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 عشر لموارد الصندوق بفترة التجديد الحاديإدارة النتائج الخاص إطار تقرير عن 

 مقدمة -أوال
 ِضعوو  يحتاج الصندوق إلى أداة تمتنه من اإلدارة من أجل تحقيق النتائج فضال عن قياسها واإلبالغ عنها.  -1

 اإلنمائيةفعالية اليتجزأ من إطار  الالنتائج ف: الصندوق وهو جزء  إدارةإطار  عند تصميم االعتبارف:  ذلك
المؤسس: والفعالية  األداءسمح للصندوق بتعزيز المساءلة والتعلم من أجل تحسين يمما  1لصندوق،ل

 النتائج. لىالمستندة إنحو اإلدارة  الجاريالصندوق  عملنمائية. وهو جزء مهم من اإل

مجموعة على  إطارلموارد. ويحتوي تل اتجديد من فترات لنتائج لتل فترة جديد إلدارة اإطار  إعداد ويجري -2
 مقابلالتقدم المحرز ب الهيئات الرئاسية للصندوق ويتم إبالغمن المؤشرات واألهداف لرصد أداء الصندوق. 

 النتائج من خالل التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية للصندوق. إدارةإطار 

. 2021-2019 ،لصندوقلتجديد الحادي عشر لموارد افترة االنتائج المقترح ل إدارةوتتضمن هذه الوثيقة إطار  -3
وأهداف التنمية المستدامة، يجب أن يعتس  2030 عام خطةوضمن اإلطار األوسع لمساهمة الصندوق ف: 

التجديد الخاصة بمشاورات هيئة الاألولويات المتفق عليها مع الدول األعضاء خالل  ئجالنتا إدارةإطار 
 .2017ام ف: ع الحادي عشر لموارد الصندوق

إدارة النتائج الخاص إطار الت: لها آثار على الجارية و المشاورات  هيئةالمهمة أثناء  المسائلعدد من  ونشأ -4
الصندوق إلى أن يزيد حاجة على ال المسائلمل هذه ت. وتشلموارد الصندوق عشر بفترة التجديد الحادي

عاون بين بلدان الجنوب ، وتغير المناخ، والتغذية، والتبين الجنسين والمساواة، :شباب الريفال علىيزه تتر 
 لتعزيز التحول الريف: المستدام والشامل المسائل األخرىو  2واألنشطة غير اإلقراضية، لثالث:،والتعاون ا

الصندوق واستراتيجيته المالية  عملبتحسينات ف: نموذج مصحوبة هذه الجهود  تتون. ويتعين أن للجميع
 نطاق واسع. علىلتحقيق األثر 

 الحادي عشر لموارد الصندوق طار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديدإلالمقترح  الهيتلهذه الوثيقة تصف و  -5
إطار إدارة النتائج المنطق:. ويوجز القسم الثان: الدروس المستفادة استنادا إلى استعراض  ه، وأساساهومحتو 

 ،خرىاألالدولية  ةاليلمؤسسات المالخاصة بانتائج الالعاشر لموارد الصندوق وأطر  الخاص بفترة التجديد
غذية العالم:. ويعرض القسم الثالث األمم المتحدة وبرنامج لألغذية والزراعة األمنظمة  باإلضافة إلى

الحادي عشر. ويصف القسم  إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديدالمبادئ التوجيهية إلعداد  تفاصيل
النتائج؛ وفئات المؤشرات  إدارةف: إطار  ياتتربط المستو الرابع ما يل:: نظرية التغيير؛ واالفتراضات الت: 

النتائج األولويات الت: أثيرت ف: مناقشات  إدارةتناول إطار ي تيفيبين  تما. ف: تل مستوىالرئيسية 
تاريخه. ويلخص القسم الخامس مصادر البيانات والخطوات  حتىالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

 إدارةاستخدام إطار  سيتم القسم السادس تيف يعرضوجودتها. و  ياناتان توافر البالت: يجري اتخاذها لضم
 .واإلدارةالنتائج ف: إعداد التقارير 

                                                      
1 https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/EB-2016-119-R-12.pdf. 
دارة المعرفة. 2  تشمل حوار السياسات وبناء الشراتات وا 
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النتائج  إدارةاألول إطار  ملحق. ويتضمن الالمالحقويمتن االطالع على مزيد من المعلومات المفصلة ف:  -6
. ويلخص الملحق الثان: نتائج استعراض أطر لموارد الصندوق فترة التجديد الحادي عشرالخاص بالتامل 

محدثة عن  وماتالثالث معل ملحق. ويعرض الاألخرى النتائج ف: الصندوق والمنظمات المتعددة األطراف
 ويوفر الملحق الرابع شرحًا حول مقترح القيمة مقابل المال ف: الصندوق.  .اإلنمائيةفعالية الإطار 

 من التجاربستفادة المالدروس  -ثانيا
 التجاربإلى لموارد الصندوق الحادي عشر  إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديدمن المهم أن يستند  -7

عن أفضل الممارسات العالمية. وتحقيقا لهذه الغاية، أجري استعراض ف: أوائل  فضالالصندوق  ف:والتعلم 
لنتائج وأفضل الممارسات ف: استخدام أطر النتائج لالسابقة  هأطر المتعلقة بلتجارب الصندوق  2017عام 

ويلخص هذا القسم  3الثان:(. ملحقالمؤسسية ف: المنظمات اإلنمائية المتعددة األطراف األخرى )انظر ال
 الحادي عشر إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديد الت: تنطبق علىالنتائج الرئيسية والدروس المستفادة 

 .لموارد الصندوق

ستة و  لصندوق لفترة التجديد السابع للموارد سوى مستويينف: ااألول  إطار إدارة النتائجولم يتضمن  -8
مؤشرات التجديد  بلغ عدد ف: حين مؤشرا 50موارد لالثامن ل طار الخاص بفترة التجديداإلمؤشرات. وشمل 

إطار إدارة النتائج . واسترشد من خمسة مستويات  متوناهيتال واستخدم التجديدانمؤشرا؛  70موارد لالتاسع ل
. 2014ف: عام  4العاشر لموارد الصندوق بتقييم مؤسس: لتجديدات موارد الصندوق الخاص بفترة التجديد

أنه ف: حين  ىيزال التثير منها ذا صلة. وأشار إل الالهامة، الت:  المسائل بعضوسلط التقييم الضوء على 
بين  بالمساواةبما ف: ذلك تلك المتعلقة  -النتائج  ىعل يزهتر زيادة ت علىساعد الصندوق  قدطار اإلأن 

بوضع نظرية واضحة للتغيير، وأقر بالحاجة إلى التقييم ن تحسينه. وأوصى تفإنه ال يزال يم -الجنسين 
 وأشارمن المؤشرات على مر الزمن.  ثابتتحقيق التوازن بين الشمولية والفائدة من خالل الحفاظ على عدد 

التامن ف: تقدم صورة تاملة؛ والتأخير  مخاطر أالبالمؤشرات، بما ف: ذلك:  مرتبطةالتحديات الإلى أيضا 
األطر تأدوات لإلبالغ عن أهمية اتساق البيانات ودقتها؛ والتوازن المطلوب بين و ؛ طبيعة بعض المؤشرات

الثامن و  ابعالتجديد الس اتلفتر النتائج ف: الصندوق أطر . وخلص التقييم إلى أن النتائج وأدوات إلدارة النتائج
النتائج. وأجريت من أجل تحقيق دارة اإلغ عنها نحو الباإلالتاسع لموارد الصندوق تانت أتثر توجها نحو و 

. وف: العديد من النواح:، مناقشات أخرىعدة تغييرات على المؤشرات واألهداف استجابة لهذه المناقشات و 
طار إدارة النتائج الخاص بفترة مماثال إلالعاشر لموارد الصندوق  يدإطار النتائج الخاص بفترة التجد تان

ضافة نظرية  70من  المؤشرا بد 58 على الرغم من استخداملموارد الصندوق،  التاسع التجديد مؤشرا وا 
 2016ول األانون ت/العاشر لموارد الصندوق ف: ديسمبر طار الخاص بفترة التجديداإلتم تحديث و للتغيير. 

 5بما يتماشى مع تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق.

                                                      
االستراتيجية والمعرفة ف:  دائرةترتب على استعراض إطار قياس النتائج ف: الصندوق وأطر النتائج ف: المنظمات المتعددة األطراف ) 3

 خرى.األمنظمات ال( إجراء استعراض شامل للوثائق ومقابالت شبه منظمة مع موظف: الصندوق و 2017الصندوق، مارس/آذار 
 (.2014)مايو/أيار  (EB 2014/111/R.3/Rev.1)ندوق متتب التقييم المستقل ف: الص 4
5 https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/EB-2016-119-R-13-Rev-1.pdf. 
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أنه ف: العاشر لموارد الصندوق  إطار النتائج الخاص بفترة التجديدالمتعلقة بالرئيسية  المسائل إحدى وتمثلت -9
ئمة ضعيفة مال ىأدى ذلك إلقد . و 2025-2016للصندوق للفترة  االستراتيج: اإلطاروضع سبق تاريخ ي

. 2016 لانون األو ت/ف: ديسمبر إطار إدارة النتائج تنقيحجزئيا من خالل  تنسبيا بين اإلطارين، عولج
النحو المبين ف: اإلطار  ىالصندوق وأهدافه االستراتيجية عل ة بغايةألثر للربط مباشر لوأضيفت مؤشرات 

أهداف التنمية المستدامة  ىإل يشير النتائجإطار إدارة أن على تأتيد تنقيحات أخرى  عملتاالستراتيج:. و 
 بدال من األهداف اإلنمائية لأللفية.

بسيطة أو تغيير إضافة نظرية ه: العاشر  طار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديدومن السمات الجديدة إل -11
ستخدم نظرية م ت  لم تتن محددة ول إطار إدارة النتائج"مسار األثر". غير أن االفتراضات الت: تربط مستويات 

بشأن نفسه وظيفته الرئيسية  إطار إدارة النتائج أدىذلك،  على الرغم منالتغيير ف: اإلبالغ أو التعلم. و 
دارة اإلبلغت للصندوق. وأ   اإلنمائيةل تقرير الفعالية المن خ المحرز تقدمحيث تم اإلبالغ عن ال، اإلبالغ
التزامات الوفاء بها من المؤشرات مثل التقدم المحرز ف: وغير  إطار إدارة النتائجمؤشرات ب فصلياً أيضا 

خدم تأداة است   إطار إدارة النتائج أنيزال هناك تصور ب ال. ومع ذلك، الصندوق التجديد العاشر لموارد
 أقل مما هو مرغوب.بقدر دارة لإل

ق عليها أيضا ف: اتفيتم االالت:  -شف االستعراض أيضا عن ضعف الصلة بين مصفوفة االلتزامات تو  -11
طار إدارة النتائجو  - الصندوق تجديد مواردالخاصة بمشاورات هيئة ال موارد ف: دورات التجديد السابقة ل ا 

محدد ف: مصفوفة  مخرج ماإجراء أو  يؤديس فيتمن الواضح  يتنالمثال، لم  ليسب ىعلو لصندوق. ا
 النتائج.إدارة ف: إطار  ي ينعتسالذالنحو  ىعل هنتائج الصندوق أو أدائ زيتعز  ىإل اتااللتزام

 على المنظمات المشارتة ف:منظمات متعددة األطراف خاصة بأطر نتائج  ةاستعراض متتب: لسبع واشتمل -12
فضال عن منظمة األغذية والزراعة وبرنامج  مجموعة العمل المعنية باإلدارة بغرض تحقيق النتائج اإلنمائية

اختالفات تبيرة ف: المصطلحات والمحتوى إلى جانب عدد وجود عن االستعراض وتشف  األغذية العالم:.
فقد (، 106إلى  17الهيتل وعدد المؤشرات ) من حيثالمشترتة. وف: حين تباينت هذه األطر  المسائلمن 

للنتائج يشمل  موحدثالثة أو أربعة مستويات منظمة على شتل تسلسل هرم: بسيط و  منهااألغلبية  تان لدى
ج واألداء التشغيل: أو التنظيم:. واالستثناءان هما الوتالتان األخريان اللتان تتخذان من األهداف والنتائ

يزة اا سالسل نتائج متممهديل نلتيلالعالم:، ا غذيةمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األأي روما مقرا لهما، 
 لعدد من األهداف االستراتيجية.

بالنسبة لمعظم فلمجموعة مشترتة من التحديات.  للغايةة وعتست معظم األطر المستعرضة استجابة مماثل -13
هيئاتها أساسا إلى  ينالغرض الرئيس: من هذه األطر هو المساءلة واالتصال الموجه تانالمنظمات، 

وليس  لغرض اإلبالغمعظم أطر النتائج االتجاه إلى استخدام ميل ي. وتما هو الحال ف: الصندوق، الرئاسية
 على نحو تاف لتعزيز المساءلة أو تحسين األداء أو التعلم. األطر مستخددارة. ولم ت  اإل

لى بيانات حديثة عصول حالو  ،والنواتجتحديد وقياس اآلثار  من صعوبات ف:جميع المنظمات  وتعان: -14
سناد ،وتحديد مؤشرات تافية للنتائج غير الملموسة مثل إصالح السياسات والمعرفة ،ودقيقة واستخدامها  وا 

التشغيلية والتنظيمية الت:  مؤشراتالنتائج. وف: جميع المنظمات، يتون اإلسناد والمساءلة أقوى بالنسبة لل
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 النواتجبنفس أهمية )على الرغم من أنها ال تعتبر لمنظمة لمباشرة السيطرة خضوعا للترتبط باألداء األتثر 
 (.األثرأو 

ال أدوات مهمة ولتنها غير تاملة بطبيعتها. و  تمثل النتائج أطرأن ه: ومن استنتاجات هذا االستعراض  -15
إطار إدارة  وبالتال:، سيتعين استتمال. ةيمتمؤشرات ب اهاسيق نتميالتقاط النتائج واألداء الت:  ها إالنتمي

داخلية الدارة لإلسردي إضاف: وأطر  لموارد الصندوق بإبالغالحادي عشر  النتائج الخاص بفترة التجديد
نجازاته ) بيان (1)لضمان  األدلة  جودة( الترتيز المستمر على تحسين 2تامل عن برنامج عمل الصندوق وا 

 .إنمائيةدارة لتحقيق نتائج لإلتأداة  إدارة النتائج أطرلزيادة استخدام  وسيتمل ذلك الجهود .واستخدامها

الحادي عشر  طار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديداألساس المنطقي إل -ثالثا
 رد الصندوقلموا

إطار إدارة النتائج الخاص  بها إلعداد هيتل رشدمبادئ التصميم التالية الت: است   إلىأفضى االستعراض  -16
 ينبغ::ففيما يخص اإلطار،  .ومحتواهالحادي عشر  بفترة التجديد

 لصندوق؛ف: االنتائج األوسع  يةدارة تشتل جزءا من هيتللإلتأداة  أن يصمم (أ )

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق؛ عتس أولويات وأهدافأن ي (ب )

 ؛2025-2016 للفترة متسقا مع اإلطار االستراتيج: للصندوق يتونأن  (ج )

 ؛من ثالثة مستويات هيتل بسيطديه أن يتون ل (د )

 ة.الجود وعال: اتون موجز يأن  (ه )

ينبغ: أن يتون إطارا إلدارة النتائج وليس مجرد  إدارة النتائجإطار مبدأ التصميم األول هو أن  إدارة النتائج. -17
ألطر النتائج وال يمتن حله بسهولة.  اشائع نتقادهذا اال ويعتبرإطار لقياس النتائج ألغراض اإلبالغ فقط. 

 النتائج قياسإطار بدال من  "إطار إدارة النتائجعلى أنه "النتائج ف: الصندوق إطار إعادة تسمية  ويمثل
. وسيتون تحقيق تغيير جوهري ف: الممارسة أتثر صعوبة. ويستخدم الغرضهذا ى إلإشارة واضحة 

 فصليةل تقارير الجراءات تصحيحية من خإلرصد النتائج واتخاذ  إطار إدارة النتائجالصندوق بالفعل بيانات 
ل الالنتائج من خ إطار إدارةمؤشرات  مقابلعن التقدم المحرز  اسنويالمجلس فضال عن إبالغ دارة، اإلإلى 

 روابطون هناك ت، ستلموارد الصندوق نمائية للصندوق. وخالل فترة التجديد الحادي عشرإلتقرير الفعالية ا
وخطة الصندوق متوسطة األجل )أداة تخطيط داخلية(، فضال عن عملية  إطار إدارة النتائجأقوى بين 

يتم . وسوف المؤسسيةولويات األتحقيق  ف: الش عب مخرجاتأن تسهم جميع  انعب لضمالش  ف: تخطيط ال
هذا النظام النتائج، وسيسترشد  ىن هذه الروابط من خالل نظام معزز للتخطيط والميزنة يستند إليتحس

هذا  ىمن المؤشرات. وعل اوغيره إطار إدارة النتائجمؤشرات  مقابلباستعراض سنوي للتقدم المحرز 
التالية عن طريق تخصيص الموارد للمجاالت المحددة  سنةلل األساس، سيضع الصندوق الميزانية اإلدارية

 ذات األولوية.

مبدأ  انعكاس أولويات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وأهداف تجديد الموارد ونظرية التغيير. -18
ينبغ: أن يعتس بوضوح أولويات التجديد الحادي عشر لموارد  إطار إدارة النتائجالتصميم الثان: هو أن 
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ل مناقشات الخ نشأتالهامة الت:  المسائلمراعاة ل إطار إدارة النتائج وي صمم. هونظرية التغيير في ندوقالص
 عملوتذلك التغييرات المقترحة ف: نموذج  -بما ف: ذلك التفاءة والقيمة مقابل المال  -تجديد الموارد 

 ىمع التعديالت المقترحة عل ىوجه الخصوص بما يتماش ىالصندوق. وقد تم تنظيم المستوى الثالث عل
مع لموارد الصندوق ف: التجديد الحادي عشر  واالنتشار األثر. وتتواءم أهداف 6الصندوق عملنموذج 

. وللمرة للموارد ر أمريت: لهذا التجديدالدو  مليار 3.5قيمته  الذي تبلغبرنامج القروض والمنح المقترح 
 تفاقات الواردة ف: مصفوفة التزامات تجديد موارد الصندوق.االمع متسقا  إطار إدارة النتائجولى، سيتون األ

إطار إدارة مبدأ التصميم الثالث هو أن  .2025-2016 للفترة االتساق مع اإلطار االستراتيجي للصندوق -19
ستراتيج: الطار اإلينبغ: أن يتون متسقا مع الموارد الصندوق الحادي عشر  النتائج الخاص بفترة التجديد

 الصندوقالعاشر لموارد  إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديد تان. و 2025-2016للصندوق للفترة 
ف: المنعقدة ل التنقيحات الت: وافق عليها المجلس ف: دورته المن خ 7ستراتيج:الطار اإلمع امتماشيا 
ترتيز  تحقيق التوافق بين( 1يما يل:: )مة فءلموال. وتمثلت النقطتان الرئيسيتان 2016ول ألتانون ا/ديسمبر

إطار جديدة لألثر إلى  راتأربعة مؤشإضافة  (2) 2،8و 1 اإلطار االستراتيج: على هدف: التنمية المستدامة
للصندوق واألهداف االستراتيجية  ةالشامل الغايةمن أجل قياس التقدم المحرز نحو تحقيق  إدارة النتائج

لموارد الصندوق الحادي عشر  إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديدالثالثة لإلطار االستراتيج:. ويحتفظ 
على  يحتويفإنه ضافة إلى ذلك، إلباو . 2و 1التنمية المستدامة  هدف:الجديدة ويرتز على  األثرمؤشرات ب

بين  والمساواةالتمتين؛ االستهداف؛ و ستراتيج:: الطار اإلخمسة لالاالنخراط مؤشرات لقياس مبادئ 
 لنتائجامال تون إطارا تلم يصمم لي إطار إدارة النتائج غير أنالجنسين؛ والتعلم وتوسيع النطاق؛ والشراتات. 

 .لموارد الصندوق ألنه ال يغط: سوى فترة التجديد الحادي عشرنظرا اإلطار االستراتيج: 

ينبغ: أن يستخدم  إطار إدارة النتائجمبدأ التصميم الرابع هو أن  من ثالثة مستويات. نبسيط مكوهيكل  -21
من خمسة مستويات منذ التجديد الثامن متونا النتائج هيتال أطر إدارة ف: حين استخدمت فأبسط.  هيتل

نظمة ف: مستويات م   عةالمؤسسات المالية الدولية لديها اآلن ثالثة أو أرب أغلبيةلموارد الصندوق، فإن 
للنتائج يشمل األهداف والنتائج واألداء التشغيل: أو التنظيم:. وف: حين أن  موحدتسلسل هرم: بسيط و 

التفاءة /واإلدارة التشغيل: األداءة/التشغيليبعض المؤسسات المالية الدولية مستويات منفصلة لإلدارة لدى 
إطار إدارة من ثالثة مستويات. ويعتمد متون بسيط  تلالتنظيمية، فقد حدث تحول واسع النطاق إلى هي

هذا الهيتل من أجل إظهار نتائج الصندوق من لموارد الصندوق الحادي عشر  النتائج الخاص بفترة التجديد
النتائج اإلنمائية على  (2المساهمة ف: أهداف التنمية المستدامة؛ ) (1) ثة مستويات متعاضدة:الل ثالخ

 يرتبط ذلك أدناه تيف 1التشغيل: والتنظيم:. ويبين الجدول  اءاألد (3)والمخرجات؛  تجوالنوامستويات األثر 
 بالهيتل السابق المتون من خمسة مستويات.

