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 وثيقة بين دورتي هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق

 (6102-6102ر قياس النتائج المنقَّح لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق )إطا

 مقدمة -أوال  

دورتهم العادية الثالثة التي  فياستعرض أعضاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق  -8
ر قياس النتائج لفترة إطا"المعنونة  IFAD10/3/R.3الوثيقة  4182أكتوبر/تشرين األول  1و 7عقدت يومي 

المشاورات جهود اإلدارة الرامية إلى  ة. وأيَّد أعضاء هيئ"(4181-4182) ديد العاشر لموارد الصندوقالتج
وفي نفس الوقت إدخال مؤشرات جديدة  ،تقليل عدد المؤشرات في إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر

في  تعيد النظراء هيئات المشاورات أيضًا من اإلدارة أن تتسم بأهمية استراتيجية. ومع ذلك فقد طلب أعض
مؤشرات وأهداف إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر في ضوء المالحظات والطلبات )الواردة في الفقرة 

مؤشرات من إطار قياس  الذي يستند إليه استبعادمعلومات إضافية عن األساس المنطقي  وأن تقدمأدناه(؛  4
جلسة  وأن تنظممعلومات عن منهجية ومصادر بيانات كل مؤشر؛  وأن تقدم ؛فترة التجديد التاسعالنتائج ل

إطار قياس النتائج المقترح لفترة  مؤشراتتقنية لألعضاء من أجل بلورة فهم أفضل لمنهجيات وأهداف قياس 
 التجديد العاشر.

اس النتائج لفترة ت وأهداف إطار قيفي مؤشرا تعيد النظروطلب أعضاء هيئة المشاورات من اإلدارة أن  -4
 ، مع مراعاة المالحظات والطلبات المحددة التالية:التجديد العاشر

إلى  اً واضح ما يعكس افتقاراً ما كان عليه في فترة التجديد التاسع وهو عاألهداف  م تغير عدد منعد (8)
 ؛الطموح

، والمساواة بين الجنسينوالتغذية، تغيُّر المناخ،  ، مثلالرئيسية معالجة أفضل للقضاياالحاجة إلى   (4)
دارة األراضي؛  وا 

 بداًل من مجرد تتبع التقدم المحرز؛ 3الحاجة إلى وضع أهداف لمؤشرات المستوى  (3)

 لتمويل المشترك، ربما حسب نوع البلد ومصدر األموال؛لالحاجة إلى وضع هدف أكثر طموحًا  (2)

لذين سيتم الوصول إليهم، والعدد الحاجة إلى توضيح الصلة بين العدد المستهدف لألشخاص ا  (5)
 المستهدف لألشخاص الذين سيجري إخراجهم من الفقر.

وتعالج هذه الوثيقة الصادرة بين الدورتين ما أثاره أعضاء هيئة المشاورات من نقاط، وتطرح في أثناء ذلك  -3
العاشر. واألعضاء  مجموعات معدَّلة من المؤشرات واألهداف المقترحة إلطار قياسات النتائج لفترة التجديد

لى تقديم تعقيباتهم عليها من خالل المنصة التفاعلية  مدعوون إلى النظر في هذه المؤشرات واألهداف وا 
)قبل و/أو بعد الجلسة التقنية  4182نوفمبر/تشرين الثاني  43للدول األعضاء في الصندوق بحلول يوم 

 بعد ذلك إدماج مؤشرات إطار قياس النتائج (. وسيجري4182نوفمبر/تشرين الثاني  81المقرر عقدها في 
وأهدافه لفترة التجديد العاشر، إلى جانب تعاريف المؤشرات ومصادرها، في المشروع النهائي لتقرير  المنقح
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المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر كملحق لهذا التقرير. وسيجري إطالع األعضاء على مشروع  ةهيئ
 إطارًا مرجعياً . وتشكِّل أيضًا هذه الوثيقة الصادرة بين الدورتين 4182ول ديسمبر/كانون األ 84التقرير في 

 .4182نوفمبر/تشرين الثاني  81للجلسة التقنية التي ستعقد في 

 وتنقسم الوثيقة إلى ما يلي: -2

 أعاله، ويعرض مجموعة منقَّحةة مةن مؤشةرات  4( من الفقرة 2( إلى )8يعالج النقاط من ) القسم الثاني
األسةاس المنطقةي الةذي تسةتند إليةه  ويوضةحالمقترحة لفترة التجديةد العاشةر،  هس النتائج وأهدافإطار قيا

أعلى لسبعة مؤشرات. وُحةدِّثت أرقةام  أهدافا، وتقترح لألهدافالتغييرات. وأجرت اإلدارة استعراضًا دقيقًا 
يةةةة اإلنمائيةةةة خطةةةوط األسةةةاس فةةةي عةةةدة مؤشةةةرات علةةةى أسةةةاس فخةةةر البيانةةةات الةةةواردة فةةةي تقريةةةر الفعال

وعلى المجلس  4182)الذي سُيعرض على لجنة التقييم في نوفمبر/تشرين الثاني  4182للصندوق لعام 
(. وال بةةةد مةةةن اإلشةةةارة إلةةةى أن التنقيحةةةات التةةةي ُأدخلةةةت علةةةى 4182التنفيةةةذي فةةةي ديسةةةمبر/كانون األول 

فةةي إطةةار  5إلةةى  4ت مةةن المؤشةةرات واألهةةداف فةةي هةةذه الوثيقةةة ال تنطبةةق إال  علةةى مؤشةةرات المسةةتويا
عمةا كانةت عليةه فةي الوثيقةة  8قياس النتائج المقترح لفترة التجديد العاشر. ولم تتغيَّر مؤشرات المسةتوى 

IFAD10/3/R.3 وسةةةوف تقتةةةرح علةةةى المجلةةةس التنفيةةةذي تحةةةديثات لهةةةذه المؤشةةةرات بحلةةةول نهايةةةة عةةةام :
لةةةةذي سةةةةيعتمد فةةةةي سةةةةبتمبر/أيلول علةةةةى أسةةةةاس مؤشةةةةرات إطةةةةار األهةةةةداف اإلنمائيةةةةة المسةةةةتدامة ا 4185
 في القسم الثاني من أجل استكمال الصورة.  8ومع ذلك فقد ُأدرجت مؤشرات المستوى  4185.1

  ةةةح الصةةةلة بةةةين العةةةدد المسةةةتهدف لألشةةةخاص الةةةذين سةةةيتم الوصةةةول إلةةةيهم، والعةةةدد  القسمممم الثالممم يوضِّ
( مةةن 5سةةم بالتةةالي النقطةةة )المسةةتهدف لألشةةخاص الةةذين سةةيجري إخةةراجهم مةةن الفقةةر. ويعةةالج هةةذا الق

 أعاله.  4الفقرة 

  الملحةةةق األول يتضةةةمن األسةةةاس المنطقةةةي للتغييةةةرات التةةةي ُأدخلةةةت علةةةى مؤشةةةرات قيةةةاس النتةةةائج لفتةةةرة
 التجديد التاسع في إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر؛

  الصةةندوق لمةةوارد شةةرالعا التجديةةد لفتةةرة النتةةائج قيةةاس إطةةار مؤشةةرات تعةةاريفالملحةةق الثةةاني يتضةةمن 
   .بياناتها ومصادر

  وأهدافه لفترة التجديد العاشر المنقح قياس النتائجإطار مؤشرات  -ثانيا 

 األمن الغذائي واالستثمار الزراعيوتحقيق نواتج الحد من الفقر  -إطار قياس النتائج من  0المستوى 
 في العالم

أدناه عما كانت عليه في الوثيقة  8لجدول في ا 8كما جاء أعاله، لم تتغيَّر مؤشرات المستوى  -5
IFAD10/3/R.3. 

                                                      
. انظر مصفوفة التزامات 4185في سياق التحديثات األخرى إلطار قياس النتائج التي ستقترح على المجلس التنفيذي بحلول نهاية عام  1

 العاشر. ئج التجديدفي إطار نظام قياس نتافترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، االلتزام الثاني الخاص بمجال اإلصالح 



 IFAD10/3/R.6/Add.2 

3 

 8الجدول  

 نواتج الحد من الفقر وتحقيق األمن الغذائي واالستثمار الزراعي في العالم: 0المستوى  
خط األساس  المصدر المؤشرات 

 )السنة(

 النتائج )السنة(

       في العالم األمن الغذائيوتحقيق نواتج الحد من الفقر  0-0 

دوالر أمريكي   1.25السكان الذين يعيشون على أقل من 8-8-8

 في اليوم

 ج األمم المتحدة

 

22.7% 

  (8991) 

44% 

  (4181) 

 %43.2 األمم المتحدة معدل انتشار نقص التغذية بين السكان  8-8-4

(8991-8994 ) 

83.5% 

(4184-4182) 

قااص األطفااال دون الخامسااة ماان العماار الااذين يعااانون ن 8-8-3

 الوزن

 %45 األمم المتحدة

  (8991) 

85% 

  (4184) 

    االستثمارات الزراعية العالميةنواتج  0-6 

 الموجهااااة إلااااىمسااااتوى المساااااعدة اإلنمائيااااة الرساااامية  8-4-8

 لزراعة )بمليارات الدوالرات األمريكية(ا
أ

 

  

منظمااااة التعاااااون 

والتنميااااااااة فااااااااي 

الميااااااااااااااااااااااااااادان 

 االقتصادي

مليون دوالر  81.2

 أمريكي

  (4188) 

88.5 

  (4184) 

% أو 5حصااة الزراعااة فيهااا  تبلاا البلاادان الناميااة التااي  8-4-4

 أكثر من اإلنفاق العام
ب
  

المعهاااااد الااااادولي 

لبحاااااااااااااااااااااااااااو  

سياساااااااااااااااااااااات ال

 الغذائية

31.3 

  (8995) 

43.4 

  (4188) 

مؤشرات السياسات الغذائية )واشنطن ، 4183السياسات الغذائية العالمية قرير ت، الغذائيةسياسات الالمعهد الدولي لبحوث ب .4184ترد البيانات باألسعار الثابتة لعام  أ
 .(4182)نيويورك،  4182تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية األمم المتحدة، ج  (.4182العاصمة: 

 
المدعومة من  مشروعاتلل اإلنمائي قياس النتائج: النواتج اإلنمائية واألثر من إطار 6المستوى 

 لى المستوى القطريالصندوق ع

الخاص بمؤشر عدد األشخاص الذين يخرجون من دائرة الهدف ، ظل IFAD10/3/R.3كما جاء في الوثيقة  -2
المستوى  في مليون شخص دون أي تغيير. ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى أن الفرق 11الفقر عند 

في  4181-4183ولتجديد التاسع، في فترة ا 4185-4181) مشروعاتاإلجمالي لتمويل المجموعتين من ال
حدَّدته هيئة  الهدففترة التجديد العاشر( ال يعتبر كبيرًا بالقيمة الحقيقية. وعالوة على ذلك فإن هذا 

وهي ُتدرك تمامًا أن هذا الهدف مؤقت في ظل عدم وجود أدلة قاطعة  ،المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع
مج التي يدعمها الصندوق، حيث لم يكن قد ُأجري فنذاك أي من تلك أو قوية مستمدة من تقييمات أثر البرا

التقييمات. وبعد إدخال هذا المؤشر في إطار قياس نتائج فترة التجديد التاسع، شرع الصندوق في عمل كبير 
ا ومعقد، هو مبادرة تقييمات األثر لفترة التجديد التاسع. وسوف تقيس هذه التقييمات أثر البرامج التي يدعمه

. ويالحظ أن الصندوق ظل حتى ذلك مقابل هدف محددالصندوق على االرتقاء االقتصادي للسكان الفقراء 
تعتبر نفسها مسؤولة في إطار قياس نتائجها عن قياس كانت الوقت المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي 

تهاء من مبادرة تقييم أثر عدد األشخاص الذين يخرجون من دائرة الفقر. وحالما يتم االن هدف وتحقيق
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الصندوق تحديد أهداف قائمة على األدلة لهذا  سيصبح في وسع، 4185التجديد التاسع بحلول نهاية عام 
تجديد العاشر في هذه المرحلة سيكون سابقًا التغييرات على هدف إدخال أي المؤشر. وترى اإلدارة أن 

 ألوانه، وبالتالي فإنها ترفض ذلك بشدة.

