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وضع أهداف إطار إدارة النتائج لفترة التجديد الحادي عشر للموارد: الكفاءة 
 المؤسسية والالمركزية

 الخلفية -أوال 
، صادق مجلس محافظ: الصندوق على تقرير هيئة المشاورات 2018ف: دورته المنعقدة ف: فبراير/شباط  -1

. ولدى تبنيها لهذا القرار، وافقت الدول األعضاء على إطار إلدارة 1الخاصة بالتجديد الحادي عشر للموارد
مع جملة من المؤشرات واألهداف  (2021-2019)النتائج ف: الصندوق لفترة التجديد الحادي عشر للموارد 

 ذات الصلة.

كجزء من التزامات التجديد الحادي عشر للموارد، سوف تقوم إدارة الصندوق بتشذيب إطار إدارة النتائج و  -2
 تحديثات مقترحة إذا دعت الحاجة. ةهذا بالتعاون مع الدول األعضاء والعودة للمجلس التنفيذي بأي

إطار إدارة النتائج لفترة ف: ويعتبر هذا أول تحديث من التحديثات المخطط لها لتحديد األهداف الناقصة  -3
التجديد الحادي عشر للمستوى الثالث )مؤشرات األداء التشغيل: والتنظيم:(. والمؤشرات ذات الصلة 

كما ه: مفصلة  (4-7-3، و3-7-3، 2-7-3، 1-7-3)( والكفاءة المؤسسية 3-6-3و 1-6-3بالالمركزية )
 أدناه.

 أهداف الالمركزية والكفاءة المؤسسية -ثانيا 

كما أشير إليه ف: إطار إدارة النتائج المعروض ف: تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر  -4
جدول ب بستة مؤشرات حول الالمركزية والكفاءة المؤسسية.المتعلقة األهداف المتبقية  سوف تستنيرللموارد، 

 .أعمال التغيير واإلصالح الجاريين بالصندوق

ف: الدورة الثانية  2019ومع استكمال عملية الالمركزية حاليا والمصادقة على ميزانية الصندوق لعام  -5
واألربعين لمجلس المحافظين، وضعت إدارة الصندوق اسقاطات لألهداف بشأن المؤشرات الست ذات 

التعاريف الواردة ف: إطار إدارة  الصلة بالالمركزية والكفاءة المؤسسية، وقد أجريت الحسابات على أساس
 ارد ف: الملحق األول.النتائج المتفق عليه لفترة التجديد الحادي عشر للموارد الو 

 وضع األهداف، تم استخدام االفتراضات التالية: دعن -6

                                                      

 .IFAD11/4/R.2/Rev.1 الوثيقة 1

 الموافقةبتوصية 
األهداف المقترحة ذات الصلة بمؤشرات إطار إدارة النتائج لفترة التجديد على  للمصادقةالمجلس التنفيذي مدعو 

 كما ه: واردة ف: هذه الوثيقة. 4-7-3، 3-7-3، و2-7-3، 1-7-3، 3-6-3، 1-6-3الحادي عشر للموارد 
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 1.96بنسبة  مالتضخم. وقد حدد التضخ باحتسابنمو الميزانية اإلدارية تم تحديد  (1)
بالمائة سنويا لفترة 2

 التجديد الحادي عشر للموارد بما يتماشى مع النموذج المال: للصندوق؛

روض والمنح وبرنامج العمل استنادا إلى أهداف التجديد الحادي عشر تم تقدير مستويات برنامج الق (2)
 3للموارد، بما ف: ذلك أهداف التمويل المشترك والتوجهات التاريخية ف: تعبئة األموال التكميلية

 وغيرها من الموارد الت: يديرها الصندوق.