                                                      
6 https://webapps.ifad.org/members/repl/11/02/docs/IFAD11-2-R-3.pdf. 
، وهو يسبق تاريخ 2015اشر لموارد الصندوق ف: فبراير/شباط الع إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديداعتمد مجلس المحافظين  7

 .2016، الذي وافق عليه المجلس التنفيذي ف: فبراير/شباط 2025-2016وضع اإلطار االستراتيج: للصندوق للفترة 
هدف: ف: ، وال سيما 2030عام  خطةلى أن عمل الصندوق سيسهم إسهاما تبيرا ف: إ 2025-2016اإلطار االستراتيج: للفترة  يشير 8

. ويرد مزيد من التفاصيل عن مساهمات الصندوق 15و 13و 10و 8و 5، فضال عن أهداف التنمية المستدامة 2و 1التنمية المستدامة 
 ف: أهداف التنمية المستدامة ف: القسم الرابع أدناه.
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 1الجدول 
ج المكون من خمسة مستويات إلى إطار مكون من ثالثة مستويات في ئاالنتقال من إطار إدارة النتا

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 ف: التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق النتائجإطار إدارة  ف: التجديد العاشر لموارد الصندوق النتائجإطار إدارة 

الفقر العالم: واألمن الغذائ: واالستثمار  نواتج: 1المستوى 
 أهداف التنمية المستدامة المستوى األول: الزراع:

على المستوى القطري واألثر  اإلنمائية النواتج: 2المستوى 
 الناتج عن المشروعات الت: يدعمها الصندوق

على المستوى القطري  اإلنمائية المخرجات: 3المستوى  النتائج اإلنمائية المستوى الثاني:
 مشروعات الت: يدعمها الصندوقلل

الفعالية التشغيلية للبرامج والمشروعات القطرية الت: : 4المستوى 
 الصندوقيدعمها 

 األداء التشغيل: والتنظيم: المستوى الثالث:
 الفعالية والتفاءة المؤسسيتان للصندوق: 5المستوى 

ينبغ: أن يتون موجزا قدر اإلمتان، وأن  إطار إدارة النتائجمبدأ التصميم الخامس هو أن  .والجودةاإليجاز  -21
وقابلة  ،ومتينة ،:مستوى المؤسسالأساسية للرصد واإلبالغ على  الت: تتونمؤشراته على المؤشرات تقتصر 

 تمؤشرا 106و 43ما بين  علىالمؤسسات المالية الدولية لدى نتائج المعظم أطر  تشتملو للقياس بدقة. 
الحادي  إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديد فإنبالتال:، . و )انظر الملحق الثان: للمزيد من التفاصيل(

 .من أطر النتائج ف: أغلب المنظمات األخرى مؤشرا، أتثر إيجازا 63، الذي يضم لموارد الصندوق عشر

أتبر على المستوى الثالث  ويشتملبعدة طرق.  إطار إدارة النتائجوقد تم تحقيق طموح الحد من مؤشرات  -22
المؤشرات الت: يمتن قياسها بسهولة أتبر من غيرها. وتستخدم مؤشرات المستوى األول مؤشرات عدد من 

 -األمم المتحدة. ويشتل المستوى الثان: ف: شعبة اإلحصائية ال وضعتهاأهداف التنمية المستدامة الت: 
إطار تم من خالل ت: تال ،أتبر تحد. وستؤدي التحسينات ف: تقييم األثر والرصد والتقييم - اإلنمائيةنتائج ال

تتون . وعلى هذا المستوى، القضاء عليه تماماليس لتن ، إلى تخفيف حدة هذا التحدي، و الفعالية اإلنمائية
، حتى إذا أشد أهمية من أن ال يتم قياسهابين أهمية القياس والدقة: النتائج  مفاضالت ال مفر منهاهناك 

 تان القياس صعبا.

 إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديدمؤشرات أخرى غير مدرجة ف: ظام وسوف ترصد اإلدارة بانت -23
هذا أمر بالغ األهمية لضمان أن يتتبع يعد . و من خالل اإلبالغ الداخل: الحادي عشر لموارد الصندوق
 النتائج.من أجل تحقيق دارة لإلالصندوق تقدمه بطريقة شاملة 

 المقترح النتائجإطار إدارة مخطط نظرية التغيير و  -رابعا
ف: إطار مجموعة من الوثائق المقدمة ف: التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق التغيير  نظريةتم إيجاز  -24

: التطلع قدما وثيقت:ف: ذلك ، بما الصندوق لمواردالحادي عشر تجديد الالخاصة بمشاورات هيئة الف: 
تعزيز نموذج عمل و ، (2017حزيران للتنمية المستدامة )يونيو/ 2030 عام خطةالصندوق ف: سياق 

 تعرضالت:  الوثائق، و الصندوق ف: فترة التجديد الحادي عشر للموارد إليصال األثر على نطاق واسع
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تعميم. وهذا اللسياق القطري و بما يناسب االمالية للصندوق، والشراتات، وتخصيص المساعدة  االستراتيجية
 المستويات؛بين يحدد بعض االفتراضات الرئيسية الت: تربط  (2) ؛صريحة لتغييرنظرية ايجعل  (1) القسم:

التجديد الحادي المؤشرات بأولويات  تتعلق فيسلط الضوء على تي (4) يشرح فئات المؤشرات الرئيسية؛ (3)
 .عشر لموارد الصندوق

 نظرية التغيير

 وأوصافا محددة لتيف فهما واضحاذلك واضحة. ويستلزم تغيير يتطلب إطار النتائج الجيد وجود نظرية  -25
 .المرغوبةوسيطة، وأخيرا إلى اآلثار  ونواتجإلى نتائج  المقررةتؤدي األنشطة ي توقع أن 

بيرة تالتزام الصندوق بتقديم مساهمات  ىإل التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقتستند نظرية التغيير ف: و  -26
األوسع نطاقا ف: المناطق الريفية.  2030 عام وخطة 2و 1التنمية المستدامة  هدف:فؤة ف: توفعالة و 

تنويع قاعدة موارد  عن طريق مواردزيادة تعبئة الالرامية إلى وسيتحقق ذلك من خالل الجهود المتضافرة 
تحقيق عمليات استخدام الموارد ل تحسينو  ،األشد احتياجا إليها الموارد بفعالية علىتخصيص و  ،الصندوق

لى ذلك، سيتبنى الصندوق ثقافة النتائج واالبتتار عبر المنظمة، مما برمجة أتثر مرونة. وباإلضافة إ
 .أدناه 1للنتائج ف: الشتل الموحد إنمائية. ويظهر التسلسل الهرم:  نتائجسيساعده على تحويل الموارد إلى 
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 1 شتلال
 لموارد الصندوقجديد الحادي عشر لتفي االتغيير  نظرية
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 سجللديه و  نسبية، ميزةيتسم بو  محددة، والية ذات إنمائية منظمة ووه الصندوق، ف: التغيير نظرية وتبدأ -27
(. أعاله 1 لتالش من السفل: الجزء ف: المبينة) 9أعمدة إيصال النتائج خالل من اتنجاز من اإل حافل

 خاص لتبش يزتالتر  خالل من (الثالث المستوى) والتنظيم: التشغيل: أدائه تعزيز إلى الصندوق ويهدف
 العمل المعزز نموذج وينهض. التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق نموذج عملل األربعة األبعاد على

 تخصيص على أدق يزتوتر  ،الموارد تعبئة ف: مجال تحسينات خالل من للصندوق االستراتيج: اإلطارب
 تقومو . إنمائية نتائج إلى الموارد تحويلل وتفؤة شفافةوسائل و  ،الموارد الستخدام مبتترة وسائلو  ،الموارد

دارتها المتاحة الموارد بتخصيص وفعالية تفاءة تثراأل منظمةال  تفاءة أتثر قطرية برامج وتنفيذ لتصميم وا 
 وستؤدي. الصحيحة األماتن ف: المناسبين األشخاص مع الصحيحة أي برامج تنفذ األنشطة – وفعالية
 تحقيق إلى( اإلقراضية غيرية و اإلقراض المتونات ذلك ف: بما) الصندوق يدعمها الت: القطرية البرامج

 .الهامةاإلنمائية  النتائج من مجموعة

، بما القطريةالقابلة للقياس للعمليات  المخرجات)المستوى الثان:( من خالل  اإلنمائيةنتائج ال هذه ستتحققو  -28
على يمتنهم الحصول ن على ممارسات وتتنولوجيات اإلنتاج؛ واألشخاص الذين ياألشخاص المدرب ف: ذلك

هم؛ واألشخاص الذين تدعم مستهدف لتحسين تغذيالذين يحصلون على الخدمات المالية؛ واألشخاص 
وسوف تسهم هذه  10انبعاثات غازات الدفيئة. تخفضجز التربون أو تيحصلون على التتنولوجيات الت: تح

ستراتيجية الصندوق االأهداف على مستوى المشروعات، بما ف: ذلك  النواتجمباشر ف:  بشتل المخرجات
وتحسين الوصول إلى  ،زيادة عدد األشخاص الذين يتمتعون بقدر أتبر من القدرة على الصمود مثل
الصندوق: الحراك  بغايةاآلثار المرتبطة بدورها إلى  النواتجوستؤدي هذه وتحسين اإلنتاج.  ،سواقاأل

 حسب) القدرة على الصمودف: الدخل واألمن الغذائ: والتغذية؛ أو  أنه زيادةعلى ف االقتصادي الذي يعر  
تتحقق تتن لالت: لم تلك الت: يدعمها الصندوق ه:  النتائج اإلنمائيةهدف المشروع(. وبشتل جماع:، فإن 

 دون دعم من الصندوق. بنفس القدرعلى اإلطالق أو 

هدفين من ف: تحقيق بشتل تبير الت: يحققها الصندوق ف: المناطق الريفية  اإلنمائيةنتائج الستسهم و  -29
القضاء  – 2القضاء على الفقر؛ و – 1التنمية المستدامة  اأهداف التنمية المستدامة )المستوى األول(: هدف

 علىخرى، فمن المهم الحفاظ الجوع. وف: حين يسهم الصندوق أيضا ف: أهداف التنمية المستدامة األ على
غير أنه  11هدفين من أهداف التنمية المستدامة، وهما ف: صميم والية الصندوق.أول  علىيز الصندوق تتر 

(، 5التنمية المستدامة ف: مجاالت مثل المساواة بين الجنسين )هدف  تتحققرصد النتائج الت:  سيجري
( 17 هدف التنمية المستدامة( والشراتات )13 المستدامةهدف التنمية  واإلجراءات المتعلقة بالمناخ )

 .إطار إدارة النتائجالثان: والثالث من  يينواإلبالغ عنها من خالل مؤشرات ف: المستو 
                                                      

المنظمة مستوى  علىف: الصندوق األساس لجميع نتائج الصندوق نظرا ألن عمليات التخطيط والميزنة  أعمدة إيصال النتائجل تتش 9
تعبئة الموارد تتوافق مع بالطريقة التالية:  أعمدة النتائجتقريبا مع  العملأبعاد نموذج  وتتوافقمع هذه األبعاد.  ىعب تتماشوالش  واإلدارات 

ستخدام الموارد واالبرامج القطرية؛  إيصال - 1النتائج عمود الموارد جزء من  خصيصوتالقدرات واألدوات المالية؛  - 3 عمود النتائج
 4النتائج  المشمول بعموديطابق تقريبا العمل  وتحويل المواردف: السياسات؛  واالنخراطبناء المعرفة ونشرها  - 2 عمود النتائج يستند إلى

 النظم المؤسسية.الوظائف والخدمات و  -
 نتائج المستوى الثان:. من 3-2 ف: إطار البندعلى مستوى المشروع  المخرجاتمؤشرات  ترد 10
مجموعة فرعية أساسية من أهداف التنمية  علىيز تف: حين تسهم أنشطة الصندوق ف: أهداف التنمية المستدامة األخرى، فإن التر  11

القضاء  – 2 التنمية المستدامة :هدف ىاالستراتيج: عل هيز تيحد تر  الذي األغذية العالم: مع النهج الذي يتبعه برنامج ىالمستدامة يتماش
 ات من أجل تحقيق األهداف. انظرتالشرا - 17والجوع على 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp286743.pdf. 



IFAD11/3/R.2 

10 

الملحق األول
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IF
A

D
1

1
/3

/R
.2

 
 

 االفتراضات

صالحية هذا المسار المبسط لألثر على عدد من االفتراضات الداخلية والخارجية. واالفتراضات  تعتمد -31
الصندوق. فعلى  نموذج عملبير، وف: صميم تحد  إلىنطاق سيطرة الصندوق  الداخلية ه: الت: تقع ف:

لالمرتزية من امزيد الت: تتسم بسبيل المثال، هناك افتراض مفاده أن المشروعات ذات التصميم األفضل أو 
 األدلةالموظفين )المستوى الثالث( تؤدي إلى نتائج أفضل )المستوى الثان:(. وف: حين تشير فيما يتعلق ب

هما تجزء من معالت: تداألدلة  ف:بشتل منتظم  التشتيكإلى أن هذين االفتراضين معقولين، فمن المهم 
. وهناك األخرى ف: تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق والتقارير طار إدارة النتائجاالستعراض السنوي إل

تسهم من شأنها أن وليد نتائج إنمائية افية لتتموارد  تعبئة علىافتراض داخل: آخر هو أن الصندوق قادر 
 نموذج العملف:  الواردة. وتعتبر االستراتيجية المالية 2و 1 التنمية المستدامة بيرا ف: تحقيق هدف:تإسهاما 

 المنقح للصندوق عامال أساسيا ف: هذا االفتراض.

تلما تدريجيا  تهاالصندوق. وتزداد أهمي بالنسبة لمهمةالحرجة و  -الهامة الخارجية وهناك بعض االفتراضات  -31
أدناه بعض  2)أي من المستوى الثان: إلى المستوى األول(. ويحدد الجدول  األثرمسار  تانت أعلى ف:

أن ر يبتأن هناك احتمال  حين. وف: إطار إدارة النتائجاالفتراضات الرئيسية الت: تربط المستويات ف: 
هذه االفتراضات واستعراضها سيتم رصد  هر لموارد الصندوق، فإنالحادي عش التجديدخالل فترة  تتحقق

 الحادي عشر لموارد الصندوق. بالتجديدل مستمر ف: استعراض منتصف المدة الخاص تبش

 2الجدول 

 ربط االفتراضات

 ربط االفتراضات المستويات

 الثالث ىالمستو 
المستوى  إلى

 الثان:

 داعمانسياق مؤسس: ة و وطنيحتومة   اإلنمائية نتائجلبا التنظيم: األداء
 داعمة سياسات زراعية واقتصادية وطنية 
 الوطن: على الصعيد الحفاظ على االستقرار السياس: واألمن 
  الصدمات الناجمة عن التوارث الطبيعية إدارةيمتن 

 الثان: ىالمستو 
المستوى  إلى

 األول

 التنمية أهدافب اإلنمائية نتائجلا
 المستدامة

  الزراعية ف: المناطق الريفية إسهاما تبيرا  اإلنمائيةنتائج التسهم
 ف: القضاء على الفقر والجوع

 سياق اقتصادي وسياس: دول: داعم 
 توجد سياسات واستثمارات تتميلية للحماية االجتماعية 

الزراعية ف: المناطق الريفية  النتائج اإلنمائيةأن  ا ه:تحديد الخاصة بالصندوقومن االفتراضات الرئيسية  -32
التطلع  وثيقة االفتراض مشمول ف:الفقر والجوع. وهذا  علىف: القضاء  من العوامل المساهمة بشتل تبير

. التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقالت: عرضت ف: الدورة الثانية لهيئة المشاورات الخاصة ب قدما
ن من الفقر المدقع وانعدام األمن الغذائ: يعيشون ف: المناطق أغلبية الفقراء الذين يعانو  وبالنظر إلى أن

 ما لم يتم تتثيف الجهود ف: المناطق الريفية. الن يتحقق 2و 1 التنمية المستدامة  :هدففإن الريفية، 
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. وترد المؤشرات نفسها، إلى جانب خطوط مستوىتل الخاص بمحتوى الاألجزاء الفرعية المتبقية  وتبين -33
 إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديدف:  بالتفصيل، المرتبطة بها ومصادر البياناتواألهداف األساس 

 األول(. ملحق)انظر ال الحادي عشر لموارد الصندوق

 المستوى األول: أهداف التنمية المستدامة

 – 1 التنمية المستدامة هدفبما يل::  متعلقةسبعة مؤشرات  إطار إدارة النتائجيحدد المستوى األول من  -34
، التطلع قدما وثيقة مبين ف:القضاء على الجوع. وتما هو  -2 التنمية المستدامة هدفو لفقر القضاء على ا

العمل الالئق  8والمساواة بين الجنسين؛  - 5سيساهم الصندوق أيضا ف: تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
الحياة  – 15اإلجراءات المتعلقة بالمناخ؛ و – 13وأوجه عدم المساواة؛  الحد من – 10والنمو االقتصادي؛ و 

الشراتات من أجل تحقيق األهداف. غير أن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لهذه  - 17على األرض؛ و
 لصندوق وميزته النسبية.لاألساسية عمال األعلى  هترتيز إدارة النتائج نظرا لالمجاالت غير مدرجة ف: إطار 

مثل المساواة بين الجنسين )هدف التنمية  ألهداف التنمية المستدامةوسيجري رصد مجاالت الترتيز األخرى 
تم اإلبالغ عنها من خالل المؤشرات وي(، 17( والشراتات )الهدف 13الهدف ( وتغير المناخ )5المستدامة 

 .إطار إدارة النتائجف: المستويين الثان: والثالث من 

 3الجدول 

 األول مؤشرات المستوىفئات 

 مالحظة المصدر  مؤشراتال

 خطةمساهمة الصندوق ف:  - 1-1
من خالل أهداف  2030 عام

التنمية محددة من أهداف 
 المستدامة 

 مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
الشعبة اإلحصائية  الت: وضعتها)

 األمم المتحدة(ف: 

هذه ه: مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
األتثر صلة و  2030 عام لخطةالموافق عليها 

 بوالية الصندوق.

 النتائج اإلنمائيةالمستوى الثاني: 

يتعين المستوى القطري الت:  على إنمائيةنتيجة  25 قائمة بها إطار إدارة النتائجالمستوى الثان: من  يشمل -35
 ،مستوى المشروعات علىنواتج مخرجات و المبادرات الت: يدعمها الصندوق، بما ف: ذلك  تحقيقها من خالل
 ومؤشرات األثر.

ر ف: القسم تما ذتإنمائية أفضل. و  نواتجتظهر األدلة أن تقييمات األثر األفضل تسهم ف: تحقيق  .األثر -36
بذل مستوى األثر. وقد بدأ  علىسيما إسناد النتائج، وال فيما يتعلق بافح تثير من المنظمات تتالثان:، فإن ال

ف: التجديد  تحسينها جرىالصندوق، و التجديد التاسع لموارد لقياس أثر عمليات الصندوق ف:  ةمنهجيجهود 
، التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقف:  الترتيزب م هذه الجهودستتسو العاشر لموارد الصندوق؛ 

إطار الصندوق. وتماشيا مع ف: مقابل المال قيمة اللمساءلة والتعلم وتقييم من أجل استخدم البيانات وست  
ف: المائة من مشروعات  15ألثر على ما يقرب من ل، سيتم إجراء تقييمات دقيقة الفعالية اإلنمائية

اد الصندوق، والت: يمتن استخدامها لتقييم أثر الحافظة بأتملها. والصندوق فريد من نوعه ف: نهجه إزاء إسن
دراجه ف:  ه بشأنبرنامجالمؤسس: لثر األ  .دارة النتائجه إلإطار القروض والمنح وا 
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لفترة التجديد العاشر لموارد  المحس ن إطار إدارة النتائجمؤشرات األثر الت: أدخلت على وسيتم اإلبقاء على  -37
، الحادي عشر للمواردفترة التجديد الخاص بف: إطار إدارة النتائج  2016ف: ديسمبر/تانون األول الصندوق 

 هالحراك االقتصادي( وأهدافتأثروا بللصندوق )عدد األشخاص الذين  ةالشامل الغايةمع  يتسقبما 
لديهم إمتانية  نعدد األشخاص الذيثة )عدد األشخاص الذين لديهم إنتاج محسن، و الاالستراتيجية الث

(؛ انظر قسم القدرة على الصمودن الوصول إلى األسواق وعدد األشخاص الذين يتمتعون بقدر أتبر م
عضاء ف: ألمزيد من التفاصيل. ورهنا بتأتيد الدول االطالع على ل األول ملحقف: ال 1-2المؤشرات 

ر أمريت:، من المتوقع أن الدو  مليار 3.5الذي تبلغ قيمته المقترح  برنامج القروض والمنحالصندوق على 
مقارنة  تقريباً  ف: المائة 10بنسبة  الحادي عشر لموارد الصندوقالتجديد فترة الخاصة بثر ألتزيد أهداف ا

 12 الصندوق.بأهداف التجديد العاشر لموارد 

من خالصة الصندوق للمؤشرات األساسية المخرجات والنواتج  اختيرت مؤشرات  .والنواتجالمخرجات  -38
من خالل  اتتسلسل منطق: من مخرجات المشروع مما أدى إلى بناءتقارير إنجاز المشروعات،  وتصنيفات

وعلى مستوى النواتج، أدرج مؤشران يقيسان تصنيفات متتب التقييم المستقل لإلنجاز  إلى األثر. النواتج
   الشامل للمشروعات عند اإلنجاز ألغراض المقارنة المرجعية.

 4الجدول 

 الثاني فئات مؤشرات المستوى

 مالحظة المصدر مؤشراتال

إطار إدارة النتائج أدرجت مؤشرات األثر األربعة هذه ف:  مبادرة تقييم األثر مؤشرات األثر - 2-1
العاشر لموارد الصندوق )الت: وافق  الخاص بفترة التجديد

( وه: تتماشى 2016تانون األول /عليها المجلس ف: ديسمبر
 .2025-2016مع اإلطار االستراتيج: للصندوق للفترة 

على مستوى  النواتج - 2-2
 اتالمشروع

 تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات
عمليات  التثبت من  تقارير إنجاز و

تقديرات أداء /المشروعات
 لمتتب التقييم المستقل المشروعات

سوف تستخدم هذه المعايير لتقارير إنجاز المشروعات المعدة 
 عند إنجاز المشروعات الت: يمولها الصندوق.

