

 : مديرو الصندوق التنفيذ
 

عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق لعام  2013
2013 

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

تعميم عمميات الصندوق وتدفقات مسار العمل فيو عن طريق تبني تكنولوجيات  
  معمومات واتصاالت محسنة.

المسؤولية الكمية: دائرة خدمات 
 المنظمة
 : مديرو الصندوق التنفيذ

 

عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق لعام  2013
2013 

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أصفر

مكانية تبين نماذج إيصال بديمة تتسم   تقدير القيمة المضافة لعمميات األعمال وا 
بقدر أكبر من فعالية التكاليف، بما في ذلك من خالل مبادرات التخديم المشتركة 

 مع الوكالتين المتين تتخذان من روما مقرا ليما. 

المسؤولية الكمية: دائرة خدمات 
 المنظمة
مات المنظمة : مديرو دائرة خدالتنفيذ

 ودائرة العمميات المالية

عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق لعام  2013
2013 

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر
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 اإلبالغ اإلطار الزمني المسؤوليات االلتزامات الرئيسية مجال اإلصالح
الحالة في الربع الثالث من 

2013 

 

إبالغ الييئات الرئاسية في الصندوق عن التقدم المحرز عمى خمفية أىداف  
الكفاءة الموضوعة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق، بما في ذلك توفير 

 التكاليف، من خالل التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية لمصندوق. 

دائرة االستراتيجية المسؤولية الكمية: 
دارة  المعرفة  وا 
: مدير شعبة التخطيط التنفيذ

 االستراتيجي 
 

2013  
 وما بعدىا

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

إصالح الموارد 
 البشرية

المسؤولية الكمية: دائرة خدمات  لمموارد.تعزيز وتعميق اإلصالحات المستكممة في فترة التجديد الثامن 
 المنظمة
 : مدير شعبة الموارد البشريةالتنفيذ

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

تزويد الصندوق بالموارد واألدوات الالزمة لمترويج لمكفاءة والمساواة بين الجنسين  
في سياستو الخاصة بإدارة الموارد البشرية وتعزيز التوازن الجنساني والجغرافي في 

 التوظيف. 

المسؤولية الكمية: دائرة خدمات 
 المنظمة
 : مدير دائرة الموارد البشريةالتنفيذ

 

 طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوقسنويا عن  مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

في الوقت الذي يتم فيو اإلبقاء عمى االتساق مع النظام الموحد لألمم المتحدة،  
االستمرار في تحري فرص المرونة في نظام الصندوق لمتعويضات والمزايا لكل 

الموظفين بغرض ضمان تحديد المستويات المالئمة من التعويضات ووضع نظام 
الصندوق لمتعويضات والمزايا لكل الموظفين بغرض ضمان تحديد المستويات 
المالئمة من التعويضات ووضع نظم لممكافآت المستندة إلى األداء باعتبارىا 

ل جيود من قبيل السبيل إلى تحقيق أىداف الكفاءة المؤسسية. ويشمل ذلك بذ
المشاركة بدور نشط في لجنة مسح الرواتب التابعة لمجنة الخدمة المدنية الدولية 

فيما يتعمق بمرتبات موظفي فئة الخدمات العامة المحميين  2012-2011لمفترة 
في روما، وحث لجنة الخدمة المدنية الدولية عمى ضمان مستويات التعويض 

ريب نموذج الدفع عمى أساس األداء بالتعاون مع المالئمة لمموظفين الفنيين، وتج
 لجنة الخدمة المدنية الدولية.

المسؤولية الكمية: دائرة خدمات 
 المنظمة
 : مدير شعبة الموارد البشريةالتنفيذ

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  د الصندوقالتاسع لموار 

 

 أخضر

 نموذج مالي
 لمصندوق 

 1إنشاء نموذج مالي معزز يستند إلى نيج التدفقات النقدية المستدامة بدءا من 
، وابتغاء لتحقيق ىذا الغرض، سيتم تعزيز قدرات 2013يناير/كانون الثاني 

المسؤولية الكمية: دائرة العمميات 
 المالية

 إلى لجنة مراجعة الحسابات  2013

عرض المقترح عمى المجمس التنفيذي في شير 
 أخضر
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 اإلبالغ اإلطار الزمني المسؤوليات االلتزامات الرئيسية مجال اإلصالح
الحالة في الربع الثالث من 

2013 

جراء استعراض لنموذج المالي الحالي لتحسين مرونتو  شعبة خدمات الخزانة وا 
ومواءمتو لنماذج اإلسقاطات المالية المستخدمة في المؤسسات المالية ومتانتو 

 الدولية األخرى.

 : مديرو دائرة العمميات الماليةالتنفيذ
 

  2013أبريل/نيسان 

راض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع عند استع
 لموارد الصندوق

 

عرض مقترح عمى المجمس التنفيذي يتعمق باالستخدام المستقبمي لسمطة االلتزام  
بالموارد مقدما ما إن يتم تنفيذ نيج التدفقات النقدية المستدامة بصورة كاممة. 
وحتى ذلك الحين، االستمرار باالستخدام الحالي لسمطة االلتزام بالموارد مقدما 

 واإلبالغ عنيا والمصادقة عمييا. 

سؤولية الكمية: دائرة العمميات الم
 المالية
 : مديرو دائرة العمميات الماليةالتنفيذ

 

عرض المقترح عمى لجنة مراجعة الحسابات  2013
  2013والمجمس التنفيذي في 

 

 أخضر

عرض مقترح عمى المجمس التنفيذي عن كيفية تحديد المسؤولية عن تعويض  
المبالغ الضائعة نتيجة لتبين إطار القدرة عمى تحمل الديون بين الجيات المانحة 

 بدءا من التجديد العاشر لمموارد. 

المسؤولية الكمية: دائرة العمميات 
 المالية
 : مديرو دائرة العمميات الماليةالتنفيذ

 

عرض المقترح عمى لجنة مراجعة الحسابات  2013
  2013والمجمس التنفيذي في 

 أخضر

 تعبئة الموارد
 الداخمية 

زيادة الموارد الداخمية المتاحة لدعم برنامج قروض ومنح الصندوق في فترة 
التجديد التاسع لمموارد وفقا لقرار المجمس التنفيذي في دورتو الرابعة بعد المائة 
بشأن إجراء استعراض شامل لسياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق في عام 

راض المعمول بيا في الصندوق ، والمواءمة قدر المستطاع بين شروط اإلق2012
وشرط اإلقراض في المؤسسة الدولية لمتنمية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، مع 

 مراعاة الطابع الخاص لمصندوق حسبما ورد في اتفاقية إنشاء الصندوق. 

المسؤولية الكمية: دائرة العمميات 
 المالية
: مديرو دائرة العمميات المالية التنفيذ

 تشار العامومكتب المس
 

 

2013  
 وما بعدىا

 

 أخضر  2012عرض المقترح عمى المجمس التنفيذي في 

تعزيز الموارد الداخمية في الصندوق عن طريق التماس متأخرات القروض  
والمساىمات، وتحري إمكانية سداد القروض مع الدول األعضاء المقترضة 

 الميتمة. 

المسؤولية الكمية: دائرة العمميات 
 المالية
: مديرو مكتب الشراكات التنفيذ

وتعبئة الموارد ومكتب المستشار 
 العام

 

عرض المقترح عمى لجنة مراجعة الحسابات  مستمر
 والمجمس التنفيذي عند االقتضاء

 أصفر

الجيات المانحة 
السيادية الجديدة 
وطرائق التمويل 

 البديمة

الصندوق و/أو تشجيع الدول غير األعضاء وتجمعات الدول عمى المساىمة في 
 االنضمام إليو.

المسؤولية الكمية: مديرو مكتب 
الشراكات وتعبئة الموارد ومكتب 

 المستشار العام
: مدير مكتب الشراكات وتعبئة التنفيذ

عرض المقترح عمى مجمس المحافظين والمجمس  مستمر
  التنفيذي عند االقتضاء

 أخضر
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 اإلبالغ اإلطار الزمني المسؤوليات االلتزامات الرئيسية مجال اإلصالح
الحالة في الربع الثالث من 

2013 

 الموارد 
 

تحري إمكانية زيادة التمويل من مصادر أخرى تعرض عمى المجمس التنفيذي،  
 شريطة أال يترتب عمى االتفاقات ذات الصمة أي آثار عمى تسيير الصندوق. 

المسؤولية الكمية: دائرة العمميات 
المالية ومكتب الشراكات وتعبئة 

 الموارد
: مديرو مكتب الشراكات التنفيذ

المستشار وتعبئة الموارد ومكتب 
 العام

عرض المقترح عمى المجمس التنفيذي عند  مستمر
  االقتضاء

 أخضر

رفع مستوى االمتثال بالطمب من المشروعات إجراء مسح خط أساس بنياية السنة  تقييم األثر
  األولى من التنفيذ. 

 دائرة إدارة البرامجالمسؤولية الكمية: 
: مديرو دائرة إدارة البرامج التنفيذ
االحصائيات والدراسات شعبة 

 االنمائية
 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

السعي بصورة نشطة إلرساء الشراكات مع المؤسسات المتخصصة في تقييم األثر  
  وتعبئة الموارد لتنمية القدرات الداخمية المالئمة إلجراء/إدارة أعمال تقييم األثر. 

دائرة االستراتيجية المسؤولية الكمية: 
دارة   دائرة إدارة البرامجو  المعرفة وا 
: مديرو شعبة اإلحصائيات التنفيذ

والدراسات االنمائية ودائرة إدارة 
 البرامج 

  
 
 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق مستمر

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

عرض وثيقة إعالمية عمى المجمس التنفيذي بشان المنيجيات التي سيستخدميا  
الصندوق في إجراء تقييمات األثر وقياس المؤشرات الجديدة عمى مستوى األثر 

 .2015-2013في إطار قياس النتائج لمفترة 

دائرة االستراتيجية المسؤولية الكمية: 
دارة    المعرفة وا 
ئيات : مدير شعبة اإلحصاالتنفيذ

 والدراسات االنمائية  
 

ديسمبر/كانون 
 2012األول 

عرض وثيقة عمى المجمس التنفيذي في 
  2012ديسمبر/كانون األول 

 أخضر

مسحا من مسوحات األثر عمى مدة فترة  30إجارء وصياغة واإلبالغ عن حوالي  
التجديد التاسع لمموارد. وستستخدم ثالثة إلى ستة مسوحات من ىذه المسوحات 

دائرة االستراتيجية المسؤولية الكمية: 
دارة    المعرفة وا 

2013  
 وما بعدىا

عن طريق تقرير نواتج عمل الصندوق المقدم إلى  
وما  2014المجمس التنفيذي اعتبارا من عام 

 أخضر
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 اإلبالغ اإلطار الزمني المسؤوليات االلتزامات الرئيسية مجال اإلصالح
الحالة في الربع الثالث من 

2013 

جارب موجية تستخدم عينات عشوائية أو غيرىا من المنيجيات المشابية المتينة ت
وفقا لفرق تقاسم التكاليف المتاحة واىتمام وتوفر المؤسسات المتخصصة في تقييم 

 األثر لدعم ىذا العمل. 

: مدير شعبة اإلحصائيات التنفيذ
 راسات االنمائية  والد

  

  بعده 

استعراض وتعزيز اآلليات ألغراض اإلبالغ عن النتائج لمييئات الرئاسية الموجية  اإلبالغ عن النتائج
  نحو شروحات أكثر غيجازا تركز عمى األثر والمخرجات المتحققة. 

دائرة االستراتيجية المسؤولية الكمية: 
دارة    المعرفة وا 
: مدير شعبة التخطيط التنفيذ

 االستراتيجي  
 

April 2013 المجمس التنفيذي في شير  عرض المقترح عمى
  2013أبريل/نيسان 

 أخضر

إبالغ المجمس التنفيذي ولجنة التقييم سنويا عن األداء عمى خمفية مؤشرات  
من خالل تقرير الفعالية  2015-2013وأىداف إطار قياس النتائج لمفترة 

 اإلنمائية لمصندوق. 

دائرة االستراتيجية المسؤولية الكمية: 
دارة    المعرفة وا 
: مديرو شعبة التخطيط التنفيذ

 االستراتيجي ودائرة إدارة البرامج  
 

2013  
 وما بعدىا

 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق

عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد 
  التاسع لموارد الصندوق

 أخضر

الحسابات عن أنشطة إدارة إبالغ المجمس التنفيذي سنويا من خالل لجنة مراجعة  
  .المخاطر المؤسسية في الصندوق.

المسؤولية الكمية: نائب رئيس 
 الصندوق
 : ضباط المخاطرالتنفيذ

 رفع تقرير إلى لجنة مراجعة الحسابات - سنوي
تقرير سنوي عن أنشطة إدارة المخاطر  -

  المؤسسية لمصندوق إلى المجمس التنفيذي

 أخضر

 

 



 EB 2013/110/R.12/Rev.1 الملحق الثانً

27 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالتقرير السنوي عن سياسة الصندوق بشأن 

ىو التقرير السنوي الثاني عن المساواة بين الجنسين في الصندوق، وىو يبمغ بالتقدم المحرز في تنفيذ  ىذا -6
 سياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وتنفيذ  2015-2011ق لمفترة وتؤدي ىذه السياسة دورا محوريا في تحقيق ىدف اإلطار االستراتيجي لمصندو  -7
. ويتمثل اليدف العام ليذه السياسة في تعميق أثر المبادرات الصندوقالتزامات التجديد التاسع لموارد 

اإلنمائية التي يدعميا الصندوق وتعزيز استدامتيا، عن طريق زيادة أثر الصندوق عمى المساواة بين 
الجنسين وتعزيز تمكين المرأة في المناطق الريفية الفقيرة. وسوف تكون المنجزات عمى جدول أعمال 

 ين بالغة األىمية لممناقشات بشأن التجديد العاشر لموارد الصندوق. المساواة بين الجنس

وتماشيا مع فترة اإلبالغ التي يغطييا تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق، يغطي ىذا التقرير الفترة من شير  -8
 2012. وىو يحذو في ىيكمو حذو التقرير الصادر في عام 2013يونيو/حزيران  شيرإلى  2012يوليو/تموز 

وذلك كما يمي: يركز الجزء األول عمى اإلنجازات التي تم تحقيقيا عمى مستوى األىداف االستراتيجية الثالثة 
لمسياسة؛ ويسّمط الجزء الثاني الضوء عمى األنشطة والمخرجات الرئيسية ضمن مجاالت العمل الخمسة 

 سية لمعام القادم.المتعمقة بتنفيذ السياسة؛ أما الجزء الثالث فيحدد بعض األنشطة الرئي

 النتائج التي تم تحقيقيا عمى مستوى األىداف االستراتيجية -ألف 
، استمر ازدياد تمثيل النساء بين متمقي الخدمات من المشروعات التي يدعميا الصندوق من 2012في عام  -9

اء يشكمن ( وأصبحت النس2012مميون في عام  37إلى  2011مميون عام  28الناحية العددية )إذ ارتفع من 
عرض عام لموصول إلى  1في المائة(. ويرد في الجدول  49اآلن ما يقرب من نصف مجموع المستفيدين )

المستفيدين من الصندوق من خالل أنشطة القروض التي يدعميا الصندوق. وتستمر النساء في الييمنة 
المائة ممن تمقوا التدريب(  في 84عمى التدريب عمى األعمال التجارية وريادة األعمال )إذ يبمغ نصيبين 

في المائة من المدخرين والمقترضين عمى  70وعمى الخدمات المالية الريفية، حيث يبمغ نصيبين أكثر من 
السواء. وال تزال النساء تييمن أيضا عمى التدريب عمى موضوعات اإلدارة المجتمعية. وفي السنة الماضية، 

دريب عمى ممارسات وتكنولوجيات إنتاج المحاصيل والثروة حدث نمو في عدد النساء المشاركات في الت
 الحيوانية.   
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 1الجدول 
 عدد السكان الذين يحصمون عمى خدمات من المشروعات التي يدعميا الصندوق مقسما حسب نوع الجنس

 تدابير النجاح ومصدر التحقق من النتائج النتائج التشغيمية

 المؤشر 
 القيمة األساس

(2007/2008) 

تقرير الفعالية 
اإلنمائية لمصندوق 

(2010) 

تقرير الفعالية 
اإلنمائية 
لمصندوق 

(2011) 

تقرير الفعالية 
اإلنمائية لمصندوق 

2013 (2012) 
السكان الذين يحصمون عمى 
خدمات من المشروعات التي 

 يدعميا الصندوق

 السكان الذين يحصمون عمى خدمات 
 المشروعات التي يدعميا الصندوق

مميون دوالر  29.2
 أمريكي

مميون دوالر  43.1
 أمريكي

مميون  59.1
 دوالر أمريكي

ميون دوالر م 78.7
 أمريكي

 51:49 52:48 54:45 57:43 اإلناث )بالنسبة المئوية( الذكور:
الممارسات/التكنولوجيات 

 الزراعية
األشخاص المدربون عمى 

 ممارسات/تكنولوجيات إنتاج المحاصيل
مميون دوالر  1.7

 أمريكي
مميون دوالر  4.5

 أمريكي
مميون دوالر  4.8

 أمريكي
مميون دوالر  4.5

 أمريكي
 4555: 3664: 3565: 50:50 اإلناث )بالنسبة المئوية( الذكور:

السكان المدربون عمى 
 ممارسات/تكنولوجيات اإلنتاج الحيواني

مميون دوالر  1.1
 أمريكي

مميون دوالر  1.2
 أمريكي

مميون دوالر  1.2
 أمريكي

مميون دوالر  2.6
 أمريكي

 4456: 4555: 5644: 6535: اإلناث )بالنسبة المئوية( الذكور:
مميون دوالر  4.4 المقترضون الفعميون الخدمات المالية الريفية

 أمريكي
مميون دوالر  2.7

 أمريكي
مميون دوالر  4.3

 أمريكي
مميون دوالر  2.5

 أمريكي
 7426: 6931: 43:57 4852: )بالنسبة المئوية(اإلناث  الذكور:

مميون دوالر  5.4 المدخرون الطوعيون
 أمريكي

مميون دوالر  7.9
 أمريكي

ماليين دوالر  5
 أمريكي

مميون دوالر  5.5
 أمريكي

 7129: 6832: 5347: 4951: اإلناث )بالنسبة المئوية( الذكور:
األعمال التجارية  السكان المدربون عمى المشروعات متناىية الصغر

 وريادة األعمال
مميون دوالر  0.2

 أمريكي
مميون دوالر  0.7

 أمريكي
مميون دوالر  1.4

 أمريكي
مميون دوالر  1.5

 أمريكي
     

 8416: 7525: 6139: 4753: اإلناث )بالنسبة المئوية( الذكور: 
السكان المدربون عمى موضوعات إدارة  السياسات والمؤسسات

 المحميالمجتمع 
مميون دوالر  0.7

 أمريكي
مميون دوالر  2.1

 أمريكي
مميون دوالر  3.2

 أمريكي
مميون دوالر  2.7

 أمريكي
 8416: 7525: 6733: 6238: اإلناث )بالنسبة المئوية( الذكور: 

 المصدر: نظام إدارة النتائج واألثر.

يعرض النص الوارد أدناه أمثمة من أنشطة حافظة عمميات الصندوق الجارية التي تساىم في تحقيق  -:
أال وىي التمكين االقتصادي، والتمثيل وصنع  -المساواة بين الجنسين لسياسةاألىداف االستراتيجية الثالثة 

فضال عن الموضوعين الشاممين وىما موضوع  –القرارات، وتحقيق التوازن في أعباء العمل وتقاسم الفوائد 
الشباب وموضوع تغير المناخ. وقد يساىم مشروع واحد في أكثر من ىدف ولكنو ُيعرض تحت اليدف الذي 

 ضوء عمى أبرز سماتو االبتكارية. يسمط ال

 : تشجيع التمكين االقتصادي لسكان الريف من النساء والرجال1اليدف االستراتيجي 
يتمثل الزخم الرئيسي لغالبية القروض التي يقدميا الصندوق في تشجيع التمكين االقتصادي من أجل تمكين  -;

ة لممشاركة في األنشطة االقتصادية سكان الريف من النساء والرجال من الحصول عمى فرصة متساوي
المربحة واالستفادة منيا. وتنقسم المشروعات التي تبرىن عمى تمك المبادرات إلى خمس مجموعات 

 مواضيعية.   
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 االستفادة من الخدمات المالية
ي شكل برنامج إدارة الموارد في غرب السودان مجموعات ادخار وائتمان مكتفية ذاتيا قائمة عمى التضامن ف ->

. وقد أرست تمك المجموعات ثقافة قوية بشأن االدخار بين النساء السودانالمجتمعات المحمية الريفية في 
عضو. وقد عززت ىذه  11.700في المائة من مجموع األعضاء البالغ  93الريفيات، وبمغ نصيبيا نسبة 

أة في المجتمع المحمي عن التجربة ثقة النساء في االضطالع بأنشطة اقتصادية جديدة ورفعت مكانة المر 
 طريق إحالل أنشطة إنتاجية محل الوقت الذي كان يتصور أنو "عاطل".

والتحديث في اإلقميم الشرقي من السمفادور الخدمات المالية إلى السكان الذين  الريفية وينقل مشروع التنمية -=
فالمجموعات المالية تصمم يعانون من اإلقصاء في العادة، مع التركيز عمى النساء دون إقصاء الرجال. 

