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 موجز تنفيذي

لصندوق، االنخراط اإلنمائ: لتطور لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق  المقترحإطار قياس النتائج يعتس  -0
ات استعراضو إلدارة األداء، لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق تجربته ف: استخدام إطار قياس النتائج و 

لموارد  عاشرالتجديد الب الخاصةهيئة المشاورات ة، واآلراء الت: أعرب عنها أعضاء رجعيأطراف ثالثة م
األداء من خالل عدد من  قضاياعن مجموعة واسعة جدا من يتتبع ويبلغ بأن الصندوق  إدراتا. الصندوق

لترتيز على المؤشرات الرئيسية، وال لقترح أن يتم تبسيط وترشيد إطار قياس النتائج من الماآلليات األخرى، 
نخراط ف: االو الفقر؛ قبضة ن الذين يتم تخليصهم معدد و  لستان الذين يتم الوصول إليهم؛سيما: عدد ا

 روابط متأتية عنالتحوالت الريفية الو ؛ توسيع النطاقناخ، والتغذية، و الجنسين، وتغير الم قضايا التمايز بين

المساعدة. ويشمل إطار قياس النتائج إيصال لصندوق ف: لوالترابط المال:؛ والتفاءة التلية  أقوى سوقية
 تلكبط بين ااالفتراضات وراء عمليات الصندوق، والر  تحددألول مرة، نظرية واضحة للتغيير و أيضا، 

   .تدابير وأهداف األداء المنصوص عليها ف: إطار قياس النتائجو  راضاتاالفت

جديدة ف: المستدام إلدارة الفرص والتحديات صلة و  يالفقراء بدعم ذالستان النهائ: هو الوصول إلى الهدف  -5
قر. ة الفقبضخالل ذلك على الخروج من من ولمساعدتهم  –غير بسرعة تبيرة ف: العالم النام: تت ةريفي بيئة
الجودة ف: حدود تتعلق ببالفعل أهداف لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق طار قياس النتائج إل تتانوقد 
ف: فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق والهدف  .الصندوق اتمشروعقع عمليات انظرا لطبيعة ومو  ممتنال

بدال من وضع  التاسع لموارد الصندوقالتجديد فترة تحسينات األداء الت: تحققت ف:  هو توطيد وتعزيز
  عمليا. حقيقه قابل للتأنتجربة تقترح الأهداف جديدة تتجاوز ما 

ما وب. مالتوصل إليه ستان الذين يتمهو عدد ال التجديد العاشر لموارد الصندوقالرئيس: للطموح ف:  ترتيزال -3
بالتجديد  ع لموارد الصندوق مقارنةوالتاسف: فترت: التجديد الثامن جديدة العمليات اليعتس التوسع ف: 

 مإليهستان الذين تصل لل هدفتم رفع العدد المستتلك العمليات، ترتيبة تحوالت ف: ال، فضال عن السابع
تم ي ذ، والمليونا 01بالنسبة للتجديد التاسع تان الهدف فقد الصندوق بشتل تبير.  اتمشروععمليات 

خدمات  ممن يستخدمون مليون شخص 021 هوف العاشر تجديدلاهدف أما . 4102بحلول عام  هتجاوز 
يتم قياس األداء و . بالتجديد التاسعمقارنة ف: المائة  22مدعومة من الصندوق، بزيادة قدرها ال اتعو مشر ال

إنجاز  فقط عندمن الفقر  ينتشلونالذين  ستانقاس عدد الويهذا الهدف خالل تنفيذ المشروع. مع  بالمقارنة
تقريبا بالتامل سوف تعتس  التجديد العاشرخالل فترة المستتملة ات عو مشر لى أن الونظرا إالمشروع. 

 الستانهدف ومقياس عدد فإن ، فترة التجديد السابعلعمليات خالل لبتثير  المستوى األتثر انخفاضا
بسرعة ف:  هذا العدد يرتفع، مع توقع أن امليون 81 مستوى الفقر يبقى دون تغيير عندقبضة ن من يرجاخال

ف:  اوما يليه التجديد الثامنفترة التوسع ف: المساعدة ف: الت: ستعتس المقبلة الموارد تجديدات فترات 
  .ةسنوات الحق 01 حتىتستتمل ف: فترة قد تصل إلى عشرة سنوات الحقة الت:  اتعو ر المش
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 (6102-6102)لموارد الصندوق التجديد العاشر لفترة نتائج ال قياسإطار 

 مقدمةال -أوال 

 واستجابةخضع لتقييم خارج: مستقل. الت: ت، أصبح الصندوق مؤسسة األمم المتحدة األولى 4112عام ف:  -0
نظم شمل أ على أنه أحد األخرىف اطر األ راتيدتق ارت إليهشأالتقييم، وضع الصندوق ما  الستنتاجات

يتتون و . فيه األساس: المتون إطار قياس النتائجوالذي يشتل ة، يفعال وأتثرهاالنتائج بغرض تحقيق دارة اإل
إطار قياس النتائج من مجموعة من المؤشرات واألهداف الت: تعمل على تقييم ودفع تحسين أداء الصندوق 

   .المؤسسيةته اإلنمائية و وتفاء تهفعاليب لصلةذات اف: تحقيق األهداف 

ة، رئاسيامات المتفق عليها مع الهيئات الوااللتز  1122-1122للصندوق للفترة  االستراتيج: اإلطارنب اجإلى  -5
 علىس: ف: تطوير خطة الصندوق متوسطة األجل والخطط السنوية رئيالعنصر الإطار قياس النتائج  يمثل

 اهذه الخطط فصليل المحرز بالنسبةالتقدم  استعراضتم ويعليها.  ترتتزظمة المختلفة الت: منمستويات ال
وغيرها  إطار قياس النتائج لرصد التقدم المحرز ف: تحقيق أهداف مؤسسةوال دوائرمستويات الشعب وال على

داء على مجموعة من األ ديراتتقوتعتمد للتغلب على التحديات.  تدابير الالزمةتحديد اللمن االلتزامات، و 
لصندوق والتقييمات الت: يقوم بها بانظام التقييم الذات: الخاص الت: تتتامل مع  ةثالثالف اطر األآليات 

الدخول نقطة  عند اتالمشروع لجودة المستقلستعراض ال، بما ف: ذلك اف: الصندوق متتب التقييم المستقل
أهداف إطار قياس النتائج متصلة بالنتائج اليتم اإلبالغ عن السنوية. و القطريين العمالء/الشرتاء  مسوحاتو 

 من خاللتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، وتذلك  التابعة له ف:سنويا إلى المجلس التنفيذي ولجنة التقييم 
 موارد الصندوق. اتمنتصف المدة لتجديد اتاستعراض

لتحقيق  يز قدرة الصندوق على إدارة أدائهج لتعز طار قياس النتائإل تطويرالمزيد من الهذه الورقة تقترح  -3
 ات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوقالمشاور هيئة عليها  وافقتالمؤسسية الت: اإلنمائية و األهداف 

ات الخاصة بالتجديد المشاور حتى اآلن ف: تمد على القضايا الت: أثيرت عت :. وه1122-1122للفترة 
والتقييمات على مستوى الصندوق،  لفعاليةت الخارجية األخيرة ديراالواردة ف: التقالتوصيات و ، العاشر

لفترة  متتب التقييم المستقل ف: الصندوق، وعلى تجربة تنفيذ إطار قياس النتائج الت: أجراها مؤسسةال
إطار قياس  هيتللفترة التجديد العاشر ب المقترح يحتفظ إطار قياس النتائجو . التجديد التاسع لموارد الصندوق

 معالمتوائمة  ة ف: المنحىتثر تبسيطا واستراتيجياأل اتالمؤشر من ، مع مجموعة لفترة التجديد التاسعالنتائج 
  . الصندوقف:  نظرية التغيير
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من تحسينات للموافق والفي إطار قياس النتائج لفترة التجديد التاسع تأمالت  –ثانيا 
 التجديد العاشر أجل

لتعزيز وتوضيح أثر الصندوق للموارد تغييرات جوهرية على إطار قياس النتائج لفترة التجديد التاسع أدخلت  -4
بشتل أتبر. وهو أول إطار قياس نتائج لمنظمة إنمائية متعددة األطراف  أموال من ينفق ماوالقيمة مقابل 

1مليونا 81 -يضع هدفا لعدد الستان الذين سينتشلون من قبضة الفقر 
 .4102-4101الفترة  خالل  

تقييم لبرنامج دأب الصندوق على تنفيذ ، التجديد التاسع االلتزامات الرئيسية لفترةوبما يمثل أحد هذا،  جلأل -2
وقد . المضبوطة على عينات عشوائية تجاربالالصارمة، بما ف: ذلك  وسائلا مجموعة من المستخدماألثر، 

من  42على جار على قدم وساق العمل و ثر وهو قيد االستعراض. األتقييم  تم إعداد دليل مرجع: عن
عداد التقرير التجميع: (ةتقييمات األثر الالحق )باستخدام أساليب شبه تجريبي ؛ ومن المقرر إنجازها وا 

على التوال:. ويجري حاليا وضع تصاميم البحوث  ،4102 /تانون األولوديسمبر /أيارمايوف:  شاملال
. وباإلضافة التجارب المضبوطة على عينات عشوائيةوسائل أخرى باستخدام  اتعو مشر  لتقييم أثر خمسة

نظر انظام إدارة النتائج واألثر ) - اتمشروعلل الذات: ريدلتقل تعزيز نظامهبالصندوق يقوم  ،إلى ذلك
لمجاالت مؤشرات على االز يترت ةداعإ، التجديد التاسع لموارد الصندوقأيضا، ف: سياق تما تم (. لحقالم
دارة البيئة  توسيع النطاق،، مثل اسمةالح أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير وتأقلم الموارد الطبيعية، و وا 

  .، والتغذيةينالجنسالتمايز بين المناخ، و 

لصندوق، تم إدراج مؤشرات جديدة وأهداف أتثر طموحا ا اتف وعملييلاتت يعتس أهمية زيادة تفاءةوبما  -6
تما هو متفق عليه و . للموارد إطار قياس النتائج لفترة التجديد التاسع التشغيلية والمؤسسية ف:لتحقيق التفاءة 

إدخال أدوات إدارة جديدة مثل نظام تسجيل  علىرتتز تحقيق هذه األهداف ، يمخرجات التجديد التاسعف: 
ما حيث، المستهدف منها احتواء التتاليف والحد يرسيتمن أجل الوقت ومؤشرات التفاءة للعمليات الرئيسية 

  تان ذلك ممتنا.