األخرى في إطار قياس النتائج  4أيضًا إلى أن أغلبية مؤشرات المستوى  IFAD10/3/R.3وثيقة ال وأشارت -7
لفترة التجديد التاسع لديها بالفعل أعلى األهداف الممكنة نظرًا لطبيعة وموقع عمليات الصندوق. وتؤكد 

ية. والمثال الوحيد الذي التي تتجاوز عتبة التسعين بالمائة غير واقع األهدافاإلدارة مجددًا أنها ترى أن 
الذي يختلف كثيرًا عن  2أعلى في ُأطر قياس نتائج الصندوق يتعلق بمؤشر المالءمة هدفاستخدم فيه 

الصندوق والموافقة  مشروعاتاألخرى، إذ يشير إلى الوفاء بشرط مسبَّق هام لتصميم  4مؤشرات المستوى 
. وفي ضوء قيمته المحدودة كمقياس ألداء النواتج، ، بحكم طبيعته، درجة عاليةدوماً  ولذلك سيحرزعليها، 

 مؤشر من إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر.هذا ال تم استبعاد

إلى الطموح في الواضح االفتقار  بشأنتعقيبات أعضاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر  وفي ضوء -1
 المستوى المستهدف فيهمافي المؤشرين اللذين يقل  الهدفبعض أهداف التجديد العاشر، تقترح اإلدارة رفع 

المتعلق باستدامة  5-3-4المتعلق بالكفاءة والمؤشر  4-3-4عن عتبة التسعين في المائة، وهما المؤشر 
التي  مشروعاتعلى التوالي. وتكشف فخر البيانات المتاحة من ال 15إلى  75، ومن 11إلى  75الفوائد، من 

اتجاهًا ثابتًا، ويمكن  . وبالرغم من أن البيانات الجديدة ال تمثل بالضرورةتحسينات مؤخرًا عن تحقيق أنجزت
التي خضعت  مشروعاتأن تعبِّر ببساطة عن تغيُّر في الخصائص المحددة آلخر مجموعة من ال

 على التوالي 15و 11 باحتمال تحسن األداء وبإمكانية تحقيق الهدفينلالستعراض، توحي هذه البيانات 
 .4181ول عام بحل

 4الجدول  

 المدعومة من الصندوق على المستوى القطري مشروعاتلل اإلنمائي النواتج اإلنمائية واألثر :6المستوى  
 المصدر المؤشرات 

 

 خط األساس

4188-

4183 

المستهدف لفترة 

 التجديد العاشر

4181 

المستهدف لفترة 

 التجديد التاسع

4185 

 من دائرة الفقر عدد األشخاص الذين يخرجون 6-0 

عااادد األشاااخاص الاااذين يخرجاااون مااان دائااارة  4-8-8

 (بماليين األشخاصالفقر )

11 غير منطبق 
)أ(

 11
)ب(

  

     األثرمؤشرات  6-6

 قيد التتبع   قيد التتبع  غير منطبق نظام إدارة النتائج واألثر مؤشر ملكية األصول األسرية  4-4-8 

  3فاااااال )مساااااتوى ساااااول التغذياااااة لااااادى األط 4-4-4 
سول التغذية الحاد والمازمن : مؤشرات فرعية

   نسبة الذكور إلى اإلنا  ؛ونقص الوزن(

 قيد التتبع   قيد التتبع   غير منطبق نظام إدارة النتائج واألثر

                                                      
ف بأنه مدى اتساق أهداف التدخل اإلنمائي مع متطلبات المستفيدين واالحتياجات القطرية  2 مؤشر الماللمة يعرَّ

كال والجهات المانحة. كما تستتبع الماللمة تقييم اتساق المشروع في تحقيق المؤسسية وسياسات الشرواألولويات 
 .أهدافه
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 المصدر المؤشرات 

 

 خط األساس

4188-

4183 

المستهدف لفترة 

 التجديد العاشر

4181 

المستهدف لفترة 

 التجديد التاسع

4185 

 قيد التتبع   قيد التتبع   غير منطبق نظام إدارة النتائج واألثر ( األشهرموسم الجوع )عدد مدة  4-4-3

 مشبروعاتت النواتج )النسببة المئويبة للمؤشرا 6-3

إلببى حببد مببا أو أفضبب ( عنببد  بتقببدير مببر المصببنَّفة 

 اإلنجاز

    

 اتإنجاز المشروع تقارير الفعالية 4-3-8

 مكتب التقييم المستقل 

11 

75 

91 

 قيد التتبع 

91 

 اتإنجاز المشروع تقارير الكفالة 4-3-4

 مكتب التقييم المستقل 

72 

57 

11 

 بعقيد التت  

75 

 تقارير إنجاز المشروعات األثر على الفقر الريفي 4-3-3

 مكتب التقييم المستقل 

11 

12 

91 

 قيد التتبع  

91 

 تقارير إنجاز المشروعات المساواة بين الجنسين 4-3-2

 مكتب التقييم المستقل 

93 

11 

91 

 قيد التتبع  

91 

 تقارير إنجاز المشروعات استدامة الفوائد 4-3-5

   المستقل لتقييممكتب ا

18 

25 

15 

 قيد التتبع  

75 

 تقارير إنجاز المشروعات توسيع النطاقاالبتكار و 4-3-2

 مكتب التقييم المستقل 

98 

79 

91 

 قيد التتبع 

91 

 تقارير إنجاز المشروعات الموارد الطبيعية إدارة البيئة و 4-3-7

 المستقلمكتب التقييم 

12 

73 

91 

 قيد التتبع 

91 

 مااعأصااحاب الحيااازات الصااغيرة تكيُّااف م دعاا 4-3-1

 ر المناخ تغيُّ 

 غير منطبق 51 غير منطبق تقارير إنجاز المشروعات

 تقارير إنجاز المشروعات   يدال الحكوماأل 4-3-9

 مكتب التقييم المستقل 

71 

22 

11 

 قيد التتبع 

11 

)أ(
 .3102-3102لفترة السنوات الست  اإلجمالي

)ب(
فتددرة مماةلددح لت ايددت المسددتوم وحددد ت لالتددالي التاسدد   للتجديددد مليونددا   21مسددتوم مسددتقدر  ددد    3102-3101لسددت لفتددرة السددنوات ا ُحددد  

 لتجديد العاشر.لالمستقدر 

 

المتعلق بتكيُّف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغيُّر  1-3-4هدف للمؤشر  تحديدوالحظ األعضاء عدم  -9
هدف هذا المؤشر في عدم وجود خط أساس تحديد ليه الذي ينطوي عالرئيسي  التحديويكمن  المناخ.

الصندوق يمثل أحد التطورات  مشروعاتمناسب، نظرًا ألن االهتمام الصريح بالتكيُّف مع تغيُّر المناخ في 
بالتالي أن نتوقع األخيرة التي انبثقت عن برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. وال يمكن 

عن التكيَّف مع تغيُّر المناخ. ولذلك يتعيَّن تحديد لتي أنجزت مؤخرًا أن تعبر بقوة وبوضوح ا مشروعاتمن ال
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بطريقة اعتباطية نوعًا ما. والعامل اآلخر هو توقع إنجاز عدد صغير للغاية من  1-3-4 هدف المؤشر
ثل الجيل األول من التي يدعمها برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة )بما يم مشروعاتال

 51 يبلغالتدخالت الممولة من هذا البرنامج( خالل فترة التجديد العاشر. ولذلك تقترح اإلدارة هدفًا متحفظًا 
هذا المستوى خالل فترة التجديد الحادي عشر بعد جمع المزيد من  برفعلفترة التجديد العاشر، وتتعهد 

 البيانات األساسية المفيدة.

اإلنتاجية الزراعية والتغذية وحوار السياسات على باجة إلى االهتمام بتمكين المرأة و وأكد األعضاء الح -81
المستوى القطري، وتساءلوا عن اقتراح حذف مؤشر االبتكار والتعلم من إطار قياس النتائج لفترة التجديد 

هذه األبعاد وتؤكد  التاسع. وكما جاء في الدورة الثالثة لهيئة المشاورات، تجدِّد اإلدارة تأكيدها أهمية
لألعضاء أنه تم بالفعل معالجة تلك األبعاد على النحو الوافي من خالل مؤشرات في إطار قياس النتائج 

جميع لريف االمقترح لفترة التجديد العاشر. ويمكن لألعضاء الرجوع إلى الملحق الثاني الذي يتضمن تع
األثر على المتعلق ب 3-3-4سوء تغذية األطفال، وب المتعلق 4-4-4المؤشرات المقترحة، وتحديدًا المؤشرات 

 3االبتكار وتوسيع النطاقالمتعلق ب 2-3-4والمساواة بين الجنسين، المتعلق ب 2-3-4الفقر الريفي، و
بالمنظور المتعلق  3-4-2المتعلق باالنخراط في حوار السياسات الوطنية، والمؤشر  3-8-2والمؤشر 
المتعلق بالتركيز في التنفيذ على  2-3-2علق بتوسيع النطاق، والمؤشر المت 5-4-2، والمؤشر الجنساني

. وتؤكد اإلدارة أن الخطوط التوجيهية الستقصاءات األثر في إطار نظام قياس النتائج المنظور الجنساني
وجيهية عتمد تلك المبادئ التتُ لتنوع الغذائي. وحالما لواألثر الجاري تنقيحها حاليًا تتطلب إدخال مؤشر جديد 

ويمكن إدراجه في نظام قياس النتائج اعتبارًا من فترة  على سبيل التجربةالمنقَّحة، سيبدأ تطبيق المؤشر 
 التجديد الحادي عشر فصاعدًا انتظارًا لما سيسفر عنه ذلك من نتائج.

 وعاتمشر الالتي تحققها ي على المستوى القطر قياس النتائج: المخرجات اإلنمائية  من إطار 3المستوى 
 التي يدعمها الصندوق

عدد األشخاص الذين  لمؤشر الهدفرفع بينما رحَّب أعضاء هيئة المشاورات بطموح اإلدارة في اقتراح  -88
مليونًا في التجديد  91التي يدعمها الصندوق ورفع هذا الهدف من  مشروعاتيحصلون على خدمات من ال

عضاء إيضاحات حول األساس المنطقي الذي يستند مليونًا في التجديد العاشر، التمس األ 831التاسع إلى 
 إليه تحديد هذا المستوى كهدف لفترة التجديد العاشر. 

طرد الملحوظ في هذا المؤشر في السنوات األخيرة، جديد العاشر على أساس التقدم الموحدِّد هدف فترة الت -84
، وهو 4183مليون في عام  91.2، ثم إلى 4184مليون في عام  71.7إلى  4188مليون في عام  59.8من 

مليون سنويًا. والواقع أنه تم تخطي مستوى التسعين مليون شخص المحدد لعام  41ما يمثل زيادة بنحو 
. ويعبِّر هذا االتجاه عن اتساع العمليات الجديدة في التجديدين الثامن والتاسع مقارنة بفترات 4185
سالسل  مشروعاتتلك العمليات نحو التمويل الريفي و  السابقة، فضاًل عن التحوالت في تركيبة اتالتجديد

عدد المستفيدين. وتشير التوقعات إلى أن عدد األشخاص الذين  القيمة، وهو ما يكشف باستمرار عن زيادة
ن كان بمعدل فخذ في  مشروعاتتصل إليهم ال التي يدعمها الصندوق سيستمر في االزدياد سنويًا، وا 

                                                      
( تقييماً لمدى إدخال التدخالت اإلنمائية للصندوق  IFAD10/3/R.3المتعلق بالتكرار وتوسيع النطاق )الوارد في الوثيقة  2-3-4 يشمل تعريف المؤشر 3

، تغيَّر اسم المؤشر ليصبح االبتكار وتوسيع النطاق، وهو ما على هذا البعد ُنهجاً مبتكرة في الحد من الفقر الريفي. وللتعبير بصورة أفضل عن التركيز
 أيضاً مع المؤشر المماثل الذي وضعه مكتب التقييم المستقل.  يتفق
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تقريبًا. ويتوقع عند هذه المرحلة أن يستقر عدد األشخاص الذين تصل  4187-4182الهبوط، حتى الفترة 
المعتمدة قبل فترة التجديد الثامن التي  مشروعاتالتي يدعمها الصندوق نظرًا ألن نسبة ال مشروعاتإليهم ال

ُأدرجت في حساب هذا المؤشر ستكون هامشية، مع افتراض الحفاظ على برنامج قروض وِمنح مماثل 
لمزيد من التفاصيل  81تمويل مشترك مماثلة لما تم تحقيقه في التجديدين الثامن والتاسع )انظر الفقرة ونسبة 
 831قياس هذا المؤشر(. وفي ضوء ذلك، تم رفع المستوى المستهدف المقترح لهذا المؤشر إلى  طريقةعن 

 مليون في فترة التجديد العاشر.

 أهدافرغبة األعضاء في تحديد  حولارت خالل الدورة الثالثة وبعد المزيد من الدراسة للمناقشات التي د -83
 األهداففكرة  بلورة، تقترح اإلدارة إعادة األهداف، واقتراح اإلدارة بحث نطاقات 3لكل مؤشرات المستوى 
من حيث النطاقات المتوقعة. وسوف يكون هذا النهج أنسب للواقع وللتحديات  3لكل مؤشرات المستوى 

تطورها، مثل صعوبة التنبؤ بالطلب الفعلي من العمالء على تدخالت وراء لك المؤشرات و الكامنة وراء ت
معيَّنة وفرص التمويل المشترك أو توسيع النطاق التي قد تنشأ بمرور الوقت. وتم بناًء على ذلك تعديل 

ن على ، ومن هذا المنطلق، اقترحت مجموعة من التوقعات لمؤشر عدد األشخاص الذين يحصلو 3الجدول 
عن طريق  3مؤشرات المستوى سائر الصندوق. وُحدِّدت نطاقات التوقعات بالنسبة ل مشروعاتخدمات من 

 تقييم فخر مستوى لألداء والتطور المتوقع لحافظة الصندوق. 

