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 توصية باالستعراض
 .إطار التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة المجلس التنفيذي مدعو إلى استعراض

 موجز تنفيذي

يهدف  ،يةوالتشارتللجميع التنمية الشاملة بالنهوض إلى الميزة النسبية المعترف بها للصندوق ف:  ااستناد -1
التغذية حتياجات أصحاب المصلحة وأولوياتهم و المع الصندوق والحتومات تاإلطار إلى ضمان أن يس

من أجل تقييم البرامج الوطنية و  تقديرؤخذ ف: الحسبان عند صياغة وتنفيذ و أن تو  ،الراجعة الواردة منهم
والمساءلة ف: جميع عمليات  سيير الرشيدوالتتعزيز الشفافية  يمثل ،هذا السياق. وف: لتحول الريف: المستداما

تعمل ف: نهاية المطاف على تحسين جودة الخدمات سالت:  ،الصندوق القطرية األهداف الرئيسية لإلطار
متانية   والمهمشة. ضعيفةوخاصة الفئات ال -ليها ع همصولحالمقدمة لستان الريف وا 

التغذية الراجعة زيز مشارتة أصحاب المصلحة و لتع التوجيهية طار الطريق للمض: قدما والمباد اإليحدد و  -2
 .الصندوق ا: يدعمهتال االستثمارية مشروعاتالو  ةالبرامج القطريدورات ف: جميع مراحل  الواردة منهم

 المضي قدما

  ؛الشفافية والمساءلة لزيادة: تعزيز البيئات المؤسسية والشراتات التمتينية المستوى القطريعلى 
ف: جميع عمليات  المستهدفة للصندوقالمنظمات الت: تمثل المجموعات تشجيع زيادة مشارتة و 

طالق ؛إدارة البرامج القطرية  ألصحاب المصلحة ف: الصندوق. المسح الجديد وا 

  التغذية الراجعة: تحسين تصميم وجودة مشارتة المستفيدين وعمليات مستوى المشروعاتعلى، 
قو  األدمج الو  ؛طوال دورة المشروعاتالمستهدفة  المشارتة المنتظمة والهادفة للمجموعات وضمان

زيادة االهتمام بوضع وتنفيذ و  ؛اتوتقييم المشروع رصدف: نظم  التغذية الراجعةلعمليات المشارتة و 
وأصحاب المصلحة  اتلمشروعل المجموعات المستهدفةن تمت   برامج مخصصة لبناء القدرات

دارتها بطريقة مستدامة. تغذية الراجعةالاآلخرين من المشارتة ف: عمليات المشارتة و   وا 

 المبادئ التوجيهية

 فصا  واإل ،المتبادلة والفائدة ،االستباق: اإلدماج االجتماع:و  ،السياق ومراعاة ،الترتيز على النتائج
 "إغالق الحلقة".و العام االستباق: عن المعلومات
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 مقدمة -أوال
 -الشامل والهادف مع أصحاب المصلحة الرئيسيين  نخراطاالأن  والجهات األخر ُتظهر تجربة الصندوق  -1

الرشيد  التسييرلتحقيق التحول الريف: المستدام و  أساسيةأداة  تمثل -وخاصة فقراء الريف ومنظماتهم 
إلى الت: تدعو  ،2030أهمية هذه األهداف من خالل خطة عام  وتنعتسوالمساءلة االجتماعية والتمتين. 

للجميع اتخاذ القرارات المستجيبة والشاملة و  ؛يات لضمان: مؤسسات مسؤولة وشفافةعلى جميع المستو  العمل
 1لفساد والرشوة.لوخفض تبير  ؛والتشارتية والتمثيلية

وسياساته ومبادئه  ،ينعتس اهتمام الصندوق المتزايد بهذه األهداف ف: أطره االستراتيجية المتعاقبةو  -2
ومنتد  الشعوب األصلية ف:  2005تد  المزارعين ف: عام إنشاء منف: وتذلك  ،اإلنمائية التوجيهية

من خالل  اأهميته 2025-2016 للصندوق للفترة ؤتد اإلطار االستراتيج:. وي2012الصندوق ف: عام 
 2والنتائج التالية: االنخراطمباد  

 الفقراء : تشجيع السياسات واالستثمارات الت: تعزز القدرة الفردية والجماعية لستان الريف التمكين
 ،إيراداتهموالخدمات الت: يحتاجون إليها لزيادة  ،والسلع ،المنتجة على الوصول إلى الموارد

 ف: نفس الوقت بشتل هادف ف: اتخاذ القرارات الت: تؤثر على سبل عيشهم.مشارتتهم و 

 ز : تعزيتحسين القدرة على المستوى القطري لوضع السياسات والبرامج الريفية وتنفيذها وتقييمها
 ،والمنظمات غير الحتومية ،قدرة أصحاب المصلحة الوطنيين )بما ف: ذلك الوتاالت الحتومية

ومنظمات ستان الريف الفقراء( لزيادة الشفافية واالستجابة  ،القطاع الخاصمن خدمات ال :ومقدم
 .هاوتقديم هاوتمويل والمساءلة ف: تخطيط خدمات القطاع العام

تحقيقا لهذه و لتعزيزه.  إال أن هناك مجال ،المجاالت قوي ومعترف به جيدا رغم أن أداء الصندوق ف: هذهو  -3
 بعدإطار للتغذية الراجعة التشغيلية من أصحاب المصلحة )يشار إليه فيما  بوضعالتزم الصندوق  ،الغاية

قدم نحو تمل اإلطار التزامات أخر  بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق للتعجيل بالتويُ  3.باسم "اإلطار"(
 يعززو . يتخلف عن الرتبتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بتعهد الصندوق بعدم ترك أي شخص 

 المعرفة على أساس األدلة والممارسة من المصادر الداخلية والخارجية. اإلطار

 غرضال -ثانيا
والتشارتية، يهدف للجميع  التنمية الشاملةالنهوض بإلى الميزة النسبية المعترف بها للصندوق ف:  ااستناد -4

التغذية حتياجات أصحاب المصلحة وأولوياتهم و المع الصندوق والحتومات تاإلطار إلى ضمان أن يس
لتحول من أجل اتقييم البرامج الوطنية و ؤخذ ف: الحسبان عند صياغة وتنفيذ أن تو  ،الراجعة الواردة منهم

 .الريف: المستدام

                                                      
ة : التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ُيهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمي16 لتنمية المستدامةاهدف  غاياتمن  هذه ه: ثالث 1

تاحة إمتانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.  المستدامة، وا 
 : ليه فاالطالع ع، يمتن 2025-2016اإلطار االستراتيج: للصندوق للفترة  2

39369820https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/ 
ف: الوقت المناسب من أصحاب المصلحة، بما  الراجعةإطار للتغذية  وضعطار بالتزام التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق "اإليف:  3

 (.GC 41/L.3/Rev.1ستفيدين" )المانخراط /راجعةللتغذية الونهج  للعمالء مجدد مسحف: ذلك 

https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39369820
https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39369820
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 - والمساءلة والشفافية بالمشارتة يتسم يذال - التسيير تعزيزف:  إلطارليتمثل الهدف متوسط األجل و  -5
 الصندوق نسيمت   ،الهدف هذا تحقيق وعن طريق. الصندوق يدعمها الت: القطرية مشروعاتوال لبرامجل

 وضعأتبر ف: القرارات المتعلقة ب صوت لهم يتون أن من اآلخرين المصلحة وأصحاب المستهدفة مجموعاته
 ،نهاية المطاف. وف: والتأثير عليها البرامج والمشروعات القطرية الت: يدعمها الصندوق وتنفيذ وتتييف

متانية ال ذلكينبغ: أن يؤدي  خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة  ،ليهاعصول حإلى تحسين جودة الخدمات وا 
 (.1والمهمشة الت: تخدمها المشروعات الت: يدعمها الصندوق )انظر الشتل 

أصحاب المصلحة على المستو   انخراطى أن الحتومات ه: المالك الرئيس: لعمليات يجب التأتيد علو  -6
الصندوق دورا استباقيا ف: تيسير ودعم وتقديم  يؤديسوف و . منهم التغذية الراجعةالحصول على القطري و 

طار إدارة  ه بشأنمن خالل خطة عملو المشورة لهم ف: هذه المساع:.  د الحادي ف: التجدي ئجنتاالالشفافية وا 
تمثل أحد . ويلتزم الصندوق بمساعدة الحتومات على أن تصبح أتثر شفافيةي 4،عشر لموارد الصندوق

بما ف:  ،بين الحتومات وأصحاب المصلحة الراجعةتغذية قوية للالعناصر المهمة للشفافية ف: وجود حلقة 
 ذلك فقراء الريف ومنظماتهم.

 

  

                                                      
 (.3-9-3عزز الشفافية )المؤشر يالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق على هدف للعمليات ف: نتائج إدارة اليشتمل إطار  4
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 1 الشتل
 نظرية التغيير

متانية التحسين جودة   خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة والمهمشة الت:  ،ليهاعصول حالخدمات وا 
 تخدمها المشروعات الت: يدعمها الصندوق.

 

وأصحاب المصلحة اآلخرين  المستهدفة للصندوقتمتين المجموعات  طويلة األجل:المنجزات 
البرامج والمشروعات  وتنفيذ وتتييف وضعأتبر ف: القرارات المتعلقة ب صوتمن أن يتون لهم 

 . والتأثير عليها القطرية الت: يدعمها الصندوق
 مشروعاتوالمساءلة( للبرامج وال ،والشفافية ،)المشارتة التسييرتعزيز  :األجل متوسطةالمنجزات 

  القطرية الت: يدعمها الصندوق.
امج ألصحاب المصلحة طوال دورات حياة البر  االنخراط النشط قصيرة األجل: المنجزات

 والمشروعات القطرية الت: يدعمها الصندوق.

 

   تحسين تصميم وتنفيذ البرامج القطرية ومبادرات انخراط أصحاب المصلحة والتغذية
 الراجعة على مستو  المشروعات

  تحسين قدرات أصحاب المصلحة على المشارتة ف: عمليات االنخراط والتغذية
دارتها  الراجعة وا 

   

 

 لبرامج القطريةعلى مستوى ا
   تعزيز التزام الحتومات وأصحاب

 المصلحة اآلخرين بالشفافية والمساءلة

 اتاالنخراط االستباق: لممثل: المجموع 
لصندوق وأصحاب لالمستهدفة 

امج المصلحة اآلخرين طوال دورة البر 
 القطرية.

