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 يذيالموجز التنف
لمخرج مف مخرجات التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ الذم يتطلب إعداد كثيقة  تستجيب ىذه الكثيقة -1

حكؿ المنيجيات الت: يتبعيا  2012إعالمية تقدـ إلى المجلس التنفيذم ف: دكرة ديسمبر/تانكف األكؿ 
، كى:: مؤشر األربعة على مستكل األثر مؤشراتال قياساألثر، كف:  تقييماتالصندكؽ ف: إجراء 

سكء التغذية بيف األطفاؿ، كعدد األشخاص الذيف تـ ك طكؿ مكسـ الجكع، ك ملتية األصكؿ األسرية، 
تخليصيـ مف قبضة الفقر. كبالنسبة ألىداؼ المؤشرات الثالثة األكلى فسكؼ يتـ "تتبعيا". كأما فيما 

مف خدمات  علىمليكف شخص  90يتعلؽ بالمؤشر الرابع للفقر، فتتمثؿ األىداؼ ف:: حصكؿ 
، كخركج 2015كصاعدا حتى عاـ  2010المشركعات الت: يدعميا الصندكؽ بصكرة تراتمية مف عاـ 

 مليكف مف ىؤالء األشخاص مف قبضة الفقر. 80

الت: ألثر المشركعات  امسح 30حكال:  كيبلغ عف يجمعك  الصندكؽيجرم ، سكؼ 2015بنياية عاـ  -2
أك أم منيجية أخرل  ،ارب مكجية تستخدـ العينات العشكائيةتجاستخداـ يتـ ف: ثالثة إلى ستة منيا 

 تتسـ بنفس المتانة.

كىنالؾ جملة مف المبادرات المنسقة الجارية لتحسيف أداء الصندكؽ ف: الرصد كالتقييـ كتقييـ األثر.  -3
د تير التفاعل: السائد حاليا كالتخطيط كاإلجراءات، فإف الصندكؽ ف: مكقع جيد لتحسيف الرصفكمع الت

التجديد التاسع  الكاردة ف: لتزاماتل: فإنو ف: مكقع معقكؿ لتلبية االكبالتا ،كالتقييـ كأداء تقييـ األثر
 للمكارد ذات الصلة.

كتكجو ىذه النتائج،  .لخصت مؤسسات عديدة خبراتيا ف: تقييـ األثر ف: مطبكعات ذات مصداقية -4
عمؿ تقييـ األثر  ،د مف الفقر كاألمف الغذائ:كخاصة تلؾ ذات الصلة بالتنمية الريفية كالزراعية كالح

 كمنيجياتو. وأم منيج :ف: الصندكؽ

لقياس كاإلبالغ عف اآلثار كالنتائج. كسيتـ لسيستخدـ الصندكؽ تكليفة مف المنيجيات )تمية بمعظميا(  -5
استخداـ نظـ الرصد القائمة ف: المشركعات لإلبالغ عف عدد األشخاص الذيف يتلقكف الخدمات مف 

تقييما متينا لألثر بيدؼ  30برامج الت: يدعميا الصندكؽ. كسكؼ تدعى المؤسسات الخبيرة إلجراء ال
سبؿ األثر ذات الصلة ألغراض كتحديد  ،تحديد عدد األشخاص الذيف تـ تخليصيـ مف فقر الدخؿ

 إطار سليـ إحصائيا لعينات المشركعات.التعلـ كاستخالص اآلثار على الحد مف الفقر مف 

كيكجز  ،تقييما لألثر كيراتـ اآلثار كالنتائج المقاسة 30، 2015التقرير، مع حلكؿ نياية عاـ  سيجمع -6
حكؿ منيجيات مختلفة لتقييـ األثر تتسـ بالمتانة  كيكجو النصح ،الدركس المستقاة حكؿ سبؿ األثر

 كفعالية التتاليؼ.

رىا مف شرتاء التنمية، تقييما لألثر بتعاكف كثيؽ مع مؤسسات خبيرة كغي 30سيجرم الصندكؽ  -7
 كسيسعى للعمؿ ضمف نظـ الرصد كالتقييـ الكطنية كيعززىا ف: سياؽ ىذه العملية.

كلتمكيؿ تقييمات األثر ىذه، سكؼ يجمع الصندكؽ بيف مكارد البرامج القطرية كمكارد المنح كالتمكيؿ  -8
 التتميل: مف شرتاء التنمية.
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 ارد الصندوقاألثر لمتجديد التاسع لمو  تقييماتمنيجيات 

 غاية ىذه الوثيقة اإلعالمية -الف

، كلمصفكفة التزامات 351-د/166تستجيب ىذه الكثيقة اإلعالمية للمقطع ثانيا مف قرار مجلس المحافظيف  -1
لعرض كثيقة إعالمية على المجلس " 2التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ الت: صادؽ علييا مجلس المحافظيف

لت: يستخدميا الصندكؽ ف: إجراء تقييمات األثر كقياس المؤشرات الجديدة على التنفيذم بشأف المنيجيات ا
 ."، النقطة الثانية(45)الفقرة  2015-2013مستكل األثر ف: إطار قياس النتائج 