 3الجدول  
  التي يدعمها الصندوق مشروعاتالالتي تحققها المخرجات اإلنمائية على المستوى القطري : 3المستوى  
خط  المصدر المؤشرات 

 األساس

4183 

نطاقات 

توقعات التجديد 

 العاشر

4181  

المستهدف 

التجديد  في

 التاسع

4185 

 نطاق الوصو  الشام  3-0

األشاااخاص الاااذين يحصااالون علاااى خااادمات مااان  3-8-8

التاااي يااادعمها الصاااندوق )بمالياااين  مشاااروعاتال

 األشخاص؛ نسبة الذكور إلى اإلنا (

نظااااااااااااام إدارة 

 ثرالنتائج واأل

91.2 

(21:54 ) 

 

881 - 831 

 

91  

     إدارة الموارد الطبيعية 3-6

األراضااي الخاضااعة لممارسااات اإلدارة المحساانة  3-4-8

 )بماليين الهكتارات(

نظااااااااااااام إدارة 

 النتائج واألثر

 قيد التتبع  5.1 - 3.3 2.8

نظااااااااااااام إدارة  األراضي التي تخدمها ُنظم الري )بالهكتار( 3-4-4

 ثرالنتائج واأل

277 000  111 421 – 

111 351  

 قيد التتبع 

     الزراعية التكنولوجيات 3-3

األشخاص المدّربون علاى ممارساات/تكنولوجيات  3-3-8

والحياااااااواني )بمالياااااااين  المحصاااااااولياإلنتااااااااج 

 األشخاص؛ نسبة الذكور إلى اإلنا (

نظااااااااااااام إدارة 

 النتائج واألثر

2.2 

(27:53) 

 قيد التتبع  7.7 - 5.5

     الخدمات المالية الريفية 3-4

 قيد التتبع  48 - 82 89.8نظااااااااااااام إدارة المدخرون الطوعياون )بمالياين األشاخاص؛ نسابة   3-2-8
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خط  المصدر المؤشرات 

 األساس

4183 

نطاقات 

توقعات التجديد 

 العاشر

4181  

المستهدف 

التجديد  في

 التاسع

4185 

 (74:41) النتائج واألثر الذكور إلى اإلنا (

نسابة  شطون )بمالياين األشاخاص؛المقترضون الن 3-2-4

 الذكور إلى اإلنا (
نظااااااااااااام إدارة 

 النتائج واألثر

2.4 

(21 :21) 

 قيد التتبع  7.5 - 5.1

     التسويق 3-5

 الطرق التي يتم إنشاؤها/إصالحها )بالكيلو متر( 3-5-8

نظااااااااااااام إدارة 

 النتائج واألثر
841 41 

111 81- 

111 42 

 قيد التتبع 

 (جديدمرافق التجهيز التي يتم إنشاؤها/إصالحها ) 3-5-4

التااااي يااااتم إنشاؤها/إصااااالحها  التسااااويقمرافااااق  3-5-3

 (جديد)

نظااااااااااااام إدارة 

 النتائج واألثر

نظااااااااااااام إدارة 

 النتائج واألثر

398 9 

 

454 3 

311 88- 

511 7 

111 5- 

111 3 

 قيد التتبع 

 

 قيد التتبع 

     الصغرى مشروعاتال 3-2

التااااي تصاااال إلااااى خاااادمات تعزيااااز  مشااااروعاتال 3-2-8

  األعمال

نظااااااااااااام إدارة 

 النتائج واألثر

111 11 111 11- 

111 841 

 تتبعقيد ال 

     السياسات والمؤسسات 3-7

بون علاااااى مواضااااايع اإلدارة  3-7-8 األشاااااخاص المااااادرَّ

المجتمعية )بمالياين ألشاخاص؛ نسابة الاذكور إلاى 

 اإلنا (

نظااااااااااااام إدارة 

 النتائج واألثر

8.1 

(42 :72) 

 قيد التتبع  4.3 - 8.2

  التكيُّف مع تغيُّر المناخ 3-2
     

ات الصااغيرة الفقاارال أفااراد أساار أصااحاب الحياااز 3-1-8

ااار المنااااخ  الاااذين يتلقاااون دعمااااً لمواجهاااة أثااار تغيُّ

 (جديد)بماليين األشخاص( )

نظااااااااااااام إدارة 

 النتائج واألثر

 قيد التتبع 85 - 1 4.3

 
التي يدعمها  مشروعاتالفعالية التشغيلية للبرامج القطرية وال -من إطار قياس النتائج  4المستوى 
 الصندوق

 الرصدالمتعلق ب 2-4-2للمؤشرات التالية:  األهدافرفعت ورة الثالثة لهيئة المشاورات، في ضوء تعقيبات الد -82
 بنسبة المتعلق 2-3-2؛ و15إلى  11يع النطاق، من توسب المتعلق 5-4-2؛ و91إلى  15والتقييم، من 
بيئة الب المتعلق 2-4-2للمؤشرات  مستويات مستهدفة. وُحدِّدت 44إلى  87، من )اإلجمالية( صرف األموال

النسبة المئوية للِمنح المصنفة بأنها مرضية إلى حد ما أو أفضل في التقدم ب المتعلق 2-3-2وتغيُّر المناخ، و
 مشروعاتالمتعلق بالنسبة المئوية لل 7-4-2العام المحرز في التنفيذ. وأضيف مؤشر جديد، هو المؤشر 

لنسبة  8-2-2للمؤشر  الهدفظل و منه.  بقروض وخضعت لتحليل اقتصادي منشور ويمكن التحقق الممولة
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التجاه  ؛ ويضع هذا المستوى المستهدف هامشًا معقواًل لألداء المحسَّن بالنسبة8.41التمويل المشترك عند 
 . المؤشر على مر تاريخه

 2جدول ال 
 التي يدعمها الصندوق مشروعاتالفعالية التشغيلية للبرامج القطرية وال :4المستوى  

 خط األساس مصدرال المؤشرات 

4182 

 فيالمستهدف 
 جديد العاشرتال

4181 

 فيالمستهدف 
 التجديد التاسع

4185 

النسببببة المئويبببة للببببرامج القطريبببة المصبببنَّفة فبببي  4-0

 في أثناء التنفيذ من حيث:أو أفض   4المرتبة 

    

ل وتحساااين األمااان وفاااي زياااادة الااادخ اإلساااهام 2-8-8

ريفيين الغااااذائي وتمكااااين النسااااال والرجااااال الاااا

 الفقرال

 19 العمالل استقصال

(4183-

4182) 

91 91 

 19 العمالل استقصال االلتزام بجدول أعمال فعالية المعونة 2-8-4

(4183-

4182) 

811 811 

 18 العمالل استقصال االنخراط في حوار السياسات الوطنية  2-8-3

(4183-

4182) 

15 71 

 94 العمالل استقصال بنال الشراكات  2-8-2

(4183-

4182) 

91 91 

 المصنَّفة فبي المرتببة مشروعاتلالمئوية لنسبة ال 4-6

 أو أفض  عند اإلدراج 4

    

 15 91 98 ضمان الجودة التصنيف العام لجودة التصميم 2-4-8

التصاانيف العااام لجااودة التصااميم )الاادول الهشااة  2-4-4

 فقط(

 11 15 13 ضمان الجودة

المنظور الجنساني 2-4-3
(أ)

 91 91 18 لجودةضمان ا 

 11 91 11 ضمان الجودة الرصد والتقييم 2-4-2

 11 15 13 ضمان الجودة توسيع النطاق  2-4-5

 غير منطبق 11 غير منطبق ضمان الجودة (جديدر المناخ )البيئة وتغيُّ  2-4-2

خضعت لتحليال والممولة بقروض  مشروعاتال 2-4-7

اقتصادي منشور ويمكن التحقق منه
)ب(
 (جديد) 

 غير منطبق 15 غير منطبق تباسجالت المك

     إدارة الحافظة 4-3

الفاصاال الزمنااي بااين الموافقااة علااى المشااروع  2-3-8

 (باألشهر)من األموال وصرف الدفعة األولى 

 مشروعاتنظام المنح وال

 االستثمارية

87 82 82 

 مشروعاتنظام المنح وال (  إجماالً صرف األموال )ل النسبة المئوية 2-3-4

 االستثمارية

85.1 44 87 

الحاااااالت )األمااااوال النساااابة المئويااااة لصاااارف  2-3-3

الهشة(
)ج(

 

 مشروعاتنظام المنح وال

 االستثمارية

85.3 41 81 

 تقارير وضع المشروعات   المنظور الجنسانيالتركيز في التنفيذ على  2-3-2

المشروع/نظام المنح 

 االستثمارية مشروعاتوال

19 91 91 
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 خط األساس مصدرال المؤشرات 

4182 

 فيالمستهدف 
 جديد العاشرتال

4181 

 فيالمستهدف 
 التجديد التاسع

4185 

المصاااانفة بأنهااااا  مشااااروعاتالمئويااااة لل النساااابة 2-3-5

مرضية إلى حد ما أو أفضل مع معادل صارف 

مقباااااول )قياسااااااً ببرناااااامج العمااااال والميزانياااااة 

   (جديدالسنوية المعتمدين( )

التقرير المتعلق بوضع 

 المشروع

 غير منطبق 25 55

النسبة المئوية للِمنح المصنفة بأنها مرضاية إلاى  2-3-2

المحاارز فااي التنفيااذ التقاادم العااام  ماان حياا حااد 

 )جديد(

 غير منطبق 11 غير منطبق تقارير وضع الِمنح 

     التموي  المشترك 4-4

)اإلجمالي(  نسبة التمويل المشترك 2-2-8
د
 مشروعاتنظام المنح وال  

 االستثمارية

8.44 

(4188-

4182) 

8.41 8.2 

)أ(
التدي ص ددت ص دوفت فدي  مشدروعاتنتداج  ال التدي صصدن مما سح ال اليح الالسير على في فترة التجديد العاشر لموا   الصندوق  سيستمر 

سياسدح الصدندوق المتعلادح لالمسداواة لدين الجنسدين وصممدين المدرأة  عنالمنظو  الجنساني وصعمم المساواة لين الجنسين في التارير السنوي 

 .سنويا  في صارير الفعاليح اإلنماجيح للصندوق ير الذي 
)ب(

 .مشروعاتا ي ليس أسلولا  يممن افعتما  عليه في صادير صمالي  وفواجد لعض أنواع صدخالت الالت ليل اف تص 
)ج( 

الصدندوق  و دي صجمد  لدين  اجمدح منسداح متفدت عليقدا لدين المصدا ر التدي حدد  ا الدول القشدح  البيانات صمثل المبالغ المصروفح في  اجمح 

 ظمح التعاون والتنميح في الميدان اف تصا ي.من و اجمح مجمعح مناإلنماجيح المتعد ة األطرار 

 يتضمن صارير الفعاليح اإلنماجيح للصندوق صفاصيل النتاج   وذلك على سبيل المثال حسب مصد  التمويل المشترك ونوع البلد. ) (

 

 الفعالية والكفاءة المؤسسيتان في الصندوق  -من إطار قياس النتائج  5المستوى 

المتعلق  3-3-5المؤشرات التالية: المؤشر  أهدافورفعت  5أهداف مؤشرات المستوى  فيأيضًا أعيد النظر  -85
المتعلق بالمبالغ  5-3-5بالتزامات القروض والِمنح مقابل كل دوالر أمريكي من النفقات اإلدارية، والمؤشر 

ليًا عن المؤشرين المصروفة مقابل كل دور أمريكي من النفقات اإلدارية. وال يكاد هذان المؤشران يختلفان فع
باستثناء اقتراح حسابهما بعد ذلك عكسيًا )بحيث  IFAD10/3/R.3الواردين في الوثيقة  5-3-5و 5-3-3

يكون مستوى النفقات اإلدارية قاسمًا وليس مقسومًا( بما يعبِّر عن المنطق البديهي الواضح المتمثل في أن 
حسنًا في األداء )في حين أن الصيغة السابقة لهذين ارتفاع مستوى النتائج التي يتم اإلبالغ عنها يمثل ت

 المؤشرين كانت تعني ضمنًا أن األداء يزداد سوءًا كلما ارتفع مستوى النتائج التي يتم اإلبالغ عنها(.
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 5جدول ال

 الفعالية والكفاءة المؤسسيتان في الصندوق :5المستوى 

 خط األساس المصدر المؤشرات 

أو  4182سنة 

 غيرها

 فيدف المسته

 التجديد العاشر

4181 

 فيالمستهدف 

 التجديد التاسع

4185 

     ن تعبئة الموارد وإدارتهاتحس 5-0 

النساابة المئويااة لتعهاادات التجديااد العاشاار مقارنااة  5-8-8

 بالمستوى المستهدف لتجديد الموارد

قواعااااااااااد بيانااااااااااات 

 المنظمة

95 

 

811 811 

     البشريةتحسن إدارة الموارد  5-6 

مؤشااااار انخاااااراط الماااااوظفين: النسااااابة المئوياااااة  5-4-8 

للموظفين المنخارطين إيجابيااً فاي تحقياق أهاداف 

 الصندوق

الدراساااااااااااااااااااااااااااااااااة  

االستقصااااااااااااااااااااااائية 

 للموظفين العالمية

72 

   

75 75 

النسابة المئويااة للعاااملين ماان الاادول األعضااال فااي  5-4-4 

 القائمتين بال وجيم

قواعااااااااااد بيانااااااااااات 

 المنظمة

 تتبعقيد ال  قيد التتبع  21

الفنية من الفئاة  الوظائفالنسبة المئوية للنسال في  5-4-3 

 فما فوقها  5-ف

قواعااااااااااد بيانااااااااااات 

 المنظمة

49 

 

35 35 

الوظااااائف الفنيااااة  َشااااغلالوقاااات الااااذي يسااااتغرقه  5-4-2 

 الشاغرة )باأليام(

قواعااااااااااد بيانااااااااااات 

 المنظمة

819 

 

811 811 

     تحسن الكفاءة اإلدارية 5-3

لكل من:  المخصصةلميزانية حصة موارد ا 5-3-8
)أ(

 

