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 الموجز التنفيذي والخالصة

-4152التجديد التاسع لموارد الصندوق )فترة الثاني عن الفعالية اإلنمائية للصندوق في هذا هو التقرير  -1
تقديم معلومات عن األداء مقابل المؤشرات الواردة في إطار قياس  هوالغرض الرئيسي من التقرير و (. 4151

. وتماشيًا مع طلبات 1تنفيذ التزامات التجديد التاسععن ، و لموارد الصندوق التجديد التاسعلفترة نتائج ال
المجلس التنفيذي بشأن ترشيد اإلبالغ عن األداء، يستعرض أيضًا تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق ما 

قلم لصالح ُأحرز من تقدم في تنفيذ سياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج التأ
زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وضمان جودة مشروعات الصندوق وبرامجه، وبرنامج عمل اسطنبول 

 ألقل البلدان نموًا.

ظهاره بمزيد من الوضوحقدت التزامات هامة لفترة التجديد التاسع من أجل تعزيز أثر الصندوق عُ و  -2 ، خاصة وا 
إجراء تقييمات األثر الثالثين التي اتفق على االنتهاء منها  الحد من الفقر. وُأحرز تقدم كبير في علىأثره 

ن تقييم األثر في نظام 4151بحلول عام  الذاتي في الصندوق. وسوف يساهم الفهم  التقدير، وفي تعزيز مكوِّ
الصندوق على ُسبل معيشة السكان الريفيين الفقراء بدور هام في التي يدعمها المتعمِّق ألثر التدخالت 

 استئصالالتي سيشكل فيها  4151في حقبة ما بعد عام  على تحقيق الغرض منهالصندوق  درةقضمان 
في  الفعالةالفقر والجوع وسوء التغذية هدفًا محوريًا، وسيكون من الحاسم لتحقيق ذلك الهدف اإللمام بالُنهج 

 التنمية الزراعية والريفية المستدامة التي يجني فوائدها أفقر السكان.

ًا من التدابير المقررة لتحقيق النواتج واألثر في إطار قياس النتائج، يتبيَّن من تقرير الفعالية اإلنمائية وانطالق -3
أعلى مستوى له على اإلطالق وأنه قد  وصل إجمااًل إلىلهذه السنة أن أداء البرامج التي يدعمها الصندوق 

المالحظة أن ذلك ينطبق على مؤشرات األثر . وجدير ب4151تم الوفاء بالفعل ببعض األهداف المقررة لعام 
دارة الموارد  على الفقر الريفي، واالستدامة، والمساواة بين الجنسين، والتكرار وتوسيع النطاق، والبيئة وا 

عة إلى حد بعيد  أن التحسينات في هذه المجاالت أساسية  بالنظر إلىالطبيعية، والكفاءة. وهذه النتائج مشجِّ
 ية حيوية وشاملة في المناطق الريفية.لحفز تنمية اقتصاد

فإن األداء  ،هذه السنةفي فيما يتعلق بكفاءة المشروعات  4151وبالرغم من تخطى المستوى المستهدف لعام  -4
ة في ذلك ممدعو  ،في هذا المجال في حاجة إلى تحسين. وتسير الجهود في هذا االتجاه على قدم وساق

دة  التي وافق عليها المجلس التنفيذي  2،لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمؤسسيةبتنفيذ خطة عمل الصندوق الموحَّ
. وال يزال أداء المشروعات في الدول الهشة أضعف نسبيًا على كل المستويات، 4152في سبتمبر/أيلول 

المشروعات في تلك البلدان، وهو ما يسعى الصندوق  إلىتأكيد الحاجة إلى توجيه اهتمام خاص  ذلك يعيدو 
مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة يركز على معالجة مسائل  اً مشترك اً يه بوسائل تشمل برنامجإل

 التنفيذ في المشروعات المتدنية األداء في تلك البلدان والسياقات. 

                                                      

1
األول والثاني على  الملحقينيردان في  4151-4152التاسع لموارد الصندوق وإطار قياس النتائج للفترة  التزامات التجديدمصفوفة   

( المعتمد في الدورة الخامسة والثالثين GC 35/L.4التوالي من تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق )

 .4154لمجلس محافظي الصندوق المعقودة في فبراير/شباط 
2
 .EB 2013/109/R.12الوثيقة   
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مليون  96.1ليصبح  4152وازداد مجموع عدد المستفيدين الذين وصلت إليهم المشروعات المنفذة في عام  -5
متجاوزًا المستوى  ،في المائة( 41)بزيادة نسبتها  4154مليون شخص في عام  76.7قابل م ،شخص

 14مليون شخص. واستقرت نسبة الذكور إلى اإلناث بين المستفيدين عند  91، وهو 4151المستهدف لعام 
عات التمويل ، وهو ما يعبِّر عن ارتفاع نسبة المستفيدات. وعلى غرار السنة األخيرة، ال تزال مشرو 26إلى 

تنتشر على أوسع  - الحاسمة في تعزيز اإلدماج المالي وتعزيز القدرة االستثمارية للمستفيدين -الريفي 
نطاق ويستفيد منها أكبر عدد من النساء. وسجلت أيضًا زيادات ملموسة في المؤشرات المرتبطة بالتسويق 

الحيازات الصغيرة باألسواق من خالل نتيجة الزدياد التركيز على ربط أصحاب  ،والمشروعات الصغرى
 مشروعات سالسل القيمة.

وتحسَّن أداء الصندوق كشريك على المستوى القطري )وهو ما أكدته عمومًا نتائج استقصاءات العمالء(،  -6
ويعبِّر ذلك عن أثر إصالحات من قبيل اإلشراف المباشر والقضاء على المركزية في السنوات األخيرة، وهو 

ى زيادة انتظام الصندوق في أنشطة بناء الشراكات وحوار السياسات على المستوى الوطني. وال ما يساعد عل
وتحسَّنت تقديرات المشروعات في الدول الهشة وكل األبعاد  ؛ة الشاملة لتصميم المشروعات قويةتزال الجود
ق بالرصد والتقييم وتوسيع فيما يتعل 4151عام ل المستويات المستهدفة وتم تجاوزالتي جرى تقييمها؛ األخرى 

بين الموافقة على التي تفصل نطاق. وتباينت نوعًا ما نتائج إدارة الحافظة لهذه السنة. واستقرت المدة ال
صرف األموال وتجهيز طلبات السحب عن  أداءالمشروعات وصرف أول دفعة من األموال، بينما تراجع 

ل نحو النظام الجديد للقروض والِمنح )فليكس كيوب، السنة السابقة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى التحو 
Flexcube وهو ما أّدى إلى حدوث تأخيرات مؤقتة. ويجري اتخاذ 4152( في أكتوبر/تشرين األول ،

إجراءات عالجية ومن المتوقع أن يتحسَّن األداء في السنة المقبلة. ومن الناحية األخرى، انخفض تجاوز 
، وهو ما يجسِّد قوة نهج اإلدارة حيال 4151ما دون المستوى المستهدف لعام  للمشروعات إلى المدة المحددة

تمديد المشروعات. وكشفت أيضًا المؤشرات المرتبطة برصد المشروعات وتقييمها عن تقدم طيب، خاصة 
؛ ويعود الفضل في التحسينات التي شهدها هذا المجال إلى قوة يةستقصاءات األساسالمن حيث إجراء ا

 التي تولدت عن التركيز الكبير على تقييم األثر في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق.الدفع 

مليار دوالر أمريكي( وبالنسبة للمستوى  5.24وسجلت تعهدات التجديد التاسع رقمًا قياسيًا بالقيمة المطلقة ) -7
 212ه األرقام تعهدات بمبلغ في المائة(. وتشمل هذ 91مليار دوالر أمريكي ) 5.1المستهدف المحدَّد بمبلغ 

أكبر برنامج  ليصبح بذلك ،مليون دوالر أمريكي لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
، 5.44عالمي للتأقلم مع تغيُّر المناخ لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة. وتبلغ نسبة التمويل المشترك 

ن كانت النسبة متفقة عمومًا مع االتجاهات على األجل الطويل. واعترافًا  بانخفاض عن السنة األخيرة، وا 
بقيمة التمويل المشترك، ال سيما مساهمته في توسيع النطاق، ازدادت بوتيرة ملموسة جهود تعبئة الموارد؛ 

سينطوي على تحديات. وفي حين أن موافقة المجلس  4151غير أن الوفاء بالمستوى المستهدف لعام 
ى االتفاقية اإلطارية مع مصرف التنمية األلماني ال تمثل تموياًل مشتركًا في حد ذاتها، التنفيذي مؤخرًا عل

  تمثل تطورًا هامًا في جهود الصندوق لتعبئة الموارد.فإنها 

هو إطار الجوائز والتقدير )و من أبرزها ؛ ت هامة على صعيد الموارد البشريةعدة مبادراخالل السنة ونفذت  -8
؛ ويمثل هذا اإلطار الذي يشبه نظام الدفع مقابل األداء، نموذجًا مبتكرًا في التجديد التاسع(أحد التزامات 

منظومة األمم المتحدة. وال تزال نسبة الوظائف المقررة في المكاتب القطرية للصندوق آخذة في االزدياد، 
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ود األخيرة لتعزيز التوازن وتجسِّد هذه الزيادة جهود الصندوق للدفع نحو تحقيق الالمركزية. وبدأت الجه
في المائة من فريق اإلدارة العليا  22حيث تشكل النساء : ن بين النساء والرجال تؤتي أكلهاالجغرافي والتواز 

رئيس الصندوق المساعدين حاليًا من النساء(؛ ونصف فريق اإلدارة العليا من الدول األعضاء  نواب)نصف 
شيًا مع التزامات التجديد التاسع، ُبذلت جهود لتحقيق وفورات في في القائمة باء أو القائمة جيم. وتما

التكاليف في عدة مجاالت، واستحدثت مؤشرات جديدة للكفاءة في أساليب العمل الرئيسية من أجل تيسير 
تحديد فرص الترشيد في المستقبل. وفي حين أن نتائج بعض مؤشرات الكفاءة لم تتغيَّر إجمااًل عن السنة 

دة(األخيرة  لية المرتبطة بخطة العمل الموحَّ ميزانية تكشف نسبة  ،)ويرجع ذلك في جانب منه إلى النفقات األوَّ
 عن تحسن ملحوظ.  4151اإلدارية إلى برنامج القروض والِمنح المقرر لعام الصندوق 
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 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

 مقدمة -أوالً 

الرئاسية بأداء الصندوق في إطار  الهيئاتيمثل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق اآللية الرئيسية إلبالغ  -1
ومصفوفة التزامات التجديد التاسع لموارد الصندوق. ويرد التقدم المحرز  4151-4152قياس النتائج للفترة 

في تحقيق أهداف إطار قياس النتائج في األقسام من الثاني إلى السادس أدناه، ويرد موجز اللتزامات 
التجديد التاسع في الملحق األول. وتماشيًا مع طلبات المجلس التنفيذي بشأن ترشيد اإلبالغ عن األداء، 
ُأدرجت التقارير األربعة التالية كمالحق من الثاني إلى الخامس على التوالي: التقرير السنوي عن سياسة 
الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ وتنفيذ برنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان نموًا؛ 

ي عن برنامج التأقلم لصالح والتقرير السنوي عن ضمان جودة مشروعات وبرامج الصندوق؛ وتقرير مرحل
 3الصغيرة.الحيازات زراعة أصحاب 

 وينقسم إطار قياس النتائج إلى خمسة مستويات يقيِّم كل منها بعدًا مختلفًا من أبعاد األداء: -2

  في تحقيق الهدف اإلنمائي األول لأللفية المتمثل في القضاء المحرز التقدم العالمي يتتبع  1المستوى
على الفقر والجوع، إلى جانب المساعدة اإلنمائية الرسمية الموجَّهة إلى القطاع الزراعي، واالستثمار 

 العام واإلنتاجية في هذا القطاع )الملحقان األول والثاني(؛ 

  تناول أداء المشروعات التي يساندها الصندوق ، التي تناقش في القسم الثالث، ت2مؤشرات المستوى
عند اإلنجاز. وتعتبر هذه المؤشرات قوية نسبيًا كمؤشرات لألثر على الفقر وانعدام األمن الغذائي. 

، والشركاء اآلخرين المسؤولين عن تنفيذ المعنيةوتوزَّع المسؤولية عن النتائج المتحققة بين الحكومات 
د هذه التقييمات إلى تقارير إنجاز المشروعات التي تعدها الحكومات المشروعات، والصندوق. وتستن

التثبت  4155، وتحدَّد لها تقديرات من خالل استعراض داخلي يجريه الصندوق. ويتم منذ عام المعنية
)المعروف أيضًا باسم من التقديرات عن طريق مكتب التقييم المستقل في الصندوق. ويكون الفرق 

صغيرًا نسبيًا، وخاصة  المستقلالتقديرات التي يتوصل إليها الصندوق ومكتب التقييم بين  “(االنفصال”
 ؛“األثر على الفقر الريفي”بالنسبة للمقياس الحرج 

  التي تناقش في القسم الرابع، تقيس عدد المستفيدين الذين يتم الوصول إليهم،  ،3مؤشرات المستوى
شطة. وتوزَّع المسؤولية عن األداء في هذا المجال بين والمخرجات المتحققة من خالل المشروعات الن

الحكومات المعنية والشركاء المنفذين اآلخرين، وتقدِّم المشروعات معلومات عنها مباشرة من خالل 
نظام إدارة النتائج واألثر في الصندوق. وبالنظر إلى أن المخرجات ستختلف وفقًا لنوع المشروع، يتم 

س استهدافها. واالستثناء الرئيسي من ذلك هو عدد األشخاص الذين يتم معظم المؤشرات ولي تتبع
 الوصول إليهم؛

                                                      

3
اختصاصية  Clare Bishop-Sambrookموظف الشراكات، مكتب الشراكات وتعبئة الموارد )الملحق األول(  Jin Chung Kimكتاب المالحق الرئيسيون هم: 

باحث، شعبة االحصائيات  Constanza Di Nucciتقنية رئيسية )التمايز بين الجنسين والمسؤول االجتماعي( شعبة السياسات والمشورة التقنية )الملحق الثاني( 

القائم بأعمال شعبة البيئة وتغير   Gernot Lagandaمسؤول برامج، مجموعة ضمان الجودة )الملحق الرابع(  Kristofer Hamelالدراسات اإلنمائية )الملحق الثالث( 

 المناخ )الملحق الخامس(
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  التي تناقش في القسمين خامسًا وسادسًا، تنطوي على المتغيرات التي تكون ، 5و 4مؤشرات المستويين
ال تحت سيطرة الصندوق نفسه بدرجة أكبر وتعبِّر بصورة مباشرة عن أداء إدارته. وهي تتعلق باألعم

التي يقوم بها الصندوق لتعظيم النواتج وأثر البرامج ورفع القيمة مقابل المال، ليس من حيث النتائج 
التوقيت واستخدام الموارد البشرية. وهناك عدة مؤشرات وحسن  ،حسب، ولكن أيضًا من حيث التكلفةف

ضمان جودة ، مثل فريق ضمان الجودة المعني بأو بصورة مستقلةتُبلغ عنها أطراف خارجية 
 المشروعات عند اإلدراج، واستقصاءات العمالء ألداء البرامج القطرية.

 االتجاهات العالمية في الفقر والجوع والزراعة -ثانياً 

في إطار قياس النتائج للفترة  5صورة للتقدم العالمي المحرز في تحقيق مؤشرات المستوى  5يعرض الجدول  -3
حيث حققت الهدف اإلنمائي األول لأللفية  ،نحو تحقيق المؤشرات المسيرةوتتصدَّر الصين  .4152-4151

مقدار النصف قبل خمس سنوات من الموعد النهائي المحدَّد، بالمتمثل في تخفيض نسبة الفقراء المدقعين 
فقرًا شديدًا في الذين يعانون عدد األشخاص  ال يزالالمحرز،  الشامل. وبالرغم من التقدم 4151وهو عام 

، وظل متوسط دخل الفقراء في عدد من يار نسمة(مل 5.4بير بصورة غير مقبولة )يقدَّر بنحو ك الدخل
 ،البلدان راكدًا لعدة عقود. ويعيش أغلبية الفقراء المدقعين )ثالثة من بين كل أربعة( في مناطق ريفية

ون بصورة غير من الزراعة؛ ويقطن هؤالء الفقراء بعض أكثر المناطق تهميشًا ويتعرض قوتهمويكسبون 
متناسبة لآلثار المعاكسة الناجمة عن تغيُّر المناخ. وتوجد أعلى معدالت الفقر في البلدان الصغيرة الهشة 

تحسين حياة السكان. وبالرغم من أن أفريقيا جنوب الصعوبات كبيرة أمام جهود حيث  ،المتضررة من النزاع
إنها المنطقة الوحيدة التي يزداد فيها عدد الفقراء الصحراء الكبرى سجلت مؤخرًا تحسنًا في نسبة الفقر ف

 .4151مليون شخص في عام  252إلى  5991مليون شخص في عام  491المدقعين زيادة مطردة، من 
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 5 الجدول
 : االتجاهات العالمية في الفقر والجوع والزراعة2115-2113من إطار قياس النتائج  1المستوى  مؤشرات

 المؤشرات

 خط األساس
 )السنة(

 النتائج
 )السنة(

المستوى 
 المستهدف
 )السنة(

 نواتج الفقر والتغذية في العالم 1-1
 5.41الهدف اإلنمائي األول لأللفية: السكان الذين يعيشون على أقل من  5-5-5

 )أ(دوالر أمريكي في اليوم

 

46.7% 

(1990) 

 

22% 

(2010) 

 

23.4% 

(2015) 

 %23.6 )ب(لأللفية: معدل انتشار نقص التغذية بين السكانالهدف اإلنمائي األول   5-5-4
(92-1990)  

13.5% 

(14-2012) 

11.6% 

(2015) 

الهدف اإلنمائي األول لأللفية: األطفال دون الخامسة من العمر الذين  2 -5-5
 )أ(يعانون نقص الوزن

25% 

(1990) 

15% 

(2012) 

 قيد التتبع
 

 الزراعية العالميةنواتج التنمية واالستثمارات  1-2
 )ج((511=  4111-4112مؤشر إنتاج المحاصيل ) 5-4-5

105.1 

(2007) 

118.2 

(2012) 

 قيد التتبع

 3.3 )ج(القيمة الزراعية المضافة )نسبة النمو السنوي(  5-4-4

(2007) 

4 

(2013) 

 قيد التتبع

هة إلى الزراعة  5-4-2   دوالر مليار 1.1 )د(مستوى المساعدة اإلنمائية الرسمية الموجَّ

(2006) 

مليار 11.5 
 دوالر

(2012) 

 قيد التتبع

في المائة  51نسبة البلدان الممتثلة إلعالن مابوتو المتعلق بتخصيص   5-4-2
 )هـ(من مجموع النفقات العامة للزراعة

19% 

(2005) 

24% 

(10-2003) 

 قيد التتبع

 .4152األمم المتحدة، تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية  )أ(
 .4152منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، حالة انعدام األمن الغذائي في العالم لعام  )ب(
في المضافة الزراعية الُمبلغ عنها  البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية. مؤشر إنتاج المحاصيل الُمبلغ عنه للعالم. القيمة )ج(
 لبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.ا

الثابتة  باألسعار الدوالرية)التزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية  StatExtractsمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.  )د(
 المتعددة األطراف(.و ؛ لقطاع الزراعة والحراجة وصيد األسماك، حسب الجهة المانحة الثنائية 4154لعام 

 النظام اإلقليمي لدعم التحليل اإلحصائي ودعم المعرفة  )هـ(
http://www.resakss.org/sites/default/files/pdfs/ReSAKSS_AgExp_2013_website.pdf . 

 4152-4154في المائة في الفترة  52.1وُأحرز تقدم كبير في الحد من انتشار الجوع في البلدان النامية إلى  -4
بالفعل  وحققفي المائة في مطلع تسعينات القرن الماضي.  42.1مليون نسمة( مقابل  795)بما يعادل 

تشار نقص التغذية إلى النصف. وال ثالثة وستون بلدًا ناميًا الهدف اإلنمائي لأللفية المتمثل في تقليص ان
حيث تستأثر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من بين كل  :المحرز بين األقاليم غير متكافئ يزال التقدم

الخامسة  دونفل مليون ط 99أقاليم العالم، بأعلى معدل النتشار نقص التغذية. وأشارت التقديرات إلى أن 
في المائة من كل األطفال  51. ويمثل ذلك 4154ص الوزن في عام من العمر في العالم كانوا يعانون نق

ل آسيا الشرقية منذ عام  أكبر انخفاض نسبي، وتليها  5991الذي تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وتسجِّ
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، ثم أمريكا الالتينية والكاريبي، وآسيا الغربية. ويبلغ المعدل أعلى مستوى له 

. وتعد أفريقيا جنوب 5991تراجع مطلق منذ عام  أكبر حيث سجلت هذه المنطقة أيضا ،آسيا في جنوب
مليون طفل  47من  ،الصحراء الكبرى المنطقة الوحيدة التي ازداد فيها عدد األطفال المصابين بنقص الوزن

 .4154مليون طفل في عام  24إلى  5991في عام 

http://www.resakss.org/sites/default/files/pdfs/ReSAKSS_AgExp_2013_website.pdf
http://www.resakss.org/sites/default/files/pdfs/ReSAKSS_AgExp_2013_website.pdf
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والمتوسطة الدخل يسير بوتيرة مطردة خالل السنوات القليلة  وظل النمو الزراعي في البلدان المنخفضة -5
. ويبلغ مؤشر إنتاج المحاصيل في المائة 2 األخيرة، وبلغ معدل النمو السنوي في القيمة الزراعية المضافة

المشتركة بين  4142-4152على نطاق العالم. ووفقًا للتوقعات الزراعية  556مقابل  541في هذه البلدان 
 تشكل بؤرةتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة، ستظل البلدان النامية منظمة ال

الزراعي اإلضافي خالل  ُمخرجفي المائة من ال 71حيث ستستأثر بأكثر من  ،معظم نمو اإلنتاج الزراعي
ن كانت رةمبش معدالت نمو إنتاج المحاصيل إلى أنأيضًا  وتشير التوقعاتالعقد الُمقبل.  من  قلّ أ، وا 

نتاج   الحيوي.الوقود المتوقع في اإلنتاج الحيواني وا 

وفي أعقاب عدة سنوات من الهبوط، ُسجلت في السنوات األخيرة زيادة مطردة وكبيرة بالقيمة المطلقة في  -6
هة إلى الزراعة )من   55.1 إلى 4111مليار دوالر أمريكي في عام  1.1المساعدة اإلنمائية الرسمية الموجَّ

يمكن تخصيصها التي فضاًل عن مجموع المساعدة اإلنمائية الرسمية  ،(4154مليار دوالر أمريكي في عام 
، عندما اعتمد إعالن 4112في المائة خالل نفس الفترة(. ومنذ عام  6.4في المائة إلى  1للقطاع )من 

مابوتو بشأن الزراعة واألمن الغذائي في أفريقيا، ازداد اإلنفاق العام على الزراعة في أفريقيا ككل، ولكن 
في  42بلدًا أفريقيًا ) 12من بين  52، تخطى 4151بوتيرة أبطأ من النمو في مجموع النفقات. وبحلول عام 

 .في المائة من الميزانيات الوطنية للقطاع الزراعي 51المائة( المستوى المستهدف المحدد لتخصيص 

 مساهمة الصندوق في النواتج اإلنمائية واألثر -ثالثاً 

. 4151-4152في إطار قياس النتائج  4التقدم المحرز في تحقيق مؤشرات المستوى  4يوجز الجدول  -7
ل منها ثالث سنوات، وهو ما وتعرض البيانات وفقًا لتاريخ إنجاز المشروع، وتصنَّف إلى مجموعات مدة ك

 4117-4111. وفيما يلي عدد المشروعات تبعًا لكل مجموعة: 4يتيح أساسًا أقوى لتقييم األداء واالتجاهات
مشروعًا. واألهم من  562مجموعه  ي(، بما يعادل ف19) 4152-4155(، و11) 4151-4116(، و16)

اإلصالحات الرئيسية على نموذج العمل في  هو أن كل المشروعات ُصمِّمت أو اعتمدت قبل إدخال ،ذلك
 .4111في أعقاب إجراء التقييم الخارجي المستقل للصندوق لعام  4111عام 

)العمود دال( أعلى مستوى لها على  4152-4155وحققت إجمااًل نتائج المشروعات المنجزة في الفترة  -8
 4151ى المستويات المستهدفة لعام اإلطالق، وأوشكت، بل استطاعت بالفعل، أن تصل في حاالت كثيرة إل

في المائة على  511في المائة إلى أكثر من  22)العمود هاء(. وتمثل هذه النتائج تحسينات تتراوح بين نحو 
 .4111التقييم الخارجي المستقل لعام  المحددة في مستوياتال

وتم تجاوز المستويات المستهدفة للمساواة بين الجنسين واستدامة الفوائد. وشملت عوامل النجاح ما يلي:  -9
وذلك من حيث األنشطة والجوانب  ،اتباع نهج تعميم المنظور الجنساني في أثناء تنفيذ المشروعات

في المائة  511وز تجا إذالتشغيلية. ويكشف مؤشر االستدامة عن تحقيق أعلى مستوى من االستدامة، 
لى جانب األداء القوي 4111مقابل التقدير الذي حصل عليه المؤشر في التقييم الخارجي المستقل لعام  . وا 

دارة الموارد الطبيعية، تشير البيانات إلى أن  باستمرار لألثر على الفقر الريفي، وتحسن األداء في البيئة وا 
حقيقي في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة )في كل األبعاد المشروعات التي يدعمها الصندوق تساهم بدور 

 الثالثة(. 