 التزامات التجديد التاسع لموارد الصندوق ذات الصمة بتقييم األثر -باء

، كالذم كافؽ عليو مجلس "بزخـ معزز على تقييـ األثر" أكصىت مشاكرات التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ -2
، النقطة الرابعة(. "كيمثؿ التكجو المعزز لتقييـ كقياس األثر أتثر التحسينات أىمية لنيج 4المحافظيف )الفقرة 

 (:42الصندكؽ ف: قياس النتائج". كليذه الغاية أربعة مؤشرات تـ تحديدىا )الفقرة 

بالكتالة عف دخؿ كأصكؿ األسر ف: المجمكعات  تمؤشر الممكية األسرية لألصول مؤشر (أ )
 المستيدفة؛

 تقياس لألمف الغذائ: لألسر المستيدفة؛ موسم الجوع طكؿ (ب )

 غذكم لألفراد ف: المجمكعة المستيدفة؛تتقياس لألمف ال سوء التغذية بين األطفال (ج )

 نسبة لخط فقر محددالفقر إخراجيم من قبضة  عدد األشخاص الذيف تـ (د )

 ،( أىداؼ المؤشرات الثالثة األكلى ليتـ "تتبعيا"2)الملحؽ  2015-2013ر قياس النتائج للفترة كيبق: إطا -3
 فيما يتعلؽ بالمؤشر الرابع، يحدد اإلطار األىداؼ التالية:ك 

دمات مف المشركعات الت: خاالنتشار )أك التفاءة(: كصكؿ عدد األشخاص الذيف يتلقكف  (أ )
 6) 2015كحتى عاـ  2012مستكل تراتم: منذ عاـ مليكف نسمة ب 90يدعميا الصندكؽ إلى 

 سنكات(؛
 2010بمستكل تراتم: منذ عاـ  مليكف شخص مف قبضة الفقر 80األثر )أك الفعالية(: خركج  (ب )

 سنكات(. 6) 2015حتى عاـ 
، النقطة الثانية( إلى مبادرة لتعزيز المؤشرات 18تذلؾ يدعك تقرير التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ )الفقرة  -4

 الرامية إلى قياس النتائج كاألثر فيما يتعلؽ بالمساكاة بيف الجنسيف كتمتيف المرأة. 

                                                   
قياس النتائج كالفعالية كالتفاءة. )أ( خالؿ فترة التجديد التاسع يشتؿ إطار قياس النتائج الكارد  –ثانيا  ،GC 35/L.4الملحؽ الخامس مف  1

ع لمكارد الصندكؽ النيج المنتظـ لإلدارة كالرصد كالقياس لضماف إتاحة ف: الملحؽ الثان: بتقرير ىيئة المشاكرات الخاصة بالتجديد التاس
 أتبر فرصة ممتنة لتحقيؽ النتائج المرجكة. 

)ب( يعتمد المجلس التنفيذم كرئيس الصندكؽ التدابير كاإلجراءات المحددة ف: الملحؽ األكؿ بتقرير ىيئة المشاكرات الخاصة بالتجديد 
 ؿ رفع مستكل قدرة الصندكؽ على إدارة العمليات الجارية، كتنفيذ برنامج العمؿ بفعالية كتفاءة.التاسع لمكارد الصندكؽ مف أج

2 C 35/L.4  (.2015-2013، الملحؽ األكؿ لتقرير ىيئة المشاكرات الخاصة بالتجديد التاسع لمكارد الصندكؽ )الت: يغط: الفترة 
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أعاله، فإف تقرير التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ  1إضافة إلى االلتزامات الت: سلط الضكء علييا ف: الفقرة  -5
 (:45ك 23يدعك على كجو الخصكص إلى )الفقرتاف 

مسحا مف مسكحات األثر على مدل فترة التجديد  30إجراء كصياغة اإلبالغ عف حكال:  (أ )
الثة إلى ستة مسكحات تجارب مكجية تستخدـ عينات عشكائية أك التاسع للمكارد، كستستخدـ ث

كفقا لفرص تقاسـ التتاليؼ المتاحة كاىتماـ كتكفر  منيجيات المشابية المتينةالغيرىا مف 
 ؛، النقطة الرابعة(45)الفقرة  المؤسسات المتخصصة ف: تقييـ األثر لدعـ ىذا العمؿ

رفع مستكل االمتثاؿ بالطلب مف المشركعات إجراء مسح خط أساس بنياية السنة األكلى مف  (ب )
 ، النقطة األكؿ(؛45التنفيذ )الفقرة 

تعزيز النظـ الكطنية للرصد كالتقييـ عف طريؽ تحسيف قدرة مكظف: إدارة المشركعات كشرتاء  (ج )
كالتنفيذ األكل: للمشركعات مف خالؿ إشراؾ منتظـ لخبراء  التنفيذ، كخاصة عند االستيالؿ

 (؛23الرصد كالتقييـ خالؿ بعثات التصميـ كاإلشراؼ )الفقرة 
السع: بصكرة نشطة إلرساء الشراتات مع المؤسسات المتخصصة ف: تقييـ األثر، كتعبئة  (د )

، النقطة 45ثر )الفقرة المكارد لتنمية القدرات الداخلية المالئمة إلجراء إدارة أعماؿ تقييـ األ
 الثالثة(.