 تم وضع اسقاطات الصروفات على أساس التوجهات التاريخية. (3)

 وذلك لتسوية أية تقلبات سنوية. ،ت أهداف الكفاءة لفترة ثالث سنواتتم وضع مؤشرا (4)

لم يتم إدخال تعبئة الموارد اإلضافية الت: يمكن أن تتبلور خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد  (5)
من خالل األموال التكميلية والموارد الت: يديرها الصندوق للتمويل المشترك )بما يتعدى أهداف 

 الحادي عشر للموارد( ف: هذه الحسابات.التجديد 

الستعراض منتصف فترة التجديد الحادي عشر للموارد أن يعيد تقدير هذه األهداف، وبخاصة ف: حال يمكن  -7
كان هنالك انحراف كبير عن هذه االفتراضات، مثل مستويات برنامج القروض والمنح وبرنامج العمل 

تضخم لخدمة الأو نمو الميزانية بما يتعدى مجرد  ،يخيةوالصروفات، بما يختلف عن التوجهات التار 
 اإليصال المتزايد.

 الالمركزية -3-6

عملية عن والعشرين بعد المائة تقسيما مفصال  ةالمجلس التنفيذي ف: دورته الخامس مع ت اإلدارةتشاطر  -8
فقد تم وضع  . وبالتال:(EB/2018/125/Rev.2) الالمركزية وما رافقها من إطار التفويض بالصالحيات

ستنار أيضا بتنفيذ إطار ي كذلك ك:، الالمركزية الصندوق على أساس تحديث المعلومات عن أهداف
 التفويض بالصالحيات.

هندسة النموذج المستند إلى  ةوتعكس هذه المؤشرات التقدم المحرز ومدى األثر الذي خلفته عملية إعاد -9
. 2030ساس: من تعظيم مساهمة الصندوق ف: خطة البلدان من خالل قدر أكبر من الالمركزية كجزء أ

رساء الشراكات. أما االوهو يعكس أيضا مدى القرب من المناطق الريفية وزيادة  نخراط ف: حوار السياسات وا 
نسبة ميزانية اإلشراف ودعم التنفيذ ف: الميزانية المستخدمة من خالل المكاتب القطرية والمراكز اإلقليمية 

من  د الصندوق ف: موقع أفضل لتعزيز البرمجة القطرية، وتحسين أداء المشروعاتفه: تعكس درجة وجو 
 واالستفادة من الموارد األساسية للصندوق مع الكيانات األخرى. ،خالل دعم اإلشراف المستمر

                                                      

 سنوات إلسقاطات مؤشر االستهالك الذي يضعه صندوق النقد الدول: لبلدان مجموعة السبع. 5مّدة ل :كوسط هويتم احتساب 2
مع توقع أن تتم تعبئة أموال إضافية تكميلية خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد، إال أن المشروعات الحالية تستند إلى األموال  3

 التكميلية التاريخية الت: تبلورت بالفعل.



EB 2019/126/R.5/Rev.1 

3 

مصدر  المؤشر 
 البيانات

هدف التجديد  خط األساس
الحادي عشر 
للموارد )نهاية 

 (2021عام 

هدف التجديد العاشر 
للموارد )نهاية عام 

2018) 

 مناصب الموظفين المرصودة ف: الميزانية ف:نسبة   3-6-1
 ة.اإلقليمي هومراكز  للصندوق المكاتب القطرية

 قاعدة 
بيانات ال

 المؤسسية
 6ال ينطبق  33%5 %4 18

دعم التنفيذ و  إلشرافل الميزانية المرصودة نسبة 3-6-3
المراكز و  خالل المكاتب القطرية المستخدمة من

 .اإلقليمية

 قاعدة 
بيانات ال

 المؤسسية

 ال ينطبق 8% 70 7ال ينطبق 

من إطار إدارة النتائج لفترة التجديد  1-6-3 تم اإلبقاء على المؤشر ،ومن بين المؤشرين المذكورين أعاله -11
العاشر للموارد. إال أن منهجية الحساب تغيرت لفترة التجديد الحادي عشر للموارد، إذ تم وضع الهدف 

من المندوبين كحصة موظف: البرامج القطرية  مقاسا  بالمائة،  45بالنسبة للتجديد العاشر للموارد على أساس 
ئرة إدارة البرامج. ولعكس رؤية نهج الالمركزية الشمول: للمنظمة مقارنة إجمال: الشعب اإلقليمية ف: دا

