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 2018 لعام تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق

 موجز تنفيذي -والأ
جهود البلدان  ،ر والجوعجيوب الفقاستمرار و  ،وعدم المساواة ،اتنزاعوال ،المناخ المتغير بسرعة يعترض -1

على النحو المشار إليه في تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام  ،تحقيق أهداف التنمية المستدامةالرامية إلى 
وزيادة  ،لحد من الفقرلوتمكينهم  ،. وال تزال والية الصندوق المتمثلة في االستثمار في سكان الريف2018

تطلب ت. كما ذات أهمية بالغةمهمة للغاية و  ،عزيز القدرة على الصمودوت ،وتحسين التغذية ،األمن الغذائي
لبلدان من أجل إلى االصندوق أكثر استجابة وكفاءة وفعالية في تقديم الدعم المخصص أن يصبح الوالية 

 بشكل جماعي. 2030تحقيق خطة عام 

بلغ أكثر من  2017 ووصلت استثمارات الصندوق من خالل القروض والمنح إلى مستوى قياسي في عام -2
المبالغ منذ إنشاء الصندوق. ووصلت  اتمشروعموافقات على وهو أعلى حجم  -مليار دوالر أمريكي  1.3

قيمته مع برنامج للقروض والمنح  ،عبر جميع مصادر التمويل أمريكيإلى حوالي مليار دوالر  المصروفة
ي تاريخ الصندوق. ويأتي سجل االستثمارات فأيضا  غير مسبوقوهو مبلغ  ،أمريكي مليون دوالر 800قرابة 
الجهود التي يبذلها الصندوق أيضا على أهمية يؤكد  وهو ما ،زيادة هامشية في النفقات اإلدارية في ظلهذا 

 لتحسين الكفاءة.

النتائج على مستوى  تصنيفاتفي  عاما   أظهر الصندوق تحسنا   ،إلى نتائج اإلنجازاتترجمة هذه  وعند -3
إلى حد  مرضيا   ال يزال حافظةأداء ال غير أن. 2017في عام  أغلقتللمشروعات التي لنسبة باالمشروعات 

يدرك و . شهرا   36 المحسوبة على أساس المتجددة اتمتوسطالمع بعض االنخفاضات في  ،في المتوسطما 
 الصندوق الحاجة إلى التصدي للتحديات والعقبات المستمرة.

العاشر  ينطموحة في إطار التجديد أهدافا   وضع الصندوق أيضا  الطموحة،  2030 عام وفي إطار خطة -4
العمل هذه األهداف الطموحة من خالل  ه ال يمكن تحقيقأن ويدرك الصندوق .لمواردهوالحادي عشر 

ط متوسال يتجاوزأدائه إلى ما  لنقلسلسلة من الخطوات الملموسة المصممة  اتخذ وبالتالي ،المعتادك
 .النتائج تحقيقمستوى  ينوتحس إلى حد ماالمرضي 

تحقيق الالمركزية من أجل  المتمثلة فياتخذ الصندوق الخطوة الهامة والضرورية ، وعلى المستوى المؤسسي -5
حرجة من الموظفين التقنيين وموظفي الكتلة تؤدي ال. ومن المتوقع أن البلدان التي يدعمهاو فرقه التقارب بين 

 ه.الذي يقدم دعماللى تحسين فعالية إستفيدين من الصندوق من الم الذين يتواجدون بالقربالبرامج 

قليمية وقطرية مع الحكومات  جماعيا   الطموحة جهدا   2030يعد تحقيق خطة عام و  -6 يتطلب شراكات عالمية وا 
قد عن نجاح الشراكات،  الذي يعطي مؤشرا  وفي حين أن التمويل المشترك، وشركاء التنمية اآلخرين. 

الصندوق  ويعمل. قد زادت جهود الصندوق في هذا المجالفإن التقرير، هذا مشمولة بانخفض في الفترة ال
تمويل صمم استراتيجية وي   ،التنمية الريفيةمن أجل لتمويل ا جهة لتجميعليصبح في مكانة وضع نفسه على 

 الطموح.الهدف مشترك وخطة عمل لتحقيق هذا 

إطار االنتقال الذي  وسيعمل. هالذي يقدم دعملل يا  برنامج على الصعيد الوطني، يعتمد الصندوق نهجا  و  -7
محدد و بمثابة مظلة لتزويد البلدان بدعم مخصص  2018سي عرض على المجلس التنفيذي في نهاية عام 
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ذلك  فيالقطرية على تعزيز األنشطة غير اإلقراضية )بما  من جانب الفرقهناك تركيز متزايد و سياق. ال
دارة المعرفة ،وبناء الشراكات ،السياساتمجال في  االنخراط والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون  ،وا 

 أكبر. أثرالثالثي( على المستوى القطري من أجل تحقيق 

تم تسليط كما قائمة الكفاءة واالستدامة ذات الصلة بالتحديات المستمرة  ال تزال، اتوعلى مستوى المشروع -8
والتقرير السنوي عن  ،لصندوقاإلنمائية لفعالية الالسابقة بشأن التقارير و  ةالحالي التقاريرفي  الضوء عليه

اإلدارة. وقد  وتدابيرتنفيذ توصيات التقييم  وضععن  رئيس الصندوقوتقرير  ،نتائج وأثر عمليات الصندوق
)بما في ذلك عدم  مبكرا   مشاكلالتي تواجه  مشروعاتاللتحديد الصندوق كافية  نظمأظهرت التحليالت أن 

ومن . التي تواجه مشاكل مشروعاتال أغلبيةتحسين أداء  استطاعوأن الصندوق  ؛ة وعدم االستدامة(الكفاء
من المبادرات المترابطة مثل: عملية تصميم بسيطة للحد  أجل مواصلة تحسين األداء، يطلق الصندوق عددا  

لبلدان التي تعاني ل المشروعات؛ وبرنامج مصمم خصيصا   الستهاللسريع التنفيذ المن التأخيرات؛ ومرفق 
 من أوضاع هشة.

 مقدمة -ثانيا
اإلنمائية للصندوق فعالية التقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق هو األداة الرئيسية للصندوق التي توجز إن  -9

النتائج للتجديد العاشر  قياسالتقدم المحرز نحو تحقيق إطار  معلومات عنالتقرير  ويقدمالمؤسسي.  وأدائه
لتعزيز الشفافية في وي صمم  ،إبالغأداة  مجردأكثر من ويعد التقرير (. 2018-2016) ندوقلموارد الص

 وتعزيز المساءلة. المنظمةالنظامية التي تؤثر على أداء  المسائلوتحديد  ،اإلبالغ عن اإلنجازات والتحديات

ويتضمن سمتين  ،الوثيقةاإلصدار الثاني عشر من هذه  2018عام لتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق يعد و  -11
 بعنوان فصل (2) ؛ملحق يلخص التقدم المحرز في تنفيذ إطار الفعالية اإلنمائية للصندوق (1جديدتين: )

تسليط الضوء وهو أحد المجاالت األربعة التي تم  -التركيز" لهذا العام بشأن تعميم تغير المناخ  موضع"
 1في حافظة قروض الصندوق. عليها

 في التجديد العاشر لموارد الصندوق النتائج قياسإطار عن  اإلبالغلنتائج: تقييم ا -ثالثا
. وترد النتائج قياسإطار  التقدم المحرز مقابل المؤشرات في المستويات الخمسة منعلى يحتوي هذا القسم  -11

 األول. الملحقالبيانات الداعمة لهذا التحليل في 

ت الموافقة بالنسبة للصندوق حيث تم قياسيا   عاما   2017كان عام  .2017عام في داء األ عنعامة  لمحة -12
هذا أعلى حجم يعد منح. و وال قروضلل هأمريكي في برنامج دوالرمليار  1.3على أنشطة تزيد قيمتها عن 

. 2016في المائة عن موافقات عام  60 نسبتهازيادة يمثل و  ،منذ إنشاء الصندوق اتمشروع ات علىموافق

                                                      
مم في األصل لإلبالغ عن  1 األنشطة غير اإلقراضية، فإنه يقدم معلومات عن في حين أن الفصل المعنون "موضع التركيز" هذا العام ص 

في تقرير اإلبالغ عن األنشطة غير اإلقراضية  ستأنفوسيتعميم تغير المناخ، وهو التزام مهم في إطار التجديد العاشر لموارد الصندوق. 
دارة البيانات الفعالية اإلنمائية للصندوق للعام القادم، والذي سيستفيد من العديد من المبادرات الجارية لت عزيز األنشطة غير اإلقراضية وا 

طار جديد للتخطيط اإلدارة ويشمل ذلك وضع استراتيجية جديدة ذات الصلة.  ستراتيجي ورصد شراكات الصندوق على الالمعرفة وا 
 ليمي والعالمي والمؤسسي.اإلقالقطري و  ىالمستو 
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آخر  قياسيا   رقما  ما يشكل وهو  2،ار دوالر أمريكي عبر جميع مصادر التمويلتم صرف ما يقرب من مليو 
 وهو مازيادة هامشية في النفقات اإلدارية،  ظلللصندوق. ويأتي هذا السجل من االستثمارات في بالنسبة 
 .الصندوق على زيادة الكفاءة فييؤكد 

التي حافظة المشروعات  أصبحت، 2017ول كانون األ/ديسمبر 31حتى  جديدا   مشروعا   32 الموافقة علىوب -13
 حافظةاستثمارات الصندوق في هذه ال تبلغ قيمةبلدا:  97مبادرة جارية في  211 تضم الصندوق يمولها
مليار دوالر  8.3 في حين بلغ مجموع التمويل المشترك الداخلي والخارجي ،مليار دوالر أمريكي 6.6 الجارية
 .أمريكي

نتائج لالشاملة تصنيفات ال غير أن؛ 2017 منذ عام إيجابيا   اتجاها   اتوى المشروعأظهرت النتائج على مستو  -14
، كانت أقل من األهداف الطموحة شهرا   36في إطار قياس النتائج، والتي تستند إلى متوسط  اتالمشروع

ي منخفضة فالتصنيفات الويرجع ذلك إلى حد كبير إلى  – التي وضعت للتجديد العاشر لموارد الصندوق
دراكا  . 2016و 2015 عامي مجموعة من للتحديات التي تواجه فعاليته اإلنمائية، شرع الصندوق في  وا 

 .افي القسم خامس ت عرضو  ،المبادرات التي تهدف إلى التصدي لها

 اإلضافية ما يلي: المعالم البارزةتشمل و  -15

من حيث جودة التصميم للصندوق  الشاملةيتخلف عن أداء الحافظة  األوضاع الهشةاألداء في  )أ(
الفعالية مختلفة لزيادة  ا  هجن   ويستلزم ذلكالمشروع.  إنجازعند  اإلنمائيةنتائج الواألموال المصروفة و 

 في السياقات الهشة. اإلنمائية

وظيفة ضمان الجودة أعلى من الهدف  عن طريق تصنيفهاتم التي ي اتجودة تصميم المشروع )ب(
 بالنسبة لجميع المعايير.

 وضع استراتيجية مؤسسية. يجريالتمويل المشترك أقل من الهدف و  )ج(

حوالي نصف الوظائف المدرجة في الميزانية  وأصبح ،تسير عملية الالمركزية على الطريق الصحيح )د(
 عب اإلقليمية موجودة اآلن في المكاتب القطرية للصندوق.في الش  

صدر التقرير . واالستثمار الزراعي واألمن الغذائينتائج الفقر العالمي : 1مستوى إطار قياس النتائج  -16
لمحة التقرير . ويقدم 2018حزيران و/يونيالتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المتعلق ب

تحقيق أهداف التنمية المستدامة استنادا إلى أحدث البيانات المتاحة للمؤشرات  نحوعامة عن التقدم المحرز 
مؤشرات من األول التقدم المحرز مقابل ستة  الملحقفي  1ويبين الجدول شرات العالمية. في إطار المؤ 

 .ها الصندوقفيالتي يسهم أهداف التنمية المستدامة 

                                                      
المبالغ المصروفة من مليون دوالر أمريكي في حين بلغت  792الصندوق في  من برنامج القروض والمنح المبالغ المصروفةبلغ إجمالي  2

 190 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةو  ألغراض األمن الغذائي اإلسباني وحساب أمانة المرفقاألموال التكميلية 
 مليون دوالر أمريكي.
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لمشروعات التي يدعمها ا اإلنمائية القطرية واألثر الذي ُتحدثهالنتائج : 2 مستوى إطار قياس النتائج -17
مؤشرات تسعة : أربعة مؤشرات لألثر و مؤشرا   13 ياس النتائجإطار قمن  2يتضمن المستوى  .الصندوق

 األول(. الملحقفي  2نتائج )انظر الجدول لل

التجديد العاشر لموارد من خالل مبادرة تقييم األثر في الصندوق بعد انتهاء  األثرقدم تقرير عن تحقيق سي  و  -18
لصندوق أثر اوستستند تقديرات  .2019نيسان /أبريلوعرضه في اجتماع المجلس التنفيذي في  الصندوق

 20إلى  15والبالغة للمشروعات التي يمولها الصندوق  الجاريةثر األلى تقييمات إالمؤشرات الرئيسية  على
وترد . األثر الذي تحققلمدى  سيوفر تجميع هذه النتائج تقديرا  و . الصندوق الكاملة حافظةوالممثلة ل ،تقييما  

 Rural 21.3 مجلة في ة نشرت مؤخرا  المنهجية في ورق لمحة عامة عن

من تقارير إنجاز  تصنيفاتإلى  2017-2015 لمجموعةاستند تحليل البيانات  ،النتائج بمؤشراتوفيما يتعلق  -19
آسيا  إقليمفي مشروعا  19: كان هناك مشروعاتهذه البين من و مشروعا مغلقا.  94 بشأن مشروعاتال

 ؛في أمريكا الالتينية والكاريبيمشروعا  14و ؛يةجنوبالو  يةشرقلاأفريقيا في مشروعا  14و ؛يوالمحيط الهاد
 .الغربية والوسطىفي أفريقيا مشروعا  24و ؛في الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبامشروعا  23و

 وتشمل النتائج الرئيسية الناشئة عن اإلبالغ عن مؤشرات النتائج ما يلي: -21

فإن  ،إال لمؤشرين تتحقق حتى اآلنر لموارد الصندوق لم على الرغم من أن أهداف التجديد العاش )أ(
حيث زادت التصنيفات بمقدار سبع  ،مشجعة 2017في عام  المغلقةالنتائج الخاصة بالمشروعات 

 .2016نقاط مئوية مقارنة بالمشروعات المغلقة في عام 

 ،بين الجنسين التمايزو  ي،الفقر الريفعلى ثر األبالنسبة إلى خمسة من مؤشرات النتائج التسع ) )ب(
دارة الموارد الطبيعية ،واالبتكار وتوسيع النطاق في  80 تم تصنيف ،األداء الحكومي(و  ،والبيئة وا 
إلى  يةمرض اأنهعلى  2017و 2015التي تم تقييمها بين عامي  مشروعاتالمائة على األقل من ال

 .من ذلك حد ما أو أفضل

تغير المناخ لتكيف مع بالنسبة للموارد الصندوق بالفعل  أهداف التجديد العاشر تحققتفي حين  )ج(
غير أنه السبعة المتبقية.  المؤشرات أهداف متأخر في تحقيقفإن الصندوق  ،الحكومي ءدااألو 

إال فإن الصندوق ليس  ،وتوسيع النطاق واالبتكاربالنسبة إلى مؤشرات مثل المساواة بين الجنسين 
 بضع نقاط مئوية من الهدف. على

أيضا من بين المؤشرات  وهماالكفاءة واستدامة النتائج.  ماأضعف أداء ه اللذان يشهدان نالمؤشرا د()
 4 قدرها تصنيفدرجة ألحيان على أنه مرض إلى حد ما )كثير من االتي ي صنَّف فيها األداء في 
 (.6و 5 التي تبلغ مقارنة بالتصنيفات المرضية

 سا  امق ،تقرير الفعالية اإلنمائية لهذا العام أن أداء الصندوق يبين .تحليل االتجاهات في تقييمات النتائج -21
 غير أن(. أدناه 1 الجدول انظر) انخفض قد ،2017 عام إلى 2015 عام من شهرا 36متجدد لمدة  بمتوسط
 .2017ظيفية لعام الو  المجاالت معظم عبر شجعم   عام كل في مشروعاتال ألداء التفصيلي التحليل

                                                      
3 https://www.rural21.com/english/current-issue/detail/article/corporate-level-impact-measurement-ifads-experience-

00002734/. 
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 مجموعةيتيح استخدام و  الرئيسية التقلبات لتمهيد مفيد شهرا 36 متجدد لمدةساب متوسط ح وفي حين أن -22
تجديد لويعتبر ذلك مهما بصفة خاصة ل. الفردية السنوات في األداء تحسن يراعي ال فإنه ،البيانات من كبيرة
في  تصنيفاتى أعل الذي شهد 2014عام ب، الذي يرتبط فيه انخفاض التصنيفات عاشر لموارد الصندوقال

 المحسوب على متوسطالكافيا لرفع  2017لم يكن األداء الجيد في عام  ،. ومع ذلكالعقد الماضي
 .2016و 2015 عامي في األداءضعف  نتيجة األهداف لتحقيق شهرا 36 أساس

سبعة من بين في حالة ارتفع  2017اإلدارة أن تالحظ أن أداء المشروعات التي أغلقت في عام  وي سعد -23
في المائة في  17 البالغتحسن إلى البشكل خاص  وتجدر اإلشارة. عام السابقالعشرة مقارنة بال مؤشراتلا

في  10وزيادة بنسبة  ،فعاليةفي المائة في الكفاءة وال 14وزيادة بنسبة  ،لفقر الريفيالشامل على اتقييم األثر 
 وما بعدها. 2018تحسين األداء في مواصلة بتلتزم اإلدارة و واالستدامة. بين الجنسين المائة في المساواة 

زال تال  افإنه ،2017تالحظ اإلدارة أنه بينما تحسنت كفاءة عمليات الصندوق في عام  ،وفي الوقت نفسه -24
أو  مافي المائة من المشروعات على أنها مرضية إلى حد  68 تنف، ص  ااألداء هذففي مجال مثل تحديا. ت

المؤسسي تقييم الفي المائة. وحدد  80البالغ  يد العاشر لموارد الصندوقالتجدمقارنة بهدف  من ذلك أفضل
 التي يمولهامكتب التقييم المستقل للصندوق للكفاءة المؤسسية للصندوق وكفاءة العمليات الذي أجراه 

التي تنطوي على مجاالت العمليات الصندوق وأثر نتائج  عن 2018الصندوق، والتقرير السنوي لعام 
مثل التعقيد  اتأوجه القصور في تصميم المشروعبما في ذلك:  اتؤثر على كفاءة المشروعتمشاكل و 
التي تقّوض التحديد المبكر للمشاكل غير  ،ظم الرصد والتقييمضعف ن  و  ؛عدم االستعداد للتنفيذو  ؛المفرط
 الناشئة أثناء التنفيذ. للمسائلاالستجابة  بطءو  ؛المتوقعة

من المحتمل أن  تعلق بما إذا كانيي ذال ،استدامة المنافعهو األداء  بيا فيشهد ضعفا نس مجال ثانوثمة  -25
التجديد العاشر في إطار هدف الوفي حين أن . اإنجازهبعد  اتالمنافع الناشئة عن تنفيذ المشروع تستمر

نفتفي المائة،  85 كان قدره لموارد الصندوق أنها على في المائة من مشروعات الصندوق  69 فقد ص 
على  مشروعاتواحد من كل ثالثة حوالي تتضمن أسباب تصنيف و . من ذلك ضية إلى حد ما أو أفضلمر 

أيضا في استنتاج  وهوأنه غير مرض في هذا المجال ما يلي: عدم وجود استراتيجيات خروج محددة جيدا )
أو االلتزام ضة لبلدان المقتر اقدرة ضعف و  ؛(2018لعام ندوق التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الص

 هج التنمية.ن  بتوسيع نطاق 

على ثلث المشروعات المصنفة من تم تنفيذ ما يقرب فقد بالهشاشة. ين ن المجاليهذاألداء الضعيف لويتأثر  -26
انخفاض متوسط  أدى إلىمما  ،الكفاءة في بلدان تعاني من أوضاع هشةمرضية فيما يتعلق بغير أنها 
أنها على تصنيفها  تم التي مشروعاتال من المائة في 34 تنفيذ تم ،ذلك إلى فةباإلضاو . الكفاءة بشأن أدائها

تهديدات نشأت ال ،في بعض الحاالتو لهذا المؤشر في بلدان تعاني من أوضاع هشة. وفقا غير مرضية 
سوريا وجنوب  ،ات وانعدام األمن )على سبيل المثالنزاعمن تفاقم ال وأثرها اتنتائج المشروعالتي تواجه 

 كفاية بناء القدرات أو الملكية )مثال عدمداء بشأن االستدامة باألضعف رتبط ا ،أخرى حاالتالسودان(. وفي 
 توغو وكوت ديفوار(. في



EB 2018/124/R.13/Rev.1 

6 

 1الجدول 

 من ذلك أفضلنسبة المشروعات المصنفة على أنها مرضية إلى حد ما أو          

    

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المؤشرات

عالية تقرير الف

اإلنمائية للصندوق 

 2017لعام 
أ

 

تقرير الفعالية 

اإلنمائية 

للصندوق لعام 

2018 
ب

 

أهداف التجديد 

العاشر لموارد 

 الصندوق 

 90  88  87  97  87  82  93  90 92 المساواة بين الجنسين

 90  88  93  90  87  88  98  86  80 االبتكار

 90  87  92  87  87  88  100  93  83 إمكانات توسيع النطاق

 90  84  88  83  86  83  92  83  86 إدارة البيئة والموارد الطبيعية

 90  82  86  93  76  79  96  93  84 األثر الشامل على الفقر الريفي

 80  81  90  81  77  85  87  83  72 األداء الحكومي

 90  78  84  87  73  73  96  93  84 الفعالية

 50  77  84  80  80  72  94  67 - ف مع تغير المناخالتكي

 85  69  78  77  67  64  89  86  72 االستدامة

 80  68  77  71  57  76  79  79  68 الكفاءة

    80  86  85  78  79  92  85  80 المتوسط عبر المؤشرات

 .2016-2014تغطي الفترة  2017إلنمائية للصندوق لعام المدرجة في تقرير الفعالية ا إنجاز المشروعات رمجموعة تقاري أ
 .2017-2015تغطي الفترة  2018المدرجة في تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  إنجاز المشروعات رمجموعة تقاري ب

 ش عبهناك اختالفات كبيرة بين أداء المشروعات المنفذة في مختلف  االختالفات اإلقليمية في التصنيفات. -27
 ،بما في ذلك البلدان ذات األوضاع الهشة ،في السياق القطريتباينات الصندوق. وتعكس هذه االختالفات 

 مشروعاتوالتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في ال ،واألطر المؤسسية الضعيفة وعدم االستقرار السياسي
 4.الشاملاألداء  وضعف

هو  أفريقيا الغربية والوسطى بينما كان أداء التصنيفات عموماأفضل  يآسيا والمحيط الهادحققت فقد  -28
البلدان التي تعاني من  تضم أكبر عدد من أفريقيا الغربية والوسطىأن بضعف. ويمكن تفسير ذلك األ

ألداء المتعلقة باأهداف الصندوق حققت  يآسيا والمحيط الهاداإلقليمي أن  التوزيعويظهر أوضاع هشة. 
أداء  كان. و حققت األهداف الخاصة بخمسة مؤشرات يةجنوبالو  يةشرقالا أفريقيجميع المؤشرات في حين أن ل

أفريقيا الغربية أهداف الصندوق بشأن مجموعة من المؤشرات )مثل مستوى الش عب اإلقليمية األخرى دون 
ل والشرق األدنى وشما ؛بشأن االبتكار أمريكا الالتينية والكاريبي؛ و بشأن الكفاءة واألداء الحكومي والوسطى

 بين الجنسين وتمكين المرأة(. ةأفريقيا وأوروبا بشأن المساوا

                                                      
 مشروعاتبشأن فهم ال 2012لعام  لتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقلموضوع التعلم تسليط الضوء عليه في كما تم  4

السياقات المرتبطة ، في حين أن اتأداء المشروع ا صغيرا منجزءاالستثنائية، فإن الدخل القومي اإلجمالي على المستوى القطري يفسر 
 مشروعاتوعدد أقل من ال أقل أداء بمشروعاتفي البلدان ذات األوضاع الهشة( ترتبط  الحال)كما هو  والتسيير اتالمؤسسو السياسات ب

 .المواتيةالبلدان ذات السياقات مقارنة بذات األداء الجيد 
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إلى النسبة المئوية المرتفعة نسبيا من  2016و 2015االنخفاض في التصنيفات في عامي  إسناديمكن و  -29
غلقت في هذه التي أ   أفريقيا الغربية والوسطىو  األداء في أمريكا الالتينية والكاريبي منخفضة مشروعاتال

 ،الفقر الريفي على الشاملواألثر  ،فعاليةال)التسع من مؤشرات النتائج  ةبالنسبة لست ،في الواقعو  5الفترة.
دارة الموارد الطبيعيةو  ،االستدامةو  أمريكا أفادت  ،األداء الحكومي(و  ،التكيف مع تغير المناخو  ،البيئة وا 

أنها غير على المصنفة  مشروعاتن الأعلى نسبة مئوية مب أفريقيا الغربية والوسطىو  الالتينية والكاريبي
ذلك جزئيا  يرجع ،في أمريكا الالتينية والكاريبيو . 2016و 2015مرضية إلى حد ما أو أقل بين عامي 

ضعف األخرى. ويمكن تفسير  باألقاليممقارنة  التي تواجه مشاكل مشروعاتلللنسبة المئوية األعلى نسبيا ل
والتي تفاقمت بسبب  ،هذا اإلقليمالهشة في  الكبير من األوضاعلعدد با أفريقيا الغربية والوسطىاألداء في 

 .مشروعاتمما أوقف تنفيذ العديد من ال ،2015و 2014اإليبوال في غرب أفريقيا خالل عامي  تفشي

التي لمشروعات االتحليل أن الصندوق نجح في تحديد  يبين .وتصحيحهااألداء  عن مواطن ضعفكشف ال -31
لمشروع عند الشامل لنجاز لإلغير المرضية  المصنفة في فئةومن بين المشروعات  .تواجه مشاكل مبكرا

أثناء  بالفعل 6تواجه مشاكلمشروعات منها على أنها في المائة  81إلى بالفعل تم اإلشارة كان قد االنتهاء، 
 .الصندوقالتي يقوم بها شراف اإل عمليات التنفيذ من خالل

البيانات  تظهر فقد أ. ءدااألتم تحديدها وتصحيح يالمشاكل التي  حلكيفية وهناك نتيجة هامة أخرى تتعلق ب -31
تواجه مشاكل مشروعات أشير إليها على أنها المشروعات التي يمولها الصندوق  جميعفي المائة من  43أن 

العديد من فيها نفذ ي  . وهذا يؤكد الظروف الصعبة التي أثناء التنفيذواحدة على األقل مرة  بالفعل
واحدة على األقل مرة  أشير إلى أنها تواجه مشاكل بالفعل غير أنه من بين المشروعات التي. مشروعاتال

عند  من ذلك مرضية إلى حد ما أو أفضل ها مصنفة على أنهافي المائة من 73 ، كانت نسبةأثناء التنفيذ
نتائج تحقيق ن األداء و مساعدة أغلبية مشروعاته على تحسي استطاععلى أن الصندوق ذلك يدل . و اإلنجاز

 .خالل التنفيذ صودفترغم التحديات التي اإلنجاز جيدة عند 

ضمان بشأن  تهبشكل كبير عملي 2015في عام عزز الصندوق  التقييم الذاتي.و النتائج  هيكلية تعزيز -32
تقارير أكثر صرامة ل استعراضعملية  ترسيخمن خالل  اإلنجازعند  اتأداء المشروع لتصنيفالجودة 

متواضعة بشكل غير متناسب  تصنيفاتإلى أدت قد  هذه العملية الجديدةتكون ربما و . جاز المشروعاتإن
 .اآلن اتتصنيفال ت معايرةولكن تم ،ألول مرة وضعهاتم  اعندم

وعمليات  2018لعام  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقوكما ذ كر في  ،ذلك وباإلضافة إلى -33
حيث  ،بشكل ملحوظ تقارير إنجاز المشروعاتفقد تحسنت جودة  ،اها مكتب التقييم المستقلالتقييم التي أجر 

 المواءمةوينعكس ذلك أيضا في زيادة  7.من ذلك أنها م رضية أو أفضلمنها على في المائة  90صنف 

                                                      
التي نفذت في بوركينا فاسو وكوت ديفوار وجمهورية  تلكيفات المنخفضة التي أغلقت في هذه الفترة ذات التصن المشروعاتتشمل  5

 .ن في هايتييوغانا وبنما، ومشروع يةجمهورية الدومينيكالالكونغو الديمقراطية و 
ذا التحليل إال المشروعات التي ولم يدرج في ه. المشروعات التي تواجه مشاكل والمشروعات المحتمل أن تواجه مشاكليتتبع الصندوق  6

 تواجه مشاكل. ولو أدرجت المشروعات المحتمل أن تواجه مشاكل، لكانت النسبة أعلى من ذلك.
 .2018لعام  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق من تحليل 7
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 بين قتأغل التي مشروعاتال لمجموعة الفرقمتوسط  كان: ومكتب التقييم المستقل ارةبين تصنيفات اإلد
 0.42.8- الفرق كان عندما ،2015-2013 الفترةا مقارنة بتحسن هذاويعد . 0.30-قدره  2016و 2014 عامي

المشروعات التي  حققتهاعلى المستوى القطري التي  اإلنمائيةمخرجات ال :3مستوى إطار قياس النتائج  -34
 امولهجاريا يمشروعا  170نتائج هذا العام على مستوى المخرجات من  است مدت. يدعمها الصندوق

المستوى  قياس النتائج االثني عشر من إطار مؤشرات مننتائج ثالث كانت كان األداء متباينا: و الصندوق. 
)المشروعات المرتبطة بالخدمات المالية الريفية  التجديد العاشر لموارد الصندوقأهداف في حدود بالفعل  3
من المدخرين مليون  16.14إلى  الوصولفي الواقع، تم و  .والمؤسسات( توالسياسا الصغرى مشروعاتوال
. التجديد العاشر لموارد الصندوق، مما حقق أهداف يننشطين المقترضمن المليون  7.68طوعيين وال

التجديد في من خدمات ترويج األعمال )النطاق المستهدف شركة  91 250استفادت ضافة إلى ذلك، وباإل
مليون شخص على مواضيع إدارة  1.94( وتم تدريب 120 000-80 000: العاشر لموارد الصندوق

 2.3ومليون  1.6بين التجديد العاشر لموارد الصندوق في النطاق المستهدف المجتمعات المحلية )يتراوح 
 .مليون(

مؤشرات إضافية: بالنسبة لثالثة  التجديد العاشر لموارد الصندوققترب الصندوق من تحقيق أهداف كما ا -35
 وكانتمليون،  97.9خاص الذين يتلقون خدمات من المشروعات التي يدعمها الصندوق )عدد األش

ثيوبيا والهند ونيجيريا  موارد الملكية المشتركة في إطار ممارسات و  ؛(البلدان األكثر استفادةبنغالديش وا 
أن  غير(. 2 700)إصالحها  أو ومرافق األسواق التي يتم إنشاؤهاماليين هكتار(؛  3اإلدارة المحسنة )
 استصلحت في إطار خطط الري: مؤشرات األراضي التي أنشئت أو بشأن هدفتحقيق الالصندوق بعيد عن 

إنتاج المحاصيل والثروة  تكنولوجياتاألشخاص المدربين على ممارسات و عدد و ؛ هكتار( 57 500)
 الملحقمن  3ي الجدول ف المخرجات. وترد معلومات تفصيلية عن األداء مقارنة بجميع مؤشرات يوانيةالح

 األول.