 اإلجراءات الفوريةكتدعك ىذه االلتزامات ف: فترة التجديد التاسع للمكارد إلى جملتيف مف مبادرات اإلدارة:  -6
جراءات  2015-2013 للفترة  كما بعده: 2013مف عاـ  لبناء قدرات عمى المدى األطولكا 

ما متينا لألثر يتـ تجميعيا كعرضيا على تقيي 30ترتز اإلجراءات الفكرية على تنظيـ حكال:  (أ )
. كيتضمف ذلؾ االمتثاؿ المعزز لمتطلبات 2015المجلس التنفيذم ف: ديسمبر/تانكف األكؿ 

قياـ النتائج كاألثر الحال:، كبناء الشراتات مع مراتز التميز ف: تقييـ األثر، كالعمؿ مع نظاـ 
 .ىذه ي لموثيقة اإلعالميةويمثل ىذا التركيز الجوىر النظـ كالقدرات الكطنية، 

أيضا كيمتف أف تسير  2016جراءات على المدل األطكؿ، كالت: سيتـ الشركع بيا ف: عاـ اإل (ب )
بصكرة متزامنة مع اإلجراءات الفكرية، كتتضمف إدخاؿ التحسينات على نظـ الرصد كالتقييـ ف: 

تانة، فعالية التتاليؼ(، الصندكؽ كتحديد أتثر منيجيات كنيج تقييـ األثر مالءمة )األىمية، الم
 بناء القدرات على المستكل القطرم كتكسيع الشراتات مع مراتز التميز ف: مجاؿ تقييـ األثر.

 وضع رصد وتقييم األثر في البرامج القطرية التي يدعميا الصندوق -جيم

مع  أم ىرمية األىداؼ - تمكضكع سياسة، فإف البرامج الت: يمكليا الصندكؽ تتحدد بإطار منطق: -7
، تـ ربط ىذا اإلطار المنطق: بنظاـ الصندكؽ اإللزام: إلدارة 2003مؤشرات مرافقة قابلة للقياس. كمنذ عاـ 

النتائج كاألثر. كالستخداـ ىذا اإلطار المنطق: تأداة لإلدارة يستند إلى النتائج، تكفر تصميمات البرامج 
 3عادة ما تتكف بحدكد ك  ،يـ ف: المشركعاتالتفصيلية ف: الصندكؽ التمكيؿ الالـز لمياـ الرصد كالتقي

 بالمائة مف تتاليؼ البرنامج، كى: على الغالب جزء ال يتجزأ مف مياـ إدارة المشركع.

تنفيذ مياـ الرصد  بق: ،كعلى كجو العمـك ،لشعب اإلقليمية أنواأظيرت استعراضات حكافظ ، 2012عاـ  -8
لرغـ مف أف االلتزاـ بنظاـ إدارة النتائج كاألثر يستمر ف: ىك كارد ف: التصميـ، على ا مالى قاصرا عكالتقييـ 

التحسف. كىنالؾ تأخيرات ف: إنشاء كحدات الرصد كالتقييـ كف: تعييف مكظف: الرصد كالتقييـ. تذلؾ فإف 
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كال يتـ إجراء  ،تف: على الدكاـ بالمتطلبات المكضكعةعدد المكظفيف كاختصاصاتيـ كمياراتيـ كخبراتيـ ال 
عدـ صرؼ المكارد المخصصة ليا بصكرة تاملة. كال صد كالتقييـ بصكرة منتظمة مما ينجـ عنو أنشطة الر 

تذلؾ  ،يعترؼ مدراء البرامج القطريكف بدكر الرصد كالتقييـ تأداة لإلدارة بغرض تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية
يعكد السبب ف: ذلؾ إلى حد ما فإف تنفيذ الرصد كالتقييـ كاالمتثاؿ لنظاـ إدارة النتائج كاألثر يبقى جزئيا. ك 

مف جية لنكاقص ف: التصميـ، كمف جية أخرل للنظر إلى نظاـ إدارة النتائج كاألثر على أنو أداة يملتيا 
تتامؿ على الدكاـ مع النظـ الكطنية للرصد كالتقييـ. تذلؾ فإف االمتثاؿ لمتطلبات مسكحات تالصندكؽ، كال 

أىمية كتبقى اردة ف: نظاـ إدارة النتائج كاألثر تبقى جزئية، خط األساس كمنتصؼ المدة كاإلنجاز الك 
النكاتج كبصكرة أقؿ على  ،كمالءمة كجكدة البيانات متفاكتة حيث يتـ الترتيز على المدخالت كالمخرجات