على مستوى  المخرجات - 2-3
 اتالمشروع

المؤشرات الرئيسية من نظام إدارة 
 النتائج واألثر ف: الصندوق

المتونة هذه المجموعة الفرعية  علىوافق المجلس التنفيذي 
ف:  2016نيسان /من المؤشرات األساسية ف: أبريل 21من 

 نظام إدارة النتائج واألثر. تنقيحسياق 

 والتنظيميالمستوى الثالث: األداء التشغيلي 

على أتبر مجموعة من المؤشرات وأتثرها تنوعا. وقد تمت  إطار إدارة النتائجيشتمل المستوى الثالث من  -39
ما هو مبين ف: ت. و المعدلالصندوق  نموذج عملمع األبعاد األربعة المقترحة لبما يتماشى  إعادة هيتلته

                                                      
برنامج القروض قيمة مليار دوالر أمريت:، فإن  3.2 تمج القروض والمنح ف: فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق بلغبرنا قيمة بما أن 12

ف: المائة، ومن  10 نسبتها الموارد ف:مثل زيادة تدوالر أمريت: س مليار 3.5 البالغةلموارد الصندوق  الحادي عشرالتجديد : والمنح ف
 .واالنتشارإلى زيادة متناسبة ف: أهداف األثر ذلك المتوقع أن يؤدي 
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بيرة لنهج الصندوق إزاء أهداف التنمية تالرغم من األهمية ال ىعل 13،نموذج العملو  قدماالتطلع  وثيقت:
 2030 عام خطةحجم  أن يتوافق معتغيير نموذجه من أجل  إلىالمستدامة، فإن الصندوق بحاجة 

لحاحه ويتطلب ذلك زيادة تعبئة الموارد، وتحسين تخصيص  .، وتعزيز القيمة مقابل المال ف: الصندوقاوا 
دارة و الموارد،   ة الترتيز على النتائج.لموارد، وزيادلفعالية أتثر ا 

 الجديد المقترح. نموذج العملوقد اختيرت المؤشرات التالية لرصد الجوانب الهامة ل -41

برنامج عمله حجم تنويع قاعدة موارده وزيادة ما يتعلق بإلظهار طموح الصندوق فيتعبئة الموارد.  )أ(
المساهمات األساسية الت:  حجم (1يتضمن مؤشرات ترصد: ) إطار إدارة النتائجبير، فإن ت بشتل

الخاصة إلى الموجودات دين النسبة  (2هدف تجديد موارد الصندوق؛ )لتعهد بها الدول األعضاء ت
االقتراض  يواصل استتشاف وهوستخدم لرصد االستقرار المال: للصندوق لصندوق، الت: ست  با

أن ن تالموارد الت: يم حجمستخدم لرصد نسبة التمويل المشترك الت: ت   (3السيادي والسوق:؛ )
المستوى القطري، بما ف: ذلك من  علىاء المحليين والدوليين تلصندوق من الشر يحصل عليها ا
 14 القطاع الخاص.

وف: أفقر البلدان. ولتقييم هذه  الناسأفقر  علىيز موارده تيعتزم الصندوق تر  تخصيص الموارد. (ب)
على ل: تالمستوى الألمواله على تخصيص الصندوق  (1) إطار إدارة النتائجالجهود، سيرصد 

أساس األداء؛  علىتخصيص الموارد ه لالمستوى القطري من خالل نظام علىمختلف المجموعات 
الصندوق من أجل ضمان  الت: يمولهامدى مالءمة االستهداف ف: المشروعات الجديدة  (2)

 .المقصودة وصول الصندوق إلى المجموعات المستهدفة

الصندوق الضوء  نموذج عمل علىالتغييرات المقترحة  تعرضتسلط الوثيقة الت:  تخدام الموارد.اس (ج)
األنشطة تنفيذ برامج الصندوق، وتحسين أوجه التآزر بين إيصال و ضرورة زيادة سرعة  على

البرامج من خالل مؤشرات تتعلق بما يل::  إيصال وتنفيذ. وسيتم رصد يةوغير اإلقراض يةاإلقراض
المستغرق الوقت  (2إعداد مذترة المفاهيم وحتى الموافقة على المشروع؛ ) المستغرق منذالوقت  (1)

عتس سرعة تنفيذ الت: تنسبة الصرف،  (3صرف؛ )أول عملية  إلىالمشروع  علىمن الموافقة 
غير اإلقراضية باستخدام مجموعة و  يةنشطة اإلقراضاألالمشروع. وسيتم رصد أوجه التآزر بين 

 اتمن المؤشرات القطرية الت: تقيس أداء الصندوق غير اإلقراض: من خالل التقييم متنوعة
 أصحاب المصلحة. وتعقيبات ةالذاتي

ف: رصد درجة الالمرتزية  على إطار إدارة النتائجسيعمل  تحويل الموارد إلى نتائج إنمائية. (د)
يز تتر  إطار إدارة النتائج، يعتس باإلضافة إلى ذلك. هوعبء عمل هموظفيما يتعلق بفيالصندوق 
لنظرة أعم على )المؤسسية فاءة تمؤشرات متعلقة بال خالل القيمة مقابل المال من علىالصندوق 

سيتم رصد أداء إدارة الموارد البشرية ، . وأخيراً الرابع( ملحقالقسم أدناه وال القيمة مقابل المال، انظر
 .النتائجف: الصندوق ف: هذا الجزء من إطار إدارة 

                                                      
13

 2.pdf-R-2-https://webapps.ifad.org/members/repl/11/02/docs/IFAD11 
 .https://webapps.ifad.org/members/repl/11/02/docs/IFAD11-2-R-3.pdfو

 سيتم اإلبالغ عن مصادر التمويل المشترك سنويا بطريقة مفصلة من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. 14

https://webapps.ifad.org/members/repl/11/02/docs/IFAD11-2-R-2.pdf
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 5الجدول 

 الثالث فئات مؤشرات المستوى

 مالحظة المصدر المؤشرات

   تعبئة الموارد
تعبئة الموارد  - 3-1

 المال: واالستقطاب
 واالستقطابتتصل هذه المؤشرات بأداء الصندوق ف: تعبئة الموارد  المؤسسيةقواعد البيانات 

 لبرامجه القطرية المال:
   تركيز الموارد

أموال تخصيص  - 3-2
برنامج القروض 

 والمنح

 مشروعاتنظام المنح وال
االستثمارية وتصنيفات 

 ضمان الجودة

ستخدم هذه المؤشرات لرصد مخصصات الموارد على سوف ت
 المستويين التل: والجزئ:

   استخدام الموارد
أداء البرامج القطرية  - 3-3

للصندوق، بما ف: 
ذلك األنشطة غير 

 اإلقراضية

استقصاء العمالء، 
برامج  استتمال اتاستعراضو 

 الفرص االستراتيجية القطرية

، لصندوقلالسنوي  العمالء استقصاءنتائج  التلية إلىتستند المؤشرات 
 برامج الفرص االستراتيجية القطرية استتمالاستعراضات و 

تصميم  تصنيفات بناء علىضمان الجودة المعنية بمجموعة ال تحدد تصنيفات ضمان الجودة عند اإلدراججودة ال - 3-4
 يمولها الصندوقالت: جديدة المشروعات ال

هذه المؤشرات المؤسسية بتنفيذ برنامج القروض والمنح ف:  تتعلق المؤسسيةقواعد البيانات  الحوافظإدارة  - 3-5
 الصندوق

 تحويل الموارد إلى نتائج إنمائية
   
 زية ف: الصندوقتسوف تستخدم هذه المؤشرات لرصد الالمر  المؤسسيةقواعد البيانات  الالمرتزية - 3-6

سوف تستخدم هذه المؤشرات لرصد أداء الميزانية اإلدارية، والصرف،  المؤسسيةقواعد البيانات  التفاءة المؤسسية - 3-7
 لصندوقف: ا وبرنامج القروض والمنح

 هذه المؤشرات بأداء الموارد البشرية ف: الصندوق تتعلق المؤسسيةقواعد البيانات  الموارد البشرية - 3-8

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوققياس التعميم في 

قياس  الحادي عشر لموارد الصندوق إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديدهذا القسم تيف يعالج  يوضح -41
التجديد الحادي عشر لموارد تعميمها ف: مشروعات الصندوق ف:  سيجريالمجاالت المواضيعية الت: 

 ، وتغير المناخ، والتغذية.المساواة بين الجنسينالصحة، و مجاالت ف: ، بما ف: ذلك الصندوق

أولوية. تمسألة ذات منتجة ومستدامة للشباب عمل  فرصالحاجة إلى توفير ثمة اعتراف متزايد ب الشباب. -42
من  3-2ف: القسم  حور حول البشرتتمالثمانية الت:  المخرجاتوسوف يتم تصنيف جميع مؤشرات 

إضافة جديدة إلى  يعتبر ذلكعدد الشباب الذين تصلهم مشروعات الصندوق. و  إلظهارالمستوى الثان: 
 .الحادي عشر لموارد الصندوق إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديد

، فإن أوجه عدم المساواة قدماالتطلع  وثيقة يتم التأتيد عليه ف: على النحو الذي .المساواة بين الجنسين -43
ال يزال  ،بالتال:بين الجنسين تحد من اإلمتانات اإلنتاجية والقدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. و 
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الصندوق. وتما هو الحال  النخراطتعزيز تمتين المرأة الريفية وتحقيق المساواة أحد المبادئ الرئيسية 
المستوى الثان: الت: تقيس عدد األشخاص إلظهار مخرجات ؤشرات بالنسبة للشباب، سيتم تصنيف جميع م

إنجاز المشروعات رير اتصنيف تقعدد النساء اللوات: تم الوصول إليهن. وباإلضافة إلى ذلك، سيجري رصد 
 نسبتهتحقيق تصنيف مرض ف: هدف ويتمثل ال( 6-2-2المساواة بين الجنسين )من خالل المؤشر بشأن 

شغل هدف وال يزال . 2021بحلول نهاية عام  اتعلى مستوى المشروعا الناتج هذ بشأنف: المائة  90
-3فوق هدفا تنظيميا ف: المستوى الثالث )المؤشر ما و  5-فالرتبة وظائف  ف: المائة من 35نسبة النساء ل

8-1.) 

 عن طريق المناخر يأمام تغتم التشديد على أهمية زيادة قدرة األسر الريفية على الصمود  ر المناخ.يتغ -44
رير إنجاز اتق تصنيف( 1إدراج ثالثة مؤشرات ف: المستوى الثان:. وتشمل هذه المؤشرات ما يل:: )

( 2(؛ )10-2-2)المؤشر  اتعلى مستوى المشروع النواتجمع تغير المناخ ضمن  المشروعات للتتيف
المعلومات المناخية  تعلق بعدد األشخاص الذين تقدم لهم خدماتالم اتعلى مستوى المشروع المخرج
جز التربون أو تاألشخاص الذين يحصلون على التتنولوجيات الت: تحمؤشر عن  (3(؛ )10-3-2 )المؤشر

 (.11-3-2 تقلل انبعاثات غازات الدفيئة )المؤشر

المتمثل ف: القضاء على الجوع وجميع أشتال سوء التغذية بحلول  2هدف التنمية المستدامة  يشتل لتغذية.ا -45
ف: تمتين فقراء الريف  ةالمتمثللصندوق ة لالشامل للغاية يعتبر أساسياتحديا خاصا، ولتنه  2030عام 

ألهداف  لتغلب على الفقر وتحقيق األمن الغذائ:. وينعتس ذلك ف: مؤشرات التغذية واألمن الغذائ: الثالثةل
الخاص ف: المخرج (، و 3-2-1إلى  1-2-1من الواردة ف: المستوى األول )المؤشرات  التنمية المستدامة

دعم مستهدف  لها المتعلق بعدد األشخاص أو األسر الت: قدمو ف: المستوى الثان:  اتمستوى المشروعب
 (.5-3-2ن تغذيتهم )المؤشر يتحسل

 األنشطة غير اإلقراضية

تنفيذ مل التالصندوق، فإن األنشطة غير اإلقراضية ت   نموذج عمل علىما هو مبين ف: التغييرات المقترحة ت -46
تغيير ال يعمل على إجراءلتنفيذ إزاء اثر مرونة تنهج أ تطبيق علىوتساعد الصندوق  اتالناجح للمشروع

دارة المعرفة، تقراضية مثل الشرااإلنشطة غير األاألدلة. ولهذا السبب، يضع الصندوق  إلىاستنادا  ات، وا 
تعظيم لالمستوى القطري، والتعاون بين بلدان الجنوب، ف: صميم أعماله  علىالسياسات ف: نخراط االو 

جهود الصندوق  الحادي عشر لموارد الصندوق إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديد يتضمناألثر. و 
هذه سواء من حيث عدد المؤشرات أو المصادر. وال تشمل  -ف: هذه المجاالت  ئهالمتجددة لقياس أدا

برامج الفرص استتمال استعراضات من  تصنيفاتفحسب، بل تشمل أيضا  الءتقصاء العماسالجهود 
 15االستراتيجية القطرية.

 العاشر لموارد إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديدف:  أيضاات تبناء الشرا تم قياس ات.كالشرا -47
، ومع تزايد الحادي عشر لموارد الصندوقالتجديد . وف: للعمالء نتائج المسح السنوي إلى، استنادا الصندوق

أهمية الشراتات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، سيعمل الصندوق على تحسين تقييم أدائه بشأن بناء 

                                                      
لم يتم قياس سوى حوار السياسات والشراتات من خالل  لموارد الصندوق، العاشر إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديدف:  15 

 .استقصاء العمالء
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برامج الفرص االستراتيجية  استتمالاستعراضات  االستناد إلى( عن طريق 3-3-3الشراتات )المؤشر 
عن  الناتجةالبيانات  لتحقق من أتثر من مصدر من صحةل تلك البرامج القطرية واستعراضات نتائج
 استقصاء العمالء المنقح.

آخر تم قياسه  إقراض:يمثل االنخراط ف: السياسات وحوار السياسات نشاطا غير  االنخراط في السياسات. -48
البرامج القطرية  تسهممدى إلى أي س هذه األنشطة تف: فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. وتع

الذي  ،ة المجتمع المدن: ف: حوار السياساتتدعم مشار تالسياسات و الوطن: بشأن حوار الللصندوق ف: 
وال سيما ف: البلدان متوسطة الدخل. وسيتم قياس حوار  ،لصندوقلاإلنمائية فعالية ليزداد أهمية بالنسبة ل

-3من خالل المؤشر  الحادي عشر لموارد الصندوق إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديدالسياسات ف: 
 بشأن االنخراط ف: السياسات على المستوى القطري. 3-4

إطار إدارة إدراجها ف: يعتس و  ،السابقة إدارة النتائج أطرإدارة المعرفة ف:  يتم قياسلم  إدارة المعرفة. -49
توليد  علىتعزيز قدرة الصندوق  إلىالحاجة  الحادي عشر لموارد الصندوق النتائج الخاص بفترة التجديد

دارة واستخدام  ف: المستوى  5-3-3ستخدم المؤشر من أجل زيادة أثر الصندوق. وسي   وتقاسم المعرفةوا 
برامج الفرص االستراتيجية  استتمالاستعراضات و الثالث لقياس إدارة المعرفة من خالل استقصاء العمالء، 

 .القطرية

ف: جميع مستويات الدخل اهتماما  الناميةأبدت البلدان  اون الثالثي.التعاون بين بلدان الجنوب والتع -51
من خالل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون واالستناد إليها  هاومواردقرانها ألاإلنمائية  التجارببالتعلم من 

التعاون بين بلدان الجنوب  لتيسيرالثالث:. وف: السنوات األخيرة، قام الصندوق ببناء قدراته المؤسسية 
وما بعده. وف:  التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقوالتعاون الثالث: ويعتزم زيادة هذه القدرات خالل فترة 

، سيقاس أداء الصندوق ف: المستوى الحادي عشر لموارد الصندوق إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديد
برامج الفرص االستراتيجية القطرية الت: من د النسبة المئوية ( من خالل تحدي6-3-3الثالث )المؤشر 

مخصص ملحق لتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: ف: بشأن اامال تنهجا مت عند تصميمها تتضمن
 .لذلك

 المالمقابل قيمة ال

موجه بشتل أتبر نحو المعونة المقدمة إلى ترتيز  حجمبعيدا عن الترتيز على  اإلنمائ:مجتمع ال يتحرك -51
لى جانبالنتائج.  متزايد ف:  بشتلانخفاض المساعدة اإلنمائية الرسمية، أصبحت القيمة مقابل المال بارزة  وا 
ف: السنوات األخيرة. ويتعلق مفهوم القيمة مقابل المال بتحقيق أفضل توازن بين االقتصاد  ةاإلنمائي الساحة

توفر أساسا للتفتير فإنها أداة تشغيلية، القيمة مقابل المال  أن تتونن بدال مو والفعالية والمساواة. والتفاءة 
وال تتعلق القيمة مقابل المال بمجرد خفض التتاليف أو خفض  الموارد بطريقة مثلى.ف: تيفية استخدام 

سبة الميزانيات، ولتنها تتعلق باستخدام التفتير التقييم: مليا ف: تعظيم األثر بأقل تتاليف ممتنة. وبالن
للصندوق، هذا يعن: تعظيم أثر تل دوالر يستثمر لتحسين حياة الرجال والنساء الريفيين الفقراء والذين 

 يعانون من انعدام األمن الغذائ:.

إدراج مفهوم القيمة مقابل المال ف: فترة  ف:الصندوق إلى تحقيق أداء أفضل  يسعىوف: هذا السياق،  -52
ستتون  –الثان: والثالث  يينمن خالل عدد من مؤشرات المستو  التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
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 مقترحتفاصيل عن مزيد من ال رديو  .عشر لموارد الصندوقالتجديد الحادي بالنسبة إلى  ةبعضها جديد
 -ويعرض الملحق اإلجراءات الت: يجري اتخاذها . الرابع ملحقالف:  الصندوق بشأن القيمة مقابل المال

من أجل تعزيز مقترح القيمة مقابل المال ف:  -المدخلة على نموذج عمل الصندوق تجزء من التغييرات 
لى جانب خلفية عن الجهود الت: بذلها الصندوق مؤخرا لتحسين  الصندوق وصلته بإطار إدارة النتائج. وا 

 القيمة مقابل المال، ي قترح إطار للمساءلة من خالل بطاقة درجات للقيمة مقابل المال.

 تهاصادر البيانات وجودم  -خامسا

المستوى بيانات مصادر بياناته. ومصدر  إال بقدر فعالية وفائدةفعاال ومفيدا  إطار إدارة النتائجال يتون  -53
المسؤولية  األمم المتحدةف: الشعبة اإلحصائية  تتولىاألول هو قاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة الت: 

 للبيانات.ف: الطابع المتأخر الرئيسية  هاقيودتتمثل . و عنها

( إلى تقييمات األثر 4إلى  1-1-2مؤشرات األثر األربعة ف: المستوى الثان: ) اإلبالغ مقابلوسوف يستند  -54
. ة تقييم األثر ف: الصندوقر مبادف: المائة من المشروعات المدرجة ف:  15المصممة سابقا لما يقرب من 

مستوى المشروعات من خالل تقارير إنجاز المشروعات  على األخرىوالمخرجات  النواتجوستنتج مؤشرات 
ف: عام  أ طلق، الذي إطار الفعالية اإلنمائيةمن خالل  مايجري تعزيزهاللذين ونظام إدارة النتائج واألثر، 

يسعى إطار ، المتلقية. ومن خالل أنشطة الصندوق الداخلية واألنشطة الممولة بالمنح ف: البلدان 2016
جل نمائية إلى تحسين قدرات الرصد والتقييم بين موظف: الصندوق وأصحاب المصلحة من أالفعالية اإل
مزيد  علىالثالث لالطالع  ملحق)انظر ال اتالنتائج واستخدام األدلة ف: دورة المشروع علىيز تتعزيز التر 

. 2017سان ما استعرض المجلس نظام إدارة النتائج واألثر ف: الصندوق ف: أبريل/نيتمن التفاصيل(. 
إطار إدارة النتائج الخاص بفترة فإن المؤشرات األساسية لنظام إدارة النتائج واألثر المعروضة ف:  ،ولذلك
 .ةالسابق إدارة النتائج أطرتختلف عن تلك المعروضة ف:  الحادي عشر لموارد الصندوق التجديد

مثل تحليالت القوى  المؤسسيةبيانات الالمستوى الثالث إلى حد تبير من قواعد الخاصة بستمد البيانات وست   -55
. وسوف تستخدم تصنيفات ضمان الجودة ف: المؤشرات ونظام المنح والمشروعات االستثمارية العاملة

جودة تصميم المشروعات ف: حافظة الصندوق بأتملها  (2(؛ )3-2-3) االستهداف (1) المتعلقة بما يل::
وسيتم قياس أداء  (.2-4-3) فقط( الهشة األوضاعأشد ف: ( اتتصميم المشروع (3(؛ )3-4-1)

 المنقح االستقصاء( من خالل 6إلى  1-3-3استراتيجيات البرامج القطرية واألنشطة غير اإلقراضية )
 .برامج الفرص االستراتيجية القطرية استتمالاستعراضات و ، للعمالء

 االستخدام واإلبالغ والتنقيح  -سادسا

الحادي  إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديدوفقا للممارسة الحالية، سيتم اإلبالغ عن النتائج المتعلقة ب -56
يقدم تقرير الفعالية اإلنمائية و . الفعالية اإلنمائية للصندوق سنويا من خالل تقرير عشر لموارد الصندوق

عن مجاالت مهمة مثل تنفيذ سياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين  معلومات محدثةأيضا للصندوق 
يتضمن س، 2020عام  ابتداء منوتمتين المرأة، وبرنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. و 

التغذية والشباب، المتعلق بعن عمل الصندوق  حديثةتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق أيضا معلومات 
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والشباب والتغذية( على  المساواة بين الجنسين)المناخ و  ف: الصندوقتعميم الغط: مجاالت التال: سيبو 
 أساس سنوي.

الذي عمليات الصندوق التقرير السنوي عن نتائج وأثر بستتمل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق ي  وف وس -57
عمليات الصندوق السنوي عن نتائج وأثر ير التقر  ويتناوليصدره متتب التقييم المستقل ف: الصندوق سنويا. 

 هاوالتحقق منمن األنشطة غير اإلقراضية  اتمستوى المشروع علىالنتائج الت: تحققت تحليل النواتج و 
ضمن  المستوى الثالث ف:والمؤشرات القطرية ى الثان: لمستو ف: ا المشروعات تقارير إنجاز)تقابل تصنيفات 
 16 (.إطار إدارة النتائج

لتجديد العاشر والمقرر االضطالع به ل –ف: التجديد التاسع لموارد الصندوق  النحو المضطلع بهوعلى  -58
تقرير تجميع: موحد  2022المجلس التنفيذي ف: أوائل عام  إلىسيقدم  - 2019لموارد الصندوق ف: عام 

المؤسسة المالية الدولية الوحيدة  الصندوق، من خالل هذه المبادرة، وال يزالتقييم أثر الصندوق.  نواتجعن 
 إلى العمليات الت: يمولها. الت: تعزى لنتائج اإلنمائيةا منتظما لتقييم الت: تجري

لدول األعضاء ف: على ا التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقاستعراض منتصف المدة لفترة وسيعرض  -59
، فضال جديد الحادي عشر لموارد الصندوقالتبهدف توثيق التقدم المحرز خالل الجزء األول من  2020عام 

ير تون استعراض منتصف المدة فرصة للتفتما سيتخالل التجديد العاشر للموارد.  الت: تحققتعن النتائج 
بما ف: ذلك أهداف التنمية المستدامة غير  - 2030 عام خطةف: مساهمة الصندوق األوسع نطاقا ف: 

العمل  – 8المساواة بين الجنسين؛ و - 5 التنمية المستدامة أهدافمثل  إطار إدارة النتائجالمدرجة ف: 
الحياة  - 15اإلجراءات المناخية؛ و - 13الحد من أوجه عدم المساواة؛ و - 10الالئق والنمو االقتصادي؛ و

 ألهداف.الشراتات من أجل تحقيق ا – 17و على األرض؛

. إلبالغوا دارةلإلتأداة  إطار إدارة النتائجاستخدام تحسين ف: التحديات الت: يواجهها الصندوق  ويتمثل أحد -61
 إطار إدارة النتائجروابط أقوى بين أهداف  إقامة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقومن االبتتارات ف: 

عب(. الش  ف: السنوية تخطيط الوالخطة الداخلية متوسطة األجل )الت: تتزامن مع فترة تجديد الموارد وعملية 
التسلسل الهرم: لتخطيط النتائج ف: سياق الجهود  على امتدادعلى النتائج  الصندوقوسيزيد ذلك من ترتيز 

 الجارية لتعزيز التخطيط والميزنة على أساس النتائج.