طار قياس النتائجو  نظام إدارة النتائج ف: الصندوقتلقى لهذه التحسينات، ونتيجة  -7  استعراضات إيجابية من ا 
4102 عامل شبتة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف

األطراف من قبل  ةالمعونة متعددواستعراض ، 2 
لتفاءة ل منظمةعلى مستوى ال المستقل ف: الصندوقمتتب التقييم تقييمات و ، 3 4102عام ل المملتة المتحدة

وتتعلق . 5وعمليات تجديد موارد الصندوق ،4الصندوقالت: يمولها  عملياتالوتفاءة ف: الصندوق المؤسسية 
عت من حجم المؤشرات، الت: ارتفنظام قياس النتائج لفترة التجديد التاسع بالمالحظات الرئيسية على إحدى 

، واالعتقاد بأن فترة التجديد التاسعف: مؤشرا  81إلى نظام قياس النتائج لفترة التجديد الثامن ف: مؤشرًا  21
دارة األداء و  ديرالمؤشرات ال يدعم تقالتوسع ف: عدد مثل هذا  التنقيحات المقترحة تسعى و ؛ بشتل مفيدا 

ذات ذا األمر. وقدمت مجموعة أخرى من التوصيات إلى معالجة ه فترة التجديد العاشرإلطار قياس النتائج ل

                                                      
 .1122هذا الهدف ف: عام ب قياساسيتم اإلبالغ عن األداء    1
 .   www.mopanonline.org ،المتعددة األطرافشبتة تقييم أداء المنظمات    2
 3  -agricultural-for-fund-international-for-assessment-review-aid-www.gov.uk/government/publications/multilateral

ifad-development. 
   .EB 2013/108/R.3/Rev.1 الوثيقة 4
  .EB 2014/111/R.3/Rev.1 الوثيقة 5

https://www.gov.uk/government/publications/multilateral-aid-review-assessment-for-international-fund-for-agricultural-development-ifad
https://www.gov.uk/government/publications/multilateral-aid-review-assessment-for-international-fund-for-agricultural-development-ifad
https://www.gov.uk/government/publications/multilateral-aid-review-assessment-for-international-fund-for-agricultural-development-ifad
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النتائج من مستوى إلى تؤدي الصلة لصياغة نظرية للتغيير من أجل الصندوق، بما ف: ذلك وصف تيف 
  (.اثالث لقسما )انظر للصندوق شاملةتحقيق األهداف ال إلى إطار قياس النتائج ف:آخر 

الصندوق  ف: إطار قياس النتائج على اتتحسينال للتأمالت بشأن الخصمالجزء المتبق: من هذا القسم يقدم  -8
لفترة التجديد  إطار قياس النتائج اتتم استعراض مجموعة مؤشر  تما .العاشر لموارد الصندوق التجديدلفترة 

نظرية مع قيمة إدارة األداء، والمواءمة و ، إلى أقصى حد ممتن االستراتيج: هبقصد تحسين ترتيز التاسع 
بعض حذف تعديل أو إضافة أو ب(، مما أدى إلى اقتراح 00-02)انظر الفقرات ف: الصندوق  التغيير

لفترة التجديد  مع إطار قياس النتائجمؤشرا مقارنة  41مقداره بهدف تحقيق تخفيض صاف المؤشرات، 
 التجديدلفترة  إلطار قياس النتائجالمؤشرات المقترحة  در . وتمؤشرات 7 ضافةا  و  مؤشرا 47حذف ، مع التاسع
تلك الت: تظهر معدالت إنجاز عالية جدا مثل المحذوفة . وتشمل المؤشرات باء-اثالث القسمف:  العاشر

، اتعو ر ، وتقديم تقارير رصد المشاتأهمية المشروعو ، عند اإلدراج جودة برامج الفرص االستراتيجية القطرية
تحسين الأولوية عالية ف: إدارة  ئهاج إلى إعطاعد تحتاتلم الت:  - انتظار توصيات المراجعة الداخليةب

الممنوحة لمجاالت مثل  يةلاعالولوية األة أخرى، جهتعتس المؤشرات الت: تمت إضافتها، من و ستباقية. اال
دارة المنح ،تجهيزالوتطوير التسويق و  ،تغير المناخ   .وا 

ات عمليالالمؤشرات خالل استمرار قياس واستعراض المؤشرات المحذوفة إلى اإلشارة، مع ذلك، تجدر  -9
من خالل االستعراض عنها إدارة الصندوق إبالغ ستمر يسوف و السنوية. السنوية الستعراض الحافظة 

     فظة، وستتاح للمجلس التنفيذي للعلم.احألداء الالسنوي 

 في العالم الحد من الفقر والتنمية الزراعية نواتج: األولمؤشرات المستوى 

 الت: يسهم الصندوق النواتجنحو مجموعتين من المحرز هذا المستوى من إطار قياس النتائج التقدم يتتبع  -01
 ؛ول من األهداف اإلنمائية لأللفيةالهدف األ ف: إطاروالجوع وسوء التغذية الت: تقاس  ،الحد من الفقر :فيها

نتاجية، واالستثمار العام قطاع الزراعةية الرسمية لوالمساعدة اإلنمائ مؤشرات األهداف وتوفر . فيه وا 
 األهداف اإلنمائية المستدامة ف: إطار تحل محلهاقد جديدة  مع اإلشارة إلى أن مؤشراتاإلنمائية لأللفية )

المساعدة اإلنمائية الرسمية واالستثمار ب الخاصة(، وتلك 4102 /أيلولف: سبتمبر الموافقة عليهالذي ستتم 
تجربة مع وتفيد الالصندوق.  فيهعمل يي ذسياق المتطور الالبإحساسا عاما  ،مفيدبشتل العام ف: الزراعة 

عتس األداء ف: مجال أولوية تإلى أنه وف: حين أنها المؤشرات اإلنتاجية الزراعية، من ناحية أخرى، 
، وال تسفر عن رؤى ذات آخرلى إعام من طفيفة : ال تظهر إال تغييرات فهاستراتيجية بالنسبة للصندوق، 

   .حذفهاصلة إلدارة نشطة. وبالتال: يقترح 

 المدعومة من الصندوق مشروعاتاإلنمائية واألثر الذي تحققه ال النواتج: الثاني مؤشرات المستوى

مثل مساهمة الت: تعلى المستوى القطري ات ج المشروعتاو نيقيس إطار قياس النتائج  ،الثان:المستوى على  -00
المشروعات  أداء قاس المساهمات من حيث مدى نجاحوت. األولنمائية للمستوى ج اإلتاو نف: الالصندوق 

ها تعتمدواندوق لصف: امستقل ال متتب التقييم هاختار ت: االمؤشرات ال استنادا إلىالت: يمولها الصندوق 
 :.إدارة الصندوق لنظام التقييم الذات
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الناشئ المرتبط األثر ج و تاو نالدير جيدا ف: تقالثان: دورا مستوى المؤشرات تؤدي عموم، على وجه ال -05
أتثر  ديرالصندوق. ومع ذلك، هناك ما يبرر المزيد من التحسينات لجعل التق الت: يمولها اتعو بالمشر 
   وقابلية لإلدارة، بما ف: ذلك: صالبة

الت: يتم تلك إلى تم استعراضها ف: سنة معينة يسنويا من تلك الت:  ستعرضةمال مجموعةالتغيير  (0)
ها وجهت ات الت:عو المشر استعراض من أجل ضمان األخيرتين ف: غضون السنتين استتمالها 

  .الفترة نفسها معاً تدعمها سياسات وطرائق نموذج عمل و 

   رغبة ف: التبسيط.الشيا مع ارصدها على هذا المستوى وذلك تمالت: يتم من عدد المؤشرات الحد  (4)

ضوضاء البيانات على بقاء لإلتين سن فترةسنوات، بدال من  ثالث لفترةمتحرتة متوسطات استخدام  (2)
   .يمتن إدارتهعند مستوى 

  المخرجات اإلنمائية التي تحققها المشروعات المدعومة من الصندوق :الثالثالمستوى مؤشرات 

والخدمات الت:  ،والسلع ،المنتجات – باإلبالغ عن المخرجات إطار قياس النتائج يقوم، الثالثف: المستوى  -03
من المهم و ج. تاو الت: تساهم ف: تحقيق الن -المدعومة من الصندوق  النشطةالمشروعات تقدمها حافظة 

على خلفية مخرجات تُبلغ عن أنه ف: حين أن المشروعات الت: يمولها الصندوق إلى ، مع ذلك، اإلشارة
إلبالغ عن فقط ل من المؤشراتثانوية مجموعة تستخدم ، نظام قياس النتائج واألثرمن  مؤشرا 01حوال: 
 .نمائيةهداف اإلاألتحقيق ف: ستراتيجية االهمية األمؤشرات ذات الإطار قياس النتائج، أي ف: األداء 

 الصندوقالتي يدعمها  والمشروعات الفعالية التشغيلية للبرامج القطرية :الرابع المستوىمؤشرات 