                                                      

4
تحقيق المواءمة مع الممارسة المتبعة في التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات  لسنة إنجاز المشروعيكفل عرض البيانات تبعاً   

 الصندوق. وتعرض بيانات تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق خالل السنوات األخيرة تبعاً لسنة تلقي تقارير إنجاز المشروعات. ولذلك فإن

 يانات الواردة في تقرير السنة األخيرة. تماماً مع الب تتطابقالبيانات الواردة في هذا التقرير ال 
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في اإلصدارات األخيرة من تقريره السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق  وسلط مكتب التقييم المستقل -11
دارة الموارد الطبيعية. ومن بين المؤشرات  في األثرالضوء على التحسينات  على الفقر الريفي والبيئة وا 

ية لألثر على الفقر الريفي، ُسجلت أبرز التحسينات في األمن الزراعي والغذائي، وأما مجال المؤسسات الفرع
مجال الوصول إلى األسواق أقل تقدير، ويرجع ذلك في األساس  وأحرزوالسياسات فقد حقق أعلى تقدير. 

 إلى أنه لم يكن يمثل جانبًا بارزًا في التصميم حتى وقت قريب نسبيًا.

كثيرًا األداء من حيث التكرار وتوسيع النطاق. ولعل هذا التحسن في األداء راجع في جانب منه إلى  وتحسن -11
السمات االبتكارية على المستوى المحلي )التمويل الريفي، والتكنولوجيات الزراعية، وما إلى ذلك( التي تأخذ 

 يع النطاق من أجل تشجيع الشركاءسبها مشروعات الصندوق في كثير من األحيان، والتركيز مؤخرًا على تو 
 والحكومات الوطنية أو المحلية على تعميم ُنهج المشروعات في البرامج األخرى.

ويمثل األداء الحكومي عمومًا واحدًا من المجاالت الضعيفة نسبيًا. وتشمل بعض القيود التي تعيق أداء  -12
نظيرة؛ وقصور األداء في الن األموال المشروعات ما يلي: تأخر تعيين موظفي المشروعات أو اإلفراج ع

 إدارة المشروعات، ال سيما ضعف الرصد والتقييم واإلدارة المالية.

 4 الجدول
 : مساهمة الصندوق في النواتج اإلنمائية واألثر2115-2113من إطار قياس النتائج  2المستوى مؤشرات 

 المؤشرات

التقييم  -ألف 
الخارجي 
 4111المستقل 

النتائج  -باء 
4111-
2007 

النتائج  -جيم 
4116-
4151 

النتائج  -دال 
4155-4152 

المستوى  -هاء 
المستهدف 

4151 

مؤشرررات النررواتج سالنسرربة المئويررة للمشررروعات المصررن فة  -2-1
 بتقدير ُمرض إلى حد ما أو أفضل( عند اإلنجاز

     

 100 98 95 97 100 المالءمة 4-5-5

 90 88 80 87 67 الفعالية 4-5-4

 75 76 66 70 45 الكفاءة 4-5-2

 األثر على الفقر الريفي 4-5-2

 الدخل واألصول األسرية
 الزراعة واألمن الغذائي

 االجتماعي ورأس المالالتمكين البشري 
 المؤسسات والسياسات

 األسواق

55 84 

89 

78 

82 

86 

62 

85 

88 

81 

89 

81 

80 

88 

90 

91 

89 

92 

77 

90 

 90 93 91 79  المساواة بين الجنسين 4-5-1

 75 81 71 75 40 استدامة الفوائد 4-5-1

 90 86 83 79 55 االبتكار والتعلم 4-5-7

 90 91 85 72 55 التكرار وتوسيع النطاق 4-5-6

دارة الموارد الطبيعية 4-5-9  90 86 89 79 - البيئة وا 

  - - - - )ب(تكيُّف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغيُّر المناخ 4-5-51

 80 78 70 79 - األداء الحكومي 4-5-55

      سأ(مؤشرات األثر -2-2

 قيد التتبع    - األسرية مؤشر ملكية األصول 4-4-5

مؤشرات فرعية: سـوء  2مستوى سوء التغذية لدى األطفال ) 4-4-4
التغذيـــــة الحـــــاد والمـــــزمن ونقـــــص الـــــوزن(، مصـــــنفًا حســـــب 

 الفتيات واألوالد

 قيد التتبع    -

 قيد التتبع    - مدة موسم الجوع 4-4-2

        سأ(األشخاص الذين يخرجون من دائرة الفقر -2-3

 مليون 61     - من دائرة الفقر يخرجوناألشخاص الذين  4-2-5

 .4151)أ( سيتم اإلبالغ عن المؤشرات في عام 
في  التي أنجزتبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة )ألن المشروعات  التي يدعمها)ب( سيستبعد التحليل نتائج المشروعات 

 تسبق إنشاء البرنامج(. للنتائج الُمبلغ عنهال األساس تشكِّ و فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق 
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وخالل السنوات القليلة األخيرة، ازداد التركيز على كفاءة العمليات. وتشمل العوامل الرئيسية المتصلة  -13

اع تكاليف موارد بتقديرات الكفاءة المنخفضة ما يلي: تأخر بدء السريان وصرف أول دفعة من األموال، وارتف
، ولكنه يحتاج إلى حكومات بمفردهعقد إجراءات التوريد. وال يمكن للصندوق معالجة ذلك وت إدارة المشروعات

شريكة نشطة وراغبة في التغلب على معوقات الكفاءة. وبالرغم من تجاوز هدف إطار قياس النتائج لهذه 
ها خطة عمل السنة، فإن األداء في هذا المجال في حاجة إلى تحسين. وتُبذل جهود في هذا االتجاه، وتعزز 

دة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمؤسسية ، التي تشدِّد على زيادة واقعية تصاميم المشروعات، 5الصندوق الموحَّ
 ووضوح الترتيبات المؤسسية، ونشر العمليات في الوقت المناسب، والجودة الفائقة لفرق إدارة المشروعات. 

والتقارير السنوية عن نتائج وأثر عمليات الصندوق السابقة، وكما جاء في تقارير الفعالية اإلنمائية للصندوق  -14
توجه المشروعات المدعومة من الصندوق بدرجة كبيرة إلى أفقر السكان في المناطق النائية والمحرومة 

في قدراتها المؤسسية ومواردها على المستوى المحلي(.  اً شديد اً )التي تعاني في كثير من األحيان ضعف
فرض تحديات على العمليات ويزيد من تكاليفها؛ ومما ال يمكن إنكاره أن تحقيق أهداف ويؤدي ذلك إلى 

الفعالية واالستدامة والكفاءة في آن واحد ينطوي على تعقيدات في تلك السياقات. وعالوة على ذلك فإن نسبة 
دوق قائمة ، وضع الصن4152كبيرة من العمليات الممولة من الصندوق تقع في الدول الهشة. وفي عام 

دة للبلدان الهشة باستخدام البيانات المأخوذة عن المؤسسات الشريكة. وفيما يتعلق بالقائمة التي تضم  موحَّ
ليصل بذلك أربعة ، أضيفت خمسة بلدان، واستُبعدت 4152بلدًا من البلدان التي تعتبر هشة في عام  26

ق السادس(. ويقع نحو ثلث المشروعات التي )انظر الملح 4152في عام  29مجموع عدد بلدان القائمة إلى 
جرى تقييمها في البلدان التي تعتبر هشة، وبالتالي فإن هذا الجانب يؤثر بدرجة كبيرة على األداء الذي يتم 

 اإلبالغ عنه.

ويتدنى أداء المشروعات في الدول الهشة مقارنة بالمشروعات في الدول غير الهشة في جميع المناطق.  -15
ه عمومًا أن معظم الدول الهشة تتميَّز بضعف مؤسساتها. وينعكس ذلك في المؤشرات ومن المعترف ب

المرتبطة بالكفاءة والمؤسسات والسياسات التي تعد األضعف بشكل عام، وتؤثر بدرجة ملموسة على األداء 
وضعف  ،اتتصميم المشروعالتعقيد الشديد الذي ينطوي عليها  طرحويالكلي للمشروعات في الدول الهشة. 

وتقلب السياق والمسائل المرتبطة باألمن في الدول الهشة )وكذلك المناطق الهشة داخل  ،المؤسسات المنفذة
 . فوائدهاالدول غير الهشة( تحديات أمام أداء وظائف اإلشراف على المشروعات وتنفيذها، ويقوِّض استدامة 

وهناك تدهور في تقديرات األداء الُمرضية إلى حد ما أو أفضل المتصلة بالسياسات والمؤسسات في  -16
مشروعات الدول الهشة، ويزداد اتساع الفرق بينها وبين تقديرات المشروعات في الدول غير الهشة. ويعيد 

الدول الهشة. وتحقيقًا  تفي مشروعاذلك تأكيد الحاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز التسيير والقدرة المؤسسية 
باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة،  خيرةنامج ِمنح في أواخر السنة األلهذه الغاية، أطلق الصندوق بر 

وسوف يشكِّل  4152البرنامج في عام  تنفيذوهو برنامج موّجه أساسًا إلى المشروعات في الدول الهشة؛ وبدأ 
المشروعات في الدول الهشة، وتوفير الدروس التي يمكن االستفادة في آلية مهمة لبناء القدرات وتعزيز أداء 

 تصميم المشروعات المقبلة في تلك الحاالت. 

                                                      

5
 .EB 2013/109/R.12الوثيقة   
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 مساهمة الصندوق في مخرجات البرامج والمشروعات القطرية -رابعاً 

. وتشكِّل هذه المؤشرات 4151-4152من إطار قياس النتائج  2نتائج مؤشرات المستوى  2يعرض الجدول  -17
جموعة فرعية من مجموعة أوسع من المؤشرات المستخدمة في نظام إدارة النتائج واألثر. وتستفيد النتائج م

. ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تم 4152مشروعًا نشطًا في عام  419المعروضة من البيانات المقدَّمة من 
لعدد اتجاوز لي، 4154بعام في المائة مقارنة  41 نسبتهازيادة بمليون شخص،  96.1الوصول إليهم 

 .مليون شخص 91، وهو 4151لعام  المستهدف

مليار دوالر أمريكي، وكانت  54إلى  4152ووصل مجموع االلتزامات المالية للحافظة النشطة في عام  -18
في المائة من المجموع؛ واستأثرت الجهات المحلية  21مليار دوالر أمريكي، أي  1.2حصة الصندوق نحو 

مليار دوالر  2.1في المائة ) 24التمويل، بما فيها المؤسسات المالية والحكومات، بنسبة  المشاركة في
مليار دوالر أمريكي(. وكانت  4.6في المائة ) 42أمريكي(، والجهات الدولية المشاركة في التمويل بنسبة 

ثيوبيا أبنغالديش و ات للتمويل الريفي في من المستفيدين مشروع عددالمشروعات الستة التي حققت أعلى 
وسجلت أعلى مليون شخص.  22.2وغانا والهند ونيجيريا وأوغندا. وتقدِّم هذه المشروعات معًا خدمات إلى 

؛ رنامج التمويل الريفي في أثيوبياالمرحلة الثانية من ب السنةهذه بعد أن أدرجت خالل  نسبة من المستفيدين
 لمتصلة بالتمويل الريفي.وأثر هذا المشروع بدرجة كبيرة على المؤشرات ا

ومع دخول مشروعات جديدة إلى الحافظة وخروج مشروعات منجزة، تتغيَّر القطاعات التي تشكل  -19
المخرجات. ويؤدي التطور في نوع المشروعات التي يمولها الصندوق إلى تقديم مجموعة أكثر تنوعًا من 

خرجات إطار قياس النتائج. وتشمل المخرجات، مما يؤدي إلى تغييرات من سنة إلى سنة في مؤشرات م
ما يلي:  4154مقارنة بعام  4152تكشف عن نمو في عام التي إطار قياس النتائج خارج أمثلة المؤشرات 

في المائة(، وعدد األشخاص في  42عدد األشخاص المدربين على إدارة الموارد الطبيعية )زيادة بنحو 
في المائة(، ومرافق التجهيز التي يتم إنشاؤها/إصالحها  55إدارة الموارد الطبيعية )زيادة بنحو  جماعات

في المائة(.  71في المائة(، ومرافق األسواق التي يتم إنشاؤها/إصالحها )زيادة بنسبة  12)زيادة بنسبة 
 2المؤشرين المتعلقين بالتسويق والمشروعات الصغرى في الجدول ين و ت الزيادات في المؤشرين األخير ونشأ

ياد حصة مشروعات سالسل القيمة في الحافظة. بينما تشير الزيادات في المؤشرات المتصلة نتيجة الزد
 بإدارة الموارد الطبيعية إلى زيادة االهتمام بمسائل البيئة والمناخ. 

ويعبِّر األداء القوي لمؤشرات السياسات والمؤسسات، إلى جانب استمرار ارتفاع النسبة اإلجمالية  -21
ح تنفيذ سياسات الصندوق ونهجه في تعميم المنظور الجنساني، واالستهداف والتنمية للمستفيدات، عن نجا

 الشاملة.
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 2 الجدول
: مساهمة الصندوق في مخرجات البرامج 2115-2113من إطار قياس النتائج  3المستوى مؤشرات 

 والمشروعات القطرية
 4152 النتائج قيمة خط األساس* مؤشراتال

   الطبيعيةإدارة الموارد 

أراضي موارد الملكية المشتركة الخاضعة لممارسات اإلدارة  2-5
 المحسَّنة )بالهكتار(

 مليون 2.5 مليون 1.1

مساحة األراضي التي تدخلها ُنظم الري التي يتم  2-4
 إنشاؤها/إصالحها )بالهكتار(

 األف 477 اً ألف 272

   التكنولوجيات الزراعية 

ممارسات/تكنولوجيات عدد األشخاص المدربين على  2-2
 إنتاج المحاصيل

 مليون  3.48 مليون  4.51

 29:15 21:11 نسبة الذكور إلى اإلناث

 تعدد األشخاص المدربين على ممارسات/تكنولوجيا 2-2
 اإلنتاج الحيواني

 مليون  2.91 مليون  1.2

 22:17 11:22 نسبة الذكور إلى اإلناث )النسبة المئوية(

   الخدمات المالية الريفية

 مليون  19.06 مليون  7.86 المدخرون الطوعيون )العدد التراكمي( 2-1

 28:72 47:53 نسبة الذكور إلى اإلناث

 مليون  6.23 مليون  2.70 المقترضون النشطون  2-1

 19:25 17:22 نسبة الذكور إلى اإلناث

 مليار دوالر أمريكي 5.22 مليون دوالر أمريكي 291 للمدخرات التي تتم تعبئتها )التراكمية( قيمةال 2-7

 مليار دوالر أمريكي 4.12 مليون دوالر أمريكي 226 قيمة حافظة القروض اإلجمالية 2-6

   التسويق

 ألف 41.54 ألف 57.1 الطرق التي يتم إنشاؤها/إصالحها )بالكيلومتر( 2-9

 ألف 21.57 ألف 52.4 جماعات التسويق التي يتم تكوينها/تعزيزها 2-51

   المشروعات الصغرى

األشخاص المدربين على األعمال وتنظيم عدد  2-55
 المشروعات

 مليون  1.21 األف 751

 24:76 39:61 نسبة الذكور إلى اإلناث )النسبة المئوية(

 األف 67.65 األف 17 المشروعات التي تصل إلى الخدمات غير المالية الميسَّرة 2-54

   السياسات والمؤسسات

 مليون  1.83 مليون  2.13 المجتمعيةعدد األشخاص المدربون على مواضيع اإلدارة  2-52

 24:76 33:67 نسبة الذكور إلى اإلناث )النسبة المئوية(

 األف 24.11 األف 46 خطط العملية القروية/المجتمعية التي يتم إعدادها  2-52

عدد األشخاص الذين يحصلون على خدمات من  2-51
 المشروعات التي يدعمها الصندوق )العدد(

 مليون 19.5

 (امليون 91: 4151لعام  المستهدف)

 مليون 19.5

 26:14 26:14 نسبة الذكور إلى اإلناث سالنسبة المئوية(

 المصدر: سجالت المكاتب
 . 4155باستثناء عدد األشخاص الذين يحصلون على خدمات، فإنها تشير إلى عام  4151* جميع قيم خط األساس في عام 
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 والمشروعات القطريةالفعالية التشغيلية للبرامج  -خامساً 

 (6-2في جداول متعددة ) 4151-4152من إطار قياس النتائج  2مؤشرات المستوى  في المحرز يرد التقدم -21
 بما يعكس تيارات العمل المختلفة التي تنطوي عليها.

التقدم المحرز مقابل المؤشرات المتصلة بالبرامج القطرية. وكانت  2. يوجز الجدول إدارة البرامج القطرية -22
تقديرات الجودة عند اإلدراج لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج ُمرضية إلى حد ما أو 

لالستقصاء في عام  بلدًا خضع 26) 4152من استقصاء العمالء لعام المستمدة أفضل. وكانت النتائج 
)الذي شمل مجموعة مختلفة من  4152( على كل المستويات أفضل من نتائج استقصاء العمالء لعام 4152

وللتوصل . وللتقليل من التفاوتات بين السنوات 4151البلدان(، ويتجاوز ذلك كل المستويات المستهدفة لعام 
استجابات قطرية من نتائج أقوى، ستشمل النتائج التي سيجري اإلبالغ عنها في السنة المقبلة  إلى

 بلدًا.  71، لتغطي بذلك زهاء 4151و 4152استقصاءات العمالء للعامين 

 2الجدول 
 : إدارة البرامج القطرية2115-2113من إطار قياس النتائج  4المستوى مؤشرات 

 المؤشرات

سنة خط 
 األساس

قيمة خط 
 األساس

 النتائج
 4152 

المستوى 
المستهدف 

4151 

     القطرية عند اإلدراججودة البرامج  4-1

امج الفبببب س ااتبببب  ا    م النسببببلم الة لبببببم للبببب  4-1-1

القط بببم الةسبب نلى الببا الن بببتصج ال بب    ببن    ببب  

 أو أ ضل 4الة  لم 

4151 100 100 100 

الوصببنة ة  بب   القطريببة النسبببة الويويببة لمبببرامج 4-2

 أو أ ضل عند التن يذ من حيث:  4الورتبة 

    

وتحسااااين األماااان  ،فااااي زيااااادة الاااادخل المساااااهمة 2-4-5

 وتمكين النساء والرجال الريفيين الفقراء ،الغذائي

2011 78 97 90 

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

 70 95 55 2011 اانخ اط    حلار الس تتتت اللطن م 2-4-2

 90 97 88 2013 بنتء الش اكتت* 2-4-2

، وُحدِّد المستوى 4152. وتعادل قيمته األساسية القيمة الفعلية لعام 4152* هذا المؤشر جديد وجرى قياسه ألول مرة في عام 
 المستهدف على هذا األساس.

 

 التقدم المحرز مقابل مؤشرات جودة المشروعات عند 1يوجز الجدول  جودة المشروعات عند اإلدراج. -23
شرح كامل لجودة أداء الصندوق عند إدراج المشروعات(. وال تزال الجودة  الرابعفي الملحق  اإلدراج )يرد

الشاملة لتصميم المشروعات قوية. وتحسَّنت تقديرات المشروعات في الدول الهشة وكل األبعاد األخرى التي 
فيما  4151جرى تقييمها مقارنة بما كانت عليه في السنة األخيرة، وتم تجاوز المستويات المستهدفة لعام 

خط وبين  بين نتائج مراعاة المنظور الجنسانيمقارنة اليتعلق بالرصد والتقييم وتوسيع النطاق. وال تعبِّر 
تم تسجيل وتحديد خط األساس والمستوى  ، وذلك ألنهاألداءاتجاهات األساس والمستوى المستهدف عن 

 يف هذا المؤشر.المستهدف قبل إدخال نظام التقييم األدق المستخدم حاليًا لتصن
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 1 الجدول
 مؤشرات إطار قياس النتائج بشأن جودة المشروعات عند اإلدراج

 سنة األساس المؤشرات

قيمة خط 
 األساس

 النتائج
 4152-4152 

المستوى المستهدف 
4151 

الوصبببببن ة  ببببب  النسببببببة الويويبببببة لمو بببببروع    4-3

أ ضببببببل عنببببببد اإلدراج متو بببببب   وأ 4 الورتبببببببة

 التصنيف

    

 85 91 79 4151/4155 الة لتط اإلجةتل   2-2-5

الة لتط اإلجةتل  للةشب واتت  ب  البلول ال شبم  2-2-4

  قط

 80  83 غير منطبق 4151/4155

 90 81 86 4151/4155 الةنظلر ال نستن  2-2-2

 80 88 70 4151/4155 ال صل وال ق  م 2-2-2

 80 83 72 4151/4155  لت ع النطتق 2-2-1

 الجودة.المصدر: ضمان 

 

تحققت إجمااًل نتائج وقد التقدم المحرز مقابل مؤشرات إدارة الحافظة.  1يوجز الجدول  إدارة الحافظة. -24
. وفي حين أن آخر مستوى لألداء المتعلق بتجهيز طلبات الصرف والسحب ال يختلف عن خط متباينة
فقد تراجع عن السنة األخيرة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى التحول إلى النظام الجديد للقروض  ،األساس

مما أدى إلى حدوث تأخيرات مؤقتة.  ،4152( في أكتوبر/تشرين األول Flexcubeوالِمنح )فليكس كيوب، 
ألموال عما كانت ولم يطرأ تغيير على المدة الفاصلة بين الموافقة على المشروعات وصرف أول دفعة من ا

وذلك بسبب ستة مشروعات واجهت تأخيرات لفترات طويلة )نحو سنتين في  ،عليه في خط األساس
 . ومن المتوقع أن تتحسن هذه المؤشرات في السنة المقبلة.التنفيذالمتوسط( قبل دخولها حيز 

، 4151ى المستهدف لعام تراجع تجاوز المدة المحددة للمشروعات إلى ما دون المستو ومن الناحية األخرى،  -25
وهو ما يعبِّر عن اتباع إدارة الصندوق نهجًا أكثر صرامة في تمديد المشروعات. وتماشيًا مع النتائج 

ال يزال األداء المتعلق بالتركيز على المنظور  ،(الثالثالمتعلقة بالمنظور الجنساني عند اإلنجاز )القسم 
تجاه قوي في ابًا عن حدود المستوى المستهدف. ويتضح أيضًا الجنساني في التنفيذ مرتفعًا وال يخرج تقري

وهو ما يعبِّر عن أثر إصالحات من قبيل اإلشراف المباشر وتطبيق  ،مؤشر أداء الصندوق كشريك
في المائة من  57الالمركزية في السنوات األخيرة. وال تزال المشروعات المعرَّضة للمخاطر مستقرة عند 

 ية.قاتحسَّنت االستب ، بينما6مجموع الحافظة

 

 

  

                                                      

6
مشروعاً نشطاً(  417، كانت حافظة استثمارات الصندوق )التي تشمل 4152يونيو/حزيران  21في نهاية فترة االستعراض، أي في   

ً من المشروعات التي  51و “مشكلة فعلية”من المشروعات التي تعتبر منطوية على  مشروعاً  21تضم   تعتبر منطوية علىمشروعا

 “.مشكلة محتملة”
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 1 الجدول
 : إدارة الحافظة2115-2113من إطار قياس النتائج  4مؤشرات المستوى 

 سنة األساس المؤشرات

قيمة خط 
 األساس

النتائج 
4112 

المستوى المستهدف 
4151 

     إدارة الحافظة 4-4

الفاصل الزمني بين الموافقة علـى المشـروع  2-2-5
 )باألشهر(وصرف الدفعة األولى 

4151/4155 17 17 14 

 75 56 50 4151/4155 مؤشر االستباقية 2-2-4

 قيد التتبع 17 18 4151/4155 المشروعات المعرَّضة للمخاطر 2-2-2

تجــاوز المــدة المحــددة للمشــروعات )النســبة  2-2-2
 المئوية(

4151/4155 22 12 18 

الوقـــت المطلـــوب لتجهيـــز طلبـــات الســـحب  2-2-1
 )باأليام(

4119/4151 28 29 20 

 18 15.8 15.7 4155منتصف  الحافظة اإلجمالية -نسبة صرف األموال  2-2-1

نسبة صرف األمـوال فـي حـال البلـدان ذات  2-2-7
 )أ(األوضاع الهشة

 17 15.3 15 4155منتصف 

النســـبة المئويـــة للمشـــروعات التـــي يصـــنَّف  2-2-6
فــي  فيهــا التركيــز علــى المنظــور الجنســاني
 التمييز بأنه ُمرض إلى حد ما أو أفضل

 90 89 88 4155منتصف 

النســـبة المئويـــة للمشـــروعات التـــي يصـــنَّف  2-2-9
فيها أداء الصندوق بأنه ُمـرض إلـى حـد مـا 

 )ب(أو أفضل عند اإلنجاز

4154/4152 73 96 80 

 الهشة.يمثل هذا الرقم المبالغ المصروفة في قائمة الصندوق بشأن البلدان  )أ(
في المائة بما يتماشى مع المنهجية الجديدة التي يسير عليها مكتب التقييم المستقل في  75ازدادت أرقام خط األساس من  )ب(

 اإلبالغ عن األداء والتي تستند حاليًا إلى مجموعات المشروعات المنجزة.
 