تّم اآلن قياس المؤشر على أنه نسبة مناصب الموظفين بعقود دائمة ف: المكاتب ي ،مجرد دائرة المركزيةب
دية. القطرية والمراكز اإلقليمية من إجمال: مناصب الموظفين بعقود دائمة الممولين من الميزانية االعتيا

بالمائة ف: فترة التجديد  18واستنادا إلى المنهجية المنقحة، تم إعادة احتساب خط األساس لهذا الرقم من 
بالمائة كهدف لفترة التجديد الحادي عشر للموارد، مما يعتبر  33ووضع على أساس  ،الحادي عشر للموارد

 زيادة كبيرة عن خط األساس.

تم إدراجه ف: إطار إدارة النتائج ف: فترة التجديد الحادي عشر  دوق فهو مؤشر جديد 3-6-3أما المؤشر  -11
وعلى ضوء تنقيح إطار التفويض بالصالحيات ف: الصندوق، وهو التزام من التزامات  للموارد ألول مرة.

بالمائة.  70الهدف لنهاية التجديد الحادي عشر للموارد على أساس قد وضع  التجديد الحادي عشر للموارد،
م قياسه كنسبة من الميزانية المرصودة لدعم وتنفيذ اإلشراف الت: تديرها المكاتب القطرية والمراكز وسوف يت
 اإلقليمية.

                                                      

 الالمركزية.قبيل البدء بتسريع عملية  2016يستند هذا الرقم إلى األعداد الفعلية للموظفين بنهاية عام  4
إلى جميع المناصب  2019ف: عام  (209)ف: المكاتب القطرية للصندوق ومراكزه اإلقليمية المتوقعة لمناصب ل المئوية النسبةه: هذه  5

يتم افتراض نفس األرقام أو زيادات ، للموارد وبالنسبة لفترة التجديد الحادي عشر (.632.5)بعقود محّددة المدة ف: الصندوق المتوقعة 
  .على النسبة المئوية لإلبقاء سقاطينمماثلة ف: كال اإلمتكافئة 

 منهجية الحساب لفترة التجديد الحادي عشر للموارد. تنقيحبعد  "ال ينطبق"، ولكن تغير إلى 45كان هذا ف: األساس  6
 خط أساس.له  فليسهذا المؤشر جديد ما أن بالمائة. وب 60تم وضع خط األساس بصورة خاطئة على أساس  7
بقاء  قملر االمائة. ويفترض ف:  74عب اإلقليمية الش   وتمثل حصصالميزانية،  ههذالمائة من ف:  85ل نصيب دائرة إدارة البرامج مثي 8

زيادة مستقرة ف: الميزانية الت: يتم إيصالها  وجودولكن بافتراض حّصة ميزانية اإلشراف الت: تديرها هذه الدائرة إّما على حالها أو زيادتها. 
 ؛شعبة االنتاج المستدام واألسواق والمؤسساتمثل  ،عب األخرى خارج هذه الدائرةبما ف: ذلك من خالل الش  )من خالل المراكز اإلقليمية 

ميزانية ل ف: المائة 70بحدود  اهدففإن (، اليةشعبة خدمات اإلدارة الم؛ و شعبة البيئة، والمناخ، والتمايز بين الجنسين، واإلدماج االجتماع:و 
. يعد معقوال، 2021يتم إيصاله من خالل المراكز اإلقليمية بحلول عام سوالذي  ،التنفيذ الذي يقوم به غير الموظفيندعم و  إلشرافا
ف: المراكز اإلقليمية الت: يديرها  الفرعية ةلتكلفاخصص لمراكز تعن: أن األموال ت "اإلقليميةالمراكز و خالل المكاتب القطرية من المستخدمة"

سوف يأخذ ف: إلبالغ و ف: المركز اإلقليم:. والرقم المستخدم ف: اأموظف مسؤول عن الميزانية يقع مقّر عمله ف: المكتب القطري 
 .خالل العامف: المراكز اإلقليمية مراكز التكلفة إلى الت: تتم لميزانية االعتبار التحويالت الداخلية ل
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 الكفاءة المؤسسية -3-7