. القطرية التي يدعمها الصندوق مشروعاتالفعالية التشغيلية للبرامج وال :4مستوى إطار قياس النتائج  -36
أساس قاس األداء على ويالقطرية.  مشروعاتيقيس هذا المؤشر التقدم نحو الفعالية التشغيلية في البرامج وال

دارة  اإلدراج،عند  اتعوجودة المشرو  ،تنفيذ البرامج القطرية والتمويل المشترك. وكان األداء على  الحوافظوا 
ألنشطة غير اإلقراضية على مستوى المتعلقة با دافاأله تحققتحيث  ،هذا المستوى إيجابيا بشكل عام

وقد وظيفة ضمان الجودة.  حسبما تصنفها ةالجديدالمشروعات البرامج القطرية فضال عن جودة تصميم 
إال  في األداء اظهر تدهور ولم ي. عملية صرفنسبة الصرف والوقت من الموافقة إلى أول  كل من تتحسن

 .التمويل المشترك

في تنفيذ البرامج  األداءتم تقييم  ،التجديد العاشر لموارد الصندوقفيما يخص  .ةتنفيذ البرامج القطري -37
دراكا ل 9.للعمالء استقصاء خاللمن  أساساالقطرية   يةنشطة غير اإلقراضاألتقييم أداء جه التي تواقيود لوا 

                                                      
لتي أجراها مكتب التقييم المستقل للمشروعات التثبت من تقارير إنجاز المشروعات اعمليات  تصنيفتم حساب الفرق بمقارنة متوسط  8

 .المقابلةالتثبت من تقارير إنجاز المشروعات عمليات  تصنيفاتمتوسط ب 2016و 2014وبين عامي  2015و 2013 المغلقة بين عامي
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عن طريق التقييمات  معلوماتقدم اإلدارة أيضا ، ست  فقط للعمالء والشركاء الوطنييناستقصاء من خالل 
يتم إعادة تصميم  ،باإلضافة إلى ذلكو . التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقالذاتية للبرامج القطرية في 

 .متانةكثر فعالية و قياسا أمالعمالء ليصبح  استقصاء

حيث تجاوزت جميع المؤشرات األربعة  ،فإن نتائج هذا العام إيجابية للغاية ،وعلى الرغم من هذه القيود -38
 ؛جدول أعمال فعالية المعونةوالتقيد ب ؛أهداف التجديد العاشر لموارد الصندوق: المساهمة في زيادة الدخول

بتحديث المبادئ التوجيهية لبرنامج الفرص  حالياق . ويقوم الصندو اتحوار السياسات وبناء الشراكو 
مما  ،الحكوماتلالنخراط مع في وضع استراتيجيات انتقال أطول أجال  الفرقاالستراتيجية القطرية لمساعدة 

 واالنخراط اتعلى مستوى المشروع االنخراطالتآزر بين أوجه تعزيز ويمثل مجي. نانهج بر وضع يؤدي إلى 
 الوطنية أولوية بالنسبة للصندوق لتحسين أداء البرنامج القطري. اتالسياس وىعلى مست

 أعلى من الهدف لجميع المؤشرات المتعلقة بالجودة عند التصنيفاتكانت  .اإلدراجعند  اتجودة المشروع -39
البيئة وتغير مجال في  كبير. ويمكن مالحظة تحسن ةاالستثماري اتتصميم المشروعفيما يتعلق ب اإلدراج
وتعد هذه النتيجة في المائة.  98في المائة إلى  90من التصنيفات المرضية  ت فيه نسبةذي ارتفعال ،المناخ

فإن جودة  ،الكبير الذي أحرزه الصندوق في تعميم هذا الموضوع في الحافظة. ومع ذلك قدمعالمة على الت
 مشروعاتالفضت التصميم في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة تخلفت عن الحافظة اإلجمالية وانخ

بالتقرير األخير عن الفعالية اإلنمائية مقارنة  من ذلك أفضلأنها مرضية إلى حد ما أو على التي صنفت 
تعزز هذه البيانات أهمية البرنامج و في المائة.  91في المائة إلى  96من  ا  ملحوظ للصندوق انخفاضا  

 الهشة لتعزيز األداء. األوضاعالخاص للبلدان ذات 

 2017سجل في عام القياسي المح من الصرف الصندوق من فعاليته التشغيلية كما يتض يزيد .لحافظةاإدارة  -41
هذا المستوى القياسي من  وقد استمر 10التمويل.جميع مصادر  عبرحوالي مليار دوالر أمريكي والذي يبلغ 

 16.3شهرا إلى  16.8من  عملية صرفالمشروع وأول على موافقة الزمنية بين اللفترة الصرف بانخفاض ا
 الواردةفي المائة باستخدام المنهجية  13.1في المائة إلى  12.8من  الصرفأي زيادة في نسبة  – 11شهرا

تطبيق منهجية لحساب نسبة عند لصندوق. و الخاصة بالتجديد العاشر لموارد االمشاورات هيئة في تقرير 
التجديد الحادي ستخدم في ت  )وسالدولية األخرى  تتواءم مع تلك التي تطبقها المؤسسات المالية صرف األموال

 .في المائة 19.1قدرها  صرف األموالنسبة  تكون(، عشر لموارد الصندوق

في دراسة متعمقة  تبلورتالتي ، و نتيجة زيادة اهتمام اإلدارة لصندوقفي االصرف  وجاء تحسن مستوى -41
 لتحدياتل للتصديخطة عمل للصرف  توضعهذه الدراسة،  وبناء على .2016الصرف خالل عام  مسائلل

                                                                                                                                                            
 استقصاءولكي يكون . همفقط منبلدا  35لم تقدم ردود مؤهلة إال من  ، ولكنفي االستقصاءللمشاركة  بلدا 37، تمت دعوة 2018في عام  9

أجري كانت البلدان التي و المائة. في  40 ال يقل عنردا على األقل وتحقيق معدل استجابة  20على البلد التماس كان ، صحيحا العمالء
 .، وبالتالي فإن النتائج قابلة للمقارنة2016عام المشاركة في استقصاء هي نفس البلدان  2018في عام  مالءالع استقصاء فيها

يشمل ذلك أموال من قروض ومنح الصندوق وحساب األمانة اإلسباني وبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  10
 واألموال التكميلية.

 تسعى اإلدارة إلى مواصلة خفض الوقت من الموافقة وحتى أول صرف عن طريق إدخال أداة التنفيذ السريع الستهالل المشروعات. 11
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 اتلتتبع أداء المشروع المؤسسيةالمعلومات  ، بما في ذلك تحسين نظم تكنولوجياالدراسة التي كشفت عنها
 .مشروعاتال والمشتريات فيالسياسات المتعلقة باإلدارة المالية  اتواستعراض

في المائة  10.5في المائة إلى  12.8من  البلدان التي تعاني من أوضاع هشةوانخفضت نسبة الصرف في  -42
فيها أداء المشروع بسبب  تعطلنتج هذا االنخفاض عن العديد من الحاالت التي و خالل العام الماضي. 

 مشروعاتتدرك اإلدارة التحديات المتعلقة بتصميم الو بما في ذلك في الشرق األوسط.  ،ظروف خارجية
ر البرنامج الخاص للبلدان ذات يتطو تعمل على وهي  ،وتنفيذها في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة

 .2019والذي سيبدأ في الربع الثاني من عام  ،األوضاع الهشة

في المائة  60منه  ،أمريكي مليار دوالر 3.6قدره  2017-2015فترة اإلبالغ لالتمويل المشترك مجموع  وكان -43
اآلن  تبلغو  1.2السنة الماضية من  لخال يل المشتركانخفضت نسبة التمو و . في المائة دولي 40و محلي
للفترة المشمولة بالتقرير. وهذا يعني أنه بالنسبة لكل دوالر أمريكي يستثمره الصندوق، تم تعبئة دوالر  1.0

يعود االنخفاض العام في التمويل المشترك خالل و . دوليمحلي و تمويل مشترك شكل أمريكي آخر في 
انخفض التمويل المشترك ؛ و الدوليالمشترك التمويل في ي إلى انخفاض السنوات القليلة الماضية بشكل رئيس

تقرير القطرية انخفاضا في التمويل المشترك منذ  حوافظ. وسجلت العديد من الفقط المحلي بشكل طفيف
ندونيسيا والسودان. ولذلك بالماضي،  الفعالية اإلنمائية للصندوق للعام  يحققلم ما في ذلك الصين وا 

التجديد الحادي عشر لموارد الخاص بهدف ، ويبدو ال1.2 التجديد العاشر لموارده البالغ دفالصندوق ه
 .صعوبةأكثر  الصندوق

عملية نسبة التمويل المشترك الحالية حسب مجموعة الدخل أن البلدان المتوسطة الدخل تحرك  توزيعويبين  -44
المحلي األعلى المشترك . وكانت نسبة التمويل ال سيما عندما يتعلق األمر بالموارد المحليةو  ،تعبئة الموارد

. وفيما يتعلق بنسبة خلالد المنخفضة البلدان في ىدناألو  البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليافي 
للتمويل المشترك حيث سجلت أعلى نسبة  ،تحرك هذا النمط في االتجاه المعاكس ،الدوليالمشترك التمويل 

النظر عند و  12.متوسطة الدخل من الشريحة العليافي البلدان  ى نسبةالدخل وأدن دولي في البلدان منخفضةال
مشترك تمويل أعلى نسب  أمريكا الالتينية والكاريبيو  يوالمحيط الهادآسيا إلى االتجاهات اإلقليمية، سجلت 

لي في محالمشترك التمويل مستوى للأعلى  س جلوالثالثين الماضية، في حين  ةعلى مدار الشهور الست
 .أمريكا الالتينية والكاريبي

األول. ويمكن االطالع على  الملحقفي واألقاليم البلدان المشترك الموزعة حسب فئات أرقام التمويل  وترد -45
سهاماتهالقطاع الخاص  انخراطمزيد من المعلومات عن   أدناه. 1 اإلطارفي  وا 

                                                      
قياسي دقيق أجرته اإلدارة تحضيرا الستراتيجية التمويل المشترك القادمة باستخدام  يكيد هذه االتجاهات من خالل تحليل اقتصادتم تأ 12

 سنة بشأن تكويل المشروعات. 20بيانات تاريخية على امتداد 
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سهاماته.  اإلطار: انخراط القطاع الخاص وا 

لتعبئة موارد مالية إضافية لتلبية االحتياجات االستثمارية المتعلقة  بالغة األهميةالقطاع الخاص مع  اتتعد الشراك
الصندوق مع الشركات الخاصة باطراد، وال سيما في  زاد انخراطبأهداف التنمية المستدامة. وفي السنوات األخيرة، 

 على التجارب الناجحة، بما في ذلك ما يلي: هناك العديد من األمثلةو لفقراء. المناصرة لالقيمة  سلتنمية سال

بين القطاعين العام  اتالشراكبشأن بتجريب آليات وساطة إنشاء الشراكات من أجل القيمة يقوم مشروع  •
الممتد مشروع ال وقادالتي يمولها الصندوق مع الحكومات.  في مشروعات سالسل القيمة ينوالخاص والمنتج

الذي نفذته المنظمة الهولندية و (، 2018 كانون الثاني/إلى يناير 2015اط شب/فبرايرالسنوات )من لثالث 
للتنمية في السلفادور وموزامبيق والسنغال وأوغندا وفييت نام، الصندوق إلى تحديد عدد من العوامل التي 

، وقدم دروسا مهمة بشأن إشراك القطاع ينتؤثر على الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمنتج
 ومنظماتهم.أصحاب الحيازات الصغيرة خاص مع المزارعين ال

لالشتراك في العمل نحو تحقيق التنمية  Ant Financialمشترك مع شركة  وقع الصندوق إعالن نوايا •
االقتصادية للمناطق الريفية في الصين وبلدان نامية أخرى. وتعد هذه هي الخطوة األولى في إضفاء الطابع 

قيمت في سياق المشروعات التي يمولها الصندوق في الصين، ولكن ذات إمكانات الرسمي على شراكة أ
  .لتحقيق انتشار عالمي

بين بين بلدان الجنوب مرفق التعاون  أ طلق ،يتعلق بالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيوفيما  -46
. مقترحات لتقديم دعوة ولأ عن مؤخرا وأعلن 2018 شباط/فبراير فيوالتعاون الثالثي والصندوق الصين 
التكنولوجيات والمعارف بين البلدان  تقاسمفي سعي الصندوق إلى تيسير  مةمهبناء  لبنة بمثابة ذلك وسيكون
 النامية.

يقيس هذا المؤشر التقدم الذي . للصندوق تانالفعالية والكفاءة المؤسسي: 5مستوى إطار قياس النتائج  -47
 .تينالمؤسسيوالكفاءة علقة بالفعالية أحرزه الصندوق مقابل األهداف المت

تحسنت جميع مؤشرات الكفاءة. وتعزى هذه  ،الماضي اإلنمائية للصندوق للعاموبالمقارنة مع تقرير الفعالية  -48
مليار دوالر أمريكي عبر قدره قرابة  2017في عام لمبلغ قياسي إلى صرف الصندوق  أساساالتحسينات 

في  60من القروض والمنح. وشمل هذا زيادة بنسبة أمريكي يار دوالر مل 1.3 تقديمجميع أدوات التمويل و 
في حين لم تشهد الميزانية اإلدارية للصندوق سوى زيادة  ،2016لعام  والمنحالمائة عن برنامج القروض 

 طفيفة على مدى السنوات الماضية.

في المائة من  47و (، حيث يوجد اآلن نح2-3-5يعجل الصندوق أيضا بعملية الالمركزية )المؤشر و  -49
مثيلتها وتزيد هذه النسبة عن . الميزانية في المكاتب القطرية للصندوقاإلقليمية المدرجة في عب وظائف الش  

 للوظائفالمكافئة  الوظائففي المائة. وتعكس هذه الزيادة  45البالغ هدف ال عن بكثيرتزيد و  2016 عامفي 
 2017لعام  االستراتيجية لقوة العمل الخطة نتيجة تنفيذ ندوقالقطرية للصفي المكاتب  بدوام كامل الجديدة

 للش عب اإلقليمية.

كما ورد في تقرير  ،في المائة 25وما فوقها من  5-فالنسبة المئوية للنساء في الوظائف من الفئة  وزادت -51
في  35 بالغالهدف الرغم أنها ال تزال دون  ،في المائة 28إلى  ،2016لعام  الفعالية اإلنمائية للصندوق
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، 2017بين الجنسين في عام بشأن التمايز خطة عمل الصندوق  نتيجة وضعهذه الزيادة  توقد ت يسر المائة. 
. ومن األمثلة على ذلك مبادرات التوعية لجذب مبادرة لتحقيق المساواة بين الجنسين 20والتي تشمل 

دارة المواهب و  ،القصيرة القوائمومتطلبات  ،المرشحات ودعم  ،وبرامج التدريب والتعليم ،ت الوظيفيةالمساراوا 
 التوازن بين العمل والحياة.

 : تعميم تغير المناخموضع التركيز -رابعا
تعميم تغير المناخ خالل  بشأنالتركيز" لهذا العام لمحة عامة عن مبادرات الصندوق موضع يقدم قسم " -51

يبني الصندوق على هذه األسس. ويمكن كيف س ، ويوضحلموارد الصندوقوالعاشر التجديد التاسع  تيفتر 
 الثالث. الملحقاالطالع على النص الكامل في 

 لتحسين األداء المضي قدماطرق  -خامسا
. ومع صرف األموالمن حيث برنامج القروض والمنح وحجم  2017حقق الصندوق نتائج باهرة في عام  -52

الهيكلية  المسائلال سيما في ضوء و  ،مائيةإلى نتائج إنهذه اإلنجازات  هناك مجال للتحسين في تحويل ،ذلك
الريفية التي يعمل فيها الصندوق )بما في  لألوضاعالطبيعة المعقدة  اإلدارةوفي حين تدرك األداء.  تقيدالتي 

المعتاد العمل كالحاجة إلى تجاوز فإنها على دراية ب ،(الفقيرةالمجتمعات الريفية  انتشارعد الجغرافي و ذلك الب  
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.و  2030في خطة عام  إسهامهسين من أجل تح

، وتعزيز أولويات مبادرة التميز التشغيلي إلحراز النتائجمن خالل سلسلة من الجهود المترابطة بما في ذلك و  -53
طار في التجديد الحادي عشر لموارد انموذج األعمال   وااللتزامات المتعلقة الفعالية اإلنمائيةلصندوق، وا 

إلى كبير على المدى المتوسط  شكل، من المتوقع أن يتحسن األداء بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقب
 .الطويل

 تسلط أن اإلدارة تودو . مستهدفاو  فوريا اهتماما تتطلب معينة مجاالت هناك ط،وفي األجلين القصير والمتوس -54
إلى حد  مرض ما هو أعلى من إلى صندوقال أداء لرفع اتخاذها يتم ملموسة إجراءات خمسة على الضوء
 ما.

ضاعف الصندوق جهوده الرامية إلى تحقيق  ،مبادرة التميز التشغيلي إلحراز النتائجمن خالل  ،أوال -55
هدفه بالنسبة لعدد الوظائف الموجودة في المكاتب القطرية. كما أشار  ويعمل حاليا على تحقيقالالمركزية 

إلى البلدان المقترضة من أجل توفير أكثر قرب الإلى الحاجة إلى  ستقلالم عدد من توصيات مكتب التقييم
 ،اإلقليمية والمكاتب القطريةدون مزيد من الموظفين التقنيين والتشغيليين في المراكز وبأوثق.  شغيليدعم ت

 األنشطة غير اإلقراضية.فيما يتعلق بداء األمن المتوقع أن يتحسن 

لتقصير فترات التأخير  اتيقوم الصندوق بمراجعة عملية تصميم المشروع ثانيا، لتحسين كفاءة عملياته،و  -56
محددة السياق قابلة  مشروعات وضعتدعم العملية التي تم إدخالها حديثا و . الزمنية وتحسين جودة التصميم

 تهاللالسيجري تطوير أداة التنفيذ السريع  ،لكباإلضافة إلى ذو . إنمائيةأن تحقق نتائج  األرجحللتنفيذ ومن 
قيود القدرات لتقصير  ه األداةتناول هذت. وسوف 2018وسيتم إطالقها في وقت الحق من عام  مشروعاتال

 .التنفيذ وزيادة كفاءة اتمما يؤدي إلى بدء أسرع للمشروع ،أول صرفالفجوة بين الموافقة و 
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وسيوفر القيادة الفكرية  ،2019طلق البرنامج الخاص المعني بالبلدان ذات األوضاع الهشة في عام سي   ،ثالثاو  -57
هذا  تطبيق. ويأتي األوضاع الهشةالصندوق في  النخراطوالخبرات والدعم التشغيلي وضمان الجودة 

أكبر من الموارد األساسية  نسبةبتخصيص  األن اإلدارة التزمت أيض جدا نظراالبرنامج في الوقت المناسب 
لموارد  خالل فترة التجديد الحادي عشر ألوضاع الهشةافي المائة( للبلدان ذات  30و في المائة 25)بين 

 .الصندوق

على تعزيز الشراكات على المستوى بشكل متزايد يركز نموذج األعمال المتطور في الصندوق  ،رابعاو  -58
 أثرية مع الحكومات والشركاء الدوليين إلى عاليمكن أن يؤدي تكوين شراكات أكثر فو . يتجاوزهالقطري وما 
تقوم  ،اإلنمائيلتمويل ا جهة لتجميعبكثير. ولتحقيق هدف الصندوق المتمثل في أن يصبح إنمائي أكبر 

كجزء عليهما اإلدارة بصياغة استراتيجية للتمويل المشترك إلى جانب خطة عمل للتمويل المشترك للموافقة 
مبتكرة الستراتيجيات واال ؛ستوضح هذه االستراتيجية: أهداف التمويل المشترك اإلقليميةو من إطار االنتقال. 

والمساهمات العينية في  الخاصأكثر صرامة لحساب مساهمات القطاع  يةومنهج ؛لجذب التمويل المشترك
 التمويل المشترك.

تقع اإلدارة المحسنة للنتائج في صميم صنع القرار القائم على األدلة واإلجراءات التصحيحية في  ،خامساو  -59
في الوقت المناسب على مستوى المتاحة بيانات عالية الجودة و  صنقما يكون  وكثيراالوقت المناسب. 

مكتب التقييم المستقل.  تفي تقييما تم تسليط الضوء عليه كثيراكما  ،داءضعف األالمشروع سببا أساسيا ل
في إجراء تصحيحات إمكانية اإلشراف وضمان  لتيسيردارة النتائج التشغيلية ا إلاإلدارة نظام ونشرت

القطري، بدأ الصندوق في إعداد  المستوىعلى و بطريقة فعالة خالل تنفيذ المشروع. بكفاءة و ة منتصف الدور 
اإلدارة القائمة على النتائج: أداة للتقييم الذاتي مجال مبادرتين رياديتين مترابطتين من أجل تعزيز القدرات في 

وبرنامج تدريب  ؛د هذه الثغراتطط عمل لسخفي البلدان ووضع الرصد والتقييم قدرات في لثغرات لتقييم ا
صدار الشهادات  .رصد وتقييم التنمية الريفيةمجال في  اتلموظفي المشروع وا 

بتحسين أدائه أداء جيدا على مدار العام الماضي ويلتزم الصندوق  فقد أدىوبينما ال تزال هناك تحديات،  -61
 .2030 عام خطةفي تنفيذ  ةديدج بأساليبمساهما و مرضي إلى حد ما األداء ال، متجاوزا من ذلك رثأك
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النتائج مقابل المؤشرات واألهداف المحددة في إطار قياس النتائج لفترة التجديد 

 العاشر لموارد الصندوق

 1الجدول 
 نواتج الفقر العالمي واألمن الغذائي واالستثمار الزراعي –المستوى األول من إطار قياس النتائج 

 النتائج  ب خط األساسسنة  المصدر المؤشرات

    نواتج الحد من الفقر العالمي واألمن الغذائي 1-1

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر العالمي البالغ  1-1-1

 (2013) 10.9 (1999) 28 أ شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة دوالر أمريكي في اليوم 1.90

(2016) 11 غير منطبق أ حصاءات في األمم المتحدةشعبة اإل معدل انتشار نقص التغذية بين السكان 2-1-1
c 

 (2015) 23.9 غير منطبق أ شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة )المتوسط والحاد( معدل انتشار انعدام األمن الغذائي 3-1-1

 (2017) 22.2 منطبق غير أ شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بين األطفال دون الخامسة من العمر التقزممعدل انتشار  4-1-1

    نواتج االستثمار الزراعي في العالم 2-1

مجموع التدفقات الرسمية الموجهة إلى قطاع الزراعة  1-2-1

  (2016) 12.5 غير منطبق أ شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة )مليارات الدوالرات األمريكية(

 (2016) 0.23 غير منطبق أ ءات في األمم المتحدةشعبة اإلحصا )مؤشر( اإلنفاق الحكومي على الزراعة 2-2-1

 Report of the Secretary General on Progress Towards the Sustainable Development Goals (E/2018/64), 10 2018راجع  أ

May 2018. 
 .لألمم المتحدةاللجنة اإلحصائية تخدمة بمساعدة على تحديد سنوات األساس والبيانات ذات الصلة الخاصة بالمؤشرات المسما زال العمل جاريا   ب
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 2الجدول 
النواتج اإلنمائية واألثر الذي تحققه المشروعات المدعومة من  –المستوى الثاني من إطار قياس النتائج 

 الصندوق على المستوى القطري

 المصدر المؤشرات

 خط األساس 

 ب2017-2015 أ 2014-2016 2013 - 2011

المستهدف 
تجديد من ال
العاشر 
2018 

      مؤشرات األثر 2-1

عدد األشخاص الذين يشهدون  2-1-1

حراكا  اقتصاديا  )بماليين 

 األشخاص(

 غير منطبق غير منطبق غير منطبق تقييم األثر في الصندوق

40 

عدد األشخاص الذين يتحسن  2-1-2

 إنتاجهم )بماليين األشخاص(
 غير منطبق ر منطبقغي غير منطبق تقييم األثر في الصندوق

43 

عدد األشخاص الذين تتحسَّن س بل  2-1-3

وصولهم إلى األسواق )بماليين 

 األشخاص(

 غير منطبق غير منطبق غير منطبق تقييم األثر في الصندوق

42 

عدد األشخاص الذين تزداد قدرتهم  2-1-4

 على الصمود )بماليين األشخاص(
 غير منطبق منطبقغير  غير منطبق تقييم األثر في الصندوق

22 

 ( عند اإلنجازمن ذلك مؤشرات النواتج )النسبة المئوية للمشروعات المصنَّفة بتقدير ُمرٍض إلى حد ما أو أفضل 2-2

 90 78 84 88 تقارير إنجاز المشروعات الفعالية 2-2-1

 - 59 68 - تقارير إنجاز المشروعات الدول الهشة فقط

 تصنيف مكتب التقييم المستقل
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 

المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات

 غير منطبق 76 75

 

 80 68 77 76 تقارير إنجاز المشروعات الكفاءة 2-2-2

 - 59 74 - تقارير إنجاز المشروعات الدول الهشة فقط

 تصنيف مكتب التقييم المستقل
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 

المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات

 غير منطبق 53 57

 

 90 82 86 88 تقارير إنجاز المشروعات األثر على الفقر الريفي 2-2-3

 - 73 79 - تقارير إنجاز المشروعات الدول الهشة فقط
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 تصنيف مكتب التقييم المستقل
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 

المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات

 غير منطبق 81 86

 

 90 88 87 93 تقارير إنجاز المشروعات نسينالمساواة بين الج 2-2-4

 تصنيف مكتب التقييم المستقل
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 

المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات

 غير منطبق 77 80

 

 85 69 78 81 تقارير إنجاز المشروعات استدامة الفوائد 2-2-5

 - 55 63 - تقارير إنجاز المشروعات الدول الهشة فقط

 مكتب التقييم المستقلتصنيف 
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 

المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات

 غير منطبق 61 65

 

 90 88 92 91 تقارير إنجاز المشروعات االبتكار وتوسيع النطاق 2-2-6

 88 93 - تقارير إنجاز المشروعات االبتكار فقط - 

 تصنيف مكتب التقييم المستقل
 ج

از التثبت من تقارير إنج

المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات

 غير منطبق 86 79

 