 على مستوى المشروعات االستثمارية
 االستباق: للستان المستهدفين  االنخراط

 اتمثليهم طوال دورة المشروعوم

 ف تصميم وتنفيذ المباد  التوجيهية يتتي
لدعم تعزيز تصميم وتشغيل  اتللمشروع

التغذية ورصد عمليات المشارتة و 
 الراجعة.

 
 تنمية قدرات موظف: الصندوق 
 تنمية القدرات على المستو  القطري 

 

 الغاية

 المنجزات

 المخرجات

 

 األنشطة

 المبادئ التوجيهية
اإلفصا  العام  -الفائدة المتبادلة،  - االجتماع: االستباق: اإلدماج -مراعاة السياق  - الترتيز على النتائج 

 .إغالق الحلقة -االستباق: عن المعلومات 
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 نطاقال -ثالثا
برامج  وضعف: جميع مراحل  ذية الراجعة الواردة منهمالتغمشارتة أصحاب المصلحة و سيعزز اإلطار  -7

أجل . ومن هاوتقييم ،تقديرهاو  ،هايفيوتت ،هاورصد ،هاتنفيذو  ،مشروعاتالفرص االستراتيجية القطرية وال
وه: فرص ألصحاب  -" التغذية الراجعةحلقات هناك حاجة إلى تعزيز " ،والمساءلة التسييرتعزيز الشفافية و 

يتم  بشأنهاإجراءات اتخاذ تحليلها والعمل عليها و بدورها  يجريوالت:  ،لتغذية الراجعةاالمصلحة لتقديم 
لتغذية الراجعة طوال دورة حياة لوجود حلقات  اتالممارسأفضل تمل: و . التغذية الراجعةمقدم: إبالغها ل

 5البرامج والمشروعات القطرية بأتملها.

 ،التغذية الراجعة الواردة منهممشارتة أصحاب المصلحة و يرتز اإلطار على تعزيز  ،المستوى القطريعلى و  -8
 ؛األطراف ون والمتعددو الشرتاء الثنائيو  ؛تيانات القطاع الخاصو  ؛بما ف: ذلك: السلطات الحتومية

)مثل المجتمع المدن:  المستهدفة للصندوقوالمؤسسات البحثية؛ والممثلون المحليون والوطنيون للفئات 
أصحاب المصلحة  عادة ما ينخرط. و لمنتجين الريفيين والشعوب األصلية والشباب(امنظمات و  ،والمزارعين

الذي ف: المراحل الرئيسية لدورة برامج الفرص االستراتيجية القطرية ومن خالل مسح أصحاب المصلحة 
 الصندوق. يجريه

الراجعة الواردة التغذية يرتز اإلطار على تعزيز مشارتة الستان المستهدفين و  ،مستوى المشروعاتعلى و  -9
ويمتن وف: مساءلة المنظمات عن تنفيذها.  ،بانتظام تهاورصد نوعي هاوتصميمف: اختيار التدخالت  منهم
والمحل: وخصائص  القطريلسياق حسب اأشتاال مختلفة  التغذية الراجعةتتخذ عمليات المشارتة و  أن

مشارتة المستفيدين والتغذية عمليات باسم  الوثيقة ههذف: يشار إليهم . و المستهدفة اتوالمجموع اتالمشروع
 6.الواردة منهم الراجعة

 المبادئ التوجيهية -رابعا
داخل عمليات  التغذية الراجعة الواردة منهممشارتة أصحاب المصلحة و الجهود المبذولة لتعزيز  ستتون -11

 بالمباد  التالية:موجهة الصندوق 

  انخراط أصحابتصميم مبادرات نجا  لغ األهمية لبا اوضو  الهدف أمر يعتبر . النتائجعلى التركيز 
الرصد والتقييم على مستو  البرامج  نظمالمهم أيضا ضمان دمج هذه المبادرات ف: . ومن المصلحة

األداء  عمليات رصد تغذيعلى المستو  القطري بحيث يمتن للبيانات والرؤ  أن  مشروعاتوال
التغذية مشارتة أصحاب المصلحة و مبادرات تتون  أن ينبغ:. و واتخاذ القرارات ف: الوقت المناسب

عليه بشتل متبادل ف:  ابالموارد التافية ومتفق اعنصرا جيد التخطيط ومزود الراجعة الواردة منهم
 جميع البرامج والمشروعات القطرية الت: يدعمها الصندوق.

                                                      
ة من المعترف به أنه ال يمتن تحقيق ذلك بشتل واقع: ف: تل برنامج أو مشروع قطري بالنظر إلى اختالف درجات الشفافية والمساءل 5

 وتنفيذها بشتل مستدام. الراجعةف: مبادرات التغذية  االنخراطالبلدان، واختالف قدرات أصحاب المصلحة على  بين
 الصندوق. الت: يمولها" إلى الستان المتوقع مشارتتهم ف: تصميم وتنفيذ المشروعات ونيشير مصطلح "المستفيد 6



  EB 2019/127/R.17 

6 

 دا تبيرا للغاية على تعتمد اعتماأصحاب المصلحة  انخراط منجزاتأن  األدلة تبين. السياق مراعاة
ديناميات البما ف: ذلك  ،وتتأثر بالعوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافيةالسياق 
يتطلب إدخال مثل  ،نزاعوخاصة ف: المناطق الهشة والمتأثرة بال ،البيئاتجميع وف:  7.الجنسانية

المحل:  التسييرمؤسسات قدرة  ومد  ،هذه المبادرات دراسة وفهم العوامل االجتماعية والسياسية
 الداعمة.

 تستحوذ النخب القوية أو السلطات . هناك مخاطر تبيرة تتمثل ف: أن االستباقي اإلدماج االجتماعي
على عمليات المحلية أو مقدمو الخدمات الذين لديهم مصالح خاصة ف: تعزيز الوضع الراهن 

مما يؤدي بدوره إلى تفاقم التهميش  - مالتغذية الراجعة الواردة منهمشارتة أصحاب المصلحة و 
من هذه المبادرات ووضع تدابير أن ُتستبعد الت: يمتن  ضعيفةاالجتماع:. وينبغ: تحديد الفئات ال

 .لتأمين انخراطها

 المصلحة حتى  أصحاب ينبغ: إشراك ،امستدام االنخراطتون من أجل أن ي. المتبادلة الفائدة
أصحاب اتصاالت بأطراف متعددة بشتل متزايد  وُتجرين. مفيد للطرفي انخراطهميشعروا بأن 
على  صغيرا اعائدوتحقق ف: ذلك  – مشروعاتللالمستهدفة مجتمعات الوخاصة  -المصلحة 

من المهم تحديد طرق لخفض التتاليف وزيادة  ،استثمار وقتهم وتتاليف الفرصة البديلة. وبالتال:
 .ممشارتتهمن فوائد ال

 عن المعلومات حجر الزاوية للشفافية  اإلفصا  العاممثل . ياقي عن المعلوماتاالستبالعام  اإلفصاح
فقا لسياسات الصندوق والقوانين و الفعال ألصحاب المصلحة. و  ف: االنخراطجودة سمة أساسية للو 

التغذية مشارتة أصحاب المصلحة و العام ف: جميع مبادرات  اإلفصا سيشجع الصندوق  ،الوطنية
 الت: يدعمها بطرق مناسبة للسياقات المحلية. منهمالراجعة الواردة 

  للتغذية الراجعة" أمرا ضروريا لنجا  أي مبادرة التغذية الراجعةعد "إغالق حلقة . يحلقةالإغالق .
. التغذية الراجعةمقدم: إلى  التغذية الراجعة على أساسعملية توصيل اإلجراءات المتخذة وه: 

صحاب للتغذية الراجعة ألأن إعطاء استجابة ملموسة تفيد بوية توفر األدبيات التجريبية أدلة قو 
 8والحفاظ على المشارتة وتحسين الثقة. ،المصلحة أمر أساس: لتحقيق النتائج

 الراهنالوضع  -خامسا
 التغذية الراجعة الواردة منهمأصحاب المصلحة و  انخراطالصندوق على  القيمة اإلضافية الت: يضعهانعتس ت -11

 امجبر وف: المباد  التوجيهية واإلجراءات الخاصة بالمواضيعية السياسات وخطط العمل ح ف: يصر بشتل 
 والمشروعات.الفرص االستراتيجية القطرية 

                                                      
 (.2014) لمواطنين ف: عمليات مجموعة البنك الدول:ا انخراطاإلطار االستراتيج: لتعميم البنك الدول:،  7
 (.2018) المواطنين من أجل تنمية أفضل إشراكالبنك الدول:،  8
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 ةمستوى البرامج القطريالعمل على  -ألف

التغذية الراجعة و العديد من أصحاب المصلحة يشجع الصندوق بنشاط مشارتة  ،مستو  البرامج القطريةعلى  -12
لمباد  وبناء على ا(. 1ف: سياق برامج الفرص االستراتيجية القطرية )انظر اإلطار  وأساسا ،منهمالواردة 

الت: اعتمدها المجلس التنفيذي ف:  9فرص االستراتيجية القطريةبرامج الالتوجيهية واإلجراءات المنقحة ل
المنقحة بشتل متزايد رية برامج الفرص االستراتيجية القطرتزت عملية تصميم  ،2018ديسمبر تانون األول/

وثائق تتضمن و مع المنظمات الت: تمثل المجموعات المستهدفة. و على مشاورات الصندوق مع الحتومات 
 المستفيدين والشفافية. عن انخراطقسما مخصصا  برامج الفرص االستراتيجية القطرية

 1 اإلطار
اب الريف: تعزيز المساءلة أمام ومجلس شب ،منتدى المزارعين ومنتدى الشعوب األصلية في الصندوق

 فقراء الريف ومنظماتهم

المنتجين الريفيين والشعوب األصلية للمساهمة ف: منظمات يدعم الصندوق منذ فترة طويلة جهود 
 منتد  المزارعينمع إنشاء و والعالمية.  ،واإلقليمية ،والوطنية ،السياسات والبرامج على المستويات المحلية