  8المجموعة  

  4المجموعة  

 3المجموعة  

 2المجموعة  

قواعااااااااااد بيانااااااااااات 

 المنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نساابة وظااائف المكاتااب القطريااة المرصااودة فااي  5-3-4

 الميزانية

قواعااااااااااد بيانااااااااااات 

 المنظمة

24.7 25 25 

بالااادوالر األمريكاااي  والِمااانحالتزامااات القاااروض  5-3-3

 دوالر أمريكي من النفقات اإلداريةمقابل كل 

قواعااااااااااد بيانااااااااااات 

 المنظمة

7.9 

(4188-4183) 

1.4 

 

1 

 

التزاماااات القاااروض والماااِنح والتمويااال المشاااترك  5-3-2

بالدوالر األمريكي مقابل كل دوالر  مشروعاتلل

 (جديدمن النفقات اإلدارية )

قواعااااااااااد بيانااااااااااات 

 المنظمة

82.9 

(4188-4183) 

 غير منطبق 85.4

المبال  المصاروفة بالادوالر األمريكاي مقابال كال  5-3-5

 دوالر من النفقات اإلدارية

قواعااااااااااد بيانااااااااااات 

 المنظمة 

5.8 

(4188-4183) 

5.5 

 

5.3 

)أ(
بحلةةول  التنفيةذي لهةذا المؤشةر وسةةوف يعةرض علةى المجلةةس هةةدف تةةم اقتةراح، 4185المجموعةةات فةي عةام ميزنةة عقةب مراجعةة وتنقةةيح نهةج  

ذلةةك فةةي سةةياق التحةةديثات األخةةرى إلطةةار قيةةاس النتةةائج التةةي سةةتقترح علةةى المجلةةس التنفيةةذي بحلةةول نهايةةة عةةام  يجري)سةة 4185نهايةةة عةةام 
 . انظر مصفوفة التزامات التجديد العاشر، االلتزام الثاني المتعلق بمجال اإلصالح في إطار نظام قياس النتائج(.4185
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يببتم الوصببو  إلببيهم  الببذينالعالقببة بببين مؤشببرات )وأهببداف( عببدد األشببخاص  -ثالثببا 

 وإخراجهم من دائرة الفقر

خراجهم من دائرة  -82 هناك ارتباط إلى حد ما بين المؤشرات المتعلقة بعدد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم وا 
البرامج لمدى وصول ، تبعًا الثانييمكن أو ال يمكن أن تسفر عن زيادات في  األولالفقر؛ فالزيادات في 
أو مدى استهداف تلك  دوق، بمرور الوقت، إلى المستفيدين دون خطوط الفقر المحددةالتي يدعمها الصن

المختلفة نوعًا ما وُنهجًا  مشروعات. ويشمل قياس هذه المؤشرات مجموعات من الالبرامج لهؤالء المستفيدين
 منهجية مختلفة بدرجة كبيرة.

إلى العدد التراكمي لألشخاص الذين  ويشير المؤشر المتعلق بعدد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم -87
 الجارية )أو النشطة( في سنة معيَّنة. ويعني ذلك أن هذا المؤشر مشروعاتيحصلون على خدمات من كل ال

في مختلف مراحل التنفيذ، سواًء التي اعُتمدت مؤخرًا أو التي اقتربت من منتصف المدة  مشروعاتيشمل ال
نظام إدارة النتائج  باستخدام مشروعاتتم اإلبالغ عن البيانات من الأو التي تقترب من مرحلة اإلنجاز. وي

الذين يتم  بيانات األشخاصألن كل سنة  األداء في حساباتبياناتها  تدرجالتي  مشروعاتال وتتغيرواألثر. 
ولم يكن من ألكثر من سنة ) نشطة مشروعاتال يبدأ إدراجها في الحسابات عندما تكونالوصول إليهم 

الذين يتم  وتستبعد من الحسابات بيانات األشخاص ،السابقة( السنةفي حسابات  بياناتها إدراج الممكن
)التي كان يمكن إدراج بياناتها عن األشخاص  السنة السابقة المنجزة في مشروعاتفي الالوصول إليهم 

ى أساس ما يلي: ويحدَّد المستوى المستهدف للمؤشر عل .الذين وصلت إليهم في حسابات السنة السابقة(
( التطور المتوقع 4( االتجاهات األخيرة في األداء المتعلق بنطاق الوصول الذي يتم اإلبالغ عنه؛ )8)

المتوقع أن تدخل ضمن  مشروعاتالصندوق النشطة، مع مراعاة النطاق المقرر لل مشروعاتلحافظة 
التي من  مشروعاتتعلقة بال( البيانات الم3التي ستستخدم في حساب المؤشر؛ ) مشروعاتمجموعة ال

 المتوقع إنجازها في المستقبل القريب.

ويشمل مؤشر عدد األشخاص الذين يخرجون من دائرة الفقر منهجية مختلفة بدرجة كبيرة وأكثر تعقيدًا  -81
من الوثيقة  47في الفقرة  مقارنة بمؤشر عدد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم. وكما جاء

EB 2012/107/INF.7األثر لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق اتمنهجيات تقييم’عنونة ، الم:‘ 

 مشروعاتعلى عكس عدد األفراد الذين وصل إليهم المشروع مباشرة، ال يتسنى لوحدات إدارة ال”
بوجه عام إجراء قياس دقيق أو وضع تقدير موثوق به لعدد من تخلصوا من قبضة الفقر. ويرجع 

)في السابق( تعين مؤشر  مشروعاتيما يلي: أواًل، أنه ليست كل تصاميم الذلك إلى أسباب تتمثل ف
ومستوى الفقر المقرر استهدافه بطريقة ثابتة أمام التغيُّرات وقابلة للقياس بنفس القدر. وثانيا، ألن 

ليست في وضع يسمح بصورة منتظمة )من حيث التوقيت والقدرات( بقياس  مشروعاتوحدات إدارة ال
وتتسم  دراسات استقصائيةعلى مستويات الفقر. فهذا يتطلب تقييمات تستند إلى  وعاتمشر أثر ال

 “.بالثبات في مواجهة التغيرات؛ وهو ما يفضل التعهد به إلى مؤسسات خبيرة في مجال التقييم
 ألثر الدقيقة التي يقتضيها قياس هذا المؤشرإجراء تقييمات ا وهذه التكاليف الباهظة التي ينطوي عليها -89

. وبالتالي لموارد الصندوق التاسعااللتزامات ذات الصلة التي تم التعهد بها لفترة التجديد تعترف به وتجسده 
 مشروعاً  42( تقييم أثر 8فإن نهج القياس المتبع في فترة التجديد التاسع يتألف من خطوتين رئيسيتين: )
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مات األثر في حافظة الصندوق للفترة ( استقراء نتائج تقيي4؛ و)4185-4181ا في الفترة سيتم إنجازه
أكبر كثيرًا من  مشروعاتنشطة أو منجزة في تلك الفترة )وهي مجموعة  مشروعاتالتي تضم  4181-4185

ومن المتوقع  .4التي يستند إليها مؤشر عدد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم( مشروعاتمجموعة ال
رة التجديد العاشر، على أن تؤخذ في االعتبار الدروس استخدام نهج مماثل عمومًا لقياس المؤشر في فت

 المستفادة من فترة التجديد التاسع وبما يتمشى مع التزامات التجديد العاشر المتفق عليها في هذا المجال. 

، تم تحديد المستوى المستهدف لهذا المؤشر في فترة التجديد التاسع على أن يكون 2وكما جاء في الفقرة  -41
استنادًا تقدير تقريبي، مع االستفادة من عدد محدود من الدراسات الكلية المتاحة فنذاك، وليس  مفهومًا أنه

أدلة قاطعة أو قوية من تقييمات أثر البرامج التي يدعمها الصندوق. وحالما يتم إنجاز مبادرة تقييم األثر  إلى
يمكِّنه من تحديد أهداف قائمة  ( سيكون الصندوق في وضع4185لتاسع )بحلول نهاية عام الفترة التجديد 

 على األدلة لهذا المؤشر.

 

 
 

                                                      
 . EB 2012/107/INF.7انظر المزيد من المعلومات في الوثيقة  4
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األساس المنطقي الختيار مؤشرات إطار قياس نتائج األثر لفترة التجديد العاشر 

 لموارد الصندوق

أعرب أعضاء هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصةندوق خةالل الةدورة الثالثةة عةن تأييةدهم  -8
دارة الراميةة إلةى ترشةيد إطةار قيةاس نتةائج التجديةد العاشةر وزيةادة تركيةزه االسةتراتيجي، مةع الواسع لجهةود اإل

رصةةةد المؤشةةةرات التةةةي ُألغيةةةت مةةةن اإلطةةةار وذلةةةك مةةةن خةةةالل عمليةةةة إدارة األداء فةةةي مالحظةةةة االسةةةتمرار 
 الداخلي.

 

 العالم نواتج الحد من الفقر وتحقيق األمن الغذائي واالستثمار الزراعي في: 0المستوى  
 التعليقات المؤشرات

  في العالم التغذيةتحسين نواتج الحد من الفقر و 0-0

دوالر  8.45السااااكان الااااذين يعيشااااون علااااى أقاااال ماااان  8-8-8

 (النسبة المئويةأمريكي في اليوم )

نظاااراً للمناقشاااات الجارياااة حاااول اإلطاااار الجدياااد  .مسبببتبقاة

ى هااااذ  لألهااااداف اإلنمائيااااة المسااااتدامة، يقتاااارح اإلبقااااال علاااا

ترة التجديد العاشر، المؤشرات مؤقتاً في إطار قياس النتائج لف

أن يساااتمر اساااتخدامها فاااي إطاااار األهاااداف  حإذ مااان المااارج

اإلنمائية المستدامة. ويمكان النظار فاي إدخاال تعاديالت عليهاا 

فاااي الوقااات المناساااب بعاااد اعتمااااد إطاااار األهاااداف اإلنمائياااة 

   المستدامة

 (النسبة المئويةتغذية بين السكان )معدل انتشار نقص ال 8-8-4

األطفااال دون الخامسااة ماان العماار الااذين يعااانون نقااص  8-8-3

 الوزن 

  العالميةنواتج التنمية واالستثمارات الزراعية  0-6

عن تغيُّر ال ُيذكر من سنة إلى أخرى كماا  يكشفان. انمستبعد (811=4118-8999مؤشر إنتاج المحاصيل )

ة نسااابياً مااان حيااا  إدارة األدال. وينبغاااي ا محااادودماااأن قيمته

مراعااااة اختياااار مؤشااارات ذات صااالة مااان إطاااار األهاااداف 

 اإلنمائية المستدامة حالما تتم الموافقة عليه

 إضافة القيمة الزراعية )النسبة المئوية للنمو السنوي(

هااااة إلااااى مسااااتوى المساااااعدة اإلنمائيااااة الرساااامية  8-4-8 الموجَّ

 الزراعة

 مستبقى 

 أو % 5البلاادان الناميااة التااي تبلاا  حصااة الزراعااة فيهااا  8-4-4

 أكثر من إجمالي اإلنفاق العام

بعد تعديل التعرياف ليشامل كال البلادان النامياة التاي  مستبقى.

أو أكثار مان إجماالي اإلنفاااق  % 5تبلا  فيهاا حصاة الزراعااة 

 الوطني

 

 

 

  



 IFAD10/3/R.6/Add.2 الملحق األول

85 

 ألثر اإلنمائيالنواتج اإلنمائية واتحقيق مساهمة الصندوق في  :6المستوى 

 تعليقات المؤشرات 

 عدد األشخاص الذين يخرجون من دائرة الفقر 6-0

)جديبد فبي التجديبد يخرجون من دائرة الفقر  الذينعدد األشخاص  4-8-8

 التاسع(

 

 مستبقى

  مؤشرات األثر )جديد في التجديد التاسع( 6-6

 مستبقى ()جديد في التجديد التاسعمؤشر ملكية األصول األسرية  4-4-8

سااول  -مؤشاارات فرعيااة  3مسااتوى سااول التغذيااة لاادى األطفااال ) 4-4-4

ع باااين الفتياااات  التغذياااة الحااااد والمااازمن ونقاااص الاااوزن( ماااوزَّ

 (جديد في التجديد التاسعواألوالد )

 مستبقى

 مستبقى (جديد في التجديد التاسعمدة موسم الجوع )

المصبببنَّفة بانهبببا )النسببببة المئويبببة للمشبببروعات  النبببواتجمؤشبببرات  6-3

 ُمرضية إلى حد ما أو أفض ( عند اإلنجاز

 

اااااار عاااااان شاااااارط مساااااابَّق لتصااااااميم  مسببببببتبعد: الماللمة يعبِّ

المشروعات والموافقاة عليهاا، وبالتاالي فهاو محادود 

القيمااة كمؤشاار للنااواتج. وتقتاارب النااواتج دوماااً ماان 

على ترشايد مجموعاة ذلك في المائة. ويساعد  811

 المؤشرات

 مستبقى اليةالفع 4-3-8

 مستبقى الكفالة 4-3-4

 مستبقى األثر على الفقر الريفي 4-3-3

 مستبقى المساواة بين الجنسين 4-3-2

 مستبقى استدامة الفوائد 4-3-5

يراعى االبتكار بالفعل في مؤشر التكرار  مستبعد. (معد  في التجديد التاسعاالبتكار والتعلم )

ر في المحلق وتوسيع النطاق )انظر تعريف المؤش

الثاني( ويبدو بالتالي تكراراً ال داعي له. ويساعد 

 ذلك على ترشيد مجموعة المؤشرات

  

 مستبقى (معدَّ  في التجديد التاسعالتكرار وتوسيع النطاق ) 4-3-2

 مستقى (جديد في التجديد التاسعالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية ) 4-3-7

جديد فبي تغيُّر المناخ ) معات الصغيرة دعم تكيَّف أصحاب الحياز 4-3-1

 (التجديد التاسع

 مستبقى

 مستبقى (جديد في التجديد التاسعاألدال الحكومي ) 4-3-9
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 والمشروعات القطرية مساهمة الصندوق في مخرجات البرامج  :3المستوى 

 تعليقاتال المؤشرات 

 االنتشار الشام  3-0

خااادمات مااان المشاااروعات التاااي يااادعمها يحصااالون علاااى  الاااذيناألشاااخاص  3-8-8

 الصندوق )عدد األشخاص إلى جانب نسبة الذكور إلى اإلنا (

 مستبقى

  إدارة الموارد الطبيعية 3-6

ااانة  الملكياااةأراضاااي ماااوارد  3-4-8 المشاااتركة الخاضاااعة لممارساااات اإلدارة المحسَّ

 )بالهكتار(

 مستبقى

تخااادمها ُنظااام الاااري التاااي ياااتم إنشاؤها/إصاااالحها  التااايمسااااحة األراضاااي  3-4-4

 )بالهكتار(

 مستبقى

  الزراعية التكنولوجيات 3-3

ممارساااااات/تكنولوجيات اإلنتااااااج الزراعاااااي  علاااااىالمااااادربون  األشاااااخاص 3-3-8

 والحيواني )نسبة الذكور إلى اإلنا (

اتسع المؤشر ليشمل اإلنتاج الحيواني المشار إليه في المؤشر  معد .