 87 92 - تقارير إنجاز المشروعات توسيع النطاق فقط - 

 تصنيف مكتب التقييم المستقل
التثبت من تقارير إنجاز  ج

المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات

 غير منطبق 84 79
 

 90 84 88 86 مشروعاتتقارير إنجاز ال إدارة البيئة والموارد الطبيعية 2-2-7

 تصنيف مكتب التقييم المستقل
 ج

من تقارير إنجاز  ثبتالت

المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات

 غير منطبق 85 73

 

دعم أصحاب الحيازات  2-2-8

الصغيرة في التكيُّف مع تغيُّر 

 50 77 84 غير منطبق تقارير إنجاز المشروعات المناخ

 تصنيف مكتب التقييم المستقل
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 

المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات

 غير منطبق 81 غير منطبق

 

 80 81 90 78 تقارير إنجاز المشروعات األداء الحكومي 2-2-9
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 .2017في تقرير الفعالية اإلنمائية لعام وردت هذه النتائج  أ
 عن الديناميات من سنة إلى أخرى. ت عرض نتائج تقارير إنجاز المشروعات مجمَّعة لفترة ثالث سنوات لزيادة دقة اإلبالغ ب
 .2018يار لدى مكتب التقييم المستقل، مايو/أالمصدر: قاعدة بيانات التقييمات ج 

  

 تصيف مكتب التقييم المستقل
 ج

التثبت من تقارير إنجاز 

المشروعات/تقييم أداء 

 المشروعات

 غير منطبق 72 66
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 3الجدول 
المخرجات اإلنمائية التي تحققها المشروعات التي يدعمها الصندوق  –طار قياس النتائج المستوى الثالث من إ
 على المستوى القطري

 المصدر المؤشرات
خط األساس 

2013 

2016
 أ

2017
 ب

نطاقات التوقعات لفترة 

 2018التجديد العاشر 

     االنتشار الشامل 3-1

عات األشخاص الذين يحصلون على خدمات من المشرو 3-1-1

 التي يدعمها الصندوق 

 )ماليين األشخاص؛ نسبة الذكور إلى اإلناث( 

نظام إدارة 

النتائج 

 130-110 (50:50) 97.93 (50:50) 97.04  (52:48) 98.6 واألثر

     إدارة الموارد الطبيعية 3-2

نة  3-2-1 األراضي الخاضعة لممارسات اإلدارة المحسَّ

 )بماليين الهكتارات(

نظام إدارة 

النتائج 

 5.0-3.3 3.02 3.01 4.1 واألثر

 مساحة األراضي التي تخدمها ُنظم الري )بالهكتار( 3-2-2

نظام إدارة 

النتائج 

 000 350-000 240 517 57 021 57 000 277 واألثر

      التكنولوجيات الزراعية 3-3

السكان المدربون على ممارسات/تكنولوجيات اإلنتاج  3-3-1

اني )بماليين األشخاص؛ نسبة المحصولي والحيو

 الذكور إلى اإلناث(

نظام إدارة 

النتائج 

 7.7-5.5 (47:53) 2.56 (47:53) 2.51 (53:47) 6.4 واألثر

      الخدمات المالية الريفية 3-4

المدخرون الطوعيون )ماليين األشخاص؛ نسبة الذكور  3-4-1

 إلى اإلناث(

نظام إدارة 

النتائج 

 21-14 (39:61) 16.14 (39:61) 16.13 (28:72) 19.1 واألثر

المقترضون النشطون )ماليين األشخاص؛ نسبة الذكور  3-4-2

 إلى اإلناث(

نظام إدارة 

النتائج 

 7.5-5.0 (35:65) 7.68 (35:65) 7.68 (40:60) 6.2 واألثر

      التسويق 3-5

 الطرق التي يتم إنشاؤها/إصالحها )بالكيلومتر( 3-5-1

نظام إدارة 

تائج الن

 000 24-000 18 930 13 690 13 120 20 واألثر

 مرافق التجهيز التي يتم إنشاؤها/إصالحها 3-5-2
نظام إدارة 

  300 11-500 7 191 5 191 5 391 9النتائج 
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 المصدر المؤشرات
خط األساس 

2013 

2016
 أ

2017
 ب

نطاقات التوقعات لفترة 

 2018التجديد العاشر 

 واألثر

 مرافق التسويق التي يتم إنشاؤها/إصالحها 3-5-3

نظام إدارة 

النتائج 

  000 5-000 3 709 2 672 2 252 3 واألثر

      المشروعات الصغرى 3-6

 المشروعات التي تصل إلى خدمات تعزيز األعمال 3-6-1

نظام إدارة 

النتائج 

 000 120-000 80 250 91 249 91 000 88 واألثر

      السياسات والمؤسسات 3-7

األشخاص المدربون على مواضيع اإلدارة المجتمعية  3-7-1

 اث()ماليين األشخاص؛ نسبة الذكور إلى اإلن

نظام إدارة 

النتائج 

 2.3-1.6 (24:76) 1.94 (23:77) 1.93 (24:76) 1.8 واألثر

 التكيُّف مع تغيُّر المناخ 3-8

أفراد أسر أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء الذين  3-8-1

يتلقون دعماً لمواجهة آثار تغيُّر المناخ )بالماليين(
 

نظام إدارة 

النتائج 

  15-8 1.51 1.50  2.3 واألثر

 .2016. النتائج في نهاية عام 2017النتائج الم بلغ عنها في تقرير الفعالية اإلنمائية لعام  أ
 .2017. النتائج في نهاية عام 2018النتائج الم بلغ عنها في تقرير الفعالية اإلنمائية لعام  ب
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 4الجدول 

 مج القطرية والمشروعات التي يدعمها الصندوقالفعالية التشغيلية للبرا –المستوى الرابع من إطار قياس النتائج 

 المصدر المؤشرات

 خط األساس

2013-

 2017 ب2016 أ2015 2014

المستهدف من 

 التجديد العاشر

2018 

4-1  
 أو أفضل عند التنفيذ من حيث: 4النسبة المئوية للبرامج القطرية المصنَّفة في الرتبة 

اإلسهام في زيادة الدخول وتحسين األمن الغذائي  4-1-1
 90 100 100 97 89 استقصاء العمالء وتمكين النساء والرجال الريفيين الفقراء

 االلتزام بجدول أعمال فعالية المعونة 4-1-2
 100 100 100 100 89 استقصاء العمالء

 االنخراط في حوار السياسات الوطنية 4-1-3
 85 97 100 95 81 استقصاء العمالء

 بناء الشراكات 4-1-4
 90 94 100 97 92 استقصاء العمالء

4-2  
 أو أفضل عند اإلدراج 4النسبة المئوية للمشروعات المصنَّفة في الرتبة 

ج
 

 التصنيف العام لجودة التصميم 4-2-1
 90 97 93 91 91 ضمان الجودة

 (األوضاع الهشة فقطالتصنيف العام لجودة التصميم ) 4-2-2
 85 91 96 90 83 ضمان الجودة

 بين الجنسين  المساواة 4-2-3
 90 97 97 89 81 ضمان الجودة

 والتقييم الرصد 4-2-4
 90 92 88 88 88 ضمان الجودة

 توسيع النطاق 4-2-5
 85 92 95 92 83 ضمان الجودة

 البيئة وتغيُّر المناخ 4-2-6
غير  غير منطبق ضمان الجودة

 منطبق

90 98 80 

الممولة بقروض لديها تحليل اقتصادي  المشروعات 4-2-7
غير  غير منطبق ضمان الجودة منشور ويمكن التحقق منه

 منطبق

100 100 100 

 إدارة الحافظة 4-3
      

الفاصل الزمني بين الموافقة على المشروع وصرف  4-3-1
الدفعة األولى )باألشهر(

ج
نظام الِمنح  

والمشروعات 

 االستثمارية

17 17 16.8 

16.3 

14 

 )الحافظة اإلجمالية( لصرف األموال النسبة المئوية 4-3-2
 15 13.1 12.8 13 15.8 نظام فليكس كيوب

صرف األموال )البلدان التي المئوية لمعدل  النسبة 4-3-3
 14 10.5 12.8 12 15.3 نظام فليكس كيوب تعاني أوضاعاً هشة(

 في التنفيذ على المساواة بين الجنسين التركيز 4-3-4
تقارير وضع 

المشروعات/نظام 

الِمنح والمشروعات 

 االستثمارية

89 91 93 

93 

90 

النسبة المئوية للمشروعات المصنَّفة بأنها ُمرضية  4-3-5
، مع معدل صرف من ذلك أو أفضل إلى حد ما

مقبول )مقابل برنامج العمل والميزانية السنويين 
 المعتمدين(

 46غير  55تقارير وضع 

44 

65 
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 منطبق المشروعات

المئوية للِمنح المصنَّفة بأنها ُمرضية إلى حد ما  النسبة 4-3-6
غير  92 تقارير وضع الِمنح بالنسبة للتقدم اإلجمالي في التنفيذ

 مطبق

91 

92 

80 

 التمويل المشترك 4-4
      

 اإلجمالية(الحافظة نسبة التمويل المشترك ) 4-4-1
نظام الِمنح 

والمشروعات 

 االستثمارية

1.27  1.39 1.27 1.01 

 

1.20 

       مجموعات الدخل

نظام الِمنح  بلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا

والمشروعات 

 االستثمارية

- - 1.47 

1.1

6 

 

نظام الِمنح  خل من الشريحة الدنيابلدان متوسطة الد

والمشروعات 

 االستثمارية

- - 1.63 

1.2

3 

 

نظام الِمنح  بلدان منخفضة الدخل

والمشروعات 

 االستثمارية

- - 0.60 

0.58 

 

       اإلقليم

نظام الِمنح  آسيا والمحيط الهادي

والمشروعات 

 االستثمارية

   1.51  

نح نظام المِ  فريقيا الشرقية والجنوبيةأ

والمشروعات 

 االستثمارية

   0.58  

نظام الِمنح  أمريكا الالتينية والكاريبي

والمشروعات 

 االستثمارية

   1.12  

نظام الِمنح  الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

والمشروعات 

 االستثمارية

   0.71  

نظام الِمنح  فريقيا الغربية والوسطىأ

والمشروعات 

 االستثمارية

   0.77  



EB 2018/124/R.13/Rev.1 الملحق األول 

22 

 .2016وردت هذه النتائج في تقرير الفعالية اإلنمائية لعام  أ
 .2017وردت هذه النتائج في تقرير الفعالية اإلنمائية لعام  ب
 .(2017ديسمبر/كانون األول  31 -2016يناير/كانون الثاني  1شهرا  ) 24تصنيفات الجودة عند اإلدراج م جمَّعة على مدى  ج
ديسمبر/كانون األول  31 -2015يناير/كانون الثاني  1شهرا  ) 36ت أول دفعة من األموال في آخر متوسط المشروعات التي صرفد 

2017.) 
تتسق نسبة الصرف التي يعرضها الجدول مع المنهجية المتفق عليها كجزء من التجديد العاشر لموارد الصندوق. وبالنسبة للتجديد  ه

اب نسبة الصرف على نحو يتوافق مع المؤسسات المالية األخرى. وباستخدام المنهجية الحادي عشر، تم االتفاق على منهجية جديدة لحس
 في المائة.   19.1الجديدة، تبلغ نسبة الصرف 
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 5الجدول 

 الكفاءة والفعالية المؤسسيتان في الصندوق –المستوى الخامس من إطار قياس النتائج 

2017 2016 أ2015 2014خط األساس  المصدر المؤشرات
 ب

المستهدف 

 للتجديد العاشر

2018 

       تحسين تعبئة الموارد وإدارتها 5-1

نسبة تعهدات التجديد العاشر إلى المستوى  5-1-1

 المستهدف لتجديد الموارد

قواعد البيانات 

 المؤسسية

95 95 83 81 100 

       تحسن إدارة الموارد البشرية 5-2

ظفين مؤشر انخراط الموظفين: نسبة المو 5-2-1

 المنخرطين إيجابياً في أهداف الصندوق

االستقصاء 

 للموظفينالعالمي 

76 74 76 76 75 

نسبة العاملين من الدول األعضاء في  5-2-2

 القائمتين باء وجيم

قواعد البيانات 

 المؤسسية

 ُيتابع 43 42 42 40

 5-نسبة النساء في الوظائف من الرتبة ف 5-2-3

 فما فوقها

قواعد البيانات 

 لمؤسسيةا

29 

 

26 25 28 35 

المدة التي يستغرقها شغل الوظائف الفنية  5-2-4

 الشاغرة )باأليام(

البيانات  دقواع

 المؤسسية

109 

 

84 91 90 100 

       تحسن الكفاءة اإلدارية 5-3

       حصة موارد الميزانية المخصصة لكل من: 5-3-1

 1المجموعة  

 2المجموعة  

 3المجموعة  

 4عة المجمو 

البيانات  قواعد

 المؤسسية

 غير منطبق

 غير منطبق

 غير منطبق

 غير منطبق

60.6 

8.7 

25.3 

5.4 

 غير منطبق

 غير منطبق

 غير منطبق

 غير منطبق

 ُيتابع غير منطبق

 ُيتابع

 ُيتابع

 ُيتابع

نسبة وظائف المكاتب القطرية الممولة من  5-3-2

  الميزانية

قواعد البيانات 

 المؤسسية

 45 غير منطبق 40 45.5 42.7

التزامات القروض والِمنح بالدوالر  5-3-3

األمريكي لكل دوالر أمريكي واحد من 

 اإلداريةالنفقات 
ج
 

 

قواعد البيانات 

 المؤسسية

غير  (2011-2013) 7.9

 منطبق

 8.2 غير منطبق 7.7

 

التزامات القروض والِمنح والتمويل  5-3-4

المشترك للمشروعات بالدوالر األمريكي 

ل دوالر واحد من النفقات اإلدارية لك
ج
  

قواعد البيانات 

 المؤسسية

غير  (2011-2013) 14.9

 منطبق

 15.2 غير منطبق 15.3

5.3 (2013-2011) 5.1 البياناتقواعد المصروفات بالدوالر األمريكي لكل دوالر  5-3-5
د

 5.5 47 5.5 
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2017 2016 أ2015 2014خط األساس  المصدر المؤشرات
 ب

المستهدف 

 للتجديد العاشر

2018 

 أمريكي واحد من النفقات اإلدارية
ج

  المؤسسية 

 .2016لنتائج في تقرير الفعالية اإلنمائية لعام وردت هذه ا أ
 .2017وردت هذه النتائج في تقرير الفعالية اإلنمائية لعام  ب
 .(2017-2015احت سبت النسبة على أساس متوسط السنوات الثالث األخيرة ) ج
ات الفعلية )بما فيها النفقات الممولة من أتعاب ي عرَّف المؤشر ذي الصلة في إطار قياس النتائج لفترة التجديد التاسع بأنه "نسبة النفق د

. وضمانا  إلمكانية المقارنة بين السنوات، أعيد الحساب وفقا  للصيغة 2015في عام  19اإلدارة( إلى المصروفات السنوية" التي بلغت 
 الحالية.
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 المنهجية والعملية

ية للصندوق مستمدة من نظام التقييم الذاتي البيانات المستخدمة في إعداد تقرير الفعالية اإلنمائ .المنهجية -1
في الصندوق الذي يشمل استخدام معايير التقييم المعترف بها دوليا  )مثل فعالية المشروعات وكفاءتها 
واستدامتها(، ومؤشرات محددة لتقييم المخرجات اإلنمائية للصندوق على المستوى القطري )مثل االنتشار 

يدها/إصالحها(، واألنشطة غير اإلقراضية )حوار السياسات وبناء الشراكات(، الشامل، والطرق التي يتم تشي
دارة الموارد البشرية، والكفاءة اإلدارية. دارة الحافظة، والجودة عند اإلدراج، وا   وا 

تستند نتائج التقرير إلى مصادر متعددة تشمل تصنيفات التقييم المستمدة من تقارير إنجاز المشروعات،  -2
لعمالء، والمؤشرات الرئيسية الجديدة للصندوق، ونظام الضمان المسبق للجودة، ومجموعة واستقصاءات ا

متنوعة من قواعد البيانات المؤسسية. وفيما يتعلق بمجموعات البيانات، ومع مراعاة توفر البيانات عن 
 2118نمائية لعام المؤشرات في المستويات الخمسة المحددة في إطار قياس النتائج، ي حلل تقرير الفعالية اإل

 . ويتيح ذلك للتقرير تقديم صورة أحدث ألداء الصندوق.2117األداء وي بلغ عنه حتى نهاية عام 

وفيما يتعلق بالنواتج على مستوى المشروعات، يحسب االختالف بين التقييمات الواردة في تقارير إنجاز  -3
قييم المستقل عقب التحقق من تقارير المشروعات الصادر عن اإلدارة وتلك التي توصل إليها مكتب الت

إنجاز المشروعات من خالل مقارنة متوسط التصنيف الذي أعده مكتب التقييم المستقل بناء على التحقق 
بمتوسط التقييم الوارد في تلك  2116-2114من تقارير إنجاز المشروعات التي تم إنجازها في الفترة 

 الثالث من التقرير األساسي.التقارير. ويناقش هذا االختالف في القسم 

وفيما يتصل بقياس النواتج على المستوى المؤسسي )إطار إدارة النتائج، المستوى الثالث(، يعزى تقلب األداء  -4
السنوي إلى مشكالت متعلقة بالعينة: فمشروعات جارية جديدة تدخل العينة ومشروعات منجزة تخرج منها 

وعات يكون حسب الطلب، فإن تحديد أهداف معينة ينظوي على كل عام. ونظرا ألن تمويل الصندوق للمشر 
 عدد من التحديات نظرا ألن مجاالت تركيز المشروعات المعتمدة تعتمد على طلبات كل بلد.

على مدار األعوام الماضية، عززت اإلدارة عملية ضمان جودة إصدار تقرير الفعالية اإلنمائية  العملية. -5
ي تحسين أ سسه التحليلية. وتشمل هذه العملية استعراض أقران داخلي لمسودة ف مما ساهم بالتاليللصندوق، 

الوثيقة بمشاركة من الموظفين التقنيين، كما تشمل استعراضا  على مستوى اإلدارة. وولَّدت هذه المناقشات 
لتحليل  تعقيبات قيمة ب حثت بعناية عند إعداد الوثيقة النهائية. وعالوة على ذلك، أ جري استعراض شامل

تعليقات الهيئات الرئاسية في الصندوق ومكتب التقييم المستقل في الصندوق على تقرير الفعالية اإلنمائية 
 للسنة الماضية من أجل ضمان معالجة شواغلهم على النحو الواجب.

فإن المعلومات ثالثة قيود ينطوي عليها إعداد تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. أوال ،  حددت اإلدارة القيود. -6
المتاحة وجودة بيانات بعض المؤشرات قد ال تعكس صورة دقيقة بما يكفي عن األداء. وينطبق هذا القيد، 
على سبيل المثال، على أداء األنشطة غير اإلقراضية التي يقتصر اإلبالغ عنها على التعقيبات المستمدة 

التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق  من استقصاءات عمالء الصندوق. وستجري معالجة ذلك في إطار
من خالل التحسينات الجاري إدخالها حاليا  على منهجية وعملية إجراء استقصاءات العمالء ووضع منهجية 
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أدق لتقييم نتائج أنشطة الصندوق غير اإلقراضية من خالل استعراضات اإلنجاز في إطار برنامج الفرص 
 االستراتيجية القطرية.

نهائها تؤثر على النتائج التي يتم اإلبالغ عنها سنويا  ثانيا ، جدير  -7 باإلشارة أن ديناميات إدراج المشروعات وا 
في تقرير الفعالية اإلنمائية. وينبغي بالتالي توخي الحيطة عند مقارنة النتائج الواردة في تقرير ما من تقارير 

المشروعات المختلفة التي تكون قيد الفعالية اإلنمائية مع التقرير الذي يليه، مع مراعاة مجموعات 
االستعراض. وبالمثل، أّثر إغالق مشروعات كبيرة معيَّنة تأثيرا  كبيرا  على نتائج مؤشرات مختارة في المستوى 

 من إطار قياس النتائج. 3

معالجة ثالثا ، ال تتيح الحدود القصوى المفروضة على عدد كلمات الوثيقة الرئيسية لتقرير الفعالية اإلنمائية  -8
الدروس المستفادة ومناقشة األسباب المباشرة لألداء. غير أنه من أجل ضمان التعلم المؤسسي األوسع حول 

الداخلية التي كانت تهدف  االستعراضاتتقرير الفعالية اإلنمائية، كما جاء من قبل، أ جريت سلسلة من 
مائية وتحديد أي إجراءات متابعة ضرورية. أيضا  إلى تقاسم االستنتاجات المنبثقة عن تقرير الفعالية اإلن

 .وعالوة على ذلك، أ درج عدد من المالحق في الوثيقة لتقديم نظرات ثاقبة إضافية بشأن مختلف المواضيع
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 الصندوق عمليات في المناخ تغير تعميم: التركيز محور
 خالل المناخ تغير ميمتع مجال في الصندوق مبادرات عن عامة لمحة تقديم هو الفصل هذا من الغرضإن  -1

يجاز ،الصندوق لمواردوالعاشر  التاسع التجديد فترة  لموارد الحادي عشر التجديد الطريقة التي سيستفيد بها وا 
 .من تلك األسس الصندوق

 في شامال رئيسيا موضوعا المناخ تغير يعتبر: واليتهل لصندوقا من أجل تنفيذ المناخ تغير تعميم أهمية -2
 يرتبط الو . القطرية السياقاتو  التنمية الشاملة عن بمعزل معالجته يمكن الو . الدولية يةالتنم أعمال جدول
 - 2131لجدول عام  المستدامة التنمية هدافأل من الغايات المحددة 13بالهدف  مباشرا ارتباطا المناخ تغير
 أيضا يرتبط ولكنه -" هوآثار  المناخ لتغير للتصدي عاجلة إجراءات اتخاذ" إلى الدولي المجتمع يدعو الذي

 اآلثار أن وبما. األخرى المستدامة التنمية أهداف تحقيق إلى العالمية التي تهدف جراءاتباإل مباشرا ارتباطا
 في متزايد بشكل المناخ تغير يتم إدماج متنامين، وقلق اهتمام موضع أصبحت قد المناخ لتغير السلبية
 واإلنتاج االقتصادي بالنمو المرتبطة العمليات ذلك في بما ،اإلنمائية البرمجةو  السياسات وضع عمليات
 المناخ، تغير مواجهة على عمالئه مساعدة في رائد بدور الصندوق يضطلعو . الغذائي واألمن الزراعي
 .لمواجهتها الالزمة القدرات وبناء ،المناخ تغير بقضايا والوطني العالمي الوعي وزيادة

 المناطق في والطبيعية البيئية الموارد إدارة في الواسعة خبرته إلى صندوقال استند األخيرة، السنوات في -3
( 2111) الصندوق في المناخ تغير استراتيجية بواسطة المناخ تغير تعميم أعمال جدول صيغ وقد. الريفية

 عمل رنامجوب ،( حاليا   التنقيح قيد( )2111) الطبيعية والموارد البيئة إدارة وسياسة ،(حاليا   التنقيح قيد)
 يمولها التي البرامج في المناخ تغير تعميم " المعنون تقريرالو  ،(2114) الصندوق لموارد العاشر التجديد

 في والمناخي والبيئي االجتماعي التقدير إجراءات" المعنون التقريرو  ،(2116) المنقحة ونسخته الصندوق
برامو  ،(2118) المنقحة ونسخته( 2015" )الفرص خلق بهدف المخاطر إدارة: الصندوق  بين اتياتفاق ا 
 ذهه وأ برزت. والبيئة المناخ تغيرب الخاصة األطراف متعددة والصناديق الزراعية للتنمية الدولي الصندوق

 في تيجيةراالستا فهداهأ دحأ ليتمث ذيلوا ،2125-2116 رةللفت دوقللصن تيجيراالستا راطإلا في ودلجها
  ."الفقراء الريفيين للسكان االقتصادية لألنشطة المناخ تغير وجه في دوالصمو  البيئية االستدامة عزيزت"

 في بالمناخ المرتبطة والفرص المخاطر االعتبارات بشأن إدماج المناخ تغير تعميم يستلزم للصندوق، بالنسبة -4
 رونش مؤسسية عقلية خلق خالل ومن. المناخ تغير مواجهة على عمالئه قدرة لزيادة كطريقة استثماراته
ضافة اإلنمائية االستثمارات فعالية زيادة إلى المناخ تغير تعميم يؤدي أن يمكن ،الصندوق وأدوات خبرات  وا 
 :لتاليةا طرقبال بهذا األمر يقوم دوقلصنا كان وارد،لما ديدتج نم نتيرألخيا نتيدورلا لخالو. إليها قيمة

 جميع تخضع ،2115 معا ذمن: خبالمنا ةطتبرلما رصلفوا فلضعا واطنمو طرلمخاا لتحلي زيزتع (1)
 طرلمخابخصوص ا تفصيالً رکثأ صلفح يةطرلقا تيجيةراالستا رصلفا مجرابو دوقلصنا راتستثماا
 نظم أدوات وباستخدام. والمناخي والبيئي االجتماعي التقدير راءاتجإ قبيطت سساأ علی لمناخيةا

 في المشاريع تقييم عمليات المطابقة التصاميم دعمت الجغرافية، المعلومات ونظم األرض مراقبة
 على الصندوق يعمل الحالي، الوقت وفي. المخاطر تطور كيفية فهم في بذلك وساهمت الصندوق،

 .المناخ تغير مع التأقلم إطار علىوالطابع المنهجي  المؤسسي الطابع إضفاء
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 يتال الزراعة تفاقيةا مع شيا  اتم: الزراعي االستثمار برامج في المناخ مخاطر إلدارة ابتكارا   أكثر نهج (2)
 تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في لألطراف لمؤتمر والعشرين ةالثالثالدورة  في أ برمت
 استراتيجيات وتنفيذ لوضع البلدان جهود دعم في بفاعلية الصندوق ينخرط (،كورونيفيا قرار) المناخ
 آثار الصمود أمام وبناء االنبعاثات من حدال أجل من الزراعي القطاع داخل والتخفيف للتأقلم جديدة
 .على حد سواء المناخ تغير

دارة المستدامة الزراعة تقنيات نطاق توسيع (3)  زيادة على المناخ تغير تعميم يعمل: والمياه األراضي وا 
 الموارد إلدارة المستدامة األشكال توسيع نطاق ويشجع الطبيعية البيئة مستوى على بالزراعة الوعي
 .المستدامة التنمية مسارات ويعزز المناخ تغير الصمود في وجه يعزز بدوره وهذا. ةالطبيعي

( 2115-2113) التاسع لموارد الصندوق ديدلتجا لخال خلمناا رتغي متعمي في رةکبي طوراتت دوقلصنا دشه -5
 لیوألا حلةرلما ، ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى تنفيذ(2118-2115) الصندوق لموارد العاشر ديدلتجاو 
 في أمريكي دوالر ماليين 315 من أكثر وع ّبئت. الصغيرة الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقلم برنامج نم

 بلدا   41 في إليها الحاجة تشتد التي التأقلم إجراءات إلدماج تستخدموا   الثنائي المناخي التمويل إطار
 .الداخلية الصندوق وممارسات عمليات من ددع في المناخ تغير قضايا ع ّممت ذلك، مع وبالتوازي. ضعيفا  

 تعميم تغير المناخ بالكامل ونح محاس لنتقاا في دوقلصنا لخد ،التجديد العاشر لموارد الصندوق لخالو -6
الصمود في  لتعزيز نقاط 11 من خطة وضع كما. وحافظاته الخاصة بالمشاريع يةطرلقا استراتيجياته في
13.القطرية الصندوق واستثمارات استراتيجيات جميع في يةالبيئ واالستدامة تغير المناخ وجه

 

 ويجري نقاط 11من  خطةال تنفيذ في األداء لتحسين مصممةال عملال مسارات ستهلتا  : المحرز التقدم -7
 :ما يلي التحسينات تتضمنو . رصدها

 م فحصوقد ت .لصندوقل والمناخي والبيئي االجتماعي التقدير إجراءات في المناخ تغير قضايا دمج 
 مخاطرفيما يتعلق ب الصندوق لموارد العاشر التجديدخالل  المشاريع تصميمات من المائة في 111

 كلل وي عطى .والمناخي والبيئي االجتماعي التقدير جراءاتإل المنهجي التطبيق خالل من المناخ
 زإلنجاا ذاه ودعم. التقني المناسب الدعم ويقدم المناخ تغير مخاطر تصنيف جديد استثماري مشروع

 ولبحل ةظلحافا نم لمائةا في 111 في خلمناا رتغي مبتعمي سسيؤلما مهزالتا في دوقلصنا ئيسيرلا
2118. 