على وجه اإلجمال، تحسنت الكفاءة المؤسسية للصندوق على مدى فترة التجديد العاشر للموارد، ويتوقع لها  -12
أن تبق: على هذا التحسن خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد. ويأت: هذا التحسن على خلفية 

لفترة التجديد  تبرمعهدف جعل المنظمة أكثر فعالية ف: إيصال جدول أعمال بإصالحات داخلية كبيرة 
 مليار دوالر أمريك:(. 3.5الحادي عشر للموارد وبرنامج أكبر للقروض والمنح )

وبالمض: قدما، تعتزم إدارة الصندوق االستفادة من زيادة قدرة الصندوق على اإليصال الناجمة عن  -13
نح كلما كان ذلك اإلصالحات الجارية، عالوة على المصادر األخرى للتمويل لتوسيع برنامج القروض والم

ممكنا، مع اإلبقاء على مستويات منخفضة نسبيا من نمو الميزانية. وكما أشير إليه سابقا، فإن الزيادات 
المحتملة ف: األموال التكميلية والتمويل المشترك المحل: والدول: المعبأ خالل فترة التجديد الحادي عشر 

( لم تؤخذ بعين االعتبار عند احتساب هذه االسقاطات. ولذلك للموارد )بما يتجاوز المبالغ الملتزم بها بالفعل
مع مرور الوقت، مع مالحظة التكاليف  هيتوقع للتحسينات المستمرة ف: معدالت كفاءة المنظمة أن تحقق

وذلك إلنشاء هياكل المراكز القطرية الجديدة، بما ف: ذلك خالل فترات التجديدات  األعلى المبدئية
 المستقبلية.

 خط األساس شرالمؤ  
 
(2016) 

هدف التجديد 
الحادي عشر 
)نهاية عام 

2021) 

هدف التجديد العاشر 
للموارد )نهاية عام 

2018) 

النسبة الفعلية لفترة 
التجديد العاشر 
للموارد )ثالث 
سنوات متتالية 

(2016-2018) 
نسبة النفقات اإلدارية للصندوق إلى برنامج  3-7-1

 القروض والمنح
مع  %12.2) 8.2 12.9 %. %13.1

المعادلة الجديد 
 (المقترحة

%12.9 

 

بالمائة  12.7بالمائة إلى  16.8، ازدادت نسبة النفقات اإلدارية للصندوق إلى الكفاءة من 2014منذ عام  -14
إلى أن هذه النسبة سوف تتقلص بصورة أكبر على الرغم  2019عام  9. وأشارت وثيقة ميزانية2018عام 

. وف: الوقت نفسه، تظهر االسقاطات 2019بالمائة من إجمال:/برنامج القروض والمنح لعام  9من نسبة 
لفترة التجديد الحادي عشر للموارد بأكملها )وسط: على مدى فترة ثالث  1-7-3إلى أن نسبة مؤشر الكفاءة 

 12.9سنوات متتالية( يمكن أن يكون مشابها لما كان الحال عليه بالنسبة لفترة التجديد العاشر للموارد وهو 
على  إلبقاءومن شأن ابالمائة، نظرا للتكاليف المبدئية األعلى إلنشاء الهياكل الجديدة للمراكز اإلقليمية. 

لمعدل الكفاءة على مدى فترت: التجديد العاشر والحادي عشر للموارد، على الرغم من زيادة نسب مماثلة 
رات الجديدة الت: قد ال تؤدي إلى تحقيق وفورات كزية واإلصالحات الجارية والمباداالستثمارات ف: الالمر 
لكفاءة ف: فترة التجديد الثان: عشر يوفر خط أساس جيد لتحسين معدالت ا ، أنعلى المدى المتوسط

يصال البرامج.إال للموارد،   مع زيادة تعبئة الموارد وا 

                                                      

 .GC 42/L.6 الوثيقة 9
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حدود يقدر ب بما 2018ويشير التوجه ف: تحسين المعدالت الفعلية للكفاءة، الذي وصل إلى أوجه ف: عام  -15
ديد الحادي عشر ه ف: فترة التجبصورة أفضل بأهداف ما تم اقتراح بالمائة، إلى احتمال اإليفاء 12.7

عوضا عن سنة واحدة،  متتالية سنواتللموارد. إال أنه من المفضل أن تعكس األهداف األرقام الفعلية لثالثة 
 وه: السنة األخيرة ف: دورة تجديد الموارد.