التقدم المحرز مقابل مؤشرات رصد وتقييم المشروعات.  7يوجز الجدول  رصد المشروعات وتقييمها. -26
بالمساعدة في معالجة ضعف األداء المستمر  4151-4152وُأدخلت هذه المؤشرات في إطار قياس النتائج 

لُنظم رصد وتقييم المشروعات، وهي مؤشرات حاسمة لفعالية إدارة المشروعات وتحقيق النتائج. وتكشف 
تحقيق تقدم جيد في جميع المؤشرات، خاصة فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات إجراء  النتائج الواردة أدناه عن

استقصاءات أساسية. ويرجع الفضل في تحقيق الكثير من هذه النتائج اإليجابية إلى القوة الدافعة المتولِّدة 
إعداد دليل عن التركيز الرئيسي على تقييم األثر في التجديد التاسع. وفي هذا الصدد، تم حتى تاريخه 

(؛ تجريبيةتقييمًا الحقًا لألثر )باستخدام أساليب شبه  41مرجعي لتقييم األثر؛ ويجري العمل في إجراء 
ويجري وضع تصاميم بحوث لتقييم أثر خمسة مشروعات أخرى باستخدام وسائل التجارب المضبوطة على 

 -للتقدير الذاتي للمشروعات  عينات عشوائية. وباإلضافة إلى ذلك، يعكف الصندوق على تعزيز نظامه
 الملحق األول(.انظر نظام إدارة النتائج واألثر )
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 7 الجدول
 : رصد المشروعات وتقييمها2115-2113من إطار قياس النتائج  4مؤشرات المستوى 

 المؤشرات

قيمة خط  سنة األساس
 األساس

النتائج 
4152 

المستوى المستهدف 
4151 

     رصد المشروعات وتقييمها 4-5

النسبة المئوية للمشروعات التـي توجـد  2-1-5
بيانـــات عنهــــا فـــي نظــــام إدارة النتــــائج 
واألثــــــر أو االستقصــــــاءات األساســــــية 

 المماثلة )النسبة المئوية التراكمية(

 40 69 23 4155 منتصف

النسـبة المئويــة للمشـروعات التــي تقــدم  2-1-4
إلى نظام إدارة النتـائج واألثـر دراسـات 

 األثر استقصائية عن

 95 75 70 4155 منتصف

جـــــــودة تقـــــــارير إنجـــــــاز المشـــــــروعات  2-1-2
ــــى  )النســــبة المئويــــة التــــي تحصــــل عل

 أو أفضل( 2تقدير 

4151-4155 80 100 90 

 

، وهو ما يمثل انخفاضًا عن 5.44نسبة التمويل المشترك التي تبلغ  6يعرض الجدول  التمويل المشترك. -27
. واعترافًا بقيمة التمويل المشترك، ال سيما مساهمته الطويلة األجلالسنة األخيرة، ولكنه يتفق مع االتجاهات 

في توسيع النطاق، تم تكثيف جهود تعبئة الموارد بدرجة كبيرة. غير أن الوفاء بالمستوى المستهدف لعام 
كرار الحجم االستثنائي للموارد المحلية التي جرت تعبئتها في الفترة سينطوي على تحديات وسيتعذر ت 4151
4151/4155. 

 6 الجدول
 التمويل المشترك :2115-2113من إطار قياس النتائج  4مؤشرات المستوى 

 سنة خط األساس المؤشرات

قيمة خط 
 األساس

النتائج 
4152 

المستوى المستهدف 
4151 

 1.6 5.4 1.34 4151-4116 نسبة التمويل المشترك 2-1-5

 

 الفعالية والكفاءة المؤسسيتان -سادساً 

التي تغطي األداء  4151-4152من إطار قياس النتائج  1نتائج مؤشرات المستوى  9يعرض الجدول  -28
دارة المخاطر، والكفاءة اإلدارية. وتعهد المانحون حتى اآلن  دارة الموارد البشرية، وا  المتعلق بتجديد الموارد، وا 

 في المائة من المستوى المستهدف للتجديد التاسع 91مليار دوالر أمريكي، أي ما يعادي  5.24بمبلغ 
هو أعلى معدل للتعهدات في تاريخ الصندوق. وتشمل هذه مليار دوالر أمريكي، و  5.1البالغ  للصندوق

مليون دوالر أمريكي لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة،  212األرقام تعهدات بمبلغ 
 الذي يصبح بذلك أكبر برنامج عالمي لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة في التكيَّف مع تغيُّر المناخ.
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اتخذ الصندوق عددًا كبيرًا من المبادرات ، 4154ستقصاء العالمي للموظفين لعام واسترشادا بنتائج اال -29
المتعلقة بالموارد البشرية، بما يشمل تعزيز فرص النمو الوظيفي والتناوب، وتنفيذ سياسة جديدة بشأن 

ء، ويمثل نموذجًا نظام الدفع مقابل األداب شبيهالتعيينات غير المحددة المدة، وتنفيذ إطار للجوائز والتقدير )
 519مبتكرًا في منظومة األمم المتحدة(. ويبلغ متوسط مدة االنتهاء من التعيينات في فئة الوظائف الفنية 

، وتقترب 4154في المائة عن خط األساس المحدَّد في إطار القياس النتائج لعام  41أيام، بانخفاض نسبته 
يوم. وبالرغم من أن نتائج  511قياس النتائج، وهو  هذه النسبة كثيرًا من المستوى المستهدف في إطار

مؤشرات التوازن الجغرافي والجنساني لم تتغيَّر عن مستوياتها في السنة األخيرة، فقد بدأت الجهود األخيرة 
في المائة من فريق اإلدارة العليا )نصف نواب  22وستشكل النساء  :المبذولة في هذا المجال تؤتي ثمارها

المساعدين حاليًا من النساء(؛ ونصف فريق اإلدارة العليا من الدول األعضاء في القائمة  رئيس الصندوق
 باء أو القائمة جيم.

وازداد االهتمام بإدارة المخاطر، وهو ما تجسَّد في تراجع عدد توصيات المراجعة المتأخرة ذات األولوية  -31
، بينما انخفض “صفر”)خط أساس إطار قياس النتائج( إلى أدنى مستوى تاريخي لها، وهو  45العليا من 

.4152في عام  1ى إل 4154في عام  22من  العليا عدد توصيات المراجعة الجديدة ذات األولوية
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 9الجدول 
 : الفعالية والكفاءة المؤسسيتان2115-2113من إطار قياس النتائج  5مؤشرات المستوى 

 المؤشر

خط أساس 
إطار قياس 

 النتائج

النتائج لعام 
4152 

المستوى 
المستهدف لعام 

4151 

دارتها 5-1     تحسن تعبئة الموارد وا 

 100 95 غير منطبق المستوى المستهدف للتجديد التاسعالنسبة المئوية المتحققة من  1-5-5

    تحسن إدارة الموارد البشرية 5-2

مؤشر انخراط الموظفين: نسبة الموظفين المنخرطين إيجابيًا في  1-4-5
 أهداف الصندوق 

70 75 75 

 التتبعقيد  40 40 نسبة العاملين من الدول األعضاء المدرجة في القائمتين باء وجيم 1-4-4

 35 29 28 فما فوقها 1-نسبة النساء الالتي يشغلن وظائف فنية من الفئة ف 1-4-2

 100 109 144 الوقت الذي يستغرقه شغل الوظائف الفنية الشاغرة )باأليام( 1-4-2

    تحسن إدارة المخاطر 5-3

عدد اإلجراءات المتأخرة بشأن توصيات المراجعة الداخلية ذات  1-2-5
 العليا األولوية

21 0 15 

    تحسن الكفاءة اإلدارية 5-4

 قيد التتبع 12.5 14.1 لقروض والِمنح ل المزمع برنامجالنسبة الميزانية اإلدارية إلى حجم  1-2-5

 (4155حصة موارد الميزانية المخصصة لكل من: )خط األساس  1-2-4
 5المجموعة 
 4المجموعة 
 2المجموعة 
 2المجموعة 

 

62 

7 

23 

8 

 

60.2 

8.7 

25.3 

5.8 

 

65 

9 

20 

6 

النسبة بين الوظائف المدرجة في الميزانية ومجموع الوظائف المدرجة  1-2-2
 في الميزانية في:

 5المجموعة 
 4المجموعة 
 2المجموعة 
 2المجموعة 

 
 

57 

7 

25 

11 

 
 

57.8 

8.9 

26.6 

6.7 

 
 

61 

9 

22 

8 

نسبة الموظفين الممولين من الميزانية في مكاتب الصندوق إلى  1-2-2
 القطرية البرامجالموظفين الممولين في ُشعب 

38 42.7 45 

النفقات الممولة من رسوم  هاالنسبة بين النفقات اإلدارية الفعلية )بما في 1-2-1
اإلدارة( وبرنامج القروض والِمنح السنوي الممول من الصندوق 

قيمة البرامج والمشروعات التي يديرها الصندوق بتمويل  باإلضافة إلى
 من وكاالت أخرى

14.7 12.7 12.5 

النسبة بين النفقات اإلدارية الفعلية )بما في ذلك النفقات الممولة من  1-2-1
“ الدعم التقني”رسوم اإلدارية( مخصومًا منها اإلنفاق الفعلي على 

 المتكاملللدول األعضاء النامية وبرنامج العمل 

12.5 10.8 10.6 

نسبة النفقات اإلدارية )بما في ذلك النفقات الممولة من رسوم اإلدارة(  1-2-7
 إلى المبالغ السنوية المصروفة

22.1 19.7 18.8 

نسبة التكاليف الفعلية لموظفي فئات الخدمات العامة إلى مجموع  1-2-6
 تكاليف الموظفين

30 27.4 25 

 المنظمة. المصدر: قواعد بيانات
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وتماشيًا مع التزامات التجديد التاسع لموارد الصندوق، ُبذلت جهود لتحقيق وفورات في التكاليف في  -31
سيرًا يمجاالت، مثل خدمات الترجمة الفورية والترجمة التحريرية، والسفر، والتوريد والشؤون اإلدارية. وت

كفاءة في أساليب العمل الرئيسية )وهي تمثل لتحديد فرص الترشيد في المستقبل، استحدثت مؤشرات جديدة لل
في المكاتب القطرية للصندوق آخذة  المقررةأيضًا أحد التزامات التجديد التاسع(. وال تزال حصة الوظائف 

وبينما لم تتغيَّر إجمااًل بعض  .جهود الصندوق للدفع نحو تحقيق الالمركزية ويعبر ذلك عنفي االزدياد، 
لية المرتبطة بخطة عمل  مؤشرات الكفاءة عن السنة األخيرة )وهو ما يرجع في جانب منه إلى النفقات األوَّ
الصندوق لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمؤسسية(، تكشف نسبة الميزانية اإلدارية للصندوق إلى برنامج 

 حسن ملحوظ.عن ت 4151القروض والِمنح المزمع لعام 
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 تقرير بشأن التزامات فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق

 

التقدم المحرز إدارة الصندوق رصد وت .3102وحتى أغسطس/آب  3102يوفر هذا التقرير موجزًا للتقدم المحرز في تنفيذ التزامات التجديد التاسع للموارد مغطيًا الفترة من يناير/كانون الثاني 
وتشير التقارير إلى أن كل االلتزامات إما في مسارها  مقابل هذه االلتزامات على أساس ربع سنوي من أجل تحديد القضايا التي تواجه التنفيذ وعالجها. وتعتبر الحالة الكلية للتنفيذ إيجابية.

 .المقرر أو أنها تواجه قضايا محدودة في التنفيذ يجري عالجها من قبل الدوائر المسؤولة
 

  5الجدول  
 2114موجز حالة تنفيذ التزامات الموارد لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق حتى أغسطس/آب  

 مجموع النتائج  المجال 
 المتوخاة  

 في المسار المقرر 
 )أخضر(  

 قضايا محدودة 
 )أصفر( 

 قضايا رئيسية 
 )أحمر(  

 - %(22) 55 %(11) 45 24 زيادة الفعالية التشغيلية للصندوق  - 5
 - %(21) 2 %(71) 7 51 زيادة الكفاءة والفعالية المؤسسيتين للصندوق  - 4
 - %(52) 5 %(61) 1 7 تعزيز اإلدارة والقدرات المالية للصندوق  - 2
 - - %(511) 7 7 تعزيز نظام إدارة النتائج في الصندوق  - 2
 - %(47) 51 %(72) 25 11 المجموع )في المائة من المجموع(  
 
 

  4الجدول   
 2114التقرير المفصل بشأن تنفيذ التزامات الموارد لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق في أغسطس/آب  

 اإلبالغ  اإلطار الزمني  االلتزامات الرئيسية:  مجال اإلصالح 
الوضع في  

أغسطس/آب من 
4152 

 زيادة الفعالية التشغيلية للصندوق . 5
 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار   تعزيز القيادة والملكية القطريتين  -5 فعالية المساعدة 

 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  
 التزامات بوسان 

 أصفر 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار   وزيادته حيثما أمكن.تعزيز االعتماد على النظم وهياكل التنفيذ القطرية   -4 
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أخضر 
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 اإلبالغ  اإلطار الزمني  االلتزامات الرئيسية:  مجال اإلصالح 
الوضع في  

أغسطس/آب من 
4152 

 بوسان  
 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقسنويا عن طريق    جار   رفع مستوى التعاون التقني المنفذ من قبل الصندوق من خالل البرمج المنسقة.  -2 

 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  
 بوسان  

 أخضر 

تعزيز تجهيز البرامج القطرية، وعمليات الرصد واإلدارة من أجل ضمان   -2 توسيع النطاق  
جراء تحليل أدق  االهتمام المنهجي بتوسيع النطاق، وبناء شراكات أوسع، وا 

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

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أصفر 

المعرفة لدعم قدرة الصندوق على اقتناص وتسخير أفضل تعزيز عمليات إدارة   -1 
 للمعرفة المستندة إلى الدالئل ألغراض توسيع النطاق.

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أخضر 

زيادة االنخراط في حوار السياسات من أجل تهيئة بيئة عمل ريفية مواتية تمكن   -1 القطاع الخاص  
أصحاب الحيازات الصغيرة والفقراء الريفيين من الوصول بشكل أفضل إلى 

 األسواق وسالسل القيمة.

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 تجديد التاسع لموارد الصندوقعند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة ال  

 أخضر 

إشراك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بصورة أكثر انتظاما في البرمجة   -7 
القطرية والبرمجة على مستوى المشروعات لزيادة استثماراتها المستدامة لصالح 

 الفقراء في المناطق الريفية. 

 للصندوقسنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية    جار  
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أخضر 

زيادة أنشطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البرامج التي يدعمها   -6 
 الصندوق.

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 التجديد التاسع لموارد الصندوقعند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة   

 أصفر 

المساواة بين الجنسين  
 وتمكين المرأة

تعزيز تحليل قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات الصندوق   -9
من أجل تحقيق أداء أقوى واكثر توازنا في هذا الصدد، وتعزيز فرص 

 اقتصادية أوسع أمام نساء الريف.

 طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق سنويا عن   جار  
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أخضر 

تعزيز المؤشرات الرامية إلى قياس النتائج واألثر فيما يتعلق بالمساواة بين   -51 
 الجنسين وتمكين المرأة.

 اإلنمائية للصندوقسنويا عن طريق تقرير الفعالية    جار  
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أخضر 

وتحسين قدرات الصندوق على توثيق ونشر الخبرات الميدانية بشأن المساواة  -55 
بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعزيز جهوده الرامية إلى استقطاب التأييد في 

 هذا المجال.

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أخضر 
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 اإلبالغ  اإلطار الزمني  االلتزامات الرئيسية:  مجال اإلصالح 
الوضع في  

أغسطس/آب من 
4152 

تغير المناخ واإلدارة   
 المستدامة للموارد البيئية

تعزيز تحليل القضايا البيئية وقضايا تغير المناخ في عمليات الصندوق دعما   -54
االبتكارية للصمود في وجه تغير المناخ واالستخدام المستدام للموارد للنهج 

 الطبيعية.

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أخضر 

الصغيرة على االستفادة من التمويل  مساعدة المنتجين من أصحاب الحيازات  -52 
المخصص لتغير المناخ وغيره من حوافز التكيف مع تغير المناخ والتخفيف 

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

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 نتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوقعند إجراء استعراض م  

 أخضر 

ضمان استخدام المساهمات التكميلية في دعم تنفيذ برنامج التأقلم لصالح   -52 
 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 التجديد التاسع لموارد الصندوقعند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة   

 أخضر 

رساء الشراكات   -51  تعزيز قدرة الصندوق على إدارة المعرفة واستقطاب التأييد وا 
دارة الموارد الطبيعية.  الخاصة بتغير المناخ والبيئة وا 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوقعند إجراء استعراض منتصف المدة   

 أصفر 

تعزيز تقديرات العوائد االقتصادية على االستثمار خالل تصميم المشروعات،   -51 كفاءة المشروعات  
 مع االعتراف أيضا بالحاجة إلى ضمان تلبية األهداف االجتماعية والبيئية.

 للصندوقسنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية    جار  
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أصفر 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار   تنفيذ جدول أعمال توسيع النطاق.  -57 
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أخضر 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار   الحد من تأخر دورة المشروعات.  -56 
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أصفر 

الالمركزية على المستوى   
 القطري

فتح المزيد من المكاتب القطرية بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الحضور   -59
القطري للصندوق، وضمان التفويض المالئم للسلطات على المستوى القطري 

 والفعالية التكاليفية في إنشاء وتشغيل المكاتب القطرية.

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق عند إجراء  

 أخضر 

تعزيز إدارة المكاتب القطرية وتنسيقها، بما في ذلك استخدام الحوافز لتشجع    -41 
انتداب الموظفين المعينين دوليا إليها وتفويضها صالحيات كافية التخاذ 

 القرارات التي تمكنها من العمل بفعالية وكفاءة.

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أخضر 

تبني نهج مرن لتصميم البرامج ودعم تنفيذها في الدول الهشة مع تركيز أقوى   -45 الدول الهشة  
على بناء قدرات المؤسسات المجتمعية والحكومية، بما في ذلك من خالل 
ترتيبات الحضور القطري المالئمة، والتعاون الوثيق مع الجهات الشريكة 

 ر الفعالية اإلنمائية للصندوقسنويا عن طريق تقري   جار   
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أصفر 
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 اإلبالغ  اإلطار الزمني  االلتزامات الرئيسية:  مجال اإلصالح 
الوضع في  

أغسطس/آب من 
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 الثنائية والمتعددة األطراف.
تعزيز جودة تصميم البرامج ودعم التنفيذ في الدول الهشة من خالل إجراء   -44 

 تحليل أكثر عمقا ألسباب الهشاشة.
 للصندوقسنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية    جار  

 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  
 أصفر 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار   ضمان بساطة أهداف وأنشطة المشروعات في الدول الهشة.  -42 
 الصندوقعند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد   

 أصفر 

تعزيز تطبيق إدارة المخاطر في سياق المشروعات في الدول الهشة، بما في   -42 
 ذلك سالمة قوة العمل.

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أصفر 

للرصد النظم الوطنية   
 والتقييم

تعزيز نظم الرصد والتقييم الوطنية عن طريق تحسين قدرة موظفي إدارة    -41
المشروعات وشركاء التنفيذ، وخاصة عند االستهالل والتنفيذ األولي 

للمشروعات من خالل إشراك منتظم لخبراء الرصد والتقييم خالل بعثات 
 التصميم واإلشراف.

 ر الفعالية اإلنمائية للصندوقسنويا عن طريق تقري   جار  
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أصفر 

التعاون بين بلدان الجنوب   
 والتعاون الثالثي

إيجاد وظيفة تنسيق مؤسسية مع تأمين ما يلزمها من موارد كافية لضمان   -41
الجنوب والتعاون الثالثي بأسلوب السعي إلى تعزيز التعاون بين بلدان 

استراتيجي وتعميمه بصورة واسعة في جميع البرامج القطرية وتجذيره في قاعدة 
 صلبة تستند إلى األدلة.

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   4152
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أخضر 

تطوير حوافز الموظفين للسعي بصورة استباقية لتحقيق التعاون بين بلدان   -47 
 الجنوب والتعاون الثالثي والترويج له.

 4152تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام   4152
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أخضر 

زيادة التركيز على الشراكات االستراتيجية طويلة األمد، وعلى وجه الخصوص   -46 الشراكات والمناصرة 
مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، بهدف 
المساهمة في ضمان نجاح لجنة األمن الغذائي العالمي، وتعزيز البرمجة 

 كة. القطرية، ورفع الكفاءة من خالل مبادرة التخديم المشتر 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أخضر 

تعزيز الشراكات مع المصارف اإلنمائية متعددة األطراف، والجماعة   -49 
اإلنمائية الثنائية، والمنتدى االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، والوكاالت 

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

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 ندوقعند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الص  

 أخضر 

 أخضر  سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  تكثيف االنخراط في محافل صنع السياسات والمناصرة العالمية، من قبيل     -21 
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 التاسع لموارد الصندوقعند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد    مجموعة العشرين، التي لها دور رئيسي في تشكيل البنيان اإلنمائي الدولي.
تكثيف تحديد المبادرات العالمية الجديدة ذات الصلة التي تنطوي على إمكانات   -25 

 كبيرة في استقطاب التأييد واالنخراط فيها. 
 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  

 لموارد الصندوق عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع  
 أخضر 

دعم جهود توسيع منظورات حوار السياسات العالمية والمحلية حول زراعة   -24 
الحيازات الصغيرة، واألمن الغذائي والتغذوي، والحد من الفقر الريفي، ال سيما 

 من منظور الفقراء الريفيين ومنظمات المزارعين. 

 نمائية للصندوقسنويا عن طريق تقرير الفعالية اإل   جار  
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أخضر 

 زيادة الكفاءة والفعالية المؤسسيتين للصندوق . 4
إدخال نظام مالئم للغرض ومتسم بالكفاءة في تسجيل وقت الموظفين لقياس   -22 الكفاءة المؤسسية  

 التكاليف الكاملة ألداء األنشطة وعمليات األعمال الرئيسية. 
 4152تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام   4152

 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  
 أصفر 

طوير مؤشرات كفاءة عمليات األعمال الرئيسية ومعاييرها المرجعية لتيسير ت  -22 
 تحديد الفرص الرامية إلى تبسيط العمليات وتوفير التكاليف. 

 4152تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام   4152
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أصفر 

العمل مع المجلس التنفيذي لتحري الفرص المتاحة لتقليص النفقات المتعلقة   -21 
 بعمليات الهيئات الرئاسية للصندوق.

 4152تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام   4152
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أخضر 

المؤسسي لكفاءة الصندوق في جدول أعمال التغيير إدراج توصيات التقييم   -21 
واإلصالح فيه، وتعزيز مؤشرات قياس األداء فيما يتعلق بالكفاءة، بما يشمل 

 معدالت الكفاءة في الصندوق تبعا لذلك.

 4152تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام   4152
 وارد الصندوق عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لم  

 أخضر 

تبسيط عمليات الصندوق وتدفقات مسار العمل فيه عن طريق تبني   -27 
 تكنولوجيات معلومات واتصاالت محسنة.

 4152تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام   4152
 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  

 أصفر 

مكانية تبني نماذج إيصال بديلة  تقدير  -26  القيمة المضافة لعمليات األعمال، وا 
تتسم بقدر أكبر من فعالية التكاليف، بما في ذلك من خالل مبادرات التخديم 

 المشتركة مع الوكالتين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما.

 4152تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام   4152
 اض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوقعند إجراء استعر   

 أخضر 

إبالغ الهيئات الرئاسية في الصندوق عن التقدم المحرز على خلفية أهداف   -29 
الكفاءة الموضوعة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق، بما في ذلك توفير 

 للصندوق. التكاليف، من خالل التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية

 أخضر   وما بعده  4152 

 أخضر  سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار   تعزيز وتعميق اإلصالحات المستكملة في فترة التجديد الثامن للموارد.  -21 إصالح الموارد البشرية  
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 عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق  
تزويد الصندوق بالموارد واألدوات الالزمة للترويج للكفاءة والمساواة بين   -25 

الجنسين في سياسته الخاصة بإدارة الموارد البشرية وتعزيز التوازن الجنساني 
 والجغرافي في التوظيف.