 14األداء؛ أساس على الموارد تخصيص نظام صيغة في المناخ لمخاطر التعرض مؤشر إدراج
 

 االستراتيجية فرصال لبرامج التوجيهية المبادئ في المناخ تغير دمج خالل من التقني الدعم زيادة 
دماج المشاريع إنجاز وتقارير المشاريع تصميم ونماذج القطرية،  في المناخ تغير مع التأقلم مؤشرات وا 

 التشغيلية؛ النتائج إدارة نظام وفي الجديد األساسية المؤشرات نظام

 

                                                      
 يم تغير المناخ. انظرنقاط لتعم 10من خطة من  38الفقرة  -( 2014برنامج عمل التجديد العاشر لموارد الصندوق ) 13

https://webapps.ifad.org/members/repl/10/2/docs/IFAD10-2-R-4.pdf. 
  َنهج استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس األداء .EB 2016/119/R.5، 2016 /تشرين الثانينوفمبر 14
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 محددة دراسية حلقات خالل من المناخ في مجال إدماج تغير الصندوق التدريب الداخلي في تعزيز 
دراج ،المناخ تغير على والتدريب والمناخي، والبيئي االجتماعي التقدير بخصوص إجراءات  هذا وا 

 العمليات؛ بأكاديمية الخاص للصندوق المؤسسي التدريب مفكرة في الموضوع

 من بالمناخ الصلة ذات الصندوق أعمال من المستفادة والدروس المعارف وتقاسم االتصاالت توسيع 
 مع المناخ قضايا تدمج التي التقارير ميزات سلسلة أي) اإلجراءات من شاملة عةمجمو  خالل

 والفعاليات لتغيير،ا وصفات الفيديوهات حول وسلسلة والحمالت، للصندوق، األخرى المجاالت
 زراعة لصالح التأقلم لبرنامج المعرفة وبوابة ،ووسائل اإلعالم ينالمانح وفعاليات ،المعارضو  الجانبية،
 ؛اإللكترونية( الصندوق على بوابة المحددة والمنتجات ،الصغيرة الحيازات ابأصح

 511 حوالي تمت تعبئة وقد. والمناخي البيئيالمشترك  التمويل لموارد استخدامه نطاق الصندوق وسع 
 الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقلم برنامج خالل من معظمها بلدا ، 62 في أمريكي دوالر مليون
 المناخ، بتغير الخاص الصندوقو  نموا ، األقل البلدان صندوقو  العالمية، البيئة ومرفق ة،الصغير 

 نم يکيرمأ رالدو رمليا 2.5 وبنح دوقلصنامن  ليوتم استقطب هذا دقو. التأقلم وصندوق
 بصحالصالح أ التأقلم واردم نم نيدلمستفيا رکبأ نم دوقلصنا ليجع مما دوق،لصنا راتستثماا
 .رةصغيلا زاتلحياا

 منهجية استخدام الحاضر الوقت في يجرب وهو. يالمناخ تمويلال إدارة في دوره الصندوق وسع 
التجديد الحادي عشر  تمازالتا نم زءکجو. المناخي التمويل لتتبع األطراف المتعدد اإلنمائي مصرفال

 تتبع في لةءلمساوا لثقةا ءبنا علی دوقلصنا دةلمساع لمنهجيةا ذهه دمت ستخ وفس ،لموارد الصندوق
 .خبالمنا لصلةا ذات راتالستثماا في رزلمحا دملتقوا تالتجاهاا دصور لمناخيا ليولتما تمازالتا

 1اإلطار 
 اإلقليمية المحافظ في المناختغير  تعميم أهمية

 زاتلحياا بصحاأ لصالح التأقلمنامج ربن لة موممت عارومش 6ت مھسا، دئاھلط المحيواسيا م آقليإفي 
في رك، لمشتل ايولتمن ايکي مرمر أالون دوملي 212علی ء  بنا، يکيرمر أالون دوملي 67بمبلغ  رةلصغيا

بتعبئة دوق لصنم اقاك، لذلی إباإلضافة و اإلقليم.لبيئة في خ والمنال افي مجادوق لصنل اعمظم تشجيع مع
ن عيرومش نمرك لمشتل ايولتمن ايکي مرمر أالون دوملي 27 الحصول علىمع ، يکيرمر أالون دوملي 18

استفادت المجتمعات الريفية من و رة. ضافية کبيوال إمأفا ريصأن قع وتي واللذين لعالمية البيئة ا لمرفق جاريين
والتخطيط المتكامل  السريعة،ونظم اإلنذار المبكر بالفيضانات  والري،لمناخ، ا الصامدة في وجهالبنية التحتية 

وجهود خاصة لبناء  اتاهتمام خ صصت ذلك،باإلضافة إلى و  ومصادر الطاقة المتجددة. ،لمستجمعات المياه
 آسيا شرق جنوب أمم رابطةبالتعاون مع  والتلوث الضبابيمستنقعات ال أراضي برنامج دون إقليمي إلدارة

مليون دوالر أمريكي )بما في ذلك التمويل المشترك(. ومن المتوقع أن يقوم هذا البرنامج  120بتمويل قدره 
 .سنوات 10مدته  يليار دوالر أمريكي من خالل إطار استثمار م 1.5بتعبئة 

ن يکي مرمر أالدو ماليين 105لمناخي بمبلغ ل ايولتمرات استثماا والجنوبية الشرقية أفريقيا إقليم استقطبد قو
رك لمشتل ايولتما منيکي رمر أالون دوملي 595لي واعلی حء بنا، 2018ً حتی دابل 13عاً في رومش 16ل خال

يع رلمشاذه اھت مدقهي محور هذه الجهود. و التأقلم والصمودكانت استراتيجيات و دوق. لصنن امالمقدم 
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 في الصمود تسارمما لتعزيزم عدالخ و لمنار اتغي الضعيفة أمامت لمجتمعاافي درات لقء افي بنا المساعدة
ج إلنتاد اما بعة ت إدار سارمماوإلنتاجية ن اتحسيل خالن مرة لصغيزات الحياب اصحالزراعة أ خلمناا وجه
 .المستهدفةلقيمة ل اسالسصالح لوق لسط ابوروا

 للتمويلئيسية رلدر المصاد احل أألنه يمثخ، لمنال ايوتم تتزايد أهمية، والكاريبي الالتينية أمريكا إقليمفي و
ثمانية مشاريع  تضمالمنطقة أصبحت  ،2018عام  وحتىدوق. لصنره افويذي لا تيسيريةال شروطالب اإلنمائي

ة ومرفق البيئة الصغير  الحيازات أصحاب زراعة لصالح التأقلم برنامجمناخي خاص )تغير المناخ بتمويل ل
كوادور، القوميات،مليون دوالر أمريكي في دولة بوليفيا المتعددة  48.8يبلغ مجموعها العالمية(   والسلفادور، وا 
من  مستمدة مليون دوالر أمريكي 102بتمويل مشترك قدره  وبيرو، وباراغواي، ونيكاراغوا، وهندوراس،

تغير المناخ من خالل تنفيذ  أماماألسر الريفية  صمودزيادة لالمشاريع  وتمحورت هذهاستثمارات الصندوق. 
والتنوع  ،ستخدام األراضيال المستدامة ألنظمةلتناولت هذه االستراتيجيات الترويج و . التأقلماستراتيجيات 

دارة  ،والدعم التقني المناخ، الصامدة في وجهوسالسل اإلنتاج الزراعي  ه،المياوالحفاظ على  ،البيولوجي وا 
تدريجيا  اإلقليم وي درجالمخاطر المناخية على أساس نظم المعلومات المالئمة والوصول إلى األسواق. 

زايد . وتركز الحافظة بشكل متالدفيئة غازات اتنبعاثاشجع تخفيض ياستراتيجيات التخفيف من تغير المناخ و 
 ،والنساء ،السكان األصليين مجموعاتمثل  المعينة،على الفئات السكانية األكثر ضعفا  داخل المجتمعات 

 .والشباب

 مبلغلى إلمناخي والبيئي ا ليولتما نم الصندوق حافظة وصلت، إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبافي 
ن وملي 320لي اوعلى حء بنا ،2018حتى  بلدا 14عا في ورمش 20مقسمة على ، يكيرمر أالن دووملي 110
، حيث اإلقليمفي  الحافظة في النمو استمرت. وقد المقدم من الصندوقك رلمشتا ليولتما من يكيرمر أالدو

 القدرات،وبناء  األجل،ركزت تصميمات المشاريع على تيسير االبتكار من أجل الحد من المخاطر طويلة 
 .إلدارة الجماعية للموارد العامة وااللتزامات الحكوميةودعم ا ،وتعزيز إدارة المعرفة

 مقسمة، يکيرمر أالون دوملي 114 المناخيل يولتمابلغ ، 2018م حتی عا، والوسطى الغربية أفريقيا إقليمفي 
المقدم رك لمشتل ايولتما منيکي رمر أالدو ماليين 310ن مر کثأعلی ء  بنادا ، بل 12عا  في رومش 16علی 

وقد هدفت هذه المشاريع إلى تحسين إدارة األراضي والممارسات والتكنولوجيات الزراعية  .من الصندوق
في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز ها المياه وكفاءة استخدام توفرلمناخ، وزيادة ا الصامدة في وجه

 صمودا في وجه المناخ.الريفية أكثر  التحتيةالبشرية على إدارة المخاطر المناخية وجعل البنية  اتالقدر 

 واإلجراءات المبادرات وتنفيذ إطالق أثناء التحديات من عدد ا األخيرة السنوات في الصندوق واجه: التحديات -8
. به، وكثير المنافسة للتنبؤ قابليةال وقليل ،متزايد التعقيد مجاال المناخي التمويلوي عد . المناخ بتغير المتعلقة

 درمصا مع للعما دعن ئماًدا يةدمج تليس لکنهاو ،تماماً المختلطة تلعملياا ضلفإنه يف دوق،للصن بالنسبةو
 تخطيط إلى أدت التي الدروس االستفادة من تتم التحديات، هذه مع لتعاملول للتمويل المناخي. جيةرخا
 أوجه لبناء الشراكات تعزيز على المثال، سبيل على النهج، هذه ركزت وقد. المختلفة للسياقات بديلة نهج

 زراعة لصالح التأقلم برنامج من الثانية المرحلة أموال واستخدام والتشغيلي، التقني الدعم وتكثيف التآزر،
 مثل) الرئيسية التشغيل أدوات تقاسم وتعزيز الناجحة النهج بشأن األدلة لتجميع الصغيرة الحيازات أصحاب

 (.الخرائط ورسم األرض رصد نظم
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 من المائة في 25 يكون أن بضمان الصندوق التزم الجديدة، الموارد تجديد ةلدور  بالنسبة: المضي قدما -9
 المصرف منهجية باستخدام االلتزام هذا تنفيذ قياس سيتم المناخ؛ على مرّكزا والمنح للقروض برنامجه
 رتغي متعمي نتائج تقاسم نم دوقلصنا ذاه نسيمکو. المناخ تغير تمويل األطراف لتتبع المتعدد اإلنمائي

 طرافألا نم مهرغيو سلمجلا ءعضاوأ لمانحةا تلجهاوا نييطرلقا ءلعمالا مع فاعلية رکثأ ورةبص خلمناا
 ذات راتالستثماا نتائج متقيي في أكثرلة ءلمساوا لشفافيةا تعزيز دوقللصن العملية هذه ستتيح کما لمعنية.ا
 .دةيدج واردم تعبئة ليسه مما خ،بالمنا لصلةا

 الوفاء بهدف المتلقية البلدان في بالزراعة المرتبطة التأقلم اللتزامات صالمف تحليال الصندوق أجرى -10
التجديد  لخالو. التخفيف اللتزامات مماثال تحليال ويجري باريس، اتفاق بموجب وطنيا المحددة بمساهماتها

ية طرلقا تيجيةراالستا رصلفا برنامج) يةطرلقا تتيجياراالستا جميع لستشم ،الحادي عشر لموارد الصندوق
 دوقلصنا معد تتبع رتيسيو دوقلصنا تخالدت نتحسي لجأ نم للتحليا ذاه( ومذكرات االستراتيجية القطرية

 زراعة لصالح التأقلم برنامج من الثانية المرحلة لصواست ك،لذ لیإ باإلضافةو. تمازااللتا ذهه ذلتنفي
من  ،لخال نم كلوذ ده،بع ماو دوقلصنا حافظة في خلمناا رتغي متعمي معد الصغيرة الحيازات أصحاب

 وعزل يلةدلبا اقةطلا درمصا) لبيئيا فلتخفيا ةطنشأ نبي للتکاما زيزتع لیإ السعي ضمن إجراءات أخرى،
 .والتغذية التمايز بين الجنسين نتائجو  (كلذ لیإ ماو ،ونبرلکا

 أن وستضمن. 2118 عام نهاية بحلول المناخ وتغير البيئة بشأن جديدة عمل وخطة استراتيجية إعداد سيتم -11
 الحالية الدولية االلتزامات جميع مع التخفيف وأنشطة المناخ تغير مع والتأقلم البيئية االستدامة تتماشى
 المناخ تغير تعميم أعمال جدول تنفيذ على الجديدة الموارد تجديد دورة تحافظ وسوف. الممارسات وأفضل
 الهدف تحقيق إلى الرامية الجهود في همايس مما ،لياحا بها االضطالع يجري التي التحويلية النهج من كجزء
 مع ونبالتعاو". الركب عن شخص أي تخلف عدم" في المتمثل المستدامة التنمية ألهداف الشامل

 رتغي متعمي لجأ نم منهجياته وهيكلة زيزتع لصواسي ن،لمعنييا وشركائه المتعاملة مع الصندوق تماولحکا
دارة خلمناا  ورمح بنوالجا ذهه ونستکو المستقبل. في مجةرلبا لعم جيهولت يةوق لةدأ جمعو فةرلمعا وا 
 .التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق مهتماا
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 موجز وضع تنفيذ التزامات التجديد العاشر لموارد الصندوق

موارد الصندوق. وترصد اإلدارة التقدم المحرز في تحقيق الوفاء بهذه في تنفيذ التزامات التجديد العاشر ل 2018 آذار/مارس 31يتضمن التقرير وصفا  للتقدم الذي تحقق حتى 
 ثالثة أشهر لتحديد مشاكل التنفيذ.االلتزامات كل 

 1الجدول 
 ملخص حالة تنفيذ التزامات التجديد العاشر لموارد الصندوق

ر )اخضر(    مسائل رئيسية )أحمر( مسائل ثانوية )أصفر( في المسار المقرَّ

 المبلغ وع االلتزاماتمجم المجاالت
النسبة المئوية 

 المبلغ من المجموع
النسبة المئوية 

 المبلغ من المجموع
النسبة المئوية من 

 المجموع
  - - -  - 100  1 1 رؤية الصندوق االستراتيجية ودوره

  - - -  - 100  24 24 الفعالية والكفاءة التشغيليتان

  - - 19 4 81 17 21 الفعالية والكفاءة المؤسسيتان

  - - -  - 100 4 4 النتائج لفترة التجديد العاشرنظام قياس 

 - -  - 100  5 5 اإلطار المالي

  - - 7  4 93  51 55 المجموع )نسبة مئوية من المجموع(

 2 الجدول

 ق في المجلس التنفيذيهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق: المعالم الرئيسية المختارة النخراط الصندو
ر )اخضر(    مسائل رئيسية )أحمر( مسائل ثانوية )أصفر( في المسار المقرَّ

 المبلغ مجموع االلتزامات مسار العمل
النسبة المئوية 

 المبلغ من المجموع
النسبة المئوية 

 المبلغ من المجموع
النسبة المئوية من 

 المجموع
 -  - - - 100 3 3 2025-2016اإلطار االستراتيجي للصندوق 

 -  - -  - 100 5 5 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
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 ة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالتقرير السنوي لسياس
 مقدمة -أوال

 االلتزام هذا وقد استمر. المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة دعم في وراسخ طويل بسجل الصندوق يتمتع -1
 بالنساء االقتصادي النهوض إلى الرامية الستراتيجياتا" المعنونة 1992 عام بورقة بدءا   سنة، 25 لفترة
 بين المساواة منظور تعميم بشأن 2116-2113 للفترة العمل خطة حتى الوصول إلى" الفقيرات ريفياتال

 الصندوق في المستقل التقييم مكتب أجراها التي المؤسسي التقييم عمليةو  الصندوق، عمليات في الجنسين
 بين المساواة بشأن السنوية والتقارير ،2112 لعام المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة سياسةو  ،2111 عام

 بين المساواة بشأن المتحدة األمم منظومة نطاق على العمل خطة إطار في المقدمة المرأة وتمكين الجنسين
 لعام الجنسين بين المساواة لسياسة المدة منتصف استعراضو  ،2112 عام منذ  المرأة وتمكين الجنسين

 استعراض - المرأة وتمكين الجنسين بين لمساواةل يصلح الذي ما" المعنون 2116 عام وتقييم ،2116
 .دوقللصن يةولسنا ريرلتقاوا "لنتائجوا تسارلمماا

 الجنسين بين المساواة بشأن الصندوق سياسة تنفيذ في المحرز التقدم عن السابع السنوي التقرير هو هذا -2
 .المرأة وتمكين

 جيةالنتائج المتحققة فيما يتعلق باألهداف االستراتي -ثانيا
 بلغ اإلطالق، على األولى وللمرة واآلن، ،2113 عام منذ الشاملة التوعية جهود في نسبيا المرأة تمثيل تزايد -3

 انظر) المناخ تغير آثار لمواجهة الدعم يتلقون الذين األسر أفراد جميع من المائة في 38 تمثيليتها مستوى
 الجنسين بين المساواة عدم معالجة في أداء األفضل بالمشاريع وا عترف(. األول من الملحق 3 الجدول
 /تشرين الثانينوفمبر في روما في عقد الذي الجنسين بين التمايز مكافآت توزيع حفل في المرأة وتمكين

 المشاريع من كلها( وموزامبيق والمغرب وموريتانيا وكولومبيا بنغالديش من) المشاريع الفائزة توكان. 2117
 .الجنسين بين المساواة حيث من تحويلية نتائج حققت التي العالي األداء ذات

 النتائج المتحققة فيما يتعلق بخطة التنفيذ -ثالثا
 محددة مؤشرات منها لكل عمل، مجاالت خمسة في الجنسين بين المساواة بشأن الصندوق سياسة ت نفذ   -4

 4 العمل مجاال يتعلق نمابي للصندوق، الرئيسية باألنشطة 3 إلى 1 من العمل مجاالت وتتعلق للمخرجات.
 .السياسة لتنفيذ الالزمة المؤسسية والموارد بالهياكل 5و

 : البرامج والمشاريع القطرية التي يدعمها الصندوق1مجال العمل  -ألف
 أثناء التقني الدعم لتوفير اإلقليمي المستوى وعلى المقر في الجنسين بين المساواة بقضايا المختصون يعمل -5

 األساسية والمؤشرات واألثر النتائج دارةإل المنقح نظامن فذ ال وقد .وتنفيذها القطرية والمشاريع البرامج تصميم
 رئيسيةال عناصرال لتشمل الصندوق في األثر تقييم دراسات وو سعت. الجنساني المنظور تعزيز وتم الجديدة،

دارة واإلبالغ القياس ألغراض الزراعة في المرأة تمكين مؤشرل  .واستقطاب التأييد المعرفة وا 
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 مدعومة الجنسين بين بالتمايز تتعّلق محددة أهدافا   تشمل التي والِمنح القروض نسبة زيادة: 1.1 المؤشر
 الميزانية في واضحة بمخصصات

 المسبق التحليل يظهرو . عام كل التنفيذي المجلس عليها وافقي التي القروض عن بيانات أدناه الشكل يقدم -6
 41 أصل من أنه القيمة، حيث من مقاسة الصندوق، قروض حافظةفي  الجنسين بين قالفرو  مراعاة لمدى
 34هناك  كان أمريكي، دوالر مليار 1.238 نحو بلغت والتي ،2117 عام في عليها الموافقة تمت قرضا

نفت و  ،للتحليل مؤهلة أمريكي، دوالر 1.156 بميزانية إجمالية بلغت مشروعا،  تلك من المائة في 81ص 
على تصنيف  4 درجةال" )أو أفضل من ذلك ما حد إلى مرضية" أنها على القيمة، حيث من ،مشاريعال

مستوفية  أنها على القروض قيمة إجمالي من المائة في 31 صنفت حين وفي(. التمايز بين الجنسين
 (،الجنسين بين التمايز تصنيف على 5 الدرجة" )الجنسين بين التمايز قضاياتعميم " فيما يخص للمتطلبات

 التمايز تصنيف على 6 الدرجة" )الجنسين بين المساواة على تحولي أثر" المؤدية إلى مشاريعال نسبة فإن
 عامالمسجلة  المائة في 26 نسبة عن قليال انخفضت ،2117 عام المائة في 23 بلغت التي ،(الجنسين بين

 عام ةالمسجل المائة في 18 ونسبة 2115 عام المسجلة المائة في 21 نسبة من أعلى تزال ال لكنها ،2116
2114. 

 الشكل 
 الجنسين بين التمايز تصنيف حسب الموافق عليها القرض قيمة إجمالي توزيع

 )النسبة المئوية إلجمالي قيمة القرض(

 

دارة 2مجال العمل  -باء رساء الشراكات وا  : الصندوق باعتباره محفزا  على استقطاب التأييد وا 
 معرفةال

 الدولية والمطبوعات المحافل في الجنسين بين التمايز قضايا في الصندوق إسهامات زيادة: 1.2 المؤشر

بقضايا التمايز بين  المعنية العالمية والحمالت الدولية المنتديات من عدد في بنشاط الصندوق ساهم -7
 بين المساواة تحقيق وفرص اتتحدي: المتحدة األمم خبراء فريق اجتماع الصندوق استضاف كما. الجنسين
 الوكاالت مع بالتعاون للمرأة المتحدة األمم هيئة نظمته والذي الريفيات، والفتيات النساء وتمكين الجنسين

-/تموز)يوليو
/كانون ديسمبر
 (األول

 لتحول نحو قضايا التمايز بين الجنسينا
 (6 =)الدرجة

 (5قضايا التمايز بين الجنسين )الدرجة= تعميم

الجزئي لقضايا التمايز بين الجنسين  التعميم
 (4)الدرجة=

 (3=)الدرجة الجنسين بين التمايز قضاياب الوعي
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 المرأة بوضع المعنية المتحدة األمم لجنة االجتماع هذا مخرجات ساعدت وقد. لها مقرا روما من تتخذ التي
 الريفيات والفتيات النساء تمكين -( 2118) والستين الثانية لدورتها ويةاألول ذي الموضوع في لنظرا تحضيرل
 .الجارية والمناقشات الحالي البحث وتأخذ في تقديرها –

 األساسية السياساتية الوثائق في المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة إلى إشارة إدراج : 2.2 المؤشر
 المعرفية ومنتجاته للصندوق

 االنخراط دئمبا دحأ هارباعتبا نلجنسيا نبي واةلمساا 2125-2116للفترة  للصندوق تيجيراتالسا راطاإل دديح -8
الخطوط  وتشمل. إلنمائيةا مخرجاته جميع ذتنفي تتخلل لتيوا ،قيمهو دوقلصنا يةوه مصمي في لخمسةا

 رلفقا حيث التمايز بين الجنسين من لتحلي كلذک يةطرلقا تيجيةراالستا رصلفا مجرالب اإللزامية العريضة
 .فةدلمستها تلفئافي ا التمايز بين الجنسين مالمح ديدتحو يفيرلا

 من أفقي نهج وضع" والشباب والتغذية، الجنسين، بين والتمايز المناخ، قضايا تعميم" المعنونة الورقة وأغنت -9
 التصديق تم وقد. والشباب والتغذية، الجنسين، بين والتمايز المناخجدول أعمال قضايا  إدماج تعزيز أجل
 .2117 /أيلولسبتمبر في التنفيذي المجلس اجتماع في اعليه

 متصمي معدل نلتمکيوا نلجنسيا نبي واةلمساوا دافلالسته أدوات عةومجم أ طلقت ،2117 /حزيرانونيوي فيو -11
 .هاذتنفيو دوقلصنا تعمليا

 النطاق وتوسيع لسياساتا حوار في الجنسين بين التمايز قضايا إلى الموجه التركيز زيادة :3.2 لمؤشرا

 التالية األنشطة تمت ذلك، إلى باإلضافة. المشروع مستوى على وحوار السياسات توسيع النطاق أنشطة ت نفذ -11
 :العالمي المستوى على

 ووزارة ،للصندوق التقنية واالستشارات السياسات وشعبة السودان، في للصندوق القطري المكتب قام (4)
 بين التمايز لخطة التعلم نظام منهجية حول وطنية عمل حلقة بتنظيم السودان في والغابات الزراعة
 ؛2117 لعام األول تشرين/أكتوبر في الصندوق من ممولة مشروعات ألربعة الجنسين

تموله  والذي ،سنوات ربعأل الممتد الجديد البرنامجعلى  2117 األول كانون/ديسمبر في الموافقة تمت (5)
 التمكين توسيع نطاق بعنوان أمريكي دوالر مليون 2.5 قيمتهبما  Oxfam Novib-HIVOSمؤسسة 

 ؛2118 عام في وسينطلق ماليينال إلى الفاآل من: األسر منهجيات خالل من

 القيمة وسالسل الزراعي اإلرشاد في األسرية المنهجيات إدماجالخاصة ب كبيرةال منحةال اقتربت (6)
 متقاس مسيتو. االنتهاء من ورواندا ،ديمقراطيةال الكونغو وجمهورية بوروندي، في الريفي والتمويل

 .2118 في دوقلصنا مع دةلمستفاا دروسلوا لنتائجا

 بمنظور المتصلة األنشطة بشأن األخرى اإلنمائية الوكاالت مع المشتركة المبادرات زيادة :4.2 المؤشر
 الجنسين بين التمايز

 المعني العامل الفريق ذلك في بما المية،الع التمايز بين الجنسين شبكات مع شراكاته الصندوق عزز -12
 المعنية اإلنمائية المساعدة لجنة وشبكة ،للمصرف اإلنمائي المتعدد األطراف التابع الجنسين بين بالمساواة
 للمانحين العالمي والمنتدى دي،االقتصا الميدان في والتنمية التعاون لمنظمة التابعة الجنسين بين بالمساواة
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 المتحدة األمم وهيئة لها مقرا   روما من تتخذ التي الوكاالت مع التعاون تعزيز تمو . الريفية التنمية أجل من
 للمرأة العالمي باليوم االحتفال مثل مشتركة وأنشطة منتظمة عمل اجتماعات خالل من أخرى وهيئات للمرأة
. العالمي الغذائي األمن ولجنة المرأة وضع بشأن المتحدة األمم لجنة اجتماع في جانبية فعاليات وتنظيم

 ذيلوا الريفيات، للنساء االقتصادي التمكين نحو التقدم وتيرة تسريع نبشأ ركلمشتا نامجرلبا إطار فيو
 للمرأة المتحدة األمم وهيئة لها مقرا   روما من تتخذ التي الوكاالت مع ونبالتعا 2114 معا ذمن ذهتنفي رييج
 .ادنوروا رلنيجوا نستازغيرقيو بياوثيإ في ةطألنشا دوقلصنا معد دان،بل سبعة في

 : بناء قدرات الشركاء المنفذين والمؤسسات الحكومية3مجال العمل  -جيم
باإلضافة إلى الدعم المستمر وبناء القدرات والتدريب بشأن قضايا التمايز بين الجنسين على المستوى  -13

جنوب بشأن عدد من المواضيع، بما في ذلك تبادالت بين بلدان الو الميداني، تم تنظيم دورات تدريبية محددة 
وسالسل  ،دمج منظور التمايز بين الجنسين والن هج المراعية للتغذية، والمنهجيات األسرية، والشمول المالي

 قدمواحول مواضيع التمايز بين الجنسين بحضور ضيوف ية رھشطور فت جبام ويظتنم تد قالقيمة. و
 .التمايز بين الجنسين المختلفةضيع وامدوق بشأن لصنافي وظمدرات قء بنامواضيع وذلك من أجل 

 اإلنجاز عند والِمنح القروض لحافظة الجنسين بين التمايز تصنيفات تحسين :1.3 المؤشر

 حد إلى م رضية عن تقل ال مرتبة في ابأنه المشاريع من المائة في 90 عن يقل ال ما 2012 عام منذ صنِّف -14
 م رضية عن تقل ال مرتبةفي  بأنها المائة في 88 نسبة صنفت ،2117-2015 الفترة وفي. اإلنجاز عند ما
 على المائة في 53 نسبةو  ما، حد إلى مرضية بأنها المائة في 33 نسبة صنفتو  ،اإلنجاز عند ما حد إلى
 15.كبير حد إلى مرضية أنها على المائة في 4 نسبةو  ،مرضية أنها

 نلجنسيا نبي واةلمساا في نتحس لیإ 2016 ملعا الصندوق اتعملي وأثر نتائج عن السنوي لتقريرا رشاأ -15
 اھبأن تقييمها مت لتيا المشاريع نم لمائةا في 78 فصن بينما ،2111-2008 الفترة ذمن رأةلما نتمکيو
 ذلك، ومع. 2015-2013 الفترة في المائة في 88.4 مع نةرمقا ،من ذلك لفضأ أو ما دح لیإ ضيةرم
 في 89 ةالمقابل حيث كانت النسبة ،2013-2011 الفترة في عليه تكان مما ليلبق أقل ه النسبةهذ تكان

 .المائة

 المؤسسات تتبناها التي المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تدعم التي المبادرات عدد زيادة: 2.3المؤشر 
 جودتها ورفع الحكومية