على  2012و 2005( ف: عام: الثان:)انظر الملحق  منتد  الشعوب األصليةو  (األول)انظر الملحق 
على  ،ينيخالل المنتد. ومن هذه المنظمات ف: عملياته بشتل تبير انخراطعزز الصندوق  ،التوال:

ين إلى يها. ويستند تال المنتدبشأن لةللمساء يخضعونجوهرية  التزاماتالصندوق والحتومات تقديم 
وأموال تتميلية من الشرتاء ومرفق  ،ة النطاق على مستو  القاعدة بدعم من منح الصندوقمشاورات واسع

احتياجات وأولويات الشعوب األصلية من خالل لتلبية وه: أداة مبتترة مصممة )مساعدة الشعوب األصلية 
على  . وتهدف هذه الجهود إلى بناء قدرات المجموعات المستهدفة(المشروعات الت: يمولها الصندوق

عقد اجتماعات عالمية تُ تنظيم الوطنية واإلقليمية نحو  وتعمل أنشطة المنتديين. االنخراط ف: هذه العمليات
تعمل تلتا الهيئتين بالتزامن مع و للشعوب األصلية وتل أربع سنوات لمنظمات المزارعين.  سنتينتل 

ار تقييم حديث للصندوق أجرته أشو ذات األهمية االستراتيجية.  المسائلالصندوق لدعم  محافظ:مجلس 
فعالة لتحسين  يمثالن منصات ينالمنتدي ينإلى أن هذ 10شبتة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف

ا تأثير واضح على تصميم وتنفيذ البرامج ملهأن و  ،المستفيدين أماممساءلة الصندوق والحتومات 
 والمشروعات القطرية.

المنتد  و  منتد  الشعوب األصليةو  منتد  المزارعينالت: حققتها مجالس نجازات اإلخبرة و ال ومستفيدا من
الصندوق مؤخرا مجلسه االستشاري  أنشأ ،لشباب الت: أنشأتها وتاالت األمم المتحدة األخر االستشاري ل
المنظمات الت: يقودها الشباب ف: عمليات الصندوق  انخراطالمجلس هذا سيدعم و  11.لشباب الريف
شراتات  إقامةإلى دعم وسيسعى أيضا . السياساتالمعنية ب مليات المحلية والوطنية والعالميةعالوتذلك ف: 

المجلس دورا ف: تنمية قدرات شباب  يؤديس ،باإلضافة إلى ذلكو بين جمعيات وشبتات شباب الريف. 
 الريف.

                                                      
 ./R.125/2018EB  ،.pdf24-R-125-2018-cs/EB/do125https://webapps.ifad.org/members/eb/24الوثيقة  9

 .Report.pdf20/IFAD%18-2017http://www.mopanonline.org/assessments/ifadيمتن االطالع عليه ف:  10
 (.EB 2018/125/R.11) 2021-2019انظر خطة عمل الصندوق بشأن الشباب الريف: للفترة  11

https://webapps.ifad.org/members/eb/125/docs/EB-2018-125-R-24.pdf
http://www.mopanonline.org/assessments/ifad2017-18/IFAD%20Report.pdf
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إعادة  ةتتطلب أيو ية. ُتجر  استعراضات النتائج ف: منتصف دورة تنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية القطر و  -13
داخل أصحاب المصلحة  جانبأو توصيات للتمديد التحقق من  برنامج الفرص االستراتيجية القطريةهيتلة ل

أداء  بشأنأصحاب المصلحة ف: تفتير  ينخرط ،برنامج الفرص االستراتيجية القطريةإنجاز عند و . البلد
 ةالقطريالبرامج و  اتاالستراتيجيتستند تقييمات و لبلد. استراتيجية الصندوق ف: ا إرشاديعملون على البرنامج و 

 المجموعات المستهدفةمن ممثل:  التغذية الراجعةمتتب التقييم المستقل للصندوق إلى  يجريهاالت: 
أيضا إلى حلقات العمل النهائية ألصحاب المصلحة لمناقشة النتائج  الذين تتم دعوتهم ،للصندوق

 .ستراتيجية القطرية الجديدوالتوصيات لبرنامج الفرص اال

مع و ألصحاب المصلحة داخل البلد لتقييم أداء عملياته.  امنتظم امسح لصندوقا يجري ،2008منذ عام و  -14
تجزء من و لنهجه.  رئيس: إجراء استعراضعدد من الدروس القيمة الت: دفعت إلى  نشأ ،مرور الوقت

وشفافية  متانةالحال: لجعله أتثر  لمسحديد االتزم الصندوق بتج ،التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
 وموثوقية.

 يةاالستثمار  اتمشروعالمستوى العمل على  -باء
 - يةإنمائية مجتمع مشروعاتوالت: يتون التثير منها  -تهدف جميع المشروعات الت: يمولها الصندوق  -15

 التسييرتتهم ف: عمليات تعزيز مشار  ف:الهدف ويتمثل إلى بناء قدرات فقراء الريف وتعزيز منظماتهم. 
تؤتد التقارير السنوية و القرارات والخدمات والسياسات الت: تؤثر على حياتهم.  تشتيلوتمتينهم من  ةالمحلي

لمتتب التقييم المستقل عن نتائج وأثر عمليات الصندوق على الميزة النسبية للصندوق وأثره ف:  المتعاقبة
رأس المال البشري "ائج القوية الت: تحققت مقابل معيار التقييم تما يتضح باستمرار من النت ،هذا المجال

 ."واالجتماع: والتمتين

مشارتة المستفيدين  بشتل صريح إلىف: الصندوق  اواإلشراف عليه اتإجراءات تصميم المشروع وتدعو -16
تان مشاورات رسمية مع الس (1. ويشمل ذلك: )المشروعاتخالل دورة  الواردة منهم والتغذية الراجعة

 ؛اتعمل بدء المشروع حلقاتحضور  (2) ؛(2 )انظر اإلطار( تهم)وموافق اتالمتأثرين بالمشروع
للصندوق لتبادل  يةفرق اإلشرافالمع  إجراء مشاورات (4) ؛اتالرصد التشارت: ألنشطة المشروع (3)

بشأن  تغذية راجعةالحصول على للتحسين و  تقديم اقتراحاتو  ،اتتنفيذ المشروع عنوجهات النظر 
مرة واحدة على األقل سنويا لتل  الذي ُيضطلع به) اتأن يشمل اإلشراف على المشروع ينبغ:. و مشارتتهم
والت: يجب تقييمها وتصنيفها ف: تقارير اإلشراف الت: يتم  ،"تقييم جودة مشارتة المستفيدين"مشروع( 

ن أفضل المؤشرات أداء ف: تعد جودة مشارتة المستفيدين واحدة مو  12.اإلفصا  عنها لعامة الجمهور
 .الجاريةمشروعات الصندوق  حافظة

                                                      
تتون األنشطة درجة إلى أي  (2؛ )هاوتسلسل ات( وجود آليات تشاورية الختيار أنشطة المشروع1: )بتقدير ما يل: التصنيف يقوم هذا 12

لخدمات؛ ، بما ف: ذلك تقييم المستفيدين ألداء مقدم: ااتالتشارتية ف: رصد وتقييم المشروع األساليباستخدام و الطلب؛ مدفوعة ب
 .اتتمويل المشروعف: عينية( النقدية و المساهمات المستفيدين ) (3)
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 2 اإلطار
 المظالم واالنتصاف من المتأثرينالمسبقة المستنيرة من السكان الموافقة الحرة 

جراءات ، 13تتطلب العديد من سياسات الصندوق الحصول على  ،التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ:وا 
الحرة المسبقة الموافقة ن مت  تُ و يرة أثناء تصميم وتنفيذ المشروعات الت: يمولها. مستنالمسبقة الحرة الموافقة ال

المقترحة الت: قد تؤثر على  مشروعاتالمجتمعات المحلية من إعطاء أو حجب موافقتها على الالمستنيرة 
تنيرة الحرة المسبقة المسالموافقة تضمن تما . هاوسبل عيش ،على األراض: والموارد هاوحصول ،احقوقه

ف: اتخاذ القرارات المتعلقة لية حالمالمجتمعات  تؤديهامشارتة المستفيدين والمؤسسات الت: 
 14.اتبالمشروع

الحتومات عملية تظلم يسهل الوصول إليها  أن تتيح التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: إجراءاتتتطلب و 
سيتم تعزيز واستتمال و يدعمها الصندوق.  الت: مشروعاتبال صلالشتاو  الناشئة فيما يت البت ف: لتيسير

العمليات الرسمية وغير الرسمية الحالية حسب الحاجة لتخفيف المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية لتل 
أعمال التحرش الجنس: واالستغالل منع بشأن  2018دمج سياسة الصندوق لعام  يجري. و مشروع

دارة  توجيهات بشأنر والت: توف ،واالعتداء الجنسيين والتصدي لها االستغالل واالعتداء حاالت اإلبالغ وا 
 .التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ:إجراءات ف: عملية تقييم مخاطر  ،الجنسيين

المستفيدة المتوقعة أو الفعلية المحلية من المجتمعات  التغذية الراجعةُتستخدم ُنهج مختلفة لتعبئة المشارتة و و  -17
ُنهج التخطيط التشارتية جزءا ال يتجزأ من أي  وتمثل 15(.الرابع الملحق) اتالمشروع ومنظماتها طوال دورة

 اإلنمائ: المنتظم للقر تخطيط المشروع يدعمه الصندوق )على سبيل المثال من خالل تجميع عمليات 
. شائعةال تاممارسال منالرصد والتقييم التشارت: تما أن سنوية للمشروع(. الميزانيات العمل و الإلنتاج خطط 

ونهاية المدة لتمتين المستفيدين من  منتصف مسوحاتو السنوية  مسوحاتالُتستخدم  ،بعض المشروعاتوف: 
عزز عدد من و التقدم المحرز وقياس مد  رضاهم عن الخدمات المقدمة وتقييم نتائج المشروع.  تقدير