 خط األساس المؤشر 
(2016) 

هدف التجديد 
الحادي عشر 
للموارد )نهاية 

2021) 

هدف التجديد العاشر 
)نهاية للموارد 
2018) 

نسبة النفقات اإلدارية الفعلية )بما ف: ذلك النفقات  3-7-2
الممولة من رسوم  اإلدارة( إلى برنامج عمل 

 الصندوق )برنامج القروض والمنح والتمويل المشترك(

% مع 6.6)   15.2 %6.0 %6.5
المعادلة الجديدة 

 المقترحة(
 

وهو نسبة النفقات اإلدارية الفعلية لبرنامج  2-7-3وأما بالنسبة لهدف التجديد الحادي عشر للموارد لمؤشر  -16
 6عمل الصندوق )بما ف: ذلك برنامج القروض والمنح زائد التمويل المشترك( فيقترح أن يكون بحدود 

بالمائة. ويعتبر ذلك تحسنا عن خط األساس والحسابات المنقحة لفترة التجديد العاشر للموارد. عالوة على 
باإليفاء  ملتزمة دارة الصندوقن إفترة التجديد الحادي عشر للموارد، فإلعمل الذلك، وبما يتماشى مع نموذج 

هذه األهداف للتمويل المشترك لفترة  بدور الصندوق كمجمع للتمويل اإلنمائ:، وبالتال: فه: تعكس مثل
وتم احتساب النسبة المقترحة على أساس هدف التمويل المشترك لفترة التجديد  التجديد الحادي عشر للموارد.

 الحادي عشر للموارد

خط األساس  المؤشر 
(2016) 

هدف التجديد 
الحادي عشر 

 (2021)نهاية 

هدف التجديد العاشر 
 (2018)نهاية 

الفعلية لفترة لنسبة ا
التجديد العاشر 
للموارد )ثالث 

سنوات متتالية 
(2016-2018) 

نسبة النفقات اإلدارية الفعلية )بما ف: ذلك  3-7-3
النفقات الممولة من رسوم اإلدارة( إلى 

 الصروفات السنوية.

مع  %18.2)  5.5 %16.0 %18.1
المعادلة الجديدة 

 المقترحة(

%16.1 

 

، عندما كانت 2014تراجعت نسبة النفقات اإلدارية الفعلية إلى الصروفات السنوية بصورة مستقرة منذ عام  -17
بالمائة، مما يمثل تحسنا عن  16بالمائة. ويقترح أن يكون هدف التجديد الحادي عشر للموارد  18.9بحدود 

إدارة الصندوق بتنفيذ كامل خط األساس ونسبة أفضل من وسط: التجديد العاشر للموارد. وقد التزمت 
، ووضعت هدف نسبة الصروفات لفترة لخطة عمل الصرف كجزء من التزامات التجديد الحادي عشر للموارد

 بالمائة. 16التجديد الحادي عشر للموارد بما يعادل 
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هدف التجديد   المؤشر 
الحادي عشر 

 (2021)نهاية 

هدف التجديد 
العاشر 
)نهاية 
2018) 

لفترة  لنسبة الفعليةا
التجديد العاشر للموارد 
)ثالث سنوات متتالية 

(2016-2018) 

نسبة الميزانية اإلدارية إلى حافظة   3-7-4
 10القروض والمنح الجارية 

 2.2% ال ينطبق %2.1 11%2.27

 

حسب ، تم إدخال نسبة النفقات اإلدارية إلى الحافظة الجارية لقياس حجم الحافظة المدارة 2016ف: عام  -18
فترة التجديد العاشر للموارد، ل. ومع أنه لم يتم إدراج ذلك ف: إطار إدارة النتائج األمريكية الدوالراتب النفقات