صندوق اإلدارة الخاص بيا، مع مراعاة االعتبارات االقتصادية واالجتماعية عمى السواء. ويشمل التمييز 
فجوة المساواة بين الجنسين وتحسين نوعية حياة النساء ما يمي: حمقات محو  ردماإليجابي الرامي إلى 

واألزواج؛ والمواقد الموفرة لموقود، والتي تقمص الوقت التي األمية؛ وحمالت الصحة الجنسية لمنساء والرجال 
تقضيو النساء في جمع الحطب. وتنخرط عممية تشكيل شبكة لممرأة، بما في ذلك المجموعات المالية لمنساء، 

دارتيا.  في حوار مع الحكومة )ال سيما البمديات( من أجل طمب الخدمات وا 

 تنمية سالسل القيمة والمشروعات

يوجو برنامج دعم أقطاب المشروعات الصغرى الريفية واالقتصادات اإلقميمية في مدغشقر عممو إلى سالسل  -<
القيمة المناصرة لمفقراء التي تؤثر عمى الجماعات المعرضة لممخاطر، وخصوصا النساء والفتيات الصغار 

، في حال النساء والفتيات الالتي تركن الدراسة. وتشمل سالسل القيمة الحرف اليدوية وتصنيع الفواكو
الصغيرات، إضافة إلى سالسل القيمة المتعمقة بالبصل والذرة والبقول والفانيال، والتي تمثل أىمية لدى النساء 
والرجال عمى السواء. وقد أنشئت منظمات مزارعين ومنتجين من بين النساء من أجل تيسير وصولين إلى 

جي، وقد شيدت مياراتين التقنية واإلنتاجية تحسنا من خالل خدمات االستثمارات اإلنتاجية والتمويل اإلنتا
تنمية األعمال التجارية. وقد تعزز الوصول إلى األسواق عن طريق خمق بنية تحتية لألسواق تديرىا 
منظمات المرأة، وذلك بانخراط النساء في منتديات الحوار المتعمق بسالسل قيمة معينة وضمان مشاركتيا 

ضافة إلى ذلك، فإن برنامج المنحة الموجو إلى الحية في ال حمقات التطبيقية المعنية بالمفاوضات التجارية. وا 
 القيادات النسائية الممول من النرويج دعم ظيور قيادات نسائية جديدة. 

غانا عمى نوافذ أربع تتعمق بالسمع األولية من أجل  ية فيشمالالمناطق الويشتمل برنامج النمو الريفي في  -61
لترويج لتنمية سالسل القيمة ىي كما يمي: المحاصيل الصناعية، ومحاصيل النساء، والفواكو والخضروات، ا

والموارد الحيوانية. وقد أدى إدراج نافذة محددة لمحاصيل النساء )من أجل زبدة الشيا( إلى تمكين النساء من 
م النساء في مجموعات تتمقى التدريب من موارد اإلنتاج. وفي ىذا الشأن تنظ وغيرىاالوصول إلى األراضي 

عمى استقطاب التأييد والوصول إلى األسواق. وىذه المجموعات مربوطة مباشرة بالشركات الدولية، وىو ما 
يكفل تحاشي عدة مستويات من الوسطاء. وقد وصل دخل النساء إلى ثالثة أمثال نتيجة ىذا التدخل. وزادت 

ذ الخاصة بالسمع األولية األخرى، وخصوصا المحاصيل الصناعية. وقد النساء أيضا من المشاركة في النواف
استقطب البرنامج التأييد لألطراف الفاعمة في سالسل القيمة الخاصة بالمرأة من أجل تمثيميا في لجان 
سالسل القيمة عمى مستوى المقاطعات. كما انخرط البرنامج مع رؤساء القبائل الكبرى اإلقميميين من أجل 
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يج لتغيير السموك، وىو ما حقق نتائج من حيث وصول النساء إلى األراضي. وأصبحت النساء تمثل الترو 
 اآلن ثمثي المشاركين في البرنامج.

يتيح برنامج وصول المزارعين إلى األسواق في أرمينيا التمويل لممشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة التي  -66
وتعزيز الثقة  ،ومياراتين ،الدعم لمساعدة النساء عمى بناء معارفينتبرىن عمى إمكانية النمو، كما يوفر 

لديين. ويساىم البرنامج أيضا في تسييل التمويل الريفي، وىو وحدة مستقمة دائمة أنشأتيا الحكومة من أجل 
تمرير رأس المال إلى المؤسسات المالية ومن ثم تحسين وصول فقراء الريف إلى القروض. وتعَطى القروض 

ى المشروعات العائمية ويشغل أفراد العائمة معظم الوظائف التي يتم إنشاؤىا، وفي ىذا السياق تعمل النساء إل
وظيفة   000 2مشروع حوالي 300كمؤسسين لممشروعات وموظفين وموردين. وحتى اآلن، ولد أكثر من 

 في المائة منيا تشغميا النساء(.  35دائمة )
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 الوصول إلى األراضي

م كبير في أفريقيا من حيث االعتراف بأىمية ممكية األراضي والموارد الطبيعية لمنساء، ولكن تحقق تقد -67
التحدي الحقيقي الماثل اآلن ىو وضع وتنفيذ السياسات والنيج واألدوات المالئمة من أجل ضمان ىذه 

ندا، بدعم من الحقوق. وقد سمطت الدراسات التي أجريت عمى حقوق المرأة في األراضي في أثيوبيا وأوغ
موارد تكميمية قدمتيا كندا، الضوء عمى الحاجة إلى الترويج لتمكين المرأة الريفية بما يعمو ويتجاوز صكوك 
ممكية األراضي أو اإلجراءات القانونية الفردية، وذلك من أجل تمكينيا من المطالبة بحقوقيا في األراضي 

قيا المضمونة بطريقة أكثر فعالية من أجل كفالة سبل والدفاع عن تمك الحقوق وتعزيزىا، ثم استكمال حقو 
عيشيا. وقد جرى تقاسم األدوات والمبادئ التوجييية والُنيج المعنية في اجتماع لمممارسين ُعقد في مدينة 

، وىو مبادرة تعاونية بين الصندوق والشبكة العالمية ألدوات األراضي واالئتالف 2013يار أنيروبي في مايو/
 عني باألراضي.الدولي الم

المياه في كيرييي في رواندا،  تجمعاتتشمل األمثمة عمى مستوى المشروعات مشروع اإلدارة المجتمعية لمس -68
صك لممكية األراضي إلى مالكييا وتسجيل تمك الصكوك، حيثما كان ذلك  000 140والذي يسر إصدار 

المرأة إلى األراضي المنتجة من أجل الزوج والزوجة؛ وضمان وصول  باسمقابال لمتطبيق، تسجيال مشتركا 
إنتاج األرز والبستنة الموجية إلى األسواق في برنامج التنمية الريفية المستدامة في بوركينا فاسو؛ 
والتخصيص العادل لألراضي لمنساء والشابات والشباب من أجل استغالل البذور الموردة في إطار مشروع 

 .دعم سالسل القيمة الزراعية في السنغال

 تنمية البنية التحتية 

في سونامغانج في بنغالديش جمعيات لمتعاقد عمى العمالة ألغراض لمموارد دارة المجتمعية اإليشكل مشروع  -69
تاحة فرصة غالبا ما تكون فريدة لمنساء من أجل كسب دخل نقدي. ويبمغ نصيب  تنمية البنية التحتية، وا 

في المائة من عضوية تمك الجمعيات وقد أشرن في تقاريرىن إلى أن ىذه الجمعيات تمثل فرصة  40النساء 
ميمة لين من أجل تحسين أوضاعين االقتصادية واالجتماعية. وتتساوى أجور النساء وساعات عممين وما 

لمدخل.  يحصمن عميو من فوائد مع زمالئين من الرجال. والعديد منين يستثمر كسبو في أنشطة مولدة
والبعض منين أيضا يقوم بصب قوالب الطوب الستخداميا في رصف الطرق، وىو نشاط يمكنين القيام بو 
عمى مقربة من منازلين وفي توقيتات مرنة، وىو ما يسمح لين بمواصمة البستنة المنزلية، والعناية بأطفالين 

صد التنفيذ التي تتولى رصد أشغال في المائة من عضوية لجان ر  75وما إلى ذلك. وتسيم النساء بنسبة 
البنية التحتية وقد أدى ذلك إلى تعزيز صوتين في صنع القرارات عمى المستوى المجتمعي. وقد يسرت 
الطرق التنقل أيضا وجعمتو أرخص وأكثر أمانا، وىو ما يمكن المرأة من السفر إلى المدن واألسواق القريبة 

ضافة إلى ذلك، ولدت صيانة من أجل شراء السمع والتردد عمى المستش فيات/األطباء وزيارة أقاربين. وا 
 الطرق توظيفا منتظما ألفقر النساء وأضعفين وضعا.      

 : زيادة قدرة النساء عمى صنع القرار وزيادة تمثيمين2اليدف االستراتيجي 
في المؤسسات  تجري المبادرات الرامية إلى تمكين النساء والرجال من الحصول عمى صوت وتأثير متساو -:6

والمنظمات الريفية في مجموعة متنوعة من السياقات، تتراوح بين المؤسسات ذات الصمة بالمشروعات عمى 
 المستوى المجتمعي، ومنظمات المزارعين والمنتجين، وانتياء بالمنتديات الوطنية والمحافل العالمية. 
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ت النسائية عمى مستوى القواعد في كل من أثمر برنامج القيادات النسوية الريفية تنمية قدرات القيادا -;6
وتدعمو موارد تكميمية  -مدغشقر ونيبال والفمبين والسنغال. وقد برىن ىذا البرنامج البالغة مدتو ثالث سنوات

ألولوياتين  لالستماععمى أن ىناك طمبا واضحا من النساء عمى مستوى القواعد  -تقدميا حكومة النرويج
و يجب أن يكون ىناك نيج شامل ينظر في إمكانية إنشاء تعاونيات غير رسمية في منظمات المزارعين، وأن

نشاء أجنحة لممرأة فضال عن تعميم  وتعاونيات قاصرة عمى النساء إلى جانب المنظمات الرسمية والوطنية، وا 
لى الجنسينقضايا المساواة بين  نشاء قاعدة لمعضوية تكون متوازنة بين الجنسين. وا  جانب  في الخدمات، وا 

بناء قدرات النساء أنفسين، يتعين دعم المؤسسات من أجل تغيير وتعديل التصور السائد عن قيادة وقيمة 
مساىمة المرأة. ومن الميم في العديد من السياقات العمل مع الرجال من أجل إرساء الفيم والتقبل )بل 

زارعين ومن خالل العمل الجماعي عمى واستقطاب التأييد( لممساىمة الممكنة من قبل المرأة في منظمات الم
السواء. وقد انتشرت بالفعل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من البرنامج إلى برامج أخرى؛ فعمى سبيل 
المثال، التجارب التي شيدتيا السنغال، والتي نفذت من خالل شراكة مع كمية المرأة التابعة لممجمس الوطني 

قاسم ليا في كل من بنن وكوت ديفوار وغينيا وموريتانيا. وقد نتجت عن وعات الريفية، حدث تملممج
ممولتان بمنح، وىما: مبادرة "بناء القدرات من أجل قيادة المرأة في منظمات  تكميميتانالبرنامج مبادرتان 

المنتجين  منتجي المزارع في إقميم آسيا والمحيط اليادئ" ومبادرة "إدارة المعرفة والعمم بشأن تمكين مجموعات
 الريفيين في مجال المساوة بين الجنسين في إقميم الشرق والجنوب األفريقي". 

إقميم الحوز في المغرب في تحسين األوضاع المعيشية لمنساء بمناطق الجبمية لمأسيم مشروع التنمية الريفية  ->6
الريفيات عن طريق تمكينين من االندماج في الحياة االجتماعية واالقتصادية المجتمعية ومن أن يصبحن 
جزءا من عممية صنع القرارات في التعاونيات والرابطات المحمية. ففي الماضي، لم يكن مسموحا لممرأة 

، ولكن الُنيج االبتكارية والتشاركية التي طبقيا المشروع أسيمت اإلداريةالعناية بالعمميات  بالحديث عمنا أو
في إحداث تغييرات مواتية في االتجاىات والسموك المتعمقين بالمرأة ودورىا في المجتمعات المحمية. وقد 

 تيا تقديرا.أصبحت المرأة تشارك اآلن مشاركة نشطة في عمميات صناع القرارات وتمقى مساىما

لم يقتصر مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية في السنغال عمى تنمية سالسل القيمة بل إنو عزز أدوار  -=6
الرجال والنساء عمى السواء في تسيير المؤسسات الريفية. وقد حدثت زيادة ممموسة في حضور المرأة كرئيس 

قيادات المنظمات التي دخل المشروع معيا  في المائة من 60لمنظماتيا، وأصبحت المرأة اآلن تشكل حوالي 
في شراكات؛ وقد جرى انتخاب العديد من النساء لمناصب أخرى، كمنصب أمين الصندوق أو األمين. 
وتساىم المرأة أيضا بنصف مناصب رؤساء الجمعيات العامة لممنتديات المينية التي تضم معا ممثمي 

 منظمات المنتجات ومصنعي األغذية والتجار.

 نالحرفية في سا األسماك صحاب الحيازات الصغيرة ومصايدأل يزراعمقطاع الأ برنامج التنمية التشاركية لبد -<6
العمل بشأن سمسمة القيمة الخاصة بالبن المزروع باألساليب العضوية في عام  ي الديمقراطيةتومي وبرينسيب

في المائة من المستفيدين من  51. وبعد عامين من بدء تنفيذ البرنامج، وصل نصيب المرأة إلى 2010
سمسمة القيمة ىذه. كما تشغل المرأة مناصب بارزة في المؤسسات المسؤولة عن تشغيل صناعة البن. وقد 
أنشئت بنية تحتية من أجل تخفيف عب العمل عن المرأة، وتتمثل ىذه البنية التحتية في بناء منشآت 

فق لغسل المالبس، ومواقد محَسنة. وتشغل المرأة التصنيع، ومرافق إلمدادات مياه الشرب مصحوبة بمرا
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معظم المناصب القيادية في رابطة النساء المنتجات التي أنشئت حديثا، وىؤالء النساء ىم أعضاء في 
 رابطات التجارة المنصفة في الكاكاو ورابطات الكاكاو عالي الجودة التي أنشأىا البرنامج.    

 منصف في أعباء العمل وتقاسم المنافع : تحقيق توازن3اليدف االستراتيجي 
يعمل كثير من المشروعات التي يدعميا الصندوق عمى تمكين النساء من النفاذ إلى البنية التحتية  -71

والتكنولوجيات الموفرة لمعمالة من أجل خفض األعباء المنزلية وتحقيق توازن  األساسيةاألساسية، والخدمات 
با ما يمثل خفض األعباء المنزلية السبيل لتمكين النساء من المشاركة أكثر إنصافا في أعباء العمل. وغال

 بيمة كأصحاب مصمحة في تنفيذ المشروع. 

في أوغندا منيجية إرشاد األسر كآلية لإلدماج  مساندة موارد الرزق عمى مستوى األقسام يستخدم برنامج -76
اد األسر األفقر، أي رئيس األسرة، والزوج االجتماعي والترويج لممساواة بين الجنسين. وكل البالغين من أفر 

واألبناء والبنات البالغين، يجري إرشادىم مجتمعين، وذلك عمى العكس من الٌنيج األخرى التي تميل إلى 
التركيز عمى رئيس األسرة. وقد أدى ىذا إلى التمكين من المناقشة والتخطيط وصياغة الرؤى وتحديد 

د العائمة، وذلك من أجل ضمان التعبير عن صوت مؤثر عمى القرارات األولويات بصورة مشتركة بين أفرا
نما من قبل األبناء والبنات أيضا. وتطرح  عمى مستوى األسرة ككل ليس فقط من قبل الرجال والنساء وا 
عممية صياغة الرؤى قضية أعباء العمل طرحا واضحا، وكيفية إمكان إعادة توزيع العمل عمى نحو يضمن 

راد األسرة في التنمية. كما يشجع البرنامج النساء والرجال وأبناءىم وبناتيم أو ممثمييم عمى مشاركة كل أف
ويمثل ىذا اإلنجاز تحوال ميما في الثقافة  –السعي إلى شموليم في عممية تسجيل شيادات ممكية األراضي 

ن عن طريق توسيع السائدة. وقد شجع البرنامج الرجال عمى االنضمام إلى صفوف محو األمية لمبالغي
المحتوى كي يشمل جوانب تخطيط األعمال التجارية. ومن خالل ىذه الصفوف، استنار الرجال والنساء 
وتمقوا تمكينا من أجل الدفاع عن حقوقيم، واالضطالع بالمسائل االقتصادية في أسرىم، وتطورت بعض 

 المجموعات إلى رابطات لالدخار واالئتمان. 

صغير في إثيوبيا جوانب تخطيط األعمال التجارية  عمى نطاقري مة التشاركية لاستيدف برنامج التنمي -77
النساء الخالصة. فقد قدم البرنامج الدعم من أجل إدخال مواقد  مجموعاتاستيدافا مقصودا من خالل 

محسنة عن طريق البيانات العممية وتدريب المدربين عمى بناء المواقد واستخداميا. وكانت الفوائد المتحققة 
ذات جوانب ثالثة تمثمت في تقميص عبء المرأة في البحث عن الحطب، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة 

 ع المحمي وخمق فرص مولدة لمدخل. في المجتم

المرتفعات الجنوبية في بيرو بصفة خاصة عمى تنمية  تعزيز األسواق وتنويع موارد الرزق في ركز مشروع -78
دارة أموال األسرة، وليذا انعكاسات ميمة عمى  األعمال التجارية لممرأة ألنيا تشكل أساس مدخرات األسرة وا 

ضافةتربية األطفال وتغذيتيم.  لى طائفة متنوعة من األنشطة الرامية إلى تيسير اإلدماج في النظام إ وا 
المالي الرسمي ودعم مشاركة المرأة في المعارض التجارية والجوالت الدراسية وقصص المنافسات الحياتية، 
مكن المشروع المرأة من المشاركة في قيادة عمميات صنع القرارات والتأثير عمييا في الرابطات وفي 

 ات المجتمعية الريفية، وأدخل مفاىيم الحياة المشتركة والتأمين ضد المخاطر لمزوج والزوجة معا. المنظم

را في الفمبين مشاورات مجتمعية مع كل يرديميو ك اتدارة الموارد الزراعية في مرتفعالثاني إل مشروع الأدار  -79
ياجات ووجيات النظر والشواغل ، وذلك من أجل التمكن من إدراج االحتمنفصمةمن الرجال والنساء بصورة 
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المحددة لنساء المجتمعات األصمية الريفية في الخطط التشاركية الستثمارات المشروع عمى مستوى 
المقاطعات. وكان ىذا إنجازا رئيسيا في المجتمعات األصمية الموغمة في الطابع التقميدي، حيث يميل الرجل 

ومن  –عمى أن إسماع صوت المرأة أدى إلى نتائج مختمفة  إلى الييمنة عمى مشاركة المرأة. وىناك دالئل
ذلك عمى سبيل المثال االستثمار في إمدادات المياه المنزلية )التي كانت تمثل واحدة من األولويات لدى 

 المرأة( قبل عممية إعادة تأىيل نظام ري مجتمعي )وىي عممية كانت تمثل األولوية لدى الرجال(.      

 ممةالموضوعات الشا
. يزداد وزن الشباب بصورة مستمرة كمورد ميم في التنمية الزراعية والريفية، إذ يشكل الشباب أكثر الشباب -:7

في المائة من سكان العالم. غير أن الشباب يواجيون تحديات معينة تعوق انخراطيم، وذلك من  60من 
دية التعبير عن صوتيم. وفي اإلنتاجية، ونقص فرص التوظيف ومحدو  المواردحيث محدودية الوصول إلى 

إطار ىذه الدينامية، من األمور الجوىرية تحديد وعالج مختمف التحديات واألولويات لدى كل من الشباب 
الريفي من الجنسين. ومؤخرا، تبنى الصندوق بصفة أساسية نيجين يرميان إلى االنخراط مع الشباب الريفي 

م في القطاع الزراعي، وذلك مثال من خالل التدريب الزراعي ( زيادة انخراطي1من السكان وىما كما يمي: )
ودعم استخدام اآلالت في المزارع )بوتسوانا وبوروندي ومدغشقر(؛ وضمان الحقوق في األراضي وتحسين 
وصوليم إلى األراضي )موزمبيق(؛ واالنخراط مع نوادي المزارعين الشباب في مجال التدريب التقني 

ج لفرص التوظيف، وذلك مثال من خالل تنمية المشروعات الصغرى والصغيرة ( التروي2)كمبوديا(؛ )
نشاء برامج لمربط بالوظائف )فييت نام( ووضع برنامج لصغار  وسالسل القيمة )بوروندي وغانا والسنغال(؛ وا 

دارة المعرفة ف مكتبالمينيين )أفغانستان(؛ ودعم التدريب الميني )اليند(. وقد وضع  ي االستراتيجية وا 
الصندوق مذكرة إرشادات ترمي إلى تمكين الممارسين العاممين في حقل التنمية وموظفي المشروعات من 
تعميم قضايا الشباب في برامج التنمية الريفية، ووضعت مذكرة سياسة ترمي إلى تزويد صانعي السياسات 

 بمشورة عممية بشأن معالجة قضايا الشباب.       