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوقعند إجراء استعراض منتصف   

 أخضر 

مع اإلبقاء على االتساق مع النظام الموحد لألمم المتحدة، االستمرار في تحري    -24 
فرص المرونة في نظام الصندوق للتعويضات والمزايا لكل الموظفين بغرض 

ضمان تحديد المستويات المالئمة من التعويضات ووضع نظم للمكافآت 
المستندة إلى األداء باعتبارها السبيل إلى تحقيق أهداف الكفاءة المؤسسية. 

ويشمل ذلك بذل جهود من قبيل المشاركة بدور نشط في لجنة مسح الرواتب 
فيما يتعلق بمرتبات  4154-4155التابعة للجنة الخدمة المدنية الدولية للفترة 

لجنة الخدمة المدنية موظفي فئة الخدمات العامة المحليين في روما، وحث 
الدولية على ضمان مستويات التعويض المالئمة للموظفين الفنيين ، وتجريب 

 نموذج الدفع على أساس األداء بالتعاون مع لجنة الخدمة المدنية الدولية.

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 د التاسع لموارد الصندوقعند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجدي  

 أخضر 

 تعزيز اإلدارة والقدرات المالية للصندوق . 2
إنشاء نموذج مالي معزز يستند إلى نهج التدفقات النقدية المستدامة بدءا من   -22 نموذج مالي للصندوق  

. وابتغاء لتحقيق هذا الغرض، سيتم تعزيز قدرات 4152يناير/كانون الثاني  5
جراء استعراض لنموذج المالي الحالي لتحسين مرونته شعبة خدمات  الخزانة وا 

ومتانته ومواءمته لنماذج اإلسقاطات المالية المستخدمة في المؤسسات المالية 
 الدولية األخرى.

 لجنة مراجعة الحسابات   4152
 4152دورة المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان  
 التجديد التاسع لموارد الصندوقعند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة   

 أخضر 

عرض مقترح على المجلس التنفيذي يتعلق باالستخدام المستقبلي لسلطة   -22 
االلتزام بالموارد مقدمًا ما أن يتم تنفيذ نهج التدفقات النقدية المستدامة بصورة 
كاملة. وحتى ذلك الحين، سيستمر االستخدام الحالي لسلطة االلتزام بالموارد 

 قدما واإلبالغ عنها والمصادقة عليها.م

 عرض مقترح على لجنة مراجعة الحسابات  4152
 4152المجلس التنفيذي:  

 أخضر 

عرض مقترح على المجلس التنفيذي عن كيفية تحديد المسؤولية عن تعويض   -21 
المبالغ الضائعة نتيجة لتبني إطار القدرة على تحمل الديون بين الجهات 

 من التجديد العاشر للموارد. المانحة بدءا

 عرض مقترح على لجنة مراجعة الحسابات  4152
 4152المجلس التنفيذي:  

 أخضر 
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 اإلبالغ  اإلطار الزمني  االلتزامات الرئيسية:  مجال اإلصالح 
الوضع في  

أغسطس/آب من 
4152 

زيادة الموارد الداخلية المتاحة لدعم برنامج قروض ومنح الصندوق في فترة   -21 الداخلية  تعبئة الموارد   
دورته الرابعة بعد المائة التجديد التاسع للموارد وفقا لقرار المجلس التنفيذي في 

بشأن إجراء استعراض شامل لسياسات اإلقراض ومعاييره في الصندوق في 
، والمواءمة قدر المستطاع بين شروط اإلقراض المعمول بها في 4154عام 

الصندوق وشروط اإلقراض في المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي لإلنشاء 
للصندوق حسبما ورد في اتفاقية إنشاء  والتعمير، مع مراعاة الطابع الخاص

 الصندوق.

 أخضر  4154مقترح مقدم إلى المجلس التنفيذي في   وما بعده  4152 

تعزيز الموارد الداخلية في الصندوق عن طريق التماس متأخرات القروض    -27 
والمساهمات، وتحري إمكانية سداد القروض مع الدول األعضاء المقترضة 

 المهتمة.

عرض مقترح على لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي عند  -  جار  
 االقتضاء

 أصفر 

الجهات المانحة السيادية   
الجديدة وطرائق التمويل 

 البديلة

إشراك دول ومجموعات دول غير أعضاء للمساهمة في و/أو االنضمام إلى   -26
 الصندوق.

والمجلس التنفيذي حسب عرض المقترح على مجلس المحافظين  -  جار  
 االقتضاء

 أخضر 

تحري إمكانية زيادة التمويل من مصادر أخرى تعرض على المجلس التنفيذي،   -29 
 شريطة أال يترتب على االتفاقات ذات الصلة أي آثار على تسيير الصندوق.

 أخضر  عرض المقترح على مجلس المجلس التنفيذي حسب االقتضاء -  جار  

 نظام إدارة النتائج في الصندوقتعزيز  . 2
رفع مستوى االمتثال من خالل الطلب من المشروعات إجراء مسح خط أساس   -11 تقييم األثر 

 بنهاية السنة األولى من التنفيذ. 
 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  

 لموارد الصندوقعند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع   
 أخضر 

السعي بصورة نشطة إلرساء الشراكات مع المؤسسات المتخصصة في تقييم   -15 
األثر وتعبئة الموارد لتنمية القدرات الداخلية المالئمة إلجراء/إدارة أعمال تقييم 

 األثر. 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق   جار  
 نتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوقعند إجراء استعراض م  

 أخضر 

عرض وثيقة إعالمية على المجلس التنفيذي بشان المنهجيات التي   -14 
سيستخدمها الصندوق في إجراء تقييمات األثر وقياس المؤشرات الجديدة على 

 .4151-4152مستوى األثر في إطار قياس النتائج للفترة 

 ديسمبر/كانون األول 
4154 

 أخضر  4154تقديم وثيقة إلى المجلس التنفيذي في عام  

مسحا من مسوحات األثر على مدة  21إجارء وصياغة واإلبالغ عن حوالي   -12 
فترة التجديد التاسع للموارد. وستستخدم ثالثة إلى ستة مسوحات من هذه 

عن طريق تقرير نواتج عمل الصندوق المقدم إلى المجلس التنفيذي اعتبارا    وما بعده  4152 
 وما بعده 4152من عام 

 أخضر 
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 اإلبالغ  اإلطار الزمني  االلتزامات الرئيسية:  مجال اإلصالح 
الوضع في  

أغسطس/آب من 
4152 

المسوحات تجارب موجهة تستخدم عينات عشوائية أو غيرها المنهجيات 
مشابهة المتينة وفقا لفرص تقاسم التكاليف المتاحة واهتمام وتوفر المؤسسات ال

 المتخصصة في تقييم األثر لدعم هذا العمل.
استعراض وتعزيز اآلليات ألغراض اإلبالغ عن النتائج للهيئات الرئاسية   -12 اإلبالغ عن النتائج  

 الموجهة نحو شروحات أكثر إيجازا تركز على األثر والمخرجات المتحققة. 
 أخضر  4152عرض المقترح على المجلس التنفيذي في شهر أبريل/نيسان   152أبريل/نيسان    

التقييم سنويا عن األداء على خلفية مؤشرات إبالغ المجلس التنفيذي ولجنة   -11 
من خالل تقرير الفعالية  4151-4152وأهداف إطار قياس النتائج للفترة 

 اإلنمائية للصندوق.

 وما بعده  4152 
 

 سنويا عن طريق تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  
 وقعند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة التجديد التاسع لموارد الصند  

 أخضر 

إبالغ المجلس التنفيذي سنويا من خالل لجنة مراجعة الحسابات عن أنشطة   -11 
 .إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق.

 رفع تقرير إلى لجنة مراجعة الحسابات سنويا -   سنوي 
رفع تقرير سنوي بشأن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق إلى  - 

 المجلس التنفيذي

 أخضر 
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 المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة بشأن الصندوق سياسة عن السنوي التقرير

 

 وتمكين الجنسين بين المساواة بشأن الصندوق سياسة تنفيذ في المحرز التقدُّم عن باإلبالغ الملحق هذا يقوم   -1
 .المرأة

 
 االستراتيجية باألهداف يتعلق فيما المتحققة النتائج - ألف  

 العددية الناحية من الصندوق يدعمها التي المشروعات من الخدمات متلقي بين النساء تمثيل ازدياد استمر   -2
 من يقرب ما اآلن النساء وتشكل .(4152 عام في مليون 29 إلى 4155 عام في مليون 46 من ارتفع إذ)

 على التدريب على الهيمنة في النساء وتستمر(. التقرير متن في 2 الجدول انظر) المستفيدين مجموع نصف
 تدريباً  يتلقون الذين أولئك نصف حوالي ويشّكلن المجتمعية، اإلدارة ومواضيع الفردية والمبادرات األعمال

 الخدمات في ينخرطن اللواتي النساء عدد أن من الرغم وعلى. والحيواني المحصول اإلنتاج ممارسات على
 .تتراجع النسبية حصتهن أن إالّ  ينمو، كمقترضات الريفية المالية

الزراعة  مكانياتأسرية إلطالق العنان إل تلمنهجيا صندوقرّوج ال ألسرية،ا للزراعة الدولي العام في -3
 جميعتحاول هذه المنهجيات ت كة،خالل تمكين أفراد األسر من خلق رؤية مشتر  ناألسرية. وم

 يةفي استراتيج بالغون،وال لشبابالرجال والنساء، وا يتبعهاالتي غالبًا ما تكون مشّتتة والتي  الستراتيجيات،ا
تحقيق  نم واحدة متسقة لُسبل العيش. ومن خالل القيام بذلك. يمكن لهذه المنهجيات أن تمكِّن األسر

أكبر من القوة  بقدر سمالصغيرة تت حيازاتالريفية وزراعة ال لعيشوخلق ُنظم لُسبل ا نمائية،إمكانياتها اإل
 دةوأوغندا مستفي وموزامبيق ،وبناء القدرات في مالوي فةإلدارة المعر  داثأح ِقدت. وقد عُ االستدامةو  ودوالصم
 الصغيرة. ازاتالحي ابزراعة أصح لصالحالتأقلم  وبرنامج اليابان حكومةتقدَّمت به  اليم ممن دع

 في أداء المشروعات منها بأفضل اعترافا 4152 عام الجنسين بين التمايز جوائز أطلقت إدارة الصندوق -4
 41 يوم خاص حدث عقد وقد إقليم. كل في المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة انعدام جوانب معالجة
 الفائزة المشروعات وأّما. المرأة ضد العنف على للقضاء الدولي اليوم وهو 4152 الثاني تشرين/نوفمبر
 التحديث ومشروع بنغالديش، في سونامغناج في المجتمعية الموارد إدارة مشروع فكانت 4152 لعام بالجائزة
 الموارد إدارة غانا، وبرنامج شمال في الريفي النمو وبرنامج السلفادور، من الشرقي اإلقليم في الريفية والتنمية

 .أوغندا في المقاطعات في العيش ُسبل دعم وبرنامج السودان، في السودان غرب في

 التنفيذ بخطة يتعلق فيما المتحققة النتائج - باء  

 مخرجات بمؤشرات منها كل يتسم للعمل، مجاالت خمسة خالل من الجنسين بين المساواة سياسة تنّفذ -5
 1و 2 العمل مجاال يتعلق بينما للصندوق، الرئيسية باألنشطة 2 إلى 5 من العمل مجاالت وتتعلق محدَّدة.
 . السياسة لتنفيذ الالزمة المؤسسية والموارد بالهياكل

 الصندوق يدعمها التي الُقطرية والمشروعات البرامج : 1 العمل مجال
 على منتظمة بصفة اإلقليمي والمستوى المقر مستوى على الجنسين بين التمايز بقضايا المختصون يعمل   -6

 منظورات تعزيز أجل من وتنفيذها القطرية والمشروعات البرامج تصميم عملية أثناء التقني الدعم توفير
 إدارة فرق في كأعضاء أو البعثات، في المشاركة طريق عن وذلك الفقر، واستهداف الجنسين بين المساواة
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مع كل من المكتب األمامي وبالعمل  .الوثائق استعراض في المدخالت توفير طريق وعن القطرية البرامج 
م تجربته تتتبّني مؤشر تمكين المرأة في الزراعة، وس تمّ  وشعبة اإلحصائيات والدراسات، لبرامجلدائرة إدارة ا

 .3102-3102 امواألثر ع نتائجال سقيا امونظ ثرعدد مختار من دراسات األ في

 الجنسين بين بالتمايز خاصة أهداف لتحقيق ةالمقدم والمنح القروض نسبة زيادة: 1-1 المؤشر
 الميزانية من واضحة بمخصصات والمدعومة

 لقضايا الصندوق في القروض حافظة قيمة لحساسية سابق تحليل إلجراء 4152 عام منهجية تطوير تم -7
ن كل في الجنسين بين التمايز لقضايا التطرُّق مدى لتعكس درجة وُمِنَحت. الجنسين بين التمايز  من مكوِّ
نات ناته أو القرض مكوِّ  . نقاط ست من درجات لمنح الصندوق يتبعه نظام باستخدام الفرعية، مكوِّ

 دوالر مليون 664 قيمتها مجموع يبلغ - قرضاً  22 بـ الخاصة النتائج: البيانات من جملتين 5 الشكل ويمثِّل -8
 ونتائج ؛4152 نيسان/وأبريل 4152 أيلول/سبتمبر بين الفترة في التنفيذي المجلس عليها صادق - أمريكي
 وُتظِهر(. أمريكي دوالر مليون 641 قدرها إجمالية بقيمة المجلس عليها وافق قرضاً  21) سبقه الذي العام
 من أفضل أو ما حد   إلى مرضية أنها على القروض قيمة من المائة في 66 محتوى تصنيف البيانات أحدث
-4154 للفترة المتحققة المائة في 77 نسبة عن تحسُّن وهو) الجنسين بين التمايز لقضايا بالنسبة ذلك

4152.) 

 1 الشكل  
 2102 أيلول/وسبتمبر 2102 نيسان/وأبريل 2102 أيلول/سبتمبر بين عليها الموافق القروض قيمة إجمالي توزيع  

 الجنسين بين التمايز لقضايا تطرقها درجة بحسب 2102 نيسان/وأبريل
 للقروض( اإلجمالية القيمة من المئوية النسبة )

 
 
م أنها على المصّنفة( المائة في 21 إلى المائة في 41 من) القروض قيمة إجمالي على زيادة طرأت -9  تعمِّ

 تعبِّر أنها على يمكن وصفها التي الميزانية من إضافية المائة في 54 وهنالك. 7الجنسين بين التمايز قضايا
ل عن  قيمة من المائة في 21 ُتَصنَّف ذلك، من العكس وعلى. 8الجنسين بين التمايز قضايا نحو تحوُّ

                                                      

نات أنشطة ضمن شاملة بصورة الجنسين بين بالمساواة االلتزام إدراج يتم عندماتعميم التمايز بين الجنسين:  7  تخصيص في وتنعكس المكوِّ
 .التشغيلية واإلجراءات التدابير على عالوة. والبشرية المالية الموارد

 األعراف لمعالجة لتتطّرق الجنسين المساواة انعدام ألعراض التطرُّق األنشطة تتجاوز عندماالتحول نحو قضايا التمايز بين الجنسين:  8
 .وراءها الكامنة االجتماعية والنظم والسلوكيات والمواقف االجتماعية

 (1=  الدرجة) الجنسين بين التمايز قضايا نحو التحوُّل

 (1=  الدرجة) الجنسين بين التمايز قضايا تعميم

 (2=  الدرجة) الجنسين بين التمايز لقضايا جزئي تعميم

 (2=  الدرجة) الجنسين بين التمايز بقضايا وعي

 بين التمايز لقضايا اهتماماً  تعير ال أو/صلة ذات ليست
 الجنسين
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 لم أخرى المائة في 54 وهنالك. 9الجنسين بين التمايز لقضايا فقط جزئياً  تعميماً  حّققت قد أنها على القروض 
 .المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة الترويج في بسيطة بصورة أسهمت أو ُتسِهم

 والمنح القروض لتصميم بالنسبة الجنسين بين التمايز درجات في التحسن  : 2-1 المؤشر
 ،4116 عام وفي(. 5 الجدول) مطردا تحسنا المشروعات تصميم في الجنسين بين التمايز قضايا إدراج شهد -11

 وباالستناد األقل، على ما حد   إلى مرضية أنها على المصمَّمة المشروعات من المائة في 64 على الحكم تم
 السنوات في المصمَّمة المشروعات من المائة في 91 حدود إلى ليصل الرقم هذا يزداد المعيار نفس إلى

 بين التمايز بدرجة الخاص المعيار تشديد تم للموارد، التاسع التجديد فترة وفي أنه، إالّ . األخيرة الثالث
 في أيضاً  نظره عن عوضاً  التصميم، في الجنسين بين التمايز مظاهر على محّددة بصورة ليرّكز الجنسين
 المائة، في 65 إلى التصميم عند الجنسين بين التمايز درجة في تراجع إلى هذا أّدى وقد. الفقر على التركيز
 .األقدم البيانات مع مباشرة بصورة مقارنتها يمكن ال النتائج هذه إال أن

   1 الجدول 
 التجديد معيار باستخدام الجنسين بين للتمايز بالنسبة التصميم عند أفضل أو 2 درجة على الحائزة المشروعات نسبة  

 الصندوق لموارد الثامن
 
 8022 8022 8028 8022 8002 المؤشر       

 52 59 52 59 28 المستهدفون والسكان الجنسين بين المساواة

 .الصندوق وبرامج مشروعات في الجودة ضمان عن السنوي التقرير: المصدر
 اتسم وقد. باإلجمال منحة 12 على 4152 حزيران/يونيو وشهر 4152 تموز/يوليو شهر بين الموافقة تمت   -11

 بالتمايز يتعلق بعد على أخرى منحة 41 واشتملت الجنسين، بين التمايز قضايا على قوي بتركيز منها سبع
  إليه بشكل طفيف. الموضوع أو أشارت هذا إلى منحة 21 ُتشر لم بينما الجنسين، بين

رساء التأييد الستقطاب حافزاً  باعتباره الصندوق: 2 العمل مجال دارة الشراكات وا   المعرفة وا 
دارة الشراكات، بين الرابط يعتبر  -12  .واالنتشار التأييد الستقطاب األهمية بالغ أمرا واالتصاالت المعرفة، وا 

 الدولية المحافل في الجنسين بين التمايز قضايا بشأن الصندوق مدخالت في زيادة: 1-2 المؤشر
 والمطبوعات

 :يلي ما الرئيسية األنشطة تشمل -13

 في سنتين كل مرة ُيعَقد الذي المزارعين منتدى اجتماع أثناء الجنسين بين التمايز حدث عن تنظيم 
 . المزارعين منظمات على واألثر النساء مشاركة تعزيز حول 8112 عام الصندوق

 ( لإلبالغ عن باط/شفبراير) باريس في الصندوق/اليونسكو عقدتها التي العالمية الندوة في المساهمة
 رىوالشباب في الق لشاباتاب الخاصة - ندوقالص نمدعومة بمنحة م - لوجيةنتائج الدراسات اإلثنو 

ثيوبيا. كمبوديا من الريفية  ومصر وا 
                                                      

 تصميم مظاهر من محدود عدد في الجنسين بين بالتمايز الخاصة االعتبارات تعميم يعني :الجنسين بين التمايز لقضايا الجزئي التعميم 9
نات  .المكوِّ
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  وشمال األدنى الشرق شعبة عرضتها التي الرئيسية المجاالت أحد والنساء الشباب عمالة موضوع شّكل 
 حولنوعه  نللتنمية م “إكسبو” عرضفي أول م الصندوق قادهالحلول  ادلفي منتدى لتب وروباوأ يقياأفر 

 (.ط)فبراير/شبا رفي الدوحة، قط دالعربية ُعقِ  لدانبين الب اإلقليمي التعاون
 الجنسين، بين والمساواة بالمرأة المعنية الوكاالت بين المشتركة للشبكة السنوية الدورة في المساهمة 

 حيث ،(آذار/مارس) نيويورك في المتحدة، األمم في المنعقدة المرأة وضع للجنة والخمسين الثامنة والدورة
 لبحوث الدولي والمعهد المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة مع مشترك جانبي حدث تنظيم تم

 تنظيم تم كذلك“. الزراعة في الجنسين بين التمايز بشأن المعرفية الفجوة ردم” حول الغذائية السياسات
 النساء لصالح السياساتي لالنخراط القطري المستوى على النساء للوزيرات غداء مأدبة أثناء مناقشة
 .الريفيات

 العمل مجموعة في واألراضي الجنسين بين والتمايز الزراعي، االستثمار بشأن الصندوق خبرات عرض 
 في الجنسين بين بالتمايز الخاصة العمل حلقة في المانحة الجهات المتعددة اإلنمائية بالمصارف المعنية
 (.حزيران/يونيو) مانيال

 التنمية في للتغيير كعامل النساء” حول الخبراء لفريق حدثاً  الهادي والمحيط آسيا شعبة استضافت 
 مؤسسة نّظمته الذي األسرية، الزراعة حول الهادي والمحيط آسيا إلقليم اإلقليمية المشاورات في“ الريفية
 (.آب/أغسطس) الهند في شناي في ،M. S. Swaminathan أبحاث

 المعرفية والمنتجات السياساتية الوثائق في الجنسين بين المساواة قضايا عن مراجع إدراج : 2-2 المؤشر
 الصندوق في

 بما البراهين، إلى تستند فّعالة معرفية ومنتجات أدوات تطوير خالل من واالتصاالت المعرفة إدارة تعزيز تم -14
 إلكترونية إخبارية ورسائل الريفية، والتنمية الجنسين بين التمايز عن إقليمية وشبه/إقليمية مواجيز ذلك في

 إقليمية افذمع نو  لصندوقا في جنسينبين ال ايزالتم وقعلم وتحديث ،شهرين كل مرة تُنَشر
(http://www.ifad.org/gender/ وقد استفاد هذا العمل من عالقة التعاون القائمة بين شعبة االتصاالت )

 والدعم المالي من فنلندا. ،ودائرة التخطيط االستراتيجي والمعرفة

 الدور على الضوء يسّلط المناخ روتغيُّ  البيئة ُشعبة أعدته تقرير: تتضّمن مخصوصة معرفية منتجات -15
 أعدته وتقرير المناخ؛ تغيُّر مع التأقلم في الصغيرة الحيازات أصحاب من المزارعات تلعبه الذي الحيوي
 النرويج مّولته برنامج من المستفادة والدروس الريفيات، النساء قيادة حول التقنية والمشورة السياسات شعبة
 للنساء المتغيِّر الدور حول الهادي والمحيط آسيا شعبة أعدتها ووثيقة والسنغال؛ والفلبين ونيبال مدغشقر في
ل في  الغربية أفريقيا ُشعبة أنتجته وفيديو الهادي؛ والمحيط آسيا في األسرية للزراعة االقتصادي التحوُّ

 آسيا ُشعبة أعدته وفيديو غانا؛ في القيمة سالسل تنمية في للنساء االقتصادي التمكين حول والوسطى
ندونيسيا بابوا في القرار صنع عملية في انخراطهن خالل من النساء تمكين حول الهادي والمحيط  .وا 

http://www.ifad.org/gender/
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 النطاق وتوسيع السياسات حوار في الجنسين بين التمايز قضايا على التركيز زيادة : 3-2 المؤشر 
 والصندوق المتحدة لألمم والزراعة األغذية )منظمة لها مقراً  روما من تتخذ التي الثالث المنظمات مع -16

 أشكال جميع على القضاء لجنة بدعم الصندوق يقوم للمرأة، المتحدة األمم وهيئة العالمي( األغذية وبرنامج
التي ستشير إلى كيفية  لريفيات،النساء ا حولجهوده الرامية إلى إعداد توصية عامة  في المرأة ضد التمييز
 بموجب هذه االتفاقية. يةالقطر  يرهمفي تقار  لريفياتعن وضع النساء ا ألطرافا غإبال

األنشطة  من العديد في التقنية والمشورة السياسات شعبة في الجنسين بين التمايز قضايا مكتب شارك -17
 ةوتمكين المرأة في خطة التنمي أةالمر  قالجنسين وحقو  نالمساواة بي من لغاياتوا افاألهد تحديدبالمرتبطة 

 معنيةال تالوكاال نبي ركةمرة كل عامين للشبكة المشت عقد، بما في ذلك حلقة عمل تُ 4151عام  دلما بع
 نلمنظمة التعاون والتنمية في الميدا لتابعةا ائيةاإلنم دةوشبكة لجنة المساع نسينالج نبي والمساواة المرأةب

التي تتخذ من روما  كاالتوقد نظَّمت الو  ؛)أكتوبر/تشرين األول( نسينبين الج لمساواةحول ا االقتصادي
لمجموعة العمل مفتوحة العضوية التابعة للجمعية  االجتماع الثامن )فبراير/شباط( في مقرًا لها حدثًا جانبياً 
المعنية بالمساواة بين الجنسين والمرأة ، مع التركيز بشكل خاص على النساء الريفيات  العامة لألمم المتحدة

 2115ائية المستدامة، والمبادرة التي قادتها الوكاالت الثالث حول خطة التنمية لما بعد عام واألهداف اإلنم
 بشأن الزراعة والتنمية الريفية.