 إلىهمية للصندوق، فإنه ال يحتاج األمؤشرات ذات المصمم ليشمل  إطار إدارة النتائجالرغم من أن  وعلى -61
تصنيفات بر من تدارة عددا أاإلل المثال، سوف تتبع يسب علىو تطلبها اإلدارة. المؤشرات الت:  إدراج جميع

دراج ف: إلفات ضمان الجودة مما هو ضروري لية، وتصنيإنجاز المشروعات، والمؤشرات األساس تقارير
 دارة.ألغراض اإل ادوريواستخدامها . وسيتم استعراض هذه المؤشرات األخرى إطار إدارة النتائج

التجديد الحادي عشر ومصفوفة التزامات  إطار إدارة النتائجومن المهم الحفاظ على صلة واضحة بين  -62
مصفوفة االلتزام  تنصلضمان مساهمة نتائج الصندوق ف: الوفاء بالتزاماته. ولذلك،  لموارد الصندوق

                                                      
، فإن التقرير السنوي عن نتائج وبالتال:نتائج اإلدارة نفسها. بعد وأثر عمليات الصندوق  التقرير السنوي عن نتائج نتائج تتوافرعادة ما  16

تحقق موضوع: هام من الفعالية اإلنمائية للصندوق. وف: تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق أداة بمثابة  يعملوأثر عمليات الصندوق 
، تانت الفجوة بين تصنيفات اإلدارة لتقارير إنجاز المشروعات وتصنيفات 2017لعام  ائج وأثر عمليات الصندوقوالتقرير السنوي عن نت
لتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق محل أن يحل ان تألغراض اإلدارة، ال يمغير أنه فقط.  0.35 قدرها متتب التقييم المستقل

 الوقت المناسب من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق. تم اإلبالغ عنها ف:يالنتائج الت: 
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 إطار إدارة النتائجمؤشرات ب التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقااللتزامات ف: تتعلق  صراحة على تيف
 .إطار إدارة النتائج. ويساعد ذلك أيضا على تجنب االزدواجية بين االلتزامات ومؤشرات أو تسهم فيها

التجديد النتائج عند إجراء استعراض منتصف المدة لفترة إدارة طار إل الزمةنظر ف: أي تنقيحات وسي   -63
 .الحادي عشر لموارد الصندوق
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 إطار إدارة النتائج الخاص بفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق
 األهداف والسياق -المستوى األول 

 النتائج )السنة( خط األساس )السنة( المصدر : القضاء على الفقر1 هدف التنمية المستدامة 1-1
 - يحدد فيما بعد األمم المتحدةءات ف: اإلحصاشعبة  (1-1-1دوالر أمريت: ف: اليوم )هدف التنمية المستدامة  1.90تحت خط الفقر الدول: البالغ نسبة الستان الذين يعيشون  1-1-1
 : القضاء على الجوع2 هدف التنمية المستدامة 1-2
 - يحدد فيما بعد اإلحصاءات ف: األمم المتحدةشعبة  (2-1-2انتشار انعدام األمن الغذائ: )هدف التنمية المستدامة  1-2-1
 - يحدد فيما بعد شعبة اإلحصاءات ف: األمم المتحدة (1-2-2انتشار التقزم بين األطفال دون الخامسة )هدف التنمية المستدامة  1-2-2
 - يحدد فيما بعد شعبة اإلحصاءات ف: األمم المتحدة (2-2-2انتشار سوء التغذية )هدف التنمية المستدامة  1-2-3
 - يحدد فيما بعد شعبة اإلحصاءات ف: األمم المتحدة (2-3-2متوسط دخل صغار منتج: األغذية )هدف التنمية المستدامة  1-2-4
 - يحدد فيما بعد األمم المتحدةشعبة اإلحصاءات ف:  (2-أ-2مجموع التدفقات الرسمية للقطاع الزراع: )مليارات الدوالرات األمريتية( )هدف التنمية المستدامة  1-2-5
 - يحدد فيما بعد شعبة اإلحصاءات ف: األمم المتحدة (1-أ-2اإلنفاق الحتوم: على الزراعة )مؤشر( )هدف التنمية المستدامة  1-2-6
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  النتائج اإلنمائية -المستوى الثاني 

 خط األساس المصدر اآلثار
هدف التجديد الحادي عشر 

 لموارد الصندوق 
 (2021)نهاية 

هدف التجديد العاشر لموارد 
 الصندوق 

 (2018)نهاية عام 
 أمؤشرات األثر  2-1

2-1-1 
 عدد األشخاص الذين تأثروا بالحراك االقتصادي )بالماليين(

 40 ب 50 ال يوجد  مبادرة تقييم األثر (2-1و 3-2)هدفا التنمية المستدامة 

 43 ب 54 ال يوجد  مبادرة تقييم األثر (3-2محسن )بالماليين( )هدف التنمية المستدامة عدد األشخاص الذين لديهم إنتاج  2-1-2

عدد األشخاص الذين لديهم إمتانية الوصول إلى األسواق )بالماليين( )هدف التنمية  2-1-3
 42 ب 53 ال يوجد  مبادرة تقييم األثر (3-2المستدامة 

أتبر من القدرة على الصمود )بالماليين( )هدف عدد األشخاص الذين يتمتعون بقدر  2-1-4
 22 ب 28 ال يوجد  مبادرة تقييم األثر (5-1التنمية المستدامة 

 2016-2014 المصدر ج د ه اتالنواتج على مستوى المشروع 2-2
هدف التجديد الحادي عشر 

 هدف التجديد العاشر للموارد  للموارد 

 ال يوجد  90 88 تقارير إنجاز المشروعاتتصنيفات  اإلنجاز العام للمشروع 2-2-1
  - 81 متتب التقييم المستقل أو أعلى من ذلك( 4)التصنيفات من الدرجة   اإلنجاز العام للمشروع 2-2-2
  - 26 متتب التقييم المستقل أو أعلى من ذلك( 5)التصنيفات من الدرجة   اإلنجاز العام للمشروع 2-2-3
 90 90 84 تقارير إنجاز المشروعاتتصنيفات  الفعالية 2-2-4
 80 80 77 تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات التفاءة 2-2-5
 90 90 87 تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات المساواة بين الجنسين 2-2-6
 85 85 78 تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات استدامة الفوائد 2-2-7
 90 (↑) 95 92 إنجاز المشروعاتتصنيفات تقارير  توسيع النطاق 2-2-8
دارة الموارد الطبيعية 2-2-9  90 90 88 تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات البيئة وا 
 50 (↑) 85 84 تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات التتيف مع تغير المناخ 2-2-10

 2016 المصدر و اتالمخرجات على مستوى المشروع 2-3
مدى التجديد الحادي عشر 

 لموارد الصندوق
لموارد  العاشرمدى التجديد 

 الصندوق

)هدف التنمية المستدامة  ز عدد األشخاص الذين يحصلون على خدمات )بالماليين( 2-3-1
1-4 ) 

المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج 
  واألثر(

 مليون 97.04
 مليون 130-110 مليون  110-130 

األراض: الواقعة تحت مخططات  000 85 – 000 60 000 57المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج عدد هتتارات األراض: الزراعية الت: تستفيد من البنية التحتية للمياه الت: تم  2-3-2
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 – 240(: بالهتتاراتالري )  واألثر( (4-2)هدف التنمية المستدامة  بناؤها/أعيد تأهيلها )بالهتتارات(
000 350 

 ز عدد األشخاص المدربين على ممارسات و/أو تتنولوجيات اإلنتاج )بالماليين( 2-3-3
 (3-4)هدف التنمية المستدامة 

المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج 
 مليون 7.7-5.5 ماليين 5 – 3 مليون 2.51 واألثر(

 زعدد األشخاص ف: المناطق الريفية الذين يحصلون على خدمات مالية )بالماليين(  2-3-4
  (10-8)هدف التنمية المستدامة 

المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج 
 ال يوجد مليون 30 – 16.5  مليون 17.4 واألثر(

يحصلون على دعم مستهدف لتحسين تغذيتهم  نعدد األشخاص/األسر الذي 2-3-5
  (2-2)هدف التنمية المستدامة  ز)بالماليين( 

المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج 
 واألثر(

مؤشر جديد. سيتم توفير خط 
 ال يوجد 2020سيتم وضعه ف: عام  2020األساس ف: عام 

)هدف التنمية عدد المؤسسات الريفية الت: تحصل على خدمات تنمية األعمال  2-3-6
 (3-9المستدامة 

المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج 
 120 000 -80 000 000 120 – 000 80 240 91 واألثر(

 زعدد األشخاص المدربين على أنشطة مدرة للدخل أو إدارة األعمال )بالماليين(  2-3-7
 ( 3-4)هدف التنمية المستدامة 

المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج 
 120 000 -80 000 مليون 4.5 – 2  مليون 2.4 واألثر(

عدد المنتجين الريفيين الذين يحصلون على دعم وهم أعضاء ف: منظمات المنتجين  2-3-8
 زالريفيين )بالماليين( 

المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج 
 واألثر(

 ال يوجد مليون 1.5 – 0.85 000 800

-9)هدف التنمية المستدامة عدد التيلومترات الت: شيدت أو أعيد تأهيلها أو تحسينها  2-3-9
1) 

المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج 
 24 000 -18 000  000 24 – 000 18  690 13 واألثر(

)هدف  ز المعلومات المناخية )بالماليين(عدد األشخاص الذين تقدم لهم خدمات  2-3-10
 (5-1التنمية المستدامة 

المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج 
 واألثر(

مؤشر جديد. سيتم توفير خط 
 ال يوجد 2020سيتم وضعه ف: عام  2020األساس ف: عام 

عدد األشخاص الذين يحصلون على التتنولوجيات الت: تحتجز التربون أو تقلل  2-3-11
 ز( 2-13)هدف التنمية المستدامة انبعاثات غازات الدفيئة )بالماليين( 

المؤشرات األساسية )نظام إدارة النتائج 
 واألثر(

مؤشر جديد. سيتم توفير خط 
 ال يوجد 2020سيتم وضعه ف: عام  2020األساس ف: عام 

 .2022ستعرض النتائج ف: تقرير تجميع: للدروس المستفادة من مبادرة تقييم األثر ف: التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق ف: أوائل عام  أ
 دوالر أمريت: ف: التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. مليار 3.5تستند األهداف إلى برنامج القروض والمنح المقترح الذي تبلغ قيمته  ب
 تعرض النواتج على مستوى المشروعات على أساس ثالث سنوات متجددة. ج
 لن تعرض ف: تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق إال نتائج المشروعات المنفذة ف: األوضاع الهشة. د
المستقل )استنادا  التقييمإنجاز المشروعات( والتصنيفات المقابلة لمتتب  تقارير إلىلإلدارة فيما يتعلق بالنواتج على مستوى المشروعات )استنادا  ف: اإلبالغ السنوي من خالل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، ستحسب اإلدارة االختالف بين التقييم الذات: ه

 إنجاز المشروعات(. تقاريرالتحقق من  إلى
 فقط. النتائج للسنة قيد االستعراض ستعرض و
 .والسنسيتم تصنيف النتائج حسب نوع الجنس  ز
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 األداء التشغيلي والتنظيمي  -المستوى الثالث 

 خط األساس المصدر 
هدف التجديد الحادي عشر 

 لموارد الصندوق
 (2021)نهاية  

هدف التجديد العاشر لموارد 
 الصندوق
 (2018)نهاية 

 تجميع التمويل اإلنمائي لتعظيم األثر -تعبئة الموارد 

هدف التجديد الحادي عشر  2016خط األساس لعام  المصدر التمويل المشترك واستقطاب تعبئة الموارد 3-1
 لموارد الصندوق

هدف التجديد العاشر لموارد 
 الصندوق

 %100 %100 %83 قواعد بيانات المنظمة نسبة التعهدات للتجديد العاشر لموارد الصندوق فوق هدف تجديد الموارد 3-1-1
 ال يوجد يجري تتبعه %3.3 قواعد بيانات المنظمة نسبة الدين إلى الموجودات 3-1-2
 1.2 1.4 1.27 نظام المنح والمشروعات االستثمارية أنسبة التمويل المشترك  3-1-3

 التركيز على أفقر الناس وأفقر البلدان -تخصيص الموارد 

 المصدر تخصيص الموارد 3-2
 خط األساس

 2013-2015 
هدف التجديد الحادي عشر 

 الصندوقلموارد 
هدف التجديد العاشر لموارد 

 الصندوق

3-2-1 
نسبة الموارد األساسية المخصصة للبلدان متوسطة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من 

 ال يوجد  نظام المنح والمشروعات االستثمارية بالشريحة العليا والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا )بالنسبة المئوية( 

الدخل،  البلدان منخفضة
والبلدان متوسطة الدخل من 

 %90الشريحة الدنيا: 
البلدان متوسطة الدخل من 

 %10الشريحة العليا: 

 ال يوجد

مليون دوالر أمريت:  28.6 نظام المنح والمشروعات االستثمارية )تمويل الصندوق( متوسط حجم المشروعات االستثمارية للصندوق 3-2-2
 ال يوجد يجري تتبعه (2014-2016)

 ال يوجد %90 ال يوجد تصنيفات ضمان الجودة مدى مالءمة ن هج االستهداف ف: المشروعات االستثمارية للصندوق 3-2-3

 تنفيذ أنشطة التنمية بشكل مختلف -استخدام الموارد 

هدف التجديد الحادي عشر  2016خط األساس لعام  المصدر أداء البرامج القطرية 3-3
 لموارد الصندوق

التجديد العاشر لموارد هدف 
 الصندوق

 أهمية االستراتيجيات القطرية للصندوق 3-3-1

واستعراضات  استقصاء العمالء
استتمال برامج الفرص االستراتيجية 

 القطرية
 

 ال يوجد
 ال يوجد  جيحدد فيما بعد 
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 فعالية االستراتيجيات القطرية للصندوق  3-3-2
 اتاستعراضو  استقصاء العمالء

برامج الفرص االستراتيجية استتمال 
 القطرية

 ال يوجد
  جيحدد فيما بعد 

 ال يوجد
 

 بناء الشراتات 3-3-3
استعراضات و استقصاء العمالء 

برامج الفرص االستراتيجية  استتمال
 القطرية

100 
 90  جيحدد فيما بعد 

 

 االنخراط ف: السياسات على المستوى القطري 3-3-4
استعراضات و استقصاء العمالء 

برامج الفرص االستراتيجية  استتمال
 القطرية

100 
 

 جيحدد فيما بعد
 

85 
 

 إدارة المعلومات 3-3-5
استعراضات استقصاء العمالء و 

برامج الفرص االستراتيجية  استتمال
 القطرية

 ال يوجد جيحدد فيما بعد ال يوجد

3-3-6 
لبرامج الفرص االستراتيجية )النسبة المئوية  التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:

 %50 %66 %50 برامج الفرص االستراتيجية القطرية القطرية ذات النهج المتتامل(

 2016خط األساس لعام  المصدر الجودة عند اإلدراج 3-4
هدف التجديد الحادي عشر 

 لموارد الصندوق
هدف التجديد العاشر لموارد 

 الصندوق
 90 (↑) 95 93 تصنيفات ضمان الجودة دالتصنيف الشامل لجودة تصميم المشروع  3-4-1
 85 (↑) 90 96 تصنيفات ضمان الجودة دفقط(  األوضاع الهشةالتقييم العام لجودة تصميم المشروع ) 3-4-2

هدف التجديد الحادي عشر  2016خط األساس لعام  المصدر إدارة الحوافظ 3-5
 لموارد الصندوق

التجديد العاشر لموارد هدف 
 الصندوق

 ال يوجد 10 17 قواعد بيانات المنظمة )باألشهر( الوقت المستغرق منذ إعداد مذترة المفاهيم وحتى الموافقة على المشروع 3-5-1
 14 12 17 نظام المنح والمشروعات االستثمارية المستغرق من الموافقة على المشروع إلى أول عملية صرف )باألشهر(الوقت  3-5-2
 *Flexcube 16.7 17 15 هنسبة الصرف )بالنسبة المئوية(  3-5-3
 Flexcube 12.8 16 14 األوضاع الهشة فقط )بالنسبة المئوية( -نسبة الصرف  3-5-4

ديد العاشر لموارد الصندوق يسبق هذا االستعراض وتم حسابه باستخدام التعريف تعريفه لنسبة الصرف من أجل مواءمته مع المنهجية الت: تستخدمها المنظمات اإلنمائية المتعددة األطراف األخرى. وبالتال: فإن هدف التج 2017* استعرض الصندوق ف: عام 
 .2017الصندوق بدال من ذلك التعريف المعتمد ف: عام والتجديد الحادي عشر لموارد  2016السابق. ويعتس خط أساس عام 

 تبني ثقافة النتائج واالبتكار -تحويل الموارد إلى نتائج إنمائية 
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 2016خط األساس لعام  المصدر الالمركزية 3-6
هدف التجديد الحادي عشر 

 لموارد الصندوق
هدف التجديد العاشر لموارد 

 الصندوق
 45  ويحدد فيما بعد 43 قواعد بيانات المنظمة ف: الميزانية ف: المتاتب القطريةنسبة الوظائف المدرجة  3-6-1
 ال يوجد ويحدد فيما بعد يحدد فيما بعد قواعد بيانات المنظمة نسبة المشروعات االستثمارية للصندوق )بالحجم( الت: تديرها المتاتب القطرية 3-6-2

هدف التجديد الحادي عشر  2016خط األساس لعام  المصدر الكفاءة المؤسسية 3-7
 لموارد الصندوق

هدف التجديد العاشر لموارد 
 الصندوق

 ويحدد فيما بعد %13.1 قواعد بيانات المنظمة نسبة النفقات اإلدارية للصندوق إلى برنامج القروض والمنح 3-7-1
بالمعادلة الجديدة  12.2%) 8.2

 المقترحة(

 إلىنسبة النفقات اإلدارية الفعلية )بما ف: ذلك النفقات الممولة من رسوم اإلدارة(  3-7-2
بالمعادلة الجديدة  %6.6) 15.2 ويحدد فيما بعد %6.5 قواعد بيانات المنظمة برنامج عمل الصندوق )برنامج القروض والمنح والتمويل المشترك(

 المقترحة(

)بما ف: ذلك النفقات الممولة من رسوم اإلدارة( إلى نسبة النفقات اإلدارية الفعلية  3-7-3
بالمعادلة الجديدة  %18.2) 5.5 ويحدد فيما بعد %18.1 قواعد بيانات المنظمة المدفوعات السنوية.

 المقترحة(

 غير)القروض والمنح  الجاريةحافظة القروض والمنح  إلى اإلدارية الميزانيةنسبة  3-7-4
 ال يوجد ويحدد فيما بعد %2.6 المنظمةقواعد بيانات  المسددة(

النسبة المئوية من البلدان الت: لديها مشروعات تقوم بالصرف باستخدام  بوابة العمالء  3-7-5
 ال يوجد %75 0 شعبة تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف: الصندوق

 ال يوجد %100 0 دائرة إدارة البرامج  التشغيليةالنسبة المئوية من عمليات الصندوق الت: تستخدم نظام قياس النتائج  3-7-6

النسبة المئوية من المشروعات الت: يدعمها الصندوق والت: قدم لها تدريب من خالل  3-7-7
 ال يوجد %85 0 دائرة إدارة البرامج مراتز التعلم عن التقييم والنتائج

الحادي عشر هدف التجديد  2016خط األساس لعام  المصدر إدارة قوة العمل 3-8
 لموارد الصندوق

هدف التجديد العاشر لموارد 
 الصندوق

 %35 %35 %25 قواعد بيانات المنظمة وما فوق 5-الرتبة ف وظائف النسبة المئوية من النساء ف: 3-8-1
 يجري تتبعه يجري تتبعه %42 قواعد بيانات المنظمة النسبة المئوية من الموظفين الفنيين من القائمتين باء وجيم 3-8-2
 100  100 91 قواعد بيانات المنظمة ية )باأليام(نالوقت المستغرق لملء الوظائف الشاغرة من الفئة الف 3-8-3
 شهرا. وسيتم تقسيم تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق حسب التمويل المشترك الدول: والمحل:، وتذلك حسب مجموعات الدخل القطرية. 36تعرض نتائج المشروعات الموافق عليها ف: آخر  أ

 ع هشاشة والدول الجزرية الصغيرة النامية.سيوفر تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق أيضا معلومات عن المخصصات للمشروعات ف: أتثر األوضا ب
 سيتم وضع أهداف المؤشرات المرتبطة بأداء البرامج القطرية للصندوق بالبناء على التحديث المزمع ف: استقصاء عمالء الصندوق.  ج
 شهرا. 24يتم تجميع تصنيفات الجودة عند اإلدراج على أتثر من  د
 ستعرض النتائج حسب مجموعات تصنيف الدخل القطرية.  ه
المتعلقين بالالمرتزية والتفاءة المؤسسية بعملية التميز التشغيل: من أجل إحراز النتائج.  4-1-7-3و 2-1-6-3ستستنير أهداف المؤشرين  و
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 استعراض التجارب المتعلقة بأطر النتائج في المؤسسات المالية الدولية
 
يستند هذا القسم إلى استعراض متتب: ألطر النتائج الت: وضعها األعضاء السبعة ف: مجموعة العمل  -1

فضال عن منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية  17المعنية باإلدارة من أجل تحقيق النتائج اإلنمائية،
 العالم:.