وعات التي يدعميا برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وىو . تولي المشر تغّير المناخ -;7
البرنامج الذي يدعمو الصندوق، تركيزا قويا عمى جوانب التعرض لممخاطر المتمايزة التي يواجييا كل من 

ر في النساء والرجال من جراء األخطار التي يستحثيا المناخ، كما يعزز االستفادة من دور المرأة كعنص
تحقق التغير من أجل تقوية األثر عمى صمود المجتمعات المحمية والنظم البيئية. وتشمل المبادرات في ىذا 
الشأن ما يمي: توسيع قاعدة األصول التي تممكيا النساء ودعم تنويع سبل الرزق كاستراتيجية ميمة من أجل 

تاحة تعزيز صمودىن أمام الصدمات الخارجية، بما في ذلك تغير المنا خ )دولة بوليفيا متعددة القوميات(؛ وا 
العرقية لتمثيمين في المجان والمجموعات الرئيسية المتعمقة بإدارة مخاطر تغير  األقمياتالفرص أمام نساء 

المناخ المتزايدة باستمرار، ومن أجل التأثير عمى حوار السياسات في األجل األطول عمى المستويين 
م(؛ وتخفيف عبء تغير المناخ من أعباء عمل المرأة في جمع الحطب عن اإلقميمي والوطني )فييت نا

طريق إدخال موارد طاقة مستمدة من الوقود الحيوي، وىي موارد تقمص الوقت الذي تنفقو المرأة في غير 
 األنشطة اإلنتاجية وتكافح إزالة الغابات وتييئ مصدرا لمطاقة أنظف وأكثر أمانا )مالي(.   

 النتائج التي تم تحقيقيا عمى مستوى خطة التنفيذ -ثانيا 
إلى  1يجري تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين من خالل خمسة مجاالت عمل. وتتعمق مجاالت العمل من -27

باليياكل والموارد المؤسسية الالزمة لتنفيذ  5و 4، بينما يتعمق مجاال العمل لمصندوقباألنشطة الرئيسية  3
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اإلنجازات الرئيسية المتعمقة بمؤشرات المخرجات المحددة في كل السياسات. ويورد ىذا القسم األنشطة و
 .مجال عمل

 : البرامج والمشروعات الُقطرية التي يدعميا الصندوق1مجال العمل 
سين عمى مستوى المقر والمستوى اإلقميمي بصفة يعمل الموظفون المختصون بمسائل المساواة بين الجن -=7

منتظمة عمى توفير الدعم التقني أثناء عممية تصميم البرامج والمشروعات القطرية وتنفيذىا من أجل تعزيز 
واستيداف الفقر، وذلك عن طريق المشاركة في البعثات، أو كأعضاء في  الجنسينمنظورات المساواة بين 
 رية وعن طريق توفير المدخالت في استعراض الوثائق. أفرقة إدارة البرامج القط

ما يمي: وضع نظام لمؤشرات  2013-2012وقد شممت األنشطة الرامية إلى تقوية تصميم المشروعات في  -<7
المساواة بين الجنسين من أجل التعبير عن مدى نضوج المشروع عند مختمف مراحل دورة المشروع من 

قوية منظور المساواة بين الجنسين في نظام إدارة النتائج واألثر، وذلك ؛ وتالجنسينمنظور المساواة بين 
دارة المعرفة في الصندوق، عن  مكتببالتعاون مع دائرة إدارة البرامج، والمكتب األمامي، و  االستراتيجية وا 

طريق االستفادة من العناصر الرئيسية في مؤشر تمكين المرأة في الزراعة؛ وتوفير مدخالت لموظفي 
لصندوق الذي يضطمعون بالتدريب األولي والتدريب المباشر عمى تصميم المشروعات لموظفي الصندوق، ا

وذلك إلى جانب توفير التدريب عمى المشروعات لموظفي مركز االستثمارات التابع لمنظمة األغذية 
شورة التقنية الذي والزراعة؛ والتقرير المواضيعي بشأن الثروة الحيوانية الصادر عن شعبة السياسات والم

يتناول األدوات الالزمة لتصميم المشروعات، مع التركيز بصفة خاصة عمى النساء والعاممين في مجال 
الرعي؛ ووضع دورة تدريبية في سياق التعمم اإللكتروني تتناول التحميل االجتماعي ألغراض التنمية الزراعية 

 مة األغذية والزراعة.        والريفية بالتعاون مع مركز االستثمار التابع لمنظ

: زيادة نسبة القروض والمنح المقدمة لتحقيق أىداف خاصة بكل من الجنسين عمى حدة 1-1المؤشر
 والمدعمة بمخصصات واضحة من الميزانية

المشروعات عنصرا ضروريا لوصف المجموعة المستيدفة والسياق  بتصميمتمثل جميع التقارير المتعمقة  -81
الخاص بمسائل المساواة بين الجنسين، ولتحديد االستراتيجيات المتعمقة بتعزيز استفادة الفقراء وتعزيز 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبار ذلك جزءا أساسيا في تصميم المشروع.

وضعت منيجية إلجراء تحميل عمى أساس المتحقق لمدى حساسية  وعمى مستوى الصندوق كمؤسسة، -86
قروض الصندوق. وُحمِّمت كل العناصر الرئيسية والعناصر  حافظةقضايا المساواة بين الجنسين لقيمة 

 التمايز بين الجنسينلموقوف عمى مدى مراعاة بعد  التمايز بين الجنسينالفرعية في القروض من منظور 
وآليات التنفيذ. وقد أعطيت درجة تعكس مدى عالج قضايا المساواة بين الجنسين. في تصميم األنشطة 

مميون  825والتي يبمغ مجموع قيمتيا  –قرضا  35عددىا  البالغالنتائج المتعمقة بالقروض  1ويعرض الشكل 
 2013ان وشير أبريل/نيس 2012التي وافق عمييا المجمس التنفيذي بين شير سبتمبر/أيمول  –دوالر أمريكي 

)وىي الفترة المتوافقة مع فترة اإلبالغ في تقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق(. وتوضح ىذه النتائج أن محتوى 
في المائة من قيمة القروض مصنف في فئة مرض بدرجة متوسطة أو أعمى من ذلك فيما  77أكثر من 

 يتصل بالمساواة بين الجنسين.  
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 1الشكل "
 بحسب درجة معالجتيا لقضايا المساواة بين الجنسين 2013أبريل/نيسان و  2012الموافق عمييا بين سبتمبر/أيمول اإلجمالية  توزيع قيمة القروض

 "الكمية القيمة النسبة المئوية من 

 
في المائة من مجموع قيمة القروض باعتبارىا تعمم قضايا المساواة بين  26وبوجو عام، يمكن تصنيف  -87

الجنسين، حيث إن االلتزام بالمساواة بين الجنسين مدمج تماما ضمن أنشطة المكونات المعنية ومعبر عنو 
 مغ في تخصيص الموارد المالية والبشرية، وكذلك في التدابير واإلجراءات التشغيمية. وىناك نسبة إضافية تب

طور التحول إلى دمج قضايا المساواة بين الجنسين، حيث األنشطة التي  فيفي المائة ُوصفت بأنيا  8
تتجاوز عالج أعراض عدم المساواة بين الجنسين كي تشمل معالجة األعراف االجتماعية واالتجاىات 

 ومظاىر السموك واألنظمة االجتماعية التي تكمن فييا أسباب تمك األعراض. 

في المائة( بأنيا تعمم قضايا المساواة بين الجنسين جزئيا، حيث إن  43ن وصف معظم قيمة القروض )ويمك -88
اعتبارات المساواة بين الجنسين قد ُعممت في بعض جوانب تصميم المكونات المعنية ولكن مع تخصيص 

في تحقيق المساواة في المائة تسيم بطريقة أكثر محدودية  13أخرى تبمغ  نسبةموارد محدودة ليا. وىناك 
بين الجنسين )ىي فئة الوعي بقضايا المساواة بين الجنسين(. ولم ُتعتبر قضايا المساواة بين الجنسين ذات 

في المائة من قيمة القروض عند مرحمة التصميم، ومن قبيل ذلك نظم األرصاد الجوية وقياس  10صمة لدى 
 .   الموارد المائية أو إصدار شيادات لمبذور المنتقاة

 : التحسن في تصنيفات المساواة بين الجنسين فيما يتعمق بتصميم القروض والمنح2-1المؤشر 
ُيجرى استعراض محايد من أجل ضمان الجودة قبل عرض أي مشروع عمى المجمس التنفيذي لمموافقة عميو.  -89

(. ومن بين المشروعات 2)الجدول  2008تحسنا مطردا منذ عام  الجنسينوقد شيد دمج قضايا المساواة بين 
في المائة من المشروعات في فئة مرض إلى حد ما عمى األقل  96، صنف 2012/2013التي صممت في 

 فيما يتعمق بطريقة تناول قضايا المساواة بين الجنسين وتعميميا في التصميم.  
 2الجدول 

 أو أفضل عند التصميم بمعيار المساواة بين الجنسين 4نسبة المشروعات الحائزة عمى درجة 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 المؤشر

 96 94 95 92 85 82 المساواة بين الجنسين ومجموعات السكان المستيدفة

 المصدر: وحدة ضمان الجودة والمنح
 

 (6بين الجنسين )الدرجة =  التمايزتحول في مراعاة 

 (5بين الجنسين )الدرجة =  التمايزتعميم مراعاة 

 (4بين الجنسين )الدرجة =  التمايزتعميم جزئي لمراعاة 

 (3بين الجنسين )الدرجة = بالتمايزالوعي 

 ليست ذات أىمية
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منحة في مجموعيا. وقد اتسمت  46عمى  2013وشير يونيو/حزيران  2012ووفق بين شير يوليو/تموز  -:8
منحة أخرى عمى بعد يتعمق  31خمس منيا بتركيز قوي عمى قضايا المساواة بين الجنسين واشتممت 

منح فقط لم تشر إلى ىذا الموضوع. وكانت المنح الخمس التي  10بالمساواة بين الجنسين، بينما كان ىناك 
ن تتعمق بما يمي: إنشاء صندوق منح تنافسي من أجل أولت تركيزا قويا عمى قضايا المساواة بين الجنسي

من االرتقاء بمشروعاتين الريفية وتوسيعيا )شعبة أمريكا الالتينية صاحبات المبادرات الفردية تمكين 
والكاريبي(؛ والعمل مع مؤسسة أغا خان من أجل إقامة مشروعات أعمال تجارية صغيرة مستقمة مستدامة 

النساء في تصنيع الكاشمير والموىير والصوف في أفغانستان وقيرغيزستان  موجية نحو التصدير تقودىا
وطاجيكستان )شعبة السياسات والمشورة التقنية(؛ وضمان وصول الفقراء من النساء والرجال إلى األراضي 
 بالتعاون مع االئتالف الدولي المعني باألراضي؛ والتمويل المشترك لبرنامج بحثي تعاوني مدتو عامان مع
البنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بشأن فيم محددات استخدام المدخالت و/أو 
تخصيص موارد األسر التي يمكن أن تستتر وراء الفروق بين الجنسين في اإلنتاجية الزراعية في إقميم 

شروعات التي يدعميا أفريقيا جنوب الصحراء )شعبة أفريقيا الغربية والوسطى(؛ ودعم المشاركين من الم
بشأن قضايا المساواة بين الجنسين  10الصندوق في األقاليم الجبمية من أجل حضور مؤتمر بوتان +

 والتنمية المستدامة لممناطق الجبمية )شعبة السياسات والمشورة التقنية/شعبة آسيا والمحيط اليادي(.    

دارة المعرفة: الصندوق باعتباره حافزا الستقطاب التأي2مجال العمل  رساء الشراكات وا   يد وا 
دارة المعرفة، واالتصاالت أمرا بالغ األىمية الستقطاب التأييد والوصول.  -;8 يعتبر الرباط بين الشراكات، وا 

وتشمل األنشطة الجارية في ىذا الصدد ما يمي: العمل مع الشعب اإلقميمية وشعبة االتصاالت من أجل 
بشأن قضايا المساواة بين الجنسين من أجل الوصول إلى فيم أدق  إعداد مذكرات إقميمية ودون إقميمية

بين الجنسين وتشاطر بعض استجابات المشروعات؛ وتحديث الموقع  المساواةلمتمايز اإلقميمي في قضايا 
وىو مبادرة  –اإللكتروني لمصندوق عمى شبكة المعمومات الدولية المخصص لقضايا المساواة بين الجنسين 

دارة المعرفة، وذلك بالتعاون مع شعبة االتصاالت، وتدعميا موارد تكميم يقودىا مكتب ة ياالستراتيجية وا 
 تقدميا فنمندا.   

: الزيادة في مدخالت الصندوق بشأن قضايا المساواة بين الجنسين في المحافل 1-2المؤشر 
 والمطبوعات الدولية

. 2013فبراير/شباط  12و 11الصندوق يومي  عقد االجتماع العالمي األول لمنتدى الشعوب األصمية بمقر ->8
بمدا من أقاليم آسيا والمحيط  27بقميل من النساء(، يمثمون  يممشاركا )أكثر من نصف 34وكان ىناك 

. وكانت معالجة قضايا المساواة بين الجنسين ىي الخيط والكاريبياليادي، وأفريقيا، وأمريكا الالتينية 
المشترك خالل الحمقات التطبيقية اإلقميمية الثالث التي عقدت كجزء من التحضيرات لذلك المنتدى. وأثناء 
انعقاد المنتدى، جرى إثراء البعد الخاص بالمساواة بين الجنسين بثالث شيادات أتت من أقاليم مختمفة أثناء 

ولت الفرص المتزايدة أمام النساء في مجتمعات الشعوب األصمية باعتبارىن أطرافا فاعمة رئيسية جمسة تنا
في رفاه الشعوب األصمية. كما انعكس االلتزام بمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين في ممخص المداوالت، 

التمييز اإليجابي والذي اشتمل عمى التوصية المحددة بدعوة الصندوق إلى "صياغة تدابير من أجل 
 تستيدف الشعوب األصمية، وعمى وجو الخصوص نساء الشعوب األصمية وشبابيا". 
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، شارك وفد من الصندوق في المؤتمر الدولي الذي حمل عنوان 2012وفي منتصف أكتوبر/تشرين األول  -=8
غير، الذي نظمو بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة لممناطق الجبمية في عالم مت 10بوتان +

المركز الدولي لمتنمية المتكاممة لممناطق الجبمية، ووزارة الزراعة والغابات في بوتان، والمجنة الوطنية لممرأة 
والطفل. وقد اختيرت عشر نساء وخمسة رجال من اقاليم آسيا والمحيط اليادي، وأفريقيا الشرقية والجنوبية، 

 ر منيم من مشروعات ممولة من الصندوق.      وأمريكا الالتينية والكاريبي، وكان كثي

: إدراج إحاالت لمسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في وثائق السياسات الرئيسية 2-2المؤشر 
 لمصندوق ومنتجات المعرفة

ع  ُيبرز الصندوق بصفة منتظمة الجوانب المتعمقة بالمساواة بين الجنسين في التنمية الريفية من خالل موضو  -<8
، والمقاالت الموضوعة عمى إصدارات "أصوات من الميدان" عمى البوابة اإللكترونية المعنية بالفقر الريفي

موقع اإلبالغ االجتماعي لمصندوق، وخدمة القصاصات الصحفية اليومية التي يوفرىا الصندوق، 
الت في الفعاليات الرئيسية. والمختصرات التي تعمميا خدمات المكتبة، والمبادرات التي تقودىا شعبة االتصا

وخالل العام، يصدر عن الصندوق العديد من النشرات اإلخبارية اإلقميمية التي تتسم بتركيز معين عمى 
قضايا المساواة بين الجنسين، منيا عمى سبيل المثال النشرات اإلخبارية اإلقميمية الصادرة عن رابطات 

يا، واالستثمار الموجو إلى المرأة الريفية من خالل التنمية الذكية في االدخار واالئتمان لممرأة الريفية في إثيوب
إقميم أمريكا الالتينية والكاريبي، وأىمية كسر حمقة العنف ضد المرأة في ىندوراس. والعديد من أفالم الفيديو 

 سين.نالصادرة عن الصندوق يشتمل أيضا عمى بعد قوي يختص بقضايا المساواة بين الج

ات المعرفة المحددة الموضوع الذي أعدتو شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بعنوان وتشمل منتج -91
قصة من السودان"، والذي يسمط الضوء عمى خمس قصص لتمكين  18"التعمم من أجل التغير الريفي: 

المذين أعدتيما شعبة آسيا والمحيط اليادي بعنوان "بناء الطرق  والموضوعين( 2013يار أالمرأة )مايو/
القروية عمى أيدي سكان القرى"؛ و"خمق الوظائف لمنساء والرجال في سونامغانج في بنغالديش"، وىما 

   (.    2012منشوران في إصدار بعنوان "قضايا المساواة بين الجنسين، والطرق والحركة في آسيا" )

 ادة التركيز عمى قضايا المساواة بين الجنسين في حوار السياسات وتوسيع النطاق: زي2-3المؤشر 
شيد توسيع النطاق، الذي أضحى واحدا من أولويات الصندوق في السنوات األخيرة، زخما جديدا مع االلتزام  -96

. 2015عام  مميون شخصا من براثن الفقر بحمول 80الوارد في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق بإخراج 
غير أن ىناك شاغال يتمثل في ضمان عدم تسبب توسيع النطاق في إضعاف وصول المشروعات التي 

إلى فقراء الريف ال سيما المرأة. وقد وردت اإلشارة  –وخصوصا تنمية سالسل القيمة  –يدعميا الصندوق 
مج توسيع النطاق الموجية إلى ( بعنوان "برا2013إلى ىذا الشاغل في التقرير الصادر عن معيد بروكينغز )

فقراء الريف: تجربة الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية والدروس المستفادة منيا واحتماالتيا المستقبمية". وقد 
استكشف المكتب المعني بقضايا المساواة بين الجنسين ىذه القضية عن طريق استميام الدروس من خمس 

داف وتوسيع نطاق قضايا المساواة بين الجنسين وتحديد السبل تجارب ناجحة لمصندوق في مجالي االستي
الكفيمة بمساعدة الصندوق عمى االحتفاظ بتركيزه عمى قضايا الفقر والمساواة بين الجنسين وتعزيز ذلك 

 التركيز في جدول أعمال توسيع النطاق.     
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زيادة المبادرات المشتركة بشأن األنشطة المتعمقة بالمساواة بين الجنسين التي تجرى مع  4-2المؤشر 
 الوكاالت اإلنمائية األخرى

وضعت الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا ليا )وىي منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  -97
رأة برنامجا مشتركا مدتو خمس سنوات من أجل والصندوق وبرنامج األغذية العالمي( وىيئة األمم المتحدة لمم

لمنساء الريفيات، عمى أن ينفذ في سبعة بمدان ىي: إثيوبيا  االقتصاديتسريع وتيرة التقدم نحو التمكين 
في  -بدعم من الوكاالت األربع –وغواتيماال وقيرغيزستان وليبريا ونيبال والنيجر ورواندا. وقد ُأطمق البرنامج 

. ويشارك 2012وفي مدينة روما في شير أكتوبر/تشرين األول  2012ي شير سبتمبر/أيمول مدينة نيويورك ف
الصندوق في قيادة االستجابة عمى المستوى القطري في إثيوبيا وقد شارك ممثموه في الحمقات التطبيقية 

 45كة يار، وذلك بمشار أمايو/ 24-23السنوي الثاني يومي  المعتكفألصحاب الشأن. واستضاف الصندوق 
في المائة منيم من الرجال( من مقارىا ومكاتبيا القطرية وعضو واحد  10ممثال من الوكاالت األربع )كان 

من ىيئة موظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وقد استميم ذلك المنتج الدروس من التحديثات القطرية، 
بين العمميات المستمرة، وكذلك وضع  حيث تحقق الكثير في تحديد الفرص السانحة لتحقيق التكامل فيما

خطط عمل محددة. وقد أجريت مناقشات بشأن حساب األمانة متعدد األطراف، والترتيبات اإلدارية عمى 
طار الرصد  المستوى الدولي والتنسيق عمى المستوى القطري، واستراتيجيات تعبئة الموارد واالتصاالت، وا 

 والتقييم.

ثالث التي تتخذ من روما مقرا ليا، بصورة مشتركة، مشروع "صوت واحد في وفي كينيا، نفذت الوكاالت ال -98
مواجية عدم المساواة بين الجنسين: معالجة عدم المساواة بين الجنسين في الحد من مخاطر الكوارث وبناء 
، الصمود في األراضي القاحمة وشبو القاحمة في كينيا". وقد وفر المشروع مدخالت زراعية )أىميا البذور(

وخزانات لممياه، وحوافظ إرشاد بشأن الري بالتنقيط، ودجاجا محميا؛ ودرب مجموعات النساء واألفراد عمى 
 إنتاج الدواجن؛ وصمم أدوات لمبحوث عمى المستوى المجتمعي. 

لميوم الدولي لممرأة الضوء عمى الطبيعة المتفشية لمعنف ضد المرأة  2013سمط الموضوع الذي اختير عام  -99
لمدمر عمى اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي وسبل العيش الريفية ونوعية حياة المرأة. وقد شارك وأثره ا

ة اليوم الدولي لممرأة: األولى استضافيا برنامج األغذية العالمي نيابة عن بالصندوق في فعاليات ثالث بمناس
وليين عمى مستوى الجامعي ومستوى الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا ليا؛ والثانية لمطالب الد

الدراسات العميا المشاركين في نموذج األمم المتحدة في روما؛ والثالثة نظمتيا رابطة األمم المتحدة لممرأة 
 وعقد بمقر الصندوق.