 التالي

 اإلنتاج الحيواني/تكنولوجيات ممارساتعلى األشخاص المدربون 
علاااى ترشااايد مجموعاااة  ذلاااك . يسااااعد8-3-3فاااي المؤشااار  مبببدمج

 المؤشرات 

  الخدمات المالية الريفية. 3-4

 مستبقى المدخرون الطوعيون )نسبة الذكور إلى اإلنا ( 3-2-8

 مستبقى المقترضون الناشطون )نسبة الذكور إلى اإلنا ( 3-2-4

 (جديد في التجديد التاسعقيمة القروض والمدخرات المعبأة بماليين الدوالرات )
أوضااح بااديهياً، ويركاازان  4-2-3و 8-2-3. المؤشااران انمسببتبعد

 (جديد في التجديد التاسعقيمة حافظة القروض اإلجمالية )  على األشخاص. يساعدان على ترشيد مجموعة المؤشرات

  التسويق 3-5

 مستبقى كيلو متر(بالالطرق التي يتم إنشاؤها/إصالحها ) 3-5-8

 أدنا  3-5-3و 4-5-3 الجديدان ليحل محله المؤشران مستبعد  التسويق التي يتم إنشاؤها/تعزيزهاجماعات 

نظاااراً ألهمياااة تحساااين رباااط أصاااحاب جديبببد فبببي التجديبببد العاشبببر  تم إنشاؤها/إصالحهايمرافق التجهيز التي  3-5-4

 ات الصغيرة باألسواقالحياز

نظاااراً ألهمياااة تحساااين رباااط أصاااحاب  جديبببد فبببي التجديبببد العاشبببر مرافق التسويق التي يتم إنشاؤها/إصالحها 3-5-3

 الحيازات الصغيرة باألسواق

  المشروعات الصغرى 3-2

ليااة غياار واضااح مسببتبعد وتنظيم المشروعاتالمدربون على األعمال  األشخاص أو غياار قااوي. يساااعد . الااربط بالنتااائج األوَّ

 على ترشيد مجموعة المؤشرات

 مستبقى التي تصل إلى خدمات تعزيز األعمال مشروعاتال 3-2-8

  السياسات والمؤسسات 3-7

مصاانَّف حسااب نااوع مواضاايع اإلدارة المجتمعية) علااى الماادربوناألشااخاص  3-7-8

 (الجنس
 مستبقى

لياااة غيااار قاااوي. يسااااعد علاااى ترشااايد تبعدمسببب إعدادهالقروية/المجتمعية التي يتم اخطط العمل  . الاااربط بالنتاااائج األوَّ

 مجموعة المؤشرات

 التكيُّف مع تغيُّر المناخ  3-2

التصادي لتاأثيرات الصاغيرة الفقارال فاي دعم أفراد أسار أصاحاب الحياازات  3-1-8

 تغيُّر المناخ

 

اااف أصاااحاب جديبببد فبببي التجديبببد العاشبببر . نظاااراً ألهمياااة دعااام تكيَّ

 يرة مع تغيُّر المناخالحيازات الصغ
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 والمشروعاتالقطرية الفعالية التشغيلية للبرامج  :4المستوى 

 تعليقات المؤشرات 

  جودة البرامج القطرية عند اإلدراج

المصانَّفة النسبة المئوية لبارامج الفارص االساتراتيجية القطرياة المساتندة إلاى النتاائج 

 أو أفضل 2في المرتبة 

ي يساتند إلياه القيااس لايس قويااً وال الاذاألسااس  مستبعد.

موضااوعياً بصاافة خاصااة. وجاارت العااادة علااى اإلبااال  

. يساعد على ترشايد مجموعاة 811دائماً عن األدال عند 

   المؤشرات

فبي أثنباء أو أفضب    4 المرتببةالنسبة المئوية للببرامج القطريبة المصبنَّفة فبي  4-0

 التنفيذ من حيث:
 

وتحسين األمن الغذائي وتمكين النسال والرجاال  الدخول في زيادةالمساهمة  2-8-8

 الريفيين الفقرال

 مستبقى

 مستبقى فعالية المعونة أعمالااللتزام بجدول  2-8-4

 مستبقى (جديد في التجديد التاسعاالنخراط في حوار السياسات الوطنية ) 2-8-3

 مستبقى (جديد في التجديد التاسع) الشراكاتبنال  2-8-2

أو أفضببب  عنبببد  4التبببي تصبببنَّف فبببي المرتببببة لمشبببروعات المئويبببة لنسببببة ال 4-6

 اإلدراج
 

 مستبقى (جديد في التجديد التاسعاإلجمالي ) المتوسط 2-4-8

جديببد فببي التجديببد المتوسااط اإلجمااالي للمشااروعات فااي الاادول الهشااة فقااط ) 2-4-4

 مستبقى (التاسع

 مستبقى   المنظور الجنساني 2-4-3

 مستبقى (جديد في التجديد التاسعوالتقييم ) الرصد 2-4-2

التاي تحصال علاى تقاديرات إيجابياة فاي توسايع النسبة المئوية للمشاروعات  2-4-5

 مستبقى )معد  في التجديد التاسع(النطاق 

ااار  جديبببد فبببي التجديبببد العاشبببر البيئة وتغير المناخ.  2-4-2 نظاااراً ألهمياااة البيئاااة وتغيُّ

 المناخ

الممولااة بااالقروض تخضااع لتحلياال اقتصااادي منشااور ويمكاان المشااروعات  2-4-7

 التحقق منه

وقااد أضاايف لضاامان االهتمااام  جديببد فببي التجديببد العاشببر

 بالتحليل االقتصادي لتدخالت المشروعات

  إدارة الحافظة 4-3

الموافقاااة علاااى المشاااروع وصااارف الدفعاااة األولاااى  باااينالفاصااال الزمناااي   2-3-8

 مستبقى (باألشهر)

 قيةاتبمؤشر االس
، وهااااو مؤشاااار 5-3-2اسااااُتبدلت بالمؤشاااار . ةمسببببتبعد 

   أفضل للتنبؤ وبالنواتج النهائية للمشروعات

 

ة   للخطرالمشروعات المعرضَّ

 الوقت المخصص للمشروعات )بالنسبة المئوية(تجاوز 

 المدة التي يستغرقها تجهيز طلبات السحب )باأليام(

 مستبقى )جديد في التجديد التاسع(جمالية الحافظة اإل -نسبة صرف األموال  2-3-4

 مستبقى صرف األموال في البلدان التي تعاني أوضاعاً هشة ةنسب 2-3-3

 مستبقى   المنظور الجنسانيالتركيز في التنفيذ على  2-3-2

ندوق على مستوى أوسع )مثال يسجل أدال الصمستبعد.   نسبة المشروعات التي يصنَّف فيها أدال الصندوق بأنه ُمرض إلى حد ما أو أفضل

المسااتوى القطااري( ماان خااالل المؤشاارات القائمااة علااى 

. 8-2العمالل/الشااااركال فااااي إطااااار البنااااد  استقصااااالات
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 تعليقات المؤشرات 

 يساعد على ترشيد مجموعة المؤشرات

ماع معادل  ،نسبة المشروعات المصنَّفة بأنهاا ُمرضاية إلاى حاد ماا أو أفضال 2-3-5

 يات السنوية المعتمدة(صرف مقبول )مقارنة بخطط العمل والميزان

أضاايف باادالً ماان المؤشاارات جديببد فببي التجديببد العاشببر. 

المقترح اساتبعادها أعاال ، ويتماشاى ماع اإلطاار العاالمي 

 لرصد الشراكات ومؤشر إمكانية التنبؤ بالمعونة

نساابة الِماانح المصاانَّفة بأنهااا ُمرضااية إلااى حااد مااا فيمااا يتعلااق بالتقاادم العااام  2-3-2

 يذالمحرز في التنف

أضاااايف نظااااراً لألهميااااة  .ديببببد فببببي التجديببببد العاشببببرج

االستراتيجية لبرنامج الِمنح وفاي ضاول السياساة الجديادة 

 4185لتمويل الِمنح التي ستوضع في عام 

  المشروعات وتقييمهارصد  4-4

نظاام قيااس النتاائج واألثار أو  الستقصاالاتنسبة المشروعات التاي تخضاع  2-2-8

جديبد فبي أساساية )النسابة المئوياة التراكمياة( ) اتاستقصاالما يعادلهاا مان 

 ( التجديد التاسع

فاي  جماودوجد يتحسن األدال بدرجات كبيرة، و. مستبعد

، ولااام يعاااد يمثااال مجاااال أدال حاسااام، المساااتمر التحساااين

وربمااا لاام تعهااد هناااك حاجااة إلااى رصااد  علااى مسااتوى 

. يساااااعد علااااى ترشاااايد مجموعااااة إطااااار قياااااس النتااااائج

 المؤشرات

م  للمشااروعاتالنساابة المئويااة  2-2-4 استقصااالات لنظااام إدارة النتااائج واألثاار التااي تقاادِّ

 )جديد في التجديد التاسع(

أو  2لمصانَّفة فاي المرتباة )النسبة المئوية ا المشروعاتجودة تقارير إنجاز  2-2-3

  (جديد في التجديد التاسع( )أفضل

 التموي  المشترك 4-5

 ركنسبة التمويل المشت 2-5-8

 مستبقى

 

 : الفعالية والكفاءة المؤسسيتان في الصندوق5المستوى  

 تعليقات المؤشرات 

  تحسن تعبئة الموارد وإدارتها 5-0 

 مستبقى من تعهدات تجديد الموارد المتحققةالنسبة المئوية  5-8-8 

  تحسن إدارة الموارد البشرية 5-6 

تحقياق يجابيااً فاي إن المنخارطين الماوظفي نسبةوظفين: مؤشر انخراط الم 5-4-8 

 أهداف الصندوق

 مستبقى

القااائمتين بااال لمئويااة للعاااملين ماان الاادول األعضااال المدرجااة فااي نساابة اال 5-4-4 

 وجيم

 مستبقى

 مستبقى فما فوقها 5-الفنية من الرتبة ف  الوظائففي لنسال المئوية لنسبة ال 5-4-3 

 مستبقى الفنية الشاغرة )باأليام( غل الوظائفالوقت الذي يستغرقه شَ  5-4-2 

  تحسن إدارة المخاطر

المتعلقااة بتوصاايات المراجعااة الداخليااة ذات األولويااة عاادد اإلجاارالات المتااأخرة  

 العليا

وجااااد ي. تحساااان األدال باااادرجات كبياااارة، ومسببببتبعد

، ولاام يعااد يمثاال مجااال المسااتمر التحسااينفااي  جمااود

رصاد  أدال حاسم، وربما لام تعهاد هنااك حاجاة إلاى 

علاااى مساااتوى إطاااار قيااااس النتاااائج. ويسااااعد علاااى 

 ترشيد مجموعة المؤشرات

 تحسن الكفاءة اإلدارية 5-3

 نسبة الميزانية اإلدارية إلى برنامج القروض والمنح المقرر

. جارى تتبعاه فاي إطاار قيااس نتاائج التجدياد مستبعد

التاسع، ويتم اإلبال  عنه للمجلس التنفيذي ومناقشاته 

ة مراجعااااة الحسااااابات فااااي سااااياق معااااه ومااااع لجناااا

استعراضاااات برناااامج عمااال وميزانياااة الصاااندوق. 

يساعد علاى ترشايد مجموعاة مؤشارات إطاار قيااس 
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 تعليقات المؤشرات 

 النتائج

لة )مسبقاً( في التجديد التاسعالمؤشرات    الجديدة أو المعدَّ

 لكل من:  المخصصةحصة موارد الميزانية  5-3-8

  8المجموعة  

  4المجموعة  

 3المجموعة  

 2المجموعة  

تحسين المؤشر بعد مراجعاة نهاج سيجري  مستبقى.