يجري حاليا تنقيح وتحديث العديد من أطر النتائج الت: يجري استعراضها. و  .تتطورأطر النتائج هي أداة  -2
وهناك إقرار عام بأن هناك حاجة إلى استعراض منتظم للهياتل والمؤشرات واألهداف وتغييرها بمرور الوقت 

والهدف من ذلك هو بناء نظام قابل للتتيف من خالل االستعراضات  18ب الخبرة وتحسن البيانات.مع اتتسا
وتشمل أفضل الممارسات االستعراضات السنوية والرغبة ف: تغيير نظام اإلدارة  .والتحديثات المنتظمة

عقيبات من تتبع المشاتل الت: واجهت النظام خالل السنة، والحصول على تو المستندة إلى النتائج، 
 19المستخدمين وتقييم النظام تل بضع سنوات.

ف: حالة المنظمات متعددة األطراف، ف. والغرض الرئيسي لمعظم أطر النتائج هو المساءلة واالتصال -3
األطر أساسا إلى إبالغ الدول األعضاء. وبعبارة أخرى، فإن معظم أطر النتائج ه: أطر إبالغ عن  تهدف

أطرا إلدارة النتائج. وخلصت حلقة عمل عقدت مؤخرا للجنة المساعدة اإلنمائية التابعة  تالنتائج وليس
لمنظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصادي إلى أن هناك "حاجة إلى ترتيز أتبر على االستخدام 

ضمان  الهادف لمعلومات النتائج ]...[ للتوجيه )بما ف: ذلك صنع السياسات( والتعلم )بما ف: ذلك
 20الجودة(".

تل  ، من حيثوتختلف أطر النتائج اختالفا كبيرا عبر المنظمات المتعددة األطراف التي جرى استعراضها -4
طار النتائج"، و"اإلطار االستراتيج:"، إ. وتشمل المصطلحات "على حد سواء المضمونو المصطلحات  من

و"نظام قياس النتائج"، و"إطار رصد النتائج"، و"إطار قياس النتائج"، و"خريطة االستراتيجية". وتتراوح األطر 
سلسة نتائج مستفيضة إلى والتعمير  المصرف األوروب: لإلنشاءف:  بطاقات درجات موجزة للمنظمة من

راعة. ولدى بعض المنظمات، مثل المؤسسة الدولية للتنمية، بطاقة درجات ومفصلة ف: منظمة األغذية والز 
مؤسسية، فضال عن إطار للنتائج. ويعتس هذا االختالف جزئيا األغراض المختلفة الت: تهدف إلى تحقيقها 

أو األطر االستراتيجية. وف: بعض  ،أو الخطط االستراتيجية ،أطر النتائج فيما يتعلق باالستراتيجيات
على سبيل المثال،  –االت، تشتمل أطر النتائج على االستراتيجية الشاملة أو تتطابق معها بشتل مباشر الح

ف: مجموعة البنك اإلسالم: للتنمية. وف: حاالت أخرى، يتواءم إطار النتائج االستراتيجية أو األولويات 
مية(. وتشير أفضل الممارسات إلى أن الحالية، مثل أهداف التنمية المستدامة )مثال ف: المؤسسة الدولية للتن

                                                      
البنك الدول: ومصرف التنمية األفريق: ومصرف التنمية اآلسيوي ومصرف التنمية للبلدان األمريتية والبنك اإلسالم: للتنمية الصندوق و  17

 .)مراقب( والتعمير ومصرف التنمية التاريب: والمصرف األوروب: لإلنشاء
18 D. Kabell, Review of Results Frameworks from Donor Agencies. Summary Note. 
19 J. Mayne, Best practices in Results-based Management: A Review of Experience. (New York: Report for the United 

Nations Secretariat, 2007). 
 منظمةحلقة العمل )باريس: الرسائل الرئيسية من ، االقتصادي الميدان ف: والتنمية التعاون لمنظمة التابعة اإلنمائية المساعدة لجنة 20

 .(االقتصادي الميدان ف: والتنمية التعاون
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م ئ، ويواالمنظمةإطار النتائج ينبغ: أن يتون إطارا للنتائج االستراتيجية للمنظمة بأتملها، وأن يحدد أهداف 
 النتائج مع البرامج والموارد، ويعرض المخاطر الت: تواجه البرمجة واستراتيجيات تخفيف أثرها.

منظمة ف: شتل تسلسل  ثالثة أو أربعة مستويات مندة األطراف اآلن أغلبية أطر النتائج المتعد وتتكون -5
هرم: بسيط وموحد للنتائج يشمل األهداف والنتائج واألداء التشغيل: أو التنظيم:. واالستثناءان هما 
الوتالتان اللتان تتخذان من روما مقرا لهما، حيث إن لديهما سالسل نتائج متمايزة لتل هدف استراتيج:. 

عض المؤسسات المالية الدولية مثل مصرف التنمية اآلسيوي ومصرف التنمية األفريق: مستويات ولدى ب
لإلدارة التشغيلية/األداء التشغيل: واإلدارة/التفاءة التنظيمية. غير أن المؤسسة الدولية للتنمية بدأت  منفصلة

والذي يستخدمه بالفعل  –ت عملية تحول نحو استخدام الهيتل األساس: التال: المتون من ثالثة مستويا
 مصرف التنمية للبلدان األمريتية ومجموعة البنك اإلسالم: للتنمية:

  األهداف اإلنمائية/السياق اإلنمائ: -المستوى األول 

  :النتائج/المساهمة اإلنمائية –المستوى الثان 

  األداء التشغيل:/التنظيم: -المستوى الثالث 

واالستثناءات ه::  طر النتائج التقدم اإلنمائي العالمي أو اإلقليمي.وعادة ما يوجز المستوى األول من أ -6
 اإلسالم:منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم: )بأهداف استراتيجية متعددة(؛ ومجموعة البنك 

والتعمير )بدون المستوى األول(. وتستخدم  المصرف األوروب: لإلنشاءللتنمية )بثالثة غايات استراتيجية(؛ و 
المؤسسات المالية الدولية األخرى مزيجا من أهداف التنمية المستدامة أو مؤشرات مماثلة لتقييم التقدم 
اإلنمائ: على المستوى العالم: )للمؤسسة الدولية للتنمية( أو على المستوى اإلقليم: )بالنسبة للمصارف 

يوجز المستوى األول السياق  ،لى نقطتين مهمتين فيما يتعلق بالمستوى األول. أوال. وتجدر اإلشارة إ(األخرى
اإلنمائ: واالتجاه االستراتيج: )االستثناء هو مصرف التنمية التاريب:، حيث يهدف التقدم نحو النواتج 

رز بشأن مؤشرات اإلنمائية إلى توجيه استراتيجيات وبرامج المساعدة القطرية(. وثانيا، ال يعزى التقدم المح
المستوى األول إلى المنظمات، ولم تجر أي محاولة لربط هذا المستوى بأي من المستويات األدنى. وتتناول 

، ولتن تتون الروابط بين منفصلةبعض المؤسسات المالية الدولية الروابط بين المستويات ف: تقارير 
 المستويين األول والثان: عموما مفترضة وغير محددة.

كيفية  من حيثالمستوى الثاني من أطر النتائج نتائج المنظمات، ولكنه يختلف اختالفا كبيرا  ويجمع -7
المباشرة )على  النواتجالمجمعة أو  اتالمشروع مخرجاتالنتائج األتثر شيوعا ه: ف تعريف تلك النتائج.

الذين جرى المدرسين  أو، أو الوظائف الت: استحدثت، الت: تم بناؤهاالطرق ، عدد تيلومترات سبيل المثال
واالستدامة والقدرة على  يةالنمو والشمول مجمعة حسب القطاع أو مجال الترتيز االستراتيج: )مثالال( تدريبهم

( X)مثل عدد المستفيدين من  مقاييس االنتشارلمؤسسة الدولية للتنمية(. وهناك عدد قليل من ف: االصمود 
/النسبة المئوية البلدان بعض النتائج عددوتجمع (. Y إلىقدم اإلنفاق )مثل مبلغ التمويل الم مقاييسأو 

 فقطمصرف التنمية اآلسيوي  ويستخدم. Yعدد المشروعات/التدخالت الت: تنفذ أو  Xللبلدان الت: لديها 
على الرغم من أن ذلك تان جزءا )على هذا المستوى،  اتالبرامج أو المشروعواستدامة فعالية تصنيفات ل

ف: المستوى الثان:، . و (المؤسسة الدولية للتنميةالتجديد السابع عشر لموارد من عملية قياس نتائج أيضا 
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وليس  المتنبأ بهاالمتوقعة أو خط األساس واألرقام معظم المنظمات التقدم المحرز مقابل أرقام تعرض 
 ألهداف.ا

وليس "مساهمات" في الواقع  تمثلأن النتائج في هذا المستوى بوضوح إلى المنظمات  جميعوأشارت  -8
 تلها مشمولة ببرنامج أو مشروع تليس - جهود جماعيةله: نتيجة فالمنظمة.  إلىأن تعزى  يمكننتائج 
فقط نهج مصرف التنمية األفريق: ويستخدم المنظمة. جزئيا فقط من  ةمولم من المرجح أن تتون –محدد 

 21لبرنامج.للمصرف وليس مجموع تتاليف االمساهمة المالية التناسبية  "اإلسناد النسب:" القائم على بيانات
أي من  ولم تقدم"المساهمة النسبية" وال يبدو أنه نهج مفيد بشتل خاص.  ذلكطلق على يمتن أن ي  و 

إلى حد ذلك . ويضعف الخاصة بها على مدى اإلسناد أو المساهمة أدلة الت: جرى استعراضهاالمنظمات 
ذا تانت و تمقياس للفعالية اإلنمائية للمنظمة.  الثان: مستوىتبير فائدة ال مقاييس هذا المستوى تتقاسم ا 

 .اتدون المستوى األمثل للمساهم امقياسفإنه يتون المنظمة غير معروف، النتائج فقط وتان حجم مساهمة 

منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي نموذجا مختلفا جدا مقارنة  فيأطر النتائج  وتشكل -9
مجمعة  سالسل نتائج تشتلالمؤسسات المالية الدولية ف: معظم نتائج الأطر ف المؤسسات المالية الدولية.ب

هم : تسالت ،: تل ش:ء ف: المستوى الثالث يؤدي إلى النتائج الجماعية ف: المستوى الثان:على نحو فعال
 ف: منظمة األغذية والزراعةأطر النتائج  غير أناإلقليمية ف: المستوى األول. أو  األهداف العالميةف: 

لتل هدف استراتيج:. فف: حالة منظمة األغذية  منفصلةسالسل نتائج تشمل وبرنامج األغذية العالم: 
 (لتل منها مؤشر وهدف - مباشرةمنظمة األغذية والزراعة ال اتوالزراعة، تسهم مخرجات متعددة )مساهم

: الحد من الفقر الريف:. وستسهم 3ف: تحقيق الهدف االستراتيج: بدورها تسهم  للمنظمة نواتج ةثالف: ث
القضاء على الجوع مجاالت ف:  تسهم: 1ف: الهدف االستراتيج:  النواتجمجموعة مختلفة من المخرجات و 
سلسلة نتائج أتثر تفصيال. والجانب  يشتلأنه  ف: هذا النموذججدارة تتمثل واألمن الغذائ: وسوء التغذية. و 

 لى النتائج.المستندة إإلدارة افعالية زيادة مقابلة ف: دون ب التعقيدف: هو زيادة لهذا النموذج السلب: الرئيس: 

لم تجد أي منظمة ف وال توجد مؤشرات جيدة للنتائج غير الملموسة مثل إصالح السياسات أو المعرفة. -11
)مصرف  اإلدارة العامة" ا ف: جودة"تحسن تشهدعلى هذا التحدي. فعدد البلدان الت: للتغلب جيدة  قةطري

، على سبيل المثال، )مصرف التنمية التاريب:( أو "عدد إصالحات المالية العامة المعتمدة" التنمية األفريق:(
ذات السياسات. والمؤشرات إصالحات  جودةعن حجم أو ين ويعطيان فترة بسيطة جدا غير تامل نمؤشرا
 أو المعرفة تتون أقل إفادة على هذا المستوى. اتبعدد أو قيمة التدخالت المتعلقة بالسياس الصلة

وال يوجد ف: ذلك ما يثير  المستوى الثالث. فيلمؤشرات األداء  أكثر قوةاإلسناد والمساءلة  ويكون -11
تشمل األطر سيطرة المنظمة. و  الت: تتون تحت االستغراب نظرا ألن المستوى الثالث هو أتثر المستويات

ن تانت مجمعة ف: عدد من الفئات  مجموعة متنوعة جدا من مؤشرات األداء التشغيل: والتنظيم:، وا 
دارة لمؤشرات المتعلقة بأداء العمليات )الفعالية/التفاءة التشغيلية( و لالمشترتة. وهناك تقسيم عام  أداء ا 

تصنيفات  مؤشرات العمليات من خالل: يتم رصدلتنظيمية(. وعادة ما ا التفاءةالمنظمة )الفعالية/
حتى قت الو نسب الصرف؛ و و مؤشرات استقصاء العمالء؛ و المشروعات القطرية الحالية والمتتملة؛ /لبرامجا

                                                      
النتيجة  تتونمن التمويل،  ف: المائة 50مصرف التنمية األفريق:  وقدمتم من الطرق،  100بناء ما ب على سبيل المثال، إذا قام برنامج 21

 تم. 50قدرها المنسوبة إلى مصرف التنمية األفريق: 
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العمليات الت: تدعم مثل عدد/قيمة ف: بعض األحيان مؤشرات للمواءمة االستراتيجية ) وتدرجصرف. أول 
مؤشرات الموارد البشرية  على المنظمةمل مؤشرات إدارة تتشعادة ما (. و Yف: البلد من الفئة أو  Xاألولوية 

(. يتم صرفه( ومؤشرات التفاءة )مثل التتاليف اإلدارية لتل دوالر Xمستوى ف: ال)مثل النسبة المئوية للنساء 
فإن عددا صغيرا نسبيا من  ،2005تقييم األداء )تومباس( منذ عام لوعلى الرغم من وجود نظام مشترك 

عدد المشروعات المنجزة  ومثال على ذلك هوستخدم عبر الوتاالت المتعددة األطراف )المؤشرات المشترتة ي  
 المصنفة على أنها مرضية أو أفضل(.

 1الجدول  ويعرض .مؤشرات 106ومؤشرا  17بين ما أطر النتائج  فيويتراوح العدد اإلجمالي للمؤشرات  -12
بغرض تحقيق النتائج باإلدارة  ةالمعني مجموعة العملستخدمها أعضاء يأدناه موجزا ألطر النتائج الت: 

 منها على التثيريصر شمولية والترتيز، ولتن ال لتحقيق التوازن بينتتافح جميع المنظمات و . اإلنمائية
أنه ينبغ: استخدام "عدد قابل إلى  وتشير أفضل الممارسات 22.المتغيراتمحاولة قياس أتبر عدد ممتن من 

بعدد لمؤشرات )من اوضع هرم  :لمؤشرات على تل مستوى. ويمتن تحقيق ذلك عن طريقمن الإلدارة" 
التجربة  التعلم من(؛ وتحديد أولويات المؤشرات و الحوتمةاإلدارة/األعلى من لمستويات على اأصغر تدريجيا 

فائدتها؛ وتجنب المؤشرات الت: تقدم معلومات مثيرة لتحقق من استعراض المؤشرات بانتظام لو والخطأ؛ 
إدراك على مل أفضل الممارسات األخرى تطر النتائج. وتشنطاقا أللغرض األوسع ا ولتنها ال تفيدلالهتمام، 

جود معايير واضحة الختيار يعتبر و  23المؤشرات الت: يسهل قياسها.اللجوء إلى ضارة أو السلوتيات ال اتجاه
 .نتائجمفيد لللوضع إطار  أمرا بالغ األهمية – هذه المعاييرلتزام بواال –المؤشرات 

 الجدول 
 المؤسسات المالية الدوليةفي نتائج الإطار  موجز

 عدد المؤشرات عدد المستويات المؤسسة المالية الدولية
 91 4 التنمية اآلسيوي مصرف
 106 4 التنمية األفريق: مصرف
 80 4 التنمية التاريب: مصرف

 17 4 والتعمير لإلنشاءالبنك األورب: 
 84 3 المؤسسة الدولية للتنمية

 *55 3 التنمية للبلدان األمريتية مصرف
 43 3 مجموعة البنك اإلسالم: للتنمية

وتوفر  ، تسمح له بتوزيع النتائج عبر حافظتهثانويامؤشرا  49من  متونةالتنمية للبلدان األمريتية أيضا مجموعة  مصرفلدى * 
 ؛ها أهدافيتغيرها اإلدارة، وليس لدأن ويمتن  ؛فقط ةاإلدار أداء ألغراض رصد والمؤشرات الثانوية: مقاييس إضافية بشأن األداء. 

 .الرسم:اإلبالغ وال يتم تضمينها ف: 

 

                                                      
22 A. Bester, A. Results-Based Management in the United Nations Development System: Progress and Challenges. 

Report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs (2012). 
23 J. Mayne, Best practices in Results-Based Management: A Review of Experience (New York: United Nations 

Secretariat, 2007). 
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ويجري تتبع مؤشرات  حدد جميع المنظمات أهدافا، ولكن ليس لجميع المستويات وجميع المؤشرات.تو  -13
بما /متوقعة لنهاية فترة االستراتيجية )متنبأ بهاخطوط أساس ومستويات  ويتون لمعظمها المستوى األول

يجري تتبع التقدم  ة/متوقعمتنبأ بها مستويات أيضاالمستوى الثان:  مؤشراتمعظم لالبيانات(. و  بهتسمح 
ها أهداف. ويتطلب تقييم األداء بعض المقارنة المستوى الثالث لدي مؤشراتأن معظم  حينف:  مقابلها

أهداف سهل( و األ) "التنبؤية"التمييز بين األهداف  (1) على: مل أفضل الممارساتت. وتشةمتوقعالنتائج الب
توقعات الالتأتد من أن  (3)تجنب وضع توقعات وأهداف مرتفعة جدا أو منخفضة جدا؛  (2)؛ "التمدد"

التوقعات واألهداف على خطوط ارتتاز  (4عمل على الخطوط األمامية؛ )مفيدة للقائمين بال المؤسسية
أن تتون واقعية  يجبعام هو أن "توقعات األداء والمبدأ التوجيه: ال. والموارداألساس واالتجاهات السابقة 

ن تان بدون تساهل  ومن المهم أيضا تحديد تعاريف ومصطلحات واضحة. 24".وا 

، يستحيل الحتم ولألسف .لها األساسية للبيانات المكونة الجودةوتعتمد مصداقية جميع أطر النتائج على  -14
تنطوي هذه البيانات على أساس الوثائق المتاحة للجمهور. وتشير التجربة إلى أنه من المرجح أن عليها 

 وتتون. المنظمةفعالية ه: لعما أقل موثوقية للفعالية اإلنمائية وأن تتون تغير على قدر تبير من ال
 غير المؤتد. اإلسنادأخطاء القياس و  الفعالية اإلنمائية بطابعها أصعب ف: التقييم نتيجةمؤشرات 

لمجموعة مشتركة من  عمومااستجابة مماثلة  التي جرى استعراضهاأطر النتائج  أغلبيةوتعكس  -15
تأخر و  ؛تجميعالو  ؛وقياسها النواتجف تعريتتعلق بما يل:: جميع المنظمات تحديات  وتواجه التحديات.