تتبعها واإلبالغ عنها من خالل وثائق  إنما تمأي هدف لفترة التجديد العاشر للموارد،  يوضع لهابالتال: لم و 
بالمائة مما يعتبر تحسنا على  2.1دي عشر للموارد إلى الميزانية. ويصل الهدف المقترح لفترة التجديد الحا

 بالمائة. 2.2وسط: فترة التجديد العاشر للموارد وهو 

فترة اإلطار الزمني لوضع ما تبقى من أهداف في إطار قياس النتائج ل -ثالثا 
 التجديد الحادي عشر للموارد

ف: إطار قياس النتائج لفترة التجديد الحادي عشر للموارد، سيتم و كما تم االتفاق عليه مع الدول األعضاء و  -19
خالل  2-3-16و  2-3-11، 2-3-6، 2-3-5خطوط األساس للمؤشرات الجوهرية الجديدة و وضع األهداف 

2020 عام
ف: المشروعات المصممة  ،الحافظة الحالية معالمؤشرات الجديدة بأثر رجع:  تمت مواءمة. 12

وضع من تمكن لل 2020الصندوق أن تحصل على بيانات كافية عنها بحلول عام حديثا. وتتوقع إدارة 
 أهداف المشروعات لفترة التجديد الحادي عشر للموارد.على عالوة  ،خطوط األساس

الزبائن الموجود  استقصاء إحياءوكجزء من التجديد الحادي عشر للموارد، التزمت إدارة الصندوق بإعادة  -21
داة أكثر فعالية لجمع المعلومات عن أداء الصندوق كما يراه الشركاء ف: البلدان. بهدف جعله أ 2019لعام 

 3-3-3، 3-3-1، وبعد ذلك سيتم وضع أهداف مؤشرات 2019وسوف يتم اختبار االستبيان الجديد عام 
3-3-6و

الخاصة بأداء البرامج القطرية بالتشاور مع المجلس التنفيذي. وسيكون أول سنة لإلبالغ عن  13
من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق لعام  النتائج لفترة التجديد الحادي عشر للمواردإدارة طار إ

 داء على مستوى البرامج القطرية.األ نالمذكور فيه لإلبالغ ع االستقصاء، الذي سيتم استخدام 2020

 

                                                      

 تم تغيير المصطلحات لتتواءم مع المؤشرات األخرى ذات الصلة بالكفاءة 10

 بالمائة. 1.8تم وضع خط األساس بصورة خاطئة على أنه  11
 يمكن الرجوع إلى قائمة المؤشرات ف: الملحق الثان:. 12
 يمكن الرجوع إلى قائمة المؤشرات ف: الملحق الثان:. 13
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 األداء التشغيلي والتنظيمي –المستوى الثالث 
 التعريف  مصدر البيانات  اسم المؤشر الرمز

 الالمركزية  3-6

3-6-1 
نسبة وظائف المكاتب القطرية  

والمراكز اإلقليمية المدرجة ف: 
 الميزانية 

قواعد بيانات  
 نسبة مجموع الوظائف ف: المكاتب القطرية للصندوق مقسمة على مجموع عدد الوظائف )الميزانية اإلدارية فقط(.  المنظمة

3-6-3 

النسبة المئوية المستخدمة من 
ميزانية اإلشراف/دعم التنفيذ من 
خالل المكاتب القطرية/المراكز 

 اإلقليمية
 
 

قواعد بيانات  
 اإلشراف/دعم التنفيذ من أجل الحوافظ المدارة من قبل المكاتب القطرية/المراكز اإلقليمية الحصة المستخدمة من ميزانية المنظمة