 ميزنة المجموعات

الوظاائف المرصاودة فاي الميزانياة مقابال مجماوع الوظاائف المرصاودة فاي نسابة 

 الميزانية لكل من: 

  8المجموعة  

 4المجموعة  

 3المجموعة  

 2المجموعة  

بدرجاااة كبيااارة تبعااااً للمؤشااارات  ةيرامتغااا مسبببتبعد.

أعااال ، وتساااعد علااى ترشاايد  8-3-5تحاات  الااواردة

 مجموعة مؤشرات إطار قياس النتائج

جديبببد فبببي نسااابة وظاااائف المكاتاااب القطرياااة المرصاااودة فاااي الميزانياااة ) 5-3-4

 التجديد التاسع(

 مستبقى

لة )الحقاً( في التجديد التاسعالمؤشرات    الجديدة أو المعدَّ

ل دوالر أمريكاااي مااان النفقاااات بالااادوالر لكااا والِمااانحالتزاماااات القاااروض  5-3-3

 اإلدارية

ت الطفيفااااة بعااااد إدخااااال بعااااض التغيياااارا مسببببتبقى.

 ،. وتاام تبساايط اساام المؤشاارمقارنااة بالمؤشاار السااابق

وأماا أساالوب الحساااب فهاو مقلااوب المؤشاار السااابق، 

 أي أن زيادة النتائج تمثل تحسناً في األدال

ممولاااة مااان رساااوم اإلدارة( النفقاااات ال هاااانسااابة النفقاااات اإلدارياااة الفعلياااة )بماااا في

م إلااى الااادول  “الااادعم التقنااي ”التاااي تغطااي مخصااوما منهااا النفقاااات الفعليااة  المقااادَّ

 األعضال وبرنامج العمل المتكامل

 

والتمويااال المشاااترك للمشاااروعات بالااادوالر  والِمااانحالتزاماااات القاااروض  5-3-2

 األمريكي مقابل كل دوالر من النفقات اإلدارية

، 3-3-5كااارر مااااع المؤشاااار متغاااااير ومتمسبببتبعد. 

وبالتالي فإن قيمته اإلضافية محدودة من حيا  إدارة 

 األدال

 

كمقياااس أوسااع وأشاامل  جديببد فببي التجديببد العاشببر

 للكفالة

األمريكاااي مقابااال كااال دوالر أمريكاااي مااان  بالااادوالرالمباااال  المصاااروفة  5-3-5

 النفقات اإلدارية

. بعااااد إدخااااال بعااااض التعااااديالت الطفيفااااة مسببببتبقى

بالمؤشااار الساااابق. تااام تبسااايط اسااام المؤشااار  مقارناااة

وأصبح أسلوب الحساب مقلوب المؤشر الساابق، أي 

 أن زيادة النتائج تمثل تحسناً في األدال

التحسين، ولم يعاد  يوجد جمود في مواصلة مستبعد. الخدمات العامة إلى مجموع تكاليف الموظفينفئة نسبة التكاليف الفعلية لموظفي   

حاسااام، وربماااا لااام تعاااد هنااااك أي يمثااال مجاااال أدال 

حاجااة إلااى رصااد  فااي إطااار قياااس النتااائج. ويساااعد 

 على ترشيد مجموعة المؤشرات
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 قياس النتائج لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق ومصادر بياناتها إطار تعاريف مؤشرات

 

 في العالم واالستثمار الزراعياألمن الغذائي  وتحقيقإطار قياس النتائج: نواتج الحد من الفقر من  1المستوى 



 التعريف مصدر البيانات اسم المؤشر الرمز

0-0 
فبي  نواتج الحد من الفقر وتحقيبق األمبن الغبذائي

 العالم
  

8-8-8  
دوالر  8.45السكان الذين يعيشون علاى أقال مان 

 أمريكي في اليوم 

تقرياااااااار األماااااااام المتحاااااااادة، 

 اإلنمائية لأللفيةاألهداف 

ين يعيشون في أسر دون خط الفقر الدولي حي  ينخفض متوسط االستهالك اليومي )أو الدخل( للفرد عان نسبة السكان الذ

 دوالر أمريكي يومياً حسب ا 8.45

 المعدلة لمراعاة تعادل القوة الشرائية.  4115ألسعار الدولية لعام 

 معدل انتشار نقص التغذية بين السكان  8-8-4
تقرياااااااار األماااااااام المتحاااااااادة، 

 اإلنمائية لأللفية األهداف

حتياجاتهم مان الطاقاة الغذائياة الالزماة للحفااظ علاى الحجام األدناى الحالة األشخاص الذين يستهلكون أقل من الحد األدنى 

والقيام بالنشاط البدني الخفيف. ويعادل ذلك نسبة السكان الاذين يعاانون الجاوع أو الحرماان  ،المقبول للجسم، وحياة صحية

 الغذائي.

8-8-3  
دون الخامسااة ماان العماار الااذين يعااانون األطفااال 

 نقص الوزن

تقرياااااااار األماااااااام المتحاااااااادة، 

 األهداف اإلنمائية لأللفية

شااهراً الااذين يقاال وزنهاام عاان انحاارافين معياااريين عاان  59النساابة المئويااة لألطفااال الااذين تتااراوح أعمااارهم بااين صاافر و

 الدولية.  متوسط وزن الفئات العمرية في المجموعة السكانية المرجعية

   ةالعالمي ةالزراعي اتنواتج االستثمار 0-6

8-4-8 
هاة إلاى  مستوى المساعدة اإلنمائية الرسامية الموجَّ

 الزراعة )بمليارات الدوالرات األمريكية(

منظمااة التعاااون والتنميااة فااي 

المياااااااااااادان االقتصااااااااااااادي، 

 إحصالات المعونة

ميدان االقتصادي المتعلقة بتدفق المعونة باألسعار الثابتة إلاى الزراعاة البيانات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في ال

هاة إلااى القطاعاات األخارى التااي يمكان أن تاؤثر تااأثيراً  وتساتبعد منهاااوالحراجاة والصايد والتنميااة الريفياة.  المعوناة الموجَّ

 ئية، والمعونة الغذائية الطارئة.مباشراً أو غير مباشر على الزراعة، مثل األمن الغذائي، والمعونة الغذائية اإلنما

8-4-4 
 5البلاادان الناميااة التااي تبلاا  حصااة الزراعااة فيهااا 

 في المائة أو أكثر من إجمالي اإلنفاق العام

المعهاااااااد الااااااادولي لبحاااااااو  

تقرياااار السياسااااات الغذائيااااة، 

 السياسات الغذائية العالمية 

ات السياساات الغذائياة، ماع مراعااة بياناات اإلنفااق العاام وفقااً لحساابات المعهاد الادولي لبحاو  السياساات الغذائياة لمؤشار

 والمتغيرات األخرى، مثل عوامل االنكماش وأسعار الصرف. 
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 المدعومة من الصندوق على المستوى القطريلمشروعات لاإلنمائي من إطار قياس النتائج: النواتج اإلنمائية واألثر  2المستوى 
 

 التعريف ياناتمصدر الب اسم المؤشر الرقم 

   األشخاص الذين يخرجون من دائرة الفقرعدد  6-0

4-8-8 
 األشاااخاص الاااذين يخرجاااون مااان دائااارة الفقااار )بمالياااين

 (األشخاص

استقصاالات تقيايم األثار، استقصااالات 

 نظام إدارة النتائج واألثر

د في خط األساس(  في المشروعات المقفلاة عدد المستفيدين الذين يصعدون إلى ما فوق خط فقر معيَّن )يحدَّ

(. ويساتند ذلاك إلاى 4181عاام  إلاى 4183فاي الفتارة مان عاام  وذلك ماثالً خالل السنوات الست األخيرة )

ف بأنه تغييرات فاي الوضاع االقتصاادي )ويقااس  تقدير عدد المستفيدين الذين يحققون ارتقاًل اقتصادياً، يعرَّ

 ممتدة من خط األساس حتى اإلنجاز(.بمؤشر األصول ومؤشرات االستهالك، خالل الفترة ال

   مؤشرات األثر 6-6

 استقصالات نظام إدارة النتائج واألثر مؤشر ملكية األصول األسرية 4-4-8

عاادد األساار )أو نساابة المسااتفيدين( الااذين تاازداد ملكيااتهم لألصااول فااي أعقاااب تاادخالت الصااندوق. ويااتم 

تقصااالات األساارية التااي يااتم إجراؤهااا فااي بدايااة الحصااول علااى قائمااة األصااول المملوكااة لألساار ماان االس

 المشروعات الممولة من الصندوق وعند إنجازها.

4-4-4 

: مؤشارات فرعياة  3مستوى سول التغذية لادى األطفاال )

نسااابة  ؛ساااول التغذياااة الحااااد والمااازمن ونقاااص الاااوزن(

 الذكور إلى اإلنا  

 استقصالات نظام إدارة النتائج واألثر

نسبة األطفال المشمولين( الذين تتحسن مؤشراتهم التغذوية. وتستخدم ثالثة مقااييس لساول عدد األطفال )أو 

استقصالات نظام إدارة النتائج واألثر. ويمكن اإلباال  عان النسابة المئوياة وعان الزياادة  عند إجرالالتغذية 

 المطلقة لدى األطفال الذين يعانون كل األنواع الثالثة.

 استقصالات نظام إدارة النتائج واألثر عدد األشهر(مدة موسم الجوع ) 4-4-3

اان أمنهااا الغااذائي. وياارد فااي المبااادة التوجيهيااة الحاليااة لنظااام إدارة النتااائج واألثاار  عاادد األساار التااي يتحسَّ

( عدد األشهر التي تعااني فيهاا األسار انعادام األمان الغاذائي. ويارد أيضااً عادد األسار التاي 4115)إصدار 

 ويمكن اإلبال  عن االنخفاض في عدد األسر وتراجع متوسط مدة موسم الجوع. الجوع.تمر بأول مواسم 

6-3 

مؤشبببببرات النبببببواتج )النسببببببة المئويبببببة للمشبببببروعات 

إلبببى حبببد مبببا أو أفضببب ( عنبببد بانهبببا ُمرضبببية المصبببنَّفة 

اإلنجاز
)أ(
   

  

 الفعالية  4-3-8

تقااارير إنجاااز المشااروعات وعمليااات 

روعات من تقاارير إنجااز المشا التثبت

التي يجريها مكتب التقييم المساتقل فاي 

 الصندوق

تحقق أهداف التدخل اإلنماائي أو مادى توقاع تحقياق تلاك األهاداف، ماع مراعااة أهميتهاا النسابية. وياتم مدى 

هذا المؤشر وسائر المؤشرات الواردة أدنا  من التقاديرات الاواردة فاي تقاارير إنجااز بيانات الحصول على 

فاي عملياات  التاي يحاددها مكتاب التقيايم المساتقليِّمهاا الصاندوق فضاالً عان التقاديرات المشروعات التاي يق

 ، والتقييمات األخرى التي يجريها مكتب التقييم المستقل.من تقارير إنجاز المشروعات التثبت
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 التعريف ياناتمصدر الب اسم المؤشر الرقم  

 الكفالة  4-3-4

تقااارير إنجاااز المشااروعات وعمليااات 

من تقاارير إنجااز المشاروعات  التثبت

كتب التقييم المساتقل فاي التي يجريها م

 الصندوق

 مقياس لمدى تحويل الموارد/المدخالت )األموال، والخبرة، والوقت، إلخ( إلى نتائج بطريقة اقتصادية. 

 األثر على الفقر الريفي  4-3-3

تقااارير إنجاااز المشااروعات وعمليااات 

من تقاارير إنجااز المشاروعات  التثبت

التي يجريها مكتب التقييم المساتقل فاي 

 الصندوق

التغيياارات التااي تطاارأ أو ماان المتوقااع أن تطاارأ علااى حياااة فقاارال الريااف )سااوال أكاناات إيجابيااة أم ساالبية، 

ااب  ومباشارة أو غياار مباشاارة، ومقصاودة أو غياار مقصااودة( نتيجاة للتاادخالت اإلنمائيااة. وهاذا المؤشاار مركَّ

األمن الغذائي؛ والتمكاين البشاري يتألف من المؤشرات الفرعية التالية: دخول وأصول األسرة؛ والزراعة و

 ورأس المال االجتماعي؛ والمؤسسات والسياسات؛ واألسواق. 

 المساواة بين الجنسين  4-3-2

تقااارير إنجاااز المشااروعات وعمليااات 

من تقاارير إنجااز المشاروعات  التثبت

التي يجريها مكتب التقييم المساتقل فاي 

 الصندوق

الجنساين وتمكاين المارأة، بماا يشامل مساتوى ماوارد المشاروعات  ماللمة التصميم من حيا  المسااواة باين

المخصصة لهذ  األبعاد، والتغييرات التي يروجها المشروع على مساتوى األسارة )عابل العمال، والوضاع 

التغذوي، وتأثير المرأة في صنع القرار(، واألخذ بمؤشرات مصنَّفة حسب نوع الجانس فاي رصاد البياناات 

 ستنتاجات لتصحيح تنفيذ المشروعات ونشر الدروس المستفادة.وتحليلها واستخدام اال

 استدامة الفوائد 4-3-5

تقااارير إنجاااز المشااروعات وعمليااات 

من تقاارير إنجااز المشاروعات  التثبت

التي يجريها مكتب التقييم المساتقل فاي 

 الصندوق

رحلاة الادعم الماالي الخاارجي. احتماالت استمرار الفوائد الصاافية المتحققاة مان نشااط إنماائي بعاد انتهاال م

وتشمل االستدامة أيضاً إجرال تقدير الحتماالت صمود النتائج الفعلياة والمتوقعاة مان المخااطر بماا يتجااوز 

 عمر المشروع. 