البرامج و المشروعات  جودةتقيس المؤشرات الت: باإلبالغ عن إطار قياس النتائج  يقوم، الرابع مستوىالف:  -04
المؤشرات المختارة لهذا المستوى، وقد خدمت وأثناء التنفيذ.  الصندوق عند اإلدراجالت: يمولها القطرية 

إطار قياس النتائج الحال: افتقار  ، على الرغم منالقطرية والبرامجالمشروعات  جودةبشتل عام، ف: تحليل 
نفس النتائج باستخدام مجموعة  هو ما إذا تان يمتن تحقيقالهام سؤال والأداء المنح. دير تقل مؤشرإلى 
بالنسبة  ملحةقضايا عوامل لم تعد ب الخاصةتلك وحذف منح، لل غر من المؤشرات، بما ف: ذلك مؤشرأص

تقارير إنجاز المشروعات قد تحسنت بشتل تبير ولم فإن جودة ، بالرصد والتقييمفيما يتعلق و . وهتذا، لإلدارة
 المتثال لمسح أثرل بالنسبةأيضا  هو الحالوتذلك اإلدارة لرفع األداء. ا من خاص اعد مجاال يتطلب اهتمامت

ف: طار قياس النتائج هذه المجموعة من المؤشرات من إحذف . وبالتال: يمتن نظام قياس النتائج واألثر
إبالغ إدارة الصندوق بهذه المؤشرات فظة ف: االح عن أداءالسنوي  التقريروسيستمر . التجديد العاشرفترة 

 .مستويات األداءمالءمة لرصد 

 لصندوقالمؤسسيتان في االكفاءة و الفعالية   :الخامس المستوىمؤشرات 

من المؤشرات الت: تغط: عدة أبعاد للموارد  التجديد التاسعإطار قياس النتائج لفترة هذا المستوى من يضم  -02
دارة الموارد البشرية، :المؤسستين الفعالية والتفاءة دارة المخاطر، وتفاءة  تعبئة الموارد، وا   وتخصيصوا 

إطار قياس النتائج لفترة التجديد  وضع عندبشتل تبير الخامس  مستوىالتم توسيع مؤشرات وقد . الموارد
 هاعددلتقليص  هناك مجاال إال أن. بشتل أفضللموارد وتفاءة ا خصيصتمعالجة  من أجلللموارد  التاسع
تتطلب مجاالت أنها لم تعد تمثل ب توح:وتحقيق مستويات أداء  ،اوجه التشابه القوية بين بعضهأل نظرا
 للتحسين. ادقيق ارصد
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طار قياس النتائج المقترح لفترة الت –ثالثا  جديد العاشر لموارد نظرية التغيير وا 
  الصندوق

الت:  ةملتتامالعمل مسارات النطاق  بعبارات عامة لتعتس ف: هذه الوثيقةنظرية التغيير الواردة  صيغت -06
ف: تحقيق أهداف  والت: تسهم بلدا 01ف:  انشط اامجنبر  421نحو من خالل الصندوق  هادعميا و يرهدي

وقد 6 .الغذائ: هموتعزيز قدرتهم على الصمود، وتحسين أمن ،لهمو زيادة دخمن تمتين الستان الريفيين الفقراء 
 بشأن المستوى ةنظرية التغيير رفيعبيان الخطوط العريضة ل األوليرسم ف: جزأين: نظمت هذه النظرية 

بعد ف: فترة ما ناشئة إنمائية الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية ف: تحقيق عدة أهداف أصحاب أهمية زراعة 
إلطار قياس النتائج مختلفة المستويات الثان: الروابط السببية بين النتائج المتوقعة على الحدد يو  ؛4102

  .للموارد المقترح لفترة التجديد العاشر

الحيازات أصحاب زراعة االستراتيجية لهمية : األالمستوى ةرفيع نظرية التغييربيان  –ألف 
  6102في حقبة ما بعد عام الصغيرة والتنمية الريفية 

 نمثاليالحيازات الصغيرة والتحول الريف: أصحاب مجموعة هائلة من األدلة الت: تظهر أن زراعة هناك  -07
لفقر وانعدام األمن الغذائ: لواسع النطاق الدفع عجلة النمو، والحد من أجل تعود بالنفع على الجميع  مسألة

، ةالرئيسي نمائيةهذا ف: العديد من المحافل اإلجدول األعمال ف: البلدان النامية. ويجري التأتيد على أهمية 
ف: سياق االتفاق على  أخذ يظهر، حيث 4102بعد عام لما التنمية خطة بما ف: ذلك المشاورات بشأن 

، المتعلقة ألهدافاعلى ضرورة  توافق ف: اآلراء 4121الهدف الشامل للقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 
والتقاسم العادل  ،قيق األمن الغذائ: والتغذوي، وتعزيز الزراعة المستدامةتحب، أخرى جملة أموربين  من
   الفعال مع تغير المناخ.والتأقلم النمو االقتصادي، واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية،  فوائدل

زراعة من أجل السياسات والشراتات واالستثمارات بلنهوض يعتبر ا، 4102بعد عام لما التنمية خطة تحقيق ل -08
. وتشمل االفتراضات الرئيسية الت: يستند أهمية استراتيجيةذا  أصحاب الحيازات الصغيرة والتحول الريف:

   ما يل::إليها هذا االعتقاد 

 ف: يومنا . تستهدف أصحاب الحيازات الصغيرة تستهدف غالبية فقراء وجياع العالمالتي  االستثمارات
 الفقرمن الستان الذين يعانون ف: المائة(  71بية )أتثر من غال عيشتلمستقبل المنظور، ا ف:، و هذا
  ف: المزارع الصغيرة.وهم يتواجدون ، المناطق الريفية من البلدان الناميةف: الشديد ع وسوء التغذية و والج

 أكثر بكثير  واساهميأن  همأصحاب الحيازات الصغيرة المحرك الحاسم لإلمدادات الغذائية، ويمكن يمثل
ألمن الغذائي والتغذية، وجدول أعمال البيئة وتغير المناخ، واستدامة النظم في ا حاليا يفعلونمما 

مليار  4.2-4 حوال:دعم تزارع أصحاب الحيازات الصغيرة من ممليون  211 نحوما يقدر بهناك . الغذائية
جزاء من آسيا، لصحراء التبرى وأئة من ستان أفريقيا جنوب ااف: الم 81صل إلى ي ماويطعمون ، شخص

                                                      
( دانلببرامج )و  المضمنة ف:النتائج المتوقعة واستراتيجيات التنفيذ  وتحصر منظمةمستوى على  مؤطرةوهذا أمر ضروري لنظرية تغيير  6

هذا النهج يختلف بعض الش:ء عن و مجموعة متنوعة من البرامج العالمية واإلقليمية األخرى. ف: ، و اوطني موجهةمتعددة محددة السياق و 
فردية )حيث تستخدم نظريات التغيير عادة(، والت: لها أهداف محددة وترتتز إنمائية يمتن اعتماده، على سبيل المثال، لتطوير برامج  واحد
  .طار متان: وزمان: معينف: إ
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غالبا ما تعمل  أنهمر حصة تبيرة من الموارد الطبيعية والنظم اإليتولوجية ف: العالم، على الرغم من يدتو 
واألسواق.  ،والخدمات ،والتتنولوجيا ،تحت قيود تبيرة من حيث قاعدة األصول، والوصول إلى المدخالت

 ونتزايدالذين يلتغذية ستانها  يةغذاأل ها منإنتاجمضاعفة  العديد من البلدان النامية علىيتوجب قد و 
   يمثل فرصة هامة ألصحاب الحيازات الصغيرة. مماهذا زيادة تبيرة ف: الطلب يشتل و  –بسرعة 

 تدابير لزيادة الفرص المتاحة يتضمن الذي في زراعة الحيازات الصغيرة والتحول الريفي  االستثمار
أيضا في تحقيق األهداف بدوره سهم يسو  بلفقط،  الجنسينعزز التمكين والمساواة بين يلن  نساءلل
ف: المائة من القوة العاملة  20 النساء شتلت .يو والتغذ ئيواألمن الغذا ةالزراعي لتعزيز اإلنتاجية شاملةال

، إال وأفريقيا جنوب الصحراء ف: جميع أنحاء العالم وغالبية العمال الزراعيين ف: جنوب آسياف: الزراعة 
صول إلى األصول أتثر محدودية وأقل أمنا من و وعموما  ،العديد من أشتال التمييز انين منيع نأنه
هذا التضارب بين األدوار اإلنتاجية و ألسر. ل ترباتحتى  -أو السيطرة عليها نتاجية اإلخدمات الو 

واإلدارية، من جهة، والسيطرة الفعالة على الموارد اإلنتاجية، من جهة أخرى، له أثر سلب: ليس فقط على 
، فضال عن النظام الزراع: بأتمله. وتشير التقديرات نأسرهالنساء أنفسهن، ولتن أيضا على تغذية ودخل 

ن انهمتسيتون بإل، الرجل المتاحةموارد اإلنتاجية الوصول إلى اللنساء نفس فرص ل ه لو توفرتإلى أن
   ف: المائة. 21-41بنسبة  نعوائد مزارعه زيادة

 عظمل ألن ذلك يوالدخفي المساواة وانعدام زيادة اإلنتاجية الزراعية أقوى وسيلة للحد من الفقر  تمثل 
فعالة جدا في تحفيز النمو االقتصادي غير ، وهي افقر األكثر السكان من النمو على  العائدةالمكاسب 

الزراعة إلى عن  7 4118 تقرير التنمية ف: العالمويشير . عموما يالزراعي، بل والنمو االقتصادي الريف
النمو ف: أي قطاع آخر من فعالية ف: الحد من الفقر العلى األقل ضعف  لهما يل:: النمو ف: الزراعة 