والصندوق عضو في الشبكة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة المعنية بقضايا المرأة والمساواة بين  -:9
شبكة المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة لمجنة المساعدات اإلنمائية في منظمة التعاون الجنسين، وال

والتنمية في الميدان االقتصادي، ومجموعة العمل المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين التابعة لممصارف 
عالمي المعني بالبحوث اإلنمائية متعددة األطراف، وشراكة المرأة في الزراعة، وىي جزء من المنتدى ال

الزراعية. وعمى المستوى القطري، يشارك الصندوق، في كينيا عمى سبيل المثال، في أفرقة العمل المعنية 
 اإلنمائية.    األمم المتحدة بالمساواة بين الجنسين التابعة لمجموعة



 EB 2013/110/R.12/Rev.1 الملحق الثانً

40 

 : بناء قدرات الشركاء المنفذين والمؤسسات الحكومية3مجال العمل 
يشكل بناء القدرات الُقطرية عامال حيويا لتعزيز تييئة البيئة المؤسسية التمكينية لتعزيز المساواة بين الجنسين  -;9

 ما يمي: 2013-2012المبادرات التي أطمقت في  وتضمنتوتمكين المرأة، ولنجاح تنفيذ المشروعات. 

  الجنسين من أجل تعزيز أثر منتدى مدتو ثالثة أيام لمتعمم وتقاسم المعرفة بشأن المساواة بين
المشروعات واستدامة التنمية نظمتو شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية وشعبة السياسات والمشورة التقنية 

 مشاركا  33، وحضره 2012ر/تشرين الثاني بنوفم 30إلى  28في مدينة نيروبي في المدة من 
مشروعا في تسعة بمدان في إقميم أفريقيا الشرقية والجنوبية، ومكاتب  14منيم من النساء( من  44)

 الصندوق القطرية، ومكتب الصندوق اإلقميمي في نيروبي ووزارات الحكومات.
  دارة المعرفة نظميا المكتب حمقة تطبيقية مدتيا خمسة أيام عن قضايا المساواة بين الجنسين وا 

إلى  1ات والمشورة التقنية في مدينة تشيناي، في المدة من القطري لمصندوق في اليند وشعبة السياس
من األشخاص المرجعيين المكمفين بقضايا المساواة بين  23، وحضرىا 2012أكتوبر/تشرين األول  5

دارة المعرفة من البرامج والمشروعات التي يدعميا الصندوق في اليند والبالغ عددىا   11الجنسين وا 
 المائة منيم من النساء(. في  30برنامجا ومشروعا )

  ،"مساران لمتعمم نظميما البرنامج اإلقميمي لمتدريب في مجال التنمية الريفية ومنظمة "أوكسفام نوفيب
بدعم من الصندوق، بشأن تعزيز مساىمة تنمية سالسل القيمة في تحقيق اإلنصاف بين الجنسين 

لمعمل بشأن قضايا المساواة بين  وخمق الثروة لصالح الفقراء عن طريق "نظام التعمم الموجو
 24الجنسين". وقد جرت وقائع المسارين بصورة متزامنة في رواندا وأوغندا، في المدة من 

في المائة منيم من  61مشاركا )كان  38، وحضرىا 2012أكتوبر/تشرين األول  3سبتمبر/أيمول إلى 
التي يدعميا الصندوق في أقاليم بمدا وكان من بينيم عديد من موظفي المشروعات  16النساء( من 

 آسيا والمحيط اليادي، وأفريقيا الشرقية والجنوبية، وأفريقيا الغربية والوسطى. 
  تظاىرة تعمم بشأن تنمية الميارات الالزمة لتوسيع نطاق "نظام التعمم الموجو لمعمل بشأن قضايا

يناير/كانون  28إلى  21لمدة من المساواة بين الجنسين" ُنظمت في مدينة كينيما في سيراليون، في ا
. وقد تفاعل ذلك التدريب التشاركي مع منيجية "نظام التعمم الموجو لمعمل بشأن قضايا 2013الثاني 

المساواة بين الجنسين" في مشروع إعادة التأىيل والحد من الفقر المجتمعي، وىو مشروع يمولو 
في  53موظفا ) 32دوق، والبالغ عددىم الصندوق. وقد أتى موظفو المشروعات التي يدعميا الصن

المائة منيم من النساء( من ثمانية بمدان تغطي بمدان إقميم أفريقيا الشرقية والجنوبية الناطقة 
 باإلنجميزية والفرنسية.

  وىناك شبكة مشتركة بين الصندوق وحكومة الفمبين معنية بقضايا المساواة بين الجنسين، وتضم في
مشروعات التي يدعميا الصندوق، وىي مبادرة وطنية تدعم التنفيذ عن عضويتيا بعض موظفي ال

طريق تنظيم حمقات تطبيقية بشأن رصد وتقييم قضايا المساواة بين الجنسين، وتعميم قضايا المساواة 
بين الجنسين في أنشطة سالسل القيمة، إلى جانب عقد اجتماعات عامة لتقاسم الخبرات، وذلك عمى 

    سبيل المثال.    
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 : التحسن في تصنيفات المساواة بين الجنسين في تصميم القروض والمنح1-3المؤشر 
ويتضمن ذلك تقدير مدى االىتمام بقضايا المساواة بين الجنسين خالل مرحمة تنفيذ المشروع، سواء كان  ->9

المشروع مصمما خصيصا لتمبية احتياجات النساء، أو أسيم في تحسين وضع النساء بوجو عام. وكما 
 ، يعتبر األداء في ىذا الصدد قويا. 3يتضح في الجدول 

 3الجدول 
 )ُمرض إلى حد ما( أو أفضل عند مرحمة اإلنجاز عمى معيار المساواة بين الجنسين 4لمصنفة في الفئة نسبة المشروعات ا

 2013 2012 2011 2010 المؤشر

 91 91 90 88 المساواة بين الجنسين 

 المصدر: درجات تقرير إنجاز المشروع/البرنامج بالنسبة لممشروعات التي أُنجزت خالل السنة محل االستعراض.
 

(، كانت الدرجات التي أعطاىا مكتب 2012في التقرير السنوي العاشر عن نتائج وأثر عمميات الصندوق ) -=9
 24التقييم المستقل بشأن المساواة بين قضايا المساواة بين الجنسين في حال المشروعات البالغ عددىا 

في تقرير إكمال المشروع،  مشابية بوجو عام لممراتب الواردة 2011في عام  تقييممشروعا التي أجري ليا 
. ومن الالفت لالىتمام أن نسبة المشروعات التي سجمت درجة مرض 0.3-ولم يتعد الفرق في التصنيف 

إلى حد ما عمى األقل أو أعمى عمى قضايا المساواة بين الجنسين كانت أعمى في البمدان منخفضة الدخل 
 ي المائة(.ف 73في المائة( منيا في البمدان متوسطة الدخل ) 89)

: زيادة عدد وجودة المبادرات الرامية إلى دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي 2-3المؤشر
 أجرتيا المؤسسات الحكومية 

ارتباطا بأنشطة البرنامج المشترك، سوف يوضع مؤشر لقياس التغيرات في مدى استجابة بيئة السياسات  -<9
عمى المستوى القطري لقضايا المساواة بين الجنسين. ومن األمثمة الالفتة لالىتمام عمى االنخراط في 

لمجتمعية في سونامغانج السياسات ما شوىد في بنغالديش، عندما تم اختيار مدير مشروع إدارة الموارد ا
لقيادة فريق يتولى تحديث استراتيجية المساواة بين الجنسين التي تضعيا دائرة اليندسة التابعة لمحكومة 

المشروع. وتبعا لذلك، أصبحت السياسة واالستراتيجية الرئيسيتان المتان  إلنجازاتالمحمية، وذلك نتيجة 
ين الجنسين تشتمل عمى العديد من الدروس المستفادة من وضعتيما تمك الدائرة بشأن قضايا المساواة ب

دارة الموارد  تاحة فرص العمل بأجر وا  المشروع، ومن قبيل ذلك إدماج المرأة في المنظمات الريفية، وا 
 الطبيعية، ومعالجة قضايا العنف الموجو ضد المرأة.   

 : التوازن والتنوع بين الجنسين في الصندوق4مجال العمل 
. 2013-2012مع شعبة الموارد البشرية، اكتسبت األنشطة المندرجة ضمن ىذا المجال خالل  بالتعاون -1:

وضعت بدعم من موارد تكميمية مقدمة من  –وىناك دورة تعمم إلكتروني عن التوازن والتنوع بين الجنسين 
اة والتنوع بين عمى وشك اإلكمال. وسوف تغطي وحداتيا التدريبية الثالث ما يمي: أىمية المساو  –فنمندا 

في الترويج لمتوازن والتنوع بين الجنسين في مكان العمل عن  الصندوقالجنسين في مكان العمل؛ ونيج 
يجابية. وقد زكى رئيس الصندوق ىذه  طريق سياساتو وثقافتو المؤسسية؛ وضمان تييئة بيئة عمل بناءة وا 

 المبادرة وسوف تكون ممزمة لكل الموظفين واالستشاريين.  
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 أو أعمى 5-: زيادة عدد النساء الموظفات في الصندوق في الفئة المينية ف1-4المؤشر
: "إن تحسين التوازن بين 2013كما ذكر رئيس الصندوق في كممة ألقاىا أمام مجمس المحافظين في عام  -6:

الجنسين يعتبر واحدا من األىداف الجامعة التي يتوخاىا الصندوق". غير أنو ثبت أنو من الصعوبة إحداث 
من حيث نوع جنسيم وسوف تحدد خطة التعادل بين الجنسين التي  المنظمةتغيير كبير في تكوين موظفي 

 جديا لمعمل في المستقبل في ىذا الشأن.   تعكف دائرة الموارد البشرية اآلن عمى وضعيا سبيال

موظفا مينيا  331موظفا، بينيم  586، عّين الصندوق ما مجموعو 2013أغسطس/آب  1واعتبارا من  -7:
في المائة من موظفي الخدمة العامة في عام  81 النساءموظفا في فئة الخدمة العامة. فشكمت  255و8

، 4-في المائة في الفئة المينية ف 39، و3-إلى ف 1-ففي المائة في الفئات المينية من  60؛ و2013
في المائة في اإلدارة العميا  20في المائة في منصب المدير، و 32، و5-في المائة في الفئة المينية ف 27و

في المائة لمموظفين المعينين في الدرجة  28(. وبوجو عام، تشكل النساء 4والشكل البياني  2)انظر الجدول 
أو أعمى. وثمة توزيع مماثل فيما يتعمق بالموظفين الميدانيين لمصندوق الذي يحصمون عمى  5-المينية ف

في المائة من موظفي الخدمة العامة  71أجورىم من وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة: حيث تمثل النساء 
في المائة من الموظفين المينيين الوطنيين. وفيما يتعمق بأىداف خطة العمل عمى نطاق المنظومة  23و

التي وضعتيا األمم المتحدة، يتجاوز الصندوق اليدف المتعمق بالمساواة بين الجنسين بين موظفي الخدمة 
في المائة(. وظل  33ى )وأعم 4-في المائة( وحقق مكاسب محدودة بالنسبة لمدرجة الوظيفية ف 81العامة )

 .   2013في المائة في عام  40نصيب عدد الموظفين المدرجين في بمدان القائمتين باء وجيم مستقرا عند 
 2الشكل 

 عدد الموظفين حسب الفئة ونوع الجنس1الشكل البياني 

 
 من الرجال. 44من النساء، و 202البيانات المتعمقة بموظفي فئة الخدمات العامة: 

 

                                                      

)اآلليت العالميت التفاقيت األمم المتحدة لمكافحت التصحس، واالئتالف  المستضيفتتشيس البياناث إلً الصندوق بما في ذلك الكياناث  8

 زايي، وفسقت العم  السفيعت المستىي التابعت لمأمي  العا  لمأمم المتحدة بشن  زشمت األم  الذرائي العالميت. المعني باألالدولي 
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 4الجدول 
 عدد الموظفين

 المستوى المستيدف. 2013 2012 2011 المؤشر
نسبة النساء المعّينات في مناصب الدرجة 

 أو أعمى 5-المينية ف
28 30 29 35  

 ( 2015 )إطار قياس النتائج
نسبة النساء المعّينات في مناصب الدرجة 

 أو أعمى 4-المينية ف
31 30 33 50* 

)خطة العمل عمى نطاق 
 المنظومة(

 *50 81 81 81 نسبة النساء بين موظفي فئة الخدمة العامة
)خطة العمل عمى نطاق 

 المنظومة(
نسبة القوى العاممة من الدول األعضاء المدرجة 

 في القائمتين باء وجيم
 يتابع 40 39 40

 مؤشرات تقدير األداء لخطة العمل عمى نطاق المنظومة. *

األسئمة الواردة في مسح الموظفين فيما يتعمق بالمساواة بين الجنسين لكل : تحسن درجات 2-4المؤشر
 من النساء والرجال

، وىو المسح الذي يجري كل عامين، من منظور 2012تم تحميل نتائج المسح الشامل لمموظفين لعام  -8:
نة اإلدارة المساواة بين الجنسين وجاءت التوصيات متماشية مع التوصيات العامة التي وافقت عمييا لج

في المائة من  43في المائة منيم من الموظفين المينيين و 57موظفا،  329التنفيذية. وقد استكمل المسح 
في المائة من الرجال. وقد سجمت النساء  44في المائة منيم من النساء و 56موظفي الخدمات العامة، و

قة بالتصورات الذىنية حول المعاممة درجات أقل من الرجال بوجو عام، السيما في حال األسئمة المتعم
في فرص الترقي الوظيفي لمنساء والرجال، وتعيين الشخص المناسب  والمساواةالمتساوية لمنساء والرجال، 

في المكان المناسب، والشعور براحة أكبر عند اإلبالغ عن حاالت التمييز أو التحرش. ومن الالفت 
عممية واالجتماعية"، التي ترتبط غالبا بفروق بارزة بين الجنسين، كانت لالىتمام أن فئة "التوازن بين الحياة ال

 في واقع الحال ىي المجال الذي ظيرت فيو أقل الفروق بين الجنسين. 

، حيث لم تظير فروق ذات داللة بين 2010وبوجو عام، حدث تحسن بالنسبة لمعمل في الصندوق منذ عام  -9:
في المائة عن شعورىم بالرضا عن عمميم في  75، أعرب 2012عام النساء والرجال في ىذه اإلجابات. ففي 

بالرضا الشخصي عن عمميم. وارتفع مستوى الشعور بالفخر  شعورافي المائة  80الصندوق، واكتسب 
. وواصل مؤشر 2012في المائة في عام  81إلى  2010في المائة في عام  68العمل في الصندوق من ب

 (.  5في المائة )الجدول  75مشاركة الموظفين تسجيل تحسن مستمر وحقق ىدف إطار قياس النتائج البالغ 
 5الجدول 

 الرضاء عن العمل

 2013 2012 2011 2010 المؤشر

 75 75 71 70 *مؤشر مشاركة الموظفين

 فرعية من ستة مؤشرات من مسح الموظفين الشامل. يورد ىذا المؤشر بيانات عن مسح سنوي لمموظفين يستند إلى مجموعة*
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 : الموارد والرصد والمساءلة المينية 5مجال العمل 
لجنة إدارة العمميات ىي آلية اإلبالغ المختصة باألنشطة المتصمة بالتمايز بين الجنسين، وقد تم تعيين نائب  -::

الرئيس المساعد لشؤون البرامج كبيرا لمضباط المكمفين بمسائل المساواة بين الجنسين عمى مستوى اإلدارة 
 العميا لمصندوق. 

: زيادة الموارد البشرية والمالية من الميزانية الرئيسية لمصندوق المستثمرة لدعم المساواة 1-5المؤشر 
 بين الجنسين وتمكين المرأة

، والذي 2013-2012استُبقي فريق الموظفين المخصص المعني بقضايا الجنسين في مقر الصندوق خالل  -;:
( وموظفا من الخدمة العامة. وتواصل 4-وف 5-يضم اثنين من الموظفين المينيين )في الدرجة المينية ف

شعبتان نشر منسقين إقميميين متفرغين معنيين بقضايا المساواة بين الجنسين )شعبة أفريقيا الغربية والوسطى 
في داكار وشعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية في نيروبي( ويعزز حضورىم القدرة عمى تعميم قضايا المساواة 

ونات حافظة األنشطة، وتوفير الخبراء المتخصصين في قضايا المساواة بين بين الجنسين في كل مك
الجنسين والمعنيين بتصميم وتنفيذ بعثات الدعم، إضافة إلى تحسين التركيز عمى المساواة بين الجنسين في 

 مختمف حوافظيما اإلقميمية.

صالحيات األشخاص المرجعيين  تحقق تقدم في تقوية بنيان المساواة بين الجنسين في الصندوق، مع تحديد ->:
المختصين بقضايا التمايز بين الجنسين عمى مستوى كل شعبة وتعيين مناوبين ليم. وفي الوقت الراىن، 

التمايز بين الجنسين ومناوبوىم في الشعب اإلقميمية بمقر  بقضايايتألف األشخاص المرجعيون المختصون 
، وواحد في درجة 3-، وواحد في الدرجة المينية ف5-الصندوق من تسعة موظفين في الدرجة المينية ف

؛ ويتألفون في مجموعيم من سبع نساء وأربعة رجال. ويجري في الوقت الراىن وضع 6-الخدمات العامة ع
 خريطة لشبكة األشخاص المرجعيين عمى مستوى كل من المكاتب القطرية والبرامج والمشروعات. 

، قامت وحدة الميزانية والتنمية المؤسسية 2014رية لمصندوق لعام كجزء من عممية إعداد الميزانية اإلدا -=:
خمق خانات جديدة تسجل األنشطة المتحققة المرتبطة بالمساواة بين الجنسين  أجلبتعديل نظام الميزانية من 

ن في المائة م 6وأنشطة الدعم المعنية. وتشير النتائج المتحققة من ىذه المبادرة التجريبية إلى أن حوالي 
مجموع تكاليف الموظفين تنَفق عمى أنشطة تتعمق بالمساواة بين الجنسين. وقد انقسمت النتائج عمى مستوى 

في المائة )مكتب الشؤون األخالقية وشعبة السياسات  10الُشعب إلى مجموعات ثالث كما يمي: أكثر من 
تصاالت وشعبة اإلحصاءات في المائة )الشعب اإلقميمية، وشعبة اال 10والمشورة التقنية(؛ وحوالي 

في المائة أو أقل )كل الشعب األخرى(. وبالنظر إلى أن المنيجية طبقت عمى  5والدراسات اإلنمائية(؛ و
سبيل التجربة في العام الحالي فقط، سوف يشرع الصندوق في إجراء عممية أكثر دقة في أوائل العام المقبل 

 المساواة بين الجنسين عن كل التكاليف. نات الحساسية لقضايا امن أجل تحسين تسجيل بي

وريثما تتم إعادة تصميم بنيان المساواة بين الجنسين في الصندوق، ال يزال الفريق المواضيعي المعني  -<:
بالتمايز بين الجنسين يمثل موردا ىاما لزيادة أنشطة الموظفين المعنيين بقضايا التمايز بين الجنسين 

 69قضايا التمايز بين الجنسين. ويعكس عدد األعضاء الذي يزيد عمى واألشخاص المرجعيين المختصين ب
شعبة، انتشار االىتمام بقضايا المساواة بين الجنسين في  23في المائة منيم من النساء(، من  74موظفا )

الصندوق. وحضر نحو ثمث األعضاء بعضا من االجتماعات الستة لمفريق المواضيعي المعني بالمساواة 



 EB 2013/110/R.12/Rev.1 الملحق الثانً

45 

ين/الفريق المرجعي المعني بالسياسات المعقودة خالل السنة. وجرى تنظيم اجتماعات خارجية مع بين الجنس
( مستشار أقدم )مختص بقضايا المساوة بين الجنسين( من مصرف التنمية اآلسيوي بشأن تعميم 1كل من: )

وأعضاء في رابطة ( ثالثة موظفين 2قضايا المساواة بين الجنسين في عمميات المصرف المذكور وبنيانو؛ )
( عالم أقدم من منظمة "وورلد فيش" بشأن ُنيج التحول في 3النساء العامالت لحسابين الخاص في اليند؛ )

قضايا المساوة بين الجنسين في القطاع الزراعي. وقد اجتذبت ىذه األنشطة زمالء من داخل المنظمة 
 .   وكذلك من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي

: زيادة عدد اإلحاالت الموضوعية إلى قضايا المساواة بين الجنسين في مجال التنمية 2-5المؤشر
 الزراعية والريفية في المحافل العامة والوسائط اإلعالمية

خطابا. وقد أشار  26، ألقى رئيس الصندوق 2013زيران حإلى يونيو/ 2012خالل الفترة من يوليو/تموز  -1;
في المائة( إلى جوانب التمايز بين الجنسين المالئمة لمموضوع  58الرئيس في أكثر من نصف خطاباتو )

محل النقاش )وركز واحد من خطاباتو تحديدا عمى المرأة، وىو الخطاب الذي ألقي في حفل الغداء الذي 
امج المشترك بشأن يوم المرأة الريفية لعام نظم في مقر منظمة األغذية والزراعة في روما بمناسبة البرن

(؛ ويمثل ذلك زيادة ميمة في الضوء الذي يسمطو رئيس الصندوق عمى قضايا المساواة بين الجنسين 2012
في المحافل الدولية في السنة الماضية. كما أدل مسؤولو اإلدارة العميا لمصندوق ببيانات في مناسبات 

اة بين الجنسين خالل العام الماضي، بما ذلك بيان مدير الخدمات رئيسية أخرى بشأن قضايا المساو 
المؤسسية في الصندوق في حفل الغداء الذي نظمو البرنامج المشترك في مدينة نيويورك وبيان نائب مدير 

 وحدة تعبئة الموارد والشراكات في اليوم الدولي لممرأة.