كاألثر. كتتصؼ جكدة المسكحات كصلة التحاليؿ بتكنيا متفاكتة. كأما تكقيت التقارير فيك غير متسؽ. 
استخداـ نتائج الرصد كالتقييـ ألغراض: تحديد مسارات األثر؛ عزك األثر ألسباب معينة؛ كيحد ذلؾ مف 

 لى األدلة.إتعزيز التعلـ كاألثر؛ كتحديد مسارات تكسيع النطاؽ كحكار السياسات المستند 

ية كتسيـ بعثات اإلشراؼ كدعـ التنفيذ، عالكة على بعثات المتابعة، كخاصة مف قبؿ مكظف: المتاتب القطر  -9
ف: الصندكؽ، إلى تحسيف أداء الرصد كالتقييـ. كتشير تقارير كضع المشركعات الت: يستتمليا مدراء 
البرامج القطرية ف: نياية بعثات اإلشراؼ بأف المتابعة المنتظمة تحسف مف درجات أداء الرصد كالتقييـ على 

تنفيذ عدد مف المبادرات ية إلى مر الكقت. إضافة إلى ذلؾ، تسعى دائرة إدارة البرامج كالشعب اإلقليم
الييتلية لتحسيف أداء الرصد كالتقييـ كاالمتثاؿ لنظاـ إدارة النتائج كاألثر. كفيما يل: عينة مما تنفذه الشعب 

 اإلقليمية:

 ؛الت: تنشر كتدعـ مجمكعة أدكات للرصد كالتقييـ/إدارة المعرفة شعبة آسيا والمحيط اليادي (1)
كتجارب المسكحات المستمرة قييـ البرامج القطرية )نيباؿ(؛ كتترر نمكذج مدغشقر لرصد كت

يا إلى كحدات؛ تذلؾ تبتنفيذ اختيار عشكائ: لنيج متدرج لمشركعات يمتف تقسيميا أك تجزئ
إضافة إلى مسكحات سنكية مكاضيعية  ؛فقد شرعت بتجربة مسكحات النكاتج السنكية )اليند(

ستند إلى استبياف مكسع يالنتائج كاألثر  إلدارةـ ناـ بتجربة نظا تيكقامت ف: في ؛)بنغالديش(
مف  كأتثر مركنة باستخداـ مجمكعة مراقبة، كذلؾ مع المعيد الدكل: لبحكث السياسات الغذائية

كباستخداـ النظاـ العالم:  ،خالؿ إيجاد الحجـ الصحيح لتؿ مف مجمكعات المراقبة كالمعالجة
 لتحديد المكاقع.

الت: أدخلت عمليات تشارتية للرصد كالتقييـ، كخاصة ف:  جنوبيةوال الشرقيةشعبة أفريقيا  (2)
نظـ الحتكمات الالمرتزية، حيث قد يتكف أداء الرصد كالتقييـ أقؿ مما ىك مطلكب )مالكل 

كتدرس تيؼ يمتف  ؛للرصد كالتقييـ )مدغشقر( قطرية مجمكعات مكاضيعيةكأنشأت  ؛كركاندا(
مف الفقر النقدم فيما يتعلؽ ببعض النماذج المحددة  قياس الحدف: مجاؿ االستفادة مف الخبرة 
)مشركع دعـ أقطاب المشركعات الريفية كاالقتصادات اإلقليمية ف:  للمشركعات الصغرل

 مدغشقر(.

دىا ضمف تكلالت: تتحرل إمتانية استخداـ البيانات الت:  شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي (3)
صد كالتقييـ بيدؼ تطبيقيا على نطاؽ كاسع ف: النظـ اإلحصائية الكطنية ف: عمليات الر 

دماج نتائج دراسات قياس معايير المعيشة  إقليـ أمريتا الالتينية كالتاريب: )نيتاراغكا(؛ كا 
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القطرية ألغراض التحليؿ كالرصد االستراتيجية الفرص القطرية ف: الكثائؽ األخيرة لبرامج 
ألغراض ت: تستخدـ العينات العشكائية التجارب المكجية ال بريادةكالتقييـ؛ كسكؼ تقـك 
 اإلدماج المال: )بيرك(.

أدخلت دعـ النظراء )السكداف( بيف  الت:شعبة الشرق األدني وشمال أفريقيا وأوروبا  (4)
المشركعات؛ كعبأت شبتتيا االجتماعية اإلقليمية بالخبراء الكطنييف ف: الرصد كالتقييـ 

ف: إدارة النتائج كاألثر(؛ كطكرت نيجا عملية مشركع بناء القدرات بمكجب منحة  المدربيف)
كأدكات للرصد كالتقييـ لقياس الفعالية اإلنمائية )بتمكيؿ مف منحة مرتز التقييـ ف: جامعة 

بيانات سارالند(؛ كتقـك بتجربة "المخطط"، كىك تطبيؽ يستند إلى نظاـ إتسيؿ لكضع نتائج 
 المشركع ف: جداكؿ )ترتيا(.