 الكفاءة المؤسسية   3-7

3-7-1 
نسبة النفقات اإلدارية للصندوق  

 إلى برنامج القروض والمنح
قواعد بيانات   

 المنظمة

لصندوق( مقسومة على أموال برنامج القروض النفقات الفعلية المتكبدة ف: إطار الميزانية اإلدارية والموارد األخرى ف: إطار إدارة الصندوق )باستثناء مكتب التقييم المستقل ف: ا
األخرى، وأموال برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والمنح الت: يلتزم بها الصندوق، بما ف: ذلك القروض، وقروض إطار القدرة على تحمل الديون، والمنح 

 شهرا(.  36)متوسط جاٍر لمدة  باإلبالغواألموال )التكميلية( األخرى الت: يديرها الصندوق ف: الفترة المشمولة 

3-7-2 

نسبة النفقات اإلدارية الفعلية )بما 
ف: ذلك النفقات الممولة من رسوم  

برنامج عمل اإلدارة( إلى 
الصندوق )برنامج القروض 
 والمنح والتمويل المشترك(

قواعد بيانات  
 المنظمة

لصندوق( مقسومة على أموال برنامج القروض النفقات الفعلية المتكبدة ف: إطار الميزانية اإلدارية والموارد األخرى ف: إطار إدارة الصندوق )باستثناء مكتب التقييم المستقل ف: ا 
األخرى، وأموال برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  والمنح الت: يلتزم بها الصندوق، بما ف: ذلك القروض، وقروض إطار القدرة على تحمل الديون، والمنح

 شهرا(. 36)متوسط جاٍر لمدة  باإلبالغواألموال )التكميلية( األخرى الت: يديرها الصندوق والتمويل المشترك الدول: والمحل: المقابل ف: الفترة المشمولة 
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 التعريف  مصدر البيانات  اسم المؤشر الرمز

3-7-3 
نسبة النفقات اإلدارية الفعلية )بما  

ف: ذلك النفقات الممولة من رسوم 
 اإلدارة( إلى الصروفات السنوية.

قواعد بيانات  
 المنظمة

ومة على أموال برنامج القروض   لصندوق( مقسالنفقات الفعلية المتكبدة ف: إطار الميزانية اإلدارية والموارد األخرى ف: إطار إدارة الصندوق )باستثناء مكتب التقييم المستقل ف: ا
زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والمنح الت: يصرفها الصندوق، بما ف: ذلك القروض، وقروض إطار القدرة على تحمل الديون، والمنح األخرى، وأموال برنامج التأقلم لصالح 

 (.شهرا 36واألموال )التكميلية( األخرى الت: يديرها الصندوق )متوسط جاٍر لمدة 

3-7-4 
نسبة الميزانية اإلدارية إلى حافظة  

 القروض والمنح الجارية 
قواعد بيانات   

 المنظمة

لصندوق( مقسومة على برنامج القروض والمنح النفقات الفعلية المتكبدة ف: إطار الميزانية اإلدارية والموارد األخرى ف: إطار إدارة الصندوق )باستثناء مكتب التقييم المستقل ف: ا
صالح زراعة أصحاب الحيازات الحال: )من االعتماد إلى اإلغالق( بما ف: ذلك القروض، وقروض إطار القدرة على تحمل الديون، والمنح األخرى، وأموال برنامج التأقلم ل

 شهرا(. 36الصغيرة واألموال )التكميلية( األخرى الت: يديرها الصندوق )متوسط جاٍر لمدة 
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 أهداف وخطوط أساس إطار إدارة النتائج -التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 النتائج االنمائية -الثانيالمستوى 

 2016  النواتج والمخرجات على مستوى المشروعات  2-3
هدف التجديد الحادي 

عشر للموارد )نهاية عام 
2021) 

 

2-3-5 
عدد األشخاص/األسر الذين يحصلون على دعم مستهدف لتحسين  

 ج( 2-2تغذيتهم )هدف التنمية المستدامة 
المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج  

 واألثر(
عام  له سيتوفر خط األساسمؤشر جديد 

2020 
 ال ينطبق 2020عام  هسيتم إعداد

2-3-6 
النسبة المئوية للنساء اللوات: أبلغن عن تحسين نوعية نظمهن 

 ج(2-2)هدف التنمية المستدامة الغذائية 
المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج 