د قوي يتعمق بقضايا المساواة بين الجنسين، ومن اشتممت عدة فعاليات مؤسسية استضافيا الصندوق عمى بع -6;
التي تتخذ من روما مقرا ليا بشأن التمويل الصغري مع األميرة  الوكاالتقبيل ذلك الفعالية التي نظمتيا 

ماكسيما من ىولندا )التي أصبحت اآلن ممكة ىولندا(؛ وتوسيع النطاق من منظور شركاء الصندوق مع 
 د وساو تومي وبرينسيب؛ واالنخراط مع الشباب. ممثمين من األرجنتين والين

 زيادة درجات االستعراض السنوي ألداء الصندوق فيما يتعمق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 5-3
توفر خطة العمل عمى نطاق المنظومة نظرة عامة عمى قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  -7;

مؤشرا  15لمنظومة األمم المتحدة، وسوف تسمح تمك الخطة بتتبع مسار التقدم المحرز في مجموعة من 
مساءلة عمى نطاق لألداء لخطة العمل عمى نطاق المنظومة المشتركة التي يتألف منيا اإلطار األساسي لم

، كان األداء الكمي لمصندوق 2013المنظومة. واستنادا إلى جولة اإلبالغ األولى في شير فبراير/شباط 
(. 3)انظر الشكل  9المجمعة تحت الصناديق والبرامج المتحدةأفضل بصورة طفيفة من أداء وكاالت األمم 

دولي لمتنمية الزراعية لمعام األول من اإلبالغ عن وقد عمقت ىيئة األمم المتحدة بقوليا "إن أداء الصندوق ال
األداء وفق خطة العمل عمى نطاق المنظومة يبعث عمى اإلعجاب الشديد ويؤكد أن الصندوق قائد في 

                                                      

ج الصناديق والبرامج المعنية ىي كما يمي: الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية، والمنظمة الدولية لميجرة، ومركز التجارة الدولية، وبرنام 9
اإلنتاجية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق  لألنشطة، وصندوق األمم المتحدة اإليدزاألمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض 

متحدة لمسكان، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومنظمة األمم المتحدة لمطفولة )اليونيسيف(، ومكتب األمم المتحدة األمم ال
ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(، ومتطوعو األمم المتحدة،  ،لخدمات المشاريع
 .ة لممرأة، وبرنامج األغذية العالميوىيئة األمم المتحد
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العديد من المجاالت المتعمقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخصوصا ما يمي: استعراض البرامج؛ 
دارة األداء؛ والرصد واإلبالغ؛ والثقافة المؤسسية". وقد وسياسات المساواة بين ال جنسين وتمكين المرأة؛ وا 

شرع الصندوق بالفعل في أنشطة تعالج المجاالت التي بدا فييا أضعف نسبيا، بما في ذلك بنيان المساوة 
متعمقة بين الجنسين والتعادل في تشغيل الموظفين؛ وتتبع مسار الموارد المالية المخصصة لألنشطة ال

بالمساواة بين الجنسين داخل الصندوق كمؤسسة؛ وتقدير القدرات وتنمية ميارات الموظفين.  ومن الضروري 
القيام بمزيد من الجيد لتمبية المتطمبات المتعمقة بإدارة األداء المستجيبة العتبارات المساواة بين الجنسين، 

والتخصيص المحدد لمموارد المالية من أجل دعم  والمراجعة المستجيبة العتبارات المساواة بين الجنسين
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد خمص اجتماع استضافو الصندوق مع وكالتي األمم المتحدة المتين 
تتخذان من روما مقرا ليما إلى تحديد عدد من المجاالت المتاحة لزيادة التآزر والتنسيق في مجال 

  اإلبالغ.    
 3الشكل 

 مقارنة بين أداء الصندوق وبين أداء منظومة األمم المتحدة وكل الصناديق والبرامج ككل: النسب المئوية لمتصنيف بحسب نواع الكيانال

 
 
 ا

 

 

 

 

 

 (2013لمصدر: ىيئة األمم المتحدة لممرأة )ا

إلى أن الصندوق قد  201310خمص التقدير الذي أجرتو شبكة تقدير أداء المنظمات متعددة األطراف لعام  -8;
عمم بشكل متزايد أولويات شاممة من قبيل قضايا المساواة بين الجنسين، والبيئة، واألمن الغذائي والتغذية في 

. وخمص تقدير الشبكة المذكورة  إلى أن التحدي الرئيسي 2010استراتيجياتو وسياساتو وعممياتو منذ عام 
 ائج أقوى عمى المستوى التشغيمي. إلى نت السياساتالماثل اآلن ىو ترجمة ىذه 

 3102-3102 اآلفاق المستقبمية لعام -جيم 

 :2013-2012إلنجازات عام  استكماال، 2014-2013فيما يمي أبرز النقاط الرئيسية لعام  -9;

  تعزيز بنيان المساواة بين الجنسين في الصندوق، بما في ذلك تنمية المجتمعات الثالث المتعمقة
سين في الصندوق، ونظام األشخاص المرجعيين المختصين بقضايا التمايز بين بالمساواة بين الجن

 الجنسين؛   

                                                      

ىي شبكة لمبمدان المانحة التي تشترك في االىتمام في تقدير الفعالية المؤسسية لممنظمات متعددة األطراف وقياس  شبكة تقدير أداء المنظمات متعددة األطراف10
 تمك الفعالية واإلبالغ عن النتائج اإلنمائية و/أو اإلنسانية. 
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  بناء القدرات من خالل الفعاليات اإلقميمية وشبو اإلقميمية لمتعمم والتقاسم في مجال التمايز بين
الجنسين، وذلك لصالح موظفي الصندوق، واألشخاص المرجعيين المختصين بقضايا التمايز بين 

 جنسين، وموظفي المشروعات واستشاريييا المنخرطين بصورة منتظمة في الدعم التشغيمي؛ال
  إعالن الفائزين بجوائز الصندوق لممساواة بين الجنسين، وىي الجوائز التي أطمقتيا إدارة الصندوق

في اعترافا بأفضل المشروعات أداء في معالجة جوانب انعدام المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
 كل إقميم؛

  إطالق النموذج المؤسسي لمتعمم اإللكتروني بشأن المساواة والتنوع بين الجنسين؛ 
  صياغة مشروع خطة التعادل بين الجنسين من أجل تحسين التوازن بين الجنسين بين موظفي

 وأعمى؛ 5-الصندوق، وخصوصا في الدرجة المينية ف
  بين الجنسين في صمب إطار الكفاءة األساسي في إدماج االلتزامات بتحقيق المساواة والتنوع

 الصندوق؛
  إطالق وتحديث الموقع اإللكتروني المعدل بشأن قضايا المساواة بين الجنسين وأدوات االتصاالت

 الصندوق؛ اأعدى التيالجديدة 
  تحسين جمع وتفسير البيانات المقسمة حسب نوع الجنس عمى مستويي النتيجة واألثر، وتصميم

 لتمكين المرأة؛مؤشرات 
  الترويج الستخدام منيجيات األسر في سياق المبادرات التي يدعميا الصندوق من أجل تحقيق آثار

 التنمية المستدامة.
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 تنفيذ برنامج عمل إسطنبول المعني بأقل البمدان نموا
 الخمفية –ألف 

مميون  880تمثل أقل البمدان نموا أفقر شرائح المجتمع الدولي وأضعفيا. ويبمغ مجموع سكان ىذه الشريحة  - 1
في المائة من الناتج المحمي  2في المائة من سكان العالم(، ولكنيم يسيمون بأقل من  12نسمة )حوالي 

في المائة من التجارة العالمية في السمع )مكتب األمم المتحدة لمممثل السامي  1اإلجمالي العالمي ونحو 
(. وتتأثر 2013المعني بأقل البمدان نموا، والبمدان النامية غير الساحمية، والدول الجزرية الصغيرة النامية 

جية واالستثمارات. اقتصادات ىذه الدول التي تعتمد اعتمادا كبيرا عمى الزراعة بدورة تتسم بانخفاض اإلنتا
أولية كمصدر رئيسي إليرادات التصدير واإليرادات المالية، مما يجعميا  كما تعتمد عمى تصدير عدة سمع

شديدة التأثر بالصدمات الخارجية لشروط التبادل التجاري. وىذه القيود مسؤولة عن عدم كفاية تعبئة الموارد 
أوجو الضعف في تصميم البرامج وتنفيذىا، والعجز الخارجي المحمية، وانخفاض قدرات اإلدارة االقتصادية، و 

المزمن، وارتفاع أعباء الديون، وشدة االعتماد عمى التمويل الخارجي الذي أبقى أقل البمدان نموا في شرك 
 الفقر.

من أقل البمدان نموا. وفي حين ال تشكل أقل البمدان  49بمدا من أصل  45وُيجري الصندوق عمميات في  - 2
ئة تشغيمية في الصندوق، فيي تمثل دائرة رئيسية من زبائنو. فمنذ أن بدأ الصندوق عممياتو في عام نموا ف
 %50في المائة من موارده ألقل البمدان نموا، وقد ازدادت ىذه النسبة إلى  43، دأب عمى تخصيص 1978

 (.1خالل السنوات الثالث الماضية )الجدول 
 1الجدول 

 )تمويل المشروعات الموافق عميه( 2013سبتمبر/أيمول  – 2010مخصصات الصندوق: 
 بماليين الدوالرات األمريكية  

 757 2  مجموع البرامج )بما في ذلك أقل البمدان نموا(
 379 1 أقل البمدان نموا

 %50 النسبة المئوية لمخصصات الصندوق الموجية ألشد البمدان فقرا

 نظام إدارة حافظة المشروعات المصدر:
لصالح المشروعات والبرامج، بما في ذلك المنح  تيسيريةوتتمقى أقل البمدان نموا التمويل بشروط أكثر  - 3

لمغاية مقترنة بمنح مقدمة بموجب إطار  تيسيريةالمقدمة بموجب إطار القدرة عمى تحمل الديون، وقروض 
 (.2لمغاية )الجدول  تيسيريةالقدرة عمى تحمل الديون، وقروض 

 2الجدول 
 (2013-2010شروط تمويل الصندوق ألقل البمدان نموا )

 القروض والمنح التكميمية بماليين الدوالرات األمريكية شروط التمويل
 19 440 إطار القدرة عمى تحمل الديونمنح بموجب 

منح بموجب إطار القدرة عمى تحمل الديون/قروض بشروط 
 12 376 تيسيرية لمغاية

 17 563 لمغايةقروض بشروط تيسيرية 
 48 379 1 المجموع
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 نظام إدارة حافظة المشروعاتالمصدر:  
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 برنامج عمل إسطنبول المعني بأقل البمدان نموا -باء 

. ووافقت 2011ُعقد مؤتمر األمم المتحدة الرابع المعني بأقل البمدان نموا في إسطنبول، تركيا، في مايو/أيار  - 4
، 2020إلى  2011الدول األعضاء عمى برنامج عمل إسطنبول المعني بأقل البمدان نموا لمعقد الممتد من 

ويتمثل أىم أىدافو في التغمب عمى التحديات الييكمية التي تواجو أقل البمدان نموا، واستئصال الفقر، وتحقيق 
بمدا من الخروج من  49البمدان نموا البالغ عددىا  األىداف اإلنمائية المتفق عمييا دوليا، وتمكين نصف أقل

 .2020ىذه الشريحة بحمول عام 
خالل دورتو الخامسة والثالثين التي عقدت  برنامج عمل إسطنبولالصندوق عمى  محافظيوصادق مجمس  - 5

. ومنذ ذلك الحين، بدأ الصندوق في المساىمة بنشاط في تنفيذ (35/د170 القرار  GC 35/L.11) 2012عام 
برنامج العمل، من خالل الفريق العامل المعني بالزراعة واألمن الغذائي والتغذية والتنمية الريفية بصورة 

مكتب الممثل السامي المعني بأقل البمدان نموًا والبمدان النامية غير أساسية. ويتألف ىذا الفريق من 
مية والدول الجزرية الصغيرة النامية والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا ليا )الصندوق، وبرنامج الساح

األغذية العالمي، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة(، مع إمكانية مشاركة الوكاالت األخرى ذات 
تحديدا، ودعم جيودىا الرامية ويسعى الفريق العامل إلى إعداد نيج إنمائي يالئم أقل البمدان نموا الصمة. 

إلى خفض الجوع وسوء التغذية وزيادة دخل السكان الفقراء عمى نحو مستدام. وفضال عن ذلك، يضطمع 
 الفريق بميمة المساعدة في تنفيذ خطة عمل إسطنبول في إطار ىذه المجموعة.  

ة غير الساحمية والدول الجزرية مكتب الممثل السامي المعني بأقل البمدان نموًا والبمدان الناميوقد قام  - 6
الصغيرة النامية )بالتعاون مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرًا ليا ومؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية( 

عمى ىامش المؤتمر الثامن والثالثين لمنظمة األغذية والزراعة،  2013بتنظيم حدث جانبي في يوليو/تموز 
ىمية المحورية لزيادة اإلنتاجية الزراعية والريفية باعتبارىا محركا رئيسيا بغية توجيو االنتباه إلى األ

الستئصال الفقر وتحقيق التنمية ذاتية االستدامة طويمة األجل. وكان عنوان الحدث "األمن الغذائي والتنمية 
من أقل البمدان الزراعية المستدامة والتحول الييكمي في أقل البمدان نموا؟" وضمت ممثمين رفيعي المستوى 

نموا وشركائيم اإلنمائيين، ومن الصندوق ووكاالت األمم المتحدة األخرى، والقطاع الخاص والمجتمع 
المدني. وخالل ىذا االجتماع، شدد الصندوق عمى ضرورة وضع الزراعة والتنمية الريفية في صدارة 

   .2015المداوالت الجارية بشأن جدول أعمال التنمية لما بعد 
المعني بتنفيذ برنامج عمل إسطنبول في د االجتماع الثامن لمفريق االستشاري المشترك بين الوكاالت وُعق - 7

. وتمثل الغرض من ىذا االجتماع في تقييم التقدم المحرز ورسم الخطوات 2013جنيف في يوليو/تموز 
موا المتعمقة باألىداف المقبمة لفرق العمل التابعة لمفريق االستشاري، والتصدي ألولويات أقل البمدان ن

. وخالل ىذا االجتماع، قدم الصندوق تقريرا بشأن 2015اإلنمائية لأللفية وجدول أعمال التنمية لما بعد 
التقدم الذي أحرزه فريقو العامل وأبمغ المشاركين أنو تم اختيار مؤشرات الزراعة واألمن الغذائي والتغذية 

عمى أساس موثوقية البيانات، –الواردة في خطة عمل إسطنبول  التي تكّمل المؤشرات –والتنمية الريفية 
مكانية مقارنتيا بمرور الزمن وعبر البمدان، وسيولة جمعيا وتفسيرىا. وتضم المؤشرات المقترحة ما يمي:  وا 
مؤشر اإلنفاق العام عمى قطاع الزراعة، ومؤشر االستيالك الغذائي األسري، ومؤشر نقص التغذية وانعدام 

 لغذائي.األمن ا
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وأعاد الفريق العامل التأكيد عمى التزامو بالتعاون مع أقل البمدان نموا وشركائيم اإلنمائيين لتحديد أوجو  - 8
جرءات تصحيحية مستنيرة وتنفيذىا.  عداد تدابير وا  ومن شأن القصور في سياساتيا وتدخالتيا الجارية، وا 

والتحديات والتدابير التصحيحية في مجاالت الزراعة العمل عمى المؤشرات أن ييسر الوقوف عمى اإلنجازات 
 واألمن الغذائي والتنمية الريفية.
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 التقرير السنوي عن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق
 2013موجز لنتائج عممية استعراض ضمان الجودة لعام  –ألف 

وبمغ إجمالي تكمفة  11عممية استعراض لضمان جودة تصميم المشروعات الجديدة، 27ُأجريت  2013في عام  - 1
مميون  830مميار دوالر أمريكي وبمغ إجمالي استثمارات الصندوق فييا ما يربو عمى  1.66المشروعات 

ير (. وبوجو عام، تيدف األنشطة الممولة من المشروعات المستعرضة إلى توف1دوالر أمريكي )الشكل 
 بمدا. 25مميون أسرة مستفيدة في  4.3الدعم ألكثر من 

 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى استمرار األداء القوي لجودة مشروعات  2013وتشير نتائج عممية استعراض ضمان الجودة لعام  - 2
في المائة من  63الصندوق عند الدخول: فعمى مدار السنة، وافق استعراض ضمان الجودة عمى 

المشروعات مع إدخال تغييرات طفيفة أو دون أي تغييرات، في حين أوصى بإجراء مزيد من التحسينات في 
(. وفضال عن ذلك، رأى القائمون باستعراض 1النسبة المتبقية من المشروعات في أثناء التنفيذ )الجدول 

جاىزة  ستكون 2013ت المستعرضة عام في المائة من تصاميم المشروعا 100ضمان الجودة ما يمي: )أ( 
في المائة من التصاميم نجحت بمواءمة عدد مكونات  100لمتنفيذ بعد موافقة المجمس عمييا مباشرة؛ )ب( 

المشروعات وطبيعتيا مع السياق القطري في البمد المضيف بصورة كافية. وفي ضوء ذلك، رأوا أنو من 
 في المائة( أىدافيا اإلنمائية المرجوة. 89المرجح أن تحقق معظم تصاميم المشروعات )

                                                      
، 2013الحيازات الصغيرة في عام أصحاب التأقمم لصالح زراعة  في نبرامجخطط لمتمويل التكميمي  ثالثاستعرضت أمانة ضمان الجودة  إضافة إلى ذلك، 11

التنفيذ. وىي حاليا قيدولكن لم يسجل القائمون باستعراض ضمان الجودة درجات ليا نظرا الرتباطيا بتصاميم المشروعات التي سبق استعراضيا   
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 1الجدول 
 2013-2008نتائج استعراض ضمان الجودة لمفترة  

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 فئات المشروعات النيائية
 27 35 40 36 33 29 عدد المشروعات المستعرضة 

بعد إدخال تعديالت طفيفة عمييا  لالستياللمشروعات جاىزة 
 )النسبة المئوية(

30 30 42 38 60 63 

المشروعات جاىزة لالستيالل شريطة توفير ضمانات إضافية 
خالل مفاوضات القرض و/أو إجراء تعديالت/استعراضات 

 أخرى خالل التنفيذ )بالنسبة المئوية(

60 67 58 60 37 37 

يترتب عمييا تأخير مشروعات تتطمب تغييرات جوىرية قد 
 عرضيا عمى المجمس التنفيذي )بالنسبة المئوية(

10 0 0 3 3 0 

 0 0 0 0 3 0 مشروعات مشطوبة من برنامج اإلقراض )بالنسبة مئوية(
 .2012ومرة أخرى عام  2011مرة عام  –تتضمن مجموعتين من البيانات لمشروعين تم استعراضيما مرتين  مالحظات:

 إلى مائة بالمائة بسبب تقريب األرقام.قد ال تصل القيم 
، فإن استمرار ىذه النتائج اإليجابية في جودة 2012وكما أشير في التقرير السنوي لضمان الجودة لعام  - 3

المشروعات عند الدخول تنبع إلى حد بعيد من تقارب الجيود التي تركز عمى تحسين دورة تصميم 
لجودة، واإلشراف المباشر عمى المشروعات، واستعراض مشروعات الصندوق، التي تشمل عممية تعزيز ا

ضمان الجودة. وقد وصمت ىذه العمميات التي بدأ تنفيذىا قبل حوالي خمس سنوات تقريبا إلى مرحمة نضج 
كافية بحيث أضحت تكّمل بعضيا بعضا. وثمة عامل آخر أسيم في ذلك يتمثل في زيادة عدد المشروعات 

 متابعة عمميات جارية أو توسيع نطاقيا. الجديدة التي تعمل إما عمى 
، عمدت عممية ضمان الجودة إلى تصنيف مؤشرات جودة المشروعات عند الدخول في 2013وفي عام  - 4

، وكانت جميعيا جديدة أو 2015-2013إطار قياس النتائج خالل فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق 
السنوات السابقة ضمن إطار قياس النتائج خالل فترة معدلة إلى حد ما مقارنة بالمؤشرات المصنفة في 

. وعميو ال تتطابق بيانات خط األساس وبيانات النتائج تطابقا 2012-2010التجديد الثامن لموارد الصندوق 
 2011)الصادرة في  2015-2013 إطار قياس النتائج تاما، حيث إن بيانات خط األساس الخاصة بمؤشرات

( كانت إما تقريبية أو استخدمت منيجية مختمفة عن 2015-2013عندما تم إعداد إطار قياس النتائج لمفترة 
تمك التي تم إعدادىا في وقت الحق واستخداميا فعميا في تصنيفات ضمان الجودة؛ وىذا ىو ما حدث بشكل 

 . 2خاص مع مؤشر التمايز بين الجنسين. وترد ىذه النتائج في الجدول 
 2دول الج

 زمؤشرات جودة المشروعات عند الدخول بموجب إطار قياس النتائج
 النتائج قيمة خط األساس سنة خط األساس المؤشرات

2013 
 المستوى المستيدف لعام

2015 
أو  4نسبة المشروعات الحائزة عمى تصنيف  4-1

     أفضل عند نقطة الدخول/متوسط التصنيف 

 85 4.5 / 93 79 2011/2010 المتوسط اإلجمالي  4-3-1
المتوسط اإلجمالي لممشروعات في الدول اليشة  4-3-2

 80 4.5 / 80 غير متاح 2011/2010 ب فقط )جديد(

 90 4.0 / 78 86 2011/2010 جقضايا التمايز بين الجنسين 4-3-3
 80 4.2 / 85 70 2011/2010 الرصد والتقييم  4-3-4
 80 4.4 / 76 72 2011/2010الحاصمة عمى النسبة المئوية لممشروعات  4-3-5
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 النتائج قيمة خط األساس سنة خط األساس المؤشرات
2013 

 المستوى المستيدف لعام
2015 

 د تصنيفات إيجابية عمى مؤشر توسيع النطاق
 6تصنيف "غير ُمرٍض لمغاية"، و 1درجات، حيث تمثِّل الدرجة  6إلى  1تستند تقديرات الجودة عند الدخول بالمشروعات إلى مقياس من  .ز )

 أو أفضل من إجمالي عدد المشروعات. 4وتشير النسبة المئوية إلى عدد المشروعات التي حصمت عمى تصنيف  "ُمرٍض لمغاية".
في المائة( في الدول اليشة. وتعكس التصنيفات المعروضة  37من المشروعات التي خضعت لالستعراض ) 10، جاءت 2013في عام  .ب )

 المشروعات المنفذة في تمك الدول فقط.
تختمف تصنيفات ضمان الجودة لمؤشر قضايا التمايز بين الجنسين عن تمك الواردة في الممحق الثاني المتعمق بقضايا التمايز بين  .ج )

يونيو/حزيران بالنسبة لتقرير الفعالية اإلنمائية لمصندوق وممحق  30 –يوليو/تموز  1الجنسين وذلك لسببين: )أ( اختالف فترات اإلبالغ )
أكتوبر/تشرين األول بالنسبة لممحق ضمان الجودة(، )ب( وتغير  30يناير/كانون الثاني إلى  1بين الجنسين، والفترة من  قضايا التمايز

، مع إدراج مجموعة جديدة من أسئمة المسح تركز عمى 2013إلى عام  2012معايير تصنيف قضايا التمايز بين الجنسين من عام 
قضايا التمايز بين الجنسين في تصميم المشروعات عرضا مالئما في تقرير تصميم المشروعات مدى عرض الجوانب المختمفة المتعمقة ب

 الحالي.
 مشروعا تعرف نفسيا كأنشطة "لتوسيع النطاق". 18تستند تصنيفات توسيع النطاق إلى  .د )

 .2012انون األول تصنيفات إطار قياس النتائج لمشروع واحد تم استعراضو في ديسمبر/ك 2013ممحوظة: تشمل بيانات عام 
 المصدر: سجالت مكتبية.