الت: تقـك بإرساء مياـ الرصد كالتقييـ ف: النظـ الكطنية والوسطى  شعبة أفريقيا الغربية (5)
)سيراليكف(؛ كاألىـ مف ذلؾ فإف الشعبة تقـك بريادة شراتة مع مؤسسات بحثية مف طراز 
عالم: ف: تنفيذ التجارب المكجية الت: تستخدـ العينات العشكائية، كذلؾ إلى حد أقؿ لتصميـ 

تدخالت مشركعات محددة  أثرمف التقدير المتزامف لفعالية  يعتمد على التجارب المسبقة منو
 لصالح المجمكعات المستيدفة للصندكؽ )سيراليكف كغانا(.

لصالح زراعة البرنامج المنسؽ للتأقلـ  يتكقع مفرصد كتقييـ التأقلـ مع تغير المناخ، كنظرا لصعكبات  -10
كسكؼ ؛ القدرة على الصمكدشرات لقياس أف يطكر مؤ  المناخو شعبة البيئة ف: أصحاب الحيازات الصغيرة 

لصالح بصكرة أفضؿ. كيكفر برنامج التأقلـ  المشيد األعـيستخدـ نظاـ المعلكمات الجغراف: لرصد استخداـ 
التجارب المكجية الت: تستخدـ التجريبية ) الطرائؽما يلـز الستخداـ زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

لـ. كليذا السبب، فقد نظمت المبادرة الدكلية لتقييـ األثر حلقة عمؿ الختبار نيج التأق (عينات عشكائية
دارةاالستراتيجية  دائرة المناخ كمعك باإلشتراؾ مع تؿ مف شعبة البيئة  حكؿ طرائؽ تقييـ التأقلـ مع  المعرفة كا 

 تغير المناخ.

نظاـ إدارة ف: رصد كالتقييـ لمتطلبات اللالمتثاؿ  ةتكفر الدعـ التقن: للشعب االقليمي دائرة إدارة البرامج -11
كيتـ التنسيؽ مف خالؿ فريؽ المياـ الخاص المعن: بنظاـ إدارة النتائح كاألثر على مستكل النتائج كاألثر. 

اإلدارة. كتتطرؽ دائرة إدارة البرامج للقضايا ذات الصلة بالرصد كالتقييـ كتقييـ األثر، إضافة إلى تصميـ 
كالصلة كالكقت المحدد أك الت: تتصؼ بقدر  كالتحقيؽلقياس لالقابلية المؤشرات الت: تتصؼ بالخصكصية ك 

كمزايا بيانات فريؽ الخبراء كتصميـ أتثر مركنة أتبر منيا، كحجـ مجمكعات المراقبة كالمعالجة، 
 المتمايزةلالستبيانات ألغراض مسكحات نظاـ إدارة النتائج كاألثر الستيعاب متطلبات جداكؿ أعماؿ التعلـ 

أىدافا  2015-2013الدائرة متكسطة األجؿ للفترة مف ذلؾ، فقد كضعت خطة مط المشركع. كاألىـ حسب ن
مليكف شخص(  90الذيف تـ الكصكؿ إلييـ ) صمليكف شخص( كأعداد األشخا 80)إقليمية للحد مف الفقر 
 لتحديد األىداؼ اإلجمالية للتجديد التاسع لمكارد الصندكؽ. تبتطبيؽ نيج استخدم

دارة المعرفة دائرة ا -12 الت: أنشئت لدعـ دائرة إدارة البرامج ف: األنشطة المذتكرة أعاله، كى: الستراتيجية وا 
كالتحليؿ  ،كتقييـ األثر ،بخبرات كاسعة ف: تصميـ الرصد كالتقييـ ممف يتمتعكف تستتمؿ تعييف المكظفيف

دائرة إدارة البرنامج ف: طة التدريب الدعـ المنيج: كالتقن: كالتحليل:، إضافة إلى دعـ أنشاالقتصادم لتكفير 
 لصالح جدكؿ أعماؿ تقييـ األثر للتجديد التاسع لمكارد الصندكؽ.
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( يشارؾ بصكرة منتظمة ف: المناقشات ف: المنظمة حكؿ 1الذم: )مكتب التقييم المستقل في الصندوق  -13
لى مسكدات التقارير إضافة إ ت،ختصاصالاك/أك النيج كثائؽ ( يسيـ ف: استعراضات 2تقييمات األثر؛ )

-2013)أك حتى ثالثة تقييمات( لألثر بيف عام:  إجراء تقييـ( 3النيائية حكؿ تقييمات األثر المجراة؛ )
لتقييمات األثر المجراة، بما  (على أساس سلـ متفؽ عليو)المساعدة ف: تكفير التصنيفات  (4؛ )2015

 .بيف إدارة الصندكؽ كالمتتبالتنسيؽ يتماشى مع اتفاقية 

لصندكؽ كحده. فبناء على عمؿ ا ة علىر مقصك كال تعتبر التحديات ذات الصلة بالرصد كالتقييـ كتقييـ األثر  -14
معيد بركتينغز لتكسيع النطاؽ مع الصندكؽ، ربما يتكف أداء الصندكؽ أفضؿ مف غيره مف الشرتاء 