 مع ُتجرى التي الجنسين بين بالتمايز المتعلقة األنشطة بشأن المشتركة المبادرات زيادة : 4-2 المؤشر
 األخرى اإلنمائية الوكاالت

مشتركًا  برنامجاً  للمرأةاألمم المتحدة  وهيئة لها مقراً  روما من تتخذ التي الوكاالت طوَّرت ،8118 عام في -18
الريفيات. وُعقد اجتماع رفيع  ءللنسا قتصادينحو تحقيق التمكين اال حرزلتسريع التقدُّم الم عوامخمسة أ لمدة

آخر في  بعةمع اجتماع متا ،4152 ألول/تشرين ارأكتوب يفي روما ف انحةمع الجهات الم المستوى
 نلحساب أمانة متعدد الشركاء في يونيو/حزيرا ّصصمخ أول ويجالنر حكومة  مت. وقدّ 4152يونيو/حزيران 

األمم المتحدة  هيئةمع  األنشطة. كذلك فقد شارك الصندوق في قيادة ريالقط المستوىعلى  نشطةاأل لتيسير
الزراعة في سياق أنشطة  فيتمكين المرأة  شرعلى مؤ  بحوثاً  رىوأج لندا،من فن ماليإثيوبيا، بدعم  في للمرأة

 غواتيماال.

 الصحراء جنوب أفريقيا في الزراعية واإلنتاجية الجنسين بين التمايز عن عمل حلقتي الصندوق استضاف -19
 التي البحوث وهي والوسطى، الغربية أفريقيا ُشعبة من بمنحة المجراة البحوث عن المنبثقة النتائج لتقاسم
 والمعهد والزراعة األغذية منظمة مع بالتعاون المعيشة، مستويات قياس لدراسة الدولي البنك فريق أجراها
 (.أيار/ومايو أيلول/سبتمبر) الزراعية األغذية لبحوث الدولي

 المتاحة صاديةاالقت فرصال لتوسيع والصندوق  للمرأة لمتحدةاألمم ا هيئةن بيمنحة مشتركة  القإط وتم -21
 .اني/تشرين الثفمبرفي نو  لسلفادوروالكاريبي في ا الالتينيةإقليم أمريكا  في النساء تلصاحبات المبادرا

 الحكومية والمؤسسات المنفذين الشركاء قدرات بناء: 3 العمل مجال
االبتكاري  التدريب أحداثمن  لةالتقنية بجم ورةفي شعبة السياسات والمش الجنسينبين  التمايز مكتب شرع -21

شهريًا لتحّري  دالجنسين ُتعقَ  ينب زقضايا التماي لمناقشة الفطوروتقاسم المعرفة. وهنالك اجتماعات على 
 التغذية،و  اب،الشب كفي ذل ماب -بالتمايز بين الجنسين  قالمجاالت المواضيعية المختلفة مع ُبعد يتعلّ 
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األربعة  تقنيةال اتوصلت الندو  كمافي الصندوق.  ءايقودها خبر  لتقييم،والرصد وا لذاتي،ومجموعات العون ا 
كبير في عمليات  مهورواالستهداف إلى ج ينالجنس نبي التمايزب والمتعلقةعلى شبكة اإلنترنت  ُعقدت التي

 قييمالت مكتبمدير  ونائب ،الرئيس ئبالضيوف نا مينوتضمَّنت قائمة المساه ؛الصندوق وبين شركائه
أفريقيا  عبةفي شُ  يمياإلقل واالقتصادي لموارد،وتعبئة ا اكاتمدير مكتب الشر  ئبونا ،في الصندوق قلالمست

 .يةوالجنوب شرقيةال

 :يلي ما 4152-4152 عامي واإلقليمية القطرية المبادرات تضمَّنت -22

 إلدارة المعرفــة وبنــاء  نتــدىم نــاخوالجنوبيــة وشــعبة البيئــة وتغيُّــر الم رقيةكــل مــن شــعبة أفريقيــا الشــ نّظمــت
 تالجنســين وحيــازا ينبــ مــايزوأثــره علــى الت نــاخالم رالقــدرات فــي نيروبــي )أكتوبر/تشــرين األول( حــول تغيُّــ

 .اإلقليمالقطرية من  قاألراضي للفر 

 حــــول االســــتهداف  مينلمــــدة يــــو  معرفــــةال اســــموتق تعلُّمللــــ منتــــدى والوســــطى الغربيــــة أفريقيــــا شــــعبة نّظمــــت
حضـره أكثـر مـن  ،(ار)مايو/أيـ ، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـةفي كنشاسا ابوالشب الجنسينبين  التمايزو 

 .مشروعاً  23الرصد والتقييم من  وظفيوم ينبين الجنس تمايزشخصية مرجعية معنية بال 01

 اضــــي، وهــــو تحــــالف دولــــي لمنظمــــات المجتمــــع المــــدني ومنظمــــات باألر  يالمعنــــ الــــدولياالئــــتالف  نّظــــم
ـــة ومعاهـــد البحـــوث،المـــزارعين،  ـــر الحكومي  ركةوالســـوق المشـــت ووكـــاالت األمـــم المتحـــدة، والمنظمـــات غي

، وهـــي منظمـــة غيـــر حكوميـــة تركـــز علـــى إدارة المعرفـــة بـــين األشـــخاص ذوي العالقـــة للمخـــروط الجنـــوبي
اضــي حقــوق المــرأة فــي األر  ناالبتكاريــة لضــما جللــتعلُّم عــن األدوات والــُنهُ  ســبيالً  بالمشــروعات اإلنمائيــة،

 .طفي فبراير/شبا وبوروندي واندافي ر 

 االجتمـــاعي  والشـــمولحلقـــة عمـــل عـــن المســـاواة بـــين الجنســـين  يبـــالفـــي ن ريمكتـــب الصـــندوق القطـــ نّظـــم
فـي الزراعـة  رالتغييـ غـراضأل لنسـاءتنظـيم ا منحـة/مشـروع دوقالصن مـن سـتفادةتقاسـم الـدروس المبهدف 

دارة المــوارد الطبيعيــة  حـــيطآســيا والم يفـــ لمنتجــينا مــاتالنســائية فـــي منظ يـــاداتالقبنــاء قــدرات  لحـــو  ،وا 
 .ديالها

 بــين  لتمــايزوالتقيــيم بُبعــد  يتعّلــق با ددورة تعلُّــم إلكترونــي حــول الرصــ هــاديوالمحــيط ال ســياآ شــعبة طــوَّرت
 .جنسينال

 اإلنجاز عند والقروض الِمَنح حافظة في الجنسين بين المساواة تصنيفات تحسُّن: 1-3 المؤشر
 خالل الجنسين بين التمايز لقضايا االهتمام إيالئها بمدى يتعلق فيما المشروعات أداء على مطرد تقدُّم طرأ -23

 كانت لو وفيما النساء، الحتياجات للتطرُّق خصيصاً  مصمَّمة المشروعات كانت لو وفيما المشروعات، تنفيذ
  التقرير(. متن في 4 الجدول انظر) العموم وجه على النساء وضع تحسين في تسهم المشروعات
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الذي يعَتِبر  ففي المنظمات المتعددة األطرا قليلةالتقييم ال مكاتب بين من المستقل التقييم مكتب وُيعَتَبر -24 
عشر عن نتائج وأثر  لحاديا نويفي منهجية التقييم. وفي تقريره الس داً محدّ  بين الجنسين معياراً  لتمايزا

 4152-4155من المشروعات المقّيمة للفترة  لمائةفي ا 61(، ُصنِّف أكثر من 4152عمليات الصندوق )
 التقييمبين الجنسين. ويتحّدى مكتب  يزبقضايا التما علقيت يمااألقل ف ىإلى حد  ما عل رضيةعلى أنها مُ 
ذا ه يف رضيةعلى أنها مُ  لمشروعاتنسبة أكبر من ا ُتَصنَّفلرفع هذه النسبة بحيث  الصندوقالمستقل 
 .مستقبلال فيالمجال 

 بين المساواة دعم بغرض حكومية مؤسسات أجرتها التي المبادرات وجودة عدد زيادة :2-3 المؤشر
 المرأة وتمكين الجنسين

 ما يلي: 4152-4152األمثلة للفترة  تتضمَّن -25

 الواليـــة بأســـرها لمبـــادرة شـــوريا فـــي  مســـتوى علـــى النطـــاق توســـيعبـــراديش ب مـــداياواليـــة  التزمـــت الهنـــد فـــي
 العضــواتني. وتحــاول يو اســفــي مــدايا بــراديش فــي تيج يفيــاتالر  ســاءلتمكــين الن لصــندوقمشــروع يدعمــه ا

 بفـــــرق” رفلتشـــــكيل مـــــا ُيعـــــ قـــــراهنمـــــن  جـــــالالـــــروابط مـــــع ر  إيجـــــاد اتيـــــةالذ دةالمســـــاع مجموعـــــاتفـــــي 
 سري والفساد.ف، والعنف األبين الطوائ لعنفسوء التغذية، وا اكللتتطّرق لمش “جاعةالش

 اأُلســري بموجــب برنــامج دعــم  هبالنجــاح الــذي حققــه التوجيــ محليــةالحكومــة ال رةوزا اعترفــت أوغنــدا، وفــي
 للعمل مع األسر األفقر. تماعياالج ولكوسيلة للشم اطعاتفي المق لعيشُسبل ا

 وهنالك  ،األسرية لمنهجياتفي الترويج ل رئيسياً  راً لعبت وزارة الزراعة واألمن الغذائي دو  ،مالوي وفي
 المجتمعية. لتنميةا ىتدريب العاملين عل اهجالتزام من طرفها بتعميم المنهجية في من

 الصندوق في الجنسين بين والتنوع التوازن : 4 العمل مجال
 تعميم وتم. للصندوق الجوهرية بالقيم بوضوح الكفاءة رابطاً  الكفاءة، إطار الصندوق حّدث 4152 عام في -26

 يمارسون الذين بالموظفين تتعّلق كفاءة ذلك في بما كفاءات، خمس في الجنسين بين التمايز اعتبارات
 في تدريب جلستي البشرية الموارد دائرة نظَّمت األول، تشرين/وأكتوبر أيلول/سبتمبر وفي. إدارية مسؤوليات

 .النسوية القيادات حول المقر

 وأعلى 5-ف المهنية الفئة في الصندوق في الموظفات النساء عدد زيادة: 1-4 المؤشر
 حوالي النساء وشّكلت. موظفاً  172 مجموعه ما الصندوق موظفي عدد بلغ 4152 آب/أغسطس من بدءاً  -27

 من موظف 499 أصل من المائة في 21و العامة الخدمة موظفي من موظفاً  421 أصل من المائة في 61
 المائة في 49 النساء تم تتبعه في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق وتشكِّل كما. وأعلى 1-ف المهنية الفئة
 النتائج قياس إطار في الموضوع الهدف إلى يصل ال مما وأعلى 1-ف المهنية الفئة من الموظفين من

 رواتبهم يتلقون الصندوق في ميدانيا موظفا 15 بـحوالي يتعلق وفيما(. 4 الجدول انظر) المائة في 21 والبالغ
 العامة الخدمة موظفي من المائة في 71 النساء شّكلت المتحدة، األمم وكاالت من أخرى وكاالت خالل من
 فقدباء وجيم  قائمتينالقوى العاملة من بلدان ال نسبة ّماأ .الوطنيين المهنية الفئة موظفي من المائة في 42و

 .متساوياً العمل  قوةضمن  ينويبقى التوازن بين الجنس ،3102عام  لمائةفي ا 21بلغت 
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  8 الجدول 
 الموظفين تركيبة

 األساس خط المؤشر  
 4116 عامل

 الفعالية تقرير
 اإلنمائية
  للصندوق
4155 

 الفعالية تقرير
 اإلنمائية
  للصندوق
4154 

 الفعالية تقرير
 اإلنمائية
  للصندوق

4152 

 الفعالية تقرير
 اإلنمائية
  للصندوق

4152 

 المستوى
 في المستهدف

 قياس إطار
 واألثر النتائج

(4151) 
 المهنية الفئة في مناصب المعّينات النساء نسبة  

 أعلىو  1 - ف
21 46 21 49 49 21 

 المهنية الفئة مناصب في المعّينات النساء نسبة  
  وأعلى 2-ف

25 25 21 22 22 11
(أ)

 
 

11 61 65 65 62 65 العامة الخدمة مناصب في المعّينات النساء نسبة
)أ(

 

 
 القائمتين من األعضاء الدول من العمل قوة نسبة
  وباء ألف

 قيد التتبع 21 21 29 21 22

 .المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة األمم منظومة نطاق على العمل لخطة األداء تقديرات مؤشرات (أ)

تمثيل للنساء من  مع ككل، المتحدة األمم بمنظومة مقارنة جيدة الصندوق في العامة التوظيف مالمح تبدو -28
أن الطريق  (. إالّ 4)الشكل  حدةفي األمم المت عامال طيومستوى المدراء بما يتجاوز الوس 2-الفئة المهنية ف

في  22من ذلك ) لىوأع 2-فللفئة المهنية  سينما زال متاحًا أمام الصندوق لتحقيق المساواة بين الجن
التوازن الجغرافي والتوازن بين الجنسين ثمارها:  زيزلتع لمبذولةاألخيرة ا الجهودتؤتي  ،(. ومع ذلكة اآلنالمائ
 صندوق،ال فيالعليا  دارةمن فريق اإل ئةالما في 22 ،4152أكتوبر/تشرين األول ، تشكل النساء يثح

 جيم. مةالقائ الدول األعضاء من ونصف عدد نّواب الرئيس المساعدين هم اآلن من النساء من

 8 الشكل  
 ،والصندوق المتحدة األمم منظومة في الفئة حسب النساء الموظفات نسبة بين مقارنة

 2115/كانون األول رديسمب -الثاني/كانون يناير 

 
 (8112) للمرأة المتحدة األمم هيئة : المصدر

 

 العليا اإلدارة مدير رتبة 1-ف 2-ف 2-ف 4-ف 5-ف

منظومة األمم 
 المتحدة

 الصندوق
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 من الجنسين بين بالمساواة يتعلق فيما الموظفين مسح في الواردة األسئلة درجات تحسُّن: 2-4 المؤشر 
 والرجال النساء من كل جانب

 أية هنالك تكن لم حيث ،4151 عام منذ الصندوق في بالعمل يتعلق فيما تحسُّن طرأ العموم، وجه على  -29
مؤشر انخراط الموظفين على الهدف الموضوع  وأبقى. اإلجابات هذه في والرجال النساء بين هامة اختالفات
 في متن التقرير(. 9)انظر الجدول  3102في المائة عام  02 لبالغالنتائج ا دارةفي إطار إ

  المهنية والمساءلة والرصد الموارد: 5 العمل مجال
 الرئيس نائب تعيين تم وقد. الجنسين بين التمايز بأنشطة المختصة اإلبالغ آلية العمليات إدارة لجنة ُتعَتبر  -31

 .للصندوق العليا اإلدارة مستوى على الجنسين بين المساواة لقضايا كقائد البرامج إدارة لدائرة المساعد

 التمايز دعم في المستثمرة للصندوق األساسية الميزانية من والمالية البشرية الموارد زيادة  : 1-5 المؤشر
 المرأة وتمكين الجنسين بين

 مقر في الجنسين بين التمايز قضايا على للعمل حصراً  المكرَّسين الموظفين من فريق على اإلبقاء تم   -31
( 2-وف 1-ف المهنية الفئة) مهنيين موظَفين الفريق هذا ويضم ،4152-4152 الفترة خالل الصندوق
 ُشعب من شعبتان استمرت وقد .(آخر مهني موظف يتقاسمه الذي) العامة الخدمة فئة من وموظف
 شعبة) كامل بدوام للعمل الجنسين بين التمايز بقضايا متخصصين إقليميين منسِّقين ندب في الصندوق
 (.نيروبي في والجنوبية الشرقية أفريقيا وشعبة داكار، في والوسطى الغربية أفريقيا

بقضايا  معني فريق (1): يلي ما الصندوق في الجنسين بين التمايز بقضايا المعنية الجديدة التركيبة وتضم -32
 علىونّواب لهم  جعيونمر  شخاص( وأأعاله)انظر  ضبين الجنسين: موظف ُمَكرَّس لهذا الغر  ايزالتم
من  2و ،1-ف المهنيةأشخاص من الفئة  6المرجعيون  شخاصالحالي يمثِّل األ وقتوفي ال الشعب؛ توىمس

امرأة وستة  ومجموعهم ،1-خالعامة  دمةمن فئة الخ 5و ،2-ف المهنيةمن الفئة  1و ،2-ف المهنيةالفئة 
 عبة،شُ  45من  الصندوقمن  موظفاً  71حول التمايز بين الجنسين: وهم  اضيعيةالمو  لمجموعةا (4) جال؛ر 

 ونمعني ونمجتمع أكبر في الصندوق: بما في ذلك أشخاص مرجعي (2)من النساء؛  نهمم المائةفي  74
( اشخص 441) ونحكومي ونوموظف لمشروعاتووحدات ا لقطريةا المكاتببقضايا التمايز بين الجنسين في 

 ناءعنه ب نجم(. وقد ُأجري تقدير لالحتياجات مما اشخص 61) ون( ومستشار اشخص 211) ذوشركاء التنفي
، (ر الصندوقالتمايز بين الجنسين في مق قضايال خصص يومينلمدة  معتَكفللقدرات )بما في ذلك 

 في هذه الشبكة. ظراءبين النُ  المعرفةدعم وتقاسم  مبادراتو 

 الصلة ذات واألنشطة للموظفين التزامات لتحديد وحدة الميزانية وتطوير المنظمة مع منهجية إعداد تم -33
في  01 يعادلما  يصرف م،العمو  وجه وعلى. العادية للميزانية اإلعداد خالل الجنسين بين التمايز بقضايا

وهي  ،بالتمايز بين الجنسين العالقةفي الصندوق على األنشطة ذات  لموظفينا ليفمن إجمالي تكا لمائةا
تعميم قضايا  فإن دة،على ح ة. وعلى أساس كل دائر 3102لعام  ةالمقّدر  المائةفي  3أعلى بكثير من نسبة 

في المرتبة الثانية بنسبة  رة خدمات المنظمةدائالمائة(، تليها  يف 02) لبرامجا ةاألعلى في دائرة إدار  سينالجن
 عبة، وشُ (في المائة 09) االتصاالتشعبة  الُشعب،بين  مالَحظةبال الجديرةالنسب  ن. ومن بيائةفي الم 8

مكتب الشؤون و  ،(في المائة 01) شريةوشعبة الموارد الب ائة(،في الم 02)السياسات والمشورة التقنية 
 .(في المائة 11) األخالقية
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 من الريفية والتنمية الزراعة في الجنسين بين التمايز لقضايا الكبيرة اإلشارات عدد زيادة: 2-5 المؤشر 
 اإلعالم ووسائل العامة المحافل في الصندوق إدارة ِقَبل

كلمة حيث تمت  56 صندوقرئيس ال ألقى ،8112 حزيران/يونيو إلى 8112 تموز/يوليو من الفترة خالل -34
قيد  واضيعذات صلة بالم كانتمظاهر تتعلق بالتمايز بين الجنسين  إلىفي المائة منها  11في  اإلشارة
إلى قضايا  اترئيس الصندوق عدة مر  أشار محافظين،لمجلس ال ينالسابعة والثالث ة. وخالل الدور قشةالمنا

ت الخاصة انه في المشاورا. وفي بيحيةوجه الخصوص خالل كلمته االفتتا لىالتمايز بين الجنسين، وع
في  في شاني، الهند، الحادي والعشرين القرناألسرية في  راعةعن دور الز  بإقليم آسيا والمحيط الهادي

 ليمثّ  الذيللزراعة األسرية  ةالمتنامي األهمي الدورسّلط رئيس الصندوق الضوء على  ،/آبطسأغس
الرئيس في  نائبذلك، تحّدث  لىإ فةجديدة للتمكين االقتصادي واالجتماعي على حد  سواء. إضا احتماالت

 يالهاد المحيطآسيا و  ةشعب ديرةوكانت م ة؛منظمة األغذية والزراع استضافته يالدولي للمرأة الذ ليوما
في  شاني؛في  نساءلالحتفال باليوم العالمي لل ةفي فريق الخبراء في حدث من األحداث المصاحب عضوة

الخاصة بالتمايز بين  جوائزلتوزيع الصندوق لل ثاً والكاريبي حد لالتينيةا يكامديرة شعبة أمر  فتحين استضا
 .نسينالج

 الجنسين بين بالمساواة يتعلق فيما الصندوق ألداء السنوي االستعراض درجات زيادة 3-5 المؤشر
 المرأة وتمكين

طارا توفر خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إ -35
 المؤشرات نسبة في زيادة ، حسن الصندوق من أدائه العام بتحقيق4152مؤشرا. في عام  51للمساءلة يضم 

 في وتراجع 4152 عام المائة في 17 إلى 4154 عام المائة في 12 من تجاوزها حتى أو حققها التي
 الصندوق أداء ويستمر. المائة في 47 إلى المائة في 21 من المتطّلبات هذه من اقترابه تعادل التي الدرجات

 ما ضمن المنضوية المتحدة األمم لوكاالت بالنسبة وأيضاً  ككل، المتحدة األمم بمنظومة مقارنة التحسُّن في
 الصندوق نتائج ُتظِهر: ”قائلة للمرأة المتحدة األمم هيئة وعّلقت(. 2 الشكل انظر) والبرامج بالصناديق يعرف
 في استمراره إلى  المتحدة األمم منظومة نطاق على المساءلة إطار عن الثانية للسنة باإلبالغ يتعّلق فيما
وتمكين  نبالمساواة بين الجنسي صلةال تذا مخصوصةال جاالتفي مجموعة متنوعة من الم القائد دور أداء

األداء، الثقافة في  رةإدا غ،الرصد واإلبال امج،استعراض البر  ساق،المرأة، وعلى وجه الخصوص: االت
 ائزالمالية والجو  لمواردوتتبع ا ،بالتمايز بين الجنسين اص. وقد تم االعتراف بمؤشر الصندوق الخ“المنظمة
روما  نوعملية استعراض الُنظراء للوكاالت التي تتخذ م ،لقضايا التمايز بين الجنسين حةالممنو  اإلقليمية

 على أنها من أفضل الممارسات. ،ة العمل هذهخط فيالمحرز  مللتقدُّ  نسبةلها بال راً مق
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 2 الشكل 
 المئويررة النسررب: إجماليررة بصررورة والبرررامج الصررناديق وكررل المتحرردة األمررم منظومررة أداء وبررين الصررندوق أداء بررين المقارنررة  

 الكيان نمط حسب للتصنيف

 (8112) للمرأة المتحدة األمم هيئة : المصدر 
 

 الجنسين بين التمايز لقضايا المستجيبة بالمراجعة المتعلقة المتطلبات لتلبية الجهد من المزيد بذل من بد ال -36
في  التقييم مكاتبأجرت  وقد. المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة لدعم المالية للموارد المحدد والتخصيص

 تقييمال تيباتوتر  يةاالستشارية للبحوث الزراعية الدول والجماعة لهاالتي تتخذ من روما مقرًا  كاالتالو 
 ياساتالس عبةشُ  يف الجنسينفي مايو/أيار بمدخالت من مكتب التمايز بين  صوصاً المستقل تدريبًا مخ

 الجنسين. بينمن منظور التمايز  لتقييممهارات ا تعزيزل التقنية،والمشورة 

البيئة  قاألمانة العامة لمرف جرتهجميع متطلبات تقدير تعميم التمايز بين الجنسين الذي أ لصندوقا لّبى -37
 .4152 ممرفق البيئة العالمية عا كاالتلجميع و  لعالميةا

 

 

 

 الصندوق
 
 

 والبرامج الصناديق
 

 األمم منظومة
 ككل المتحدة

 يتجاوز يلبي مقارب يوجد ال ينطبق ال
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 عمل إسطنبول المعني بأقل البلدان نموا رنامجب تنفيذ

 الخلفية - ألف
في المائة مـن سـكان  03 يهذه البلدان حوال وتضمالدولي وأضعفها.  تمعأقل البلدان نموا أفقر شرائح المج تمثل  -1

مـن التجـارة  ئـةفـي الما 0ونحـو  لمي،العا ماليفي المائة من الناتج المحلي اإلج 3العالم، ولكنها تسهم بأقل من 
فـي العـالم. وأّمـا حصـة سـكانها الـذين  الفقـر النتشارالبلدان األقل نموًا أعلى معدالت  وتشهد. عفي السل ةالعالمي
وفـي بعـض منهـا يصـل معـّدل الفقـر  ،بجميـع البلـدان الناميـة قارنـةالِضـعف مفي فقر مـدقع فهـي حـوالي  شونيعي
علــى انتشــار الجــوع. وتواجــه هــذه البلــدان أيضــًا  هاألمــر نفســ وينطبــق. الســكانفــي المائــة مــن  81 حــوالي إلــى

مليون شخص ممن يتسمون  881والبشرية. وتضم البلدان األقل نموًا  عيةمستويات منخفضة من التنمية االجتما
التنمية. ويتوّقع لعدد األشـخاص الـذين يعيشـون فـي البلـدان األقـل نمـوًا حاليـًا أن  اتبأدنى المستويات على مؤشر 

وتتــأثر اقتصــادات هــذه البلــدان الزراعيــة بمعظمهــا بــدورة مــن  األربعــين القادمــة. نواتالســ دىمــ ىعلــ يتضــاَعف
 ت.وانخفاض االستثمارا تاجيةانخفاض اإلن

. ومنذ بدايـة ندوقالرئيسية في الص الدائمةاألقل نموًا  دان. تمّثل البلاألقل نموًا في عمليات الصندوق البلدان -2
نمــوًا، وفــي الســنوات األربــع  ألقــلفــي المائــة مــن مــوارده للبلــدان ا 22 لصــندوق، خّصــص ا0908عــام  عملياتــه

 في المائة )الجدول األول(. 28الماضية، ازدادت هذه النسبة لتصل إلى 

  0 الجدول 
 عليه( لموافقا المشروعاتستمويل  2114 أيلول/مبرسبت – 2111 لصندوقا مخصصات 

 البرنامج اإلجمالي بماليين الدوالرات األمريكية

 مجموع البرامج )بما في ذلك في  أقل البلدان نموا(  735.3 3

 أقل البلدان نموا  807.30 1

 المئوية لمخصصات الصندوق للبلدان األقل نمواً النسبة  48%

 المصدر: نظام إدارة حافظة المشروعات.
 