 التكرار وتوسيع النطاق 4-3-2

تقااارير إنجاااز المشااروعات وعمليااات 

من تقاارير إنجااز المشاروعات  التثبت

المساتقل فاي التي يجريها مكتب التقييم 

 الصندوق

ابتكاريااة فااي تخفيااف حاادة الفقاار ( إدخااال ُنهااج 8: )اآلتااي ماادى مساااهمة التاادخالت اإلنمائيااة للصااندوق فااي

( مااادى قياااام )أو احتماااال قياااام( السااالطات الحكومياااة والمنظماااات المانحاااة والقطااااع الخااااص 4الريفاااي؛ )

 والوكاالت األخرى بتوسيع نطاق تلك التدخالت. 

 إدارة الموارد الطبيعيةالبيئة و 4-3-7

تقااارير إنجاااز المشااروعات وعمليااات 

من تقاارير إنجااز المشاروعات  التثبت

التي يجريها مكتب التقييم المساتقل فاي 

 الصندوق

 مدى مساهمة مشروع ما في إصالح أو حماية الموارد الطبيعية وخدمات الُنظم اإليكولوجية.
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 التعريف ياناتمصدر الب اسم المؤشر الرقم  

 تغيُّر المناخ تكيُّف أصحاب الحيازات الصغيرة معدعم  4-3-1

تقااارير إنجاااز المشااروعات وعمليااات 

من تقاارير إنجااز المشاروعات  التثبت

التي يجريها مكتب التقييم المساتقل فاي 

 الصندوق

مدى مساهمة مشروع ما في الحد من اآلثار السلبية الناجماة عان تغيُّار المنااخ مان خاالل تادابير مخصصاة 

 للتكيُّف أو الحد من المخاطر. 

 ال الحكومياألد 4-3-9

تقااارير إنجاااز المشااروعات وعمليااات 

من تقاارير إنجااز المشاروعات  التثبت

التي يجريها مكتب التقييم المساتقل فاي 

 الصندوق

ودعاام عليهااا واإلشااراف  اواإلبااال  عنهاا اورصاادها، وتنفيااذه اتمساااهمة الشااركال فااي تصااميم المشااروع

دورة حيااة  خاالليا  أدوار  ومساؤوليته المتوقعاة ها، وتقييمها. ويقيَّم أدال كل شريك علاى حادة مان حتنفيذ

   المشروع.

 ُيحسب كل ثال  سنوات. )أ(
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 المخرجات اإلنمائية التي تحققها على المستوى القطري المشروعات التي يدعمها الصندوقمن إطار قياس النتائج:  3المستوى  

 

 التعريف مصدر البيانات اسم المؤشر الرقم

   عامنطاق الوصو  ال 3-0

3-8-8 

األشااااخاص الااااذين يحصاااالون علااااى خاااادمات ماااان 

بماليااااين )التااااي ياااادعمها الصااااندوق المشااااروعات 

 األشخاص؛ نسبة الذكور إلى اإلنا (

 نظام إدارة النتائج واألثر

( الااذين يحصاالون علااى خاادمات أو يسااتفيدون ماان األنشااطة التااي مصاانفاً حسااب نااوع الجاانسمجمااوع عاادد األشااخاص )

ر اإلبال  الكلي عن هذا المؤشر مجموع عادد األشاخاص الفترة المشمولة باالستعراضثنال في أ ينفذها المشروع . ويقدِّ

 الذين يحصلون على خدمات من كل المشروعات النشطة في سنة معيَّنة )منذ بداية تنفيذها(.

   إدارة الموارد الطبيعية 3-6

3-4-8 
اااانة  األراضاااي الخاضااااعة لممارسااااات اإلدارة المحسَّ

 ن الهكتارات()بماليي
 نظام إدارة النتائج واألثر

مساااحة األراضااي الخاضااعة لممارسااات اإلدارة األكثاار اسااتدامة واألقاادر علااى الصاامود )مثاال الممارسااات المتعلقااة 

بالموارد الطبيعية والتنوع المحصاولي، والترباة وتلكلهاا، واإلنتااج الحياواني، والحراجاة الزراعياة، والمياا ، والتنوياع، 

 مين ضد الطقس( التي يروجها المشروع في وقت معيَّن. وُنظم التأ

 نظام إدارة النتائج واألثر )بالهكتار(مساحة األراضي التي تخدمها ُنظم الري    3-4-4
الفتااارة المشااامولة فاااي أثناااال المشاااروع تمامااااً  أصااالحها أو أنشاااأهاتخااادمها ُنظااام الاااري التاااي مسااااحة األراضاااي التاااي 

 .  باالستعراض

   الزراعية ياتالتكنولوج 3-3

3-3-8   

األشااخاص الماادربون علااى ممارسااات/تكنولوجيات 

 ؛اإلنتاااج الزراعااي والحيااواني )بماليااين األشااخاص(

 نسبة الذكور إلى اإلنا (

 نظام إدارة النتائج واألثر

 وجياتاهوتكنولعدد الرجال والنساال الاذين ياتم تادريبهم فاي أثناال الفتارة المشامولة باالساتعراض علاى إنتااج المحاصايل 

)مثاال حلااب األبقااار،  ه)مثاال الممارسااات الزراعيااة واسااتخدام البااذور واألساامدة( وعلااى اإلنتاااج الحيااواني وتكنولوجياتاا

)مثل تقنياات الصايد،  وتكنولوجياته وذبح الحيوانات، والتغذية الحيوانية، والوقاية من األمراض(، وعلى إنتاج األسماك

 وإدارة محميات األسماك(. 

   المالية الريفية الخدمات 3-4

3-2-8   
بماليااين األشااخاص، نساابة الماادخرون الطوعيااون )

 الذكور إلى اإلنا (
 نظام إدارة النتائج واألثر

إيداع أمواٍل لادى مؤسساة مالياة مدعوماة مان الصاندوق فاي تااريخ ب يةعاطو يقومونالذين الرجال/النسال مجموع عدد 

د    ديسمبر/كانون األول(. 38)مثل محدَّ

3-2-4   
المقترضااون النشااطون )بماليااين األشااخاص؛ نساابة 

 الذكور إلى اإلنا (
 نظام إدارة النتائج واألثر

مالية مدعومة من الصندوق في تااريخ محادد لمؤسسة رصيد مستحق ب المدينينمجموع عدد المقترضين والمقترضات 

 ديسمبر/كانون األول(.  38)مثل مشمولة بالتقرير سنة في 

   التسويق  3-5

 نظام إدارة النتائج واألثر الطرق التي يتم إنشاؤها/إصالحها )بالكيلو متر(   3-5-8
الفتارة المشامولة  فاي المشاروع تمامااً  أنشأها أو أصالحها )طورهاا( التي الكيلومترات في كل تضاريس الطرقمجموع 

 باالستعراض. 

 ج واألثرنظام إدارة النتائ مرافق التجهيز التي يتم إنشاؤها/إصالحها   3-5-4
أصالحها  وأعدد مرافق التجهيز )مثل المطاحن، ومضارب األرز، ووحدات التقشاير، ومحطاات العصار( التاي أنشاأها 

 المشروع تماماً في أثنال الفترة المشمولة باالستعراض.
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 نظام إدارة النتائج واألثر مرافق التسويق التي يتم إنشاؤها/إصالحها   3-5-3
ماكن األسواق والمظالت، وشابكات الصارف الصاحي( التاي أنشاأها أو أصالحها المشاروع عدد مرافق األسواق )مثل أ

 تماماً في أثنال الفترة المشمولة باالستعراض.

   المشروعات الصغرى 3-2

3-2-8   
التااي يمكنهااا الحصااول علااى الخاادمات  مشااروعاتال

 غير المالية التي ييسرها المشروع 
 نظام إدارة النتائج واألثر

األعماال، والمشاورة التقنياة، تخطايط التي تتاح لها إمكانية الحصول على الخدمات غير المالية )مثال  شروعاتمعدد ال

 وإدارة سالسل اإلمداد( التي يعززها المشروع في أثنال الفترة المشمولة باالستعراض.

   السياسات والمؤسسات  3-7

3-7-8 

األشاااااااخاص المااااااادربون علاااااااى مواضااااااايع اإلدارة 

)بماليااين األشااخاص؛ نساابة الااذكور إلااى  المجتمعيااة

 اإلنا (

 نظام إدارة النتائج واألثر
عدد الرجال والنسال الذين يتدربون في أثناال الفتارة المشامولة باالساتعراض علاى المواضايع المتصالة بعملياات اإلدارة 

 دارة المالية، والمحاسبة(.وصنع القرارات على المستوى المجتمعي )مثل األساليب التشاركية، والرصد والتقييم، واإل

   التكيَّف مع تغيُّر المناخ 3-2

3-1-8 
أفاااراد أسااار أصاااحاب الحياااازات الصاااغيرة الفقااارال 

 الذين يتلقون دعماً لمواجهة آثار تغيُّر المناخ
 نظام إدارة النتائج واألثر

يُّاف ماع تغيُّار المنااخ المتخاذة فاي عدد الرجال والنسال الذين يستفيدون اساتفادة مباشارة أو غيار مباشارة مان تادابير التك

اع هاذ  البياناات سانوياً مان نتاائج أُطار  إطار برنامج الصندوق للتأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. وتجمَّ

 برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. من المشروعات المدعومة
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 التشغيلية للبرامج القطرية والمشروعات التي يدعمها الصندوق قياس النتائج: الفعالية من إطار 1المستوى 
 

 التعريف مصدر البيانات اسم المؤشر الرقم

4-0 

النسبببة المئويببة للبببرامج القطريببة المصببنَّفة 

بانها ُمرضية إلى حبد مبا أو أفضب  فبي أثنباء 

 التنفيذ من حيث: 

 

 

2-8-8   

المساااهمة فااي زيااادة الاادخول وتحسااين األماان 

وتمكاااين النساااال والرجاااال الاااريفيين  الغاااذائي

 الفقرال 

 استقصال العمالل

تقياايم العمااالل )الحكومااات والشااركال والمجتمااع الماادني( للباارامج القطريااة للصااندوق ماان حياا  تحقيقهااا لألثاار علااى الاادخل 

العماالل الاذي  واألمن الغذائي وتمكاين النساال والرجاال الاريفيين الفقارال. ويرصاد هاذا المؤشار سانوياً مان خاالل استقصاال

المتوساط فاي فاي نسابة البلادان التاي تضاع الصاندوق  للمؤشار هاو المساتهدف والمستوىبلداً.  75يجريه الصندوق في نحو 

 )ُمرٍض إلى حد ما( أو أفضل. 2المرتبة 

 استقصال العمالل لتزام بجدول أعمال فعالية المعونةاال   2-8-4

مبااادة الخمسااة التزامهااا بال ماان حياا الماادني( للباارامج القطريااة للصااندوق العمااالل )الحكومااات والشااركال والمجتمااع  تقياايم

جادول أعماال الفعالياة اإلنمائياة. ل المتبادلاة( ، والموالمة، والتنسيق، واإلدارة من أجل النتائج، والمساللةالمتعاضدة )الملكية

والمستوى المستهدف للمؤشر هاو نسابة بلداً.  75ويرصد الصندوق هذا المؤشر سنوياً من خالل استقصال العمالل في نحو 

 )ُمرٍض إلى حد ما( أو أفضل. 2البلدان التي تضع الصندوق في المرتبة 

 استقصال العمالل االنخراط في حوار السياسات الوطنية   2-8-3

سياساات العمالل )الحكومات والشركال والمجتمع المدني( للبرامج القطرية للصندوق من حيا  مسااهمتها فاي حاوار ال تقييم

الوطنية ومن حي  ما تقدمه من دعم لتمكين المجتمع المدني من المشاركة في حوار السياسات. ويرصد المؤشر سانوياً مان 

بلداً. والمستوى المستهدف للمؤشر هو نسابة البلادان التاي تضاع  75خالل استقصال العمالل الذي يجريه الصندوق في نحو 

 ما( أو أفضل.)ُمرٍض إلى حد  2الصندوق في المرتبة 

 استقصال العمالل بنال الشراكات    2-8-2

العمالل )الحكومات والشركال والمجتمع المدني( للبرامج القطرية للصندوق من حي  فعاليتهاا فاي بناال الشاراكات ماع  تقييم

يجريااه  أصااحاب المصاالحة الااوطنيين والاادوليين الرئيساايين فااي البلااد. ويرصااد المؤشاار ماان خااالل استقصااال العمااالل الااذي

)ُمارٍض إلاى  2بلداً. والمستوى المستهدف للمؤشر هو نسبة البلدان التي تضع الصندوق في المرتباة  75الصندوق في نحو 

 حد ما( أو أفضل.