لت: كصؿ إلييا الصندكؽ. كمع الحالة اعف الرضا ب الشعكر . إال أف ذلؾ ال يعن:ف: ىذا المجاؿ اإلنمائييف
التفتير التفاعل: الحديث كالتخطيط كاإلجراءات فإف الصندكؽ ف: مكقع أفضؿ لتحسيف أدائو ف: الرصد 

كربما حتى على المدل القصير. كبالتال: فإنو ف: مكقع معقكؿ لتلبية جكىر االلتزامات  ،كالتقييـ كتقييـ األثر
ختلفة لتقييـ ار أساليب متبما يل:: اخ إلجراءتاسع لمكارد الصندكؽ ذات الصلة بتقييـ األثر ف: التجديد ال

 .2015مجمع يتـ إعداده بحلكؿ نياية عاـ  اإلبالغ عنيا ف: تقرير كمسحا لألثر  30األثر مع حكال: 

 التعمم من التجربة مع تقييمات األثر لمشروعات التنمية الزراعية -دال

النتائج، كبخاصة  ىذه كتقكدتقييـ األثر بمطبكعات مكثكقة.  بتلخيص خبرتيا ف: 3قاـ عدد مف المؤسسات -15
تلؾ المتعلقة بالتنمية الزراعية كالريفية ألغراض الحد مف الفقر كاألمف الغذائ:، عمؿ تقييـ األثر ف: التجديد 

ر إلى اإليفاء بالمعايي 2015التاسع للمكارد. كبدكره، سيسعى التقرير التجميع: للصندكؽ الذم سيصدره عاـ 
فإف ىنالؾ  4تسليط الضكء عليو بصكرة عامةكالمساىمة ف: ىذه المجمكعة المعرفية المعترؼ بيا. كتما تـ 

( مشركعات 1فئتاف مف العكامؿ الت: تجعؿ مف التقييـ ف: القطاع الزراع: محفكفا بالتحديات، كى:: )
( نيج التقييـ الت: قد 2ة؛ )التنمية الزراعية الت: تفرض تحديات قطاعية مخصكصة لتقييمات األثر النشط

 تخلؽ تحديات للتنفيذ المرف للمشركعات.

المتيف لألثر ألف طبيعة ىذه المشركعات الت: تعمؿ مف كتشتؿ مشركعات التنمية الزراعية تحديات للتقييـ  -16
مف إجراء تقييمات األثر أمرا محفكفا بالتحديات. كتتسـ النتائج تجعؿ  ،خالؿ الحتكمات كبنيج تشارتية

لدورات وموسمية كتتكف عالية االستجابة  ،طكيلةآلثار ف: التنمية الريفية كالزراعية بفترات تطكر كا
الت: تحدد النكافذ لمسكحات تقييـ األثر. تذلؾ فإف الزراعة حساسة لتغيرات درجات الحرارة  المحاصيل

تتكف محدكدة بمنطقة  كى: ظركؼ قد تتغير مف سنة إلى أخرل كقد واليزات المناخيةكاليطكالت المطرية 
التنمية الزراعية  كتتطكر معينة مما يشتؿ تحديات على اختيار مجمكعة المراقبة كعلى تقييـ األثر نفسو.

)منيا على  المتغيرة السوقلظروف كنيج تنفيذ المشركعات بصكرة تبيرة على مدل دكرة المشركع استجابة 
. كمع أف تعديؿ (مف االضطرابات اليائلة ف: األسعاركما نجـ عنيا  2008سبيؿ المثاؿ أزمة األغذية عاـ 

نيج التنفيذ يجعؿ مف التدخالت أتثر فعالية، إال أنو يتحدل التثبت مف التقييمات كيقلؿ مف إمتانية التعلـ 
مما ىك ناجح بالفعؿ. كبالنسبة للمشركعات الت: تمكؿ جملة مف التدخالت المتتاملة )مثال تدريب المزارعيف 

                                                   
 ،كمنظمة التعاكف كالتنمية ف: الميداف االقتصادم ،كالبنؾ اإلسالم: للتنمية ،:كالبنؾ الدكل ،كأىميا مؤسسة التصدم لتحديات األلفية 3

التنمية الدكلية ف: المملتة المتحدة، كقاعدة بيانات ، كزارة كالمجمكعة االستشارية لمساعدة الفقراء ،كالمعيد الدكل: لبحكث السياسات الغذائية
 ، كشبتة شبتات تقييـ األثر.كالمبادرة الدكلية لتقييـ األثر ،أمريتا الالتينية

 .كبصكرة مخصكصة مف قبؿ مؤسسة التصدم لتحديات األلفية 4
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ىاـ ف: تحقيؽ  التسمسل، فإف (كاالستثمارات ف: البنى التحتية كدعـ سالسؿ القيمةاالئتماف ى كالكصكؿ إل
فاآلثار غير المباشرة وآثار المخرجات المرغكب بيا. كمف شأف ذلؾ أف يعقد التكقيت كنيج تقييـ األثر. 