ف: نمو من الف: المائة  0.2ولد ما يقرب من يمائة ف: الزراعة قد ف: ال 0 بنسبة من االقتصاد؛ نمو
 2الزراعة يولد زيادة بنسبة من ف: المائة ف: الناتج المحل: اإلجمال:  0 وزيادة؛ القطاعات غير الزراعية
نمو الناتج لف: المائة من الستان، ف: حين أن الرقم المقابل  01ألفقر  جمال:ف: المائة ف: اإلنفاق اإل

   .صفرالقطاعات غير الزراعية هو  عنلمحل: اإلجمال: ا

 العنف في الرتباط نظرا ، النزاعات الحد من الحيازات الصغيرة أيضاأصحاب الستثمار في زراعة ل يمكن
8.مشكلة ضمان األمن الغذائيبالمناطق الفقيرة ارتباطا وثيقا 

ضعف األداء ف: مجال الزراعة ويرتبط   
ال اإلنتاج الزراع:، و من والعنف بشتل تبير قلص النزاع قد و  .النزاعاتعالقة ذات اتجاهين مع بأيضا 
 منمن الحرب ف: أفريقيا جنوب الصحراء  اضرر متبلدا  02ف:  غذيةتان إنتاج األو  9ف: أفريقيا. سيما

                                                      
 (.4118)واشنطن العاصمة،  موجز سياسات: عن الزراعة من أجل التنمية: 4118 تقرير التنمية ف: العالم، البنك الدول:  7

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23092617~pageP

8093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.htmlK:47. 
8

De Soysa I. and Gleditsch N. P. (with Gibson M. and Sollenberg M.) 1999. To Cultivate Peace: Agriculture in a World of 

Conflict. Environmental Change and Security Project Report 5(1999): 15-25, in Foresight and African agriculture: 

innovations and policy opporutnities, 2014, UK Government Office for Science
 

.agriculture.pdf-african-future-533-uploads/system/uploads/attachment_data/file/300277/14www.gov.uk/government/,  
9
 Allouche,J.,“Waterandfoodsystemsinrelationtopoliticalstability,migrationandequality,”Food Policy (in press). 

Cited in Pretty, J., Toulmin,C.,andWilliams,S.(2011):“SustainableintensificationinAfricanagriculture,” International 

Journal of Agricultural Sustainability 9 (1): 5-24. [Final publication details of Allouche article: “The sustainability and 

resilience of global water and food systems: Political analysis of the interplay between security, resource scarcity, 

political systems and global trade,”Food Policy 36 (Supp. 1, January 2011): S3-S8.] 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23092617~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23092617~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/300277/14-533-future-african-agriculture.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919210001272
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919210001272
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919210001272
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لسالم. ل المعدلةسنوات الحرب مقارنة مع القيم  خاللف: المائة  04 بنسبة أقل 0002إلى عام  0071 عام
 040 ال:حو  ،0007-0071خالل الفترة ، الزراعية مخرجاتالف:  اتبلغت الخسائر المرتبطة بالنزاعو 

10مليارات دوالر أمريت: ف: السنة(. 2)أمريت: مليار دوالر 
  

 من  جدابطريقة فعالة  الفوائد تعددية فضي إلىالحيازات الصغيرة ي أصحابالعام في زراعة  االستثمار
إلى حرمانه . أدى إهمال قطاع الزراعة ف: االقتصاد التل: والتجارة ف: العديد من البلدان التكلفةحيث 
منعه من المساهمة ف: النمو والحد من الفقر والجوع تما حدث ف: البلدان الت: تان النمو و الموارد من 

ستثمار المتجدد ف: زراعة هذا االتجاه من خالل االأثر تخفيف و ويوفر . ة فيهالويأو  ةالزراعالذي توجهه 
أشتال أخرى من المساعدة العامة مثل مقارنة بالحيازات الصغيرة بديال فعاال من حيث التتلفة أصحاب 

 أتثر منتتلف المعونات الغذائية على سبيل المثال، ف: حين و ل. و أو تحويالت الدخالمعونات الغذائية 
ج نفس التمية ف: انتيتلف إالمناطق الريفية،  ف: يتم توزيعهلتل طن من الحبوب أمريتيا دوالرا  421

  11.دوالر أمريت: أو أقل 011صغير عادة على نطاق مزرعة 

 ( هاوحوار السياسات، وتوليد المعرفة وتقاسم ،)االستثمارالمخطط لها بعناية المستهدفة  المساعدة
خاصة من خالل النتائج . ويتجلى هذا حفز الموارد المحلية العامة والخاصة لدعم وتوسيع التنميةت

الظروف خلقت بين القطاعين العام والخاص الت:  اتها مبادرات الشراتتاإليجابية الهامة الت: حقق
أصحاب الحيازات  بين المزارعين ةمتبادلذي الفوائد الشامل الوالضمانات للتعاون  ،والحوافز ،المواتية

 .مدن:لمجتمع الالعام والخاص واالقطاعين والجهات الفاعلة ف:  ةر يصغال

 ،والبيئية ،والجغرافية ،واالقتصادية ،الحيازات الصغيرة والسياقات االجتماعيةأصحاب تنوع زراعة إن  -09
سيتون هناك مجموعة متنوعة من مسارات التنمية داخل وحول زراعة أنه والسياسية الريفية والوطنية يعن: 

الصغيرة والتنمية الريفية. ويمتن استخالص بعض الدروس العامة من تجربة البلدان الت:  الحيازاتأصحاب 
الفقر وانعدام األمن الغذائ: من خالل الزراعة. وتظهر هذه التجربة  ا ف:تبير وحدا  اقوي ااقتصادي احققت نمو 

رشيد ال التسييرو  ،مستقرةلاملتية ال، حقوق أخرى جملة أمور من بينمع،  لالستثمار التمتينيةبيئة الأهمية 
نفاذ العقود، والشفافية والقدرة على التنبؤ  تعمل بشتل جيد،  الت: القرارات العامة، واألسواقبوسيادة القانون، وا 

هذه التجربة أيضا  تما تظهرالحيازات الصغيرة.  أصحابوالسياسات التجارية الت: ال تقوض قطاع زراعة 
 .والتطوير الزراعيين ،والتعليم ،التحتية أهمية االستثمار العام ف: البنية

  لتغييرل قياس النتائج المقترح لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق ونظريتهإطار  –باء 

يعرض هذا القسم إطار قياس النتائج المقترح لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. وهو بذلك يصف أيضا  -51
ء سلسلة النتائج الت: تحتم ما يفعل الصندوق وتيفية عمله لضمان بعبارات عامة االفتراضات التامنة ورا

، فضال عن األموال المنفقةمقابل ما المتحققة أقصى قدر من األثر على الفقر والحد األقصى للقيمة 
ل الختيار مؤشرات إطار قياس النتائج. وعند االقتضاء، تظهر أحدث بيانات خط األساس ثامالمنطق الم

                                                      
10

ف: ج. ، حالة انعدام األمن الغذائ:، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، روما، 4111نظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، م 
 .42-2(: 0)0المجلة الدولية لالستدامة الزراعية التتثيف المستدام ف: الزراعة األفريقية.  .4100بريت:، س:. تولمين و س. ويليامز. 

11
. ورقة تم تقديمها إلى مؤتمر االتجاهات الجديدة لزراعة أصحاب خمسة أسئلة كبرى عن خمسمائة مليون مزرعة صغيرة ،بيتر هازل  

(. 1122ما: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و)ر 1122يناير/كانون الثاني  12-12الحيازات الصغيرة، 

www.ifad.org/events/agriculture/doc/papers/hazell.pdf. 

http://www.ifad.org/events/agriculture/doc/papers/hazell.pdf
http://www.ifad.org/events/agriculture/doc/papers/hazell.pdf
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. وحيثما تم االحتفاظ بمؤشرات إطار قياس النتائج للتجديد التاسع ف: إطار 4108واألهداف المقترحة لعام 
 أيضا للمرجعية. 4102قياس النتائج للتجديد العاشر، تدرج أهداف إطار قياس النتائج للتجديد التاسع لعام 

 

 في إطار قياس النتائج للصندوق  ضمنالمتنظرة عامة على مسار األثر 

 
 

 – الفقر العالمي، واألمن الغذائي، واالستثمار الزراعينواتج  – من إطار قياس النتائج المستوى األول -50
 الخاصةتدابير بواسطة ال مرصودةالصندوق،  فيها يساهم الت:األهداف اإلنمائية األوسع نطاقا  تضمنيوهو 

راسخة  األدلة والدروسلى إهذا  ستندواالستثمار ف: الزراعة. وي ،وانعدام األمن الغذائ: ،الفقر المدقعب
أصحاب أن االستثمار )وخاصة من قبل القطاع العام( ف: زراعة على ، ألف-اثالث قسمالمبينة ف: ال األساس

 أعداد تبيرة من الفقراء من الفقر وانعدام األمن نتشالالحيازات الصغيرة والتنمية الريفية وسيلة فعالة للغاية ال
مستدام. وهذا أمر ضروري لتوفير السلع العامة )مثل البنية التحتية بشتل  اإلنتاجية مز قدراتهيعز وت، ئ:الغذا

، تسيير الجيدال شجعية مواتية تعزز إشراك القطاع الخاص وتاتف: تشتيل بيئة سياسو (، والتطويروث البحو 
ل و خدمن أجل زيادة الإلى الموارد اإلنتاجية، والمعرفة، والخدمات المالية  اءالفقر  ستانوضمان وصول ال

الصدمات. وعالوة على ذلك،  الصمود ف: وجهعلى  ةقدر الو  ،غير الزراعيةو ة يعاالمتأتية من األنشطة الزر 
نظرا شرط مسبق حاسم،  ،الدخل ةمنخفضوال سيما للبلدان  ،زيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية للزراعةفإن 
الالزمة لتصميم  ةللغاية على العموم، والقدر  ةزال منخفضت ما ةتوفر المالموارد المحلية من الفرد  حصةأن إلى 

       الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية غالبا ما تتون ضعيفة.أصحاب زراعة من أجل وتنفيذ سياسات وبرامج 

  

 األمن الغذائي، واالستثمار الزراعيو نواتج الحد من الفقر العالمي،  :1 المستوى

التي يدعمها النواتج اإلنمائية على المستوى القطري واألثر الذي تحققه المشروعات  :2 المستوى

الصندوق
التي يدعمها  اتعو المشر التي تحققها ية على المستوى القطري ائنماإل  المخرجات: 3 المستوى

 الصندوق

 الفعالية التشغيلية للبرامج القطرية والمشروعات المدعومة من الصندوق: 4 المستوى

 

 المؤسسيتانكفاءة الفعالية و ال :5 المستوى
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 0 الجدول

 *األمن الغذائي، واالستثمار الزراعيو نواتج الحد من الفقر العالمي،  :األول المستوى

 المصدر المؤشرات

خط األساس 
 (السنة)

 النتائج

 (السنة)

 دنواتج الحد من الفقر العالمي واألمن الغذائي 1-1 

دوالر   1.21الستان الذين يعيشون على أقل من  1-1-1 
 أمريت: ف: اليوم 

 

 ج األمم المتحدة

 

 

46.7 % 

 (1990) 

 

44 % 

 (2010) 

 % 42.2 المتحدةاألمم   معدل انتشار نقص التغذية بين الستان 0-0-4 

(0001-0004)  

02.2 % 

(4100-4102) 

األطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون  0-0-2
  من نقص الوزن

 % 25 األمم المتحدة

 (1990) 

02 % 

 (4104)

    دنواتج االستثمار الزراعي في العالم 0-6

مستوى المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة  0-4-0
 )بمليارات الدوالرات األمريتية( أ للزراعة

  

منظمة التعاون 
والتنمية ف: الميدان 

 االقتصادي

10.4   
 (2011) 

11.5 

 (2012) 

% أو 2الت: تبلغ حصة الزراعة فيها  البلدان النامية 0-4-4
 بأتثر من إجمال: اإلنفاق العام 

المعهد الدول: لبحوث 
 السياسات الغذائية

38.3 

 (1995) 

23.2 

 (2011) 
( قد يطرأ بعض التعديل 1122اعتمادا على المؤشرات النهائية ف: إطار األهداف اإلنمائية المستدامة )المقرر الموافقة عليه ف: سبتمبر/أيلول *

إلى األهداف أو حتى التوسيع على مؤشرات المستوى األول )بغية تحقيق االتساق والصلة مع مهمة الصندوق(. وسيتم اإلبالغ عنها باإلشارة 
  وصاعدا. 1122المتفق عليها ف: تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق بدءا من العام 

 .1121بيانات باألسعار الثابتة لعام الترد  أ
)واشنطن ، مؤشرات السياسات الغذائية 1122للسياسات الغذائية لعام  التقرير العالم:، المعهد الدول: لبحوث السياسات الغذائية :مصدرال ب

 (.1122العاصمة، 
  .(1122)نيويورك،  1122ة لعام تقرير األهداف اإلنمائية لأللفياألمم المتحدة، ج 
 منظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصادي د

التي يدعمها  اتعو المشر الذي تحققه  ثراأل و  يةائنمج اإل تاو نال - من إطار قياس النتائجاألول  المستوى -55
واألمن  العالم: الفقرالمتعلقة بيعتمد النجاح ف: تحقيق األهداف  -المستوى القطري  على الصندوق
 ف: ترك أثر قوي ومستمر ،الت: يدعمها الصندوق المشروعاتمثل  ،على نجاح مشروعات التنميةالغذائ: 

 قسممبينة ف: الألدلة والخبرة الا وباإلشارة إلىعلى الفقر وانعدام األمن الغذائ: بين الستان المستهدفين. 
يتون أداء مستدامة يتطلب أن و مادية تحقيق مثل هذا األثر ف: الوقت المناسب وبطريقة فإن ، ألف-اثالث
 ،التفاءة :مة، أبرزهاحاسبعض األبعاد الب قياساالحيازات الصغيرة جيدا  زراعةلالتنمية الريفية  اتعو مشر 

دارة البيئة  ،والمساواة بين الجنسين، واالستدامة مع تغير المناخ، وأداء والتأقلم  ،الموارد الطبيعيةو وا 
متانية ، و الحتومات  توسيع نطاق النجاحات.ا 

الفقر. وقد دائرة من  ونجخر ي الستان الذينعدد  هوف: هذا المستوى  يبلغ عنهقاس و يأهم مؤشر إن  -53
: تالو  ،ز المشروعإنجاعند هذا العدد ة لتقدير متينوسائل  اإلنمائيةاإلحصاءات و  الدراساتشعبة وضعت 

. وقد صممت هذه 4108-4102ست سنوات الالمنجزة خالل فترة  اتعو المشر  على اسيتم تطبيقه
وبرنامج العمل  برنامج القروض والمنحقبل التوسع ف: و ، 4110إلى  4112 الفترةخالل  تمولو  اتعو المشر 
هذا االعتبار مع وضع  4108هدف عام  وضعتم وقد . التجديد الثامن لموارد الصندوقف: فترة  بدأ الذي

لتزم بها الموارد المف: زيادة تحول ال معاألرقام ف: نهاية المطاف بشتل ملحوظ  عارتفاتوقع و ف: الحسبان، 
  منجزة. اتعو مشر  إلىترات الالحقة والف فترة التجديد الثامن للمواردف: 
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 4 الجدول 

 على المستوى القطري تحققه المشروعات المدعومة من الصندوق  واألثر الذيالنواتج اإلنمائية : الثاني المستوى

 المصدر المؤشرات

 خط األساس

4101-4104 

المستهدف من 
 التجديد العاشر 

2018 

المستهدف من 
 التجديد التاسع

2015 

 عدد األشخاص الذين يخرجون من دائرة الفقر 6-0 

  )مليون( عدد األشخاص الذين يخرجون من دائرة الفقر4-0-0
80 غير منطبق 

80 أ
ب

 

     األثرمؤشرات  6-6

 يتابع  يتابع  غير منطبق نظام إدارة النتائج واألثر  مؤشر ملتية األصول األسرية 4-4-0 

مؤشرات  2) مستوى سوء التغذية لدى األطفال 4-4-4
نسبة  (سوء التغذية الحاد والمزمن ونقص الوزن -فرعية 

 الذتور إلى اإلناث

 يتابع  يتابع  غير منطبق النتائج واألثرنظام إدارة 

أ)عدد األشهر( "موسم الجوع"مدة  4-4-2 
 يتابع  يتابع  غير منطبق نظام إدارة النتائج واألثر 

النسبة المئوية للمشروعات المصنَّفة )مؤشرات النواتج  6-3
 عند اإلنجاز (بتقدير ُمرٍض إلى حد ما أو أفضل

    

 إنجاز المشروعتقرير  الفعالية 4-2-0

 متتب التقييم المستقل

80 

79 

90 

 يتابع 

90 

 تقرير إنجاز المشروع ةالتفاء 4-2-4

 متتب التقييم المستقل

63 

51 

75 

 يتابع 

75 

 تقرير إنجاز المشروع األثر على الفقر الريف: 4-2-2 

 متتب التقييم المستقل

82 

85 

90 

 يتابع 

90 

 إنجاز المشروعتقرير  المساواة بين الجنسين 4-2-2

 متتب التقييم المستقل

92 

82 

90 

 يتابع 

90 

 تقرير إنجاز المشروع استدامة الفوائد 4-2-2

 متتب التقييم المستقل

72 

49 

75 

 يتابع 

75 

 تقرير إنجاز المشروع التترار وتوسيع النطاق  4-2-2

 متتب التقييم المستقل

88 

82 

90 

 يتابع 

90 

 تقرير إنجاز المشروع الموارد الطبيعية و البيئة إدارة  4-2-7

 متتب التقييم المستقل

84 

64 

90 

 يتابع 

90 

 - يحدد الحقاً  - تقرير إنجاز المشروع ذوي الحيازات الصغيرة مع تغير المناخ تأقلم 4-2-8

 تقرير إنجاز المشروع األداء الحتوم:  4-2-0

 متتب التقييم المستقل

69 

74 

80 

 يتابع 

80 

 .1122-1122اإلجمال: لفترة الست سنوات  أ
    .1122حددت فترة مماثلة لتحقيق هدف عام . لذا 1122-1121مليونا لفترة الست سنوات  21حدد هدف التجديد التاسع البالغ  ب

 

تحققها التي ية على المستوى القطري ائنماإل  المخرجات :من إطار قياس النتائجالثالث  المستوى -54
ثار اآلالصندوق تحقيق الت: يدعمها  اتعو تدعم مخرجات المشر  – الصندوقالتي يدعمها  اتعو المشر 

 الستان أتبر منأعدادا  نتشارالتعظيم ايساعد و من إطار قياس النتائج.  1مستوى ال هاعتس: يتالنتائج الو 
أوسع.  اأثر  هذه الخدمات إلى إحداثؤدي سي مما، خدمات الدعم الت: توفرها المشروعاتاالستفادة من على 

مدادات و  من الت: تقاس مؤشرات المن مجمع تامل من  ثانويةالبرامج المدرجة أدناه )مجموعة  مخرجاتا 
، مما لتغلب على المعوقات الرئيسيةمن ا( تمتن أصحاب الحيازات الصغيرة نظام قياس النتائج واألثرخالل 

 ،واألسواق ،والبنية التحتية ،والمعرفة اإلنتاجية، والمدخالتيتيح لهم الوصول إلى مجموعة من الموارد 
عمل سيمع مرور الوقت، و نتيجة لذلك، تبة. و يستجمالمؤسسات الو  ،األعمالوخدمات خدمات المالية الو 
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 تهمقدر  ريطو تو  ؛العمل المتاحة لهمفرص  نيحسوت ؛اجتماعيا واقتصاديا تمتين المستفيدين على: البرنامج
ويعتبر ضمان . قدرتهم على الصمودمستدام، فضال عن  بشتل هملو دخو  اتهموزيادة إنتاجي ؛على االستثمار

لفقراء ارتقاء ال شرط مسبق أساس: :ه تفاءةو المخرجات بفعالية إيصال البرامج الت: يدعمها الصندوق لهذه 
من إطار قياس  الرابع مؤشرات المستوىغطيها تالت: الصندوق  هذا هو محور خدماتو ؛ "ثراألمسار "

  النتائج.