 هذا تحت تندرج والتي الصندوق يدعمها لتيا بالبرامج المتعلقة واألنشطة المبادرات من العديد هناك كانت -16
 :ذلك في بما العنوان،

 الزراعي اإلنتاج رنامجالتي تندرج ضمن ب واالستهداف بين الجنسين بشأن التمايز تدريبية عمل حلقة 
 الصغيرة؛ الحيازات في والمطاط الشاي إنتاج حياءإ وبرنامج المستدام

                                                      
بين الجنسين وتمكين المرأة المستخدمة في مصفوفة  تشير النسب المئوية المذكورة أعاله إلى التصنيفات بناء  على معايير المساواة 15

  تصنيف تقرير إنجاز المشروع. المصدر: قاعدة بيانات تصنيف تقرير إنجاز المشروع.
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 التركيز مع االبتكار، بشأن لزراعيةا األعمالردية في القياديين وأصحاب المبادرات الف الشباب قمة 
 البتكارات العالمية الشبكةو  ،السنغال حكومة نظمتها التيو  المستدامة، القيمة سالسل في الشابات على

 .داكار في للصندوق القطري والمكتب الشباب

 : التمايز بين الجنسين وتوازن التنوع في الصندوق4مجال العمل  -دال
التمايز بين  قضايا معالجة وتمت الصندوق الكفاءة في إطار في التمايز بين الجنسين عتباراتا ع ممت -17

 .األمنية التوعية على التدريب أثناء الجنسين

 فما 5 – ف الرتبة من الفنية الفئة وظائف في الصندوق في الموظفات النساء عدد زيادة :1.4 المؤشر
 فوقها

والفئة  الفنية الفئة نم موظفا 327 نم لمائةا في 45.6 أةالمر شكلت ،2017 األول نوكانبر/ديسم 31 وحتى -18
ممن  للصندوق تابعا وطنيا موظفا 84 بين ومن. العامة الخدمات فئة نم 198 نمفي المائة  81.8و العليا،

 الموظفين من المائة في 33.3 النساء نسبة بلغت األخرى، المتحدة األمم وكاالت تسدد أجورهم من خالل
البالغ  العامة الخدمات فئة في الميدانيين الموظفين من المائة في 63.6و موظفا 51 عددهم البالغ نيينالوط

 .موظفا 51عددهم 

 بالنسبة زيادة يمثل ما وهو فوقها، ما أو 5-ف الرتبة في الموظفين من المائة في 28 نسبة النساء شكلت -19
 بين جيدة الصندوق ت عد مقارنة 16المتحدة، مماأل إطار وفي. 2016 ديسمبر/األول كانون 31 في للحالة
 .فوق وما 5-رتبة ف في للمرأة بالنسبة المعدل ويقارب ،العليا والفئات الفنية الفئات

 استقصاء في الجنسين بين بالتمايز المتعلقة األسئلة على رد ا والرجال النساء درجات حسنت: 2.4المؤشر 
 الموظفين

 ،2117 عام فيو . والرجال النساء ردود بين كبيرة فروق وجود عدم مع ،2111 عام منذ التحسينات استمرت -21
 بين المساواة لمسألة للتصدي البشرية الموارد مجال في الجنسين بين بالمساواة المتعلقة العمل خطة عدتأ  

 فئة في أيضا الحق وقت وفي العليا والفئات الفنية الفئة في شيء كل وقبل أوال التوظيف، في الجنسين
 الثلث من رشحاتتالم من األدنى النسبة لزيادة في المؤسسات توظيفال إجراءات ون قحت. العامة لخدماتا

 برامج ذلك في بما المؤسسية، التدريب برامج جميع ا ستعرضت وقد. المختصرة القوائم جميع من النصف إلى
 .التمايز بين الجنسين منظور إلدراج واإلدارة، القيادة تطوير

 : الموارد والرصد والمساءلة المهنية5العمل مجال  -هاء
 الصندوق رئيس نائب ويتولى ،عن قضايا التمايز بين الجنسين اإلبالغ آلية العمليات إدارة لجنة مثلت -21

 منتصف استعراض أقرو . العليا اإلدارة لدى الجنسين بين التمايز قضايا قيادة البرامج إدارة لدائرة المساعد
 في جيد بشكل مدمجة أنها والحظ وتركيزها، بوضوحها بين الجنسين وتمكين المرأة المساواة لسياسة المدة

 .البرمجة وأنظمة االستراتيجي اإلطار

                                                      
of-library/publications/2017/8/improvement-http://www.unwomen.org/en/digital-: ا ستمدت بيانات منظومة األمم المتحدة من 16

2017-system-un-the-in-women-of-status-the. 

http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/8/improvement-of-the-status-of-women-in-the-un-system-2017
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/8/improvement-of-the-status-of-women-in-the-un-system-2017
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/8/improvement-of-the-status-of-women-in-the-un-system-2017
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 المساواة دعم في المستثمرة األساسية الصندوق ميزانية من والمالية البشرية الموارد زيادة: 1.5المؤشر 
 المرأة وتمكين الجنسين بين

المعني بقضايا التمايز بين  التوظيف فريق ضم ،2117 /كانون األولسمبردي منتصف وحتى السنة خالل -22
 الموظفين برنامج من موظف يساعده كان( 4-ف) كبير تقني اختصاصي الصندوق مقر في الجنسين
لتقديم الدعم لمدة طويلة، وآخر  نيمستشارَ و  ،بدوام جزئي العامة الخدمات فئة من وموظف المبتدئين، الفنيين

 .تمؤقلتقديم الدعم ال

-ف الرتبتين في الوظيفتين الشاغرتين عن وأ علن 2117 األول كانون/ديسمبر في 4-ف الرتبة تقاعد موظف -23
 تنظيم إعادة ومع. 2118 عام الوظيفتين هاتين شغل وسيتم. 2117 الثاني تشرين/نوفمبر في 4-ف و 5

التي أ نشئت  االجتماعي واالدماج والتمايز بين الجنسين والمناخ البيئة عبةشستقوم  ،المؤسسات وظائف
 على لهم ونواب مرجعيون أشخاص وسيقوم. الجنسين بين بالمساواة المتعلقة األعمال حديثا بالتنسيق بشأن

 .بالتمايز بين الجنسين المعني الفريقبرفد  الشعب مستوى

 تكلفة أو/و عدد تتبع في الستخدامه مالي معيار ى إدخالعل المنظمة وتطوير الميزانية وحدة عملت -24
 ،2117 لعام وبالنسبة. واإلشراف التصميم أعمال في المشاركين الجنسينالتمايز بين  مجال في االستشاريين

 الجنسين، التمايز بين لقضايافي الصندوق  المستقل التقييم مكتب ميزانية من المائة في 6.3 صصتخ  
 .2116 عام المائة في 5.8 بنسبة مقارنة

 الزراعية التنمية مجال في الجنسين بين التمايز قضايا إلى الموضوعية اإلحاالت عدد زيادة: 2.5المؤشر 
 اإلعالمية والوسائط العامة المحافل في والريفية

 ،عامةاستقطاب تأييد ال ومواد وحمالت البالغات المؤسسية، فيأ درجت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  -25
ومن المعتاد أن تعرض الخطب أو . والتدوينات اإللكترونية الكبار، المدراء ألقاها التي الخطب ذلك في بما

 نع صقص تبلغ أو/و عمل الصندوق بشأن التمايز بين الجنسين الرئيس تقريرا عن الكلمات التي يلقيها
 .الريفيات النساء

 المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة بشأن الصندوق اءألد السنوي االستعراض درجات زيادة: 3.5 المؤشر

 ثحي ،المنظومة نطاق على العمل خطة بجوبم نوعا ما للصندوقالعام  داءاأل نتحس ،2117 معا في -26
 األمم كيانات بين الريادة مكانة يحتل الصندوق يزال الو . تهاوزتجا أو تلباطلمتا ًراشؤم 15 نم 13 استوفى
 هناكف ذلك، ومع. المنظومة نطاق على العمل خطة بمؤشرات الوفاء في التقدم إحراز حيث من المتحدة
 .الموارد تخصيصبشأن و والتساوي بينهما  الجنسين بين التمايز هيكل بشأن العمل من مزيد إلى حاجة
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 التقرير السنوي بشأن ضمان الجودة في مشروعات وبرامج الصندوق

 2017 أوال: ملخص استعراضات ضمان الجودة لعام
العمليات وتوجيه السياسات التي يترأسها  ةاستراتيجيستعراض الذي أجرته لجنة يشير هذا التقرير إلى اال -1

رئيس الصندوق على برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج والمذكرات المفاهيمية الخاصة 
لخصا باالستعراضات التي أجرتها لجنة بالمشروعات الممولة بالقروض والمنح. كذلك يتضمن التقرير م

ضمان الجودة برئاسة نائب رئيس الصندوق للتقارير النهائية بشأن تصميم المشروعات الممولة بالقروض 
 والمنح. وتتولى مجموعة ضمان الجودة منصب أمين اللجنتين.

رص استراتيجية ، استعرضت لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات خمسة برامج ف2017وفي عام  -2
مذكرة مفاهيمية خاصة بمشروعات استثمارية وقروض تمت  43قطرية تمت الموافقة على أربعة منها، و

مذكرة منها ولم تتم الموافقة على مذكرة واحدة لحين اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأنها  42الموافقة على 
تصميما نهائيا لمشروعات  53ولكنها لم تعرض مجددا. واستعرضت لجنة ضمان الجودة واعتمدت 

طلبا للحصول على تمويل إضافي )بما في ذلك لسد فجوات التمويل( لمشروعات جارية  15استثمارية، منها 
 أو تمت الموافقة عليها بالفعل.

في المائة من جميع المشروعات( مع طلب  26) 17مشروعات استثمارية 10أجازت لجنة ضمان الجودة و  -3
 التفاوض مرحلة أثناء التنقيحفي المائة( مزيدا من  74مشروعا ) 28بينما تطلب بعض التعديالت الطفيفة، 

وقد تعزى الزيادة الكبيرة في المشروعات التي تتطلب مزيدا من  .(1)انظر الجدول  التنفيذ أو القرض على
عام  العمل خالل مرحلة المفاوضات والتنفيذ إلى اتساع نطاق برنامج القروض والمنح في الصندوق خالل

 مقارنة باألعوام السابقة وما نتج عن ذلك من ضغوط على عمليات التصميم المقررة. 2017
منها وفق التصميم الكامل  43مذكرة مفاهيمية خاصة بالمنح، ووافقت على تنفيذ  50واستعرضت اللجنة  -4

ه الوثائق وثيقة تصميم منح على لجنة ضمان الجودة التي استعرضت هذ 42للمشروعات. وتم الحقا عرض 
وثيقة منها. وتم تقييم وثائق المنح وفق مجموعة محددة من المعايير ترد في الجدول الثالث  40وأجازت 

أو أكثر  5في المائة من المشروعات الممولة بمنح حصلت على تصنيف  91أدناه. وتجدر اإلشارة إلى أن 
 عند اإلدراج.

 1الجدول 
 )المشروعات االستثمارية( 2017-2011 نتائج استعراض ضمان الجودة عند اإلدراج،

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 اإلدراجعدد المشروعات التي تم تصنيفها عند 
)المشروعات الجديدة فقط، ما عدا التمويل 

 38 30 27 31 34 26 38 اإلضافي(
مشروعات تعتبر جاهزة للمضي قدما بعد 

 39 60 59 68 44 77 26 ئوية(إدخال تعديالت طفيفة عليها )النسبة الم
مشروعات تعتبر جاهزة للمضي قدما بعد العمل 
 61 40 41 29 56 23 74بالتوصيات خالل مرحلة المفاوضات أو التنفيذ 

                                                      
 التمويل اإلضافي التي ال يتم تصنيفها. مقترحاتباستثناء  17
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 )النسبة المئوية(

أدناه الذي يتضح منه أن األهداف  2وتم تصنيف المشروعات "عند اإلدراج" وفق األبعاد الواردة في الجدول  -5
مشروعا ضمن  34مشروعا تم تصنيفها عند اإلدراج، صنفت اللجنة  38م تجاوزها بالفعل. ومن بين المقررة ت

 فئة المشروعات التي ستحقق األهداف المرجوة منها على األرجح. 
 2الجدول 

التقديرات العامة للمشروعات عند اإلدراج وفقا إلطار قياس النتائج )متوسط 
 المؤشرات شهرا( 24متحرك لمدة 

 األساس سنة
2013/
 2017 نتائج 2016 نتائج 2015 نتائج 2014

    )أ(راجدأو أعلى عند اإل 4النسبة المئوية للمشروعات المصنفة في المرتبة  4-3
 97 93 91 91 الجودة الكلية للتصميم 4-3-1
 901 96 90 83 )ب( دول ذات أوضاع هشةالجودة الشاملة لتصميم المشروعات في  4-3-2
 97 97 89 81 مايز بين الجنسينالت 4-3-3
 92 88 88 88 الرصد والتقييم 4-3-4
 92 95 92 83 )ج( توسيع النطاق 4-3-5
 98 90 غير منطبق غير منطبق البيئة وتغير المناخ 4-3-6
 100 100 غير منطبق غير منطبق نشر تحليالت اقتصادية للمشروعات مع إمكانية التحقق من صحتها 4-3-7
 تصنيفا "مرضيا للغاية". 6تصنيفا "غير مرض على اإلطالق" والدرجة  1درجات، حيث تمثل الدرجة  6إلى  1تقديرات الجودة إلى مقياس من  )أ( تستند 

 هشة.ذات أوضاع مشروعات عند اإلدراج تقع في دول  8، تم تصنيف 2017)ب( في عام 
 من صراحة أنشطة لتوسيع النطاق.مشروعا تتض 17إلى  2017)ج( تستند تصنيفات توسيع النطاق لعام 

 3الجدول 
  18تنفيذ سياسة المنح: إطار النتائج ومؤشرات األداء

 مؤشرات األداء –النتائج المتوقعة 
2014 

 2017 2016 2015 )سنة األساس(
2018 

 )المستهدف(
 تعزيز عنصري المالءمة ونطاق التركيز في المشروعات الممولة بالمنح -1

للمشروعات الممولة بمنح  )أ( النسبة المئوية
 90 97 100 غير منطبق غير منطبق أو أعلى عند اإلدراج  4المصنفة في المرتبة 

)ب( النسبة المئوية للمستفيدين من المنح الذين 
 تم اختيارهم من خالل عمليات تنافسية

عالمي/إقليمي: 
4 

عالمي/إقليمي: 
30 

عالمي/إقليمي: 
36 

عالمي/إقليمي: 
39 

عالمي/إقليمي
 :70 

 تعزيز فعالية المشروعات الممولة بمنح وأثرها – 2
)أ( النسبة المئوية للمشروعات الممولة بمنح 

أو أعلى من حيث  4المصنفة في المرتبة 
 80 96 91 10019 غير منطبق فعاليتها في مرحلة اإلنجاز

)ب( النسبة المئوية للمشروعات الممولة بمنح 
حيث سير  أو أعلى من 4المصنفة في المرتبة 

 95 92 91 95 92 التنفيذ ككل
)ج( عدد المنح التي ساهمت في توسيع نطاق 
التدخالت اإلنمائية، بما في ذلك المشروعات 

 االستثمارية للصندوق
غير متاح لسنة 
2014 31 31 37 30 

 1.5:1 0.8:120 1.4:1 1.3:1 1.3:1)د( نسبة التمويل المشترك الذي تتم تعبئته من 

                                                      
ب 2أ و2، وبالتالي فإن المؤشرات المستمدة من تقارير وضع المنح )المؤشرات 2016نفيذ في عام حيز الت 2015دخلت سياسة المنح لعام  18
 . كذلك ال تعكس المؤشرات المنح التي تتضمن عنصر قروض. 2016ب( تعكس البيانات الصادرة عن دائرة إدارة البرامج قبل عام 4ج و2و
. لذلك يبلغ مجموع عدد تقارير 2015الغ البيانات الخاصة بهذا المؤشر في عام دون غيرها بإب السياسات والمشورة التقنيةقامت شعبة  19

 تقريرا. 13التي خضعت للتحليل  2015وضع المنح المنجزة في عام 
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 مؤشرات األداء –النتائج المتوقعة 
2014 

 2017 2016 2015 )سنة األساس(
2018 

 )المستهدف(
جانب شركاء المشروعات الممولة بمنح 

قابل كل دوالر أمريكي يستثمره الصندوق م
 الصندوق 

 زيادة الكفاءة في إدارة المنح – 3
)أ( عدد أيام العمل المطلوبة التخاذ إجراءات 
تقديم المنح الصغيرة والكبيرة، بدءا من اعتماد 

 21المذكرة المفاهيمية وحتى الموافقة النهائية

 المنح الصغيرة:
186 

 منح الكبيرة:ال
19322 

المنح 
 125الصغيرة:

 المنح الكبيرة:
174 

المنح 
 174الصغيرة:

 المنح الكبيرة:
269 

المنح 
 228الصغيرة:

 المنح الكبيرة:
279 

المنح 
 150الصغيرة:

 المنح الكبيرة:
180 

 
  

                                                                                                                                                            

شمل التمويل المشترك لمنحة مقدمة إلى الجماعة االستشارية لمساعدة الفقراء، نظرا ألنه يعد قيمة شاذة، حيث ساهم الصندوق ي  ال 20 
 يل صغير نسبيا في تمويل مبادرة كبيرة ممولة من جانب جهات مانحة متعددة.بتمو 

المنح التي تتضمن  تشير إلى منح قائمة بذاتها مع مذكرة مفاهيمية معتمدة من قبل لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات وال تشمل21 
 عنصر قروض.  

يجية لمختلف الشعب بشأن المنح العالمية واإلقليمية، وذلك بخالف المنح المخصصة تشير سنة األساس إلى اعتماد خطة العمل االسترات22 
 لبلدان معينة نظرا ألنها ال تتطلب إعداد مذكرات مفاهيمية.
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  ثانيا: اإلنجازات والتحديات
 التعلم من استعراضات برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

. 2017برامج في عام  5إلى  2016برنامجا في عام  13ع عدد برامج الفرص االستراتيجية القطرية من تراج -6
ومن هذه البرامج الخمسة، تم اعتماد األهداف االستراتيجية المقترحة لثالثة منها من جانب لجنة استراتيجية 

هما. وتمت بالفعل إعادة عرض العمليات وتوجيه السياسات، وطلبت اللجنة إعادة عرض برنامجين للنظر في
 أحد البرنامجين واعتمدته اللجنة في السنة نفسها.

ناقشت لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات خالل عدد من استعراضات برامج : مسوغات االنخراط -7
رة الفرص االستراتيجية القطرية أهمية إيضاح مسوغات انخراط الصندوق في مختلف البلدان. وتجدر اإلشا

إلى أنه بالرغم من استعراض عدد قليل من برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج، عكست 
هذه االستعراضات العديد من السياقات القطرية المتنوعة، بما في ذلك البلدان متوسطة الدخل من الشريحة 

 خل.العليا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان منخفضة الد
ركزت استعراضات برامج الفرص االستراتيجية القطرية في األساس على ضمان إتاحة تنفيذ االستراتيجية.  -8

فرص جيدة لتنفيذ االستراتيجيات المقترحة من خالل برامج الفرص االستراتيجية القطرية بنجاح. وقد توصلت 
االستراتيجية لهذه البرامج لم تكن بعض استعراضات برامج الفرص االستراتيجية القطرية إلى أن األهداف 

متسقة تماما مع أهداف ومكونات المشروعات المقترحة الواردة في المذكرات المفاهيمية المرفقة. وفي حاالت 
أخرى، تم اعتبار نطاق تركيز المشروعات المقترحة محدودا للغاية، بحيث ال يمكن تحقيق األهداف 

 لحافظة القطرية.المتوقعة من البرامج، وغير متوافق مع ا
تم إيالء اهتمام خاص بتقييم عنصر الحوار السياساتي المقترح للبرامج التي تم الحوار السياساتي.  -9

استعراضها. وفي بعض األحيان، اقترحت اللجنة إيالء أهمية أكبر لعنصر الحوار السياساتي في األهداف 
 اساتي طموحا بدرجة مفرطة في أحيان أخرى.االستراتيجية المقترحة، بينما وجدت أن مستوى االنخراط السي

تمت مناقشة كيفية اختيار المجموعات المستهدفة المالئمة خالل استعراضات المجموعة المستهدفة.  -11
. ويجب في البداية أن يركز البرنامج تركيزا واضحا على الفقراء وأن 2017االستراتيجيات القطرية في عام 

عات المتضمنة في البرنامج. وتم تشجيع الفرق القطرية على مراعاة ينعكس ذلك الحقا على أنشطة المشرو 
قضايا التمايز بين الجنسين والشباب في اختيار المجموعة المستهدفة، وعلى ربط هذه األبعاد بأنشطة فعلية 

 يمكن إشراك النساء والشباب فيها.
رص االستراتيجية القطرية ، تضمنت بعض استعراضات برامج الف2016في عام األنشطة غير اإلقراضية.  -11

 إلقاء الضوء على ضرورة ضمان إيالء اهتمام كاف باألنشطة غير اإلقراضية.

 التعليم من المشروعات االستثمارية 

تم إحراز تقدم كبير نحو تنفيذ جدول أعمال التعميم، مع التركيز على أهم القضايا االستراتيجية: التعميم.  -12
أمثلة قوية على تنوع النهج المتبعة، ال سيما في حالة البلدان ذات الشباب. وتجدر اإلشارة إلى وجود 

 األوضاع الهشة والبلدان متوسطة الدخل.
اقترح عدد متزايد من المشروعات مجموعة من أنشطة االنخراط السياساتي. ولكن هذه الحوار السياساتي.  -13

أو بدء الحوار مع صناع  األنشطة كانت واسعة النطاق للغاية وتضمنت مبادرات هادفة إلى تحسين
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جراء  القرارات، وهو ما ال يمكن اعتباره حوارا سياساتيا حقيقيا. وثمة حاجة لتحديد أنشطة سياساتية معينة وا 
 تقييم واقعي لقدرة الصندوق على االنخراط في المبادرات السياساتية المقترحة.

ل اإلضافي للمشروعات الجارية ولسد كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد طلبات التمويالتمويل اإلضافي.  -14
الفجوات التمويلية في المشروعات التي تتجاوز ميزانياتها الموارد المتاحة من نظام تخصيص الموارد على 
أساس األداء وغير ذلك من المصادر. ومن شأن النهج المتبعة على مستوى البرامج القطرية، والمشروعات 

سير إقامة عالقات طويلة األجل بين الصندوق والبلدان. فضال عن الكبرى، واستثمارات توسيع النطاق تي
ذلك، عادة ما يكون تصميم المشروعات الكبرى أكثر كفاءة من تصميم المشروعات الصغيرة. ويفضل بوجه 

 عام تخصيص موارد إضافية للمشروعات جيدة األداء بدال من تصميم مشروعات جديدة.
نطاق المشروعات التي ثبت نجاحها. ولكن في بعض األحيان، يمكن  ينبغي اقتراح توسيعتوسيع النطاق.  -15

ن لم يوجد دليل كاف على النجاح  –االستناد إلى استمرارية األنشطة التي نفذتها مشروعات سابقة   –حتى وا 
 كمسوغ ألنشطة توسيع النطاق. وهذا أمر مهم للغاية، ال سيما فيما يتصل بطلبات التمويل اإلضافي.

بالرغم من الجهود األخيرة لترشيد وتبسيط األطر المنطقية، ال تزال العديد من هذه األطر نطقي. اإلطار الم -16
تنطوي على أوجه قصور. وكثيرا ما يالحظ وجود تفاوتات بين نتائج التحليالت االقتصادية والمالية من جهة 

 ومؤشرات األطر المنطقية من جهة أخرى.
كبيرة إلدارة المعرفة والتعلم من المشروعات الممولة من خالله. غير  يولي الصندوق أولويةإدارة المعرفة.  -17

أنه ال يتم إيالء نفس درجة األهمية لهذا المكون في تصميم المشروعات. وغالبا ما ال تستفيد المشروعات 
 الجديدة من الخبرات والدروس المستفادة من المشروعات السابقة.

 التعلم من برنامج المنح

حوظة لضمان االتساق مع أولويات الصندوق. كذلك تركز معظم طلبات المنح تركيزا واضحا ب ذلت جهود مل -18
على شعور البلد المقترض بملكية البرامج ومدى مساهمة هذه البرامج في دعم السلع العامة العالمية ودائما 

ذلك النساء  ما توضح طلبات المنح أيضا مدى مالءمة البرامج المقترحة للمجموعة المستهدفة )بما في
يالء أهمية كافية  والشباب(. ولكن ثمة حاجة إلى مزيد من الجهود بغرض: مناصرة الفقراء بشكل واضح، وا 

 لقضايا التمايز بين الجنسين والشباب، وتوضيح معايير اختيار المجموعات والمناطق المستهدفة.
اسعة النطاق وطموحة بدرجة مفرطة وينبغي إيالء مزيد من االهتمام لضمان أال تكون األهداف والمقاصد و  -19

 بما يزيد من خطر االنحراف عن نطاق التركيز المستهدف ويقلل من احتماالت النجاح.
وينبغي كذلك إيالء مزيد من االهتمام بكيفية اختيار الجهات المتلقية، مع األخذ في االعتبار أن المنافسة  -21

اختيار الجهات المتلقية بشكل مباشر )بشرط أن  هي أفضل وسيلة الختيار الجهات المتلقية. وعند اقتراح
قامة شراكات استراتيجية معها. وثمة حاجة  تسمح سياسة المنح بذلك(، ينبغي تحديد الجهات المتلقية القوية وا 

 التنافسي. االختيارإلجراء مزيد من التحسين في عملية 
القطرية، وهو أحد األهداف  وقد ركزت عدة مذكرات مفاهيمية على إقامة الشراكات وبناء القدرات -21

االستراتيجية لبرنامج منح الصندوق. وفي حين يوجد تركيز متزايد على االستفادة من التجارب السابقة في 
 إعداد طلبات المنح الجديدة، ال يزال يوجد مجال لمزيد من التحسين.

الجهد لضمان القيمة مقابل  ويوجد كذلك اهتمام متزايد بتعبئة التمويل المشترك، ولكن يتعين بذل مزيد من -22
 المال، بما في ذلك وضع هيكل فعال للميزانية.
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وتواصل الشعب والدوائر التعاون فيما بينها. ويسهم ذلك في تعزيز قدرة موظفي الصندوق على التعلم وتبادل  -23
لمزيد من المعرفة. كذلك توجد جهود استباقية لتكوين روابط قوية مع البرامج القطرية. غير أنه توجد حاجة 

 الجهود لدعم أنشطة االستدامة وتوسيع النطاق بصورة استباقية.
وأخيرا، يتعين إيالء مزيد من االهتمام بإعداد تقرير رئيس الصندوق، الذي ينبغي أن تتم صياغته بصورة  -24

سليمة وأن يتيح وصفا دقيقا لمختلف المكونات، كما ينبغي أن يتناول بالتفصيل عملية اختيار الجهات 
 متلقية ويعرض الميزانية في صورة جداول دقيقة.ال
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 تقرير مرحلي عن برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 الحالة المالية لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

غيرة في مايو/أيار فيما يلي الوضع المالي لحساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الص -1
2018 : 

 1الجدول 
 2018الحالة المالية لبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في مايو/أيار 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 مستلمة السنة الجهة المانحة

 884 7 2012 بلجيكا

 849 19 2012 كندا

 833 6 2014 فنلندا

 379 2 2014 فالندرز )بلجيكا(

 581 48 2012 هولندا

 240 9 2015/2014/2013 النرويج

 000 3 2015 جمهورية كوريا

 492 4 2013 السويد

 058 11 2013 سويسرا

 596 186 2014/2013/2012 المملكة المتحدة

 205 316  المجموع

 

، وبالنظر 2016ام سترليني مقابل الدوالر األمريكي منذ عنخفاض الشديد في قيمة الجنية االفي أعقاب اال -2
إلى أن جزءا  من مساهمات المملكة المتحدة في برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ما 
فِّضت بدرجة كبيرة سلطة عقد االلتزامات فيما يتعلق بالبرمجة المتصلة ببرنامج  زال مستحق القبض، خ 

مليون دوالر أمريكي في  316.2إلى  2016مليون دوالر أمريكي في مايو/أيار  366.5التأقلم، من 
مليون دوالر  6.5في المائة. وس حبت مبالغ بلغت  14. ويقابل ذلك تخفيضا  بلغت نسبته 2018أبريل/نيسان 

 أمريكي من حساب أمانة برنامج التأقلم لتغطية النفقات اإلدارية المتكبدة في إدارة البرنامج حتى تاريخه.