4-6 

التبببي تصبببنَّف  مشبببروعاتالنسببببة المئويبببة لل

بانهبببا ُمرضبببية أو أفضببب  عنبببد اإلدراج مبببن 

حيث:
)أ(
  

  

 ان الجودةضم العام لجودة التصميمالتصنيف  2-4-8
شااامل لعاادة أبعاااد تشاامل الموالمااة مااع السااياق القطااري، والقاادرات المؤسسااية، والجاهزيااة للتنفيااذ، واحتماااالت تحقيااق  تقياايم

 األهداف اإلنمائية، ومدى االستجابة لتوصيات تعزيز الجودة.
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2-4-4 
التصاانيف الشااامل لجااودة التصااميم فااي الاادول 

 الهشة فقط
 ضمان الجودة

تجماع باين قائماة  حاددها الصاندوق، وهاي ، ولكنه يقتصر على قائماة الادول الهشاة التاي8-4-2المؤشر  ال يختلف ذلك عن

ااقة متفااق عليهااا  عااة ماان منظمااة التعاااون والتنميااة فااي المياادان  بااينمنسَّ المصااارف اإلنمائيااة المتعااددة األطااراف وقائمااة مجمَّ

 االقتصادي. 

 ضمان الجودة المنظور الجنساني 2-4-3
يبين مدى كفاية معالجاة المساائل الجنساانية فاي تصاميم المشاروعات. وتساتخدم مصافوفة المؤشارات الجنساانية  موجز تقييم

 في الصندوق كمرجع وكمعيار مشترك لتوجيه التقييم.

 ضمان الجودة الرصد والتقييم     2-4-2

ف حسااب الجاانس والعماار، أبعاااد الرصااد والتقياايم، بمااا يشاامل ترتيبااات تحديااد خااط أساااس مصاانَّ  للعديااد ماانتقياايم مااوجز 

واالستقصااالات التااي يااتم إجراؤهااا فااي منتصااف الماادة وعنااد اإلنجاااز، وتقياايم األثاار، مااع تحديااد خااط للفقاار بخااط األساااس، 

 وترتيبات لرصد النطاق، واألهداف الرئيسية األخرى طوال عمر المشروع.

النطاق، بما يشمل تحدياد النماذج/التادخالت التاي سايجري توسايع نطاقهاا، وتقاديم األدلاة من أبعاد توسيع  للعديدتقييم موجز  ضمان الجودة توسيع النطاق  2-4-5

 التي تثبت أنها فعالة وتتسم بالكفالة، وتحديد مسار توسيع النطاق.

 ضمان الجودة البيئة وتغير المناخ  2-4-2
لمة االستثمارات المقترحاة، واألثار المارجح من أبعاد البيئة وتغيُّر المناخ، بما يشمل درجة الوعي، ومال للعديدتقييم موجز 

 على الحد من الهشاشة، وبنال قدرات المؤسسات والمجتمعات في مجال إدارة المخاطر البيئية والمخاطر المتصلة بالمناخ.

2-4-7 
 وخضااااعتالمشااااروعات الممولااااة بقااااروض 

 لتحليل اقتصادي منشور ويمكن التحقق منه
 ي تخضع لتحليل اقتصادي منشور ويمكن التحقق منه )سنوياً(.حصة المشروعات الت سجالت المكاتب

   إدارة الحافظة 4-3

2-3-8 

روع الفاصل الزمني باين الموافقاة علاى المشا

 ماااااان األمااااااوال وصاااااارف الدفعااااااة األولااااااى

 )باألشهر(

نظااااااااااام الماااااااااانح والمشااااااااااروعات 

 االستثمارية

مااوال المتممااة( أو ِماانح إطااار القاادرة علااى تحماال الماادة المنقضااية بااين تاااريخ صاارف أول دفعااة ماان القااروض )باسااتثنال األ

الديون )باستثنال األموال المتممة( وتاريخ صدور موافقة المجلس التنفيذي في المشروعات التي صرفت تلك الدفعة األولاى 

 في الشهور الستة والثالثين األخيرة.

 Flexcubeنظام  اإلجمالية -صرف األموال ل المئوية نسبة   2-3-4
المصروفة من القروض والِمنح خالل فترة االستعراض، مقسومة على قيمة القاروض/الِمنح المتاحاة للصارف حتاى  المبال 

 اإلقفال المالي في نهاية فترة اإلبال  مخصوماً منها المبال  التراكمية المصروفة حتى تاريخه.

2-3-3 
الحاااالت  -صاارف األمااوال المئويااة لنساابة ال

 الهشة
 Flexcubeنظام 

، باساتثنال أناه يقتصار علاى قائماة الصاندوق الخاصاة بالادول الهشاة والتاي تجماع باين قائماة 4-3-2تلف عن المؤشار ال يخ

عااة ماان منظمااة التعاااون والتنميااة فااي المياادان  منسااقة متفااق عليهااا ماان المصااارف اإلنمائيااة المتعااددة األطااراف وقائمااة مجمَّ

 االقتصادي. 

2-3-2 

صااانف يالنسااابة المئوياااة للمشاااروعات التاااي 

فااي أثنااال  تركيزهااا علااى المنظااور الجنساااني

 التنفيذ بأنه ُمرض إلى حد ما أو أفضل

 اتوضع المشروع تقارير
طااار الصااندوق بشااأن تعماايم المنظااور إل وفقاااً قاادرة المشااروع علااى معالجااة مسااائل المساااواة بااين الجنسااين/تمكين الماارأة 

 الجنساني، بما يشمل تعميمه في الرصد والتقييم.
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2-3-5 

نساابة المئوياااة للمشاااروعات المصااانفة بأنهاااا ال

ُمرضاااية إلاااى حاااد ماااا أو أفضااال، ماااع معااادل 

صااااارف مقباااااول )قياسااااااً ببرناااااامج العمااااال 

 السنوي/الميزانية السنوية(

 اتوضع المشروع تقارير

فاي المائاة مان تقاديرات خطاة العمال والميزانياة السانوية لانفس  71المشروعات التي يبل  فيها معدل الصرف أو يزيد على 

 المرحلة الزمنية. 

2-3-2   
النسابة المئويااة للماانح المصاانَّفة بأنهااا ُمرضااية 

 إلى حد ما من حي  التقدم المحرز في التنفيذ
 تقارير وضع الِمنح

الِمنح التي يتوقع أن تحقق على األقل معظام المخرجاات الرئيساية والتاي مان المتوقاع أن تحقاق علاى األقال جزئيااً األهاداف 

نجاااز. وينبغااي أن تتفااق درجااة التقياايم العااام مااع درجااات التقييمااات للمؤشاارات المحااددة، مااع مراعاااة أدال اإلنمائيااة عنااد اإل

 المكونات وأهميتها النسبية. 

   التموي  المشترك 4-4

 نسبة التمويل المشترك   2-2-8
نظااااااااااام الماااااااااانح والمشااااااااااروعات 

 االستثمارية

م مان مصاادر محلياة ودوليا ة، مقساومة علاى مبلا  التمويال المعتماد مان الصاندوق للمشاروعات قيمة التمويل المشترك المقدَّ

المعتمدة في فترة معيَّنة مدتها ثال  سنوات. وتشير النسبة إلى مبل  التمويل المشاترك بالادوالر األمريكاي مقابال كال دوالر 

م من الصندوق )المتوسط المتجدد على   شهراً(. 32 امتدادمن التمويل المقدَّ

)أ(
 تين.يحسب كل سن  
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   تحسن تعبئة الموارد وإدارتها    5-0

5-8-8 
النساااابة المئويااااة للتعهاااادات التااااي تزيااااد علااااى 

 المستوى المستهدف في التجديد العاشر 

)وحاااااااادة  PeopleSoftنظااااااااام 

 ات(المساهم
 قيمة التعهدات المستلمة مقسومة على مستواها المستهدف لفترة التجديد العاشر وقت اإلبال .

   تحسن إدارة الموارد البشرية 5-6

5-4-8 

مؤشااار انخاااراط الماااوظفين: نسااابة الماااوظفين 

المنخاااااارطين إيجابياااااااً فااااااي تحقيااااااق أهااااااداف 

 الصندوق

 ةالعالمياا الدراسااة االستقصااائية 

 للموظفين.
 لمئوية لالستجابات المواتية من موظفي الصندوق حيال التساؤالت الستة في االستقصال السنوي للموظفين. النسبة ا

5-4-4 
من الدول األعضال في  للعاملينالنسبة المئوية 

 القائمتين بال وجيم 

)وحاااااااادة  PeopleSoftنظااااااااام 

 الموارد البشرية(

االستشاريين من الدول األعضال فاي القائماة باال أو القائماة جايم، عدد المكافئين المتفرغين من موظفي الصندوق والخبرال 

مقسااوماً علااى مجمااوع عاادد المكااافئين المتفاارغين فااي الصااندوق )يقتصاار علااى قااوة العماال الممولااة ماان الميزانيااة اإلداريااة 

 للصندوق(.

5-4-3 
النساابة المئويااة للنسااال فااي الوظااائف الفنيااة ماان 

 فما فوقها 5 -الرتبة ف 

)وحاااااااادة  PeopleSoftنظااااااااام 

 الموارد البشرية(

 5-فما فوقهاا التاي تشاغلها النساال، مقساوماً علاى عادد الوظاائف الفنياة مان الرتباة ف 5 -عدد الوظائف الفنية من الرتبة ف

فما فوقها التي يشغلها الرجال والنسال )باستثنال الموظفين المعيَّنين بعقود قصيرة األجل ويقتصر علاى الماوظفين المماولين 

 الميزانية اإلدارية للصندوق(.من 

5-4-2 
 شااغلمتوسااط الوقاات )باأليااام( الااذي يسااتغرقه 

 الوظائف الفنية الشاغرة
 سجالت المكاتب

متوسااط عاادد األيااام منااذ تاااريخ إغااالق اإلعااالن عاان الوظااائف الشاااغرة حتااى تاااريخ صاادور قاارار االختيااار )ماان مجلااس 

ياتم االنتهاال منهاا فاي فتارة سانة واحادة معيَّناة )المتوساط المتجادد علاى  التعيينات والترقيات( في كال عملياات التعياين التاي

 شهراً(. 84امتداد 

   تحسن الكفاءة اإلدارية 5-3

5-3-8   

حصااة مااوارد الميزانيااة المخصصااة لكاال ماان: 

، 3، والمجموعاة 4، والمجموعة 8المجموعة 

 2والمجموعة 

برنامج عمل الصندوق المساتند 

العاديااة   إلااى النتااائج وميزانيتااا

   والرأسمالية

الحصة المخصصة مان الميزانياة اإلدارياة للصاندوق )باساتثنال مركاز التكااليف المؤسساية( لكال مجموعاة مان مجموعاات 

 النتائج.

5-3-4   
مكاتااااب الصااااندوق القطريااااة نساااابة وظااااائف 

 الميزانية المرصودة في

)وحاااااااادة  PeopleSoftنظااااااااام 

 الميزانية(

لقطريااة، مقسااوماً علااى مجمااوع عاادد الوظااائف المقااررة فااي الُشااعب اإلقليميااة )الميزانيااة عاادد الوظااائف المقااررة للمكاتااب ا

 اإلدارية فقط(.



 

 

3
1

 

الملحق الثاني 
 

IFAD10/3/R.6/Add.2
 التعريف مصدر البيانات اسم المؤشر الرقم 

5-3-3 
التزامات القروض والِمانح بالادوالر األمريكاي 

 ل كل دوالر من النفقات اإلداريةبمقا

)دفتااااااااار  PeopleSoftنظاااااااااام 

 األستاذ العام(

القاروض وِمانح إطاار القادرة علاى تحمال الاديون، والِمانح، وبرناامج التاأقلم أموال البرامج التي يلتزم بها الصاندوق شااملة 

لصالح زراعة أصحاب الحياازات الصاغيرة، واألماوال )المتمماة( األخارى التاي ياديرها الصاندوق، مقساومة علاى النفقاات 

ال مكتااب التقياايم المسااتقل( الفعليااة المتكباادة فااي إطااار الميزانيااة اإلداريااة والمااوارد األخاارى التااي يااديرها الصااندوق )باسااتثن

 شهراً(. 32)المتوسط المتجدد على امتداد 

5-3-2 

التزامات القروض والِمانح والتمويال المشاترك 

للمشاااروعات بالااادوالر األمريكاااي مقابااال كااال 

 دوالر من النفقات اإلدارية

)دفتااااااااار  PeopleSoftنظاااااااااام 

 األستاذ العام (

قروض، وِمنح إطار القادرة علاى تحمال الاديون والِمانح، وبرناامج التاأقلم أموال البرامج المصروفة من الصندوق، شاملة ال

لصالح زراعة أصحاب الحياازات الصاغيرة، واألماوال )المتمماة( األخارى التاي ياديرها الصاندوق، مقساومة علاى النفقاات 

مكتااب التقياايم المسااتقل(  الفعليااة المتكباادة فااي إطااار الميزانيااة اإلداريااة والمااوارد األخاارى التااي يااديرها الصااندوق )باسااتثنال

 شهراً(. 32)المتوسط المتجدد على امتداد 

5-3-5 
المبااال  المصااروفة بالاادوالر األمريكااي مقاباال 

 كل دوالر من النفقات اإلدارية

)دفتااااااااار  PeopleSoftنظاااااااااام 

 Flexcubeاألستاذ العام(/نظام 

علاى تمال الاديون، والِمانح، وبرناامج التاأقلم  أموال البرامج المصروفة من الصندوق، شاملة القروض، وِمانح إطاار القادرة

لصالح زراعة أصحاب الحياازات الصاغيرة، واألماوال )المتمماة( األخارى التاي ياديرها الصاندوق، مقساومة علاى النفقاات 

الفعليااة المتكباادة فااي إطااار الميزانيااة اإلداريااة والمااوارد األخاارى التااي يااديرها الصااندوق )باسااتثنال مكتااب التقياايم المسااتقل( 

 شهراً(. 32)المتوسط المتجدد على امتداد 

 

 