الت: يدعمها الصندوق هو أهم مؤشر على هذا  اتعو خدمات المشر  ستخدمونعدد األشخاص الذين يلعل  -52
اإلنجازات  تجاوزتقد و  ،أظهر أتبر قدر من التقدم ف: السنوات األخيرةالذي مؤشر الهو أيضا و المستوى. 

هذه العوامل ف:  مع أخذ 4108هدف عام  يدحدتم تو . 4102بالفعل الهدف المحدد لعام  4102عام ف: 
الذين يؤثر على عدد سوف على من اإلنجاز أثناء التنفيذ األمستوى ال، فإن 42تما ورد ف: الفقرة و االعتبار. 

 ندعدد يقاس ليس أثناء التنفيذ، ولتن عال، بالنظر إلى أن ة فاصلةزمني ترةف معالفقر دائرة يخرجون من 
   .نجازاإل

إلى ه: تعود و  نظام قياس النتائج واألثرمستوى من هذا ال ف:البيانات المستخدمة  مجموعةستمد تُ  -56
الت: لطبيعة مشروعات الصندوق نظرا و . بحسب الجنسف: الغالب  البيانات قسمتو ، الجارية اتعو المشر 

 . لها نتائج هذه المؤشرات، وبالتال: لم يتم وضع أهداف محددةتتبع ، يتم الطلب يوجهها 

 2 لجدولا 

 من الصندوق التي يدعمها المشروعات  اي تحققهتاإلنمائية على المستوى القطري ال مخرجاتلا :3 المستوى

 المصدر المؤشرات

 خط األساس

2013 

المستهدف من 
 التجديد العاشر

2018  

المستهدف من 
 التجديد التاسع

2015 

 االنتشار الشامل 3-0

األشخاص الذين يحصلون على خدمات من  2-0-0
؛ األشخاص نييمالب) الصندوقالت: يدعمها المشروعات 

  اإلناث( إلى الذتور نسبة

 نظام إدارة النتائج واألثر
98.6 

(28:24) 

 

130 

 

90  

     لموارد الطبيعيةا إدارة 3-6

األراض: الخاضعة لممارسات اإلدارة المحسنة  2-4-0
 (اتالهتتار ماليين ب)

 يتابع  يتابع  4.1 نظام إدارة النتائج واألثر

)بآالف  مساحة األراض: الت: تخدمها ُنظم الري 2-4-4
 الهتتارات(

 يتابع  يتابع  278 نظام إدارة النتائج واألثر

     التقانات الزراعية 3-3

تتنولوجيات /ن على ممارساتبو المدر  الستان 2-2-0
 نسبة)بماليين األشخاص؛ الحيوان: المحصول: و اإلنتاج 
   اإلناث( إلى الذتور

 نظام إدارة النتائج واألثر
6.4 

(1.87:0) 

 يتابع  يتابع 

     الخدمات المالية الريفية 3-4

 نسبة)بماليين األشخاص؛ المدخرون الطوعيون  2-2-0
   اإلناث( إلى الذتور

 19.1 نظام إدارة النتائج واألثر

(4.2:0) 

 يتابع  يتابع 

 نسبة)بماليين األشخاص؛ المقترضون النشطون  2-2-4
   اإلناث( إلى الذتور

 6.2 نظام إدارة النتائج واألثر

(0.2:0) 

 يتابع  يتابع 

     التسويق 3-2

آالف التيلو )بإصالحها /الطرق الت: يتم إنشاؤها 2-2-0
 (مترات

 20.1 نظام إدارة النتائج واألثر
 يتابع  يتابع 

 يتابع  يتابع  0 124 نظام إدارة النتائج واألثر  )جديد( إصالحها/التجهيز الت: تم إنشاؤهامرافق  2-2-4
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 المصدر المؤشرات

 خط األساس

2013 

المستهدف من 
 التجديد العاشر

2018  

المستهدف من 
 التجديد التاسع

2015 

 يتابع  يتابع  779 نظام إدارة النتائج واألثر )جديد( إصالحها/مرافق األسواق الت: يتم إنشاؤها 2-2-2

     ع الصغرىير االمش 3-2

تعزيز األعمال الت: تصل إلى خدمات  عير االمش 2-2-0
 باآلالف()

 يتابع  يتابع  88 نظام إدارة النتائج واألثر

     السياسات والمؤسسات 3-7

األشخاص المدرَّبون على مواضيع اإلدارة  2-7-0
   اإلناث( إلى الذتور نسبة)بماليين األشخاص؛ المجتمعية 

 نظام إدارة النتائج واألثر
1.8 

(2.4:0) 

 يتابع  يتابع 

 مع تغير المناخ كيفالت 3-2

أسر أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء الذين أفراد  2-8-0
 * يتلقون دعما لمواجهة آثار تغير المناخ

 - نظام إدارة النتائج واألثر

 

 يتابع 

 

 يتابع 

 .4102، وسوف يتم اإلبالغ عنه ابتداء من عام 4102نشرت مبادئ توجيهية لقياس هذا المؤشر ف: عام  *

التي يدعمها  اتعو والمشر  القطرية الفعالية التشغيلية للبرامج -من إطار قياس النتائج الرابع المستوى  -57
على  :إيجاببشتل تهدف إلى التأثير والت: الصندوق  المدارة من قبليقيم أداء العمليات  - الصندوق
إطار قياس النتائج.  منالثالث مستوى العلى  مبلغ عنهاامج الوتحقيق مخرجات البر  ،وتنفيذ ،تصميم

الصندوق والعمليات المرتبطة به سيؤدي إلى  ف: عملالوتفاءة نموذج  جودةواالفتراض هو أن تحسين 
فضل الذي ات األتصميم المشروع اامج. ويدعم تحقيق نتائج البرامج المتفق عليهتحسين مخرجات البر 

األداء  القصور ف:حدد تفظة احالفعالة إلدارة عملية و يستجيب الحتياجات وأولويات الستان الريفيين الفقراء؛ 
لتيانات المسؤولة عن تنفيذ ستباقية لاال، من خالل تقديم المساعدة تصحيح المسارب يسمحالذي وقت الف: 

 علىلتنمية الريفية اسياسات زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة و  عمل يةتيفبمعرفة ال؛ وتعميق اتالمشروع
        .أرض الواقع
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 2 الجدول 

 الصندوقالتي يدعمها والمشروعات الفعالية التشغيلية للبرامج القطرية  :الرابع المستوى

 المصدر المؤشرات

 خط األساس

 أو سواه 4102

المستهدف من 
 التجديد العاشر

2018 

المستهدف من 
 التجديد التاسع

2015 

 4 رتبةالالنسبة المئوية للبرامج القطرية المصنَّفة في  4-0

 :أفضل عند التنفيذ من حيثأو 

    

ل وتحسين األمن الغذائ: و اإلسهام ف: زيادة الدخ 2-0-0
 وتمتين النساء والرجال الريفيين الفقراء

 90 العمالء مسح

(4102-4102) 

90 90 

 90 مسح العمالء االلتزام بجدول أعمال فعالية المعونة 2-0-4

(4102-4102) 

100 100 

 83 العمالء مسح  االنخراط ف: حوار السياسات الوطنية  2-0-2

(4102-4102) 

85 70 

 92 العمالء مسح بناء الشراتات 2-0-2 

(4102-4102) 

90 90 

 4الرتبةالنسبة المئوية للمشروعات التي تصنَّف في  4-6

 أو أفضل عند اإلدراج

    

 85 90 93 ضمان الجودة  المتوسط اإلجمال: 2-4-0 

المتوسط اإلجمال: للمشروعات ف: الدول الهشة  2-4-4
 فقط 

 80 85 80 ضمان الجودة

 90 90 78 ضمان الجودة  التمايز بين الجنسين 2-4-2

 80 85 85 ضمان الجودة الرصد والتقييم 2-4-2 

 80 80 76  توسيع النطاق 2-4-2 

 - يحدد الحقاً  - ضمان الجودة )جديد( البيئة وتغير المناخ 2-4-2

     إدارة الحافظة 4-3

الفاصل الزمن: بين الموافقة على المشروع وصرف  2-2-0
 )باألشهر(الدفعة األولى 

نظام المنح والمشروعات 
 االستثمارية

15.9 14 14 

نظام المنح والمشروعات  النسبة المئوية الشاملة لصرف األموال   2-2-4
 االستثمارية

17.7 17 17 

الت: تعان: من البلدان  - المصروفاتمعدل نسبة  2-2-2
 األوضاع الهشة

* 

نظام المنح والمشروعات 
 االستثمارية

22 20 18 

  الترتيز ف: التنفيذ على التمايز بين الجنسين 2-2-2
 

 وضعتقارير 
نظام المنح /المشروعات

 والمشروعات االستثمارية

90 90 90 

للمشروعات المصنفة بمرتبة مرض  النسبة المئوية 2-2-2
)قياسا ببرنامج  إلى حد ما أو أفضل مع معدل صرف مقبول

