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 إدارة النتائج الخاص بفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق تقرير عن إطار

 تصويب

تجديد تقرير عن إطار إدارة النتائج الخاص بفترة ال " وثيقةفي  التالي التصويبإلى  هيئة المشاوراتلفت انتباه ي  
فهي ترد بأحرف  ،وثيقةوتيسيرا للرجوع إلى التعديالت في ال. (IFAD11/3/R.2)" الحادي عشر لموارد الصندوق

 يرد النص المحذوف مشطوبًا. ، في حين بارزة

 .مؤشرات األثر ،1-2 القسم، 21صفحة 

األرقام في العمود الرابع )هدف التجديد  لضمان االتساق مع أهداف األثر المعروضة في متن الوثيقة، تعّدل
 ( بحيث تغدو على النحو التالي:2021الحادي عشر لموارد الصندوق في نهاية 

 
 خط األساس المصدر اآلثار

هدف التجديد 
الحادي عشر 

 لموارد الصندوق 
 (2021)نهاية 

هدف التجديد العاشر 
 لموارد الصندوق 

 (2018)نهاية عام 

 أمؤشرات األثر  2-1
عدد األشخاص الذين تأثروا بالحراك  2-1-1

 االقتصادي )بالماليين(
 (2-1و 3-2)هدفا التنمية المستدامة 

 40 ب 44 ال يوجد  تقييم األثرمبادرة 

عدد األشخاص الذين لديهم إنتاج محسن  2-1-2
 (3-2)بالماليين( )هدف التنمية المستدامة 

 43 ب 47 ال يوجد  مبادرة تقييم األثر

عدد األشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول  2-1-3
إلى األسواق )بالماليين( )هدف التنمية 

 (3-2المستدامة 
 42 ب 46 ال يوجد  تقييم األثرمبادرة 

عدد األشخاص الذين يتمتعون بقدر أكبر من  2-1-4
القدرة على الصمود )بالماليين( )هدف 

 (5-1التنمية المستدامة 
 22 ب 24 ال يوجد  مبادرة تقييم األثر

 .2022الحادي عشر لموارد الصندوق في أوائل عام ستعرض النتائج في تقرير تجميعي للدروس المستفادة من مبادرة تقييم األثر في التجديد  أ
 دوالر أمريكي في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. مليار 3.5تستند األهداف إلى برنامج القروض والمنح المقترح الذي تبلغ قيمته  ب
 

 .التمويل المشترك واستقطاب تعبئة الموارد، 1-3 القسم، 23صفحة 

للتأكد من أن إطار إدارة النتائج يبّلغ عن فترة التجديد الحادي عشر ال فترة التجديد العاشر، يعّدل المؤشر 
 على النحو التالي: 3-1-1

خط األساس لعام  المصدر التمويل المشترك واستقطاب تعبئة الموارد 3-1
2016 

هدف التجديد 
الحادي عشر 

 لموارد الصندوق

هدف التجديد العاشر 
 لموارد الصندوق

لموارد  الحادي عشرنسبة التعهدات للتجديد  3-1-1
 الصندوق فوق هدف تجديد الموارد

 %100 %100 %83 قواعد بيانات المنظمة
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 .الكفاءة المؤسسية، 7-3 القسم، 25صفحة 

المرافقة له على النحو  ، وقيمة خط األساس4-7-3بعد تحديث تعريف المؤشر لزيادة فائدته، يعّدل المؤشر 
 التالي:

خط األساس لعام  المصدر الكفاءة المؤسسية 3-7
2016 

هدف التجديد 
الحادي عشر 

 لموارد الصندوق

هدف التجديد العاشر 
 لموارد الصندوق

3-7-4 
حافظة القروض  إلى اإلدارية الميزانيةنسبة 

 غير)القروض والمنح  الجاريةوالمنح 
 المسددة(

 ال يوجد ويحدد فيما بعد %1.8 المنظمةقواعد بيانات 

و
 المتعلقين بالالمركزية والكفاءة المؤسسية بعملية التميز التشغيلي من أجل إحراز النتائج. 4-1-7-3و 2-1-6-3ستستنير أهداف المؤشرين  

 

 .إدارة قوة العمل، 8-3 القسم، 25صفحة 

ّدثت تعاريف المؤشر الستبعاد المناصب التي للصندوق أثر ال يذكر على تحديد جنس وجنسية الموظف  ح 
، مثل الموظفين الفنيين المزاملين، والموظفين المعارين للصندوق. ونتيجة لذلك، تعّدل قيمة خط فيها المعين

 على النحو التالي: 2-8-3و 1-8-3األساس للمؤشرين 

خط األساس لعام  المصدر إدارة قوة العمل 3-8
2016 

هدف التجديد 
الحادي عشر 

 لموارد الصندوق

هدف التجديد العاشر 
 لموارد الصندوق

الرتبة  وظائف النسبة المئوية من النساء في 3-8-1
 وما فوق 5-ف

قواعد بيانات 
 المنظمة

29% 35% 35% 

النسبة المئوية من الموظفين الفنيين من  3-8-2
 القائمتين باء وجيم

قواعد بيانات 
 يجري تتبعه يجري تتبعه %38 المنظمة

 