ممثل: المستفيدين أو منظمات  إدراجالمشروعات درجة تأثير المستفيدين على اتخاذ القرارات من خالل 
 لمشروع.ل يةتوجيهاللجان الالمجتمع المدن: تأعضاء ف: 

بصورة أتثر  الواردة منهم مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعةضمان تحقيق النجاحات ف: تعزيز سيتطلب و  -18
 التالية: أوثق بالمسائل ااهتمام اتساقا عبر الحافظة

 ف:  التغذية الراجعة الواردة منهمو  المزمعة اتالمشروع ف:دين مشارتة المستفيمبادرات  يتسم وصف
 ،االتساقعدم بعدم الوضو  و ف: بعض األحيان  أدلة تنفيذ المشروعاتو  تقارير تصميم المشروعات

 .اتها أثناء تنفيذ المشروعنشر  يقوض نجا  يمتن أنمما 

                                                      
دارة البيئة  واالنخراطالحيازة  وتأمينتحسين فرص الحصول على األراض: بشأن تشمل سياسات هذه  13 الموارد و مع الشعوب األصلية وا 

 الطبيعية.
 يرة،مذترة القيام باألعمال بشأن الموافقة الحرة المسبقة المستن 14

39181253https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/ 
إلدارة المراع: أو المنظمات المجتمعية و جمعيات مستخدم: المياه؛ و : مجموعات المساعدة الذاتية؛ يمتن أن تشمل المنظمات المجتمعية 15

 مجموعات التسويق واألعمال؛ ومجموعات االدخار واالئتمان.و الغابات أو مصايد األسماك؛ 

https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39181253
https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39181253
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  إلى االرتفاع ف:  الواردة منهم عةمشارتة المستفيدين والتغذية الراجاألنشطة المتعلقة بيميل تواتر
ف: تقدم الولتنه يتناقص مع  ،التنفيذ وحتى المراحل األولى منالفترة األولية من تصميم المشروع 

 التنفيذ.

  التغذية الراجعةغير الرسمية غير التتنولوجية لجمع  الطرائقال يزال هناك ميل إلى االعتماد على، 
 األساليبعلى الرغم من أن هذه و . يةمنظمات المجتمعال مثل مجموعات الترتيز والمشاورات مع

 ،سفرالتتاليف و الو تبيرة من حيث الوقت فإنها تنطوي على التزامات  ،مناسبة ف: بعض السياقات
 مع أعداد أتبر من المستفيدين. الهويةالتفاعل األتثر تترارا ومجهول  تحول دونو 

  ويرجع ذلك ف: جزء منه إلى انتشار استخدام  ،غير منتظم التغذية الراجعةتون توثيق ييمتن أن
غير  التغذية الراجعةاحتمال أن تظل ما يربط بذلك من مخاطر مع الطرائق غير التتنولوجية، 

 .باالنخراط ف: المشروعل التزام المستفيدين يملحوظة وتقل

  ة وموظف: وحدة المستهدف المجموعاتلتحليل وبناء القدرات بين باهناك حاجة إلى مزيد من االهتمام
عمليات ف: للمشارتة ف: إدارة عمليات تعبئة المنتجات بصورة مستدامة  /البرامجاتإدارة المشروع

 .الواردة منهم مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة

 المضي قدما -اسادس
 مستوى البرامج القطريةعلى العمل  -ألف
فرص االستراتيجية برامج المؤخرا ل اعُتمدتحة الت: يعزز هذا اإلطار المباد  التوجيهية واإلجراءات المنق -19

المستفيدين  انخراطو  ،الشاملة للجميع أصحاب المصلحةمشاورات الت: ترتز بشتل متزايد على  ،القطرية
بما ف: ذلك  األخر  ف: إطار التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق،تزامات لتمل االوف يُ والشفافية. وس
والمباد   ،بين الجنسينتحوال ف: العالقات  ُتحدثهج الت: النُ  تعميموخطة عمل  :،شباب الريفالخطة عمل 

طار الشراتة الجديد  .ف: الصندوق التوجيهية التشغيلية بشأن االستهداف وا 

. سوف يسعى الصندوق بنشاط إلى إيجاد فرص لتعزيز التزامات البيئة المؤسسية المواتية والشراكات -21
شراتات مع  ُيقيمس ،تحقيقا لهذه الغايةو بتعزيز الشفافية والمساءلة. آلخرين ا أصحاب المصلحةالحتومات و 

عالوة و الزراعة والتنمية الريفية. مجال: تنمية الجهات الفاعلة المهتمة بالنهوض بجداول األعمال هذه ف: 
منتد  و  نمنتد  المزارعي يساندمبادرات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: و  يعززس ،على ذلك

والشبتات  ،والمنصات ،ألراض:المعن: باالدول:  االئتالفو  ،ومجلس شباب الريف ،الشعوب األصلية
 .للجميع الشاملةاألخر  العالمية 

بذل جهود استباقية لزيادة مشارتة المنظمات الت: تمثل سوف تُ  .للصندوق المجموعات المستهدفةشمول  -21
. المتعلق ببرامج الفرص االستراتيجية القطريةالحوار  راحلمف: جميع  للصندوق المجموعات المستهدفة

على المستو  القطري  منتد  الشعوب األصليةو  منتد  المزارعينأنشطة نطاق سيتم توسيع  ،ولتحقيق ذلك
 جنبا إلى جنب مع مجلس شباب الريف المنشأ حديثا.
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وخبرات المنظمات اإلنمائية  لى خبرتهاستنادا إ صحاب المصلحة في الصندوق.المجدد ألمسح الإطالق  -22
)انظر  2020جري إعادة تصميم مسح أصحاب المصلحة ف: الصندوق إلطالقه ف: عام ت ،الدولية األخر 

 ،ة عن أداء الصندوقيوموثوق ذات مصداقيةمعلومات  أن ينتجستبذل جهود لضمان و (. الثالث الملحق
 المستقبل. لالنخراط ف:ت االستراتيجية والتوجها هاتحسينالت: يمتن مجاالت بشأن الورؤ  ذات صلة 

 مستوى المشروعاتاالستثمار على  -باء
مشارتة جودة واستدامة التعزيز تشجيع سيعمل اإلطار على  ،بالفعل القائمةاألسس القوية  استنادا إلى -23

 خالل دورة المشروع. الواردة منهم المستفيدين والتغذية الراجعة

عمليات  ينبغ: وضع .الواردة منهم ركة المستفيدين والتغذية الراجعةمشاعمليات الصحيح لمزيج تحقيق ال -24
للمجموعات المستهدفة ف:  االنخراط الهادفبهدف ضمان مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة الواردة منهم 

. (2 )انظر الشتل اتأنها ستتطور خالل دورة المشروع مالحظةمع  ،اوتقييمه اوتنفيذه اتتصميم المشروع
بالتشاور مع ممثل: أصحاب عمليات مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة الواردة منهم  بغ: وضعينو 

دارتها. تهموقدر  هموالتزام ةالمصلحة من أجل تعزيز ملتية أصحاب المصلح  على المشارتة فيها وا 

ذات تظل قد ردة منهم عمليات مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة الوالهج واألدوات الحالية ف: حين أن النُ و  -25
مناسبة للسياق السياس: تانت ميزة نسبية و تحظى بينبغ: النظر ف: خيارات جديدة إذا تانت  ،صلة

طرف ثالث ورصد جانب من  الرصدمثل  طرائقاختبار  ويمتنواالجتماع: واالقتصادي والثقاف: المحل:. 
 (.الخامسمساءلة إضافية )انظر الملحق لتوفير شفافية و  ،جديدة ف: الصندوق طرائقوه:  ،عمليات التوريد

باإلضافة إلى و التتنولوجيا. وعالية ومنخفضة  ةالتتنولوجيغير  طرائقالينبغ: النظر ف: الجمع بين و  -26
 المتنقلةينبغ: استتشاف األدوات الت: تعتمد على التتنولوجيا مثل الهواتف  ،األدوات غير التتنولوجية

مشارتة عمليات : لتوسيع نطاق الوصول وزيادة تواتر وتفاءة تطبيقات االجتماع ل التواصلواإلنترنت ووسائ
ؤدي يتجدر اإلشارة إلى أن الوصول المحدود يمتن أن  غير أنه. الواردة منهم المستفيدين والتغذية الراجعة

ة بالقراء إلماماقل األو  اتثر بعدا وفقر األمجموعات التمثيل ضعف إلى تفاقم أوجه عدم المساواة من خالل 
 .هاأو استبعاد والتتابة
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 2الشتل 

 واألدوات واألهمية في دورة المشروعاتعمليات مشاركة المستفيدين والتغذية الراجعة الواردة منهم أنواع 

 
 

. الواردة منهم مشاركة المستفيدين والتغذية الراجعةالوثائق المتعلقة بتصميم وجودة ب األوثقهتمام اال -27
المعمارية قسما مخصصا يصف  أدلة تنفيذ المشروعاتو ميم المشروعات تقارير تصأن تتضمن  ينبغ:

عمليات مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة ، و الواردة منهم مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعةل المزمعة
أن هذه الخطط ستتطلب على  مالحظةينبغ:  غير أنهالمرتبطة بها ومتطلبات بناء القدرات. الواردة منهم 

عملية الجودتها واتساقها ف:  تقديرسيتم و التنفيذ.  خاللاألرجح بعض التتيف بناء على الخبرات المتتسبة 
عمليات مشارتة المستفيدين والتغذية طريقة عمل  تقديرسيتم و . اتتصميم المشروع ة الستعراضالداخلي

نجازهو  اتاإلشراف على المشروع خاللالراجعة الواردة منهم   (.السادس نظر الملحق)ا اوتقييمه اا 

 ،والرصد والتقييم التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ:و  ،المؤسساتو  ،االستهدافمتطلبات  تلبيةمن أجل و  -28
إلى  ،أساسا نفسهاعمليات وتلك ال ،الواردة منهم مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعةمعمارية سوف تستند 