 العمل السنوي/الميزانية(

 - 65 55 المشروعات وضعتقارير 

للمنح المصنفة بمرتبة مرض إلى حد  النسبة المئوية 2-2-2
 ما بالنسبة لتقدم التنفيذ اإلجمال: المحرز

 - الحقاً يحدد  - المنح وضعتقارير 

 التمويل المشترك 4-4

 نسبة التمويل المشترك 2-2-0

 

نظام المنح والمشروعات 
 االستثمارية

 

1.15 

(4100-4102) 

 

1.2 

 

1.6 

لدول الهشة والت: تجمع قائمة منسقة وافقت عليها المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف ليمثل هذا الرقم المصروفات ف: قائمة الصندوق  * 
 .جمعتها منظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصاديوقائمة 
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يرتز على التعبئة الفعالة،  - لصندوقالمؤسسيتان في اكفاءة الفعالية و ال -الخامس المستوى  -58
للموارد المالية والبشرية. واالفتراض هو أن األداء القوي ف: هذا المجال  ؤلتفتخصيص، واالستخدام االو 
بقدر أقل من إجمال:  ينر والجودة الشاملثاأل تحقيق، مع إنمائيةالموارد على ما يضيف أتبر قيمة  رتزيس

نتائج ف: جميع الهذا المستوى بدرجات متفاوتة ف: تحقيق  ف:على هذا النحو، تساهم النتائج و النفقات. 
عندما وال سيما ) الموارد دتعبئة الموارد من خالل عملية تجديوتحمل خرى. األ مستويات إطار قياس النتائج

العملية الفعلية لتعبئة ب، أخرى جملة أمور من بين ،فيما يتعلق تفاءات متعددة (ةعاديمساهمات تقدم ت
من خالل تبسيط و . إلبالغبرامج التنمية، واإلدارة المالية، والمحاسبة وا   إلىالموارد الحقا  وجيهالموارد، وت

العاملة  تهقو دوق و نسبة متزايدة من ميزانية الصنلالعملية والتخطيط الفعال للموارد، يمتن مع مرور الوقت 
المتاتب ، بما ف: ذلك عن طريق وضع المزيد من الموظفين ف: مباشرة بينية عالقة إنمائيةف:  ةشارتالم

وعمليات  السياساتية عملياتال، والمشارتة ف: قطريةلمطالب الل، وزيادة استجابة الصندوق القطرية للصندوق
شفافة، الو  المنصفةة و ير اتبتمن خالل ممارسات إدارة الموارد البشرية االو البرمجة على المستوى القطري. 

  .اجانتأتثر إ وف: نهاية المطافوانخراطا، العمل ف: الصندوق أتثر تنوعا،  ةقو سوف تصبح 

أدى قد و  ،، بإعادة توزيع المهام بين مختلف المجموعاتهعمليات أعمالمن تبسيط تجزء  ،يقوم الصندوق -59
ضمن إدارة تسو  .4108لعام  0لمجموعة لميزانية ف: الهدف المستتخصيص مستوى الهذا إلى انخفاض 

باألولوية المستوى الميدان: على ثر األو نتائج بإيصال الاألنشطة المرتبطة بشتل مباشر حصول الصندوق 
  صيص أو إعادة تخصيص موارد الميزانية.القصوى ف: تخ

  

  



 IFAD10/3/R.3 

02 

 2 الجدول

 لصندوقالمؤسسيتان في االكفاءة والفعالية   :الخامس المستوى

 المؤشرات

 المصدر

 خط األساس

 أو سواه 4102

المستهدف من 
 التجديد العاشر

2018 

المستهدف من 
 التجديد التاسع

2015 

دارتها 2-0       تحسين تعبئة الموارد وا 

المستهدف لتجديد  لى المستوىإللتعهدات النسبة المئوية  2-0-0
 الموارد

 95 سجالت المتاتب

 (2014) 

 

100 100 

     تحسن إدارة الموارد البشرية 2-6

يجابيًا إنسبة الموظفين المنخرطين : مؤشر انخراط الموظفين 2-4-0
 ف: أهداف الصندوق

 75 75 75 مسح الموظفين

الدول األعضاء المدرجة ف: القائمتين باء  نسبة العاملين من 2-4-4
 وجيم

 يتابع  يتابع  40 سجالت المتاتب

 30 سجالت المتاتب أو برتبة أعلى  5-نسبة النساء برتبة ف 2-1-2

 (2014) 

35 35 

 105 سجالت المتاتب (باأليام)الوقت الذي يستغرقه شغل الوظائف الفنية الشاغرة  2-4-2

 (2014) 

100 100 

 تحسن الكفاءة اإلدارية 2-3  

  :حصة موارد الميزانية المخصصة لتل من 2-2-0

  1المجموعة  
  2المجموعة 
  3المجموعة 
 4المجموعة 

 
 
 جالت المتاتبس

 

 

60 

8.4 

25.6 

6.0 

 

 

60 

 

 

65 

9 

20 

6 

نسبة المناصب الوظيفية الممولة من الميزانية ف: المتاتب  2-2-4
البرامج القطرية القطرية إلى الموظفين الممولين من الميزانية ف: شعب 

    ف: مقر الصندوق

 45 45 39.3 سجالت المتاتب

لة )نسبة النفقات اإلدارية الفعلية  2-2-2 بما ف: ذلك النفقات المموَّ
برنامج القروض والمنح الممول من موارد إلى  (من رسوم اإلدارة

 الصندوق وغيرها من الموارد الخاضعة إلدارة الصندوق المباشرة

لة )نسبة النفقات اإلدارية الفعلية  2-2-2 بما ف: ذلك النفقات المموَّ
برنامج العمل بما ف: ذلك التمويل المشترك إلى  (من رسوم اإلدارة

 )جديد( للمشروعات

 سجالت المتاتب

 

 

 سجالت المتاتب

12.73 

(4100-4102) 

 

 

 

7.6 

12.5 

 

 

 

 

7.5 

12.5 

 

 

 

 

 غير منطبق

لة )نسبة النفقات اإلدارية الفعلية  2-2-2 بما ف: ذلك النفقات المموَّ
 إلى المبالغ السنوية المصروفة (من رسوم اإلدارة

 19.7 سجالت المتاتب

(4100-4102) 

 

18.8 18.8 

  مصادر البيانات -رابعا 

تقرير مثل  معياريةستخدم مصادر وف توس ،ةخارجياألول معظم مصادر البيانات ف: المستوى ستتون  -31
األمم المتحدة تقرير و ،للبنك الدول:تقرير التنمية ف: العالم و، اإلنمائية لأللفيةاألمم المتحدة لألهداف 

جمعها صندوق النقد الدول: ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. يواإلحصاءات الت: ، البشريةللتنمية 
، الفقر دائرة من يخرجون الذين األشخاص عدد( 2) من ثالثة مصادر ه::الثان: مستوى النتائج  ستستمدو 

ر أث اتمسوحو  والدراسات اإلنمائية ف: الصندوق شعبة اإلحصاءات دراسات األثر الت: تقوم بها
من  ،"موسم الجوع"سوء التغذية لدى األطفال، وطول و ة، يبالنسبة لألصول األسر  (1؛ )اتالمشروع
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، تصنيف اتالمشروع لنواتجبالنسبة ( 2) ؛الصندوقف:  نظام قياس النتائج واألثرف: األثر  اتمسوح
نظام باستخدام بيانات الثالث مستوى ال سيتم تقييم نتائجو نقطة اإلنجاز.  عند اتداء المشروعألالصندوق 

محدود ترفد باستقراء ، على أن فظة الجاريةاالحف:  اتعو مستمدة من جميع المشر ال، قياس النتائج واألثر
الرابع لمستوى افظة بأتملها. وسوف تستمد معظم أرقام احالمثل النتائج المقدمة دائما ت بحيثعند الحاجة، 

المشروعات ونظام المنح و  ،Oracle FLEXCUBE نظامو ، راجداإل عندجودة تقييمات النتائج من 
  .المشروعاتوضع ر اري، وتصنيفات تقيةاالستثمار 

األداة الرئيسية لمساءلة إدارة الصندوق حالما تعتمده هيئة المشاورات، ، المنقحإطار قياس النتائج  وسيصبح -30
مجموعة ب زودتالصندوق قد  توناعتماد إطار قياس النتائج المنقح، يبو . لرئاسية للصندوقهيئات اال أمام

طار و ، األداءأساس على الموارد نظام تخصيص  من بينهاوالمساءلة،  اتالقرار  اتخاذمن أدوات  ةنمتضام ا 
الموارد نظام تخصيص )الصندوق تخصيص األموال للبلدان  سيتولى، بعبارة مبسَّطةو . متقييالو  ،قياس النتائج

 ف:إحداث أثر بغية ومجاالت االهتمام  األولويةذات  مواضيعالبتفاءة على  نفاقهاا  و ، (األداءأساس على 
إطار  على استخدامالصندوق  رتزسيو . )إطار قياس النتائج(واإلبالغ عن النتائج  ،الفقر الريف: )التقييم(

النتائج سيتم تقسيم وتحقيًقا لهذه الغاية، . لإلبالغ أداةت اتخاذه عوضا عن ،دارةتأداة لإلقياس النتائج 
 ،الالحق من قبل الوحدات اإلدارية األدنىالمؤسسية المرغوبة إلى العناصر المتونة لها توخًيا الستخدامها 

   .وسترد مقرونة بمستويات المساءلة المصاحبة لها

  الصندوق التجديد العاشر لمواردفي فترة  النتائج قياس إطار عناإلبالغ  –خامسا 

 حالًيا، من المقترح إبالغ المجلس التنفيذي ولجنة التقييم بنتائج إطار قياسللممارسة المعمول بها وفقا  -35
ذلك يرفد سنوًيا من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. وسوف  للموارد التجديد العاشرف: فترة  النتائج