 تثالثة وأربعة مستويا المتونة منالنتائج  أطرسناد. والفرق األتثر وضوحا هو بين اإلو  ةدقالو  ؛بياناتال
النتائج وسالسل البنك الدول: لإلنشاء والتعمير ما عدا جميع المؤسسات المالية الدولية  اتستخدمه الت:

االستراتيجية متعددة المستويات الت: تستخدمها منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم:. وف: تلتا 
 بحقإلى أي مدى توفر هذه األطر  (1وفائدتهما: ) تهماتعلقان بصحيعامان  سؤاالنهناك  زاليال الحالتين، 

لى أي مدى و  (2) ؛أداء المنظمةة عن موثوق فترة تحسين تحقيق النتائج، من أجل دارة لإلتأدوات  متستخدا 
 لتعلم واإلدارةمن أجل االنتائج  لبيانات، واالستخدام الفعال القويةوليس تأدوات لإلبالغ؟ وتعد المساءلة 

 25لى النتائج.المستندة إاألهمية لنجاح تنفيذ اإلدارة  :تبالغ مسألتين

 

 للمزيد من القراءة

 متتب ، )نيويورك:برنامج األمم المتحدة اإلنمائ: ف:أداء ممارسات الرصد  مراجعة، اإلنمائ:برنامج األمم المتحدة 
 .(2015ف: البرنامج،  والتحقيقات الحسابات مراجعة

 (.2012التخطيط االستراتيج: ف: منظومة األمم المتحدة )، وحدة التفتيش المشترتة التابعة لألمم المتحدة

 

                                                      
24 Mayne, Best practices in Results-Based Management. 
25 Mayne, Best practices in Results-Based Management.  
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 لصندوقلتنفيذ إطار الفعالية اإلنمائية 
 النتائجمن أجل تحقيق دارة اإلمن قياس النتائج إلى 

الوثيقة المعنونة "إطار الفعالية اإلنمائية  2016استعرض المجلس التنفيذي للصندوق ف: ديسمبر/تانون األول  -1
إلى مساعدة الصندوق على التحول إلى ثقافة مؤسسية  الت: تهدفللصندوق"، الت: حددت سلسلة من المبادرات 

طار الفعالية اإلنمائية وصياغته إلس المنطق: النتائج. وتان األساالمستندة إلى إلدارة داعمتين ل وبنية تحتية
عام  خطةشتله تالذي  -السياق اإلنمائ: الحال: ف: دولية تتعرض اللمؤسسات ااالعتراف بأن يشمل ضمنا 

لتحقيق لضغوط متزايدة ال إلظهار النتائج فحسب، بل أيضا  -ميزانيات المساعدة اإلنمائية  وانخفاض 2030
قياس نتائجه واإلبالغ عنها، بل ال يستطيع أن يتتف: بعد اآلن بيعن: أن الصندوق  قيمة مقابل المال. وهذاال

تتون األدلة لضمان أن إلى  النتائج من خالل استخدام اتخاذ القرارات المستندةمن أجل تحقيق يجب أن يدير 
قدم هذا الملحق . ويالتتلفةمن حيث  ةفعالوشاملة للجميع وناجحة و  األنشطة الت: يمولها الصندوق ذات صلة

 .إطار الفعالية اإلنمائيةتحديثا عن تنفيذ 

بشأن تصميم المشروعات والمنح  سليمةموظفو الصندوق إلى معلومات من أجل اتخاذ قرارات إدارة و حتاج وت -2
وما ه: أفضل ( 2)ما ه: األنشطة الت: ينبغ: تمويلها؟ ( 1)وتشتمل األسئلة الحاسمة على ما يل::  .وتنفيذها
من فعالية تحقيق الالداخلية  أن تيسر النظمتيف يمتن و ( 3)على أفضل وجه؟  اإلنمائيةمشاتل ال لحلطريقة 
األسئلة هو الدليل. فبدون بيانات موضوعية وموثوق بها ومتسقة،  هعنصر لإلجابة على هذأهم التتلفة؟ و حيث 

 ها بالطريقة الصحيحة. يضطلع بو باألمور الصحيحة أ يضطلعال يمتن القول بقدر معقول ما إذا تان الصندوق 

يصالهاالمشروعات الت: يمولها الصندوق و  تفاءةوف: محاولة لتحسين  -3 تحليال أجرى إطار الفعالية اإلنمائية ، ا 
الترتيز على التعلم وقابلية  عدم على ما يل:: مل هذه القيودتللقيود الت: تعرقل التنمية الفعالة ف: الصندوق. وتش

حوافز ومعايير الجودة وآليات االمتثال؛ وأعباء ثقيلة على مديري ضعف هيتلية الات؛ و التقييم ف: المشروع
بتطوير تثيرا  عدم االهتمامال سيما تقييم األثر؛ و و محدودة بشأن الرصد والتقييم،  معرفةالبرامج القطرية؛ وقاعدة 

على مجموعة من فعالية اإلنمائية يشتمل إطار الهذه القيود،  وف: ضوء. اتنظم الرصد والتقييم لمنفذي المشروع
تستند إلى بيانات  -عزز بعضها بعضا والت: تهدف إلى إنشاء قاعدة أدلة تالنظم واألدوات والعمليات الت: 

 ة.يالمؤسسلالسترشاد بها ف: اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات والقرارات  –وتحليالت عالية الجودة 

 هذه العملية ليست عديمة األهمية

فهو يتطلب اتخاذ إجراءات على جبهات  -النتائج ليس عديم األهمية المستندة إلى إن التحول إلى ثقافة اإلدارة  -4
للسماح  المؤسسيةثقافة الف: جمع األنشطة مع التحول ف:  اقتراح التغييرات وتنفيذها يتمثل الهدف عندمتعددة. و 

 لى األدلة. إ ةمستند اتقرار  ل ف: اتخاذالمتمثالمنشود  هبتحقيق أثر  إلطار الفعالية اإلنمائية
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 لألنشطةمن خمسة مجاالت مترابطة  إطار الفعالية اإلنمائية، يتألف الوارد ف: الصفحة التالية وتما يبين الشتل -5
اتخاذ القرارات تؤدي ف: نهاية المطاف إلى و  - نواتجتشتل جزءا من نظرية التغيير المصممة إلنتاج مخرجات و 

الجهود. وقد تأخرت بعض األنشطة  مواصلة، ولتن يلزم ف: هذا المجال أحرز تقدم وقدلى األدلة. المستندة إ
عمليات الصندوق. وترد  إيصال تبحثالت:  ف: الصندوق أنشطة التميز التشغيل:عن عمد ف: ضوء المتوقعة 
الذي يبدأ ف: الصفحة  ف: الجدول األنشطةالتقدم المحرز حتى اآلن ف: تل مجال من مجاالت عن تفاصيل 

37. 

 شتل ال
 إطار الفعالية اإلنمائية في نظرية التغيير 

 
 
 :المستقبليةموجز لألنشطة المضطلع بها حتى اآلن واألنشطة  ف: الفقرات التاليةويرد  -6

قد بدأ هذا التحول من ف على التعلم وتحسين قابلية التقييم في المشروعات. تركيزهيعزز الصندوق  •
. وتشمل هذه اإلجراءات برمجة العمليات وفعاليتهاخالل سلسلة من اإلجراءات الت: تديرها وحدة 

المشروعات.  االنتهاء منتقارير إنجاز المشروعات عند و  استعراض المشروعات ف: مرحلة التصميم
على النحو نظرية التغيير( تعزيز اتساق منطق المشروع )و  (1هذه اإلجراءات على: )وينصب ترتيز 
. اإلنجازتترار النتائج عند  (2؛ )عند تصميم المشروعاتالت: توضع األطر المنطقية الذي ينعتس ف: 

عن  ف: الوقت الحقيق:بيانات  يولد التشغيليةويجري اتخاذ إجراءات إضافية إلنشاء نظام إلدارة النتائج 
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سيتم وضع ف: الوقت الحقيق:، المتاحة تتماال لهذه البيانات . واسالسليمة تيح اتخاذ القراراتبما يالنتائج 
النتائج مع  تتماشسياسة إلعادة هيتلة المشروعات تسمح بإجراء تصحيحات ف: منتصف المدة إذا لم 

تصميم قائمة مرجعية للفعالية  سيتمف: تصميم المشروع. وباإلضافة إلى ذلك،  ةمتوقع تلك الت: تانت
مع األهداف االستراتيجية. وعلى الرغم من أن  هالمشروع وقابليته للتقييم واتساق اإلنمائية لتقييم جودة

ف: تنفيذه  يجرياستعراض التميز التشغيل:  نظرا ألن فلم تبدأ أية إجراءات، التحضيرية قد بدأتعمال األ
 حال:.الوقت ال

  والتقدم المحرز بشأنه أهمية نظام إدارة النتائج التشغيلية

يتمثل أحد األهداف الرئيسية لنظام إدارة النتائج التشغيلية ف: زيادة احتماالت تحقيق النتائج اإلنمائية. وسيدعم 
المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف األخرى من أجل زيادة الشفافية. و الصندوق بين مواءمة العملية النظام 

ف: النظام. وسيعزز  المعيارية المدمجةالموافقات  عملتدفقات على  وتشتمل أتثر وضوحاوستتون العمليات 
تعزيز جودة  عن طريقنظام إدارة النتائج التشغيلية قدرة الصندوق على اتخاذ قرارات مستندة إلى النتائج 

فر البيانات ف: اتو يتيح سوف و الصندوق. ف:  اإلبالغلتعزيز قدرة  المدخالت والمخرجاتالبيانات على مستوى 
سوف يقض: المديرون وقتا أقل ف: و بشتل أسرع.  اتن خالل لوحة العمليات اتخاذ القرار الوقت الحقيق: م

وحتى من المفهوم  -نظام لإلبالغ عن دورة المشروع بأتملها ف: ال واحدةاإلدخال البفضل نقطة  اإلبالغ
العمود الفقري للنظام. وسيتم إطالق نظام إدارة النتائج التشغيلية ف:  بوصفهمع اإلطار المنطق:  -اإلنجاز 
األولى  تاناإلنترنت )المرحلالمتاحتان على ووحدة اإلشراف اإلطار المنطق: بأداة  2017 /تشرين األولأتتوبر

 .2018)المرحلة الثالثة( ف: عام  اإلنترنتعلى واإلنجاز تصميم وسيجري إعداد وحدت: الوالثانية(. 

وحدة وتؤدي  التقييم الذاتي والمساءلة.بشأن  هعن طريق تعزيز نظم هحوافز  يةالصندوق هيكل ُيحسن •
، ف: الصندوق نظم التقييم الذات: والمساءلة تشغيل لإلشراف على ت: أنشئت، البرمجة العمليات وفعاليتها

النتائج، بتوسيع نطاق إبالغ اإلدارة العليا على مل اإلجراءات المتخذة حتى اآلن ت. وتشا رئيسيادور 
شتمل او األنشطة مع متتب التقييم المستقل.  وتنسيق والنهوض بممارسات الرصد والتقييم ف: العمليات

المدخالت التقنية ف: تصميم توفير المسؤولة عن  تلكتغيير مقترح ب إطار الفعالية اإلنمائية على
 التميز التشغيل:. من خاللار بعناية ويجري النظر ف: هذا الخي ات؛المشروع

 3.5قدم الصندوق منحة بقيمة فقد  الرصد والتقييم في القطاع الريفي. ه في مجالالصندوق قدرات ُيحسن •
شهادات  دراس: إلصدارالتقييم والنتائج لتصميم منهج ب الخاصةمرتز التعلم إلى  مليون دوالر أمريت:

ستخدم هذا التمويل لتدريب موظف: الرصد والتقييم الحتوميين وسي   الرصد والتقييم وتقييم األثر.مجال ف: 
التدريب باللغات  قدملصندوق. وسي  التابعة لمشروعات الوحدات إدارة المشروعات ف:  العاملين ف:

ف: العالم  حولتز التعلم بشأن التقييم والنتائج الخمسة الت: توجد ااإلنتليزية والفرنسية واإلسبانية ف: مر 
ف: أتتوبر/تشرين  اإلطالقحفل ومن المقرر تنظيم  ؛والهند والمتسيك والسنغال وجنوب أفريقياالصين 
ات القطرية ف: قدر ال لجديدة لتحليمنحة بشأن تمت الموافقة على مذترة مفاهيمية تما . 2017األول 
ستعرض على و  امج الفرص االستراتيجية القطريةاألعمال التحضيرية لبر الرصد والتقييم تجزء من  مجال
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. وستساعد هذه المبادرة الحتومات على تقييم قدرتها 2017المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول 
هذه القدرات،  النتائج ف: القطاع الزراع: واقتراح خطط عمل لتعزيزمن أجل تحقيق دارة اإلعلى  الذاتية

ألتاديمية داخلية لمديري البرامج القطرية  لمساءلة. وتم االنتهاء من المنهج الدراس:لأطر و  بميزانية تافية
وسيتم إطالقه ف: ديسمبر/تانون األول ، 2017الرصد والتقييم ف: يوليو/تموز  بشأنالذي يتضمن وحدات 

2017. 

توسعا تبيرا  حافظتهقد توسع تحليل الصندوق لف يعزز الصندوق استخدام األدلة في إدارة الحافظة. •
ف: التجديد  أدرجتددت األهداف الخاصة بمؤشرات األثر الت: ح  أوال، . اإلنمائيةالفعالية إطار  بموجب

 2010من خالل استعراض دقيق لجميع مشروعات الصندوق ف: الفترة من عام الصندوق العاشر لموارد 
بين تل مشروع وأهداف الصندوق االستراتيجية على  الروابط. وحدد هذا االستعراض 2015إلى عام 
بعد ذلك لتحديد األهداف  ت البياناتخدم. واست  2025-2016ارد ف: اإلطار االستراتيج: للفترة النحو الو 

 المزيد منزيادة اإلنتاج وزيادة الوصول إلى األسواق و ) ثة للصندوقالالمرتبطة باألهداف االستراتيجية الث
رضت األهداف على . وع  ف: تحسين رفاهية األسر الريفية ةالصندوق المتمثل غايةالقدرة على الصمود( و 

. وقد أنجز الصندوق أيضا استعراضا منهجيا 2016المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول 
لحافظة بالنسبة حيازة األراض:  يعمل لمبادراتما المتعلقة بربط األدلة و لمشروعات حيازة األراض:، 

ويجري الشروع ف: استعراضات  سلسلة بحوث الصندوق.جزءا من  وتعد هذه الوثيقة؛ بأتملها الصندوق
 منهجية أخرى.

قد تم إنشاء نظام شامل ف النتائج المؤسسية.عن بالغ اإلب اتربط الصندوق رصد وتقييم المشروع •
نظام  تحديثعلى مستوى المخرجات، تم فمستوى األثر. مستوى المخرجات إلى النتائج من عن بالغ إلل

 سيجري. و المنطقيةف: األطر  المدمجة األساسيةؤشرات مجموعة مخفضة من المبإدارة النتائج واألثر 
دراج  المؤسسية متطلباتلتقييم أساسها المنطق: واتساقها مع التقييم األطر المنطقية بصورة منهجية  وا 

لألثر  صارمةالمؤشرات األساسية. وعلى مستوى األثر، وضع نظام الختيار المشروعات إلجراء تقييمات 
 ستخدم تقييمات األثراليا إجراء تقييمات عديدة لألثر ف: الميدان. وسوف ت  ويجري ح ؛سمح باإلسنادت

 وصياغة لتجديد العاشر لموارد الصندوقل التل:، لتقدير األثر 2018الت: ستتتمل قبل نهاية عام و ، هذه
 .المستفادة الدروس

 : التحديات المقبلةتهيئة العقلية الصحيحة

ف: إطار وتسلط نظرية التغيير  .النتائج اتخاذ إجراءات على جبهات متعددةيتطلب بناء منظمة مستندة إلى  -7
إلى مواصلة تحتاج  تلك الت:حرز فيها تقدم، و الضوء بوضوح على مجاالت النشاط الت: أ   الفعالية اإلنمائية

 ويحتاجقعة. واآلثار المتو  النواتج. وف: حين أن هذه اإلجراءات ضرورية، فإنها ليست تافية لضمان فيهاالجهود 
إطار الفعالية عليه نظرية  ترتتزالذي  ةالثقافف: هذا التغيير و تحول نحو ثقافة النتائج. إلى  الصندوق أيضا

ير السلوك؛ يحوافز لدفع تغهناك أن  (2؛ )دورا نشطا ف: قيادة التغيير يؤدونأن المديرين  (1) :يفترضاإلنمائية 
النطاق واسع  اواعتمادهناك فهما موحدا أن  (4)عبر مستويات اإلدارة؛ مة ئمتواأن األهداف والقيم واألنشطة  (3)
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الصندوق. ومع بدء الصندوق عملية إعادة الهيتلة هذه نحو ثقافة إلطار الفعالية اإلنمائية ف: جميع أرجاء 
 .هذه االفتراضات تحققموجهة نحو تحقيق النتائج، سيلزم بذل جهود لضمان  اتوممارس

ويتطلب بناء  .اإلدارة من أجل تحقيق النتائج الرؤية المؤسسية في مجال لتحسيندة ينبغي تعزيز القيا •
قيادة جريئة ومستمرة إلدارة لهذه الرؤية على نطاق المؤسسة وتبنيها ف: جميع أرجاء المنظمة فهم 

ز اإلدارة الت: ترتته بشأن ثقافلتعميم  مرونةأتثر  أعمالويقوم الصندوق بتصميم عمليات  26التغيير.
ف: المساعدة على تحديد  امحوري االصندوق دور  ويؤدي المديرون ف:على النتائج على جميع المستويات. 

 .موجهة نحو تحقيق النتائجالثقافة التعزيز بذل الجهود لجها، بما ف: ذلك واتاإلصالحات ونهذه نطاق 
 هذه ف:عملية التغيير  ايقودو أن و  موحدةالضروري ضمان أن يرسل جميع المديرين إشارات  وبالتال:، من

الطريقة أن القيادة بالقدوة ه: الفاشلة ف: تغيير الثقافة الناجحة و الجهود وتؤتد األدلة الناشئة على  فرقهم.
توقع من المديرين توضيح ونمذجة السلوتيات الثقافة. وي  لقادة تغيير أن ييسر بها االوحيدة الت: يمتن 
لمنظمة، ومن ثم نشرها باستمرار من خالل االتصال الشخص: لورة ثقافة المتطالوالقيم الت: تحدد 

 27.التواصلو 

تهيئة تتطلب ف .المرغوبةيمكن النظر في حوافز إضافية لتعزيز السلوكيات والمخرجات والنتائج  •
إطار فريق والفرد. ويضع المؤسسة والعلى النتائج حوافز مناسبة على مستوى  الت: ترتزالسلوتيات 
أن التغيير التنظيم: يتطلب تغييرا فرديا، بالنظر إلى العديد من الحوافز النظامية، و  نمائيةالفعالية اإل

توضيح أنواع المخرجات والنتائج  المهمالمض: قدما، من  ف:حوافز للفرق واألفراد. و ب فسيتعين استتمالها
تشير  :بالفعل. وينبغ: النظر ف: الحوافز والمتافآت المالية وغير المالية على حد سواء عليها تافئي  الت: 

بقيم الخدمة العامة، الت: يبدو أنها  ملتزمونف: القطاع العام  الذين يعملونالدراسات إلى أن األشخاص 
على  لحصولوا، جديدةالمهارات الفرص تعلم هؤالء الموظفون قدر وي 28جور.األ ا يتجاوزمفيتحفزهم 
 29المتافآت لنمذجة السلوتيات الت: ترتز على النتائج. جن:و ، المديرين والنظراءإيجابية من تعقيبات 

فبما  جميع مستويات المنظمة. عبرينبغي بذل المزيد من الجهود لمواءمة األهداف والقيم واألنشطة  •
أهداف الصندوق وقيمه  لمواءمة مستمرةبذل جهود  يتعينمع أفضل الممارسات الدولية،  يتماشى

رصد التقدم المحرز و الصورة التبيرة  رؤيةن اإلدارة من مت  وأنشطته من خالل إطار إدارة النتائج الذي ي  
أن يتيح للمديرين استخدام إطار  ملموسة ومفيدةعلى المستوى التشغيل:. ومن شأن جعل هذه العملية 

                                                      
26 M.B. Sanger, Getting to the Roots of Change: Performance Management and Organizational Culture 

(Public Performance and Management Review, 2008) 31(4): 621-653. 
27 E.H. Schein, Organizational Culture and Leadership. Second edition (New York: Jossey-Bass, 1997). 
28 P. Milne, Motivation, Incentives, and Organizational Culture (Journal of Knowledge Management, 2007) 

11(6): 28–38; P. Senge, B. Lichtenstein, K. Kaeufer, H. Bradbury and J.S. Carroll, Collaborating for 
Systemic Change (Boston, Massachusetts: MIT Sloan Management Review – Winter, 2007). 

29 T. Davenport, Managing Knowledge Workers. In: Thinking for a Living: How to Get Better Performance 
and Results from Knowledge Workers. Boston: Harvard Business School Press, 2009). 
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الناس ف: أهداف  ذلك بشتل سليم على تنسيق تنفيذ ويتضمن. المؤسسيةنتائج الإدارة النتائج لرصد 
 30المستوى األدنى.إلى  للمنظمة المستوى األعلى، من المستويات جميعالمنظمة على 

 أرجاء جميع في اإلنمائية الفعالية إطاراإلجراءات الرامية إلى ضمان فهم واعتماد نظام  يتعين تكثيف •
إطار الفعالية لتنفيذ  عاملين أساسيينومشارتة الموظفين  وتعتبر االتصاالت الداخلية الفعالة .المنظمة

منظمة ف: جميع أنحاء العالم  500البيانات من أتثر من أظهرت ف: الواقع، و . اإلنمائية بشتل تامل
ئة من جهود التغيير التنظيم: تفشل بسبب مقاومة الموظفين اف: الم 70والمقابالت مع آالف المديرين أن 

وتبين األدلة أن الموظفين يقاومون التغيير عندما تتون . دعم التغييريي ال ذاإلدارة اللتغيير وسلوك ل
أنه على غير واضحة )على سبيل المثال، عندما يوصف تل ش:ء  مديريهماإلشارات الت: يتلقونها من 

 31.الت: يحاولون الترويج لها اإلصالحات نمذجةاألولوية( وعندما يفشل الرؤساء ف: يحظى ب

ارتباطا وثيقا  الواقعترتبط ف: : فهلتحديات الواردة هنا بمعزل عن األنشطة المؤسسية األخرى. لوال ينبغ: النظر  -8
استراتيجية ف: الجهود الرامية إلى تعزيز التعلم وتعزيز المساءلة  يتعين دمجتعزز بعضها البعض. وبالتال:، و 

 مؤسسية األوسع نطاقا.إدارة التغيير األوسع نطاقا الت: تصاحب التغييرات ال

 الجدول
 الفعالية اإلنمائيةإطار  بموجباألنشطة المضطلع بها عن تحديث 

 اتدورة المشروع طيلةعلى النتائج  التركيز تقوية: 1مجال النشاط 
 بموجب النشاط المقترح

 إطار الفعالية اإلنمائية
 1 المنجز حسب الوضع في

 2017 /أيلولسبتمبر
 المقررةالخطوات التالية 

األساس المنطق:  توضيح
رير اف: تق باستمرار اتلمشروعل

دراج ةالمنطقي األطرالتصميم )و  ( وا 
 ن.الرصد والتقييم المناسبي

 
األساس التفتير فيما إذا تان 

لمشروع ال يزال ذا صلة ل :منطقال
حالة تقارير )باستخدام وتقييم ذلك 

 .ات(المشروع رير نتائجاوتق

العمليات برمجة تقوم وحدة 
 بما يل:: اآلن وفعاليتها

التحقق من جميع األطر  (1)
التحليل بالمنطقية وروابطها 
استعراض  (2) ؛االقتصادي والمال:

لمشروع : لمنطقاألساس الأهمية 
رير إنجاز اف: مرحلة تق

 .اتالمشروع

دماجها ف:  سيستمر تعزيز هذه النظم وا 
المرجعية ئمة اقالأنشطة أخرى، بما ف: ذلك 

 لفعالية اإلنمائية.ل

 وعرضها بشتل صريحجمع األدلة 
ف: تقارير إنجاز المشروعات من 

بشأن توجيهات جديدة  صدرت
المشروعات ف:  تقارير إنجاز

 لتقاريرالمبادئ التوجيهية  تنقيحمن المتوقع 
 .2018إنجاز المشروعات ف: عام 

                                                      
30 Robert S. Kaplan and David P. Norton, Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate 

Synergies (Cambridge, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2006). 
31 S. Keller and C. Price, Beyond Performance: How Great Organizations Build Ultimate Competitive 

Advantage (New York: John Wiley and Sons, 2011). 
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أجل استخالص الدروس 
 .للمشروعات المستقبلية

، 2015نوفمبر/تشرين الثان: 
ويجري استتمالها باجتماعات 

سنوية الستعراض تقارير إنجاز 
إدارة  فرق تبحثت. و المشروعا

البرامج القطرية الدروس المستفادة 
رير اتق االنتهاء من إعدادقبل 

يجب أن و إنجاز المشروعات. 
 تصميماتتتضمن جميع 

المشروعات الجديدة بشتل صريح 
الدروس المستفادة من إشارة إلى 

 منحتقارير إنجاز المشروعات. وت  
جوائز سنوية ألفضل تقريرين عن 

ات ينتجان، استنادا إنجاز المشروع
الواردة الدروس المستفادة  جودةإلى 

ف: تقرير إنجاز المشروع، من بين 
 .أمور أخرى

المرحلة األولى من نظام  إعداد
إدارة النتائج التشغيلية: رقمنة 
األطر المنطقية، بما ف: ذلك 

ؤشرات نظام إدارة النتائج واألثر م
 )المؤشرات األساسية اآلن(.