 م لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةالبرمجة في برنامج التأقل

سترليني تأثيرا  سلبيا  على قدرة الصندوق على تلبية الطلب على إجراءات أثر أيضا  انخفاض قيمة الجنية اال -3
التكيُّف مع تغيُّر المناخ في برامجه االستثمارية. واستجابة لهذه التطورات، اضطر الصندوق إلى إعادة 

وتم تنفيذ آخر مجموعة من االستثمارات المعتمدة التي ما زالت قيد التصميم  ترتيب أولويات المشروعات
، 2018يار أمايو/ 1. واعتبارا من 2017في عام  برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةل
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قيمة بلدا ب 41منحة في إطار برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لصالح  42تم اعتماد 
(. ومن غير المتوقع اعتماد أي استثمارات في 2 )راجع الجدول 23مليون دوالر أمريكي 298.8إجمالية تبلغ 

في الصندوق نافذة  الماليإطار هذا البرنامج لحين تحسن األوضاع. وأنشأت ش عبة المحاسبة والمراقب 
مج التأقلم لمواجهة أي تراجع في مليون دوالر أمريكي في حساب أمانة برنا 7.5احتياطية للطوارئ بمبلغ 

سعر الصرف في المستقبل، وجرى تفعيل بروتوكوالت إضافية لرصد تطور سلطة عقد االلتزامات في إطار 
 برنامج التأقلم في المستقبل.

 أصحاب زراعة لصالح التأقلم برنامج، اعتمد المجلس التنفيذي المرحلة الثانية من 2016وفي سبتمبر/أيلول  -4
مليون كرونة  80. وقد وافقت الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي على المساهمة بمبلغ لصغيرةا الحيازات
مليون دوالر أمريكي، كما وافقت الوكالة السويدية للتنمية الدولية على  9.5أي ما يعادل حوالي  –نرويجية 

يكي. وتأتي موافقة البلدين مليون دوالر أمر  9.5أي ما يعادل  –مليون كرونة سويدية  60المساهمة بمبلغ 
الشماليين على توفير هذه المساهمات استكماال لما قدماه من دعم قوي للمرحلة األولى من برنامج التأقلم 
لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. وسوف تستخدم االلتزامات الجديدة في تمويل التكلفة اإلضافية 

ها التي يمولها للصندوق، بما يسهم في تعزيز عناصر معينة لتغير المناخ في البرامج االستثمارية وغير 
ضمن أهداف التنمية المستدامة. ويبلغ الحد األدنى المستهدف لتمويل المرحلة الثانية من برنامج التأقلم 

مليون دوالر أمريكي. وفي حين تم تصميم المرحلة األولى  100لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 
ا يتسق مع استثمارات الصندوق الهادفة إلى تعميم اعتبارات التكيف مع تغير المناخ، يجري من البرنامج بم

تصميم المرحلة الثانية من البرنامج لتقديم المساعدة الفنية وليس مجرد توفير التمويل من حافظة الصندوق. 
ت لمواصلة القيام بمهمته ويتيح هذا النموذج الجديد للصندوق العمل مع مجموعة مختلفة من الشركاء واألدوا

 في دعم البلدان في تعميم اعتبارات التكيف مع تغير المناخ. 

مليون دوالر  80لتمويل المرحلة األولى من البرنامج  المصروفة، بلغ إجمالي المبالغ 2018يار أوفي مايو/ -5
إلى  2017ي خالل الفترة من يناير/كانون الثان المصروفةمشروعا(، كما بلغت المبالغ  37أمريكي )

مشروعا(. وبغرض تحسين آليات صرف المبالغ  36مليون دوالر أمريكي ) 49حوالي  2018/نيسان أبريل
بالغ مختلف اتجاهات البرنامج، تم تحديد أهداف للمشروعات باستخدام  الموجهة للبرنامج وتعزيز الرقابة وا 

عبة خدمات الخزانة. ووفقا لهذه األداة، أداة بديلة لقياس المبالغ المنصرفة للبرنامج تم وضعها بمعرفة ش
مليون دوالر أمريكي للبرنامج كي يبلغ هدفه. وقد صرفت خمسة مشروعات ما يزيد على  112ينبغي صرف 

في المائة من المبلغ  99في المائة من المبلغ المستهدف من حافظة الصندوق، وصرفت مالي  50
 .2018ي إطار البرنامج في أواخر عام وستكون بذلك أول مشروع يتم إقفاله ف ،المستهدف

 

 

 
                                                      

 المصدر: نظام المنح والمشروعات االستثمارية بالصندوق.  23
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المبالغ التراكمية المصروفة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات 
 الصغيرة

 (بماليين الدوالرات األمريكية)

 1الرسم البياني 

وبغرض تحسين آليات اإلبالغ في إطار البرنامج، سيتم رسميا تسجيل النتائج المتوسطة المنبثقة عن  -6
المشروعات التي تصرف فعليا  التمويل المقدَّم في إطار برنامج التأقلم من خالل نظام إدارة النتائج التشغيلية 

ق. ومن أهم سمات نظام إدارة النتائج التشغيلية الربط بين عملية رصد وتقييم المشروعات والنتائج بالصندو 
، أجرت الشعب 2017األخيرة من عام  األشهرالمؤسسية، بما في ذلك مؤشرات برنامج التأقلم. وخالل 

والنتائج في نظام إدارة عملية تحديث" لمشروعاتها بحيث يتم إدراج األهداف المعدلة والمعتمدة "اإلقليمية 
النتائج التشغيلية الجديد. وقد أدت المشروعات التي يدعمها برنامج التأقلم بالتالي إلى تعديل وتحديث 

مشروعا  من المشروعات  42توقعات النتائج المجمَّعة من  3األهداف والنتائج الموضوعة. ويلخص الجدول 
، وكذلك 2018المجلس التنفيذي للصندوق حتى مايو/أيار  التي يدعمها برنامج التأقلم والتي وافق عليها

مشروعا  في نظام إدارة النتائج واألثر. ويحقق نظام إدارة النتائج التشغيلية  39النتائج الرسمية التي أبلغ عنها 
 قيمة مضافة لبرنامج التأقلم تتمثل في بدء رصد النتائج من خالل هذه األداة اإللكترونية اعتبارا من صدور

 .2018تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام 

 إدارة المعرفة واالتصاالت في برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

فعاليات لتبادل المعلومات والخبرات بين المشروعات التي  ، استضافت مالي2017وفي أكتوبر/تشرين األول  -7
وتم تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون بين الصندوق وبرنامج بحوث  يدعمها برنامج التأقلم في بلدان الجنوب.

، وحضرها الدولية الزراعية للبحوث االستشارية لجماعةتغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي التابع ل
)بنن،  مشاركون من ثمانية مشروعات يدعمها برنامج التأقلم في بلدان ناطقة باللغة الفرنسية في إفريقيا

 األخضر، وتشاد، وجيبوتي، ومدغشقر، ومالي، وموريتانيا، والنيجر(.والرأس 

 40أكثر من  2018حتى مايو/أيار  2017وفيما يتعلق بجهود التواصل، أنتجت خالل الفترة من مايو/أيار  -8
مدونة وقصة على شبكة اإلنترنت عن المشروعات التي يدعمها برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 

الموقع اإللكتروني للصندوق. وتم التواصل مع وسائط اإلعالم في منافذ  علىرة وتم تحميلها الحيازات الصغي
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وتم نشر أربع نشرات صحفية ودعوة حضور لوسائل اإلعالم في  ،منفذا   2 000إعالمية بلغت في مجموعها 
 وسائط اإلعالم الدولية.

الصندوق عددا  من الفعاليات، سواء في مؤتمرات وبالتعاون مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا  لها، نظَّم  -9
دولية أو في مقر الصندوق، والتي قدِّمت فيها المشروعات التي يدعمها برنامج التأقلم لصالح زراعة 
الحيازات الصغيرة. وشملت تلك الفعاليات أحداثا  جانبية أثناء انعقاد اللجنة الفرعية للمشورة العلمية 

تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ ولجنة األمم المتحدة المعنية باألمن والتكنولوجية التابعة ال
الغذائي العالمي. وخالل الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

اف في اتفاقية مكافحة التصحر، تغيُّر المناخ التي عقدت في مدينة بون، والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطر 
شارك الصندوق في العديد من األحداث الجانبية والفعاليات اإلعالمية، والجزء الرفيع المستوى خالل 
الدورتين. كذلك امتثل الصندوق لقرار كورونيفيا بشأن الزراعة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

 االنوا.تغيُّر المناخ، كما شارك في حوار ت

 The وتشمل المنتجات المعرفية الرئيسية التي صدرت في السنة المشمولة بالتقرير المطبوعات التالية: -11

Marine Advantage ،وThe Nutrition Advantage وThe Water Advantage.  وجرى الترويج لهذه
ت استقبال المطبوعات من خالل فعاليات ك رِّست لذلك الغرض، وبيانات صحفية، وأثناء حفال

للمانحين/وسائط اإلعالم. وأخيرا ، أصدر الصندوق تسجيلين جديدين بالفيديو يصوران حملته الخاصة 
 بوصفات التغيير.
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 2الجدول 
  التنفيذي المشروعات/البرامج المدعومة في إطار برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة التي وافق عليها المجلس

المشروع/البرنامج الذي يدعمه اسم  البلد
 برنامج التأقلم 

الشروط 
المالية 

المطبقة على 
 البلد

مخصصات برنامج التأقلم 
 )دوالر أمريكي(

نوع 
 المنحة

تاريخ دورة 
المجلس 
 التنفيذي

مجموع المبلغ 
المصروف من 
 برنامج التأقلم

النسبة المئوية 
للمبالغ 

المصروفة من 
 برنامج التأقلم

 مواضيعيمجال التركيز ال

 إقليم آسيا والمحيط الهادي

مشروع التكيُّف مع تغيُّر المناخ وحماية  بنغالديش
 193 047 15 تيسيرية للغاية س بل العيش 

منحة 
 إضافية

سبتمبر/أيلول 
2013 7 671 992 55 

حماية القرى لمنع األضرار الناجمة عن الفيضانات؛ وتنويع اإلنتاج الغذائي، 
بناء القدرات في مجال إدارة المخاطر المناخية؛ ون ظم ون ظم إدرار الدخل؛ و 

 اإلنذار المبكر ضد الفيضانات السريعة.

برنامج تعزيز الزراعة التجارية وس بل  بوتان
 615 022 5 مختلطة العيش المتسمة بالصمود 

مختلطة 
 تماما  

سبتمبر/أيلول 
2015 1 279 004 25 

يُّرات المناخية )الزراعة األصلية(، ن ظم زراعية قادرة على الصمود في وجه التغ
وسالسل القيمة، ومنتجات األلبان والري؛ وتكنولوجيات الطاقة المتجددة؛ وحوار 
السياسات بشأن بناء القدرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ في قطاع 

 الزراعة.

 كمبوديا
برنامج الخدمات الزراعية المعنية 
باالبتكارات والقدرة على الصمود 

 اإلرشادو 
 000 995 14 تيسيرية للغاية

منحة 
 إضافية

ديسمبر/كانون 
 49 903 999 6 2014األول 

تعميم بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية في خدمات 
اإلرشاد الزراعي؛ ووضع سيناريوهات على أساس تشاركي؛ والمعلومات المتعلقة 

كر؛ والترويج لتكنولوجيات قائمة على بالمخاطر المناخية، وخدمات اإلنذار المب
مبدأ عدم الندم من أجل إدارة التقلبات واألخطار المناخية )نظام تكثيف زراعة 
األرز، والن ظم الرعوية الحرجية الزراعية، والزراعة التي تحافظ على الموارد، 

 والغاز الحيوي(.

جمهورية الو 
 الديمقراطية الشعبية

 000 000 5 تيسيرية للغاية جنوب الوالتكيف مع تغير المناخ في 
منحة 
 إضافية

أبريل/نيسان 
2015 1 190 619 24 

تقدير مشترك لمخاطر التعرض لتغير المناخ ووضع السيناريوهات 
وصياغة خطط استثمار مجتمعية للتكيف واستثمارات في البنى التحتية 
دارة مجتمعية للغابات )صندوق التكيف(،  صغيرة النطاق للمياه وا 

عزيز القدرة على إدارة مخاطر المناخ على المستوى السياساتي وت
 ومستوى التخطيط

مشروع التكيف لصالح أصحاب  نيبال
 000 999 14 تيسيرية للغاية الحيازات الصغيرة في مناطق التالل

مختلطة 
 تماما  

سبتمبر/أيلول 
2014 1 252 083 9 

لتكيف المحلية؛ تقديرات تشاركية للضعف ومخاطر المناخ؛ وصياغة خطط ا
واإلدارة المستدامة لألراضي والمياه والغابات؛ وتنويع المحاصيل؛ وتحسين نظم 

 التخزين
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المشروع/البرنامج الذي يدعمه اسم  البلد
 برنامج التأقلم 

الشروط 
المالية 

المطبقة على 
 البلد

مخصصات برنامج التأقلم 
 )دوالر أمريكي(

نوع 
 المنحة

تاريخ دورة 
المجلس 
 التنفيذي

مجموع المبلغ 
المصروف من 
 برنامج التأقلم

النسبة المئوية 
للمبالغ 

المصروفة من 
 برنامج التأقلم

 مواضيعيمجال التركيز ال

 فييت نام
مشروع التكيف مع تغير المناخ في دلتا 
نهر ميكونغ في محافظتي بين تري وترا 

 فنه
 136 000 12 مختلطة

مختلطة 
 تماما  

ديسمبر/كانون 
 38.3 795 605 4 2013األول 

دارته في التربة نظم  مشتركة لزراعة األرز/تربية األحياء، المائية رصد التملح وا 
 والمياه الجوفية، وتربية األسماك المقاومة للتملح، وتنمية القدرات المؤسسية

 إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

المرحلة  –برنامج تنمية سالسل القيمة  بوروندي
 000 926 4 %100منحة  الثانية

ة مختلط
 تماما  

سبتمبر/أيلول 
2015 1 530 206 31 

تحسين إدارة الثروة الحيوانية للتمكين من تجديد التربة؛ وتحسين البنية األساسية 
لحماية اإلنتاج الزراعي من الظواهر الشديدة؛ ودعم وضع خطة إلدارة المخاطر 

 في البيئة الطبيعية؛ ووضع قوانين منقحة للبناء وتطبيقها.

 روع دعم الزراعة األسريةمش جزر القمر

% ِمنحة، 50
% قرض 50و

بشروط 
 تيسيرية للغاية

1 000 000 
مختلطة 
 تماما  

مايو/أيار 
2017 

ينصب تركيز المشروع على تشجيع ممارسات اإلنتاج الذكية بيئيا في مجال  غير منطبق غير منطبق
عية للحد زراعة محاصيل الكاسافا والموز والخضروات، وتعزيز إدارة الموارد الطبي

 التعريةمن مخاطر 

برنامج التنمية التشاركية للري على  إثيوبيا
 000 000 11 تيسيرية للغاية المرحلة الثانية –نطاق صغير 

مختلطة 
 تماما  

سبتمبر/أيلول 
2016 1 140 940 10 

تعزيز ممارسات الري المحسَّنة في الحيازات الصغيرة وما يصاحبها من إدارة 
 طار.مستجمعات مياه األم

 كينيا

 –برنامج تعزيز الحبوب في كينيا 
برنامج س بل كسب العيش الزراعية 
القادرة على الصمود في وجه تغيُّر 

 المناخ

 000 000 10 تيسيرية للغاية
مختلطة 
 تماما  

أبريل/نيسان 
2015 1 378 331 14 

دارة الموارد الطبيعية؛  وضع خرائط لجوانب الهشاشة في المجتمعات المحلية وا 
جراء و  تعزيز خدمات األرصاد الجوية الزراعية؛ ووضع نماذج لألمن الغذائي؛ وا 

تدخالت متعددة الفوائد لصون التربة والمياه وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة 
 )مثل الزراعة التي تحافظ على الموارد، والحراجة الزراعية، والطاقة المتجددة(.

 000 000 7 طةمختل مشروع إنتاج الصوف والموهير ليسوتو
مختلطة 
 تماما  

سبتمبر/أيلول 
2014 848 523 13 

التكيُّف مع تغي ر المناخ في سالسل قيمة الصوف والموهير؛ واإلدارة المجتمعية 
للمراعي؛ وتعزيز وصول الرعاة إلى معلومات األرصاد الجوية الزراعية؛ 

المستوى والبحوث التطبيقية للوصول بممارسات إدارة اإلنتاج الحيواني إلى 
 األمثل؛ ونظام لإلنذار المبكر باألمراض.
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المشروع/البرنامج الذي يدعمه اسم  البلد
 برنامج التأقلم 

الشروط 
المالية 

المطبقة على 
 البلد

مخصصات برنامج التأقلم 
 )دوالر أمريكي(

نوع 
 المنحة

تاريخ دورة 
المجلس 
 التنفيذي

مجموع المبلغ 
المصروف من 
 برنامج التأقلم

النسبة المئوية 
للمبالغ 

المصروفة من 
 برنامج التأقلم

 مواضيعيمجال التركيز ال

مشروع دعم التنمية في إقليمي مينابي  مدغشقر
 000 000 6 تيسيرية للغاية المرحلة الثانية –وميالكي 

مختلطة 
 تماما  

سبتمبر/أيلول 
2015 823 244 14 

نشاء أقطاب جديدة للتنمية  تعزيز أقطاب التنمية الحالية القائمة على الري وا 
)مناطق تنطوي على إمكانات إنتاجية عالية وغيرها من الظروف الالزمة 
دارة مستجمعات المياه حول هذه المناطق؛ ووقاية تصاميم ن ظم الري  للتنمية(؛ وا 
وأصناف المحاصيل من المخاطر المناخية؛ وتنويع خيارات إدارة المياه؛ 

وتنويع خيارات س بل والتخطيط المكاني؛ وبناء القدرات مع الحكومات المحلية؛ 
 كسب العيش.

 برنامج تنمية الري الريفي مالوي

% ِمنحة، 50
% قرض 50و

بشروط 
 تيسيرية للغاية

7 000 000 
مختلطة 
 تماما  

ديسمبر/كانون 
 8 673 582 2015األول 

دارة الن ظم اإليكولوجية على مستوى البيئة الطبيعية؛  إدارة مستجمعات المياه؛ وا 
 مستدام؛ وتحصين مخططات الري من األخطار المناخية.والتكثيف الزراعي ال

مشروع تنمية سالسل القيمة المناصرة  موزامبيق
 للفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبو 

% ِمنحة، 50
% قرض 50و

بشروط 
 تيسيرية للغاية

4 907 560 
مختلطة 
 تماما  

سبتمبر/أيلول 
2012 3 035 335 66 

قيمة البستنة المروية، والكسافا، والمنتجات التكيُّف مع تغيُّر المناخ في سالسل 
الحيوانية؛ وتحسين إدارة المياه والري؛ وتعزيز شبكة محطات الرصد الجوي؛ 

 والخطط المجتمعية إلدارة الموارد الطبيعية؛ ورصد اآلفات واألمراض.

مشروع مساندة أنشطة األعمال الزراعية  رواندا
 865 923 6 تيسيرية للغاية وما بعد الحصاد

مختلطة 
 تماما  

ديسمبر/كانون 
 45 533 859 2 2013األول 

التجهيز والتخزين القادر على مقاومة اآلثار المناخية في مرحلة ما بعد الحصاد 
لسالسل قيمة الذرة الصفراء والكسافا والفول والبطاطس ومنتجات األلبان؛ 

 وتحسين خدمات المعلومات المناخية، وقوانين بناء المخازن.

برنامج استعادة س بل العيش في المنطقة  داأوغن
 الشمالية

 000 000 10 تيسيرية للغاية
مختلطة 
 تماما  

ديسمبر/كانون 
 2014األول 

1 236 003 13 
ممارسات إدارة المياه المتسمة بالكفاءة واالستدامة من أجل تنمية إنتاج 

 المحاصيل التجارية.
 إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي

يفيا المتعددة دولة بول
 القوميات

برنامج اإلدماج االقتصادي لألسر 
والمجتمعات الريفية في أراضي دولة 
بوليفيا المتعددة القوميات بتمويل من 
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

 815 999 9 مختلطة
منحة 
 إضافية

ديسمبر/كانون 
 68 710 215 6 2013األول 

كان األصليين بشأن التأقلم؛ ودمج بارامترات الصمود في استخدام معارف الس
دارة الموارد الطبيعية في المجتمعات المحلية  مشروعات االستثمارات العامة؛ وا 
دارة المعلومات المناخية؛ وعمليات طرح  على مستوى البيئة الطبيعية؛ وا 

 العطاءات المحلية من أجل التأقلم المجتمعي.
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المشروع/البرنامج الذي يدعمه اسم  البلد
 برنامج التأقلم 

الشروط 
المالية 

المطبقة على 
 البلد

مخصصات برنامج التأقلم 
 )دوالر أمريكي(

نوع 
 المنحة

تاريخ دورة 
المجلس 
 التنفيذي

مجموع المبلغ 
المصروف من 
 برنامج التأقلم

النسبة المئوية 
للمبالغ 

المصروفة من 
 برنامج التأقلم

 مواضيعيمجال التركيز ال

جهات الفاعلة في مشروع تعزيز ال إكوادور
 000 000 4 شروط عادية االقتصاد الشعبي والتضامني

مختلطة 
 تماما  

سبتمبر/أيلول 
 غير منطبق غير منطبق 2015

تقييم التعرض للمخاطر المناخية؛ ودمج تدابير التكيُّف في المشروعات 
دارة المخاطر.  المجتمعية؛ وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية؛ وا 

البرنامج الوطني  –التقدم الريفي  السلفادور
 000 000 5 شروط عادية للتحول االقتصادي الريفي

مختلطة 
 تماما  

ديسمبر/كانون 
 غير منطبق غير منطبق 2015األول 

دمج تدابير التكيُّف في خطط أعمال التنمية الريفية في المجتمعات المحلية؛ 
نشاء صندوق بيئي لتوفير تمويل مشترك لخطط استهداف إدارة الموارد  وا 

 الطبيعية والتكيُّف مع تغيُّر المناخ.

مشروع التكيُّف مع تغيُّر المناخ  نيكاراغوا
 293 000 8 تيسيرية للغاية واألسواق

مختلطة 
 تماما  

ديسمبر/كانون 
 53 962 961 3 2013األول 

اإلدارة المستدامة لموارد المياه؛ والتنويع الزراعي؛ وتعزيز خدمات الرصد الجوي 
 في سالسل قيمة البن والكاكاو.

 باراغواي
مشروع تحسين دخول إنتاج األسر 
والسكان األصليين في مقاطعات اإلقليم 

 الشرقي في باراغواي
 000 093 5 شروط عادية

مختلطة 
 تماما  

ديسمبر/كانون 
 غير منطبق غير منطبق 2015األول 

دارة المخاطر المناخ ية في سالسل القيمة التركيز على تنويع س بل كسب العيش وا 
الزراعية؛ وتحسين ن ظم اإلنذار المبكر؛ ودمج معايير التكيُّف في تخطيط 
 األعمال؛ والتمويل المشترك للهاضمات الحيوية في سلسلة قيمة منتجات األلبان.

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 جيبوتي
برنامج الحد من أوجه الهشاشة في 

 000 996 5 مختلطة احليةمناطق صيد األسماك الس
مختلطة 

 تماما  
ديسمبر/كانون 

 31 084 748 1 2013األول 

الحد من المخاطر المناخية في سالسل قيمة مصايد األسماك؛ واإلدارة التشاركية 
للموارد الساحلية؛ وحماية البنية األساسية الساحلية؛ وتحسين التبريد والتخزين في 

صول إلى المياه العذبة في سالسل قيمة مرحلة ما بعد الحصاد؛ وتحسين الو 
مصايد األسماك؛ وحماية الن ظم اإليكولوجية الساحلية للمنغروف والش عب 

 المرجانية.

مشروع االستثمارات الزراعية وس بل  مصر
 العيش المستدامة

 000 000 5 شروط عادية
مختلطة 

 تماما  
ديسمبر/كانون 

 وس بل العيش المستدامةاستثمارات الزراعة  16 688 763 2014األول 

مشروع تنشيط زراعة أصحاب الحيازات  العراق
 الصغيرة

% ِمنحة، 50
% قرض 50و

بشروط 
 تيسيرية للغاية

2 000 000 
مختلطة 

 تماما  
سبتمبر/أيلول 

 غير منطبق غير منطبق 2017
اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه، وحفظ المياه في المناطق المعرضة 

عمار  وتحسين الطرق الفرعية، وتنويع نظم الطاقة في المناطق للجفاف، وا 
 الريفية

برنامج تنمية الثروة الحيوانية واألسواق  قيرغيزستان
 المرحلة الثانية  –

% ِمنحة، 50
% قرض 50و

بشروط 
9 999 520 

مختلطة 
 تماما  

ديسمبر/كانون 
 35 057 171 3 2013األول 

الكوارث واألمراض المرتبطة بالمناخ؛ واإلدارة  حماية الثروة الحيوانية من
واالستصالح المجتمعيان للمراعي والمروج المتدهورة؛ وسلسلة قيمة منتجات 

 األلبان المقاومة لتغيُّر المناخ؛ ون ظم اإلنذار المبكر.
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المشروع/البرنامج الذي يدعمه اسم  البلد
 برنامج التأقلم 

الشروط 
المالية 

المطبقة على 
 البلد

مخصصات برنامج التأقلم 
 )دوالر أمريكي(

نوع 
 المنحة

تاريخ دورة 
المجلس 
 التنفيذي

مجموع المبلغ 
المصروف من 
 برنامج التأقلم

النسبة المئوية 
للمبالغ 

المصروفة من 
 برنامج التأقلم

 مواضيعيمجال التركيز ال

 تيسيرية للغاية

 000 000 5 مختلطة مشروع الصمود الريفي جمهورية مولدوفا
مختلطة 

 تماما  
ديسمبر/كانون 

 10 000 500 2016األول 

البنية األساسية الريفية اإلنتاجية؛ والن ظم والتكنولوجيات الزراعية القادرة على 
مقاومة آثار تغيُّر المناخ؛ وتنويع األعمال بين مجموعات النساء في مناطق 
التعرض الشديد للمخاطر المناخية والفقر؛ ودعم االستثمارات العامة والخاصة 

يكولوجي للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ، في تدابير االستصالح اإل
 وتحسين خدمات الن ظم اإليكولوجية من أجل الزراعة.

برنامج التنمية الريفية في المناطق  المغرب
 000 004 2 شروط عادية المرحلة األولى –الجبلية 

مختلطة 
 تماما  

سبتمبر/أيلول 
 م الري المتسمة بكفاءة استخدام المياه.تنويع س بل العيش ون ظم الطاقة؛ ون ظ 8 165 145 2014

مشروع التنمية الريفية المتكاملة في  2 السودان
 000 000 3 %100منحة  تمويل إضافي – البطانة

منحة 
 إضافية

سبتمبر/أيلول 
2016 1 080 194 16 

صون واستعادة خدمات الن ظم اإليكولوجية التي يعتمد عليها اإلنتاج الحيواني 
ارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ وكفاءة استخدام الموارد المائية والزراعي؛ واإلد

 الشحيحة؛ واإلدارة المتكاملة لن ظم زراعة الغابات/المراعي/الحراجة الزراعية.

 1 السودان
برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة 

 000 000 7 %100منحة  على الصمود
مختلطة 

 تماما  
ديسمبر/كانون 

 27 986 826 2014األول 

األمن الغذائي، وتنويع الدخل، والقدرة على الصمود في وجه التغيُّرات المناخية 
في األسر الفقيرة في المجتمعات المحلية الرعوية والتي تجمع بين الرعي 

عادة تأهيل أراضي المراعي الطبيعية المستنفدة.  والزراعة؛ وا 

 000 000 2 وط عاديةشر  مشروع التجميع والتحول الريفيين الجبل األسود
مختلطة 

 تماما  
أبريل/نيسان 

2017 
 البنية األساسية الريفية القادرة على الصمود؛ وسالسل القيمة. 27 003 585

مشروع تنمية الثروة الحيوانية  طاجيكستان
 والمراعي/المرحلة الثانية

 000 000 5 تيسيرية للغاية
مختلطة 

 تماما  
ديسمبر/كانون 

 2015األول 
 إدارة المراعي وتنويعها. 47 765 393 2

 أفريقيا الغربية والوسطى

 000 500 4 تيسيرية للغاية مشروع دعم تنمية محاصيل البستنة بنن
مختلطة 

 تماما  
ديسمبر/كانون 

 تحسين إدارة المياه والمكافحة المتكاملة لآلفات في زراعة البستنة. 10 831 468 2015األول 

للفرص االقتصادية  برنامج الترويج الرأس األخضر
 000 000 4 تيسيرية للغاية واالجتماعية الريفية

منحة 
 إضافية

ديسمبر/كانون 
 تحسين إدارة المياه ونهج تنظيم األراضي. 12 102 476 2016األول 
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المشروع/البرنامج الذي يدعمه اسم  البلد
 برنامج التأقلم 

الشروط 
المالية 

المطبقة على 
 البلد

مخصصات برنامج التأقلم 
 )دوالر أمريكي(

نوع 
 المنحة

تاريخ دورة 
المجلس 
 التنفيذي

مجموع المبلغ 
المصروف من 
 برنامج التأقلم

النسبة المئوية 
للمبالغ 

المصروفة من 
 برنامج التأقلم

 مواضيعيمجال التركيز ال

مشروع تعزيز قدرة الن ظم الزراعية على  تشاد
 000 000 5 %100منحة  الصمود في تشاد

مختلطة 
 تماما  

ديسمبر/كانون 
 27 664 235 1 2014ول األ

كفاءة إدارة المياه من أجل اإلنتاج الزراعي؛ وتدريب مدارس المزارعين الحقلية 
على التأقلم مع تغيُّر المناخ؛ والحصول على مدخالت زراعية مقاومة لتغيُّر 

 المناخ )مثل أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف(.
يق مشروع دعم اإلنتاج الزراعي والتسو  كوت ديفوار

 -في المناطق الغربية والشمالية الغربية 
 التوسيع الغربي للبرنامج المذكور

 750 994 6 تيسيرية للغاية
مختلطة 

 تماما  
سبتمبر/أيلول 

2014 921 439 14 

دمج إدارة مخاطر تغيُّر المناخ في سالسل القيمة الزراعية؛ وتحسين الصرف في 
دارة المستدامة لألراضي في إنتاج األرز في حقول المناطق المنخفضة؛ واإل

 مناطق المرتفعات.
تعزيز قدرة المشروع الوطني لتنمية  غامبيا

دارة المياه على  األراضي الزراعية وا 
 الصمود في وجه تغيُّر المناخ

% ِمنحة، 50
% قرض 50و

بشروط 
 تيسيرية للغاية

5 000 000 
منحة 
 إضافية

ديسمبر/كانون 
 41 179 052 2 2015األول 

اف من األرز قادرة على تحمل آثار تغيُّر المناخ في مناطق األراضي إنتاج أصن
عادة تأهيل الن ظم اإليكولوجية )المنغروف(.  المنخفضة، وا 

 برنامج االستثمار في القطاع الزراعي غانا
 000 000 10 مختلطة

مختلطة 
 تماما  

أبريل/نيسان 
2014 1 007 546 11 

سل القيمة الزراعية؛ وتوسيع نطاق دمج إدارة مخاطر تغيُّر المناخ في سال
 شبكات الري المتسمة بالكفاءة، وتكنولوجيات اإلدارة المستدامة لألراضي.