نتائج وأثر عمليات  ( بالتقرير السنوي عنالثان:النواتج )المستوى مستوى نتائج ل الرئيسية مجاالتبالنسبة لل
وسيستند التقريران إلى استعراض معمق للحافظة  .ف: الصندوق التقييم المستقل الصندوق الذي يعده متتب
المشروعات باستخدام مجموعة واسعة من المؤشرات المصنَّفة حسب األقاليم  السنوية من أجل تقييم أداء

رصد أداء تل مؤشرات إطار قياس النتائج لفترة  وسوف تواصل إدارة الصندوق أيضا والمشروعات. والبلدان
التجديد العاشر على أساس فصل: واتخاذ التدابير التصحيحية عند اللزوم من خالل عملية استعراض األداء 

 ف: المنظمة.
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  1التقييم الذاتينظام الرامية إلى تعزيز عمل الخطة 

 

نظام قياس النتائج الذي يستند إليه من توفير معلومات يعمل نظام إدارة النتائج بشتل جيد فقط عندما يتمتن  -0
دراتا منه الدقيقة ف: التوقيت  ، وضع الصندوق نظام تقييم ذات: شامل لقياس التقدم المحرز لذلكمناسب. وا 

يعتبر نظام التقييم الذات: ف: الصندوق جزءًا ال يتجزأ من إطار قياس و  قياس النتائج.جميع مؤشرات إطار ل
وتأت: معظم . قعمل الصندو  جوانبلنتائج ف: جميع اعلى ترتيز الالنتائج الذي يتم من خالله إدماج 

  .المعلومات ذات الصلة بمشروعات الصندوق وبرامجه القطرية من نظام التقييم الذات:

 :ثالث مراحل إلىاألدوات األساسية لتقدير األداء  يمتن تصنيفوف: إطار التقييم الذات:،  -5

 ؛تعزيز الجودة وضمان الجودة قبل الموافقةعمليتا التصميم:  (0)

المنح والمشروعات ، بما ف: ذلك نظام إدارة النتائج واألثر، ونظام الرصد والتقييمتنفيذ: ال (4)
دارة القروض؛ واستعراضات وتحليالت الحافظة؛ ،وعات؛ واإلشراف على المشر االستثمارية  وا 

إنجاز المشروعات واستعراض لتبن: التوصيات الت: تم االتفاق عليها بين الحتومة  تقاريرنجاز: اإل (2)
دارة الصندوق      .(عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير اإلدارة تقرير رئيس الصندوق)وا 

الت: ات والبرامج المشروع وأثر لصندوق برصد، وجمع، واإلبالغ عن نتائجلنظام قياس النتائج واألثر يسمح  -3
سلسلة النتائج لمؤشرات نظام قياس النتائج واألثر ثالثة مستويات  شمل. وتبشتل أفضل الصندوقيدعمها 

 تما هو مبين أدناه:

بنظم  حذمةالمالهتتارات ، مثل تمية للتقدم المادي ه: مقاييس (المخرجات)نتائج المستوى األول  (0)
 ، وأعداد الستان الذين تلقوا تدريبا ف: مجال اإلنتاج الحيوان:؛الري المبنية

ناجحة ف: الوصول  تنظر إلى أي مدى تانت مبادرات المشروعات (نواتجال)نتائج المستوى الثاني  (4)
 ؛ الدعم الذي يتلقاهبعد توقف  استمرار فوائد المشروع يةمدى احتمالو  عينةإلى نواتج م

سوء  علىلتدخالت المشروع  تضافرةالم تاير ثالتأتقيس  وه: (األثر)النتائج على المستوى الثالث  (2)
لى مياه الشرب عصول ح، وال"وطول "موسم الجوعتغذية األطفال، واألصول األسرية، واألمية، 

  .يضحعلى مرافق المرااآلمنة و 

تستخدمها دائرة إدارة البرامج واإلدارة العليا ف: تعتبر عملية استعراض الحافظة أداة اإلدارة الرئيسية الت:  -4
جراء تقدير ذات:  التفاءةوتقدير  ؛قياس المخرجات ذلك تضمنيو  .عليها الصندوق لرصد أداء الحافظة وا 

عملية استعراض  ستندوت .واستقاء الدروس من الخبرة ؛وتحديد المشاتل والحلول المالئمة ؛واألثر ليةالفعاو 
اإلشراف على المشروعات وتنفيذها، والت: تعد أداة هامة للتثبت من النتائج واتخاذ عملية إلى الحافظة 

وفيما يتعلق  .لضمان تحقيق غايات المشروع بصورة فعالة وتفؤة ،تما هو ضروري ،اإلجراءات التصحيحية
عبة باإلبالغ، تسهم عملية استعراض الحافظة بشتل مباشر ف: تقارير استعراض الحوافظ على مستوى الش

 .والمؤسسة وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق
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لمصارف اإلنمائية متعددة األطراف ا ف:استعراض لألقران أجراه فريق التعاون ف: مجال التقييم  خلص -2
أن معظم متونات نظام التقييم الذات: قد أنشئت أو عززت  إلى لنظام: التقييم المستقل والذات: ف: الصندوق

بصقل أوصى االستعراض أساسا بالتال: ، و تبيراإنجازا ويمثل هذا التطور ، 4112بشتل تبير منذ عام 
  .. واستجابة لذلك، أعدت إدارة الصندوق خطة العمل هذه لتعزيز نظام التقييم الذات:النظام القائم

الثان: المستويين األول و نتائج دارة بالفعل اإلعمل، استعرضت الخطة الخاصة بالوفاء بااللتزامات  ومن أجل -6
ومواصفات مؤشرات  صقل( 4( إدراج مؤشرات تغير المناخ؛ )0بما يل:: ) توقام لنظام قياس النتائج واألثر

نظام قياس  جزءا منتشتل والتقنيات الزراعية، والت:  ،والتسويق جهيز،أخرى مثل التخاصة بمجاالت 
( من نظام قياس النتائج واألثر ثاستعرضت أيضا نظام تقييم األثر )المستوى الثالتما . النتائج واألثر

ف: الصندوق  إلشراف ودعم التنفيذسياسة التقييم المؤسس: لاستجابة لو ذلك التنقيح.  من قريبا نته:توف وس
مبادئ  إدارة الصندوق ستنشر (،4102متتب التقييم المستقل ف: الصندوق )استتمل ف: عام  الذي أجراه

/تشرين األول بحلول نهاية أتتوبر اتعو ر إلشراف على المشلمنقحة للموظفين بشأن اإلشراف  توجيهية
4102.2  

على المستوى  لنظام قياس النتائج واألثرمشروعا بيانات  000ما مجموعه قدم ، 4102لإلبالغ ف: عام  -7
ط مئوية على انق 0زيادة بنسبة  هذا مثلو . اإلبالغ ات الت: يطلب منهاعو ف: المائة من المشر  02 -األول 

للمستوى الثان:، وبالنسبة . الصندوق التاسع لمواردالمشاورات الخاصة بالتجديد هيئة األرقام المبلغ عنها إلى 
بشتل تبير ارتفع تما مشروعا خالل نفس الفترة.  22بزيادة قدرها  -نتائج الباإلبالغ عن مشروعا  002 قام

لما يقرب من  ساساألخط حاليا مسوحات تتوفر ، و ألثربنظام قياس النتائج وا خاصةالاألثر جدًا معدل 
هيئة الت: أبلغت بها مسوحات خط أساس على األرقام  010بزيادة قدرها أتثر من  -مشروعا 077

   :تالتال: هوالعرض معدل فإن عب، بحسب الشُ . و التجديد التاسع لموارد الصندوقالخاصة بات مشاور ال

 0- الجدول 

 المتوفرة عدد تقارير المسوحات

 نجازاإل خط األساس اإلقليم 

 10 42 أفريقيا الغربية والوسطى

 4 27 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 20 58 آسيا والمحيط الهادي

 3 23 أمريتا الالتينية والتاريب:

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 
 وأوروبا

27 7 

 44 177 المجموع 

 

بشتل  -المتونات الهامة لنظام التقييم الذات: أحد  –تقارير إنجاز المشروعات  عرضمعدل  وقد تحسن -8
التقارير تحسنا تبيرا على مدى السنوات تما هو مبين ف:  جودةتظهر و  .ف: المائة 011ملحوظ ويبلغ حاليا 

   الجدول التال::

                                                      

2
)روما،  4822، التقرير رقم في الصندوق إلشراف ودعم التنفيذالتقييم المؤسسي لسياسة االمصدر: مكتب التقييم المستقل في الصندوق،   
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 4-ألف الجدول  

 جودة تقارير إنجاز المشروعات

 معيار الجودة

4112-4110 
 النسبة المئوية

4101-4102 
 النسبة المئوية

 86 83 النطاق 

 84 76 الجودة

 84 72 الدروس المستفادة

 83 - موثوقيةال

    

عالوة على ذلك، أجري تغيير تبير أيضا على نظام تصنيف تقارير إنجاز المشروعات، وغدا مدراء البرامج  -9
إنجاز  خصاتللمف: وضع الصيغة النهائية  بتثيرالقطرية وفرق إدارة البرامج القطرية أتثر انخراطا 

بأتملها اآلن نشر قاعدة بيانات تقارير إنجاز المشروعات يتم المشروعات وتصنيف أداء المشروعات. وأخيرا 
ث قاعدة البيانات هذه صفحات. وسوف تحد   2-4المؤلفة من  لملخصاتلللجمهور، تما هو الحال بالنسبة 

وأحدث تصنيفات أداء تقارير إنجاز المشروعات  ملخصاتتل سنة لتعتس اإلضافات األخيرة من 
 المشروعات.

 

 