في المائة  93، جاء 2013مشروعا التي ُسجمت تصنيفاتيا في عام  27ومن بين المشروعات البالغ عددىا  - 5
في المائة من التصاميم في الدول اليشة عمى تصنيف ُمرض(؛  80منيا في تصنيف "مرض" )مع حصول 

في المائة من المشروعات قد حددت بصورة كافية تفاصيل التدخالت المزمع إجراؤىا بشأن  78واعتبر أن 
في المائة من المشروعات حددت بصورة  85الجنسين في التقرير المتعمق بالتصميم؛ وأن التمايز بين قضايا 

وبصورة كافية في المائة من مشروعات توسيع النطاق أثبتت  76كافية أنشطة الرصد والتقييم؛ في حين أن 
 مسوغات توسيع التصاميم السابقة.

مشروعا، وىو ما يقل عن السنوات  30التي ضمت أقل من  – 2013وفي ضوء صغر حجم العينة لعام  - 6
والقضايا المنيجية المشار إلييا أعاله، والمتعمقة باالنتقال ما بين مؤشرات  –العادية بمقدار الربع إلى الثمث 

يدين الثامن والتاسع لموارد الصندوق المتعمقة بالجودة عند الدخول، ينبغي استنباط إطار قياس النتائج لمتجد
استنتاجات طفيفة من ىذه البيانات الجديدة إلطار قياس النتائج. ومن المتوقع أن تتوفر بيانات تاريخية 

)عمى ( وحجم عينة أكبر الستخالص استنتاجات أكثر جدوى 2015و 2014كافية في السنوات القادمة )
 مستوى حوافظ المشروعات(.

، ال يزال ىناك عدد من 1والجدول  2وعمى الرغم من استمرار األداء المرضي عمى النحو الوارد في الفقرة  - 7
الموضوعات التي تمثل نقاط ضعف في التصميم الكمي لمشروعات الصندوق، ال سيما في بعض المجاالت 

(. 3تنفيذ، واألطر المنطقية، والرصد والتقييم )الجدول وىي: التحميل االقتصادي والمالي، وترتيبات ال
لم ُيشر إلى "تعقيد"   -ألول مرة منذ ست سنوات– 2013وبالنسبة لتحسن جودة التصميم في عام 

المشروعات باعتبارىا مسألة خطيرة من المحتمل أن تعوق تنفيذ المشروع أو تعّرض نتائج وأىداف المشروع 
 لمخطر. 
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 3الجدول 
 التوصيات العشر األىم )النسبة المئوية لممشروعات(

 

؛ ويشير رمز 2013وقد تم تحديد التوصيات التالية المتعمقة بتصميم المشروعات في عدة مشروعات في عام  - 8
. 2012و 2011النجمة بجوار الموضوع إلى تسميط الضوء عمى ىذا الجانب في التقريرين السنويين لعامي 

وتحث أمانة ضمان الجودة إدارة الصندوق عمى إيالء مزيد من االىتمام لمتدابير الالزمة لمعالجة ىذه 
 القضايا وحميا.

، 2013. عمى مدار عام استخدام التحميل االقتصادي والمالي )والحاجة إليو( وارتباطو باإلطار المنطقي - 9
ابت في جودة المبررات واالفتراضات استمر استخدام العديد من المشروعات في إظيار ضعف ث

االقتصادية، والواقعية وفائدة مؤشرات اإلطار المنطقي، واألىم، الصمة المباشرة بين ىاتين األداتين، 
وصمتيما بتقرير التصميم. ويحتاج الصندوق كمؤسسة إلى تحديد اإلجراءات اإلضافية التي ينبغي اتخاذىا 

تقميديا لتصميم المشروعات بصورة متسقة وموحدة. ويرد فيما يمي  لضمان استخدام ىذه األدوات الضرورية
 المزيد من التفاصيل عن كل من ىذه األدوات وبصورة موجزة.

. برغم التحسن المحقق في تصميم األطر المنطقية واستخداميا عمى مدار السنوات القميمة اإلطار المنطقي - 10
ة، لم يتم اعتمادىا بعد بصورة شاممة كأداة لممساعدة الماضية، حسبما يرى القائمون باستعراض ضمان الجود
ضمان الجودة إثارة  القائمون باستعراض، واصل 2013في تصميم المشروعات واإلشراف عمييا. وفي عام 

التساؤالت عن عدد من ممارسات اإلطار المنطقي، بما في ذلك فرط المؤشرات )مما يضع عبئا محتمال 
عمى نظم الرصد والتقييم(؛ واستخدام مؤشرات قائمة عمى النسب المئوية وليس عمى األرقام )النسب المئوية 

 وعدم الدقة عن النص عمى أىداف المشروع.ال تعطي سوى مؤشرات نسبية، وليست مطمقة، عن التحسن(؛ 
. ال يزال استخدام التحميل االقتصادي والمالي، كأداة مساعدة في تصميم التحميل االقتصادي والمالي - 11

، تم تجاىل جوانب رئيسية في التحميل االقتصادي لعدة حاالت 2013المشروعات غير متسق. فخالل عام 
عدالت العائد(، أو التعامل معيا عمى نحو غير مناسب في الفترة بين )تكمفة العمالة واالرتفاع المفرط في م

، أكد القائمون باستعراض 2012استعراضي تحسين الجودة وضمان الجودة. وكما كان الحال في عام 
ضمان الجودة أن إدراج بيان موجز ترد فيو االفتراضات األساسية التي ُطرحت أثناء إجراء التحميل )أي 

 2008-2012 2012 2013 الموضوع
 33 60 42 اإلطار المنطقي 
 30 46 37 التحميل االقتصادي 
 18 11 26 التمويل الريفي 
 44 34 24 ترتيبات التنفيذ 
 7 11 17 أخرى 
 33 20 15 الرصد والتقييم 

 8 11 15 البيئة والتأقمم مع تغير المناخ
 2  11 مفيوم المشروع 

 10 14 9 قضايا المياه
 2  9 المستفادةالدروس 
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وعة، الكثافة المحصولية، المردودات، تكاليف اإلنتاج، األسعار عمى باب المزرعة عمى أساس المنطقة المزر 
المساواة مع أسعار الواردات، إلخ( من شأنو أن يوضح التحميل، ويوفر أيضا رابطا منطقيا ضروريا لمغاية 

 ل المخاطر. بين معدل العائد االقتصادي والمؤشرات الجاري استخداميا في اإلطار المنطقي وتحمي
. تشكل تكاليف إدارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بترتيبات التنفيذ إحدى تكاليف مزاولة ترتيبات التنفيذ - 12

األعمال في الصندوق. فعمى خالف العديد من المؤسسات اإلقراضية المتعددة األطراف األخرى، يعتمد 
اء كانوا من المنظمات غير الحكومية الصندوق بصورة كبيرة في تنفيذ مشروعاتو عمى مقدمي الخدمات )سو 

أو من المنظمات الدولية األخرى أو من القطاع الخاص(. وفي حين أن ىذا النيج يضمن سالمة التنفيذ 
بوجو عام، تبقى المخاطر قائمة دائما ألن الحكومة )والصندوق( ال يمتمكان دوما القدرة عمى الرصد الوثيق 

 في االضطالع بمسؤولياتيم. مقدمي الخدماتوالتأثير عمى أسموب 
. في ضوء أىداف الصندوق المتعمقة بتوسيع النطاق وتقدير األثر، يمثل الرصد المستمر الرصد والتقييم - 13

وليذا  –والدقيق لنواتج المشروعات الرئيسية مجاال يعتزم الصندوق زيادة التركيز عميو في األجل القريب 
ة إيالء الكثير من االىتمام لعمميتي الرصد والتقييم. ففي السبب، يواصل القائمون باستعراض ضمان الجود

في المائة من التصاميم التي خضعت لالستعراض أوردت  85، رأى القائمون باالستعراض أن 2013عام 
بصورة مرضية ترتيبات الرصد والتقييم المقرر استخداميا في المشروع. غير أنيم أعربوا عن قمقيم بشأن 

ضمان الجودة  القائمون باستعراضذة عمى إدارة ىذه النظم. وفضال عن ذلك، صادف قدرة الوكاالت المنف
المشروع المستعرض يمثل خامس أو سادس مشروع يدعمو عدة حاالت حيث كان  2013خالل عام 

الصندوق في البمد المعني وكان اليدف منو إما توسيع نطاق عمميات سابقة أو أنو يحتوي عمى مكونات 
مك الحاالت، كان ينبغي توفر قدر كبير من المعمومات المستخمصة من المشاريع السابقة مماثمة. وفي ت

لالسترشاد بيا في تصميم المشروعات الجديدة، غير أنو برغم إشارة تقارير التصميم إلى التوصل إلى نتائج 
 –المشروعات  وبرغم وجود نظام لمرصد والتقييم معمول بو في ىذه –ناجحة في إطار المشروعات السابقة 

 لم يتوفر قدر كاف من البيانات الرقمية الموثوقة لدعم تمك المعمومة.
من المنتظر وبصورة متزايدة أن تعمل مشروعات الصندوق عمى تكرار النتائج الجيدة  الدروس المستفادة. - 14

الرغم من )غالبا عمى نطاق واسع( التي حققتيا التدخالت السابقة في بمد ما أو قطاع فرعي محدد. وعمى 
ذلك، فقد أبدى الكثير من القائمين باالستعراض خالل ىذه الدورة قمقيم بشأن مدى عرض األدلة الدامغة 

في وثائق  –أو الحجج القوية المستقاة من تقارير اإلنجاز  –عمى التوسع في استخدام المكونات "الناجحة" 
مى جدول أعمال الصندوق، يتوجب عمى تصميم المشروعات. ومع إدراج توسيع النطاق اآلن كبند صريح ع

 الصندوق تبرير قرارتو بشأن تصميم المشروعات بأدلة قوية وواضحة تستند إلى نظم رصد وتقييم فعالة.
في ضوء زيادة تركيز الصندوق عمى قضايا التغير البيئي والمناخي والتأقمم معو بروتوكوالت التقييم البيئي.  - 15

(، استجابة لمرفق برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة)وىو ما يأتي في جانب منو 
في ضرورة استعراض برتوكول الصندوق المتعمق  2013تمثمت إحدى توصيات ضمان الجودة الصادرة عام 

بالتقدير البيئي لمفئة باء أو المشروعات ذات التوجو البيئي، بغية توفير توجييات بشأن إجراء دراسات خط 
اس وتحميل اآلثار عمى الخدمات االيكولوجية، وذلك لصوغ اإلجراءات/االستراتيجيات الكفيمة بالتصدي األس

جراءات اإلدارة البيئية  لألسباب الجذرية لممشكالت البيئية، بما في ذلك إجراءات تخفيف األثر البيئي وا 
 األخرى.
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 فعالية نظام ضمان الجودة في الصندوق -باء

، باإلضافة إلى عمميات استعراض تصاميم المشروعات الجديدة 2013لجودة خالل عام أجرت أمانة ضمان ا - 16
عند الدخول، عدة مبادرة أخرى ترمي إلى تحسين إجراء العممية المتعمقة بمراقبة جودة تصاميم المشروعات 
في الصندوق عمى النحو التالي: )أ( إجراء استعراض مقارن لممسائل المثارة خالل مراحل استعراضي تعزيز 

ان الجودة؛ )ب( وتحميل دقة التنبؤات الصادرة عن القائمين باستعراض ضمان الجودة فيما الجودة وضم
جراء استعراض مكتبي لالمتثال  يتعمق بتصاميم المشروعات التي جرى استعراضيا في وقت سابق؛ )ج( وا 
 لتوصيات ضمان الجودة؛ 

 )د( وتطبيق اإلصالحات في عممية ضمان الجودة ذاتيا.
ُأجري استعراض مكتبي لتصاميم ارن بين عمميات تعزيز الجودة وضمان الجودة. االستعراض المق - 17

تصميما لمنظر في القيمة المضافة لمعممية  45المشروعات المستعرضة في وقت سابق والبالغ عددىا 
 المنقحة لتعزيز الجودة مقابل عممية ضمان الجودة وكفاءتيما.

ة التي أثارتيا كمتا العمميتين في عدة حاالت، مع وجود اختالف وتبين وجود ارتباط قوي بين القضايا الرئيسي - 18
جوىري وىو أن توصيات عممية تعزيز الجودة صيغت كمقترحات دون أي إشارة واضحة، في بعض 
األحيان، إلى ما ينبغي عممو بالضبط، وىو ما أعطى لمدراء المشروعات الُقطرية حرية كبيرة في تفسير 

سب استعدادىم إلجراء أعمال إضافية. وفي المقابل، يتعين أن تخرج عممية التوصيات بأفضل طريقة تنا
 ضمان الجودة بتوصيات محددة لمغاية، وفي كل حالة تشمل العممية فحصا الحقا لمدى اعتماد التوصيات.

وتشير نتائج االستعراض الحالي إلى استخدام ُنيج مختمفة في كال االستعراضين. إذ يولي استعراض تعزيز  - 19
جودة تركيزا كبيرا لكيفية تحسين تصميم السياسات والجوانب التقنية خالل ميمة التصميم القادمة. أما ال

استعراض ضمان الجودة فيركز عمى النقاط التالية: ىل سيحقق المشروع أىدافو اإلنمائية المحددة؛ وىل 
ع أكثر النيج مالءمة لتعظيم ىناك مؤشرات لمنتائج تسمح بتقييم النتائج بصورة قاطعة؛ وىل اعتمد المشرو 

العوائد لصالح المستفيدين؟ وفي ضوء اختالف مجال التركيز كما سمف ذكره، فميس غريبا أن تتباين القضايا 
 التي حددىا كال االستعراضين وطريقة مواجية مدراء البرامج القطرية ليا تباينا تاما.

ىو مدى إمكانية  2014المطروح في عام  ومع وجود أىداف واضحة في كال االستعراضين، يبقى السؤال - 20
توسيع نيج تعزيز الجودة بحيث يتناول القضايا المتعمقة بالخالصات وقياس النتائج. ومبدئيا، ستجرى دراسة 

 تجريبية لتوفير فرصة لمقائمين باستعراض ضمان الجودة لممشاركة في استعراضات تعزيز الجودة أيضا.
المشروعات  2013. استعرضت أمانة ضمان الجودة خالل عام ةدقة التنبؤ في توصيات ضمان الجود - 21

التي: )أ( صنفت عمى أنو من "غير مرجح أن تحقق أىدافيا اإلنمائية" في استعراض ضمان الجودة؛ )ب( 
مشروعا،  19ومضى عمى تنفيذىا عام واحد عمى األقل. ومن بين المشروعات المستعرضة البالغ عددىا 

تنبؤات االستعراض أخطأت في ثالث حاالت، ولكنيا جاءت دقيقة في العديد من أشارت نتائج التحميل أن 
مشروعا منذ ذلك الحين(.  19مشروعات من أصل  6الحاالت األخرى )مثال تم إلغاء أو تعميق أو سحب 

وبالمضي قدما، ستواصل أمانة ضمان الجودة استعراض حافظة المشروعات النشطة وتحديث ومراجعة ىذا 
غية تزويد الصندوق بدالئل أفضل لمقيمة التنبؤية لعمميات استعراض ضمان الجودة. كما سيجري التحميل ب

توسيع نطاق العممية )عمى سبيل المثال، من خالل النظر في المشروعات ذات األداء الضعيف وعمى الرغم 
 من تنبؤات ضمان الجودة بأنو من المحتمل أن تحقق أىدافيا اإلنمائية(.



 EB 2013/110/R.12/Rev.1 الملحق الرابع

58 

مذكرة بشأن التقدم المحرز في  20لنحو  2013. أجري استعراض في عام صيات ضمان الجودةاالمتثال لتو  - 22
ضمان الجودة )التي طمب فييا من مدراء البرامج الُقطرية تقديم معمومات تفصيمية عن كيفية دمج توصيات 

أيضا ضمان الجودة في مشروعاتيم( وكشف عن تباين ضخم في درجات االمتثال. وقد أبرز االستعراض 
التأخر المستمر في تنفيذ المشروعات بسبب طائفة من القضايا، يرتبط كثير منيا ارتباطا مباشرا بالشواغل 
المثارة خالل استعراضات ضمان الجودة. وينبغي إلدارة الصندوق أن تتناول ىذه القضايا عمى محمل 

توصيات ضمان الجودة باعتبارىا األولوية، مع النظر في ما يمكن اتخاذه من إجراءات لضمان عدم متابعة 
 عممية بيروقراطية، بل من أجل تحقيق غرضيا المنشود وىو تحسين احتماالت نجاح المشروع.

. أجريت ثالث إصالحات واسعة النطاق في عممية ضمان الجودة خالل عام إصالح عممية ضمان الجودة - 23
. أوال، بدأ القائمون عمى االستعراض في التعميق عمى مذاكرات المفاىيم الخاصة بالمشروعات، أمال 2013

في أن يتمكنوا من تقديم آراء/إرشادات بشأن جوانب التصميم في وقت مبكر من عممية التصميم. وثانيا، تم 
الجودة عمى مدار عام ضمان الجودة في عممية تعزيز  القائمين باستعراضاالتفاق عمى تجريب إشراك 

لمتعرف عمى ما إذا أفضت ىذه المشاركة إلى تحسين جودة التصاميم عند الدخول. وثالثا، تم إطالق  2014
النظام اإللكتروني الجديد إلدارة المعرفة من أجل إدارة عممية ضمان الجودة وتخزين بيانات استعراض 

 .2014ظام في عام الجودة؛ وسيتم إدخال مزيد من التحسينات عمى ىذا الن
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 تقرير مرحمي عن برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
 وضع تمويل برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

. ويجري حاليا تقييم 1الحيازات الصغيرة في الجدول أصحاب يرد وضع تمويل برنامج التأقمم لصالح زراعة  -1
، تم تخصيص 2013سبتمبر/أيمول  30المساىمات اإلضافية المقدمة من أربع جيات مانحة محتممة. واعتبارا من 

مميون دوالر أمريكي إلجراء مبادرات مدعومة من البرنامج عمى المستوى الُقطري. وتم االلتزام بمبمغ  102.9مبمغ 
مميون دوالر أمريكي لدعم التصميم في إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات  2.1قداره إضافي م

دارة المعرفة، وأنشطة اإلتصاالت.   الصغيرة، وتحميل اليشاشة، وا 
 1الجدول 

 وضع تمويل برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 المعادل بالدوالر األمريكي التعيدات العممة البمد المانح
 691 583 8 000 000 6 يورو بمجيكا
 514 347 20 000 849 19 دوالر كندي كندا

 607 224 57 000 000 40 يورو ىولندا
 027 729 4 000 000 30 كرونة سويدية السويد

 000 000 162 000 000 100 جنيو إسترليني المممكة المتحدة )المساىمة الفعمية(
 000 950 76 000 500 47 جنيو إسترليني المممكة المتحدة )المستندة إلى األداء(

 839 834 329   المجموع

 الصغيرة زراعة أصحاب الحيازاتوضع البرمجة في برنامج التأقمم لصالح 

بعد موافقة المجمس  2012سبتمبر/أيمول  20بدأ برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة عممياتو في  -2
التنفيذي في الصندوق عمى المشروع األول الذي يدعمو البرنامج. وُأطمقت أنشطة تصميم البرامج الجديدة لدى تمقي 

المراحل الرئيسية لدورة المشروعات  2االلتزامات التمويمية الجديدة من األطراف المانحة الثنائية. وترد في الجدول 
إجراءات  3. ويوجز الجدول 2013ُعرضت عمى المجمس التنفيذي لمموافقة عمييا في  المدعومة من البرنامج والتي

. وترد توقعات النتائج حتى 2013-2012التأقمم المقترح تمويميا من البرنامج في إطار ذخيرة المشروعات لمفترة 
 . 4تاريخو في الجدول 

 الصغيرة ازاتزراعة أصحاب الحيإدارة المعرفة في إطار برنامج التأقمم لصالح 

ساعد البرنامج الصندوق عمى تحديد استراتيجية إلدارة المعرفة ألغراض التأقمم مع تغير المناخ تضمنت توفير  -3
رساء لشراكات معرفية.  التدريب لمموظفين ومنتجات معرفية وا 

 تدريب الموظفين

وموظفين من الُشعب عضوا في فرق تصميم المشروعات  112، قام الصندوق بتدريب 2012عمى مدار عام  -4
دارة المعرفة، ومكتب الشراكات وتعبئة الموارد،  اإلقميمية، وُشعبة السياسات والمشورة التقنية، ودائرة االستراتيجية وا 
بشأن أساسيات التأقمم مع تغير المناخ ووضع أنشطة برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. 