 008 اليحـو  كالوقـت الحـالي هنالـ فـي بلـدا.ً  28نموًا مـن أصـل  األقلبلدًا من البلدان  23في  قالصندو  يعمل -3
(. وفـــي 3102وأبريل/نيســـان  3110 الفتـــرة فـــينمـــوًا )تمـــت الموافقـــة عليهـــا  قـــلاأل نمشـــروعًا جاريـــًا فـــي البلـــدا

مشـروع مــن هـذه المشـروعات، ممـا يمثّـل زيـادة كبيـرة فــي  011السـنوات األربـع األخيـرة، وافـق الصـندوق علـى 
 .حافظة الصندوق في البلدان األقل نمواً 

 بوسـطي ،أخـرى أمـورمـن ضـمن جملـة  ،التي يقـّدمها الصـندوق ُتَحـدد لتمويل. بما أن شروط اشروط التمويل  -4
البلــدان األقــل نمــوًا تمويــل الصــندوق بشــروط أكثــر تيســيرية ألغــراض مشــروعاتها  تلّقــىت ،للفــرد الواحــد الــدخل

يكـون هـذا  حيـانالعمليـات مـن خـالل القـروض التيسـيرية للغايـة، وفـي بعـض األ معظـموبرامجها. ويـتم تمويـل 
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ـل الـديون، أو مـنح خال اً التمويل متضافر   صـة ضـمن إطـار القـدرة علـى مع منح بموجب إطار القـدرة علـى تحمُّ
 .تحمُّل الديون )الجدول الثاني(

  4الجدول 

 (2114-2111للبلدان األقل نموا س قشروط تمويل الصندو 
 ق عليها(واف)تمويل المشروعات الم

 عدد القروض والمنح بماليين الدوالرات األمريكية شروط التمويل

 37 797 509 منح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون 

منح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون/قروض  
 بشروط تيسيرية للغاية

469 938 32 

 49 564 827 قروض بشروط تيسيرية للغاية 

 118 299 807 1 المجموع   

 المصدر: نظام إدارة حافظة المشروعات. 
 

 البلدان نموا بأقل المعنيعمل إسطنبول  برنامج - باء
ــد فــي  دانالمتحــدة الرابــع المعنــي بأقــل البلــ مــمســطنبول فــي مــؤتمر األإتبّنــي برنــامج عمــل  تــم -5 نمــوًا والــذي ُعِق

 امسـطنبول عـإعلى برنامج عمـل  ندوق(، وقد صاَدق مجلس محافظي الص3100)مايو/أيار  تركياسطنبول، إ
ـــــه الخامســـــ 3103 ـــــينوالثال ةخـــــالل دورت ـــــلوي (.35/د171، القـــــرار GC.35/L.11) ث ـــــامج عمـــــل  تمّث هـــــدف برن

 عــامالشــريحة بحلــول  ذههــ نســطنبول فــي تمكــين نصــف البلــدان األقــل نمــوًا مــن اإليفــاء بمعــايير الخــروج مــإ
 التي تواجه هذه الدول. لهيكليةا ياتللتطّرق للتحد رةمما يمّثل محاولة كبي ،3131

واألمـن الغـذائي  اعة،المعني بالزر  لمن خالل الفريق العام إسطنبول،عمل  مجفي تنفيذ برنا دوقالصن ويسهم -6
 ،والتنميـة الريفيـة بصـورة أساسـية والـذي يتـألف مـن مكتـب الممثـل السـامي المعنـي بأقـل البلـدان نمـواً  غذيـة،والت

ــدا الناميــة والوكــاالت التــي تتخــذ مــن رومــا مقــرًا لهــا  يرةوالــدول الجزريــة الصــغ حلية،الناميــة غيــر الســا نوالبل
األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة(. ويســعى الفريــق العامــل هــذا  )الصــندوق وبرنــامج األغذيــة العــالمي ومنظمــة

التغذيــة  وســوءوجــه التحديــد وســعيها للحــد مــن الجــوع  علــىأقــل البلــدان نمــوا  يالئــم إنمــائي جإلــى صــياغة نهــ
 مستدام.  نحوعلى  قراءالف سكانهاوزيادة دخل 

سـطنبول يمثّـل إعمـل  مجبـأن برنـا االعتـرافنمـوًا، يسـود  ألقلالبلدان ا بين .2113لما بعد عام  التنمية خطة  -7
ـــالي3102بعـــد عـــام  اخطـــة التنميـــة لمـــ لمناقشـــةجـــدًا  يـــدةقاعـــدة ج ـــق  لعاشـــروخـــالل االجتمـــاع ا ،. وبالت للفري

الصـندوق  ر(، وفَّـ3102سطنبول )مـارس/آذار إبين الوكاالت المعني بتنفيذ برنامج عمل  كاالستشاري المشَتر 
ـــق باســـت شـــةُمـــدخالت للمناق . وعلـــى وجـــه 3102البلـــدان األقـــل نمـــوًا فـــي مفاوضـــات مـــا بعـــد عـــام  يةراتيجتتعّل

من رومـا مقـرًا  ذالثالث التي تتخ االتمشتركة الوك بصورة طّورته )الذيعرض الصندوق العمل  ،الخصوص
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 ذائي،فــي مجــاالت األمــن الغــ كنــةوالمؤشــرات المم مســتهَدفةحــول تحديــد جملــة مشــتركة مــن المجــاالت ال (لهــا 
 .دامةوالتغذية، والزراعة المست

مـن البلـدان الناميـة التـي  منفصلةمن بين البلدان األقل نموًا هنالك مجموعة  الجزرية الصغيرة النامية. الدول -8
 ّمن. وتتضــيــةتتعّلــق باألغذيــة والتغذ وأخــرى ،هشاشــة مخصوصــة اجتماعيــة واقتصــادية وبيئيــة بمجــاالتتتســم 

تســع بلــدان مــن البلــدان  لــكبمــا فــي ذ ،بعضــًا مــن أشــد البلــدان فقــرًا فــي العــالمالــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة 
 األقل نموًا.

ـــدان الجزريـــة الصـــغيرة الناميـــة، مـــدركًا التحـــّديات  ،3102عـــام  فـــي -9 اســـتعرض الصـــندوق نهجـــه الخـــاص بالبل
باألخــذ بعــين  لتــزامواال ،الجزريــة الصــغيرة الناميــة انالغــذائي الخاصــة بالبلــد مــنالمخصوصــة واحتياجــات األ

ــز. وير 3102بعــد عــام  لمــااالعتبــار مجــاالت الهشاشــة المخصوصــة لتلــك البلــدان عنــد وضــع خطــة التنميــة   كِّ
صـــغيرة  ســـماكمصـــايد األ (0)بالنســـبة لهـــذه البلـــدان علـــى ثالثـــة مجـــاالت مواضـــيعية وهـــي:  الصـــندوق نهـــج

العمـــل لزراعـــة أصـــحاب الحيـــازات الفـــرص ومجـــاالت  (3)األحيـــاء المائيـــة بصـــورة مســـتدامة؛  ةالنطـــاق وتربيـــ
الذي قطعـه الصـندوق بـدعم برنـامج عمـل  تزامهذا النهج مع االل ويتماشى. مناخالبيئة وتغيُّر ال (2)الصغيرة؛ 

الـدولي  لمـؤتمرتنمية مستدامة للبلدان األقـل نمـوًا. كمـا كـان الصـندوق ممـّثاًل فـي ا جدولسطنبول والنهوض بإ
 (.3102 ل/أيلو مبرسبت ،ة الجزرية الصغيرة )سامواالثالث المعني بالبلدان النامي

موقــع  فــيلوضــع الصــندوق  فرصــةالجزريــة الصــغيرة الناميــة  بالــدولالصــندوق المتجــدد الخــاص  جنهــ يــوفِّر -11
بعـض أكثـر البلـدان األقـل نمـوًا هشاشـة وضـعفًا، ودعمهـا للخـروج  اجـاتعليه للتطرُّق الحتي يارشريك يقع الخ

 .3102عام  دأعمال التنمية لما بع دولمن وضع البلدان األقل نموًا على ضوء ج
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 مشروعات وبرامج الصندوقالتقرير السنوي عن ضمان الجودة في 

 2114موجز نتائج عملية استعراض ضمان الجودة لعام  – ألف 
من تصاميم المشروعات علـى  صميماً ت 21 عرض على 3102لجنة استعراض ضمان الجودة في عام  وافقت -1

ـــون 823 مجموعـــه مـــامليـــار دوالر أمريكـــي ب 0.8 وبلغـــت تكلفـــة المشـــروعات ،10المجلـــس التنفيـــذي دوالر  ملي
ـــة مـــن هـــذه  وبشـــكل عـــام فـــإن(. 0)انظـــر الشـــكل  الصـــندوق تأمريكـــي تقريبـــًا مـــن اســـتثمارا األنشـــطة الممول

بلــدًا محــددًا ضــمن  02بلــدًا، منهــا  38مليــون أســرة مســتفيدة فــي  3.0 مــن إلــى دعــم أكثــر تهــدف المشــروعات
 الدول الهشة.

 0 الشكل
 2114-2113الجودة،  ناستعراض ضما عملية أجازتهاالتي  المشروعات

 

جـودة مشـروعات  مـن حيـثإلـى اسـتمرار قـوة األداء  3102وتشير نتائج عملية استعراض ضمان الجودة لعام  -2
فـــي المائــة( بعــد إدخـــال بعــض التعـــديالت الطفيفــة عليهـــا؛  30مشــروعًا ) 30 وأجيـــز ،الصــندوق عنــد اإلدراج

فـي المائـة(  3في المائة( تحسينات أخرى في أثناء التنفيذ، وُأرجـئ مشـروعان ) 38وتطلبت تسعة مشروعات )
في المائة  80ضمان الجودة أن  مراجعو ورأى(. 0لحين االنتهاء من أعمال التصميم األخرى )انظر الجدول 

أهـدافها اإلنمائيــة  سـتحقق علـى األرجـح عرضـها علـى المجلـس التنفيـذي أجيـزمـن المشـروعات الثالثـين التـي 
 بصورة كاملة. 

 

  

                                                      

10
 مشروعاً على المجلس التنفيذي. 21مشروعاً وصدرت الموافقة على عرض  24استعراضات شملت  4152أُجريت في عام   

 عدد المشروعات بماليين الدوالرات األمريكية

 عدد المشروعات المستعرضة
 مجموع تكاليف المشروعات

 مجموع التمويل المقدَّم من الصندوق
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 1الجدول  

  2114-2112نتائج استعراض ضمان الجودة، 

 فئات المشروعات النهائية

                             

2118 2119 2111 2111 2112 2113 2114  

  32 27 35 41 36 33 32 عدد(العدد المشروعات المستعرضة )

نسبة التعتبر جاهزة للُمضي ُقدمًا بعد إدخال تعديالت طفيفة عليها ) مشروعات
 67 63 61 38 42 31 28 مئوية(ال

 

تعتبر جاهزة للمضي ُقدمًا رهنًا بضمانات إضافية خالل مفاوضات  مشروعات
 28 37 37                                  61                    58 67 56 مئوية(النسبة الالقروض و/أو تعديالت/استعراضات أخرى في أثناء التنفيذ )

 

ضها على مشروعات تتطلب تغييرات جوهرية قد يترتب عليها تأخير عر 
 6 1 3 3 1 1 6 مئوية(النسبة الالمجلس التنفيذي )

 

  1 1 1 1 1 3 3 مئوية(النسبة المن برنامج اإلقراض ) مشروعات مشطوبة

؛ واستعرض 4155؛ واستعرض واحد منها في عام 4116مالحظات: تشمل مجموعتين من البيانات المتعلقة بخمسة مشروعات، خضع اثنان منها لالستعراض في عام 
 . ويمكن أاّل يصل مجموع  القيم إلى مائة بالمائة بسبب تدوير األرقام.4152في عام  آخر، و 4154في عام  آخر

 

عليه فـي أثنـاء اجتماعـات هيئـة المشـاورات الخاصـة بالتجديـد التاسـع لمـوارد الصـندوق، وحسب ما تم االتفاق  -3
لجنة استعراض ضمان الجودة وفقًا لعدة مؤشرات: الجـودة الشـاملة  أجازتهاتصنَّف تصاميم المشروعات التي 

طــاق. وتــرد فــي للتصــميم )مصــنَّفة لتشــمل الــدول الهشــة(، والمنظــور الجنســاني، والرصــد والتقيــيم، وتوســيع الن
 “.عند اإلدراج” تصنيفالنتائج عملية  2الجدول 

 4الجدول 
التقديرات العامة للمشروعات المصن فة بأنها ُمرضية أو أفضل عند اإلدراج ونسبها المئوية وفقًا إلطار قياس 

 سأ(النتائج

 المؤشرات 
سنة خط 
 األساس

قيمة خط 
 األساس

 النتائج
2113 

 النتائج
2114 

 النتائج
2113-
2114 

المستوى 
المستهدف 

 4151لعام 

أو أفضل  4المصن فة في المرتبة النسبة المئوية للمشروعات  4-3
 /متوسط التصنيفجعند اإلدرا

  
   

 

 85 91 91  93 79 2111/2111 ميمالجودة الشاملة للتص 2-2-5

الجودة الشاملة لتصميم المشروعات في الدول الهشة  2-2-4
 )ب(فقط

 81 83 86 81 غير منطبق 2111/2111

 91 81 83 78 86 2111/2111 )ج(المنظور الجنساني 2-2-2

 81 88 91 85 71 2111/2111 الرصد والتقييم   2-2-2

النسبة المئوية للمشروعات التي تحصل على تقديرات  2-2-1
 )د(إيجابية في توسيع النطاق

2111/2111 72 76 89 83 81 

وتشير النسبة المئوية إلى عدد “. ُمرض للغاية” 6، و“غير ُمرض للغاية”تصنيفًا  1درجات، حيث تمثل الدرجة  6إلى  1تستند تقديرات الجودة عند اإلدراج إلى مقياس من  )أ( 
 عدد المشروعات.  أو أفضل )أي التي تحصل على تقدير ُمرض إلى حد ما أو أفضل( من بين مجموع 4المشروعات التي تصنَّف في المرتبة 

دولة هشة. وال يعبِّر هذا التصنيف إاّل عن هذه المجموعة  13في  2114ُنفِّذت المشروعات األربعة عشر التي صدرت الموافقة على عرضها على المجلس في عام  )ب(
 الفرعية من المشروعات.

 المتبع حاليًا في تصنيف تقديرات هذا المؤشر. دقةالجنساني قبل إدخال نظام التقدير األكثر تم تسجيل وتحديد خط األساس والمستوى المستهدف لتقديرات تعميم المنظور  )ج(
 “.لتوسيع النطاق”مشروعًا تعرِّف نفسها صراحة بأنها أنشطة  19إلى  2114تستند تصنيفات توسيع النطاق لعام  )د(

 إجازتها للعرض. وال تصنَّف المشروعات إاّل بعد 2114ها على المجلس التنفيذي في عام مشروعًا صدرت الموافقة على عرض 31المصدر: سجالت المكاتب. وتستند إلى 
 على المجلس التنفيذي.
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وال تزال مجموعة بيانات إطار قياس نتائج التجديد التاسع حاليًا أصغر من أن تستخدم في إجراء تحليل مفيـد  -4 
ل على المستوى اإلقليمي أو القطاعي؛ وسيتم إجراء هذه العملية في نهاية عام  بمجرد جمـع كـل  2115ومفصَّ

 البيانات المتعلقة بفترة اإلبالغ التي تستغرق ثالث سنوات. 
في معظم الفئات إلـى مسـتوياتها المسـتهدفة أو تجـاوزت  2114ووصلت المشروعات التي عرضت خالل عام  -5

تلــك المســـتويات. ومـــع ذلــك، وبـــالرغم مـــن هــذه النتـــائج اإليجابيـــة نســبيًا، ُحـــدِّدت عـــدة مجــاالت مـــن مجـــاالت 
والمالي، وترتيبات التنفيذ،  اأُلطر المنطقية، والتحليل االقتصاديفي  ال سيماالضعف المستمرة في التصميم، 

 (. 3)انظر الجدول درجة التعقيد و 

 3الجدول 
 التوصيات العشر األهم

 )النسبة المئوية للمشروعات(

 2114-2112 2113 2114 الموضوع

  27  24  17 اإلطار المنطقي

  24  27  11 التحليل االقتصادي

  41  41  22 التمويل الريفي

  52  51  47 البيئة والتكيُّف مع تغير المناخ  

  26  42  42 ترتيبات التنفيذ

  56  7  42 ديدرجة التعق

  9  55  41 الزراعة

  52  51  41 الترتيبات المؤسسية

  7  7  41 التسويق 

  2  51  41 األهداف اإلنمائية للمشروع

 

 

، 2114وُحدِّدت نقاط ضعف في التصميم شـملت عـدة مجـاالت مواضـيعية فـي مشـروعات متعـددة خـالل عـام  -6
ووردت اإلشارة أيضًا إلـى بعـض تلـك الجوانـب فـي التقـارير السـنوية السـابقة المتعلقـة بضـمان الجـودة. وتحـث 

ي المجـاالت المـذكورة أدنـاه أمانة ضمان الجودة إدارة الصندوق على إعادة النظر في ُنهج التصميم المتبعة ف
 وتعزيز تلك الُنهج.

يمكن للصندوق أن يستفيد بشـكل أفضـل مـن األدوات المعياريـة للتصـميم والرصـد )التحليـل  التصميم والرصد. -7
االقتصادي، واأُلطر المنطقية، والدروس المستفادة( لبلورة المشروعات في مرحلة الصياغة وإلدارتها في أثناء 

 التنفيذ:

التحلــيالت االقتصــادية والماليــة فــي  فــيبــالرغم مــن التحســن الملمــوس  التحليررل االقتصررادي والمررالي. )أ(
التوجيهية، وفحص التحلـيالت باسـتخدام الخبـرة الفنيـة  المبادئتحسين/تبسيط  بفضلالسنوات األخيرة )

لفـة؛ وعـدم عـرض )استخدام منهجيات مخت يفتقر إلى االتساقإجراء هذه التحليالت  يزالالداخلية(، ال 
كـل النتــائج؛ وعـدم اتســاق الصـلة بــاأُلطر المنطقيـة وتحلــيالت المخـاطر(. وعــالوة علـى ذلــك، تســتخدم 
التحلــيالت باســتمرار كــأداة الختيــار األنشــطة. وينبغــي دعــم الجهــود )الطيبــة( التــي تبــذلها حاليــًا ُشــعبة 

ينبغـــي و ة والماليـــة فـــي الصـــندوق، السياســـات والمشـــورة التقنيـــة لتوحيـــد اســـتخدام التحلـــيالت االقتصـــادي
العمليــــة )تـــدريب الخبــــراء  تلـــك تمخضـــت عنهــــاالنظـــر بجديـــة فــــي العديـــد مــــن الفوائـــد الســــريعة التـــي 
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نشـــاء قـــوائم معتمـــدة بأســـماء   االقتصـــاديين اإلقليميـــين علـــى فحـــص التحلـــيالت االقتصـــادية والماليـــة؛ وا 
ــــل االقتصــــادي والمــــا ــــي مجــــاالت التحلي ــــل الخبــــراء االستشــــاريين ف ــــائج التحلي لي؛ واشــــتراط عــــرض نت

 االقتصادي والمالي القابلة للتحقيق باستخدام قوالب نموذجية تقنية معيَّنة(.

يتطلـــب اســـتخدام الصـــندوق لأُلطـــر المنطقيـــة مزيـــدًا مـــن التحســـين، ال ســـيما عـــدد  اأُلطرررر المنطقيرررة. )ب(
 2114ُأجريــت فــي الســنتين المؤشــرات المختــارة وطبيعتهــا ومــدى مالءمتهــا. وأشــارت عــدة استعراضــات 

ـــــد أهـــــداف  2113و ـــــق بتحدي ـــــة وعـــــدم دقتهـــــا فيمـــــا يتعل ـــــر لمؤشـــــرات اأُلطـــــر المنطقي ـــــى العـــــدد الكبي إل
نظـام إدارة النتـائج واألثـر مـن المشروعات. وعالوة على ذلك فإن جدوى جمع بيانـات المسـتوى الثالـث 

تشــمل المشــاكل المعتــرف )مؤشــر ســوء التغذيــة واألصــول األســرية( ظلــت موضــع تســاؤل لعــدة أســباب 
بهـــا فـــي تحديـــد الجهـــات المســـؤولة عـــن تحقيـــق نتـــائج األنشـــطة الممولـــة مـــن الصـــندوق، وعـــدم وجـــود 

 مجموعات ضابطة.

بــالرغم مــن الــدفع نحــو توســيع نطــاق المشــروعات التــي يــدعمها الصــندوق فــإن  الرردروس المسررتفادة. )ج(
ـــرة الســـابقة  ـــدروس المســـتفادة( مـــن الخب ـــواتج )ال ـــل الن ـــرة أخـــرى( ال يعـــرض تحلي للصـــندوق )أو أي خب

دروس  اســـتعراض أيبطريقـــة متســـقة كأســـاس إلثـــراء ُنهـــج التصـــميم أو تبريرهـــا. وال يعنـــي ذلـــك عـــدم 
فـي هـذا المجـال(، بـل  لعملهـا 2114عـام أنه جـرت اإلشـادة بالعديـد مـن التصـاميم فـي )الواقع  مستفادة

ســـياق انخـــراط مــن  تفادة علـــى الوجــه األكمـــللالســكبيـــر  مجــاليعنــي اإلشـــارة إلــى أنـــه ال يــزال هنـــاك 
الصـــندوق )والجهـــات المانحـــة األخـــرى( علـــى مـــر التـــاريخ فـــي بيئـــة معيَّنـــة كجانـــب أساســـي فـــي كـــل 

 تصميم.

. يســعى الصــندوق باســتمرار إلــى تحقيــق تــوازن بــين واليتــه التــي تقتضــي منــه العمــل فــي ديرردرجررة التعق )د(
التي تعـاني فـي كثيـر مـن األحيـان فقـرًا ا المجتمعات المحلية المناطق النائية والهشة التي يستهدف فيه

، وبين الحاجة إلى تنفيذ مشروعات تحقق أثرًا كبيـرًا )وذلـك فـي كثيـر مـن األحيـان عـن طريـق وتهميشاً 
تمويـــل الكثيـــر مـــن مختلـــف أنـــواع األنشـــطة للمســـتفيدين(. ويمكـــن لهـــذه العالقـــة الديناميـــة التـــي تقتـــرن 

المــوارد فــي الــدول الهشــة أو النطــاق الجغرافــي الواســع فــي الــدول الكبيــرة( أن  قلــةمثــل )بعوامــل أخــرى 
اختـــار المـــديرون الـــذين فـــي الســـنوات األخيـــرة، ؤدي إلـــى إخفـــاق المشـــروعات المعرَّضـــة للمخـــاطر. و تـــ

يعملــون فــي الصــندوق معالجــة تلــك التعقيــدات عــن طريــق زيــادة التمويــل الموّجــه إلــى أعمــال الرصــد 
فية فـي كـل حالـة علـى حـدة. وفـي بعـض الحـاالت، اقتـرح أيضـًا تنفيـذ األنشـطة علـى واإلشراف اإلضـا

ـــيص أنشـــطة المشـــروعات وتركيزهـــا فـــي معظـــم الحـــاالت علـــى  ـــر أن تقل مراحـــل كتـــدبير تخفيفـــي. غي
األنشطة األساسية القابلة للتحقيق والقابلة للتنفيذ هو العالج األفضل للحد من عناصـر التصـميم التـي 

 .تحقيق نواتج ناجحةة عليها ولزيادة احتماالت تتعذر السيطر 

مجموعــة مــن المخــاطر المرتبطــة بالتنفيــذ؛ وتمثــل إدارة تلــك  2114ُحــدِّدت فــي عــام  ترتيبررات التنفيررذ. )هـ(
المخاطر والتخفيف من حدتها شـاغاًل دائمـًا فـي المشـروعات التـي يـدعمها الصـندوق، وبـالرغم مـن أن 

المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات المماثلــة( قــد أســفر عمومــًا عــن الــنهج التقليــدي )االعتمــاد علــى 
فــإن الصــندوق يســعى بصــورة متزايــدة إلــى حشــد الجهــات الفاعلــة مــن القطــاع الخــاص  ،نــواتج ُمرضــية

أنشــطة المشـروعات، وأعضــاء  وللقيـام بــأدوار التنفيـذ الرئيســية )الجهـات المشــاركة فـي التمويــل، ومـدير 
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رهم(. ونظــرًا لهــذا التحــول وتطــور نمــوذج الشــراكة بــين منتجــي القطــاعين العــام اللجــان التوجيهيــة، وغيــ 
ــلة علــى نــواتج المشــروعات،  والخــاص، ســيلزم إيــالء عنايــة شــديدة لمــدى تــأثير ترتيبــات التنفيــذ المفضَّ

 والتدابير التصحيحية المتخذة على وجه السرعة عندما تنشأ مشاكل.