عداد المرحلة الثانية من نظام  وا 
إدارة النتائج التشغيلية: وحدة 

 .اإلشراف على اإلنترنت
عداد المرحلة الثالثة من نظام  وا 

تصميم التشغيلية: إدارة النتائج 
تمالها وحدات ال   اإلنترنت.على وا 

اإلطار المنطق: اختبار أداة  جرى
اإلنترنت ف: نظام  القائمة على

النتائج التشغيلية، واالنتهاء إدارة 
األطر  منها واتتمال عملية نقل

المنطقية لجميع المشروعات 
 .الجارية

 النماذج القائمة علىاتتملت و 
 وخارج اإلنترنت.اإلنترنت 

المشروع  تحديدمقترح وثيقة وق دم 
 .للوحدات التالية

تحقق ي، س2018/تانون األول ديسمبر بحلول
البرامج القطرية من األطر المنطقية  ومدير 

 ويدرجوالمشروعات خالل بعثات اإلشراف ل
 .عند الضرورةة مؤشرات أساسية جديد

وسيتم إطالق نظام إدارة النتائج التشغيلية 
باستخدام  2017 ف: أتتوبر/تشرين األول

اإلنترنت  اإلطار المنطق: القائمة علىأداة 
. على اإلنترنتالقائمة حدة اإلشراف وو 

لمشروعات األولى لبدء الدعم وسي قدم 
 ف.الستخدام النظام أثناء بعثات اإلشرا

تحديد متطلبات تطوير وتنفيذ أدوات وسيتم 
على اإلنترنت ف: القائمة  واإلنجازالتصميم 

 .2018عام 
صياغة سياسة إلعادة هيتلة 

تحدد ما يل::  اتالمشروع
عندما يتون تعديل المشروع  (1)

من المقرر إعداد سياسة إعادة الهيتلة ف:  .بدأتلم 
 .2017خريف عام 
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تذلك،  الحال( إذا تان 2)؛ تافيا
ما ه: اإلجراءات الت: يجب 

 .اتخاذها
القائمة المرجعية تصميم وتجربة 

 اإلنمائية. ليةافعالطار إل
جرت مشاورات مع مصرف التنمية 

خبرة  لديهللبلدان األمريتية، الذي 
للقائمة  ةمماثلبشأن أداة واسعة 

. اإلنمائية ليةالفعاطار المرجعية إل
 صياغة قائمة مرجعية وبدأت

 بما يناسب متطلباتمصممة 
الصندوق، ولتنها تأخرت بسبب 

 .التميز التشغيل: عملية

 تشغيل:التميز ال نواتج عملية ال تزال
القائمة المرجعية  إعدادبدء ويمتن . منتظرة

ف: أوائل عام  اإلنمائية ليةافعالطار إل
2018. 

 النتائج من أجل تحقيق: تعزيز التقييم الذاتي والمساءلة 2مجال النشاط 
 بموجب النشاط المقترح

 إطار الفعالية اإلنمائية
 1 المنجز حسب الوضع في

 2017 /أيلولسبتمبر
 المقررةالخطوات التالية 

برمجة العمليات إنشاء وحدة 
لإلشراف على أطر  وفعاليتها

 ق.التقييم الذات: التشغيلية للصندو 

برمجة العمليات وحدة  تأنشئ
 عقب 2016ف: عام  وفعاليتها

استعراض وظيف: لدائرة إدارة 
 ج.البرام

 وجدتال 

برمجة العمليات وحدة تتليف 
بممارسات  بالمض: قدما وفعاليتها

ت عملياف: الرصد والتقييم 
 الصندوق.

يجري إعداد دليل للرصد والتقييم 
تمل ستومواد لدعم التنفيذ. وست

من خالل الجهود المبذولة 
ف:  ةالجديد ةالتشغيلي األتاديمية

قاعدة الصندوق لضمان وجود 
جميع الموظفين بين  قدرات قوية

 التشغيليين )انظر أدناه(.

اهزة بحلول ج المواد ستتون هذه
 .2017ديسمبر/تانون األول 

برمجة العمليات وحدة تتليف 
النتائج باإلبالغ عن  وفعاليتها

مجلس، والإلدارة العليا، ل)
 (.اموغيره

برمجة العمليات شرف وحدة ت
على تصميم ونشر  وفعاليتها

بالنتائج،  المتعلقةمختلف األدوات 
بما ف: ذلك استقصاء العمالء 

ق، وعملية الصندو  يجريهالذي 
، (تقريرالو ) استعراض الحافظة

 أ طلقتعمليات الصندوق ) ولوحة
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 عام المرحلة الرابعة ف: صيف
2017.) 

برمجة العمليات وحدة تتليف 
مع متتب التقييم بالتفاعل  وفعاليتها
 ل.المستق

باإلضافة إلى متابعة توصيات 
برمجة وحدة  أتملتالتقييم، 

التقييم ومتتب  العمليات وفعاليتها
ية المستقل المرحلة األولى من اتفاق

هدف إلى ضمان الت: تتنسيق ال
االستخدام المشترك للتعاريف 

 ت.والمؤشرا

التنسيق ف:  يةالمرحلة الثانية من اتفاق ست نفذ
 .2018عام 

أولئك الذين يقدمون  إعطاء
مدخالت تقنية ف: تصميم 

المزيد من المسؤولية  اتالمشروع
 ت.عن المشروعا

نموذج عمل وثيقة  وخىتت
لهيئة الت: أعدت ل الصندوق
مشاورات التجديد الحادي الخاصة ب

 تمتونذلك  لموارد الصندوق عشر
من مجموعة أوسع من 

 ت.اإلصالحا

تجزء من هذا النشاط استعراض  يجري
 التميز التشغيل:. عملية

 : تحسين قدرات الرصد والتقييم في القطاع الريفي3مجال النشاط 
 بموجب المقترح النشاط

 إطار الفعالية اإلنمائية
 1 المنجز حسب الوضع في

 2017 /أيلولسبتمبر
 المقررةالخطوات التالية 

الخاصة التعاون مع مرتز التعلم 
التقييم والنتائج من أجل تصميم ب

الشهادات دراس: إلصدار منهج 
الرصد والتقييم وتقييم مجال ف: 
خالل منحة ، يتم تمويله من األثر
 ق.الصندو من 

يجري و الدراس: تم تصميم المنهج 
الدورة. وعقدت دورة  لنشرالتخطيط 

أتثر من  حضرهالتدريب المدربين 
. 2017مدربا ف: أبريل/نيسان  30

وستتضمن الدورة وحدتين 
إلزاميتين: أساسيات الرصد والتقييم 

تدرس س، و (والثان: األول)الجزآن 
اإلنتليزية والفرنسية  اتباللغالدورة 

 دورة تتضمن الدورةواإلسبانية. تما 
حول الرصد والتقييم  ةاختياري

 اإعدادهالمتقدم وتقييم األثر سيتم 
 .2018ف: عام  اونشره

من  60األول: إلى  تقديم التدريبتم يس
األول  نيتشر ف: أتتوبر/ اتمشروع: الموظف
)الجزء الرصد والتقييم  أساسياتف:  2017
 اإلنتليزية اتباللغ التدريب وسيتون. األول(

. ومن المقرر تنظيم والفرنسية واإلسبانية
/تشرين أتتوبر 18رسم: ف:  إطالقحدث 
 األول.

ف: مجال  الوطنيةالقدرات  تحليل
إعداد لرصد والتقييم تجزء من ا

، تمت 2017ف: فبراير/شباط 
 ةمنحة جديدالموافقة على مفهوم 

من المتوقع عرض تصميم منحة 
AGSCANS  :على المجلس التنفيذي ف
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 االستراتيجيةالفرص برامج 
 القطرية.

مليون دوالر أمريت:  3.2بقيمة 
(AGSCANS)  لمساعدة البلدان

تشخيص ذات: إجراء على 
الرصد ف: مجال الحتياجاتها 

 م والثغرات الت: تواجهها.والتقيي

 .2017ديسمبر/تانون األول 

نشر أتاديمية داخلية لمديري 
مهارات إدارة  لتنميةلبرامج القطرية ا

المشروعات على أساس استخدام 
 ة.األدل

تصميم أتاديمية العمليات  أ تمل
الجديدة ف: الصندوق ف: 

الت: تهدف  -2017 /تموزويولي
قوي من أساس  وجودإلى ضمان 

جميع الموظفين دى لمهارات لا
 ن.التشغيليي

سيتم إطالق أول دورة تدريبية ألتاديمية 
 .2017ليات ف: ديسمبر/تانون األول العم

 الحافظةاستخدام األدلة في إدارة  تعزيز: 4مجال النشاط 
 بموجب النشاط المقترح

 إطار الفعالية اإلنمائية
 1 المنجز حسب الوضع في

 2017 /أيلولسبتمبر
 المقررةالخطوات التالية 

على  تافيةتحديد مؤشرات نجاح 
من خالل  :مستوى المؤسسال

استعراض وفهم حافظة الصندوق 
 لة.المحتم اآلثاروتحليل 

المشاورات الخاصة  هيئةتجزء من 
بالتجديد العاشر لموارد الصندوق، 
أجرى الصندوق استعراضا وتحديثا 

وف: إدارة النتائج.  ه بشأنإلطار 
، تم تحديد مجموعة هذه العملية
مستوى على مؤشرات الجديدة من 

باإلطار  امباشر  اطاترتبط ارتباألثر 
 . وتشملاالستراتيج: للصندوق

الوصول إلى  تعزيززيادة اإلنتاج، و 
القدرة على  المزيد مناألسواق، و 

 الحراكالصمود، وتعزيز 
االقتصادي. وحددت األهداف 
الخاصة بهذه المؤشرات استنادا 

حافظة الصندوق لإلى استعراض 
وعرضت على المجلس التنفيذي 

 .2016ف: ديسمبر/تانون األول 

 إلى هدافاألمؤشرات األثر و  سيستمر استناد
األهداف االستراتيجية للصندوق واستعراض 

لتجديد الحادي عشر لحافظة الصندوق 
 ق.لموارد الصندو 

إجراء استعراضات منهجية 
للمتونات الرئيسية لحافظة 

أجرى الصندوق حتى تاريخه 
لحيازة  امواضيعي امنهجي استعراضا

استعراضين إجراء التتليف بمن المتوقع 
 م.تل عا االضطالع بهماو  منهجيين
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جل بناء قاعدة الصندوق من أ
 ة.أدل

 األراض:.

تحليل حافظة الصندوق لتحسين 
 ئها.أدا

فهم لاضطلع الصندوق بدراستين 
بشتل ديناميات حافظة الصندوق 

 الصرفهما بشأن احدإ - أفضل
 مجال المواضيع:الخرى بشأن األو 
 م.لدعل

سيواصل الصندوق إجراء تحليل تجريب: 
لتحسين  والمنح قروضلحافظته الخاصة بال
التميز من خالل األداء، بما ف: ذلك 

 التشغيل:.

 النتائج المؤسسية باإلبالغ عن ات: ربط رصد وتقييم المشروع5مجال النشاط 
 بموجب النشاط المقترح

 إطار الفعالية اإلنمائية
 1 المنجز حسب الوضع في

 2017 /أيلولسبتمبر
 المقررةالخطوات التالية 

، تقييم اتعلى مستوى المشروع
أنها  لضماناألطر المنطقية 

تعتس منطق المشروع والمتطلبات 
نظام إدارة  ، بما ف: ذلكالمؤسسية

 .النتائج واألثر

بصورة األطر المنطقية استعراض تم ي
. منهجية من قبل ثالثة تيانات مختلفة

 برمجة العمليات وفعاليتهاوحدة فتتحقق 
مع  تتواءممن أن جميع األطر المنطقية 

لمشروع والتحليل : لمنطقاألساس ال
. وخالل عملية نتائجللاالقتصادي والمال: 

، يستعرض تبار تحسين الجودة
البرامج القطرية  ومدير االستشاريين، و 

األطر  االقتصاديين اإلقليميينوتبار 
على ضمان الجودة  وينطويالمنطقية. 

 أوسع.ترتيز  ذات استعراضات

يجري النظر ف: نهج استعراض 
من خالل التميز المشروعات 
 التشغيل:.

تبسيط وترشيد مؤشرات نظام إدارة 
 ا.النتائج واألثر ومنهجيات قياسه

دراج مؤشرات أساسية جديدة ف:  وا 
ة ونظم الرصد األطر المنطقي

 م.والتقيي

وافق المجلس التنفيذي على اإلطار الجديد 
لنظام إدارة النتائج واألثر والمؤشرات 

 .2017األساسية ف: أبريل/نيسان 
 توجيهات 2017وصدرت ف: يوليو/تموز 

المؤشرات األساسية  بشأن نشرتشغيلية 
 .ومنهجيات القياس

المؤشرات األساسية  نشرسيستمر 
بهدف  2018هاية عام الجديدة حتى ن

إدماجها ف: األطر المنطقية 
وضمان استعداد وحدات  اتللمشروع

 اتلمشروعف: االرصد والتقييم 
من عام  ابتداءلقياسها واإلبالغ عنها 

2019. 
وضع وتنفيذ نظام الختيار 
مجموعة فرعية ممثلة من 

 .مشروعات الصندوق لتقييم األثر
 ف:نتائج هذا التحليل  ودمج

فترة ليجري حاليا العديد من تقييمات األثر 
التجديد العاشر لموارد الصندوق. وقد 

مثل مستشاري ت مجموعة عمل اختارتها
الحافظة اإلقليميين والمسؤولين عن 

ستتمل تقييمات األثر قبل نهاية عام ت  
 ف:النتائج  لدمجستخدم ت  سو  .2018

ها عن بالغسيتم اإلحافظة الصندوق و 
أهداف التجديد العاشر لموارد مقابل 
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بأتملها ألغراض اإلبالغ حافظة ال
 المؤسس:.

 ق.الصندو  ر.تقييمات األث

نظرا ألن تقييم األثر سيرتز على 
الدروس المستفادة، فإنه سيوفر 

توليفة من هذه الدروس من 
 .مجموعة التحليالت

لتجديد العاشر لحاليا تقييمات األثر  ىتجر 
 ق.لموارد الصندو 

تجزء تفادة المسستخلص الدروس ست  
من تجميع تقييمات األثر للتجديد 
العاشر لموارد الصندوق قبل نهاية 

 .2018عام 
 

 



 IFAD11/3/R.2 الملحق الرابع 

43 

الملحق األول
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IF
A

D
1

1
/3

/R
.2

 
 

  الصندوقفي المال  مقابل قيمةالمقترح 
 المناطق ف: الغذائ: األمن انعدامألتثر الناس فقرا ومعاناة من  استهدافه ف: للصندوق النسبية الميزة تتمن -1

. الغذائ: األمن وتحقيق الفقرعلى  التغلب أجل من اإلنتاجية قدراتهم زيادةل تمتينهمعلى  وترتيزه الريفية،
أتثر الناس  حياة تحسين بهدف بلد 100 من أتثر ف: سنويا أمريت: دوالر مليار من يقرب ما الصندوق ويصرف

-2010 لفترةخالل ا المؤسس: ثره لألتقييم وف:. الريفية المناطق ف: الغذائ: األمن انعدامفقرا ومعاناة من 
 ف: مزارع ماليين لسبعة الزراعية اإليرادات ف: تبيرة زيادة: أدت إلى المخصصة األموال أن خ لص إلى ،2015
 الريف: الفقر انخفاضو  ؛من فقراء الريف ف: السنة ماليين لخمسة والدواجن الحيوانية الثروة أصول وزيادة السنة؛
 أهداف نحو تحقيق مهمة إسهامات وتوفر تبيرة اآلثار هذه أن حين وف:. السنة ف: شخص ماليين ألربعة
 من المقدار بنفس الريفيين الستان حياةعلى  أتبر تأثير له يتون أن يمتن الصندوق فإن المستدامة، التنمية
 عبارةب إليه يشار ما وهذا. ويحولها ويستخدمها ويخصصها موارده بها يعبئ الت: الطريقة تحسين خالل من المال

 من هيستثمر  دوالر تلل أثرأقصى  الصندوقيحقق  أن الصندوق سياق ف: يعن: ما وهو ،"المال مقابل القيمة"
 32.الغذائ: األمن انعدامالرجال والنساء الريفيين الذين يعانون من الفقر و  حياة تحسين أجل

 لتفتيرا استخدامتتعلق بها ولتن الميزانيات، خفض أو التتاليف خفض مجردب المال مقابل القيمة تتعلقوال  -2
 وهو المال مقابل القيمة مفهوم إدراجإلى  الصندوق ويهدف. ممتنة تتاليف بأقل األثر تعظيم ف: مليا التقييم:
إطار  من والثالث الثان: يينالمستو  مؤشرات من عدد ف: يتضح تما ،لموارده عشر الحادي التجديدإلى  ينتقل

 التحرك أن الصندوق ويدرك. لموارد الصندوق عشر الحادي لتجديدل ةجديدمؤشرات  وبعضها - إدارة النتائج
 من تجزء - اتخاذها يجري الت: اإلجراءات الملحق هذا ويعرض. العمليات يتجاوز المال مقابل القيمة ثقافة نحو

 وصلته الصندوقمقابل المال ف:  قيمةمقترح ال تعزيز أجل من - الصندوق عمل نموذجعلى  المدخلة التغييرات
 ويل:. المال مقابل القيمة لتحسين مؤخرا الصندوق بذلها الت: الجهود عن خلفية تقدم ،الأو . بإطار إدارة النتائج

 .المال مقابل لقيمةل من خالل بطاقة درجات للمساءلة إطار قترحي   وأخيرا،. المال مقابل القيمة لمفهوم شرح ذلك

 القيمة مقابل المال في الصندوق تعزيز نحو التقدم

 أي عائدات استخدام عدم لضمان ترتيبات الصندوق يتخذ أن 33الصندوق إنشاء اتفاقية من 7 المادة ض:تتق -3
 والفعالية والتفاءة االقتصاد العتبارات الواجب االهتمام إيالء مع لتمويل،المقصودة ل لألغراض إال تمويل

بالتوريد  الخاصة التوجيهية ومبادئه للصندوق المؤسسية السياسات ف: ذلك وينعتس. االجتماع: واإلنصاف
 .المال مقابل القيمة مبادئإلى  انتستند اللتين لمشروعات،ل

 بوجه الحال هو هذا وتان. عملياته إطار وف: الصندوق ف: المال مقابل القيمة لتحسين جهود تثيرة بذلت وقد -4
 المؤسس: للتقييم استجابة وضعت الت: التفاءة، لتعزيز الموحدة العمل خطة خالل من 2013 عام منذ خاص

                                                      
 التنمية الدولية ف: المملتة المتحدة وزارةالمستخدمة ف: أماتن أخرى، بما ف: ذلك على سبيل المثال،  المعياريةيتبع هذا التعريف التعاريف  32
 لتنميةاالمستقلة ف: مصرف  اإلنمائ:تقييم ال، ومنشورات وحدة Jackson (2012)و، (2011) المعونة أثر، واللجنة المستقلة المعنية ب(2011)

 (.2016األفريق: )
 .8e2bbfabef9d-a5de-9614-49d9-https://www.ifad.org/documents/10180/3162024b(: 2011)اتفاقية إنشاء الصندوق  33

https://www.ifad.org/documents/10180/3162024b-49d9-4961-a5de-8e2bbfabef9d


 IFAD11/3/R.2 الملحق الرابع 

44 

الملحق األول
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IF
A

D
1

1
/3

/R
.2

 
 

 الصندوق قام الوقت، ذلك ومنذ 34.الصندوق يمولها الت: العمليات وتفاءة المؤسسية الصندوق لتفاءة 2013 لعام
 :يل: بما

دخال المنظمة، وتطوير الميزانية وحدة إنشاء •  التخطيط ماونظ النتائج المستندة إلى الميزنة نظام وا 
 للموارد األمثل االستخدام ضمان أجل من مباشرة بالنتائج النفقات انربطي اللذين لقوة العمل االستراتيج:

 التتاليف؛ واحتواء

 مع بالتعاونا تثير و  والمرافق، الطبية والخدمات ،السفر وتتاليف التوريد، ف: تبيرة وفورات تحقيق •
 لها؛ مقرا روما من تتخذ الت: األخرى الوتاالت

إلى  أدى مما وطولها، الوثائق عدد تخفيض طريق عن ذلك ف: بما الرئاسية، الهيئات تتاليف خفض •
 ؛سترتير الصندوق لمتتب اإلدارية الميزانية ف: تبير انخفاض

 المدنية الخدمة لجنة مع تثب عن وعمل البشرية الموارد بإدارة المتعلقة اإلصالحات من سلسلة نشر •
 المقر؛ ف: العامة الخدمات موظف: مرتبات جدولل استعراضعلى  الدولية

 تلك سيما وال ،األعمال عمليات لتبسيط واالتصاالت المعلومات تتنولوجياه الخاصة بنظم مستوى رفع •
 بالمشروعات؛ المتعلقة

صالح واألثر النتائج إدارة نظام تحسين خالل من النتائج عن هإبالغ نطاق توسيع •  الذات: التقييم نظام وا 
 .األثر تقييم مبادرة وبدء

 فعلى. تلها ليسلتن و  إطار إدارة النتائج، مؤشرات من العديد ف: تحسينات تحققت ،اإلجراءات لهذه ونتيجة -5
 الصندوق، لموارد العاشر التجديد أهداف مع الصرف تتناول الت: المؤسسية تفاءةال نسب تتماشى المثال، سبيل
 البت ف: أوقات تخفيض تم حين وف:. الجديدة والمنح لقروضا بالتزامات المتعلقة تلكال ينطبق ذلك على  ولتن

 وتظهر. تبيرا يزال ال رفصأول عملية إلى  المشروععلى  الموافقةالمستغرق من  الوقت فإن السحب، طلبات
 .باستمرار إيجابيا اتجاها اتالمشروع تفاءة

 أبرزته الذي نحوالعلى  للتحسين، تبير مجال هناك يزال ال تحققت، الت: الهامة الخطوات من وعلى الرغم -6
الصندوق  يمولها الت: العمليات وتفاءة الصندوق لتفاءة المؤسس: لتقييما ذلك ف: بما - المستقلة االستعراضات

 واستعراض األطراف، المتعددة المنظمات أداء تقييم شبتة واستعراض ،متتب التقييم المستقل هالذي أجرا
القيمة مقابل المال ف:  الترتيز على زيادة والت: تدعو إلى – المتحدة للمملتة األطراف المتعددة المساعدة
 األطراف المتعددة المنظمات أداء تقييم شبتة واستعراض المستقل التقييم متتب استعراض أجري وقد. الصندوق