مشروع اإلرشاد بشأن محاصيل  ليبريا
 000 500 4 تيسيرية للغاية األشجار

مختلطة 
 تماما  

ديسمبر/كانون 
 ر المناخقدرة البن والكاكاو على الصمود في وجه تغيُّ  1 432 28 2015األول 

 –مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية  مالي
تمويل من برنامج التأقلم لصالح زراعة 

 أصحاب الحيازات الصغيرة

% ِمنحة، 50
% قرض 50و

بشروط 
 تيسيرية للغاية

9 942 704 
منحة 
 إضافية

ديسمبر/كانون 
 2013األول 

9 096 162 99 

الحيازات الصغيرة من زيادة مرونة الن ظم اإليكولوجية وقطاع زراعة أصحاب 
خالل وصول المزارعين إلى تكنولوجيات الطاقة المتجددة، والمعلومات المتعلقة 

 بالطقس والتخطيط المحلي.

 مشروع تنمية سالسل القيمة الشاملة موريتانيا
 000 000 6 %100منحة 

مختلطة 
 تماما  

ديسمبر/كانون 
 2016األول 

608 478 10 
مة المنتجات الغابية غير الحرجية القادرة على التنويع االقتصادي وسلسلة قي
 الصمود؛ وكفاءة استخدام المياه.

برنامج الترويج للزراعة األسرية في  النيجر
 مناطق مارادي وتاهوا وزيندر

% ِمنحة، 50
% قرض 50و

بشروط 
 تيسيرية للغاية

13 000 000 
مختلطة 

 تماما  
أبريل/نيسان 

2015 4 205 051 32 

اإلنتاج الزراعي الحرجي الرعوي من خالل اإلدارة المستدامة تحسين صمود ن ظم 
والمتكاملة لمستجمعات المياه، بما في ذلك اإلدارة المستدامة لألراضي وتحسين 
إدارة المياه؛ وتعزيز اإلطار المؤسسي والتنظيمي لإلدارة المستدامة للموارد 

 الطبيعية.
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المشروع/البرنامج الذي يدعمه اسم  البلد
 برنامج التأقلم 

الشروط 
المالية 

المطبقة على 
 البلد

مخصصات برنامج التأقلم 
 )دوالر أمريكي(

نوع 
 المنحة

تاريخ دورة 
المجلس 
 التنفيذي

مجموع المبلغ 
المصروف من 
 برنامج التأقلم

النسبة المئوية 
للمبالغ 

المصروفة من 
 برنامج التأقلم

 مواضيعيمجال التركيز ال

 برنامج التأقلم مع تغيُّر المناخ ودعم نيجيريا
 000 949 14 تيسيرية للغاية األعمال الزراعية في حزام السافانا

مختلطة 
 تماما  

ديسمبر/كانون 
 16 332 237 2 2013األول 

دمج إدارة المخاطر المناخية في سالسل قيمة األعمال الزراعية الريفية؛ وتحسين 
الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة المتنوعة؛ وجمع المياه، ونقاط المياه، 

 ومكافحة الحت.
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 3الجدول 
 مشروعا  في إطار برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  42المستويات المستهدفة باالستناد إلى النتائج الُمبلغ عنها في 

تراتبية نتائج 
 برنامج التأقلم 

 مؤشرات نتائج الحافظة نتائج برنامج التأقلم على مستوى الحافظة العالمية
ستوى المستهدف الم

 2020لعام 
 25المحققةالنتائج  24النتائج المبرمجة

 الهدف
تعزيز قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 

 الفقراء على مواجهة تغيُّر المناخ
 عدد أفراد أسر أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء الذين ازدادت قدرتهم على مواجهة تغيُّر المناخ 1

8
 
000

 
 من 000

 سراأل أفراد
 من 1 509 589 من أفراد األسر 5 484 742

 األسر أفراد

 الغرض
توسيع نطاق نهج التأقلم المتعدد الفوائد للمزارعين 

 أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء

2 
ة والموارد الطبيعية في التجديد التاسع لموارد ت الجديدة المتعلقة بإدارة البيئالنسبة المئوية لالستثمارا

 نة مع التجديد الثامن للمواردالصندوق مقار 
20% 376% 376% 

 5:7:1 5:7:1 4: 1 نسبة الرفع المالي لِمنح برنامج التأقلم مقابل التمويل بدون هذا البرنامج 3

 %30 - النسبة المئوية لتدهور األراضي والن ظم اإليكولوجية في المناطق المنتجة 4

سيجري تحليلها بعد االنتهاء من 
اسي من المشروعات العدد األس

 التي يدعمها برنامج التأقلم

 غير منطبق

80 عدد أطنان انبعاثات غازات الدفيئة المتجنبة و/أو المعزول 5
 
000

 
 طنا   000

 االنتهاء بعدسيجري تحليلها بعد 
 من األساسي العدد من

 برنامج يدعمها التي المشروعات
 التأقلم

 غير منطبق

 1الناتج 
ي والممارسات والتكنولوجيات تحسين إدارة األراض

الزراعية القادرة على مواجهة تغيُّر المناخ والمراعية 
 لالعتبارات الجنسانية

1 عدد هكتارات األراضي المدارة وفقا  للممارسات المقاومة لتغيُّر المناخ 6
 
000

 
 هكتار 19 053 هكتار 1 654 980 هكتار  000

 2الناتج 

دامها ألغراض زيادة توافر المياه وكفاءة استخ
اإلنتاج والتجهيز الزراعيين ألصحاب الحيازات 

 الصغيرة

100 عدد األسر ومرافق اإلنتاج والتجهيز التي ازدادت حصتها من المياه 7
 
 أسرة  000

 مرفقا 1 933 مرفقا 7 350

 أسرة 2 699 أسرة 151 658

 3الناتج 

 زيادة القدرة البشرية على إدارة مخاطر تغيُّر المناخ
القصيرة األجل والطويلة األجل والحد من خسائر 

 الكوارث المرتبطة بالطقس

عدد األفراد )بمن فيهم النساء( والمجموعة المجتمعية المنخرطة في أنشطة إدارة مخاطر المناخ، أو  8
 إدارة البيئة والموارد الطبيعية، أو الحد من مخاطر الكوارث

1
 
 مجموعة  200

 365 111 شخص 394 333

 شخص

 مجموعة 3 324 مجموعة 6 707

                                                      
عة التي أبلغ 2018مايو/أيار  في 24  عنها أربعون مشروعاً من مشروعات برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظام إدارة النتائج التشغيلية.. استناداً إلى األهداف الكمية الُمجمَّ
عة التي أبلغ عنها اثنان وعشرون مشروعاً من مشروعات برنامج التأقلم لصالح زراعة أصح. 2018مايو/أيار  في 25  اب الحيازات الصغيرة من خالل نظام إدارة النتائج التشغيلية.استناداً إلى األهداف الكمية الُمجمَّ
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تراتبية نتائج 
 برنامج التأقلم 

 مؤشرات نتائج الحافظة نتائج برنامج التأقلم على مستوى الحافظة العالمية
ستوى المستهدف الم

 2020لعام 
 25المحققةالنتائج  24النتائج المبرمجة

 القيمة الدوالرية للبنى األساسية الريفية الجديدة أو القائمة التي تمت تهيئتها لمقاومة تغيُّر المناخ 9 تهيئة البنى األساسية الريفية لمقاومة تغيُّر المناخ 4الناتج 
80

 
000,000 

 دوالر أمريكي
 دوالر أمريكي 89 000 000

دوالر  11 659
 مريكيأ

 كيلومتر 133 كيلومتر 625

 5الناتج 
توثيق المعارف المتعلقة بزراعة أصحاب الحيازات 

 الصغيرة الذكية مناخيا  ونشرها
عدد الحوارات الدولية والقطرية بشأن قضايا تغيُّر المناخ التي ساهمت فيها المشروعات المدعومة من  – 10 

 يازات الصغيرة أو شركاء المشروعات بصورة نشطةبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الح

  7  20 حوارا   40

 

 

  



 

 

E
B

 2
0

1
8

/1
2

4
/R

.1
3

/R
e
v
.1

 
الملحق 

السابع
 

5
8

 

 4الجدول 

 النتائج المتوسطة للمشروعات المدعومة من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة التي صرفت بالفعل مبالغ من التمويل

تاريخ بدء نفاذ  اسم المشروع البلد
 26ةالنتائج المتوسط المشروع

 آسيا والمحيط الهاديمنطقة 

مشروع التأقلم مع تغيُّر المناخ  بنغالديش
 وحماية س بل العيش

سبتمبر/أيلول  4
2014 

  شخصا للتكيف مع آثار تغير المناخ 891 81دعم 
  مصنع إنتاج وتجهيز 352 1زيادة المياه المتاحة في 
  شخصا في أنشطة إدارة الموارد الطبيعية 259 15إشراك 
  مجموعة لمستخدمي المياه 265تكوين 
  دورة تدريبية في المجاالت التالية: المحاصيل والدواجن والماشية والمصائد ومنتجات الخشب 659 1تنظيم 
  بنية تحتية لحماية القرى 64إنشاء 
 إنشاء ثالثة مخازن في صورة تالل ترابية لتخزين محصول األرز 
  كم  9حفر ترع بطول 

ة التجارية وس بل برنامج تعزيز الزراع بوتان
 العيش المتسمة بالصمود

ديسمبر/كانون  11
 2015األول 

  هكتارا من األراضي 619تطبيق الممارسات المقاومة لتغير المناخ على 
  مجموعة مجتمعية في أنشطة إدارة الموارد الطبيعية 115إشراك 
  مناخيا  قرى ذكية  6إنشاء 
  كم 22.13إصالح نظم ري معطلة تمتد على مساحة 
 جمعية لمستخدمي المياه 18كوين ت 
  من جمعيات مستخدمي المياه  4دعم 

 مبودياك
برنامج الخدمات الزراعية المعنية 
باالبتكارات والقدرة على الصمود 

 واإلرشاد 
 2015مارس/آذار  5

  مزارعا 467 43الوصول إلى 
  محاضرا على مبادئ التعلم وأساليب التدريب النشطة 160تدريب 
  وعا لتمويلها من الموارد المشتركةمشر  89اختيار  

جمهورية الو 
 الديمقراطية الشعبية

التكيف مع تغير المناخ في جنوب 
 الو

يوليو/تموز  28
2015 

 المناخ تغير آثار مع للتكيف شخصا 814 10 دعم 
  قرى 110تخطيط وتنفيذ أنشطة اإلدارة المجتمعية للغابات في 
  موقد حديث 500توزيع 
  ي الحدائق المنزلية يعمل بالطاقة الشمسيةنظاما لر  30توزيع 

                                                      
26

 ، باالستناد إلى نتائج المشاريع من خالل نظام إدارة النتائج التشغيلية ومعلومات مستمدة من وحدات إدارة المشاريع.2018حتى شهر مايو/أيار   
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تاريخ بدء نفاذ  اسم المشروع البلد
 26ةالنتائج المتوسط المشروع

  مجموعة إنتاج زراعي 350تكوين 
  دورات تدريبية لبناء القدرات 4تنظيم 

 نيبال
التكيُّف لصالح أصحاب الحيازات 

 الصغيرة في مناطق التالل
فبراير/شباط  26

2015 

 األراضي من هكتارا 46 على المناخ لتغير المقاومة الممارسات تطبيق  
  مجموعة مجتمعية في أنشطة إدارة الموارد الطبيعية 218 1إشراك 
  طاحونة مائية 45تطوير 
  هاضمات حيوية  10توزيع 
  نظم منزلية شمسية 210توزيع 
  موقدا حديثا 530 5توزيع 
  تنظيم حلقات عمل تدريبية للعاملين في أنشطة التعبئة المجتمعية المحلية 

 فييت نام 
مناخ في مشروع التكيُّف مع تغيُّر ال

دلتا نهر ميكونغ في محافظتي بين 
 تري وترا فنه

مارس/آذار  28
2014 

  شخصا على التكيف مع آثار تغير المناخ 226 15مساعدة 
  أسرة منها 4000برنامجا لمقاومة تغير المناخ واستفادة  65وضع 
  مجموعة من مجموعات االهتمام المشترك 296دعم 
  في دلتا نهر الميكونغ، مما ساهم في الحد من ملوحة التربة الزراعية 2015/2016فترة الجفاف الحاد في  في المائة خالل 50توفير مياه بنسبة 
  شخصا بآثار تغير المناخ وبناء قدراتهم 000 85توعية 
  جهاز هيدرومتر تحمل باليد  820توزيع 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 بوروندي
 – برنامج تنمية سالسل القيمة

 ثانيةالمرحلة ال
نوفمبر/تشرين  3

 2015الثاني 

  شخصا للتكيف مع آثار تغير المناخ 261 6دعم 
  هكتارا من األراضي 261 6تطبيق الممارسات المقاومة لتغير المناخ على 
  أسرة 050 1زيادة المياه المتاحة لعدد من األسر يصل إلى 
  مجموعة مجتمعية في أنشطة إدارة الموارد الطبيعية 107إشراك 
 منتجا من خالل مدارس المزارعين الحقلية 762ب تدري 

 جزر القمر
 األسرية المزارع إنتاجية دعم مشروع
 الصمود على وقدرتها

ال توجد معلومات 
 ال توجد معلومات متاحة متاحة

 إثيوبيا
برنامج التنمية التشاركية للري على 

 المرحلة الثانية –نطاق صغير 
فبراير/شباط  13

2017 

  ركا على التكيف مع مخاطر تغير المناخمشا 263تدريب 
  هكتار 4900إنشاء نظم ري مقاومة لتغير المناخ على مساحة 
 مي المياهخدإنشاء جمعيات مست 
  مشاركا على المبادئ التوجيهية الخاصة باستخدام مستجمعات المياه على المستوى الوطني  282تدريب 
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تاريخ بدء نفاذ  اسم المشروع البلد
 26ةالنتائج المتوسط المشروع

 كينيا
 –برنامج تعزيز الحبوب في كينيا 

ل العيش الزراعية المقاومة نافذة س ب
 لتغيُّر المناخ

أغسطس/آب  26
2015 

 االقتصادية-المادية واالجتماعية-بدء إعداد سيناريوهات األساس البيولوجية 

 ليسوتو
مشروع الترويج إلنتاج الصوف 

 والموهير 
يونيو/حزيران  17

2015 

  هكتارا من األراضي 13تطبيق الممارسات المقاومة لتغير المناخ على 
 بناء قدرات هيئة األرصاد الجوية في ليسوتو 
 تعريف موظفي الوزارات والعاملين باإلرشاد الزراعي والمزارعين بالمعلومات المناخية 

مشروع دعم التنمية في إقليمي  مدغشقر
 المرحلة الثانية –مينابي وميالكي 

ديسمبر/كانون  30
 2015األول 

 غير المناخ شخص على التكيف مع آثار ت 880 107مساعدة 

ديسمبر/كانون  20 برنامج تنمية الري الريفي مالوي
 2016األول 

 ال توجد معلومات متاحة

مشروع تنمية سالسل القيمة المناصرة  موزامبيق
 للفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبو

أكتوبر/تشرين  3
 2012األول 

  شخصا على التكيف مع آثار تغير المناخ 549 77مساعدة 
 المعلومات المناخية بالتعاون مع هيئة األرصاد الجوية في موزامبيق تحسين خدمات 
 تدريب المزارعين على البروتوكوالت وأنشطة الترويج من خالل مدارس المزارعين الحقلية 

 رواندا
مشروع مساندة أنشطة األعمال 

 الزراعية وما بعد الحصاد
مارس/آذار  28

2014 

  ثار تغير المناخشخصا على التكيف مع آ 238 185مساعدة 
  شخصا في أنشطة إدارة الموارد الطبيعية 393 9إشراك 
  لتجفيف الذرة والفول تربولينمشمع  848 9توزيع 
  كيس محكم الغلق 000 100توزيع 
 تقديم دعم مالي لوكالة األرصاد الجوية في رواندا 
  مزارعا 6084إرسال رسائل قصيرة يوميا تتضمن معلومات مناخية إلى 
 الت جديدة من الذرة والبطاطس والكسافا توزيع سال 
 توزيع نظم إضاءة وتجفيف تعمل بالطاقة الشمسية 
 تدريب الشركاء في مالي على تقنيات الطاقة المتجددة 
  بشأن إدارة المعرفة مشاركين  8البرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية الريفية في نوفمبر/تشرين الثاني وحلقة تطبيقية تضم استضافة مسار للتعلم في إطار

 في إطار برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
 إنشاء وحدتين كبيرتين تعمالن بالوقود الحيوي والطاقة الشمسية في حظيرتين محليتين لألبقار 

 أوغندا
مشروع استعادة موارد الرزق في 

 اإلقليم الشمالي 
أغسطس/آب  5

 ال توجد معلومات متاحة 2015



 

 

E
B

 2
0

1
8

/1
2

4
/R

.1
3

/R
e
v
.1

 
الملحق 

السابع
 

6
1

 

تاريخ بدء نفاذ  اسم المشروع البلد
 26ةالنتائج المتوسط المشروع

 أمريكا الالتينية والكاريبي

دولة بوليفيا المتعددة 
 القوميات

برنامج اإلدماج االقتصادي لألسر 
والمجتمعات الريفية في أراضي دولة 

بتمويل من  بوليفيا المتعددة القوميات
برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

مارس/آذار  17
2014 

  مع آثار تغير المناخ شخصا على التكيف 448 57مساعدة 
  هكتارا من األراضي 416 3تطبيق الممارسات المقاومة لتغير المناخ على 
  شخصا في أنشطة إدارة الموارد الطبيعية 542 39إشراك 
  أسرة للحماية من الفيضانات والجفاف  263إنشاء بنية تحتية مقاومة لتغير المناخ لصالح 

 إكوادور
ي مشروع تعزيز الجهات الفاعلة ف

 االقتصاد الشعبي والتضامني
سبتمبر/أيلول  5

 ال توجد معلومات متاحة 2017

 السلفادور
البرنامج الوطني  –التقدم الريفي 

 للتحول االقتصادي الريفي
ال توجد معلومات 

 ال توجد معلومات متاحة متاحة

 نيكاراغوا
مشروع التكيُّف مع تغيُّر المناخ 

 2014يوليو/تموز  1 واألسواق

 شخصا على التكيف مع آثار تغير المناخ 754 194 ةمساعد 
  مصنع إنتاج وتجهيز 493زيادة المياه المتاحة في 
  أسرة 490زيادة المياه المتاحة لعدد 
  شخصا في أنشطة إدارة الموارد الطبيعية 873 36إشراك 

 باراغواي
مشروع تحسين دخول إنتاج األسر 
والسكان األصليين في مقاطعات 

 قي في باراغواياإلقليم الشر 

ال توجد معلومات 
 ال توجد معلومات متاحة متاحة

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

برنامج الحد من أوجه الهشاشة في  جيبوتي
 مناطق صيد األسماك الساحلية

أغسطس/آب  1
2014 

  هكتار من مزارع المانغروف 2.14تنظيف 
  تارهك 1.04إعادة غرس أشجار المانغروف على مساحة 
  مترا من الكثبان الرملية 720تثبيت 
  نوع من النباتات 000 2زراعة 
  االستثمار في البنية التحتية للمصائد ومعدات الطاقة المتجددة 

مشروع االستثمارات الزراعية وس بل  مصر
 العيش المستدامة

يونيو/حزيران  15
2015 

  أسرة  248زيادة المياه المتاحة لعدد 
 مزارع 6لحديثة في تطبيق أساليب الري ا 
 إنشاء نظم ضخ تعمل بالطاقة الشمسية 
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تاريخ بدء نفاذ  اسم المشروع البلد
 26ةالنتائج المتوسط المشروع

 إنشاء نظم ري بالرش والتنقيط 
  متر من الترع المستخدمة في الري واستخدام المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية 000 5إعادة تأهيل 
  في المائة من استهالك المياه 40توفير 
  في المائة  60تقليل وقت الري بنسبة 

ع تنشيط زراعة أصحاب مشرو  العراق
 الحيازات الصغيرة

ال توجد معلومات 
 متاحة

 ال توجد معلومات متاحة

مشروع تنمية الثروة الحيوانية  قيرغيزستان
 المرحلة الثانية –واألسواق 

أغسطس/آب  6
2014 

  شخص على التكيف مع آثار تغير المناخ 500 503مساعدة 
  اية الصحية السنوية خطة إلدارة المناطق الرعوية وللرع 40تنفيذ 

 أغسطس/آب 14 مشروع الصمود الريفي جمهورية مولدوفا
  شخصا على التكيف مع آثار تغير المناخ 5150مساعدة 
  هكتارا من األراضي 739 6تطبيق الممارسات المقاومة للمناخ على 

 المغرب
برنامج التنمية الريفية في المناطق 

 المرحلة األولى –الجبلية 
اط فبراير/شب 23

2015 

  هكتارا 58زراعة أشجار الخروب على مساحة 
 إجراء تقييم موارد المياه الجوفية 
  من جمعيات مستخدمي المياه 6تدريب 
 االستثمار في محطات رصد الطقس 
 استحداث نظم طاقة قائمة على استخدام الكتلة الحيوية 

 2السودان 
مشروع التنمية الريفية المتكاملة في 

  البطانة
كانون يناير/ 24

 2017األول 
  شخصا على التكيف مع آثار تغير المناخ  925 156مساعدة 

 1السودان 
برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة 

 على الصمود
مارس/آذار  31

2015 
 خطة من خطط التكيف المجتمعي 75إعداد 

 

ديسمبر/كانون  5 مشروع التجميع والتحول الريفيين الجبل األسود
 2017األول 

  توجد معلومات متاحةال

مشروع تنمية الثروة الحيوانية  طاجيكستان
 المرحلة الثانية - والمراعي

فبراير/شباط  3
2016 

 ال توجد معلومات متاحة
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تاريخ بدء نفاذ  اسم المشروع البلد
 26ةالنتائج المتوسط المشروع

 أفريقيا الغربية والوسطى

 مشروع دعم تنمية محاصيل البستنة بنن
يونيو/حزيران  1

2016 

 بالتعاون مع الهيئات الحكومية لدمج أنشطة المشروع ضمن األولويات الوطنية بشكل أفضل وضع استراتيجية للتأقلم مع تغير المناخ وخطة عمل 
 ا ودراسة حول قبل البدء في أنشطة البستنة التي يدعمها المشروع، تم إعداد قائمة بجهات توفير المدخالت العضوية التي يمكن إقامة شراكات محتملة معه

 كيفية إدارة استخدام مبيدات اآلفات 

 لرأس األخضرا
برنامج الترويج للفرص االقتصادية 

 واالجتماعية الريفية
يونيو/حزيران  15

2016 

  محطات لرصد حالة الطقس 4شراء 
  مجموعة مجتمعية في أنشطة إدارة الموارد الطبيعية 759 25إشراك 
 13 مشروعا تهدف إلى إحداث تحول مجتمعي 
 غير المناختوسيع نطاق خطط التنمية المحلية لتشمل مقاومة ت 

مشروع تعزيز قدرة الن ظم الزراعية  تشاد
 على الصمود في تشاد 

فبراير/شباط  17
2015 

  شخصا على التكيف مع آثار تغير المناخ 690 19مساعدة 
  شخصا في أنشطة إدارة الموارد الطبيعية ومخاطر المناخ 380إشراك 
  ناديا بيئيا في المدارس الثانوية 27إنشاء 
  التكيف مع تغير المناخ في كتب محو األميةإدراج وحدة عن 
  دارة اآلفات من خالل  مدرسة من مدارس المزارعين الحقلية 74تشجيع الزراعة المحافظة وخصوبة التربة وا 
  بئرا 245إنشاء 
  كم من الطرق الريفية 100أقسام، ودعم تحسين  6إنشاء نظام للزراعة اإليكولوجية ورصد المناخ في 

 كوت ديفوار
د مشروع دعم اإلنتاج الزراعي تمدي

 والتسويق في المنطقة الغربية
نوفمبر/تشرين  21

 2014الثاني 

  المتدهورةهكتارا من التالل  320 1إحياء 
  هكتارا من األراضي 230تطبيق الممارسات المقاومة للمناخ على 
  جهازا لقياس األمطار 23تركيب 
  محطات أوتوماتيكية لرصد حالة الطقس 10تركيب 

 مبياغا
تعزيز قدرة المشروع الوطني لتنمية 
دارة المياه على  األراضي الزراعية وا 

 الصمود في وجه تغيُّر المناخ
 2016مارس/آذار  1

 تحديث دليل مدارس المزارعين الحقلية ليغطي مختلف الجوانب المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ 
  شخص في حلقات التوعية بمخاطر تغير المناخ 600مشاركة 
   قرية وف نهج تشاركي 50تم وضع خطط إلدارة مستجمعات المياه المجتمعية في 
  مجتمعا محليا ببرامج تعلم القراءة والكتابة واألرقام وتقديم مواد تدريبية عن مقاومة تغير المناخ 50توعية 

 غانا
برنامج االستثمار في قطاع الزراعة 

 2015مايو/أيار  18 في غانا
  أنشطة إدارة الموارد الطبيعية ومخاطر المناخ شخصا في 185 2إشراك 
 9للوبياء في التعاون مع أحد المعاهد البحثية إلجراء تجارب لقياس القدرة على التكيف في سالسل القيمة الخاصة بإنتاج األرز والذرة وفول الصويا وا 

 مقاطعات 
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تاريخ بدء نفاذ  اسم المشروع البلد
 26ةالنتائج المتوسط المشروع

 رياليب
مشروع اإلرشاد بشأن محاصيل 

 األشجار
يونيو/حزيران  1

 توجد معلومات في الوقت الحالي نظرا ألن المشروع لم يتم إطالقه فعليا بعدال  2017

 مالي

مشروع تعزيز اإلنتاجية الزراعية في 
تمويل من برنامج التأقلم  –مالي 

لصالح زراعة أصحاب الحيازات 
 الصغيرة

يناير/كانون  21
 2014الثاني 

  شخصا على التكيف مع آثار تغير المناخ 490 94مساعدة 
 هكتارا من األراضي 165يق الممارسات المقاومة للمناخ على تطب 
  شخصا في أنشطة إدارة الموارد الطبيعية 971 28إشراك 
  مناطق منخفضة 5حماية 
  بستانا بالقرى 17حماية 
  سيدة 600 1بستانا لألغراض السوقية لصالح  20زراعة 
  جهاز لقياس األمطار 1000تركيب 
  هاضما حيويا  240تركيب 
 نظام منزلي للطاقة الشمسية 100 تركيب 

يناير/كانون  12 مشروع تنمية سالسل القيمة الشاملة موريتانيا
 2017األول 

 ال توجد معلومات حتى اآلن نظرا ألن المشروع لم يبدأ في تنفيذ األنشطة المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ

 النيجر
برنامج تنمية الزراعة األسرية في 

 هوا وزيندر مناطق مارادي وتا
سبتمبر/أيلول  21

2015 

  هكتارا من مستجمعات المياه 131 1الحد من التآكل في 
  مدرسة مزارعين حقلية 331االستثمار في تحسين نظم رشح المياه من خالل 
 تحسين الطرق الريفية لمواجهة الفيضانات 

 نيجيريا
برنامج التأقلم مع تغيُّر المناخ ودعم 

 م السافانااألعمال الزراعية في حزا
مارس/آذار  25

2015 

  شخص على التكيف مع آثار تغير المناخ 000 84مساعدة 
 إتمام مسح أساسي عن التنبؤ بهطول األمطار والمشاركة في استخدام األراضي 
 تنفيذ أساليب مبتكرة وفعالة لحفظ التربة والمياه 
 ة لهارصد المناطق المتدهورة لتوجيه االستثمارات المخصصة لألراضي العام 
  اختبار اآلليات الذكية مناخيا في صورتها األولية قبل تنفيذها 
  إنشاء طرق مقاومة لتغير المناخ 
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 تنفيذ إطار الفعالية اإلنمائية للصندوق

لى المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول ع عرضيوفر إطار الفعالية اإلنمائية للصندوق، الذي  -1
مجموعة من األنشطة  ويبين بالتفصيلبما في ذلك األثر.  ،اس النتائج، نهجا مؤسسيا شامال لقي2016

في نهاية و  القرار المشروعات لالسترشاد بها في صنع من دلةاألالمترابطة التي تهدف إلى ضمان توليد 
خمسة مجاالت  فينظم أنشطة الفعالية اإلنمائية للصندوق ت  و . الصندوقاستثمارات  فعاليةتعزيز المطاف 
 .1ن نظرية التغيير المبينة في الشكل كجزء م
 : نظرية التغيير في إطار الفعالية اإلنمائية للصندوق1الشكل 

 
الفعالية إطار  أنشطةالتقدم المحرز في كل مجال من مجاالت  عنمفصلة معلومات  1رد في الجدول وت -2

 .2018حزيران يونيو/ 1 حتىاإلنمائية 
 :1الجدول 

 في إطار الفعالية اإلنمائية للصندوقة المؤسسيتحديث بشأن األنشطة 
 : تعزيز التركيز على النتائج طوال دورة المشروع.1مجال النشاط 

النشاط المقترح من خالل إطار 
 الفعالية اإلنمائية 

 الخطوات الفورية المزمعة 2018يونيو/حزيران  1العمل المنجز حتى 

التعبير منطق المشروع.  1-1
وع القائم باستمرار عن منطق المشر 

على النتائج في تقارير التصميم، 
وتقييم أهميته طوال التنفيذ وعند 

  اإلنجاز.