فريق دائرة إدارة البرامج، ولجنة إدارة العمميات، اآلراء عمى مستوى اإلدارة العميا )وُعقدت جمسات منتظمة الستقاء 
من أجل تحديث المعمومات المتعمقة بالبرمجة في إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة  )ومكتب الرئيس ونائب الرئيس
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لصالح زراعة نامج التأقمم أصحاب الحيازات الصغيرة وتبادل الدروس المستفادة خالل البرمجة المرتبطة ببر 
 .أصحاب الحيازات الصغيرة

وأدرجت أنشطة تدريب مرتبطة ببرامج تمويل أنشطة المناخ واألنشطة البيئية في حافظة الصندوق الخاصة بالدورات  -5
التدريبية المقدمة لموظفي الصندوق. وتحتوي الدورة التدريبية لتصميم المشروعات التي يقدميا الصندوق حاليا عمى 

 لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. دراسة حالة بتمويل من برنامج التأقمم
 

 الصغيرة زراعة أصحاب الحيازاتالمنتجات المعرفية المرتبطة ببرنامج التأقمم لصالح 

 

 النوع العنوان
 نشرة مطوية الصغيرة زراعة أصحاب الحيازاتبرنامج التأقمم لصالح 

 نموذج الصندوق المشروعات الممولة في إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةالتقرير المشروح لتصميم 
 قائمة مرجعية لمصندوق الصغيرة زراعة أصحاب الحيازاتإطار الرصد والتقييم لبرنامج التأقمم لصالح 

المدعومة في إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة القائمة المرجعية الجتماعات فريق إدارة البرنامج الُقطري حول المشروعات 
 أصحاب الحيازات الصغيرة

 قائمة مرجعية لمصندوق

طريقة مذكرة  الداخمية لمصندوق " إرشادات لتصميم المشروعات –اختيار مؤشرات األطر المنطقية في المشروعات المدعومة في إطار برنامج التأقمم 
 " العمل

 الوثائق العرضية لمصندوق  الصادرة عن الصندوق 3رة الذكية بيئيا: ما ىو المختمف؟ الورقة العرضية رقم الصغي زراعة أصحاب الحيازات
 – 18، مؤتمر األطراف 2012"الصمود إزاء تغير المناخ يستمزم اعتماد ُنيج جديدة إزاء التنمية الزراعية"، كانايو نوانزي 

World News – Climate Change: The New Economy،  63-62الصفحتان 
 مقال في صحيفة

، "تطبيق استجابات السياسات لزيادة القدرة عمى مواجية تغير المناخ". في مجموعة المقاالت 2012رامي أبو سممان 
" تقرير القدرة عمى مواجية تغير المناخ"التأقمم مع تكيف المناخ في البمدان العربية: حالة إلدارة التأقمم في بناء المحررة 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. التقرير الرئيسي لبمدان شمال أفريقيا والشرق األوسط. رقم  تنمية
64635.Washington, DC: World Bank . 

 مقال في صحيفة

، تعرض سبل العيش الريفية واألمن الغذائي لمضغوط في مناخ متغير في مجموعة المقاالت 2012رامي أبو سممان 
" تقرير القدرة عمى مواجية تغير المناخأقمم مع تكيف المناخ في البمدان العربية: حالة إلدارة التأقمم في بناء "التالمحررة 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. التقرير الرئيسي لبمدان شمال أفريقيا والشرق األوسط. رقم  تنمية
64635.Washington, DC: World Bank 

 

مذكرة داخمية لمصندوق "طريقة  تغير المناخ وسالسل القيمة: مذكرة "طريقة العمل" صادرة عن الصندوق 
 العمل"

 مجموعة دراسات حالة ميزة التأقمم: الفوائد االقتصادية إلعداد مزارعي الحيازات الصغيرة لمواجية تغير المناخ
المناخ والتخفيف من آثاره في المصايد السمكية وتربية األحياء المائية في المبادئ التوجييية لدمج خيارات التأقمم مع تغير 

 تصميم المشروعات
مذكرة داخمية لمصندوق "طريقة 

 العمل"
 مجموعة دراسات حالة : زيادة قدرات التأقمم من خالل وضع الخرائط التشاركي1التأقمم عمميا، المجمد 

الصغيرة الرامية إلى تعزيز تمكين المرأة  زراعة أصحاب الحيازاتم لصالح اإلجراءات المدعومة في إطار برنامج التأقم
 (2013والمساواة بين الجنسين )

 مجموعة دراسات حالة

 تحميل دراسات الحالة الصغيرة عمييا؟ زراعة أصحاب الحيازاتما ىي المجاالت الجاري إنفاق موارد برنامج التأقمم لصالح 
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 الصغيرة زراعة أصحاب الحيازاتالشراكات االستراتيجية التي أرساها الصندوق إلعمال برنامج التأقمم لصالح 
 نوع العمل مجال تركيز التعاون  االمؤسسة

رصد األرض واالستشعار عن بعد ألغراض تحميل خط األساس ورصد  المركز العالمي لمحراجة الزراعية
 الصغيرة زراعة أصحاب الحيازاتاألثر في إطار برنامج التأقمم لصالح 

 عقد مؤسسي

تغير المناخ والزراعة واألمن برنامج 
الغذائي التابع لمجماعة االستشارية 

 لمبحوث الزراعية

لمجماعة االستشارية إحالة الخبراء التقنيين من برنامج تغير المناخ التابع 
المعنية بالبحوث الزراعية الدولية إلى عممية تصميم االستثمارات في 
إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة؛ واستخدام 

ة ببرمجة أدوات الجماعة االستشارية الدولية لمبحوث الزراعية المتعمق
التأقمم؛ ودعم تصميم البحوث عمى أساس تشاركي في المشروعات 
المدعومة في إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات 
الصغيرة؛ وتطوير المنتجات المعرفية الخاصة بتصميم االستثمارات في 
إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة؛ والتمويل 

ترك ألنشطة إدارة المعرفة في إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة المش
 أصحاب الحيازات الصغيرة 

منحة زمالة لموظفي برنامج تغير المناخ 
والزراعة واألمن الغذائي في الصندوق 
الدولي لمتنمية الزراعية؛ بعثات ميدانية 

 مشتركة

تبادل معمومات رصد األرض واليشاشة ألغراض تصميم االستثمارات في  برنامج األغذية العالمي
 الصغيرة زراعة أصحاب الحيازاتإطار برنامج التأقمم لصالح 

تعاون بين األقران )لم يأخذ الطابع الرسمي 
 بعد(

)لم يأخذ الطابع التعاون بين األقران 
 الرسمي بعد(

تصميم المشروعات المدعومة في إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة دعم  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
أصحاب الحيازات الصغيرة في تشاد، وكوت ديفوار، وكينيا، 

 وقيرغيزستان، ومالي

عقود خدمة، عمى أساس مذكرة التفاىم 
المبرمة بين الصندوق الدولي لمتنمية 
الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم 

 المتحدة

 
 الصغيرة  زراعة أصحاب الحيازاتالتأييد في إطار برنامج التأقمم لصالح  واستقطاباإلتصاالت 

اإلنجازات الرئيسية في مجال استقطاب التأييد 
واالتصاالت فيما يتصل ببرنامج التأقمم لصالح 

 الصغيرة زراعة أصحاب الحيازات

 نوع النشاط

التغطية اإلعالمية والمؤتمرات )في مجموعة 
 متنوعة من المطبوعات الدولية/الوطنية(

  أصحاب الحيازات الصغيرة  –بيان صحفي مشترك لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة/الصندوق
 واألمن الغذائي والبيئة

   يوم البيئة العالمي –بيان صحفي 
  شريط فيديو "باء" لممذيعين الدوليين/اليوم العالمي لمبيئة 
   شريط فيديو "باء" لممذيعين الدوليين/عرض برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب

 الحيازات الصغيرة في بوركينا فاسو 
   تقرير الييئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ –لقاء استشاري صحفي 
   الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية يحصل عمى جائزة "الزخم من  –بيان صحفي مشترك

 جل التغيير" عن برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةأ
   اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )مؤتمر  –بيان صحفي افتتاحي

 (19األطراف 
   (19تقرير ميزة التأقمم )مؤتمر األطراف  –بيان صحفي دولي 
  تقرير ميزة  –ارية بشأن تغير المناخ مؤتمر صحفي في مؤتمر اتفاقية األمم المتحدة اإلط

 (19التأقمم )مؤتمر األطراف 
منتجات فيديو تبث عمى شبكة الويب والتمفزيون 

 واإلذاعة
   الصغيرة لمتعريف  زراعة أصحاب الحيازاترسوم متحركة عن برنامج التأقمم لصالح

 بمفيوم التأقمم لصالح الحيازات الصغيرة
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   الصغيرة في دولة  زراعة أصحاب الحيازاتشريط فيديو "باء" من برنامج التأقمم لصالح
 بوليفيا )المتعددة القوميات(، وبوركينا فاسو، وموزامبيق

  لقاء مع إلوين غرينغر جونز في اليوم العالمي لمبيئة 
   أصوات أصحاب الحيازات الصغيرة من المشروعات  –فيديو عن آثار تغير المناخ

المدعومة في إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/الصندوق 
 )بوركينا فاسو وموزامبيق(

   صوت أصحاب الحيازات الصغيرة من المشروعات المدعومة  –فيديو رسالة إلى وراسو
ب الحيازات الصغيرة/الصندوق الدولي لمتنمية في إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحا

 الزراعية )بوركينا فاسو وموزامبيق(
   في إطار مبادرة الزخم من أجل التغيير )مؤتمر  2013فيديو أنشطة منظمة اليتياوس

 (19األطراف 
   إنتاج مشترك لمبرنامج التمفزيونيShamba Shape-Up مميون  13، الذي يبث إلى

منيم من المزارعين في كينيا وأوغندا وجميورية تنزانيا المتحدة. في المائة  70مشاىد، 
وعرض التكنولوجيا الُمروجة في برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

 في صيغة عرض محسنة )المغة اإلنجميزية/السواحيمية(
   الصغيرة  ازاتزراعة أصحاب الحيمسابقة جوائز الرسوم المتحركة لبرنامج التأقمم لصالح

جامعة بورنموث لمفنون تشارك في مسابقة إلنتاج أفالم رسوم متحركة قصيرة تتعمق  –
 ببرنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 
الصغيرة  زراعة أصحاب الحيازاتترقية قاعدة البيانات لمشروعات برنامج التأقمم لصالح    الحضور عمى شبكة الويب

 )نموذج موحد، تحديثات منتظمة(
   عرض سمسمة مقاالت عمى شبكة اإلنترنت وتدوينات إلكترونية بعد البعثات الميدانية

الصغيرة في  زراعة أصحاب الحيازاتلممشروعات المدعومة من برنامج التأقمم لصالح 
 دولة بوليفيا )المتعددة القوميات(، وبوركينا فاسو، وموزامبيق

   ر عمى قاعدة بيانات الصور اإللكترونية لمصندوق بعد البعثات الميدانيةعرض صو 
إجراء تحديثات منتظمة لوسائط اإلعالم االجتماعية عمى تويتر وفيس بوك مع كل مؤتمر    وسائط اإلعالم االجتماعية

 الصغيرة زراعة أصحاب الحيازاتأو مقالة ذات صمة ببرنامج التأقمم لصالح 
  مى األقل لوسائط اإلعالم االجتماعية كل أسبوع إصدار تحديثين ع 
   البث الدفقي الشبكي لممحاضرات المتعمقة بالمناخ وغيرىا من  –عقد فعاليات حية

 الفعاليات الحية، مصحوبة بنشرات لوسائط اإلعالم االجتماعية
 

عقد جمسة بشأن تغير المناخ في المنتدى العالمي لممانحين من أجل التنمية الريفية،    الفعاليات المنظَّمة
 الىاي )مع السير غوردون كونواي( 

   السير غوردون  –عقد ثالث فعاليات في إطار سمسمة محاضرات عن قضايا المناخ
والسيد كونواي )جامعة إمبيلاير كوليدج لندن(، والسيد جان كيس فيس )مؤسسة يونيميفر(، 

 وارن إيفانز )البنك الدولي(
   يوم إعالمي لموظفي لمصندوق وزائريو –اليوم العالمي لمبيئة 
   واألمن  مناقشة وحفل استقبال حول الزراعة -سفارة جنوب أفريقيا/مؤسسة آر بي إيو

 الغذائي وتغير المناخ
   راعة أصحاب ز ندوة غير رسمية لممجمس التنفيذي لمصندوق حول برنامج التأقمم لصالح

 الصغيرة الحيازات
فعاليات حضر فييا متحدثون )لعرض برنامج 

 الصغيرة( زراعة أصحاب الحيازاتالتأقمم لصالح 
   مؤتمر الزراعة الذكية مناخيا، جامعة كاليفورنيا، دافيس 
   مؤتمر المعيد الدولي لمبيئة والتنمية حول التأقمم المجتمعي(CBA7) المعيد الدولي ،
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 والتنمية )المممكة المتحدة(، بنغالديشلمبيئة 
   مباحثات المناخ في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، فعالية جانبية

 لمنظمة األغذية والزراعة، بون
   مؤتمر تغير المناخ والتنمية من أجل أفريقيا(CCDAIII)أديس أبابا ، 
   الصغيرة في المقصورة اإلعالمية  ازاتزراعة أصحاب الحيعرض برنامج التأقمم لصالح

)منظمة األغذية والزراعة(، مؤتمر األطراف  14)لجنة األمن الغذائي العالمي لمصندوق 
19) 

   كيف يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تغيير طريقة إدارتنا  –فعالية جانبية بتنظيم مشترك
 (CFS40)لألمن الغذائي؟ 

   (19زراعة الذكية مناخيا )مؤتمر األطراف ال –فعالية جانبية بتنظيم مشترك 
   اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن  –األمن الغذائي  –منتدى نقاش بتنظيم مشترك

 (19الغذائي والتغذية )مؤتمر األطراف 
   المنتدى العالمي  –دمج الزراعة واألشجار والغابات  –منتدى نقاش بتنظيم مشترك

 (19لتصميم المناظر الطبيعية )مؤتمر األطراف 
   (19التنبؤات/المعمومات المناخية )مؤتمر األطراف  –فعالية جانبية بتنظيم مشترك 
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 2الجدول 
 2013لمصندوق في  دورة تصميم البرامج لممشروعات المدعومة في إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والمعروضة عمى المجمس التنفيذي

 

 البمد

مخصصات برنامج التأقمم لصالح 
الصغيرة  زراعة أصحاب الحيازات

 بماليين الدوالرات األمريكية

المنحة  المختمطة المتعددة 
 األطراف 

 بماليين الدوالرات األمريكية
توقيت عرضيا عمى المجمس 

 مجال التركيز المواضيعي القرض المرتبط بالصندوق التنفيذي
مشروع تحسين سبل العيش والبنية  سبتمبر/أيمول 68 1 15 بنغالديش

 ىاور  األساسية في
حماية القرى لمنع األضرار الناجمة عن الفيضانات؛ تنويع 

اإلنتاج الغذائي ونظم إدرار الدخل؛ بناء القدرات فيما 
يتعمق بإدارة مخاطر تغير المناخ؛ نظام اإلنذار المبكر 

 ضد الفيضانات.
التأقمم مع تغير المناخ في منطقة  ديسمبر/كانون األول 68 1 12 فييت نام

  ميكونغ
زراعة األرز/تربية األحياء المائية المشتركة، ورصد نظم 

دارة المموحة في التربة والمياه الجوفية؛ تربية أسماك  وا 
 السمور التي تتحمل المموحة، وتنمية القدرات المؤسسية

 مشروع  تنمية سالسل القيمة المناصرة سبتمبر/أيمول 67 1 4991 موزامبيق
 لمفقراء في ممرات مابوتو وليمبوبو

(PROSUL) 

التأقمم مع تغير المناخ في سالسل قيمة البستنة المروية 
والكاسافا والمحوم الحمراء؛ تحسين إدارة المياه وتحسين 
الري؛ تعزيز شبكة محطات التنبؤ بالطقس؛ خطط إدارة 

 الموارد الطبيعية المجتمعية؛ رصد اآلفات واألمراض
األعمال الزراعية أنشطة مشروع دعم  كانون األول/ديسمبر 68 1 7 رواندا

 ما بعد الحصاد
التجييز والتخزين ما بعد الحصاد المقاوم لتغير المناخ 
ألغراض سالسل قيمة الذرة الصفراء والكاسافا والفول 

والبطاطس؛ تحسين خدمات المعمومات المناخية وشفرات 
 المخازن.

دولة بوليفيا 
 ()المتعددة القوميات

برنامج اإلدماج االقتصادي لألسر  كانون األول/ديسمبر 68 1 11
والمجتمعات الريفية في أراضي دولة 

 بوليفيا المتعددة القوميات

جرد معارف الشعوب األصمية المتعمقة بالتأقمم؛ إدارة 
الموارد الطبيعية المجتمعية عمى صعيد المناظر الطبيعية؛ 

إدارة معمومات المناخ؛ مسابقات التأقمم المجتمعي مع 
 تغير المناخ

التأقمم مع التغيرات في األسواق وآثار  ديسمبر/كانون االول 68 1 8 نيكاراغوا
 (NICADAPTA)تغير المناخ 

اإلدارة المستدامة لموارد المياه، والتنويع الزراعي، وتعزيز 
 خدمات الرصد الجوي في سالسل قيمة القيوة والكاكاو.
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 البمد

مخصصات برنامج التأقمم لصالح 
الصغيرة  زراعة أصحاب الحيازات

 بماليين الدوالرات األمريكية

المنحة  المختمطة المتعددة 
 األطراف 

 بماليين الدوالرات األمريكية
توقيت عرضيا عمى المجمس 

 مجال التركيز المواضيعي القرض المرتبط بالصندوق التنفيذي
 61 11 اليمن

الصندوق الخاص بأقل )
 البمدان نموا(

إدارة مستجمعات المياه؛ حفظ المياه في المناطق  برنامج النمو الريفي كانون األول/ديسمبر 68
الطرق الجانبية الريفية  إصالحالمعرضة لمجفاف؛ 

 وتحسينيا؛ تنويع نظم الطاقة في المناطق الريفية 
برنامج الحد من أوجو اليشاشة في  كانون األول/ديسمير 68 1 6 جيبوتي

 األسماك الساحميةمناطق صيد 
الحد من مخاطر تغير المناخ في سالسل قيمة المصايد 
السمكية؛ اإلدارة التشاركية لمموارد الساحمية؛ حماية البنية 
التحتية الساحمية؛ تحسين التبريد والتخزين في مرحمة ما 

بعد الحصاد؛ تحسين الوصول إلى المياه العذبة في 
النظم اإليكولوجية سالسل قيمة المصايد السمكية؛ حماية 
 الساحمية لممانغروف والُشعب المرجانية

حماية الثروة الحيوانية من الكوارث واألمراض المرتبطة  األسواق ومرونة مشروع الثروة الحيوانية كانون األول/ديسمبر 68 1 11 قيرغيزستان
بتغير المناخ؛ اإلدارة واالستصالح المجتمعيين لممراعي 

سمسمة قيمة منتجات األلبان المقاومة والمروج المتدىورة؛ 
 لتغير المناخ؛ نظم اإلنذار المبكر

النمو الشامل لصالح مزارعي الحيازات  كانون األول/ديسمبر 68 1 15 نيجيريا
الصغيرة في مناطق تجييز المحاصيل 

 الرئيسية في نيجيريا

دمج إدارة مخاطر تغير المناخ في سالسل قيمة أنشطة 
الريفية؛ تحسين الطرق الريفية من أجل األعمال الزراعية 

حصاد مياه الجريان السطحي الفائضة ومنع األضرار 
الناجمة عن الفيضانات؛ تحسين الوصول إلى موارد 

 الطاقة المنوعة والمتجددة
زراعة أصحاب زيادة مرونة النظم اإليكولوجية وقطاع  مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية كانون األول/ديسمبر 68 1 11 مالي

الحيازات الصغيرة من خالل وصول المزارعين إلى 
تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتنويع األنشطة الزراعية 

 وتوفير الخدمات المالية االبتكارية
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 2الجدول 

 3102و 3103أنشطة التأقلم المقترحة فً المشارٌع المدعومة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحٌازات الزراعٌة فً عامً 