أدلة تنفيذ و تقارير تصميم المشروعات أن تعتس  ينبغ:. و اتأثناء تصميم المشروع تجر التحليالت الت: 
عمليات مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة الواردة منهم  عنأي معلومات مفصلة متاحة  المشروعات
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أدلة تنفيذ و تقارير تصميم المشروعات أن تتضمن  تما ينبغ: 16.اتف: مرحلة تصميم المشروع المزمعة
 ينبغ: ،اتالمشروع بدايةعند و  17.مظالممن الالمطبقة لتوفير سبل االنتصاف عمليات لوصفا ل المشروعات

أدلة تنفيذ ف:  المزمعةعمليات مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة الواردة منهم توضيح تفاصيل 
 .المشروعات

 ينبغ: إدماج ،لتعزيز الرصد والتقييمالمبذولة . لدعم الجهود األوسع نطاقا التكامل مع نظم الرصد والتقييم -29
البيانات وينبغ: أن تعمل الرصد والتقييم.  نظمف: عمليات مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة الواردة منهم 

إدارة أداء  اتعملي تغذيةعلى  األخر ومن المصادر  نظموالمعلومات الت: يتم جمعها من خالل هذه ال
 .اتالقرار  اتخاذو  اتالمشروع

والقوانين  18،الوثائق. وفقا لسياسة الصندوق بشأن اإلفصا  عن ي عن المعلوماتالعام االستباق اإلفصاح -31
ينبغ: أن تتون  ،ةهويال اإلفصا  عنخصوصية البيانات والضمانات المتعلقة بالسرية وعدم بشأن الوطنية 

تقارير الو نهم عمليات مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة الواردة معلى شراف اإلالمعلومات المتعلقة بتقارير 
بما ف:  ،لجمهورعامة اصحاب المصلحة متاحة لالتغذية الراجعة ألأداء المشروعات وتقارير األخر  عن 

عن المبلغين ينبغ: أن تتون المعلومات المتعلقة بتدابير حماية  ،المستفيدة. وبالمثل المحلية ذلك المجتمعات
إلبالغ السرية متاحة على نطاق واسع من أجل وقنوات ا لصندوقالحتومة واالمشروعات و المخالفات ف: 

والفساد واالستغالل واالعتداء  التدليسبما ف: ذلك مزاعم  ،بالشتل المناسب البت فيهاو  التظلماتتلق: 
 ةالعام التوعيةلتوسيع نطاق  اتالمشروعبالخاصة  اإلنترنتمواقع استخدام استتشاف  وينبغ:الجنسيين. 

لنشر هذه  قليلةغير التتنولوجية أو الت: تنطوي على تتنولوجيا  طرائقاال لل، وذلك استتموزيادة الشفافية
 .المعلومات على المستو  المحل:

االلتزام أو نقص  ضعف ف: القيام بدورها إلىمبادرات المشارتة والتغذية الراجعة  يرجع فشل. بناء القدرات -31
نبغ: إيالء قدر أتبر من . ويالخدماتأو مقدم:  اتالقدرات بين المستفيدين أو وحدات إدارة المشروع

المجموعات ن الت: تمت  خصصة برامج بناء القدرات المودعم  ووضع ،االهتمام لتحليل القيود والحواجز
عمليات مشارتة المستفيدين والتغذية وأصحاب المصلحة اآلخرين من المشارتة ف: خطط إدارة  المستهدفة

دارتها على نحو مالراجعة الواردة منهم   ستدام.وا 

 المخاطر -سابعا
ينبغ: االعتراف بالتحديات والمخاطر  ،الوقت نفسه. وف: هذا اإلطار ف: القسم الثان:لترد الفوائد المتوقعة  -32

محفوفا  التغذية الراجعة الواردة منهمو تنفيذ مشارتة أصحاب المصلحة  يتون. و الت: تواجه تحقيق هذه الفوائد

                                                      
تيف سيتم  (3ديرها؛ )تسالجهة الت:  (2؛ )المزمعة( أغراض عمليات مشارتة المستفيدين وتغذيتهم الراجعة 1أن تصف الخطط: ) ينبغ: 16

تيف  (6؛ )ذلك، وعدد مرات التغذية الراجعةتيف سيتم جمع  (5هج إدراج الفئات المهمشة؛ )نُ  (4اختيار المستفيدين للمشارتة فيها؛ )
 اإلفصا  العامما ه: البيانات والمعلومات الت: سيتم  (7؛ )اتخاذ القراراتوعمليات  مشروعاتف: إدارة ال التغذية الراجعةسيتم دمج 

 ، وبأي وسيلة.وتواترهاعنها، 
( إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: )للمظالم االجتماعية 1بما يتماشى مع: ) االنتصاف-لمظالماينبغ: تحديد عمليات  17

 حاالت( سياسة الصندوق بشأن منع 3والفساد ف: أنشطته وعملياته؛ ) التدليسبشأن منع المنقحة ( سياسة الصندوق 2والبيئية(؛ )
 والتصدي لها. التحرش الجنس: واالستغالل واالعتداء الجنسيين

 .GC 34/INF.2/Rev.1الوثيقة  18
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ف:  تبيرة للغايةمحفوفا بتحديات تنفيذها يتون لتن و ف: السياقات الت: يعمل فيها الصندوق. بالتحديات 
وحيثما يتون  ،المساءلة تنقصهاحيث و  ،المناطق النائية الفقيرة الت: عانت من إخفاقات ف: تقديم الخدمات

 مقدم: الخدمات.اء رصد أدو  التغذية الراجعة الواردة منهممشارتة أصحاب المصلحة و التماس من الصعب 

المستفيدين موارد إضافية لتصميم وتنفيذ  انخراطقد يتطلب تحسين جودة وتواتر  ،مستو  المشروعاتعلى و  -33
مثل هذه  تواجه ،وبخالف ذلكوبناء القدرات. عمليات مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة الواردة منهم 

الحوار بشأن السياسات مع  يؤدي. و "واجب فقطتأدية ال"تنطوي على  عملياتالمبادرات خطر أن تصبح 
عمليات والمساءلة االجتماعية وتنفيذ  ،الشفافيةااللتزام بو  لحشد التأييد خرييناأل القطريينالحتومات والشرتاء 

 تخفيف هذا الخطر.إلى مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة الواردة منهم 

قد يتون للسلطات ف. أيضا محفوفا بالتحدياتة االجتماعية تحقيق فوائد مبادرات المساءل يتونويمتن أن  -34
ف: الحفاظ على الوضع السياس: أو  ذاتيةمصالح  األفضل حاالومقدم: الخدمات وأفراد المجتمع 

 تتردد المجموعاتقد  ،عالوة على ذلكو  19النخبة". اقتناصمما يؤدي إلى " ،االقتصادي القائمو  االجتماع:
 ةيتعارض مع مصالح النخبا ألنه يمتن النظر إلى تقديم التغذية الراجعة على أنه نظر المهمشة ف: المشارتة 
أو االنتقام. وينبغ: أن يسهم بناء تحالفات مؤيدة للشفافية  العقابأو قد يدعو إلى  ،أو السلطات المحلية

ؤدي تفعيل يو . هذا الخطرأثر ومؤيدة للمساءلة مع صانع: السياسات والشرتاء االستراتيجيين ف: تخفيف 
تقديم  نتيجة العقابوتدابير حماية المبلغين عن المخالفات إلى تخفيف مخاطر االنتصاف -المظالمعمليات 

 .التغذية الراجعة

 والموارد األطر الزمنيةو  ،مسؤوليات التنفيذ -ثامنا
تما ذتر و (. 1لتنفيذ اإلطار )الجدول  األطر الزمنيةالمسؤوليات و  عنمن التفاصيل  المزيديقدم هذا القسم  -35

عمليات تعتمد التتاليف اإلضافية المتعلقة بتصميم و تنفيذ اإلطار آثار على الموارد.  يترتب على ،أعاله
وبناء القدرات ذات الصلة إلى حد تبير على  ،وتشغيلهامشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة الواردة منهم 

أن تنعتس ف: تتاليف  ينبغ:و  ،المزمعةواردة منهم عمليات مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة الطمو  
 .اتالمشروع

صحاب المصلحة ف: الصندوق ألستتون هناك تتاليف إضافية تتعلق بتنفيذ مسح  ،لصندوقبالنسبة لو  -36
عداد الو  تقدير االستشاريين على تصميم و الخبراء وتدريب الموظفين و  ،دواتاأل اتومجموع ،التوجيهيةمواد ا 

 .الواردة منهم تة المستفيدين والتغذية الراجعةمشار عمليات جودة 

 1الجدول 
 األطر الزمنيةمسؤوليات التنفيذ و 

 اإلطار الزمني الجهة المسؤولة االلتزامات واإلجراءات
   مستو  المشروعاتاالستثمار على 

 واإلشراف  ،اتتتييف المباد  التوجيهية لتصميم المشروع
مشارتة عمليات تعزيز  لدمج متطلبات هاتقدير تتاليفو  عليها

شعبة سياسة العمليات 
شعبة خدمات و  والنتائج

 2020الثان: من عام  الفصل

                                                      
 (.2016) ف: تقديم الخدمات العامة: الدور الحاسم للموظفين العموميين ينمشارتة المواطنبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ:،  19
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 اإلدارة المالية الواردة منهم المستفيدين والتغذية الراجعة
  عمليات مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة متطلبات تعزيز

 جديدةالمشروعات التناولها ف: الت: يتم الواردة منهم 
ب اإلقليمية لدائرة الشع

 إدارة البرامج
 2020الثالث من عام  الفصل
 فصاعدا

  التدريب، و ، اإلرشاديةتعزيز قدرة موظف: الصندوق )المواد
للمساءلة  ةم( وخلق مجتمع ممارستبادل المعرفة والتعل  و 

 االجتماعية

فريق التعاون ف: مجال 
وشعبة اإلنتاج  التقييم

المستدام واألسواق 
عبة سياسة وش والمؤسسات

 العمليات والنتائج

الرابع من عام -الثالث الفصل
2020 

   وضع منهجية لتقييم المؤشرات األساسية على مستو
 ، بما ف: ذلك رضا المستفيدين وتقييم األداءالمنجزات

شعبة و دائرة إدارة البرامج
 البحوث وتقييم األثر

 2020الثان: من عام  الفصل

  تة المستفيدين والتغذية عمليات مشار  بشأنإضافة وحدة
 منصةف: المرحلة الثانية من برنامج الراجعة الواردة منهم 