تقوم شعبة السياسات التشغيلية والنتائج بما يلي: 
لتحقق بشكل منهجي من جميع األطر ا (1)

المنطقية للمشروع وروابطها بالتحليل االقتصادي 
تستعرض أهمية منطق المشروع في  (2والمالي؛ )

 لة إعداد تقرير إنجاز المشروع.مرح
وت ستخدم مؤشرات أداء نظام إدارة النتائج 
التشغيلية الجديد لقياس أهمية المشروع ومنطقه 
في منتصف المدة وأثناء اإلشراف )عند 

 االقتضاء(.

)التي  ست ركز العملية الجديدة لتصميم المشروعات
( 2018يوليو/تموز  1يبدأ تنفيذها اعتبارا من 

على كيفية عرض منطق المشروع، ص بشكل خا
إضافة إلى قسم مخصص حول نظرية التغيير 

 الخاصة بالمشروع.
وسيجري استعراض منطق المشروع عند التصميم 

)ت سمى  مصفوفة الفعالية اإلنمائية من خالل
القائمة المرجعية في إطار الفعالية اإلنمائية( 
كجزء من العملية الجديدة الستعراض التصاميم. 
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مبادئ توجيهية جديدة بشأن  ري إعدادويج
  اإلشراف.

تقارير إنجاز المشروعات.  1-2
جمع األدلة وعرضها الستخالص 

 دروس للمشروعات المستقبلية.
 

التوجيهات التشغيلية بشأن تقارير إنجاز نظرا ألن 
صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني  المشروعات

(، يتم استعراض تقارير إنجاز المشروعات 2015
اخليا قبل وضع اللمسات األخيرة عليها مع د

التركيز على التعلم. ويتم إنشاء فرق إدارة البرامج 
القطرية وتنظيم اجتماعات سنوية الستعراض 
تقارير إنجاز المشروعات لمناقشة الدروس 

 المستفادة.
وفي محاولة لزيادة الشفافية والتعلم، وافق المجلس 

على  2017التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 
المقدمة نشر تقارير إنجاز المشروعات منهجية 

فصاعدا، رهنا بموافقة  2018ابتداء من عام 
 الحكومات. 

المشروعات  تصاميمويجب أن تشير جميع 
الجديدة صراحة إلى الدروس المستفادة من تقارير 

 إنجاز المشروعات. 

نظام إدارة بعد إعداد وحدة اإلنجاز، سيوفر 
آلية لتيسير حلقات التعلم. وسيتم  ةالنتائج التشغيلي

إبراز الدروس المستفادة من اإلنجاز واإلشراف 
لالستفادة منها في تصميم المشروعات. ومن 

تقارير المبادئ التوجيهية ل المتوقع أيضا تنقيح
 إنجاز المشروعات.

سيكون ، الجديدة في عملية تصميم المشروعاتو
 هناك تركيز أكبر على الدروس المستفادة.

 
 

تتبع مجموعات تتبع النتائج.  1-3
بيانات المشروعات من التصميم ثم 

 اإلشراف وحتى االنتهاء.
 
 
 

هو نظام على  نظام إدارة النتائج التشغيليةإن 
اإلنترنت يولد بيانات في الوقت الفعلي عن 
النتائج. ومن المتوقع أن يدمج هذا النظام جميع 

أعمال  المبادرات والعناصر الرئيسية من جدول
نتائج الصندوق تدريجيا، على النحو المبين في 

 إطار الفعالية اإلنمائية.
، كانت جميع 2017ديسمبر/كانون األول  1ومنذ 

الش عب اإلقليمية تستخدم أداة اإلطار المنطقي 
( ووحدة اإلشراف لنظام إدارة النتائج التشغيلية
 )المرحلتان األولى والثانية(. 

ومن  م على اإلنترنتيجري إعداد وحدة تصمي
، مع 2018المقرر إطالقها بحلول نهاية عام 

 1نموذج مذكرات المفاهيم عبر اإلنترنت بحلول 
يوليو/تموز. وسيتم إعداد وحدة بشأن اإلنجاز 

 .2019لعام 
 
 
 

سياسة إعادة هيكلة  1-4
صياغة سياسة إلعادة المشروعات. 

هيكلة المشروعات تحدد ما يلي: 
يل المشروع كافيا؛ متى يكون تعد (1)
إذا كان األمر كذلك، ما هي  (2)

 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

يجري تنقيح سياسة اإللغاء الحالية لت درج فيها 
إعادة الهيكلة وتدابير أخرى لتعزيز المرونة في 

 تنفيذ المشروعات.

سياسة إعادة هيكلة المشروعات على ست عرض 
 .2018المجلس في ديسمبر/كانون األول 

 

القائمة المرجعية للفعالية  1-5
تصميم وتجريب إعداد اإلنمائية. 

 القائمة المرجعية للتحقق من الفعالية. 

 تسميتهايجري تطوير األداة، التي أعيدت 
كجزء من العملية ، مصفوفة الفعالية اإلنمائية
 الجديدة لتصميم المشروعات.

 

، سيبدأ تطبيق 2018يوليو/تموز  1اعتبارا من 
إلى جانب استخدام  ية التصميم الجديدةعمل

مصفوفة الفعالية اإلنمائية في استعراض وثائق 
 تصميم المشروعات. 

 : تحسين التقييم الذاتي واإلبالغ عن النتائج.2مجال النشاط 
النشاط المقترح من خالل إطار 

 الفعالية اإلنمائية 
 المزمعة الخطوات التالية 2018يونيو/حزيران  1العمل المنجز حتى 
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إنشاء وحدة برمجة العمليات  2-1
إنشاء وحدة برمجة وفعاليتها. 

العمليات وفعاليتها لإلشراف على 
أطر التقييم الذاتي للعمليات في 

 الصندوق.

أنشئت وحدة برمجة العمليات وفعاليتها في عام 
بعد استعراض وظيفي لدائرة إدارة  2016

 البرنامج.
من إعادة ، وكجزء 2018وفي أبريل/نيسان 

مواءمة عمليات الصندوق، أنشئت شعبة 
السياسات التشغيلية والنتائج لتحل محل وحدة 

شعبة وك لفت  برمجة العمليات وفعاليتها.
السياسات التشغيلية والنتائج باإلشراف على 

 وظيفة التقييم الذاتي في الصندوق.

 
 

النهوض بممارسات الرصد  2-2
ليات تعمل وحدة برمجة العموالتقييم. 

وفعاليتها على النهوض بممارسات 
الرصد والتقييم في العمليات ولدى 

 الدول األعضاء.
 

باإلضافة إلى المبادرات المختلفة المصممة 
لتعزيز قدرات الدول األعضاء في مجال الرصد 

أدناه(،  5و 3والتقييم )انظر مجالي األنشطة 
تعمل شعبة السياسات التشغيلية والنتائج على 

يز ممارسات الرصد واإلبالغ من ضمان تعز 
مرحلة إعداد االستراتيجية القطرية ثم تصميم 

 المشروع واإلشراف عليه وحتى اإلنجاز. 

يجري تعميم أحكام مذكرة شعبة السياسات 
التشغيلية والنتائج على نهج تشغيلي معزز لإلدارة 
القائمة على النتائج في التوجيهات التشغيلية 

يجيات القطرية )يبدأ العمل الجديدة بشأن االسترات
(، 2019يناير/كانون الثاني  1به اعتبارا من 

وعملية التصميم الجديدة والمبادئ التوجيهية 
 الجديدة بشأن اإلشراف ودعم التنفيذ. 

 اإلبالغ عن النتائج. 2-3
على وحدة برمجة العمليات وفعاليتها 
رفع تقرير عن النتائج إلى اإلدارة 

انه الفرعية العليا والمجلس ولج
 والمانحين وأصحاب المصلحة.

تشرف شعبة السياسات التشغيلية والنتائج على 
اإلبالغ المؤسسي عن النتائج واألداء التشغيلي 

تقرير الرئيس عن وضع تنفيذ  (1من خالل: )
تتبع تنفيذ  (2؛ )توصيات التقييم وتدابير اإلدارة

( تقرير 3توصيات مكتب التقييم المستقل؛ )
 ة اإلنمائية للصندوق.الفعالي

 

مكتب واجهة التعامل مع  2-4
ستعمل وحدة برمجة المستقل. التقييم 

العمليات وفعاليتها كواجهة للتعامل 
 مع مكتب التقييم المستقل.

تعمل شعبة السياسات التشغيلية والنتائج كواجهة 
للتعامل بين إدارة الصندوق ومكتب التقييم 

 المستقل.
لمستقل وشعبة السياسات ويعمل مكتب التقييم ا

التشغيلية والنتائج على تنسيق وظائف التقييم 
المستقل والتقييم الذاتي في الصندوق. وأنجزت 

في  المرحلة األولى من اتفاق المواءمة
لضمان االستخدام المشترك  2017مارس/آذار 

 للمؤشرات وتعاريفها.

سي جرى استعراض األقران لوظيفة التقييم في 
حسب توصيات لجنة  2018ام في ع الصندوق
ومن المتوقع أن يعزز التعلم وظائف  التقييم.

 التقييم المستقل والتقييم الذاتي في الصندوق.
من  وستستفيد المرحلة الثانية من اتفاق المواءمة

نتائج استعراض األقران؛ ومن المقرر إجراؤه في 
 . 2020عام 

 المواءمة مع الشركاء. 2-5
عمليات ستدعم وحدة برمجة ال

وفعاليتها المواءمة مع الشركاء 
اآلخرين، وخاصة المؤسسات المالية 

 الدولية.

تمثل شعبة السياسات التشغيلية والنتائج الصندوق 
في العديد من مجموعات عمل المصارف 
اإلنمائية المتعددة األطراف للتعلم عبر المؤسسات 
ومواءمة الممارسات المتعلقة بالتقييم الذاتي 

 اإلنمائية. والفعالية

 

المسؤولية المشتركة عن  2-6
منح مسؤوليات القيادة المشروعات. 

المشتركة لمديري البرامج القطرية 
والخبراء االستشاريين التقنيين لتصميم 
وتنفيذ المشروعات لزيادة الحوافز من 

تتوخى وثيقة نموذج عمل الصندوق التي أعدت 
بالتجديد الحادي عشر  لهيئة المشاورات الخاصة

لموارد الصندوق ذلك كعنصر في حزمة إصالح 
 أوسع نطاقا.

 

الجاري إعدادها  عملية التصميم الجديدةتعطي 
المزيد من المسؤولية للمديرين التقنيين في إعداد 

 وثائق التصميم.
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 أجل تحقيق الجودة.

 : تحسين قدرات الرصد والتقييم في القطاع الريفي3مجال النشاط 
ن خالل إطار النشاط المقترح م
 الفعالية اإلنمائية 

 الخطوات التالية المزمعة 2018يونيو/حزيران  1العمل المنجز حتى 

التدريب على الرصد والتقييم  3-1
التعاون مع مركز التعلم وتقييم األثر. 

بشأن التقييم واألثر لتصميم منهج 
دراسي إلصدار الشهادات في مجال 

الل الرصد والتقييم وتقييم األثر من خ
 منحة من الصندوق.

صدار  أ طلق برنامج الصندوق للتدريب وا 
الشهادات في مجال الرصد والتقييم في التنمية 

بالتعاون  2017الريفية في أكتوبر/تشرين األول 
مع مركز التعلم بشأن التقييم واألثر. وجرى 

من موظفي المشروعات التي يمولها  44تدريب 
ييم في الصندوق على أساسيات الرصد والتق

 التنمية الريفية.

تجري مناقشات بشأن مرحلة ثانية من البرنامج 
بالنظر إلى االهتمام الذي أبدته المصارف 
 والمنظمات اإلنمائية المتعددة األطراف األخرى.

تقييم نظم الرصد والتقييم  3-2
تحليل قدرة البلدان في مجال القطرية. 

الرصد والتقييم كجزء من صياغة 
 ص االستراتيجية القطرية.برنامج الفر 

الممول بمنحة لمدة ثالث  AVANTIأ عد مشروع 
بلدا على إجراء  20سنوات كأداة لمساعدة 

تشخيص ذاتي الحتياجاتها في مجال الرصد 
والتقييم والثغرات التي تعاني منها. وسيتم استخدام 
النتائج وخطط العمل الناتجة لتوجيه برامج 

وقد  في الصندوق.الفرص االستراتيجية القطرية 
في إندونيسيا وبيرو  2018بدأ التنفيذ في عام 
 ورواندا وسيراليون. 

من المتوقع صدور نتائج التقييمات الوطنية لنظام 
. وفي 2018الرصد والتقييم بحلول نهاية عام 

، سيتم تقييم سبعة أو ثمانية بلدان 2019عام 
 إضافية.

 

تصميم أكاديمية العمليات.  3-3
نشاء أك اديمية داخلية لمديري وا 

البرامج القطرية لتنمية مهارات إدارة 
المشروعات استنادا إلى استخدام 

 األدلة. 

أكاديمية  2017أ طلقت في ديسمبر/كانون األول 
العمليات في الصندوق التي تهدف إلى ضمان 
وجود قاعدة قوية من المهارات لجميع الموظفين 

 التنفيذيين. 

قطري المعزز الجديد في يجري إعداد "النموذج ال
منظمة تمت إعادة مواءمتها". وسيبدأ التنفيذ في 

 . 2018كل إقليم بحلول نهاية عام 
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 : تشجيع استخدام األدلة في إدارة حافظة المشروعات4مجال النشاط 
النشاط المقترح من خالل إطار الفعالية 

 اإلنمائية 
 ت التالية المزمعةالخطوا 2018يونيو/حزيران  1العمل المنجز حتى 

مؤشرات األداء المؤسسي.  4-1
تحديد مؤشرات النجاح على المستوى 
المؤسسي، وتحقيقا لهذه الغاية، 
استعراض وفهم حافظة الصندوق 

 وتحليل األثر المحتمل.
 

كجزء من هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد 
العاشر لموارد الصندوق، قام الصندوق 

أن قياس النتائج. باستعراض وتحديث إطاره بش
وتم خالل هذه العملية تحديد مجموعة جديدة من 
مؤشرات األثر المرتبطة مباشرة باإلطار 
االستراتيجي للصندوق. وهي تركز على زيادة 
اإلنتاج، وتحسين الوصول إلى األسواق، وزيادة 
 القدرة على الصمود وتحسين الحراك االقتصادي.

على  ستبقى مؤشرات األثر واألهداف قائمة
 األهداف االستراتيجية للصندوق. 

إجراء االستعراضات المواضيعية.  4-2
استعراضات منتظمة للمكونات الرئيسية 
لحافظة الصندوق بهدف بناء قاعدة 

 أدلة.

ن شر االستعراض المواضيعي بشأن حيازة 
 األراضي في العمليات التي يمولها الصندوق في

دوق سلسلة أوراق البحوث الصادرة عن الصن
كما ن شر . وفي منشور التنمية الريفية الفعالة

استعراض لبرامج الري وانخراط الصندوق في 
مجال السياسات في آسيا في منشور التنمية 

 الريفية الفعالة. 

من المتوقع إجراء استعراض منهجي واحد أو 
 استعراضين إضافيين كل عام.

تحليل حافظة تحليل الحافظة.  4-3
 تحسين األداء.الصندوق من أجل 

أجرى الصندوق دراستين لفهم ديناميات حافظته 
بما في ذلك دراسة عن عمليات الصرف في  -

 .2016عام 

سيواصل الصندوق إجراء تحليالت تجريبية 
 لحافظة القروض والمنح من أجل تحسين األداء.

 : ربط رصد وتقييم المشروعات باإلبالغ عن النتائج المؤسسية.5مجال النشاط 
لنشاط المقترح من خالل إطار الفعالية ا

 اإلنمائية 
 التدابير الفورية المقررة 2018يونيو/حزيران  1العمل المنجز حتى 

إصالح نظام إدارة النتائج  5-1
إحدى المهام الرئيسية في  تتمثلواألثر. 

إعادة تصميم نظام إدارة النتائج واألثر 
من خالل إدماج األهداف المؤسسية 

البرامج والمشروعات  للصندوق في
دراج نظام  إدارة النتائج واألثر القطرية وا 

 في عملية إعداد تقارير اإلشراف.

وافق المجلس التنفيذي على مؤشرات رئيسية 
لتحل محل نظام  2017جديدة في أبريل/نيسان 

إدارة النتائج واألثر. وترتبط هذه المؤشرات 
باألهداف االستراتيجية للصندوق وتقيس 

 ت والنتائج الرئيسية لعمليات الصندوق.المخرجا
 

من المقرر االنتهاء من عملية إعادة تهيئة 
المؤشرات الرئيسية في األطر المنطقية 

 .2018للمشروعات الجارية بحلول نهاية عام 
، سوف تقوم جميع 2019وابتداء من عام 

المشروعات باإلبالغ عن المؤشرات الرئيسية من 
 التشغيلية.خالل نظام إدارة النتائج 

 قابلية التقييم المشروعات. 5-2
تقييم األطر المنطقية على مستوى 
المشروعات لضمان أنها تعكس منطق 
المشروع والمتطلبات المؤسسية، بما في 

 ذلك نظام إدارة النتائج واألثر.

تم استعراض جميع المشروعات الجديدة منذ 
لضمان أنها "قابلة للتقييم"،  2017يوليو/تموز 

أنها تمتلك نظاما شامال للرصد والتقييم أي 
وخطة لتقييم األثر تتماشى مع قدرات ونظم 
الرصد والتقييم القطرية، وتبين بوضوح الطرق 

 واألدوات المستخدمة لتقييم األداء.

يجري اآلن تقييم قابلية تقييم المشروعات في 
إعداد مصفوفة مرحلة التصميم من خالل 

العملية الجديدة  كجزء منالفعالية اإلنمائية 
لتصميم المشروعات، التي دخلت حيز التنفيذ في 

 .2018يوليو/تموز  1
 

 تقييمات األثر. 5-3
اختيار مجموعة فرعية ممثلة 
لمشروعات الصندوق لتقييم أثرها 
دماج نتائج التحليل في الحافظة من  وا 

مشروعا بنهاية عام  18سيجري تقييم أثر 
في المائة من  15هو ما يشكل نحو ، و 2018

حافظة مشروعات الصندوق. واستند اختيار 
المشروعات إلى معايير موضوعة لتعكس 

ست ستخدم نتائج تقييمات األثر إلدماج النتائج في 
حافظة الصندوق واإلبالغ عنها مقابل أهداف 

 التجديد العاشر لموارد الصندوق.
وسوف يبدأ اختيار المشروعات إلجراء تقييم 
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 مجاالت التركيز اإلقليمية والمواضيعية. أجل اإلبالغ المؤسسي.
 85وبالنسبة للجزء المتبقي من الحافظة البالغ 

في المائة، هناك مرونة لالختيار من بين النهج 
 قييم النتائج واألثر.الكمية والنوعية والمختلطة لت

األثر خالل التجديد الحادي عشر لموارد 
اء ، وسيتم االنته2018الصندوق في يوليو/تموز 

من القائمة المقترحة للمشروعات المختارة إلجراء 
 .2018تقييم األثر في سبتمبر/أيلول 

الدروس الناتجة عن تقييمات  5-4
بما أن تقييمات األثر ستركز األثر. 

على سبيل األولوية على استخالص 
الدروس، سيتم اقتراح إعداد تقرير 
توليفي للدروس المستفادة من سلسلة 

 .التحليالت هذه

ست ستخلص الدروس من تقييمات األثر كجزء من  
تقرير توليفي لتقييمات األثر للتجديد العاشر 
لموارد الصندوق، وسي عرض على المجلس 

 .2019التنفيذي في أبريل/نيسان 
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محددة في استراتيجية الصندوق  التي تعاني من أوضاع هشة كما هيقائمة الدول 
 27ي من أوضاع هشةلالنخراط في البلدان التي تعان

 البلد اإلقليم

 أفغانستان آسيا والمحيط الهادي

 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية آسيا والمحيط الهادي

 ميانمار آسيا والمحيط الهادي

 بابوا غينيا الجديدة آسيا والمحيط الهادي

 باكستان آسيا والمحيط الهادي

 بوروندي أفريقيا الشرقية والجنوبية

 جنوب السودان يا الشرقية والجنوبيةأفريق

 هايتي أمريكا الالتينية والكاريبي

 البوسنة والهرسك الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 العراق الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 لبنان الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 الصومال الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 السودان األدنى وشمال أفريقيا وأوروباالشرق 

 الجمهورية العربية السورية الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 الضفة الغربية وغزة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 اليمن الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 طاجيكستان الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 أوزبكستان وشمال أفريقيا وأوروباالشرق األدنى 

 جمهورية أفريقيا الوسطى أفريقيا الغربية والوسطى

 تشاد أفريقيا الغربية والوسطى

 جمهورية الكونغو الديمقراطية أفريقيا الغربية والوسطى

 كوت ديفوار أفريقيا الغربية والوسطى

 غينيا أفريقيا الغربية والوسطى

 ينيا بيساوغ أفريقيا الغربية والوسطى

 ليبريا أفريقيا الغربية والوسطى

 مالي أفريقيا الغربية والوسطى

 سيراليون أفريقيا الغربية والوسطى

 النيجر أفريقيا الغربية والوسطى

 ساو تومي  أفريقيا الغربية والوسطى

 توغو أفريقيا الغربية والوسطى
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في المستقل التقييم المجلس التنفيذي ومكتب  رة عنالصادالمالحظات الرئيسية المتعلقة ب المراجعة نظام
 201728عام ل ةبشأن تقرير الفعالية اإلنمائيلصندوق ا

 اإلجراءات المتخذة التعليق المصدر
مكتب التقييم 

 المستقل
)على  ةإدراج شرح منهجية التحليل الجديدمن شأن 

( أن يعزز شفافية التفاوت بين التصنيفاتسبيل المثال 
 صداقيته.التقرير وم

 

شرحا  2018الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  يتضمن تقرير
في التقرير )على سبيل  المبينة ةلمنهجية التحليل الجديد

"( بما يتماشى مع تعليق اتتصنيفبين ال تفاوتالمثال "ال
 .2017تقرير عام  علىمكتب التقييم المستقل 

مكتب التقييم 
 المستقل

عطي سياقا تداء ... األ عنعامة  لمحةوجد تال 
على األقل، ذكر القيمة اإلجمالية  كان يمكن، للنتائج.

لحافظة الصندوق وحجمها ومبلغ التمويل الموافق عليه 
 . 2016في نهاية ديسمبر/كانون األول 

أدرجت ، 2018 الفعالية اإلنمائي للصندوق لعام في تقرير
عامة لتقديم صورة شاملة عن حافظة استثمارات لمحة 
 ندوق الحالية.الص

مكتب التقييم 
 المستقل

فيما يتعلق بتغير المناخ، ذ كر العديد من السياسات 
مكثفة واالستراتيجيات ذات الصلة باإلضافة إلى خطة 

المناخ في إطار ب المتعلق المشتركالتمويل لتعبئة 
بدال من تقديم التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، 

المناخ مسائل المتعلقة بالعلى تزايد دمج  أدلة فعلية
من خالل  خالل التجديد العاشر لموارد الصندوق

استخدام مساهمات تكميلية غير مخصصة تم تعبئتها 
 لتكيف مع تغير المناخ.لغرض ا

تعميم المناخ في يتعلق بالتركيز" موضع " بعنوان فصل أدرج
. ويتناول هذا 2018الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  تقرير

على تحليل تغير  المستقل عليقات مكتب التقييمالفصل ت
 .2017في تقرير عام الوارد المناخ 

مكتب التقييم 
 المستقل

يفتقر تحليل التمويل المشترك إلى التماسك ويتطلب 
التمويل إجمالي معلومات عن  – له سياقتحديد 

المصادر الوطنية والدولية(،  حسبالمشترك )موزعة 
جمالي و  ألهمية  توضيحاالصندوق و  منالمقدم  تمويلالا 

التمويل المشترك )على سبيل المثال كمؤشر على 
 الحكومة(. انخراط

الصندوق الحادي عشر لموارد  دالتجديفي سياق التزامات 
طار االنتقال،  للتمويل  امتعمق اإلدارة تحليال أجرتوا 

استراتيجية التمويل  لالسترشاد به في إعدادالمشترك 
ا حاليا. وسيشمل موضعه الجاريالمشترك وخطة العمل 

أكثر عمقا للتمويل  تحليالالفعالية اإلنمائية للصندوق  تقرير
ال ينبغي استخدام غير أنه مالئما.  ذلك المشترك إذا كان

تحليل شامل لهذه الفعالية اإلنمائية للصندوق إلجراء  تقرير
 الموضوعات. 

مكتب التقييم 
 المستقل

أداء البلدان  بينتالفات سيكون من المفيد مقارنة االخ
 .أوضاع هشةالتي تعاني من 

األداء  االختالفات فيمقارنة بين  2018يتضمن تقرير عام 
كما  بين البلدان ذات األوضاع الهشة والحافظة الشاملة.

 .يعرض توزيعا لإلسهامات اإلقليمية لألداء اإلجمالي
مكتب التقييم 

 المستقل
فعالية اإلنمائية على تقرير ال يحتفظأن  األفضلكان من 

، في القسم النهائي تسليط الضوءممارساته القياسية في 
 على اإلجراءات التي يتعين"المضي قدما"،  المعنون

 اتخاذها لتحسين األداء.

يسلط  اقسم الفعالية اإلنمائية للصندوق تقريرأدرج في 
الضوء على اإلجراءات المحددة التي يتم اتخاذها على 

ضعف المتكررة ل للتصدي لألسباب يالمؤسسمستوى ال
تضمن تقرير الرئيس عن يباإلضافة إلى ذلك، و ألداء. ا

وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة إجراءات 
توصيات استجابة ل اإلدارة اضطلعت بهاالمتابعة التي 

الموضوعات المتكررة بما في  بشأنمكتب التقييم المستقل 
تصميم و رصد والتقييم ذلك التعميم واالستهداف وال

 .اتالمشروع
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المجلس 
 التنفيذي

يرحب المجلس أيضا بالملحق الخاص ببرنامج التأقلم 
لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ويشجع 

المشاكل اإلدارة على أن تتناول في الطبعات المستقبلية 
 يتعينوالدروس المستفادة والخطوات التالية التي 

 اتخاذها.

الفعالية  التركيز" في تقرير موضع"لمعنون افصل اليتضمن 
التحديات والدروس المستفادة  2018اإلنمائية للصندوق لعام 

 لتعميم المناخ في حافظة الصندوق. المضي قدماوطريق 

المجلس 
 التنفيذي

قياس الروابط تسمح بستقوم اإلدارة باستكشاف طرق 
بين أصحاب الحيازات الصغيرة وسالسل القيمة بشكل 

على أمثلة  وست درج أيضا في الطبعات القادمة ،لأفض
 لتعاون مع القطاع الخاص.ا

 إطارا 2018الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  يتضمن تقرير
 القطاع الخاص. على االنخراط معيحتوي على أمثلة حديثة 

 

 