دادات المتخــذة لتحســين تعمــيم بعــض األنشــطة الشــاملة فــي كــل فــي ظــل االســتع التعمرريم المواضرريعي. )و(
المشروعات الممولة من الصندوق على األجل المتوسط، يتعيَّن األخـذ بـنهج مؤسسـي متسـق ومتكامـل 
في تعميم تلـك األنشـطة. وفيمـا يتعلـق باألنشـطة المتصـلة بالمنـاخ، فـإن تعريـف الصـندوق للقـدرة علـى 

يكفــي الســتيعاب المجموعــة الواســعة مــن األنشــطة التــي يــدعمها.  الصــمود واضــح ومــرن بالقــدر الــذي
وفيمــا يتعلــق بالتغذيــة، تلقــى فــرق التصــميم تشــجيعًا لتــوخي الحــذر فــي األنشــطة اإلضــافية التــي قــد ال 
تحقق أثرًا ُيذكر على األرض بينما تزيد من تعقد التصميم العام. وفيما يتعلـق بأنشـطة تعمـيم المنظـور 

 2115مستواه قلياًل عن المستوى المستهدف في إطار قياس النتـائج لعـام  تراجعال هو مجو الجنساني، 
باتساق وبدقـة، وبـدعم  ، من المهم أن تحدِّد وثيقة التصميم األساسية2حسب ما هو مبيَّن في الجدول 

بتعمـــيم المنظـــور  الخاصـــةمـــن مالحـــق وورقـــات عمـــل مرتبطـــة بهـــا، األهـــداف واألنشـــطة والميزانيـــات 
 الجنساني في أي مشروعات معيَّنة.

 فعالية نظام ضمان الجودة في الصندوق -باء 
عـــدة مبـــادرات ركـــزت علـــى تعزيـــز برنـــامج ضـــمان الجـــودة.  2114اتخـــذت أمانـــة ضـــمان الجـــودة خـــالل عـــام  -8

هذه الجهود معًا، باالقتران مـع إعـادة الهيكلـة التـي ُأجريـت مـؤخرًا لفريـق ضـمان الجـودة تحـت إشـراف تهدف و 
 ائب رئيس الصندوق، إلى تحسين كفاءة واتساق استعراضات ضمان جودة القروض والِمنح. ن

، بالتنسـيق مـع 2114أمانة ضمان الجودة فـي عـام  أشركت. ضمان الجودة في البرنامج الرائد لتعزيز الجودة -9
ة تعزيز الجودة( مشروعًا في بداية دورة التصميم )مرحل 21تقييم في أمانة استعراض تعزيز الجودة، مراجعين 

من أجل قياس أثر وكفاءة تنفيذ تعقيبات مديري البرامج القطرية فـي مرحلـة مبكـرة مـن عمليـة التصـميم عنـدما 
قــة مـــع المستشـــارين التقنيـــين  يســمح الوقـــت والميزانيـــة بــإجراء تغييـــرات جوهريـــة(. وفــي أعقـــاب مناقشـــات متعمِّ

جريبي على تأييد واسع وذلك في األسـاس بفضـل األفكـار الرئيسيين ومديري البرامج القطرية، حصل النهج الت
االســتراتيجية والتقنيــة التــي قــدمها مراجعــو ضــمان الجــودة. ومــن بــين المشــروعات الثالثــة عشــر التــي شــملتها 

لجنــة اســتعراض ضــمان الجــودة  أجــازت، 2114المرحلــة التجريبيــة التــي انتهــت بنهايــة دورة التصــميم فــي عــام 
سبعة تصاميم بدون مشاكل/توصيات كبيرة، وأوصـت اللجنـة  أجيزتعالوة على ذلك، كل هذه المشروعات؛ و 

فـــي ثـــالث حـــاالت باإلعفـــاء تمامـــًا مـــن مناقشـــة ضـــمان الجـــودة النهائيـــة. وفـــي ضـــوء هـــذه النتـــائج اإليجابيـــة، 
ستستطلع أمانة ضمان الجودة ما يمكن اتخاذه من خيارات مع أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيـين بضـمان 

 .2115لجودة من أجل مواصلة تنفيذ المرحلة التجريبية في عام ا
اشــتركت ُشــعبة السياســات والمشــورة التقنيــة وأمانــة  ضررمان الجررودة. -حلقررة العمررل المعنيررة بتعزيررز الجررودة  -11

فـــي استضـــافة حلقـــة عمـــل لمـــدة يـــومين حـــول تعزيـــز الجـــودة  2114ضـــمان الجـــودة فـــي أكتوبر/تشـــرين األول 
ل ضــمان المواءمــة بــين األمــانتين فــي مجموعــة مــن المســائل. وخــالل حلقــة العمــل، وضــمان الجــودة مــن أجــ

التقــى خمســة مــن مراجعــي ضــمان الجــودة مــع الخبــراء العــاملين فــي مقــر الصــندوق لمناقشــة المســائل التقنيــة 
ســـيع )المنظــور الجنســـاني والبيئــة والتكيُّـــف مــع تغيُّـــر المنــاخ، والتغذيـــة، والشــراكات مـــع القطــاع الخـــاص، وتو 

النطــاق، والتحليــل االقتصــادي والمــالي(. وباإلضــافة إلــى ذلــك، عقــدت جلســة لمــدة ثــالث ســاعات مــع مــديري 
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البرامج القطرية وكبار المستشارين وأعضاء اإلدارة العليا لمناقشة المواضيع ذات األهمية االستراتيجية )نتائج  
ر قياس النتائج لتصنيف الجودة عنـد اإلدراج، ضمان الجودة في المرحلة التجريبية لتعزيز الجودة، ونظام إطا

 والتعميم المواضيعي، وسياسة الصندوق بشأن الضمانات البيئية واالجتماعية(.
 ســجالتأداء نظـام حفــظ  2114حسَّـنت أمانــة ضـمان الجــودة فـي عــام  ضررمان الجررودة. سررجالتنظرام حفررظ  -11

ضـمان الجــودة ووسَّــعت نطاقــه ليشــمل دعــم تــدفقات األعمــال الجديــدة خــارج عمليــة اســتعراض ضــمان الجــودة 
العاديـــة )استعراضـــات وثـــائق المفـــاهيم فضـــاًل عـــن جمـــع بيانـــات إطـــار قيـــاس النتـــائج(. وبحلـــول نهايـــة عـــام 

واإلبــالغ. وحصــل ، سيشــمل النظــام وظــائف أخــرى مرتبطــة بالبحــث فــي البيانــات، وترشــيح البيانــات، 2114
علــى المزيـــد مــن الرعايـــة المؤسســية مـــن أجـــل  2114ضــمان الجـــودة فــي عـــام  ســـجالتمشــروع نظـــام حفــظ 

عن طريق دعم تدفقات العمل في عمليـات االسـتعراض األخـرى  2115مواصلة توسيع هذه المنصة في عام 
ت، ومقترحـــــات الِمـــــنح، التــــي يجريهـــــا الصـــــندوق، مثـــــل أمانـــــة لجنـــــة اســـــتراتيجية العمليـــــات وتوجيـــــه السياســـــا

 واستعراضات تعزيز الجودة.
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 تقرير مرحلي عن برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 الصغيرة الحالة المالية لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات
الوضــع التمــويلي لبرنــامج التــأقلم لصــالح زراعــة أصــحاب الحيــازات الصــغيرة. ومنــذ إطــالق  0الجــدول  يعــرض   -0

، برنـامج التـأقلممشـروعًا بـدعم مـن  03المجلس التنفيذي للصندوق  مداعت 3103في سبتمبر/أيلول  برنامج التأقلم
التــي تســاعد  موســةبرنــامج مــن أجــل اإلجــراءات الملالمليــون دوالر أمريكــي مــن حســاب أمانــة  029والتــزم بمبلــغ 

مجمـوع المبـالغ المصـروفة مـن حسـاب  ويصـلالتكيُّـف مـع آثـار تغيُّـر المنـاخ.  علـىأصحاب الحيـازات الصـغيرة 
 دوالر أمريكي.  2 302 302إلى  3102سبتمبر/أيلول  08برنامج في الأمانة 
 0 الجدول
 2114لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في سبتمبر/أيلول  لتمويليا الوضع

 

 المعادل بالدوالر األمريكي المبلغ العملة  السنة  الجهة المانحة 

 أ

 691 583 8 000 000 6 يورو 4154 بلجيكا 

 514 347 20 000 849 19 دوالر كندي 4154 كندا 

 076 153 7 000 000 5 يورو 4152 فنلندا

  230 861 2 000 000 2 يورو 4152 فالندرز

 607 224 57 000 000 40 يورو 4154 هولندا 

 010 860 3 000 000 21 كرونة نرويجية 4154 النرويج

 027 729 4 000 000 30 كرونة سويدية 4154 السويد 

 131 844 11 000 000 10 فرنك سويسري 4152 سويسرا

 555 932 186 000 300 115 سترلينياجنيه  4154/4152 شركة من المملكة المتحدة

تمويل نظير من المملكة 
 (ب)المتحدة

 929 204 52 000 200 32 سترلينياجنيه  يؤكد فيما بعد

 770 740 355      مجموع ال  

 
 وقت إجراء المشاورات. )أ(
 سترلينية تتم تعبئتها من مصادر أخرى(.اجنيهات  2سترليني واحد مقابل كل ارهنًا بتعبئة موارد إضافية )جنيه  (ب) 

 
 الصغيرةفي برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات  رمجةالب وضع  

التــأقلم لصــالح زراعــة أصــحاب الحيــازات الصــغيرة  نــامجالتــي يــدعمها بر  تقائمــة بالمشــروعا 3الجــدول  يتضــمن -3
توقعـــات نتـــائج المشـــروعات التـــي  2تاريخـــه. ويـــوجز الجـــدول  حتـــىالمعتمـــدة مـــن المجلـــس التنفيـــذي للصـــندوق 

الجـــــودة بحلـــــول  ضـــــمانو/أو اجتـــــازت مرحلـــــة  التنفيـــــذيوافـــــق عليهـــــا المجلـــــس  تـــــييـــــدعمها برنـــــامج التـــــأقلم ال
 . 3102األول  شرينأكتوبر/ت
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  2الجدول 

 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة التي تمت الموافقة عليها أو تنتظر موافقة المجلس التنفيذي عليها حتى تاريخه  في إطارالمشروعات المدعومة 
 

 البلد المشروع اإلقليم

اسم المشروع الذي يدعمه 
برنامج التأقلم لصالح 

زراعة أصحاب الحيازات 
 الصغيرة

الشروط المالية 
 المطبقة على البلد

مخصصات 
برنامج التأقلم 
لصالح زراعة 

أصحاب 
الحيازات 
بماليين الصغيرة 
الدوالرات 
 األمريكية

 نوع المنحة
تاريخ ضمان 

 الجودة

تاريخ دورة 
 المجلس التنفيذي

 مجال التركيز المواضيعي  

مشروع تنمية سالسل القيمة    موزامبيق  1618 والجنوبية أفريقيا الشرقية
المناصرة للفقراء في ممرات 

 مابوتو ولمبوبو

 54عقد في  مدمجة كليا 5 تيسيرية للغاية
 4154يوليو/تموز 

سبتمبر/أيلول 
4154 

التأقلم مع تغير المناخ في سالسل قيمة البستنة المروية   
والكاسافا واللحوم الحمراء؛ تحسين إدارة المياه وتحسين الري؛ 

ز شبكة محطات التنبؤ بالطقس؛ خطط إدارة الموارد تعزي
 الطبيعية المجتمعية؛ رصد اآلفات واألمراض

مشروع التكيف مع تغير  بنغالديش 1585 آسيا والمحيط الهادي
 المناخ وحماية سبل العيش

 46عقد في  منحة إضافية 15 تيسيرية للغاية
يونيو/حزيران 

4152 

سبتمبر/أيلول 
4152 

لمنع األضرار الناجمة عن الفيضانات؛ تنويع حماية القرى   
اإلنتاج الغذائي ونظم إدرار الدخل؛ بناء القدرات فيما يتعلق 

بإدارة مخاطر تغير المناخ؛ نظام اإلنذار المبكر ضد 
 الفيضانات.

التكيف مع تغير المناخ في  فييت نام 1664 آسيا والمحيط الهادي
 منطقة دلتا نهر الميكونغ

 21عقد في  مدمجة كليا 12 للغاية تيسيرية
سبتمبر/أيلول 

4152 

ديسمبر/كانون 
 4152األول 

 دة األحياء المائية المشتركة، ورصنظم زراعة األرز/تربي  
دارة الملوحة في التربة والمياه الجوفية؛ تربية أسماك السلور  وا 

 التي تتحمل الملوحة، وتنمية القدرات المؤسسية

مشروع مساندة أنشطة     رواندا 1497 والجنوبية أفريقيا الشرقية
األعمال الزراعية وما بعد 

 الحصاد

منحة في إطار القدرة 
على تحمل الديون/ قرض 

 بشروط تيسيرية للغاية

 41 عقد في مدمجة كليا 7
أكتوبر/تشرين األول 

4152 

ديسمبر/كانون 
 4152األول 

ما بعد الحصاد المقاوم لتغير في فترة التجهيز والتخزين   
المناخ ألغراض سالسل قيمة الذرة الصفراء والكاسافا والفول 

؛ تحسين خدمات المعلومات ومنتجات األلبان والبطاطس
 المناخية وشفرات المخازن. 
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 البلد المشروع اإلقليم

اسم المشروع الذي يدعمه 
برنامج التأقلم لصالح 

زراعة أصحاب الحيازات 
 الصغيرة

الشروط المالية 
 المطبقة على البلد

مخصصات 
برنامج التأقلم 
لصالح زراعة 

أصحاب 
الحيازات 
بماليين الصغيرة 
الدوالرات 
 األمريكية

 نوع المنحة
تاريخ ضمان 

 الجودة

تاريخ دورة 
 المجلس التنفيذي

 مجال التركيز المواضيعي  

برنامج اإلدماج االقتصادي  بوليفيا 1598 أمريكيا الالتينية والكاريبي
لألسر والمجتمعات الريفية في 
أراضي دولة بوليفيا المتعددة 

 القوميات

ديسمبر/كانون  ال ينطبق منحة إضافية 10 مختلطة
 4152األول 

جرد معارف الشعوب األصلية المتعلقة بالتأقلم؛ إدارة الموارد   
الطبيعية المجتمعية على صعيد المناظر الطبيعية؛ إدارة 
 المناخمعلومات المناخ؛ مسابقات التأقلم المجتمعي مع تغير 

مع تغير التكيف مشروع  نيكاراغوا 1683 أمريكيا الالتينية والكاريبي
 المناخ واألسواق

% 11% منحة، 11
قرض بشروط تيسيرية 

 للغاية

 5عقد في  مدمجة كليا 8
أكتوبر/تشرين األول 

4152 

ديسمبر/كانون 
 4152األول 

 اإلدارة المستدامة لموارد المياه، والتنويع الزراعي، وتعزيز  
 والكاكاو بنات الرصد الجوي في سالسل قيمة الخدم

الشرق األدنى وشمال 
 أفريقيا وأوروبا

 41عقد في  مدمجة كليا 10 % منحة 511 برنامج النمو الريفي   اليمن 1672
سبتمبر/أيلول 

4152 

ديسمبر/كانون 
 4152األول 

المياه؛ حفظ المياه في المناطق  مستجمعاتل المتكاملة دارةاإل  
المعرضة للجفاف؛ إصالح الطرق الجانبية الريفية وتحسينها؛ 

 تنويع نظم الطاقة في المناطق الريفية

الشرق األدنى وشمال 
 أفريقيا وأوروبا

برنامج الحد من أوجه   جيبوتي 1671
الهشاشة في مناطق صيد 

 األسماك الساحلية 

 21عقد في   كليامدمجة  6 تيسيرية للغاية
سبتمبر/أيلول 

4152 

ديسمبر/كانون 
 4152األول 

الحد من مخاطر تغير المناخ في سالسل قيمة المصايد   
السمكية؛ اإلدارة التشاركية للموارد الساحلية؛ حماية البنية 

التحتية الساحلية؛ تحسين التبريد والتخزين في مرحلة ما بعد 
لعذبة في سالسل قيمة الحصاد؛ تحسين الوصول إلى المياه ا

المصايد السمكية؛ حماية النظم اإليكولوجية الساحلية 
 للمانغروف والُشعب المرجانية

الشرق األدنى وشمال 
 أفريقيا وأوروبا

برنامج تنمية الثروة الحيوانية  ستانيز قيرغ 1626
 المرحلة الثانية - واألسواق

% 11% منحة، 11
قرض بشروط تيسيرية 

 للغاية

 4عقد في  كليامدمجة  10
أكتوبر/تشرين األول 

4152 

ديسمبر/كانون 
 4152األول 

حماية الثروة الحيوانية من الكوارث واألمراض المرتبطة بتغير   
المناخ؛ اإلدارة واالستصالح المجتمعيين للمراعي والمروج 

المتدهورة؛ سلسلة قيمة منتجات األلبان المقاومة لتغير المناخ؛ 
 نظم اإلنذار المبكر
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 البلد المشروع اإلقليم

اسم المشروع الذي يدعمه 
برنامج التأقلم لصالح 

زراعة أصحاب الحيازات 
 الصغيرة

الشروط المالية 
 المطبقة على البلد

مخصصات 
برنامج التأقلم 
لصالح زراعة 

أصحاب 
الحيازات 
بماليين الصغيرة 
الدوالرات 
 األمريكية

 نوع المنحة
تاريخ ضمان 

 الجودة

تاريخ دورة 
 المجلس التنفيذي

 مجال التركيز المواضيعي  

  نيجيريا 1692 أفريقيا الغربية والوسطى
برنامج التأقلم مع تغير المناخ 
ودعم األعمال الزراعية في 

 حزام السافانا

 2عقد في  مدمجة كليا 15 تيسيرية للغاية
ـشرين األول /تأكتوبر

4152 

ديسمبر/كانون 
 4152األول 

دمج إدارة مخاطر تغير المناخ في سالسل قيمة أنشطة  
الزراعية الريفية؛ تحسين الطرق الريفية من أجل األعمال 

حصاد مياه الجريان السطحي الفائضة ومنع األضرار الناجمة 
عن الفيضانات؛ تحسين الوصول إلى موارد الطاقة المنوعة 

 والمتجددة

مشروع تعزيز اإلنتاجية  مالي 1444 أفريقيا الغربية والوسطى
تمويل  –الزراعية في مالي 

من برنامج التأقلم لصالح 
زراعة أصحاب الحيازات 

 الصغيرة

% 11% منحة، 11
قرض بشروط تيسيرية 

 للغاية

ديسمبر/كانون  ال ينطبق منحة إضافية 10
 4152األول 

زيادة مرونة النظم اإليكولوجية وقطاع زراعة أصحاب   
خالل وصول المزارعين إلى  الحيازات الصغيرة من

تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتنويع األنشطة الزراعية وتوفير 
 الخدمات المالية االبتكارية

برنامج االستثمار في القطاع  غانا 1678 أفريقيا الغربية والوسطى
 الزراعي في غانا

% 11% منحة، 11
قرض بشروط تيسيرية 

 للغاية

 1عقد في  مدمجة كليا 10
 4152فبراير/شباط 

؛ قيمة الزراعيةالدمج إدارة مخاطر تغير المناخ في سالسل  4152أبريل/نيسان 
؛ توسيع نطاق تحسين الوصول إلى موارد الطاقة المنوعة

 اإلدارة المستدامة لألراضي تكنولوجياتالكفؤة و  الريشبكات 

التكيف لصالح أصحاب  نيبال 1723 آسيا والمحيط الهادي
صغيرة في مناطق الحيازات ال

 التالل

% 11% منحة، 11
قرض بشروط تيسيرية 

 للغاية

 4عقد في  مدمجة كليا 15
 4152يوليو/تموز 

سبتمبر/أيلول 
4152 

التقديرات التشاركية لمخاطر تغير المناخ والتعرض لها؛ وضع 
خطط تأقلم محلية؛ اإلدارة المستدامة لألراضي والمياه 

 تحسين نظم التخزينوالغابات؛ تنويع المحاصيل؛ 

مشروع إنتاج الصوف  ليسوتو 1673 والجنوبية أفريقيا الشرقية
 والموهير 

منحة في إطار القدرة 
على تحمل الديون/ قرض 

 بشروط تيسيرية للغاية

 41عقد في  مدمجة كليا 7
يونيو/حزيران 

4152 

سبتمبر/أيلول 
4152 

والموهير؛  التأقلم مع تغير المناخ في سالسل قيمة الصوف 
اإلدارة المجتمعية للمراعي؛ تعزيز وصول مربي الماشية إلى 

معلومات األرصاد الجوية المتعلقة بالزراعة؛ البحوث 
التطبيقية بهدف تحسين ممارسات إدارة تربية المواشي إلى 

 أقصى حد ممكن؛ نظام مبكر للتنبؤ باألمراض
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 البلد المشروع اإلقليم

اسم المشروع الذي يدعمه 
برنامج التأقلم لصالح 

زراعة أصحاب الحيازات 
 الصغيرة

الشروط المالية 
 المطبقة على البلد

مخصصات 
برنامج التأقلم 
لصالح زراعة 

أصحاب 
الحيازات 
بماليين الصغيرة 
الدوالرات 
 األمريكية

 نوع المنحة
تاريخ ضمان 

 الجودة

تاريخ دورة 
 المجلس التنفيذي

 مجال التركيز المواضيعي  

الشرق األدنى وشمال 
 أفريقيا وأوروبا

برنامج التنمية الريفية في  المغرب 1727
 المناطق الجبلية

 2عقد في  مدمجة كليا 2 عادية
 4152يوليو/تموز 

سبتمبر/أيلول 
4152 

تنويع سبل العيش ونظم الطاقة؛ نظم الري الكفؤة في استخدام 
 المياه

مشروع دعم اإلنتاج الزراعي  كوت ديفوار 1590 أفريقيا الغربية والوسطى
الغربية والتسويق في المناطق 

 والشمالية الغربية

% 11% منحة، 11
قرض بشروط تيسيرية 

 للغاية

 4عقد في  مدمجة كليا 7
 4152يوليو/تموز 

سبتمبر/أيلول 
4152 

؛ قيمة الزراعيةالدمج إدارة مخاطر تغير المناخ في سالسل 
 تحسين الوصول إلى موارد الطاقة المنوعة

تعزيز قدرة النظم مشروع  تشاد 1691 أفريقيا الغربية والوسطى
الزراعية على الصمود في 

 تشاد

% 11% منحة، 11
قرض بشروط تيسيرية 

 للغاية

 2عقد في  مدمجة كليا 5
 4152فبراير/شباط 

ديسمبر/كانون 
 4152األول 

مدارس المزارعين إدارة كفؤة للمياه من أجل اإلنتاج الزراعي، 
الحصول وتوفير التدريب على التأقلم مع تغير المناخ؛  الحقلية

على مدخالت زراعية مقاومة لتغير المناخ )مثل أصناف 
 المحاصيل المقاومة للجفاف(

 . بانتظار موافقة المجلس التنفيذي. 3* اجتاز عملية استعراض ضمان الجودة. ترد المستهدفات في الجدول 
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  3الجدول 

 2114وسبتمبر/أيلول  2112برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والتي صممت بين سبتمبر/أيلول توقعات نتائج المشروعات المدعومة من 
 

تراتبية نتائج برنامج   
التأقلم لصالح زراعة 
أصحاب الحيازات 

 الصغيرة

نتائج برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  
 لحافظةامستوى  الحيازات الصغيرة على