وجود إلى  تالهما أشارف. هتماماال تتطلب مماثلة ( وخلصا إلى مجاالت2013-2012) تقريبا الوقت نفس ف:
 مهما مجاال تمثل اتالمشروع تفاءة أن وخلصا إلى الصندوق ف: المؤسسية التوريد عمليات ف: لتحسينل مجال

 التفاءة تحسين: إلى الحاجةعلى  األطراف المتعددة المنظمات أداء تقييم شبتة وشددت. لمزيد من االهتمام
دارته المشروع تنفيذ إلى وتخطيطه المشروع تصميم من بدءا) المشروع دورة طوال  طول معالجةو  ؛(وتقييمه وا 

                                                      
34 EB2013/108/R.3/Rev.1 ،1.pdf-Rev-3-R-108-2013-https://webapps.ifad.org/members/eb/108/docs/EB. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/108/docs/EB-2013-108-R-3-Rev-1.pdf


 IFAD11/3/R.2 الملحق الرابع 

45 

الملحق األول
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IF
A

D
1

1
/3

/R
.2

 
 

 ومنذ. الموظفين وتعيين المشروعات إعداد ذلك ف: بما المشروعات، إدارة تفاءة وزيادة البيروقراطية؛ العمليات
 وف:. الضعفمواطن  لمعالجة( اتخاذها يجري أو) العالجية اإلجراءات من سلسلة اتخاذ تم االستعراضات، هذه
 الصندوق حث فقد اإليجابية، التطورات( إلى 2016-2015) للمعونة األطراف المتعدد االستعراض أشار حين
رساء ،صورة منهجية أتبرب التتاليف وفورات عن واإلبالغ للتفاءة، طموحا أتثر أهداف وضععلى   أقوى ثقافة وا 
 .المنظمة عبر المال مقابل للقيمة

 ف: بالبدء تامال التزاما ملتزم وهو المال، مقابل ةقيمال تعزيزل بسرعة أتبرو  قدما المض: أهمية الصندوق ويدرك -7
 أو الفعالية لتحسين الفردية اإلجراءات من الصندوق نهج تغيير بذلك القيام ويتطلب. جدول األعمال هذا تنفيذ

 مقابل القيمة لتعزيز معا اإلجراءات مجموعات تنسيق تيفية بشأن بصورة أتثر منهجية التفتيرإلى  التفاءة،
وهو ما  الصندوق، عمل نموذج ف: تبيرة تغييراتعلى  ينطوي المال مقابل القيمة تعزيز أن الواضح ومن. المال

 فعاليةال إطار ضمن المتوخاة الجارية التغييرات من العديد ويهدف. لتحقيقه والموارد الوقت بعض سيتطلب
 تعزيزإلى لموارد الصندوق  عشر الحادي التجديد من تجزء المتوقعة المستقبلية والتغيرات لصندوقاإلنمائية ل

 .القيمة مقابل المال ف: الصندوق

 تقييميكتفكير  المال مقابل القيمة

 انعدام من يعانون الذين الريفيين والنساء الرجال من الفقراء حياة لتحسين يستثمر دوالر تل أثر تعظيم يتطلب -8
 الموارد هو تقليل تتاليف االقتصادو . والمساواة والفعاليةوالتفاءة  االقتصاد بين التوازن تحقيق الغذائ: األمن
 المساس دون) ه: زيادة المخرجات التفاءةو . المخرجات جودةعلى  الحفاظ معما  لنشاط المستخدمة الفردية
 إعادة طريق عن عادة ،إلى أدنى حد الجودة ةعالي المخرجات تتاليف ليتقل أو أقل، تاليفبت ولتن ،(بالجودة

 تحقيقعلى  يرتزان نهماإ حيث منببعضهما البعض  وثيقا ارتباطا والتفاءة االقتصاد ويرتبط. الموارد تخصيص
 المستفيدون يشعر أن والمساواة ه: ضمان. ما نشاطل المقصود األثر تحقيق ه: الفعاليةو . التتاليف بنفس المزيد
 المال مقابل القيمة فإن ،ةجديد تليس األربعةهذه العوامل  تل أن حين ف:و . باآلثار المهمشين أو الفقراءمن 
 هذه المفاهيمف: ف: المجال اإلنمائ:  ونالممارس ينظر بحيث النتائج خطة ف: المدرجة المفاهيم من عددا تدمج
 35.وأثرها الموارد استخدامعلى  الترتيز مع الوقت نفس ف:

 مستوىعلى ال أو القطري المستوى أو المشروع مستوىعلى  المال مقابل القيمة ف: النظر يمتنو  -9
 أن ضمنالقيمة مقابل المال ت فإن المشروع، على مستوىف 36.(Jackson, 2016) مستوى الحافظة/المؤسس:
ه ال أن يعن: وهذا. المشروع أهداف لتحقيقعلى أفضل وجه  لمواردا المشروع أنشطة ف: االستثماراتتستخدم 

 وعلى. بديل نهجب أتبر أثر لها يتون أن أو األثر نفس لتحقيق أفضل بطريقة المشروع موارد يمتن استخدام
 مع الفردية المشروعاتتجميع على  وبالتال: التلية القطرية االستراتيجيةعلى  الترتيز ينصب القطري، الصعيد

                                                      
35 R. Schiere (2016) "What is new in Value for Money?" In IDEV (2016) Value for money in development work. eVALUation 

Matters: A Quarterly Knowledge Publication on Development Evaluation, Third Quarter 2016. Abidjan: Independent 

Development Evaluation, African Development Bank.  
36 P. Jackson, (2016) "Value for money and international development: Deconstructing myths to promote a more constructive 

discussion." In IDEV (2016) Value for money in development work. eVALUation Matters: A Quarterly Knowledge Publication 

on Development Evaluation, Third Quarter 2016. Abidjan: Independent Development Evaluation, African Development Bank. 
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 المال مقابل القيمة ترتز ،المؤسس: مستوىالوعلى . الشراتات وبناء السياسات االنخراط ف: مثل تتميلية، أنشطة
 .آثارإلى  األساسية الموارد لتحويل نهج أفضل هو الصندوق عمل نموذج تان إذا ماعلى 

 الحادي للتجديد الرئيس: الشاغل فإن ،ببعضها البعض وثيقا ارتباطا ثةالالث المستويات هذه ترتبط وف: حين -11
إطار إدارة  يتضمن المستوى، هذا وعلى. :المؤسس مستوىالعلى  المال مقابل القيمة هولموارد الصندوق  عشر
 استخدام وتحسين رصدإلى  سعىتو  والمؤسسية، التشغيلية بالتفاءة المرتبطة الثالث المستوى مؤشرات النتائج
 طريق عن الصندوق عمليات نتائج قياسإلى  الثان: المستوى مؤشرات وتسعى. :المؤسس مستوىالعلى  الموارد
 .الجارية األثر وتقييمات اتالمشروع مستوىعلى  األساسية المؤشرات من مؤسسية نتائج بناء

 اتالمشروع مستوىعلى  المال مقابل قيمةلل نتاج ه: :المؤسس مستوىالعلى مقابل المال  القيمة فإن ،وبالتال: -11
 إزاء الصندوق نهج تبير حدإلى  يحدد الصندوق نموذج عمل أن وبما. للمنظمة والمؤسسية التشغيلية والتفاءة
 تصميم خالل من إال المال مقابل القيمة تحسين يمتن فال وتحويلها، واستخدامها وتخصيصها الموارد تعبئة
 والفعاليةوالتفاءة  االقتصادعوامل  ضوء ف: نموذج العمل ف: النظرذلك  يتطلبو . نموذج عمله وتنفيذ

 .والمساواة

 استخدام ف: ومتزامنة منهجية بصورة النظرإلى  الحاجةعلى  المال مقابل بالقيمة المتعلقة الدراسات وتشدد -12
 أفضلأجل التأتد من استخدام من  المؤسس:يين القطري و المستو وعلى  اتالمشروع مستوىعلى  الموارد

أثر. ويتطلب ذلك تحليال منتظما الستخدام الموارد وربطه بسلسلة نتائج لتحقيق أتبر مخرجات و  المدخالت
المشروعات والنتائج المؤسسية. وتما أشير ف: أحد التحليالت، "هناك حاجة إلى أن يعلو التفتير التقييم: فوق 

 القيمة مقابل المال.لتوجيه التفتير التقييم:  وهناك حاجة إلى 37القياس".

 المال مقابل القيمة عدسة خالل من الصندوق نموذج عمل تعزيز

 للموارد عشر الحادي التجديد فترة ف: الصندوق عمل نموذج تعزيزالمعنونة  وثيقةال ف: موضحال على النحو -13
 للموارد الثان: التجديدالخاصة ب مشاوراتهيئة ال ف: المعروضةو  واسع نطاق على األثر إليصال

(IFAD11/2/R.3)، والفعاليةوالتفاءة  االقتصادعوامل  مع الصندوق لنموذج عمل المقترحة التعزيزات تتماشى 
 :والمساواة

 التجهيز أوقات تقليص طريق عن الصندوق، حرتة سرعة زيادةإلى  تهدف الت: التغييرات: االقتصاد •
 .المخرجات جودة على ويحافظ التتاليف سيقلل ما وهو. المثال سبيل على والتنفيذ

 لالنتقائية صرامة أتثر إطار خالل من الصندوق عمليات حجم زيادةإلى  تهدف الت: التغييرات :الكفاءة •
 تصل بنسبة المستفيدين عدد ويزيد دخل فئة لتل المخصصات متوسط رفع. ويترتب على ذلك القطرية

                                                      
37 J. King and L. Guimaraes (2016) "Evaluating value for money in international development: the Ligada female economic 

empowerment programme in Mozambique." Pp. 67. In IDEV (2016) Value for money in development work. eVALUation 

Matters: A Quarterly Knowledge Publication on Development Evaluation, Third Quarter 2016. Abidjan: Independent 

Development Evaluation, African Development Bank. 
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 من أقل بتتلفة( بالجودة االحتفاظ مع) الصندوق مخرجات زيادةإلى  ذلك وسيؤدي. المائة ف: 20 إلى
 .الموارد تخصيص إعادة خالل

. الصندوق فعالية زيادة إلى مجتمعةعلى نموذج عمل الصندوق  المقترحة التغييرات ستؤدي :الفعالية •
 وتمويل المشترك والتمويل المحلية الموارد تعبئة وتعزز الشراتات خالل من االستقطاب تعظم ه:ف

 يتون أن لضمان مستمر بشتل المشروعات تتييفوتيسر هذه التغييرات . األثر لتضخيم الخاص القطاع
 منهج: بشتل واألدلة البيانات جمع تتيح ه:. وأخيرا، فجامدة بمخططات وليس بالنتائج موجها التنفيذ
 من تصميم المشروع وحتى التنفيذ. جودةلتعظيم ال يفشل أو ينجح عما

 ويعط:. البلدان أفقرو  الناس أفقر على الصندوق ترتيز جديد من المقترحة التغييرات تؤتد :المساواة •
 من الدخل متوسطة والبلدان الدخل منخفضة للبلدان األساس: للتمويل األولوية الصندوق نموذج عمل

 .المستفيدين استهدافإلى جانب  الدنيا الشريحة

 معظم ونتائج تنفيذ لتتبع مؤشراتلموارد الصندوق  عشر الحادي التجديد لفترة إطار إدارة النتائج ويتضمن -14
 للنجاح تمية مقاييسب الصندوق، لموارد عشر الحادي التجديد نموذج عمل مع يتماشى بما المقترحة المبادرات
 .مقابلة وأهداف أساس وخطوط

 التفتير خالل ومن. مقابل المال قيمةلل بطاقة درجات واعتماد بإعداد التزمتإضافية ف خطوةاإلدارة  تاتخذو  -15
 تحقيقإلى  السع: ف: المتأصلة المفاضالت وموازنة تحديد ف: اإلدارة المقترحة الدرجات بطاقة ستدعم التقييم:،

 عمل؛ مسار ألي األجل طويلةالفوائد  مقابل األجل قصيرة الفوائد( 1: )ذلك ف: بما المال، مقابل القيمة
 الغذائ: األمن انعدام من يعانون الذين الفقراءالرجال والنساء من المستفيدين  عددإلى أقصى حد  زيادة (2)

 تعزيز مقابل العامة النفقات خفض( 3) هشاشة؛ األوضاع وتلك الت: تتون ف: أتثر البلدان أفقر دعم مقابل
 .العمليات جودة

 من فرعية مجموعةالخاصة بالقيمة مقابل المال المعروضة ف: الصفحات التالية من  وتتألف بطاقة الدرجات -16
 فيما إمتاناتهاإلى  استنادا المؤشرات هذه واختيرت. المنقح بنموذج العمل المتعلقة إطار إدارة النتائج مؤشرات

 من أتبر قدر وتحقيق التشغيليتين؛ والفعالية التفاءة زيادة أمام القائمة منذ زمن طويل الحواجزعلى  التغلب: يل:
 :هنا األمثلة بعض وترد. القيمة مقابل المال ف: الصندوق وتعزيز ؛والمساواة االقتصاد

 ويتطلب. المشروع وقت تجاوزحاالت و  الراتدة المصروفات تجنبإلى  الصرف نسبة تحسين يؤدي •
 عملية وتساعد. تأخيرات مواجهة عند استباق: بشتل تشتيلها إعادة يتم ترتيزا أتثر مشروعات تصميم
 أن من الرغم وعلى. الموظفين معنوياتعلى  والحفاظ المشروع تتاليف احتواءعلى  األسرع الصرف
 .نتائج جديدة بدون صرف سريع تحقيق يمتن الف جيدة، نتائجتحقيق  ضمني ال السريع الصرف

 القطرية المتاتب تحويلإلى  المقر موظف:إلى  للصندوق ةالقطري تباالمتموظف:  نسبة زيادة ستؤدي •
 ف: يسهم مما للمقترضين، حقيقية خدمة مراتزإلى  - اإلقليمية دون المراتز سيما وال - للصندوق
 تما. السياسات ف: المستدام واالنخراط المستمر التنفيذ ودعم المشروعات تصميمشأن ب المعرفة تحسين
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 من العديد أفادو . الحجم وفورات تيسير خالل من صعوبة أقل الالمرتزية ف: االستثمارات جعلا تأنه
 التقييم انظراألفضل ) اإلنمائية والنتائج الفعالة الالمرتزية بين بوجود ارتباط المستقل التقييم متتب تقارير

 .الالمرتزية( بشأن 2016 لعام المؤسس:

 وقت منذ القائمة الممارسات تغيير صرفأول عملية و  المفاهيمية المذترةإعداد  بين الوقت تقليص يتطلب •
 ما تخفيض هذا الوقتإلى  الرامية اإلجراءات وتشمل. سواءحد على  والمقترضين الصندوقلدى  طويل
 والمطالبة للتنفيذ؛ قابلية أتثر مشروعات وتصميم لها؛ واالمتثال العمليات استعراض عملية تقصير: يل:

نشائها  المشروعات هياتل على تصديقلل المقترضينجانب  من الملتيةبقدر أتبر من   الموافقة قبلوا 
يد وتيرة دإلى تح البداية من الوقت الزمن: تحديد ويؤدي. التنفيذ بدء بتأخيرات يتعلق فيما واليقظة عليها؛
 38االنتهاء. عند أفضل بنتائج يرتبط ما وهو المناسب، الوقت ف:للتنفيذ 

 للصندوق تسمح أن اإلنجاز عند فوق فما 5 درجةالت: تحصل على  العمليات نسبة زيادة شأن من •
السنويان عن  التقريران وخلص. بعده وما المرض: المستوىإلى  إلى حد ما المرض: المستوى بتخط:

ما  حدإلى  مرضية تانت الصندوق عمليات أنإلى  2017و 2016 لعام: الصندوق عملياتنتائج وأثر 
 ومن. التال: المستوىإلى  المشروعات أداء لنقل منهجية تحسيناتإلى  حاجة هناك وأن المتوسط، ف:

 واإلشراف صرامة أتثر مشروعات تصميم ذلك ف: بما - نموذج العمل ف: المقترحة التحسينات خالل
 .تدريجيا االتجاه هذا يتحسن أن اإلدارة تتوقع - للصندوق القطرية المتاتب عن طريق تعزيز المستمر

 

                                                      
 .واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدولي .Report on self/evaluation systems (Roses 2016)( 2015دولي )البنك ال 38
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 بطاقة الدرجات للقيمة مقابل المال
اإلجراءات المتخذة لتعزيز القيمة  المشاكل الرئيسية أبعاد نموذج العمل

 مقابل المال
من خالل مؤشرات إدارة  النجاحقياس  بأبعاد القيمة مقابل المالالربط 

 النتائج
 

ال يتم االستفادة من موارد  تعبئة الموارد
المساعدة اإلنمائية الرسمية 
األساسية إلى أقصى حد 

 ممتن

اإلنمائية تسمح بأن يتون لتل دوالر من المساعدة االقتصاد والكفاءة.  زيادة الموارد من خالل االقتراض
 ةالرسمية أثر مضاعف على المبلغ اإلجمال: للقروض، مما يزيد تفاء

 .واقتصاد هذه الموارد

 ( 2-1-3نسبة الدين إلى الموجودات) 
 ( 3-1-3نسبة التمويل المشترك) 
 األشخاص الذين يحصلون على  عدد

( 1-3-2الخدمات )بالماليين( )
  )مصنفين وفقا لفئت: النساء والشباب(

التمويل المشترك مع الشرتاء 
 المحليين والدوليين

باألموال والمعرفة الت:  األثرتعزز الفعالية عن طريق تحسين  الفعالية.
 ل ن هج الصندوق وتعزز الملتية المحلية.مت ت

تعبئة أموال تتميلية مرتبطة بتغير 
المناخ والشباب والهشاشة )الالجئين( 

 والقطاع الخاص

تعزز المساواة عن طريق تيسير توجيه األموال الفعالية والمساواة. 
 وتعزز الفعالية عن طريق تبديد الشواغل الخاصة للفئات المحرومة.

 استهداف تعزيز يتعين تخصيص الموارد
 داخلاالستهداف و  البلدان
 البلدان

 الموارد وتخصيص القطرية نتقائيةاال
 الموارد تخصيص نظام خالل من
 األداء أساس على

عزز المساواة من خالل الترتيز على البلدان الت: ي الكفاءة والمساواة.
لديها احتياجات تبيرة والفعالية من خالل الترتيز على األداء. تما أنه 

 يحسن التفاءة عن طريق تسلسل الخدمات للمقترضين.

 األشخاص الذين يحصلون على  عدد
( 1-3-2الخدمات )بالماليين( )

 وفقا لفئت: النساء والشباب()مصنفين 
بما يناسب  القطرية هجالن   تصميم

 األوضاع
 يتون أن ضمان خالل من اإلنصاف يعزز .والمساواة الفعالية

 .فعالة مشروعات إلى ويؤدي للسياق مناسبا االستهداف
 الستانية الفئات إلى الوصول ضمان خالل من المساواة يعزز المساواة. الشباب استهداف تعزيز

 ة.الرئيسي
 دلم يصل استخدام الموار  استخدام الموارد

داخل البلدان إلى 
 اإلمتانات التاملة

 والفعاليةوالتفاءة  االقتصاد عززي .والمساواة والفعاليةوالكفاءة  االقتصاد الالمرتزية وتعزيز النموذج القطري
 بتدفق يسمح الذي الموسع، القطري الحضور خالل من والمساواة

 د.لموار ل فعاليةاستخدام أتثر و  أفضل، بشتلواالنخراط  المعلومات

 مذترةال إعداد منذ المستغرق الوقت 
 (1-5-3) الموافقة وحتى يةالمفاهيم

  من الموافقة على المستغرق الوقت
-3) صرفأول عملية المشروع إلى 

5-2) 
 ( 3-5-3نسبة الصرف) 
  :نسبة الوظائف الممولة من الميزانية ف

 (1-6-3القطرية للصندوق )المتاتب 

تعزيز أوجه التآزر بين األنشطة 
 اإلقراضية وغير اإلقراضية

 أفضل حلول إيجاد خالل من والتفاءة االقتصاد يعزز .والفعالية االقتصاد
 ر.األث تحسين خالل من الفعالية عززيو 

 ف: الحجم وفورات خالل من والتفاءة االقتصاد عززي .والكفاءة االقتصاد زيادة حجم القروض
 ا.وتنفيذه مشروعاتال تصميم

عن  والفعالية االستهداف تحسين خالل من المساواة يعزز .المساواةتعميم مجاالت المناخ والمساواة بين 
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ت
 رد مؤشرات إطار إدارة النتائج بين قوسين.ت

المشروعات االستثمارية متوسط حجم   (.والتغذية المناخ مثل) الرئيسية القضايا على الترتيز طريق الجنسين والتغذية والشباب
 (2-2-3) للصندوق

 الت:  اتالنسبة المئوية من العملي
فما فوق عند  5حصلت على درجة 

-2) اإلنجاز )متتب التقييم المستقل(
2-3) 

عدم الترتيز بما فيه  تحويل الموارد
التفاية على القياس 

واإلدارة من أجل تحقيق 
 النتائج

طار اإلدارة  إطار الفعالية اإلنمائية وا 
 النتائجمن أجل تحقيق 

يضمن معلومات تافية لدفع  .والمساواة والفعاليةوالكفاءة  االقتصاد
والمساواة من خالل القرارات  والفعاليةوالتفاءة  االقتصاد الزيادات ف:

 المستندة إلى األدلة.

 األشخاص الذين يحصلون على  عدد
( 1-3-2الخدمات )بالماليين( )

 )مصنفين وفقا لفئت: النساء والشباب(
  البلدان الت: لديهاالنسبة المئوية من 

 العمالء بوابة باستخدام بالصرف تقوم
 (5-7-3) الصندوق ف:

  النسبة المئوية من عمليات الصندوق
النتائج  إدارةالت: تستخدم نظام 

 (6-7-3) التشغيلية
 الت: المشروعات من المئوية النسبة 

 تدريب لها قدم والت: الصندوق يدعمها
 التقييم عن التعلم مراتز خالل من

 (7-7-3) والنتائج

 ة.الفعالي لتحديد أثر يمتن إسناده يضمن .فعاليةال مبادرة تقييم األثر
تعزيز الشفافية من خالل خطة عمل 

 منهجية
 تحسينل حوافز توفير أجل من البيانات على انفتاحا يخلق .فعاليةال

 ة.المعون فعالية لزيادة المحلية المساءلة آليات وتعزيز األربعة، العوامل
 من المؤسس: مستوىال على والتفاءة االقتصاد يعزز .والكفاءة االقتصاد تحسين منابر إيصال الخدمات

 األعمال المرنة. عمليات وتيسير المعالجة وقت تقصير خالل