غالبا ما تشتؿ متكنا ك  ،أمكر شائعة ف: مشركعات التنمية الزراعية كيمتف أف تتكف تبيرة للغاية العروض
نقؿ التتنكلكجيا )مثؿ يسيؿ صريحا ف: منطؽ البرنامج، كبخاصة ف: حالة المشركعات الزراعية حيث 

الزراعة ف: الصفكؼ أك التعشيب، بدال مف التعشيب على نطاؽ كاسع(. كيشتؿ ذلؾ تحديات على منيجية 
 أو التغير المؤسسي عمى المستوىساتية اإلصالحات السياتقييـ األثر. فمتكنات المشركعات الت: تستيدؼ 

للعالقة بالزراعة مثؿ إنشاء مؤسسات ريفية جديدة أك تنظيـ استخداـ المياه أك حيازة األراض: أك  الوطني
أك تحسيف الخدمات الزراعية أك تحسيف الركابط مع القنكات التصديرية لسالسؿ القيمة االئتماف تنظيـ 

كاقع ضمف البلد. كىنالؾ معكؽ ىاـ آخر لتقييمات لعمـك إلى تحديد المستيدفة ليست مفضية على كجو ا
المكجكدة ف: مشارتة المشارتيف ف: مشركعات التنمية الزراعية،  االختيار الذاتياألثر كيتمثؿ ف: درجة 

منا أف أنماط معينة فقط مف المزارعيف قد تختار المشارتة ف: مشركع مما يتطلب مف التقييـ كيعن: ذلؾ ض
زؿ اآلثار لتدخؿ معيف مف تأثير الخصائص الت: ال يمتف مالحظتيا لألشخاص الذيف اختاركا أف يع

 المشارتة.

كيمتف لنيج التقييـ بدكرىا أف تتسبب ف: تحديات لتنفيذ مشركعات التنمية الزراعية. إذ يكاجو المنفذكف  -17
يمتف لذلؾ أف يؤثر على  بمستكيات مختلفة مف األىداؼ اإلنمائية بغض النظر عف تيؼلاللتزاـ حكافز 

كبغض النظر عف تيؼ يمتف  ،بنيج التقييـلاللتزاـ منيج التقييـ. كمف جية أخرل فإف لدل المقيميف حكافز 
على ىذه ى: الحالة لذلؾ أف يحد مف مركنة المنفذيف ف: التأقلـ مع الظركؼ المتغيرة كالمعلكمات الجديدة. 

قد يحد للتجارب المكجية الت: تستخدـ عينات عشكائية. فكجو الخصكص بالنسبة للتصميـ التجريب: أك 
قدرة المنفذين عمى التأقمم مع االمتثاؿ الصاـر لمنيجية نشطة لتقييـ األثر محددة منذ استيالؿ المشركع مف 

تصميـ تقييمات األثر بحيث استجابة لتغير الظركؼ أك لمعلكمات جديدة. كف: حيف أنو يمتف  نيج التنفيذ
أم تدخؿ بدكف  شتؿي، ك لجملة مف التأقلـ المخطط الصريح مف قبؿ المنفذيفبصكرة ملحكظة تتكف متينة 

شتؿ أيضا مخاطر تبيرة على يمثؿ ىذه الييتلية المخطط ليا للتأقلـ مخاطر جدية على التقييـ كالتعلـ. كقد 
تحديات  المعالجةك اقبة المر شتؿ االختيار السليـ كاإلدارة المالئمة لمجمكعات يلجية الممكلة. ك ااستثمارات 

 االختيار العشوائي لمجموعات المستفيدينكقد يتكف  .(كخاصة تسجيؿ لكحات البيانات)لمنفذم المشركع، 
أك قد يعن: أف المشركع قد ال يعمؿ بصكرة متزامنة مع جميع  ،محفكفا بالتحديات السياسية كاالجتماعية

تباع نيج الحافظة أك الذخيرة. كأخيرا ىنالؾ سؤاؿ المستفيديف المؤىليف، كلتف قد يسعى عكضا عف ذلؾ ال
لدعـ التقييـ النشط لنتائج كأثر المشركعات مقابؿ اإلبالغ عف  لمنفذي المشروعاتالمتوفرة الحوافز حكؿ 

كغالبا ما يتكف منفذك المشركعات غير كاضحيف فيما يتعلؽ  إيصاؿ المدخالت كالمخرجات المرصكدة.
كيمتف على كجو الخصكص االستخفاؼ بمستكل الجيكد المطلكبة مف  ثر.ألقيمة كتقييـ ك  بالتكاليف

 ما يستحؽ مف قيمة. يناؿمما قد ال  المنفذيف لتصميـ كتنفيذ تقييـ متيف لألثر

، سيدخؿ الصندكؽ ف: اعتباره ىذه التحديات فعند تصميـ نيجو كمنيجيتو لتؿ مف تقييمات األثر الثالثي -18
سيحدد تصميـ تؿ منيجية مف منيجيات تقييـ  ،تمت التكصية بوتما ك  .كالدركس المستفادة ذات الصلة