 أ هالمبرمج حتى تاريخ  4141مستهدف عام    مؤشرات نتائج الحافظة   االعالمية

أصحاب الحيازات  تعزيز قدرة المزارعين   الهدف  
 الفقراء على مواجهة تغير المناخ الصغيرة

الفقراء الذين ارتفعت  أصحاب الحيازات الصغيرةأفراد أسر  عدد . 5
  6 111 111 قدرتهم على مقاومة تغير المناخ 

 
111 111 2 

 

توسيع نطاق ُنُهج التأقلم المتعددة الفوائد    الغرض   
 الفقراءللمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 

النسبة المئوية لالستثمارات الجديدة المتعلقة بإدارة البيئة والموارد . 4
الطبيعية في التجديد التاسع لموارد الصندوق مقارنة بالتجديد الثامن 

 لموارد الصندوق
لصندوق بنهاية التجديد التاسع ا اتتجمع عبر حافظة استثمار   41%

 (4151لموارد الصندوق )

. معدل استقطاب منح برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات 2
 1.7:  5 2:  5 الصغيرة مقابل التمويل بدون هذا البرنامج 

اإليكولوجية في المناطق النسبة المئوية لتدهور األراضي والنظم  . 2
 %21ناقص  المنتجة

تجمع اآلثار عبر الحافظة العالمية لبرنامج التأقلم لصالح  
)تتوقع اآلثار الفعلية بحلول زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

 (4141عام 

ثاني أكسيد الكربون از غازات الدفيئة بمكافئ غأطنان انبعاثات عدد   .1
 61 111 111 ةتبسحالمتجنبة/الم

تجمع اآلثار عبر الحافظة العالمية لبرنامج التأقلم لصالح  
)تتوقع اآلثار الفعلية بحلول زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

 (4141عام 

 5النتيجة   
تحسن إدارة األراضي والممارسات   

والتكنولوجيات الزراعية المقاومة لتغير المناخ 
 الجنسينت التمايز بين اوالمراعية العتبار 

 هكتارا 751 461 هكتار 5 111 111  عدد هكتارات األراضي المدارة وفقا لممارسات مقاومة لتغير المناخ  . 1
  ب  مستجمع مياه 51زائد 

 4النتيجة   
زيادة توفر المياه وكفاءة استخدامها ألغراض   

اإلنتاج والتجهيز الزراعيين ألصحاب الحيازات 
 الصغيرة

ومرافق اإلنتاج والتجهيز التي ازدادت حصتها من المياهعدد األسر    .7  أسرة 511 111 

 
 أسرة 72 265
 مرفقا 4 624زائد 
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تراتبية نتائج برنامج   
التأقلم لصالح زراعة 
أصحاب الحيازات 

 الصغيرة

نتائج برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب  
 لحافظةامستوى  الحيازات الصغيرة على

 أ هالمبرمج حتى تاريخ  4141مستهدف عام    مؤشرات نتائج الحافظة   االعالمية

 2النتيجة   
زيادة القدرات البشرية على إدارة مخاطر تغير   

المناخ القصيرة األجل والطويلة األجل والحد 
 طقسمن خسائر الكوارث المرتبطة بال

 المنخرطةالمجموعات المجتمعية و عدد األفراد )بما في ذلك النساء(  . 6
مخاطر المناخ، أو إدارة البيئة والموارد الطبيعية، أو نشطة إدارة في أ

 الحد من مخاطر الكوارث
 مجموعة 5 411 

 
 مجموعة مجتمعية 5 122
 فردا 229 152زائد 
 

لمقاومة تغير تهيئة البنى األساسية الريفية    2النتيجة   
 المناخ

الجديدة أو القائمة التي تمت  الريفية . القيمة الدوالرية للبنى األساسية9
 دوالر أمريكي 512 111 111 دوالر أمريكي  61 111 111 تهيئتها لمقاومة تغير المناخ

 كيلومترا من الطرق الريفية  629 زائد 

توثيق المعارف المتعلقة بزراعة أصحاب    1النتيجة   
 الحيازات الصغيرة الذكية مناخيا ونشرها

عدد الحوارات الدولية والُقطرية حول قضايا تغير المناخ التي  . 51
ساهمت فيها المشروعات المدعومة من برنامج التأقلم لصالح زراعة 

 نشطة  أصحاب الحيازات الصغيرة أو شركاء المشروعات بصورة
 حوارا 21 

 
 

 حوارا 22
 
 

الصغيرة )بنغالديش، وبوليفيا، وكوت ديفوار، وجيبوتي، وغانا، وقيرغيزستان، وليسوتو،  مشروعا معتمدا من قبل المجلس التنفيذي ومدعوما في إطار برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات 51بيانات مجمعة من المستهدفات الكمية الواردة في األطر المنطقية لما مجموعه  أ
)تشاد(. وُتستثنى المستهدفات الواردة كتحسينات بالنسبة المئوية بالنسبة إلى قيم خط أساس  زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في مرحلة ضمان الجودة ومالي، والمغرب، وموزامبيق، ونيبال، ونيجيريا، ونيكاراغوا، ورواندا، واليمن، وفييت نام( وتقرير تصميم مشروع لبرنامج التأقلم لصالح

 الكمية التي تستهدف قيما لم يتم تحديدها بعد من خالل عمليات تشاركية.صالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة؛ والمؤشرات ال تزال غير معروفة؛ والمستهدفات النوعية التي ال يمكن تجميعها في أي مؤشر من مؤشرات النتائج على مستوى الحافظة لبرنامج التأقلم ل
 ُتحول إلى هكتارات بأثر رجعي )أي بمجرد تثبت فريق المشروع من المدى الجغرافي لمستجمعات المياه المستهدفة(. ب
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 االعتبارات المناخية يمبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة على تعم أثر 
 الصغيرة، تشكِّل تدابير التكيٌّف مـع تغيُّـر تأصحاب الحيازا راعةللدعم المقدَّم من برنامج التأقلم لصالح ز  نتيجة -2

حاليـــًا جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن نصـــف كـــل بـــرامج الفـــرص االســـتراتيجية القطريـــة الجديـــدة وثلـــث كـــل تصـــاميم  المنـــاخ
 التالية: راتالمسا ةتعميم االعتبارات المناخي المشروعات في الصندوق. وتتبع جهود

 المخــاطر المناخيــة ومــواطن الضــعف فــي مواجهــة تغيُّــر المنــاخ. ويــزداد عــدد تصــاميم  تحليررل تحسررين
وعات التي تراعي التهديدات المرتبطة بالمناخ، مثل موجات الجفـاف، والفيضـانات، والعواصـف المشر 

علــى ســبيل المثـــال أن  كالمداريــة، وارتفــاع مســتوى ســـطح البحــر، ودرجــات الحـــرارة الشــديدة. مــن ذلـــ
موقـــع المـــدرجات الحجريـــة والطـــرق الفرعيـــة الريفيـــة  علـــىفـــي الـــيمن يـــؤثر  يـــةتحلـــياًل للمخـــاطر المناخ
 وتصميمها الهندسي.

 ــــف مــــ يتطلــــباالبتكررررار.  زيررررادة إمكانيــــة الوصــــول إلــــى المعرفــــة  ئةالمخــــاطر الجديــــدة والناشــــ عالتكيُّ
 يالتـــي يعـــيش فيهـــا أصـــحاب الحيـــازات الصـــغيرة بالفعـــل فـــ تبمـــا فيهـــا الحـــاال المبتكـــرة،والتكنولوجيـــا 

لرصـــد الملوحـــة يتتبـــع  مـــاً اســـياقات متغيـــرة يـــزداد فيهـــا اإلدمـــاج فـــي األســـواق. ومـــن أمثلـــة ذلـــك أن نظ
األرز فــي فييــت نــام؛ ويســاعد تحســين قــوانين البنــاء  اجالبحــر علــى إنتــ ســطحتــأثيرات ارتفــاع مســتوى 

وتكنولوجيا الطاقة على الحد من آثار الطقس الشديد وغزو اآلفـات فـي محـاور التجهيـز بعـد الحصـاد 
 في رواندا.

 سـجل الصـندوق فـي مجـال إدارة المـوارد  ليحفـ .المسـتدامةتقنيات الزراعة وتيرة توسيع نطاق  تسريع
بـــالتكيُّف. ومـــن أمثلـــة ذلـــك أنـــه يجـــري  صـــلةكثيـــرة لتوســـيع نطـــاق التكنولوجيـــات المت بـــأدواتالطبيعيــة 

فــي  لميــاهتوســيع الحراجــة الزراعيــة فــي مــزارع الــبن والكاكــاو فــي نيكــاراغوا؛ وتــزداد إدارة مســتجمعات ا
 في قيرغيزستان وليسوتو. المستدامةاعي بوليفيا؛ وتتسع إدارة المر 

العمــل داخــل الصــندوق، حّفــز برنــامج التــأقلم لصــالح زراعــة أصــحاب الحيــازات الصــغيرة  يبيتعلــق بأســال وفيمــا -2
 االبتكارات التالية:

 ألثر؛مؤشرات التكيُّف مع تغير المناخ في نظام إدارة النتائج وا إدماج -
 المؤشرات المناخية في عملية استعراض ضمان الجودة؛  إدماج -
 وعاتبتقارير إنجاز المشر  خاصةالتوجيهية الستعراض الحافظة والقوالب النموذجية ال المبادئ تحديث -

 من أجل مراعاة الجوانب المناخية؛
 والبيئي والمناخي؛ اعياالجتم يمالمنقَّحة للتقي العمليةفحص المخاطر المناخية في  إدماج -
 تصاميم االستثمارات.  مناالقتصادي والمالي الشامل للمناخ في مجموعة مختارة  يلالتحل تجريب -
 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الحالمعرفة في إطار برنامج التأقلم لص إدارة 

أجـــل برنـــامج التـــأقلم لصـــالح زراعـــة الحيـــازات الصـــغيرة تنفيـــذ اســـتراتيجية إدارة المعرفـــة فـــي البرنـــامج مـــن  يـــدعم -2
 ما يلي: 3102التكيُّف مع تغيُّر المناخ. وتشمل النتائج الرئيسية القابلة للتحقيق في عام 

الصــغيرة باالشــتراك مــع  اتتحــالف الــتعلم فــي إطــار برنــامج التــأقلم لصــالح زراعــة أصــحاب الحيــاز  تكــوين -
 تغيُّر المناخ والزراعة واألمن الغذائي التابع للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛  رنامجب

 التحليل االقتصادي والمالي الشامل للمناخ في مجموعة مختارة من تصاميم االستثمارات؛ تجريب -
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ألرض والمعلومات استراتيجية باالشتراك مع برنامج األغذية العالمي لزيادة استخدام ُنظم مراقبة ا وضع - 
 الجغرافية لتصميم االستثمارات وتحليل المخاطر ورصدها؛

 قضايا تغيُّر المناخ في برنامج تدريب موظفي الصندوق وفرق المشروعات؛ تعميم -
 .رفيةالمع تجاتسلسلة جديدة من المن استحداث -
اعة أصحاب الحيازات الصرغيرة لصالح زر  لتأقلماالتصال والدعوة التي استحدثت وُنشرت في إطار برنامج ا منتجات
 2114في عام 

 النوع االسم

 مطوية نشرة نشرة الصندوق بشأن تعميم االعتبارات المناخية 

 صحائف وقائع مشروعًا من المشروعات التي يدعمها برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 00صحائف وقائع 

 نشرة إخبارية إلكترونية  2و 2الحيازات الصغيرة: العددان نشرة برنامج التأقلم لصالح زراعة 

Vermeulen S.J. (2014) . .موجز إعالمي لبرنامج تغيُّر المناخ تغيُّر المناخ واألمن الغذائي وصغار المنتجين
 والزراعة واألمن الغذائي التابع للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، كوبنهاغن، الدانمرك.

 ز إعالمي يخضع الستعراض األقرانموج

Wright H., Vermeulen S., Laganda G., Olupot M., Ampaire E., Jat M.L. (2014)  المزارعون والغذاء
 سلسلة المناخ والتنمية ]قيد الطبع[.  فيوالتمويل: ضمان تعميم تكيُّف المجتمعات المحلية في البرامج الزراعية. 

 األقران مراجعة منفي دورية  ةمقال

Laganda G. (2014) فيألدلة التي تهم مقرري السياسات الذين يحتاجون إلى معالجة تحديات تغيُّر المناخ. ا 
Government, Public Policy and Management: A Reader  ،إدارة السياسات االجتماعية والعمل االجتماعي

 جامعة يورك، المملكة المتحدة ]قيد الطبع[ 

 األقران مراجعة منفي دورية  ةمقال

Rota A., Sehgal K. (2014). FlexiBiogas  .فيتكنولوجيا للتكيُّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من أثره ’ Rural 
21 – 02/2014 ‘ 

 األقران مراجعة منفي دورية  ةمقال

Rosendahl Appelquist L., Balstrøm T. (2014)  واإلدارة  اتحلية في التقدير السا األخطارتطبيق منهجية عجلة
 ]قيد الطبع[.‘ إدارة مخاطر المناخ’ فيفي دولة جيبوتي.  األخطارالساحلية المتعددة 

 األقران مراجعة منفي دورية  ةمقال

دة للتعلم في مجال تغيُّر المناخ: مذكرة توجيهية بشأن وضع استراتيجية وطنية للتعلم في  شراكة األمم المتحدة الموحَّ
  تغيُّر المناخمجال 

 مذكرة توجيهية

 توجيهية صادرة عن الصندوق مبادئ خطوط توجيهية لدمج التكيًّف مع تغيُّر المناخ في مشروعات مصايد األسماك والزراعة

 توجيهية صادرة عن الصندوق مبادئ مجموعة أدوات الممارس الميداني في التحليل المؤسسي والتنظيمي وتعزيز القدرات

 توجيهية صادرة عن الصندوق مبادئ ترجمة فرنسية -لي أدوات تقييم الفقر المتعددة األبعاد دليل مستعم

( التكيُّف مع تغيُّر المناخ على مستوى 3( إدارة البنية األساسية التشاركية للمياه؛ )0وضع نماذج حمالت من أجل )
 أحواض األنهار من أجل تأمين ُسبل كسب العيش وتوفر المياه

 بيةمواد تدري

 دراسة أساسية تقييم شامل للبيئة وتغيُّر المناخ في فييت نام

 دراسة أساسية تقرير التقدير الريفي السريع لشمال أوغندا

 في الصندوق“ مجموعة أدوات توسيع النطاق” توسيع نطاق التنمية الزراعية المرنة مناخياً 

 “طريقة العمل” بشأن داخلية للصندوقمذكرة     ‘القدرة على مواجهة تغيُّر المناخ’كيفية قياس 

 “طريقة العمل”بشأن  مذكرة داخلية للصندوق   كيفية تقييم مخاطر تغيُّر المناخ في مشروعات وسالسل القيمة )قيد اإلعداد(

 ‘طريقة العمل’بشأن  مذكرة داخلية للصندوق   كيفية تصميم مشروعات للتنمية الحيوانية القادرة على مواجهة تغيُّر المناخ )قيد اإلعداد(

 ‘طريقة العمل’ بشأنمذكرة داخلية للصندوق  كيفية تعميم ُنظم الغاز الحيوي المحمولة في المشروعات التي يدعمها الصندوق

 مجموعة دراسات حالة الميزة الجنسانية: النساء في خط المواجهة مع تغيُّر المناخ

 دراسة حالة باإلضافة إلى مواد تدريبية المناخ في مالوي )قيد اإلعداد( منهجيات أسرية لتعزيز القدرة على مواجهة تغيُّر

 عرض عام لدراسات الحالة أثر برنامج التأقلم لصالح زراعة الحيازات الصغيرة على السياسات الوطنية

Ferrarese C. & Mazzoli E. (2014) تماعية تحليل اآلثار االقتصادية المحلية باستخدام مصفوفة المحاسبة االج
 القروية: حالة أوكساكا(. )مسودة(.

 دراسة حالة
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المرتبطة ببرنامج التأقلم لصالح زراعة الحيازات الصغيرة في  تاإلنجازات الرئيسية في مجال الدعوة واالتصاال
 2114عام 
 التاريخ  النوع   اإلنجاز

التغطيـــــــــــــــــــــــة اإلعالميـــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــات )التغطيــــــــــــــــــــة  والفعالي

الصـــحفية فـــي مجموعـــة مـــن 
 الدولية/الوطنية( المطبوعات

 

 نشرة صحفية دولية: الميزة الجنسانية 
  نشــرة صــحفية دوليــة: رد فعــل الزراعــة علــى تقريــر الفريــق الحكــومي الــدولي المعنــي

 بتغيُّر المناخ
  نشرة صحفية دولية: تقرير عن مزايا الصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة ومرفـق البيئـة

 العالمية
  المجتمعي التأقلمنشرة إعالمية لمؤتمر 

 فبراير/شباط
 أبريل/نيسان
 مايو/أيار 
 أبريل/نيسان

ـــــث علـــــى    منتجـــــات فيـــــديو تب
التلفزيـــون فـــي شـــبكة الويـــب و 

 واإلذاعة
 
 

 /يوتيــوب/فيلم مصـوَّر يبـث علـى شـبكة الويــب  فيلم فيـديو علـىنشـرة إخباريـة مصـوَّرة
 الحيازات الصغيرة في فييت نامعن برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 

  فــيلم فيــديو علــى يوتيوب/شــبكة الويــب حــول برنــامج التــأقلم لصــالح زراعــة أصــحاب
 الحيازات الصغيرة في نيكاراغوا

  الفـــائزون بجـــوائز الرســـوم المتحركـــة عــــن برنـــامج التـــأقلم لصـــالح زراعـــة أصــــحاب
 الحيازات الصغيرة

   البرنــامج التلفزيــوني Shamba Shape-Up   مليــون مشــاهد،  52الــذي يبــث إلــى
فــي المائــة مــنهم مـــن المــزارعين فــي كينيــا وأوغنـــدا وجمهوريــة تنزانيــا المتحـــدة.  71

ويعرض البرنامج التكنولوجيا التي يـروج لهـا برنـامج التـأقلم لصـالح زراعـة أصـحاب 
 الحيازات الصغيرة في صيغة عرض محسنة )باإلنكليزية/السواحيلية(

 وسائط اجتماعية )التركيـز علـى برنـامج التـأقلم لصـالح زراعـة فيديو وصفات لألمل/
 الحيازات الصغيرة في فييت نام(

 أصوات أصحاب الحيازات الصغيرة حول تغيُّر المناخ 
 زخم التغيير/الفيديو الثاني 

 أبريل/نيسان 
 

 أبريل/نيسان 
 

 أبريل/نيسان
 

 مايو/أيار
 
 
 

 مايو/أيار
 

 مايو/أيار
 يونيو/حزيران  

زيــادة أعــداد زائــري موقــع شــبكة البيئــة  -إطــالق حملــة التركيــز علــى البيئــة والمنــاخ   الحضور على شبكة الويب  
والمنـــاخ فـــي الصـــندوق علـــى شـــبكة الويب/صـــفحات برنـــامج التـــأقلم لصـــالح زراعـــة 

 أصحاب الحيازات الصغيرة بمقدار ثالثة أضعاف
  إصــــالح الموقــــع الشــــبكي لشــــعبة البيئــــة والمنــــاخ وبرنــــامج التــــأقلم لصــــالح زراعــــة

 أصحاب الحيازات الصغير ومرفق البيئة العالمية على اإلنترنت

  جار  
 
 
 جار  

مـــع كـــل مـــؤتمر أو  تحـــديثات منتظمـــة للوســـائط االجتماعيـــة علـــى تـــويتر وفيســـبوك    الوسائط االجتماعية    
 مقالة متصلة ببرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

  ًإصدار ما ال يقل عن خمسة تحديثات للوسائط االجتماعية أسبوعيا 
  مدونة  21إعداد ما يقرب من 

  لمــؤتمر لنــدن المعنــي بــرد فعــل الزراعــة علــى تقريــر التكيُّــف الصــادر الشــبكي البــث
 الدولي المعني بتغيُّر المناخ عن الفريق الحكومي

 جار
 

 جار
 -يناير/كـــــــــــــــــــــــانون الثـــــــــــــــــــــــاني 

 يونيو/حزيران
 أبريل/نيسان

مـــؤتمر لنـــدن المعنـــي بـــرد فعـــل الزراعـــة علـــى تقريـــر التكيُّـــف الجديـــد الصـــادر عـــن   الفعاليات المنظَّمة  
 الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيُّر المناخ

     إعالمي لموظفي للصندوق وزائريهيوم  –اليوم العالمي للبيئة 

 أبريل/نيسان 
 
 يونيو/حزيران 

أحـداث شــارك فيهـا متحــدثون   
ــــــــــأقلم  ــــــــــامج الت )لعــــــــــرض برن

  المجتمعي التأقلممؤتمر 
  تعميم المنظور الجنسانيحدث جانبي حول  -جمعية مرفق البيئة العالمي 

 أبريل/نيسان
 مايو/أيار
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لصـــــــــالح زراعـــــــــة أصـــــــــحاب  
 الحيازات الصغيرة(

 حدث جانبي حول التمويل المرتبط بالمناخ - جمعية مرفق البيئة العالمية 
  حدث جانبي حول التكيُّف -جمعية مرفق البيئة العالمية 
  حدث جانبي حول التغذية الغذائية  -جمعية مرفق البيئة العالمية 
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ، مـؤتمر بـون حـول تغيُّـر المنـاخ- 

 الذكية مناخياً حدث جانبي حول الزراعة 
  مؤتمر بون المعني بتغيُّر المناخ التابع التفاقية األمم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيُّـر

 حدث جانبي حول المناخ واألمن الغذائي -المناخ 

 مايو/أيار
 مايو/أيار
 مايو/أيار

 يونيو/حزيران  
 
 يونيو/حزيران  
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القائمة المتناسقة للدول الهشة المتفق عليها من قبل المصارف اإلنمائية المتعددة 

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادياألطراف و

 

 البلد اإلقليم
 اإلسالميةجمهورية أفغانستان  آسيا والمحيط الهادي
 جمهورية بنغالديش الشعبية آسيا والمحيط الهادي
 جمهورية كيريباس آسيا والمحيط الهادي
 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية آسيا والمحيط الهادي
 جمهورية جزر مارشال آسيا والمحيط الهادي
 جمهورية اتحاد ميانمار آسيا والمحيط الهادي
 جمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية آسيا والمحيط الهادي
 جمهورية باكستان اإلسالمية آسيا والمحيط الهادي
 جزر سليمان آسيا والمحيط الهادي
 جمهورية سري النكا االشتراكية الديمقراطية آسيا والمحيط الهادي
 ليشتي الديمقراطية-جمهورية تيمور آسيا والمحيط الهادي
 توفالو آسيا والمحيط الهادي

 جمهورية أنغوال والجنوبية أفريقيا الشرقية
 جمهورية بوروندي والجنوبية أفريقيا الشرقية
 اتحاد جزر القمر والجنوبية أفريقيا الشرقية
 إريتريا والجنوبية أفريقيا الشرقية
 جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية والجنوبية أفريقيا الشرقية

 جمهورية كينيا والجنوبية أفريقيا الشرقية
 جمهورية مدغشقر والجنوبية أفريقيا الشرقية
 جمهورية مالوي والجنوبية أفريقيا الشرقية
 جمهورية جنوب السودان والجنوبية أفريقيا الشرقية
 جمهورية أوغندا والجنوبية أفريقيا الشرقية
 جمهورية زمبابوي والجنوبية أفريقيا الشرقية

 جمهورية هايتي الالتينية والكاريبيأمريكا 
 البوسنة والهرسك الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
 جمهورية مصر العربية الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
 جمهورية العراق الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
 ليبيا الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 جمهورية الصومال االتحادية أفريقيا وأوروباالشرق األدنى وشمال 
 جمهورية السودان الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
 الجمهورية العربية السورية الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
 زةغقطاع و  الضفة الغربية الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
 الجمهورية اليمنية الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 بوركينا فاسو أفريقيا الغربية والوسطى
 جمهورية الكاميرون أفريقيا الغربية والوسطى
 جمهورية أفريقيا الوسطى أفريقيا الغربية والوسطى
 جمهورية تشاد أفريقيا الغربية والوسطى
 جمهورية الكونغو الديمقراطية أفريقيا الغربية والوسطى
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 البلد اإلقليم
 جمهورية الكونغو والوسطىأفريقيا الغربية 

 جمهورية كوت ديفوار أفريقيا الغربية والوسطى
 جمهورية غينيا أفريقيا الغربية والوسطى
 جمهورية غينيا بيساو أفريقيا الغربية والوسطى
 جمهورية ليبريا أفريقيا الغربية والوسطى
 جمهورية مالي أفريقيا الغربية والوسطى
 جمهورية موريتانيا اإلسالمية أفريقيا الغربية والوسطى
 جمهورية النيجر أفريقيا الغربية والوسطى
 جمهورية نيجيريا االتحادية أفريقيا الغربية والوسطى
 جمهورية سيراليون أفريقيا الغربية والوسطى
 الجمهورية التوغوية أفريقيا الغربية والوسطى

 

 