 واألثر(
عام له مؤشر جديد سيتوفر خط األساس 

2020 
 ال ينطبق 2020عام  هإعدادسيتم 

2-3-11 
عدد األشخاص الذين يحصلون على الخدمات اإلعالمية بشأن  

 ج( 1-13هدف التنمية المستدامة المناخ 
المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج  

 واألثر(
عام  له مؤشر جديد سيتوفر خط األساس

2020 
 ال ينطبق 2020عام  هسيتم إعداد

2-3-12 
األشخاص الذين يحصلون على تكنولوجيات تحتجز الكربون عدد  

 (2-13هدف التنمية المستدامة ) أو تحد من انبعاثات غازات الدفيئة
  ج

المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج  
 واألثر(

عام  له مؤشر جديد سيتوفر خط األساس
2020 

 ال ينطبق 2020عام  هسيتم إعداد

2-3-13 
األشخاص/األسر الذي يبلغون عن اعتماد تكنولوجيات عدد 

 وممارسات مستدامة بيئيا  وصامدة مناخيا  
مستوى النواتج )نظام إدارة -المؤشرات

 النتائج واألثر(
عام  له مؤشر جديد سيتوفر خط األساس

2020 

 ال ينطبق 2020عام  هسيتم إعداد
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2-3-14 
عدد هكتارات األراض: الت: خضعت إلدارة قادرة على الصمود ف: 

 ج( 1-13)هدف التنمية المستدامة  وجه تغير المناخ 
المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج 

 واألثر(
عام له مؤشر جديد سيتوفر خط األساس 

2020 

 ال ينطبق 2020عام  هسيتم إعداد

2-3-15 
الدفيئة )ثان: أكسيد الكربون( الت: يتم عدد أطنان انبعاثات غازات 

 تجنبها و/أو عزلها
مستوى النواتج  -المؤشرات األساسية

 )نظام إدارة النتائج واألثر(
عام  له مؤشر جديد سيتوفر خط األساس

2020 

 ال ينطبق 2020سيتم إعداد عام 

2-3-16 
عدد األشخاص الذين تم تسجيل ملكيتهم أو حقوق استخدامهم للموارد 

الطبيعية ف: سجالت األراض: الوطنية و/أو نظم إدارة المعلومات 
 ج( 4-1)هدف التنمية المستدامة الجغرافية 

المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج 
 2020عام  له مؤشر جديد سيتوفر خط األساس واألثر(

 ال ينطبق 2020سيتم إعداد عام 



 

 

E
B

 2
0

1
9

/1
2

6
/R

.5
/R

e
v
.1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 الملحق الثان:

1
1

 

 األداء التشغيلي والتنظيمي  -المستوى الثالث

هدف التجديد الحادي عشر للموارد )نهاية عام  2016  ةالقطري البرامجأداء   3-3
2021) 

 

3-3-1 
مالءمة االستراتيجيات القطرية  

 أللصندوق 

استقصاء العمالء واستعراضات استكمال برامج الفرص   
 االستراتيجية القطرية

 
 ال ينطبق

 ال ينطبق يحدد فيما بعد

 *فعالية االستراتيجيات القطرية للصندوق  3-3-3
استقصاء العمالء واستعراضات استكمال برامج الفرص 

 االستراتيجية القطرية
 

 ال ينطبق
 ال ينطبق يحدد فيما بعد

3-3-4 
 *بناء الشراكات 
 

استقصاء العمالء واستعراضات استكمال برامج الفرص 
 االستراتيجية القطرية

 

 90 يحدد فيما بعد 100

3-3-5 
االنخراط ف: السياسات على المستوى  

 *القطري
استقصاء العمالء واستعراضات استكمال برامج الفرص 

 االستراتيجية القطرية
100 

 85 يحدد فيما بعد

استقصاء العمالء واستعراضات استكمال برامج الفرص   *إدارة المعرفة  3-3-6
 االستراتيجية القطرية

 

 ال ينطبق
 ال ينطبق يحدد فيما بعد

 