ا )برنامج أفريقيالتحويالت واالستثمار وريادة األعمال ف: 
 (اتلرصد والتقييم لموظف: المشروعبشأن اتدريب: 

شعبة سياسة العمليات 
 والنتائج

 2020الثان: من عام  الفصل

   رامج القطريةمستو  الباالستثمار على 
  بالشفافية  ينخر اآل القطريينتعزيز التزام الحتومات والشرتاء

 والمساءلة االجتماعية
الشعب اإلقليمية لدائرة 

 إدارة البرامج
 2020األول من عام  الفصل
 فصاعدا

  صحاب المصلحة ف: ف: التغذية الراجعة ألشمول التعزيز
ما ف: ذلك من عمليات برامج الفرص االستراتيجية القطرية، ب

خالل منتد  المزارعين ومنتد  الشعوب األصلية ومجلس 
 شباب الريف

الشعب اإلقليمية لدائرة 
فريق و  إدارة البرامج

التعاون ف: مجال التقييم 
وشعبة اإلنتاج المستدام 

 واألسواق والمؤسسات

 2020األول من عام  الفصل
 فصاعدا

  ياسة العمليات شعبة س صحاب المصلحة ف: الصندوقألإطالق مسح
 والنتائج

 2020األول من عام  الفصل
 فصاعدا

 واإلبالغرصد التنفيذ  -تاسعا
الفرص االستراتيجية برامج للجودة الستعراض اداخلية سيتم رصد اإلطار إلى حد تبير من خالل عمليات  -37

ن ،الحوافظ القطريةاستعراض و  ،اإلشرافعملية وتجزء من  ،والمشروعات الجديدة القطرية . جازها وتقييمهاوا 
سوف يسهم تنفيذ اإلطار أيضا ف: تحقيق هدف إطار إدارة و عن جميع هذه الوثائق.  اإلفصا  العامتم وي
والت:  ،(3-9-3للعمليات الت: تعزز الشفافية )المؤشر بالنسبة لتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق لنتائج ال

 إلنمائية للصندوق.سيتم اإلبالغ عنها سنويا من خالل تقرير الفعالية ا
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 20منتدى المزارعين توافق اآلراء في
 (2016 فبراير/شباطتم تعديله ف:  ،2005 فبراير/شباط)

المشارتون الهدف األساس: للصندوق المتمثل ف: التغلب على الفقر الريف: من خالل التمتين  يتقاسم -1
العام م ومنظماتهم. ويوافقون ويدعمون المشروع االقتصادي واالجتماع: والسياس: لفقراء الريف أنفسه

 طرق "تمتين فقراء الريف من التغلب على الفقر". بشأنإلنشاء منتد  للمزارعين إلجراء المشاورات والحوار 

 منتدى المزارعين هو:

  تشمل العمليات الت: يدعمها الصندوق  -وليست حدثا دوريا  -من القاعدة إلى القمة  جاريةعملية
 ؛ض الواقع وحوار السياساتعلى أر 

  ؛لصندوقتضم منظمات المزارعين والحتومات وااألطراف عملية ثالثية 

 رتز على الحد من الفقر الريف: ومحورية أصحاب الحيازات الصغيرة وتنمية يللتشاور والحوار  متان
 21؛الزراعة األسرية ف: هذه العملية

  ؛تمتين فقراء الريف ومنظماتهم ف: مجال ال سيماو  ،اإلنمائيةفعالية ال بشأنأداة للمساءلة 

 للفقراء وعملية تعزيز قدرة منظمات المزارعين  المناصرةالريفية  اإلنمائيةتدخالت البين  متان للتفاعل
المنتجين الريفيين )بما ف: ذلك منظمات الصيادين الحرفيين والرعاة والعمال الريفيين الذين منظمات و 

 22ال يملتون أرضا(.

 ارعين:منتدى المز 

 ؛يسترشد بمباد  الشمولية والتعددية واالنفتا  والمرونة 

 ؛تجنب االزدواجيةمما يؤدي إلى  ،المنتديات الحالية حيثما أمتن يقوم على 

  ؛جديدة عند الحاجة ينشئ أماتنيحترم المنظمات القائمة و 

 جيهية مشترتة لجان تو تديرها  –العالم: واإلقليم:  المستويينعلى  -حوار مشترتة للمنصة  يمثل
 مهامللجان التوجيهية و . لصندوقالقائمة على العضوية واو  الممثلةمنظمات المنتجين لجميع وشاملة 

 ؛واضحة وقواعد سلوك ونظام داخل:

  23مستقلة للتشاور والتحضير بين منظمات المنتجين قبل االجتماع مع الصندوق. أماتنتشمل 

                                                      
أقرته إدارة الذي (، 2005 /شباطالصندوق" )روما، فبراير محافظ:العمل "نحو منتد  للمزارعين ف: مجلس  لحلقةمن البيان الختام:  20

 La Via Campesinaوممثال لمنظمات المزارعين من جميع القارات، بما ف: ذلك االتحاد الدول: للمنتجين الزراعيين،  34الصندوق و
 والمنتجين الزراعيين ف: أفريقيا الغربية.وشبتة منظمات المزارعين 

ف: االجتماع العالم: السادس  2016لمنتد  المزارعين ف: فبراير/شباط وجيهية الجزء الثان: من هذه النقطة بقرار من اللجنة الت ُأضيف 21
 .للمنتد 

عقب إنشاء منتد  الشعوب األصلية ف: الصندوق ف: عام  2016إشارة أولية للشعوب األصلية من هذه القائمة ف: فبراير/شباط  تُسحب 22
2012. 

 .2016د  المزارعين ف: فبراير/شباط أضيفت هذه الفقرة بموجب قرار اللجنة التوجيهية لمنت 23
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 الظروف

   االجتماعات اإلقليمية أو دون اإلقليمية.  تغذيمستو  الوطن: مشاورات على البتبدأ عملية المنتد
 محافظ:مجلس دورات ف:  تهومشارتمحتو  منتد  المزارعين  االجتماعات دون اإلقليميةشتل تو 

 ؛الصندوق

  :؛لصندوقأعمال الهيئات الرئاسية لتغذي أن عملية المنتد   علىينبغ 

  يز التشاور على المستو  القطري مع منظمات يعتمد نجا  المنتد  على قدرة الصندوق على تعز
 ؛هم ف: مجال بناء القدراتالمزارعين والمساهمة ف: تلبية احتياجات

 مع منظمات  االنخراطبإضفاء الطابع المؤسس: على  ،على وجه الخصوص ،يوص: المشارتون
قطرية واالستراتيجيات ال مشروعاتالمزارعين ف: العمليات التشغيلية الرئيسية للصندوق )ال

 واإلقليمية(.
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 لصندوقمنتدى الشعوب األصلية في ا

الدول:  أداء مهمته على المستو يعترف الصندوق بالشعوب األصلية تشرتاء قيمين ف: عمله على  -1
أن  يتعينمع الشعوب األصلية  اإلنمائيةنشطة األم الصندوق أن تعل   ،خالل تجربته. ومن والوطن: والمحل:

واالعتراف  ،النمو االقتصادي والتمتين واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية تتضمنبرؤية شاملة تسترشد 
من الضروري ضمان المشارتة  ،لتحقيق هذه الرؤيةو بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية وحمايتها. 

يات واألدوات الت: وضعها العمل وقد تم تطويرالتاملة والفعالة للشعوب األصلية على جميع المستويات. 
بمشارتة مباشرة من قادة ومنظمات الشعوب األصلية.  -ويجري تنفيذها  -العقد الماض:  خاللالصندوق 

( بالتعاون الوثيق والتشاور التامل 2009) بشأن االنخراط مع الشعوب األصليةسياسة الصندوق  توضعقد و 
. مم المتحدة الدائم المعن: بقضايا الشعوب األصليةبمن فيهم أعضاء منتد  األ ،مع قادة الشعوب األصلية

منتد  الشعوب األصلية ف:  ،بالتشاور مع قادة الشعوب األصلية ،أنشأ الصندوق ،2011عام وف: 
يهدف إلى تحسين مساءلة الصندوق و  ،للتشاور والحوار مع الشعوب األصلية ةدولي منصةوهو  ،الصندوق

زاء و  المستهدفة همجموعاتأمام   بين المؤسسات اإلنمائية الدولية. يالقيادالدور وممارسة  ،اليته اإلنمائيةفعا 

 االنخراطرصد وتقييم تنفيذ سياسة الصندوق بشأن  (1فيما يل:: )منتد  الشعوب األصلية تتمثل أهداف و  -2
 ،بما ف: ذلك مساهمته ف: تحقيق إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ،مع الشعوب األصلية

بناء وتعزيز  (2) ؛والدول األعضاء وممثل: الشعوب األصلية الصندوقموظف: مع  تهاومناقشوتبادل النتائج 
التنمية المستدامة بطريقة تحقيق الفقر و  القضاء علىالشراتات بين الصندوق والشعوب األصلية من أجل 

تشجيع مشارتة منظمات  (3تعتس الثقافة والهوية، مع مراعاة منظورات وتطلعات الشعوب األصلية؛ )
ف: جميع مراحل دورات  ،القطري واإلقليم: والدول:  الشعوب األصلية ف: أنشطة الصندوق على المستو 

 ودعم بناء قدرات منظمات الشعوب األصلية. ،اتالمشروع

 20الصندوق. ويجمع ما بين  محافظ:مجلس دورة بالتزامن مع  فبراير/شباطيجتمع المنتد  تل سنتين ف: و  -3
 ،مساعدة الشعوب األصليةالصندوق لأعضاء مجلس مرفق  ن فيهمبم ،لشعوب األصلية: اممثلمن  30لى إ

مجتمعات  وممثل: ،وأعضاء مختارين من منتد  األمم المتحدة الدائم المعن: بقضايا الشعوب األصلية
ة واإلقليمية الوطنيالمنظمات الصندوق وممثل:  الت: يدعمهاالشعوب األصلية المشارتين ف: البرامج 