 نوع استثمارات التأقلم مع تغٌر المناخ

البلدان الُمطبق فٌها أنشطة استثمارات مقابلة فً إطار 

 زراعة أصحاب الحٌازات الصغٌرةبرنامج التأقلم لصالح 

 اإلنتاج الزراعً

 الزراعًالتنوٌع نشر وخفض المخاطر المرتبطة بالمناخ من خالل استراتٌجٌات 

  تنوٌع المحاصٌل الزراعٌة )مثل نظم المحاصٌل الرئٌسٌة/البستنة المختلطة، نظم المحاصٌل

 النقدٌة/الزراعة الحرجٌة المختلطة، إلخ(

 موزامبٌق، نبٌال، نٌكاراغوا 

 الخٌارات اإلضافٌة إلدرار  التوسع فً نظم اإلنتاج الزراعً القائمة على المحاصٌل ذات

الدخل )مثل، نظم المحاصٌل/تربٌة األحٌاء المالٌة المختلطة، نظم المحاصٌل/اإلنتاج الحٌوانً 

 المختلطة(

نام، بنغبلدٌش، تشاد، قٌرغٌزستان، موزامبٌق، نٌبال، فٌٌت 

 الٌمن

  بنغبلدٌش، فٌٌت نام اختبار واعتماد المحاصٌل المتحملة للحرارة/الملوحة/الغمر أو نوعٌات الماشٌة المختلفة 

 المرتبطة بالمناخ  اآلفات واألمراضتجنب خسائر اإلنتاج الناجمة عن 

 موزامبٌق، نٌكاراغوا إنشاء نظم اإلنذار المبكر لللكشف عن اآلفات واألمراض المرتبطة بالمناخ 

 الدفع  حماٌة المحاصٌل من اآلفات واألمراض المرتبطة بالمناخ )مثبل من خبلل طرٌقة

 والجذب، واإلدارة المتكاملة لآلفات(

 موزامبٌق

  حماٌة الثروة الحٌوانٌة من اآلفات واألمراض المرتبطة بالمناخ )مثبل من خبلل اللقاحات

 (المعلومات المناخٌةاإلضافٌة، واالختبار، وتحسٌن 

 قٌرغٌزستان، لٌسوتو، موزامبٌق

 من تزاٌد إجهاد المٌاه وانجراف التربة وحماٌتها إصالح التربة 

 غانا، موزامبٌق الزراعة المراعٌة لحفظ الموارد 

  اعتماد ممارسات الزراعة الحرجٌة من أجل تحسٌن جودة التربة )مثبل من خبلل استغبلل

بة،   ومصدات الرٌاح، واألسٌجة الشجرٌة(األشجار المخصِّ

 غانا، نٌبال

 قٌرغٌزستان، لٌسوتو، موزامبٌق تحسٌن إدارة الثروة الحٌوانٌة لتحقٌق تجدٌد التربة 

 االنجراف )الحواجز الكنتورٌة،  تجدٌد األراضً المتدهورة من خبلل تحسٌن مكافحة

 المصاطب، منع انزالق المنحدرات، وما إلى ذلك(

 نٌجٌرٌا، نٌبال، الٌمن لٌسوتو، مالً،

 حماٌة األراضً والمرافق المنتجة من الظواهر المناخٌة المتطرفة

  إنشاء مناطق عازلة لحماٌة األراضً الزراعٌة والبنٌة التحتٌة لئلنتاج الزراعً من الظواهر

 المتطرفة )مثبل من خبلل األراضً الرطبة، األحزمة الخضراء، نظم انحسار الفٌضانات(

 غاناجٌبوتً، 

  تحسٌن البنٌة التحتٌة لحماٌة اإلنتاج الزراعً من الظواهر المتطرفة )مثل إنشاء مبلذات آمنة

 للماشٌة، الدفٌئات الزجاجٌة المرتفعة، اإلسطببلت المسلحة، وما إلى ذلك(

 قٌرغٌزستان، لٌسوتو، نٌجٌرٌا

 لمكافحة تزاٌد مخاطر نقص المٌاه تحسٌن إدارة موارد المٌاه

  انتشار نظم الري وتحسٌن كفاءتها )مثبل من خبلل تمدٌد شبكات الري لتصل إلى تعزٌز

 المناطق البعلٌة؛ الري بالتنقٌط؛ حصاد مٌاه الجرٌان السطحً(

 غانا، مالً، موزامبٌق، نٌجٌرٌا، فٌت نام، الٌمن

 ٌانة اعتماد تدابٌر لحفظ المٌاه العذبة )مثبل إدارة الطلب، أغطٌة الظل/نباتات الظل، الص

 الوقائٌة لتحسٌن تدفقات المٌاه(

 تشاد، جٌبوتً، موزامبٌق، نٌكاراغوا

  ،زٌادة إنتاج المٌاه وسعة التخزٌن )مثبل من خبلل إنشاء خزانات أهلٌة، وحصاد مٌاه األمطار

 وسدود الضبط، وما إلى ذلك(

 تشاد، موزامبٌق، نٌكاراغوا، فٌٌت نام، الٌمن
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  تشاد، موزامبٌق بالكفاءة فً استخدام المٌاهتشجٌع نظم البستنة التً تتسم 

 

 ألغراض اإلنتاج الزراعًتحسٌن وتنوٌع الوصول إلى موارد الطاقة النظٌفة 

 )دولة بولٌفٌا )المتعددة القومٌات(، مالً، موزامبٌق، رواندا،  نقل تكنولوجٌات الطاقة المتجددة )مثل الغاز الحٌوي، المضخات الشمسٌة

 الٌمن

 للمساعدة فً تحسٌن تأهب المزاعٌن لمقاومة الصدمات واإلجهاد معلومات محسنة عن المناختوفٌر 

  توسٌع نشر المعلومات المتعلقة بالطقس للمساعدة فً إجراء اختٌارات أفضل من حٌث نوع

 الممارسات الزراعٌة وتوقٌتها ومكانها

 دولة بولٌفٌا )المتعددة القومٌات(، رواندا

 لٌسوتو الطقس الموسمٌة للمساعدة فً اختٌار محاصٌل أفضل تحسٌن جودة تنبؤات 

 قٌرغٌزستان، لٌسوتو، موزامبٌق تحلٌل النماذج المناخٌة من أجل تحسٌن السٌاسات وتخطٌط السٌنارٌوهات 

  ،تركٌب نظم اإلنذار المبكر للتنبؤ باألخطار المرتبطة بتغٌر المناخ )مثل الفٌضانات الخاطفة

 واآلفات واألمراض(وتوغل مٌاه البحر، 

بنغبلدٌش، دولة بولٌفٌا )المتعددة الجنسٌات(، لٌسوتو، 

 نٌكاراغوا، فٌٌت نام

 إلدارة ونقل مخاطر تغٌر المناخ توفٌر الخدمات المالٌة

 تقٌٌم وتجرٌب نظم التأمٌن على مؤشرات الطقس  

  المناخ، والحد إنشاء برامج صغٌرة ممولة بمنح البتكارات المزارعٌن، وإدارة مخاطر تغٌر

 من مخاطر الكوارث

 دولة بولٌفٌا )المتعددة القومٌات(، موزامبٌق، رواندا

  إنشاء نظم لدعم األعمال الصغٌرة لتحفٌز إجراء األنشطة المتعلقة بإدارة مخاطر تغٌر المناخ

 )مثبل القروض المدعمة، ودعم خطط األعمال(

 غانا، موزامبٌق، نٌجٌرٌا، رواندا

 لتحلٌل مخاطر تغٌر المناخ فً اإلنتاج الزراعً ومعالجتها مهارات المؤسسات المحلٌةتعزٌز قاعدة 

 ًبنغبلدٌش، لٌسوتو، مالً، نٌبال، نٌجٌرٌا، فٌت نام إنشاء عملٌات مؤسسٌة لتحلٌل المخاطر وأوجه الهشاشة المتعلقة بالمناخ على أساس تشارك 

  دولة بولٌفٌا )المتعددة العرقٌات( ونقلها مخاطر تغٌر المناخجرد خٌارات المجتمعات األصلٌة المتعلقة بإدارة 

  ،دعم إعداد خطط إلدارة المخاطر على مستوى المناظر الطبٌعٌة )مثبل لمستجمعات المٌاه

 المراعً(

دولة بولٌفٌا )المتعددة العرقٌات(، قرغٌزستان، لٌسوتو، 

 مالً، موزامبٌق، نٌجٌرٌا

 إدارة مخاطر تغٌر المناخ وربط منظمات أصحاب  تعزٌز حوار السٌاسات بشأن قضاٌا

 الحٌازات الصغٌرة بعملٌة السٌاسات

 بنغبلدٌش، جٌبوتً، لٌسوتو، مالً، موزامبٌق، فٌٌت نام

  إنشاء هٌاكل للبحوث التشاركٌة والتطبٌقٌة على المستوى المجتمعً )مثبل من خبلل تجارب

 فً حقول المزارعٌن(المحاصٌل، والمسارات الدراسٌة، والمدارس المقامة 

 كمبودٌا، لٌسوتو، موزامبٌق، فٌٌت نام

  تعزٌز خدمات اإلرشاد الزراعً مع تٌسٌر الوصول إلى الدراٌة الفنٌة اإلضافٌة

 والتكنولوجٌات ونظم المعلومات 

 كمبودٌا، لٌسوتو، موزامبٌق، نٌجٌرٌا

 المدارس القائمة فً  استحداث ُنهج إلدارة مخاطر تغٌر المناخ فً المناهج الدراسٌة )مثل

 حقول المزارعٌن، والتدرٌب على اإلرشاد الزراعً، والدورات الجامعٌة(

 كمبودٌا، غانا، قٌرغٌزستان، لٌسوتو، موزامبٌق، نٌجٌرٌا

 نٌجٌرٌا، رواندا، تشاد، غانا، قٌرغٌزستان، لٌسوتو، مالً،  تدرٌب المجموعات األهلٌة والمؤسسات المحلٌة على قضاٌا تغٌر المناخ وإدارة مخاطره

 فٌٌت نام

 موزامبٌق، فٌٌت نام تدرٌب صانعً السٌاسات والمؤسسات الحكومٌة على قضاٌا تغٌر المناخ وإدارة مخاطره 

 موزامبٌق، الٌمن توفٌر الحوافز لتعزٌز مشاركة النساء فً تقٌٌم مخاطر تغٌر المناخ وإدارته 

  إنشاء هٌاكل للوساطة فً النزاعات على الموارد الطبٌعٌة الحساسة لتغٌر المناخ   

 تجهٌز المنتجات الزراعٌة وتخزٌنها فً مرحلة ما بعد الحصاد
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 حماٌة البنٌة التحتٌة لتجهٌز وتخزٌن المنتجات الزراعٌة من ظواهر الطقس المتطرفة

 التحتٌة للتجهٌز فً المناطق المعرضة  تصمٌم وتطبٌق رموز مبانً معدلة لحماٌة البنٌة

 لؤلخطار

 بنغبلدٌش، رواندا

  تحسٌن تخطٌط استخدام األراضً لتجنب اإلضرار بالبنٌة التحتٌة للتجهٌز والتخزٌن )مثل

 المذابح، مراكز تجهٌز األلبان، مراكز التجهٌز( الناجمة عن الظواهر المتطرفة

 لٌسوتو، موزامبٌق

  الفترات الجافة عن طرٌق حصاد المٌاه وتخزٌنها )مثبل حصاد مٌاه تحسٌن توفر المٌاه خبلل

 األمطار، حصاد الضباب، إدارة الخزانات(

 تشاد، رواندا

 للتحوط ضد التقلب المناخً واالقتصادي زٌادة فرص التخزٌن

  إصبلح أو تحسٌن أو زٌادة مرافق التخزٌن القائمة )مثبل من خبلل تحسٌن تخزٌن البذور

 واألعبلف؛ وتحسٌن تبرٌد منتجات األلبان واألسماك(واألغذٌة 

 تشاد، جٌبوتً، رواندا

 رواندا استحداث خٌارات تخزٌن جدٌدة أو بدٌلة 

 لخفض األثر البشري على النظم اإلٌكولوجٌة الحساسة للمناختكنولوجٌات اإلنتاج النظٌفة  تروٌج

  حٌث استخدام الطاقة )مثبل التدفئة استحداث تكنولوجٌات للتجهٌز والتخزٌن تتسم بالكفاءة من

والتبرٌد، والطحن، واإلنارة باستخدام الطاقة الشمسٌة، والكهرباء الفولتٌة الضوئٌة باستخدام 

 الطاقة الشمسٌة، واألجهزة الموفرة للطاقة(

 قٌرغٌزستان، نٌجٌرٌا، رواندا

 هاد الناجم عن البشر تطبٌق تدابٌر لمكافحة التلوث )مثبل فً تجهٌز الكاسافا( للحد من اإلج

ٌَّدة مناخٌا  على الموارد المق

 موزامبٌق

  زٌادة كفاءة استخدام الموارد وخفض الفاقد فً مرحلة ما بعد الحصاد من خبلل خفض الهدر

 وإعادة استخدام المنتجات الثانوٌة وإعادة تدوٌرها

 

 الوصول إلى األسواق

 من ظواهر الطقس المتطرفة حماٌة البنٌة التحتٌة للوصول إلى األسواق

  )تحلٌل تعرض البنٌة التحتٌة الحرجة لؤلسواق )مثل الطرق الفرعٌة، ومرافق األسواق

 للفٌضانات والعواصف واالنهٌاالت األرضٌة واالنجراف

 جٌبوتً

  ترقٌة وتقوٌة البنٌة التحتٌة للوصول إلى األسواق القائمة )مثبل تقوٌة أسطح الطرق؛ تحسٌن

 تسلٌح أرصفة اإلنزال ومصدات األمواج(صرف الطرق؛ 

 بنغبلدٌش، جٌبوتً، نٌجٌرٌا، الٌمن

  إنشاء بنٌة تحتٌة حمائٌة لتخفٌف أثر االنقطاعات على طرق النقل )مثبل من خبلل منع انزالق

 المنحدرات/ضفاف األنهار، مقاطف المٌاه، الحواجز الواقٌة من المٌاه، الهندسة الساحلٌة(

 بنغبلدٌش

  البنٌة التحتٌة لمواقع جدٌدة لخفض التعرض لؤلخطار المرتبطة بالمناخنقل  
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 2الجدول 
تقريرا لتصميم المشروعات في  11)مجمعة من  3102و 3103توقعات نتائج برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة من واقع المشروعات المصممة في عامي 

 مرحمة ضمان الجودة( 
تراتبٌة نتائج برنامج التأقلم 

لصالح زراعة برنامج 

 أصحاب الحٌازات الصغٌرة

التأقلم لصالح زراعة أصحاب نتائج برنامج 

 الحٌازات الصغٌرة على مستوى الحافظات

 مؤشرات نتائج الحافظة العالمٌة

مستهدف عام 

المبرمج حتى تارٌخه  3131
أ

 

تعزٌز قدرة صغار المزارعٌن الفقراء على  الهدف

 مواجهة تغٌر المناخ

عدد أفراد أسر صغار المزارعٌن الفقراء  -6

مقاومة تغٌر الذٌن ارتفعت قدرتهم عل 

 المناخ

111 111 = 

 فرد

 من أفراد األسر 7 866 77>

 

ٌتلقون معلومات مناخٌة محسنة  8 181 111 باإلضافة إلى
ب

 

توسٌع نطاق ُنُهج التأقلم المتعددة الفوائد   الغرض

 للمزارعٌن أصحاب الحٌازات الصغٌرة 

مجال إدارة نسبة االستثمارات الجدٌدة فً  -7

الطبٌعٌة فً إطار التجدٌد البٌئة والموارد 

التاسع لموارد الصندوق مقارنة بالتجدٌد 

 الثامن.

نسبة الرفع المالً لمنح برنامج التأقلم  -8

لصالح زراعة أصحاب الحٌازات الصغٌرة 

مقارنة بالتموٌل المقدم من خارج برنامج 

التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحٌازات 

 .الصغٌرة

اضً النسبة المئوٌة لمدى تدهور األر -9

والنظم اإلٌكولوجٌة فً المواقع الطبٌعٌة 

 المنتجة

عدد انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون  -:

 المتجنبة/أو المنّحاة باألطنان

 فً المائة 71

 

 

6  :9 

 

 

فً  81أقل 

 المائة

 

111 111 =1 

 طن

تجّمع عبر الحافظة االستثمارٌة للصندوق بنهاٌة التجدٌد التاسع لموارد الصندوق 

(2015) 

 

6  :: < 

 

 

تجمع اآلثار عبر الحافظة العالمٌة لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 

 (7171، اآلثار الفعلٌة فً :716الحٌازات الصغٌرة )توقعات عام 

لصالح زراعة أصحاب  تجمع اآلثار عبر الحافظة العالمٌة لبرنامج التأقلم

 (7171، اآلثار الفعلٌة فً :716الحٌازات الصغٌرة )توقعات عام 

تحسن إدارة األراضً والممارسات  1 النتٌجة

والتكنولوجٌات الزراعٌة المقاومة لتغٌر المناخ 

 والمراعٌة العتبارت الجنسٌن

عدد هكتارات األراضً المدارة وفقا  -;

 لممارسات مقاومة لتغٌر المناخ

111 111 6 

 هكتار

 هكتار ;=><>7

 

مستجمع مٌاه  :6أكثر من 
ج
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المٌاه وكفاءة استخدامها ألغراض زٌادة توفر  3النتٌجة 

اإلنتاج والتجهٌز الزراعٌٌن ألصحاب الحٌازات 

 الصغٌرة

عدد األسر ومرافق اإلنتاج والتجهٌز التً  ->

 ازدادت حصتها من المٌاه

 أسرة 12000 أسرة 611 111

 

 لئلنتاج والتجهٌز مرفقا 86أكثر من 

زٌادة القدرات البشرٌة إلدارة مخاطر تغٌر  2النتٌجة 

المناخ القصٌرة األجل والطوٌلة األجل والحد 

 من خسائر الكوارث المرتبطة بالطقس

عدد األفراد )بما فً ذلك النساء( فً  -=

المجموعات األهلٌة  والمؤسسات المشاركة 

فً أنشطة إدارة المخاطر تغٌر المناخ، أو 

إدارة البٌئة والموارد الطبٌعٌة، أو الحد من 

 مخاطر الكوارث

711 6 

 مجموعة

 فردا 9:< 998

 

 مجموعة أهلٌة 805أكثر من 

 مؤسسة 6 <=1أكثر من 

تهٌئة البنٌة التحتٌة الرٌفٌة لمقاومة تغٌر  2النتٌجة 

 المناخ

القٌمة الدوالرٌة للبنى التحتٌة الجدٌدة أو  -<

القائمة التً تمت تهٌئتها لمقاومة تغٌر 

 المناخ

111 111 =1 

 دوالر أمرٌكً

 دوالر أمرٌكً := 111 111

 

قرٌة 396أكثر من 
 د

كٌلومترا من الطرق الرٌفٌة  494أكثر من 
ه

 

توثٌق المعارف المتعلقة بزراعة أصحاب  2النتٌجة 

 الحٌازات الصغٌرة الذكٌة مناخٌا ونشرها

عدد الحوارات الدولٌة والقُطرٌة حول  -61

قضاٌا تغٌر المناخ التً ساهمت فٌها 

المشروعات المدعومة من برنامج التأقلم 

زراعة أصحاب الحٌازات الصغٌرة لصالح 

 أو شركاء المشروعات بصورة نشطة

 حوارا >7 حوارا 40

 

 منتجا معرفٌا ومطبوعة 81أكثر من 

الصغيرة. وُتستثنى المستيدفات الواردة كتحسينات بالنسبة المئوية بالنسبة إلى قيم خط أساس ال تزال غير  مشروعا مدعوما في إطار برنامج التأقمم لصالح زراعة أصحاب زراعة الحيازات 11بيانات مجمعة من المستيدفات الكمية الواردة في األطر المنطقية لما مجموعو  أ
 .الكمية التي تستيدف قيما لم يتم تحديدىا بعد من خالل عمميات تشاركية صحاب الحيازات الصغيرة؛ والمؤشراتمعروفة؛ والمستيدفات النوعية التي ال يمكن تجميعيا في أي مؤشر من مؤشرات النتائج عمى مستوى الحافظة لبرنامج التأقمم لصالح زراعة أ

 تشمل األفراد الذين يتمقون تنبؤات طقس جديدة أو محسنة، أو تنبؤات أرصاد جوية زراعية، أو تنبؤات موسمية أو معمومات إنذار مبكر. ب
إدارة البيئة والموارد الطبيعية. وتستثنى استثمارات إدارة البيئة والموارد نوعا لممكونات الفرعية المرتبطة ب 11في الصندوق تحت  امن لموارد الصندوق التي ترد في نظام إدارة حافظة المشروعاتقيمة خط األساس لمجمالت استثمارات المشروعات الخاصة بالتجديد الث ج

البمدان نموا، والصندوق الخاص بتغير المناخ، وصندوق التمويل المشترك المرتبط بإدارة البيئة والموارد الطبيعية من غير موارد الصندوق )مثال، مرفق البيئة العالمي، والصندوق الخاص بأقل  الطبيعية المرمزة بأسماء فردية خارج أنواع ىذه المكونات الفرعية . ويستثنى كذلك
 التأقمم(.

 غرافي لمستجمعات المياه المستيدفة(.ُتحول إلى ىكتارات بأثر رجعي )أي بمجرد تثبت فريق المشروع من المدى الج د
 .تحول إلى دوالرات أمريكية بأثر رجعي )أي بمجرد تثبت فريق المشروع من القيمة المالية لمبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ( ه

 

 