منظمات عن المنتد  لجنة توجيهية تتألف عضويتها من: سبعة ممثلين  تولى إدارةت. و لشعوب األصليةل
من المحيط واحد  وممثلا وآسيا وأمريتا الالتينية ومنطقة التاريب: أفريقيالشعوب األصلية )اثنان من تل من 

منتد  األمم المتحدة ممثل واحد عن و  ؛ةمرفق مساعدة الشعوب األصليمجلس عن ممثل واحد و  ؛(يالهاد
ُترفع تقارير مداوالت المنتد  إلى و لصندوق. عن اوممثل واحد  ؛الدائم المعن: بقضايا الشعوب األصلية

تم تنفيذ خطط . ويقضايا الشعوب األصلية بشأنالصندوق الذي يستضيف حلقات نقاش  محافظ:مجلس 
 اإلقليم: والقطري. المستويينلى ع لصندوقالعمل الت: وافق عليها المنتد  وا

ا أفريقياالجتماعات العالمية لمنتد  الشعوب األصلية ف: الصندوق بالمشاورات اإلقليمية ف: آسيا و  وتسترشد -4
 يينوتقودها منظمات الشعوب األصلية على المستو  ،يوأمريتا الالتينية ومنطقة التاريب: والمحيط الهاد

 اإلقليم: والقطري.
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وثائق الصندوق الرئيسية مثل اإلطار المتعلقة بف: المشاورات أيضا الشعوب األصلية  ُتلتمس مشارتةو  -5
 عندتمت استشارة منظمات المزارعين والشعوب األصلية قد و . 2025-2016االستراتيج: للصندوق للفترة 

ة ف: إعداد اإلطار االستراتيج: من خالل اللجنة التوجيهية لمنتد  المزارعين ومنتد  الشعوب األصلي
 الصندوق.
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 مسح جديد ألصحاب المصلحة في الصندوق
أدوات  وتعتبرمن أصحاب المصلحة ف: الصندوق.  التغذية الراجعةآلية مهمة اللتماس  مسوحاتالتعد  -1

 يعزز مسح ،والتعلم. فمن ناحية المقارنة المعيارية،و  ،والتحقق ،لشفافيةغراض اهذه حيوية أل التغذية الراجعة
. المصلحة بنشاط ف: تقييم أداء الصندوق أصحاب إشراكالتزام الصندوق بالشفافية من خالل  اتلتصور ل

لفهم األولويات المتطورة لمجموعات أصحاب المصلحة أيضا  المسحيمتن استخدام  ،خر األناحية الومن 
 الصندوق. قال ف:االنتاألتثر فعالية بما يتماشى مع إطار المخصص المختلفة من أجل تصميم الدعم 

لتزم الصندوق بتجديد مسحه الحال: للعمالء والشرتاء ي ،تجزء من التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقو  -2
. داخل البلد وأصحاب المصلحةمن الشرتاء  التغذية الراجعةداة أتثر قوة وموثوقية ف: التماس األ لجعل

يلتزم  ،الدولية األخر  اإلنمائيةمنظمات ال مقابل المرجع:والقياس  مسوحاتخبرته ف: إدارة ال واستنادا إلى
المسح الجديد ألصحاب المصلحة ف: الصندوق بمعايير أفضل الممارسات التالية الت: تستخدمها المنظمات 

 الدولية األخر :

  شبتة بحيث يمتن  شتلأسئلة فرعية منظمة معروضة ف:  المسح بالمثل ستخدميسئلة: األمصفوفة
حد أقصى لبيانات بسرعة على مقياس من أربع نقاط لزيادة المساحة والتفاءة إلى للمجيبين تقييم ا

 عدد أقل من األسئلة.بعن طريق التقاط مزيد من المعلومات 

  :السياسات مجال ف: االنخراط و  ،المفاهيم المجردة مثل الفعاليةالمسح  يحولمقاييس قابلة للقياس
 تحليل أتثر جدو . إجراء للقياس من أجلمتونات منفصلة قابلة  إلىوبناء الشراتات 

  :بما ف: ذلك  -الصندوق  ايؤديهعلى األدوار المختلفة الت:  تغذية راجعةالمسح  يستمدنظرة شمولية
ه يتباين بين هذه ؤ مما يسمح له بتقييم ما إذا تان أدا -لمعرفة والتمويل والمساعدة التقنية تمقدم ل

 الوظائف وتيف.

  :يمتن للمجيبين تقييم  ،بدال من السؤال عن أداء الصندوق بمعزل عن غيرهالمقارنة المعيارية
مما يوفر معلومات مفيدة حول األداء النسب:  ،الصندوق إلى جانب مؤسسات أخر  متعددة األطراف

 للصندوق.

  ن نقاط القوة و المجيب ير  أسئلة تسمح بفهم تيفالمسح تضمن يملموسة: عن إجراءات أسئلة
مما يمت ن الصندوق من  ،عليها ف: المستقبل الت: يمتن أن يرتزوالمجاالت دوق ف: الصنوالضعف 

 .هاتحسينيمتن تحديد مجاالت 

 الجديدة: المسحاألسئلة التوجيهية التالية ف: تصميم  توضع ،هذه المباد  ف: االعتبار أخذمع و  -3

 ؟المسحالذي يجب أن يتلقى . من بناء إطار أخذ العينات

سُيطلب من الفرق القطرية تل سنتين ف: مجموعات متناوبة تحديد أفراد من  ،عيناتإلنشاء إطار أخذ ال -4
ينبغ:  ،عند تقديم األسماء للنظر فيهاو دعوات للمشارتة.  الذين ستوجه إليهمالمنظمات الشريتة داخل البلد 

ات بما ف: ذلك الحتوم ،أن تضمن الفرق التمثيل عبر مجموعات أصحاب المصلحة الت: تهم الصندوق
 المسحعتبة المشارتة ف:  وسُترفعوالمنظمات غير الحتومية والقطاع الخاص وممثلو الجهات المانحة. 
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مما يسمح  ،مماثلة مسوحاتتمشيا مع ممارسات المؤسسات المتعددة األطراف المقارنة األخر  الت: تجري 
 ف: المسح. لمشارتةاسُيطلب من تل بلد ف: حافظة الصندوق و بإجراء تحليل أتثر جدو  وموثوقية. 

 األكثر فائدة؟ التغذية الراجعةبناء استبيان المسح. كيف يمكننا جمع 

إجراء هتمام الصندوق بونظرا القطعة من المعلومات من تل مجيب.  50المجدد ما يقرب من  المسحيجمع  -5
 ،من أربع نقاط متسقاسيستخدم االستبيان اآلن مقياسا  ،المواتية مقابل غير المواتية لسماتهتحليل نظيف 

وسط الشائع متإلى ال العودةتجنب هذا التصميم . ويتثر قابلية للقياساألمجموعة من وجهات النظر  يلتمس
 نقسم المسح إلى األقسام التالية:. وينقاط( 10 المتونة منف: مقاييس التقييم األخر  )مثل المقاييس 

 القطريسياق ال 

 أهمية البرنامج القطري للصندوق 

 ندوق ف: بناء الشراتاتأداء الص 

 للصندوق ةفعالية البرامج القطري 

  :ف: السياسات على المستو  القطري االنخراطأداء الصندوق ف 

 أداء الصندوق ف: إدارة المعرفة 

 أداء الصندوق ف: تعزيز الشفافية 

  الصندوق ف: البلد انخراطمستقبل 

 الخصائص الديمغرافية 

 ؟ردمعدل  أعلىعلى المسح للحصول  نوزعإدارة المسح. كيف 

مرة تل سنتين خالل نفس دورة التنفيذ من  حافظتهف: تل بلد ضمن  المجددالمسح  الصندوق يوزعسوف  -6
على أي بلد يتلقى مساعدة تقنية أو مالية أو  وينبغ:. إجراء مقارنات أتثر جدو  بين البلدان تيسيرأجل 
)أي متتب  ف: البلد عة وجود الصندوقالنظر عن طبي صرفة من الصندوق أن يشارك ف: المسح بيمعرف

 ،المسحردود على معدل  تحقيق أقصىأجل . ومن متتب قطري( عدم وجودتبير أو صغير أو قطري 
ما يصل إلى أربع رسائل تذتير  يرسلأتثر من ثمانية أسابيع و  قبلسوف يقوم الصندوق بإرسال المسح 

الرد تزيد معدالت  يةر تذتيالرسائل اللمعروف أن هذه من ا نظرا ألنه ،المسحبالبريد اإللتترون: قبل إغالق 
سيتم و . ينتل عاممرة المسح ف: تل بلد  سيجر  ،المجيبينأجل تجنب إثقال تاهل . ومن إلى حد تبير

 ،على سبيل المثالو شرتاء الصندوق تل عام.  عنإتاحة بيانات ب يسمحمما  ،تقسيم البلدان إلى مجموعتين
. 2020ف: عام  وسيشارتون ف: المسح مرة أخر  2018عام  :ف ف: المسح فألبلدان المجموعة  ستشارك
 .2021ف: عام  ثم 2019ف: عام  باء ف: المسحبلدان المجموعة  وستشارك

 ؟رؤىالمسح. كيف سيحلل الصندوق المسح للحصول على أفضل  تحليل

يمتن أجل إنتاج رؤ  سيقوم موظفو الصندوق بتنظيف وتحليل البيانات من  ،مسحعند االنتهاء من تل  -7
رشاد ،الميدانيين بشأن أداء الصندوقوالموظفين المقر ف: لتل من الموظفين  اتخاذ إجراءات على أساسها  وا 
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 ،المصلحة أصحابفائدة التحليل ألتبر مجموعة من  تعظيمأجل . ومن المستقبلالمسار ف: تصحيحات 
لنتائج ف: المؤشرات ف: إطار إدارة تجميع ل راجإدسيتم  (1سيتم تحليل النتائج على المستويات التالية. )

( وسيتم اإلبالغ عنها سنويا من خالل 6-3-3و 5-3-3و 4-3-3و 3-3و 1-3-3الصندوق )ف: نتائج ال
أتثر تفصيال لإلدارة العليا لتقييم االتجاهات  خل:( سيتم إعداد تقرير دا2لصندوق. )الفعالية اإلنمائية لتقرير 

 ،السياق القطري )أي نوع الحتومةو  ،مجموعة أصحاب المصلحةو  ،لمجالاف: أداء الصندوق حسب 
( سيتم إصدار 3تلخيص النتائج وتقديم توصيات من التحليل. )و  ،الجغراف:( واإلقليم ،مستو  الدخلو 

 ف: تل بلد. القطريةصحائف الوقائع لتلخيص النتائج 

 



 EB 2019/127/R.17  ق الرابعالملح

23 

 قصص نجاح مختارة
 المرحلة الثالثة – ات المراعيجتمعإثيوبيا: مشروع تنمية م

لى توعية أولية استنادا إالتنمية المحلية مجال يشجع هذا المشروع المشارتة الواسعة واتخاذ القرارات المجتمعية ف: 
ووضع رؤية للتنمية ووضع خطة تنمية مجتمعية على  ،ورسم الخرائط االجتماعية جنبا إلى جنب مع تحليل الموقف

المشروع نهج  ونشربما ف: ذلك النساء.  ،مع ممثل: مختلف فئات المجتمع (kebeleمحل: )المجتمع المستو  
الستثمار ا مشروعاتف: التخطيط وتعبئة الموارد وتنفيذ  تنخرطمن خالل بناء مؤسسات مجتمعية  المجتمعيةالتنمية 
م دم المشروع الرصد الذات: والتعل  ق ،باإلضافة إلى ذلكو والمشارتة ف: اإلشراف على تقديم الخدمات. صغيرة الالعام 

يشجع المشروع المشارتة الفعالة وتقاسم المسؤولية من جانب الحتومة  ،. وبالتال:المحل: على مستو  المجتمع
 .المحلية والمجتمعات

 والتوظيف الريفياالقتصادي األردن: مشروع النمو 

أصحاب الحيازات المزارعون شارك . ويدينالمستفيمن طلب الالمبدأ األساس: للمشارتة ف: هذا المشروع هو 
ومنخفضة التتلفة لتقديم خدمات اإلرشاد الزراع:  مثبتةوه: منهجية  -الصغيرة ف: المدارس الحقلية للمزارعين 

إحد   تجري ،بينما يقرر المزارعون مشارتتهم ف: المدارس الحقلية للمزارعينو وبناء األسس لمجموعات المزارعين. 
منتظمة للمستفيدين مع المشارتين وتسجل مستو  رضاهم عن  مسوحاتحتومية الشريتة المنظمات غير ال
 التدخالت المختلفة.

 مشروع إدارة الموارد الطبيعية في مستجمعات مياه تانا العلياكينيا: 

ات المحلية وتعبئة المجتمع ات المحليةلى توعية قادة المجتمعاستنادا إالتقييم الريف: التشارت: المشروع يستخدم هذا 
طالعهم على المشروع ومساعدتهم ف: إعداد خطط عمل ايتم  ،هذه االجتماعات. وف: لحضور االجتماعات العامة

على خدمة الرسائل النصية ل مقدمعتمد المشروع على . ويات المحليةلمجتمعاإلنمائية لولويات األوتسجيل  يةمجتمع
 .المحل: ير اإلخطارات ألفراد المجتمعمنصة فعالة من حيث التتلفة لتمر  ولديه نطاق تبير

 جمهورية قيرغيزستان: مشروع االستثمارات والخدمات الزراعية

يقدم هذا المشروع مثاال ممتازا على تنمية رأس المال البشري واالجتماع: المستدامة على المد  الطويل والتمتين 
الذي عزز المساواة ف:  ،للجميع الشامل تنفيذ إصال  المراع:المشروع دعم  ،على سبيل المثالو والشمولية. 

بدأت أنشطة التعبئة االجتماعية وبناء و . اتالقرار  اتخاذالوصول إلى المراع: ومشارتة مستخدم: المراع: ف: 
تنسيق عمليات تخطيط إدارة المراع: من قبل  أدت إلى ،عليها إصال  المراع: عملية دينامية يرتتزالقدرات الت: 

استدامة فوائد إدارة المراع: المجتمعية  ات المحليةلمجتمعل لمشروع التمتين:اضمن إطار . وييةالمنظمات المجتمع
 المحس نة.

 الريفي المشروع الريادي لإلدماجأوروغواي: 

ف: سياق  إعدادهاالت: تم  ،يعتمد هذا المشروع على جداول التنمية الريفية ،للجميع لضمان المشارتة الشاملة
متن استخدام جداول التنمية . ويشارتة المجتمع المدن: الريف: ف: تنفيذ سياسات التنمية الريفيةالالمرتزية لتشجيع م
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والت: تشتل أيضا جزءا  ،اتلمشروعل المجموعات المستهدفةالريفية هذه لصياغة ومتابعة المقترحات المقدمة من 
 .اتالقرار  اتخاذمن عملية 

  للمنجزاتالسنوية  مسوحاتال

أداة بسيطة وفعالة من  ،يآسيا والمحيط الهاد إقليمالت: تم تجريبها ف:  ،للمنجزاتالسنوية  مسوحاتالتعتبر منهجية 
للقيود الزمنية  ومراعيةحيث التتلفة للرصد والتقييم ف: الصندوق موجهة إلى قدرات الرصد والتقييم المحلية 

أداء  استعراضلحة بما يل:: وأصحاب المص مشروعاتلمديري ال مسوحاتالتسمح و للمجموعات المستهدفة. 
ن الخدمات عفعالية استراتيجية االستهداف ورضا المستفيدين  وتقدير ؛على مستو  األسرة اتالمشروعومنجزات 

يجري تعديل  ،للصندوق الرئيسيةبعد إدخال المؤشرات و نجا  المشروع أو فشله. بشأن وتقديم إشارة مبترة  ؛المقدمة
 .المنجزاتعلى مستو   الرئيسيةقياس المؤشرات صلة للجعلها أتثر  للمنجزات مسح السنويالمنهجية 
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 عمليات التوريدطرف ثالث ورصد الرصد من قبل 
أطراف  هذا الرصد تجريو . اتأو الحتوم اتمنظورا مستقال عن أداء المشروع الرصد من قبل طرف ثالثوفر ي

 والمنجزات: ما إذا تانت المخرجات يتناول تقدير ما يل:و  ،دارةخارج المجموعات المستهدفة للمشروع وهيتل اإل
. صحاب المصلحة تعمل على النحو المنشودالتغذية الراجعة ألوما إذا تانت عمليات  ؛قد تحققت المنشودةواآلثار 

أو المؤسسات األتاديمية أو  الفتريةمؤسسات المنظمات المجتمع المدن: أو  أن تجري عملية الرصدمتن وي
لإلشراف ف: أيضا طرف ثالث قبل من  الرصدلمؤسسات اإلعالمية أو الشرتات الخاصة. تما يمتن استخدام ا

الت: تواجه تحديات أمنية والت: تمنع موظف: وتلك الهشة  األوضاعلمشروعات ف: اودعم تنفيذ  اإلبالغالموقع و 
 المباشر. الرصدالصندوق من 

أو  المحلية المستفيدين أو المجتمعات لعمليات التوريدالتشارت:  الرصد يشرك. عادة ما عمليات التوريد رصد
العامة األساسية  التوريدبمباد   االلتزامبهدف ضمان  ،التوريدالمستقل ألنشطة  الرصدمنظمات المجتمع المدن: ف: 

جر  ،المتمثلة ف: الشفافية والمساءلة واإلنصاف والقدرة التنافسية . التوريداءات إلى جانب المباد  التوجيهية وا 
الفساد وتحسين  الحد منؤدي إلى ييمتن أن  التوريدأنشطة على  ينالمواطن اإلشراف من قبلأظهرت الدراسات أن و 

تعبئة الرأي العام لصالح زيادة  تمثل ف:يأوسع  . تما أن له تأثيرالوفورات وتحقيق المزيد منتقديم الخدمات 
 قوانين والسياسات.لفساد والتأثير على الالتصدي لو  ،الشفافية

. اتالمشروعالتوريد ف: عالية القيمة وال يمتن تنفيذه عبر تامل أنشطة  لعمليات التوريد التشارت: بالرصديوصى و 
 ما يل::على أو منظمات المجتمع المدن: ف: هذه العمليات  ينلمستفيدالسليمة لمشارتة العملية ضمان  وتشتمل

 التقنية المعقدة  المسائلممثليهم من أجل التعامل مع  الحاجة إلى تدريب متثف للمستفيدين أو
 ؛التوريدمجال الشائعة ف: 

  ؛االجتماعات الرئيسية مثل فتح العطاءات واجتماعات لجنة التقييم لحضورأموال للنقل 

 الناشئة  المسائللإلبالغ عن الشتاو  و  المظالممن  نتصافلالالمناسبة قنوات لاستخدام المستفيدين ل
 د.و يذ العقأثناء تنف
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 التغذية الراجعةأمثلة على مؤشرات المشاركة و 
 مستوى المشروعاتمؤشرات على 

 موجهة نحو المنجزات موجهة نحو المخرجات
  :عدد المستفيدين ومنظمات المجتمع المدن: الت

 بانتظام اتم استشارتهي
   المستفيدين المتتملة مسوحاتعدد 
 لشتاو  لسجل وبها ملة عدد عمليات التظلم العا

 الردوتسجيل أوقات 
 عمليات مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة  عدد

 إلدماج االجتماع:لتدابير الت: تشمل الواردة منهم 
 ستباق:اال

  :عدد المستفيدين أو منظمات المجتمع المدن
التوجيهية  اللجانف: اجتماعات  ةالمشارت
 اتللمشروع

  عمليات  أساسنسبة األموال المخصصة على
 الواردة منهم مشارتة المستفيدين والتغذية الراجعة

 بسبب المشاورات  اتالتغييرات ف: أنشطة المشروع
 (ال/)نعم

 النسبة  تم البت فيهاالمسجلة الت:  التظلمات(
 (المئوية

  االنخراط النسبة المئوية للمستفيدين الراضين عن
 اوتنفيذه اتف: تصميم المشروع :المجتمع

 ف: قد زاد دورهم أن ستفيدين الذين يرون نسبة الم
 اتالقرار  اتخاذ

  النسبة المئوية للمستفيدين الذين يبلغون عن
 وعملياته اتتحسينات ف: نتائج المشروع

 

 
 