كتيؼ  ،ما ىك الضركرم بالضبط لتعلموك  ،على األرض إلنجازهاألثر منذ االستيالؿ ماىك األتثر أىمية 
 يمتف اإلدماج بيف االثنيف مع فسحة للتأقلـ كالمفاضلة. كبالتال:، فإف تصميـ منيجية التقييـ سكؼ: 
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 تثر أىداؼ التعلـ أىمية؛ رتز على أي (أ )

حدد المتكنات المستقرة أك الضركرية للمشركع الت: ال يمتف االستغناء عنيا ف: نظرية ي (ب )
 كتتكقع التغيير المحتمؿ؛ ،المشركع للتغير

 كعتسو لنيج التقييـ؛المسار السبب: الذم سيتـ اختباره يضمف  (ج )

 الكثكؽكالت: تتسـ بكاقع يمتف حدد ما ى: المتكنات ف: منطؽ المشركع الت: يمتف تقييميا ي (د )
 بو؛

نظر ف: الفرص المتاحة إلجراء تقييمات على نطاؽ أصغر ضمف ي ،كف: حاؿ الضركرة (ق )
المشركع اإلجمال: لتستيدؼ بصكرة مخصكصة التعلـ الخاص بفعالية تدخؿ مف التدخالت 

 نسبة إلى تدخؿ آخر؛

 أثرىالت: ال يمتف تقييـ قدر بصكرة علنية مف خالؿ كضع النماذج تيؼ يمتف للمتكنات اي (ك )
 كمعرفة التفاعؿ بيف متكنات البرنامج؛ ،على النكاتج

 –المخصكصة الت: تكاجييا مشركعات التنمية الريفية  القطاعية بق: ف: الحسباف التحدياتيس (ز )
ضماف أف تأخذ ك تقييـ األثر كالدكرات المحصكلية كمكسمية المحاصيؿ، االتساؽ بيف تكقيت 
 ،لمناخات الصغرل المحددة بمكقع معيفا آثاربصكرة تافية ف: الحسباف  أخطاء عينات التقييـ

كالتخفيؼ إلى أدنى حد ممتف مف التحيز مف خالؿ ضماف حجـ مالئـ للعينات كاستخداـ 
أساليب التقييـ المالئمة لألخذ بعيف الحسباف االختالفات الت: ال يمتف مالحظتيا كالت: يمتف 

كاقتناص اآلثار غير المباشرة الت: تجعؿ  ،المشارتيفمالحظتيا بيف المشارتيف كغير 
االختالفات بيف مجمكعات المراقبة كالمعالجة مبيمة مف خالؿ كضع نماذج إحصائية 

 صريحة؛

 إدخاؿ عنصرم التعقيد كالحجـ ف: الحسباف؛ (ح )

النظر ف: الحد مف،  ،كعندما يتكف منطؽ البرنامج داعما لحزمة مف التدخالت متعددة األكجو (ط )
 منظكر التقييـ الذم سيجرم؛ ،ـ يتف حجـ التدخؿإف ل

 اقتناص اآلثار الطكيلة األمد أيضا، إضافة إلى آثار إنجاز المشركع مف خالؿ كضع النماذج. (م )

كتما نادل بو تقرير التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ كأكصت بو الخبرات المذتكرة أعاله، سكؼ يطبؽ  -19
غراض تقييمات األثر الثالثيف الت: سيجرييا، كسيسمح لو ذلؾ الصندكؽ كيتعلـ مف جملة مف المنيجيات أل

بمكاءمة أكثؽ بيف خصكصيات المشركعات الت: يقيميا كحالة امتثاليا مع نظاـ إدارة النتائج كاألثر كجدكؿ 
 لتزاـ بمبادرة التعلـ كقياس األثر اإلجمال:.أعماؿ التعلـ الخاص مع ضماف النزاىة كاال

، كعند التخطيط للتقييمات الثالثيف، سكؼ يكائـ النواتج المفيدة لتقييم األثرب لتزامضمان اال كبيدؼ  -20
نخراط معيـ ف: كقت مبتر كالتكاصؿ معيـ على الصندكؽ حكافز جميع أصحاب المصلحة مف خالؿ اال

ؼ الكضكح حكؿ التتاليك دعـ المنفذيف ف: إيجاد قيمة لتقييمات األثر، ك الدكاـ، كالتخطيط مع جميع الشرتاء، 
يجاد الكضكح كالحكافز مف خالؿ العقكد.ك كااللتزامات كالجيكد المطلكبة،   ا 

 منيجيات تقييم األثر لفترة التجديد التاسع لمموارد -ىاء

مع األخذ بالحسباف ىذه الدركس عف النيج الناجحة ف: تقييـ األثر، كقبؿ عرض خصائص المنيجية  -21
ا الصندكؽ، مف المفيد التأتيد مرة أخرل على غاية ىذه الثالثيف الت: سيجرييالرئيسية لتقييمات األثر 
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لتقييـ األثر، إذ يسيـ الصندكؽ بمكارد تبيرة ف: التنمية الزراعية كالريفية ألغراض الحد مف الفقر المبادرة 
الريف: كتحقيؽ األمف الغذائ:. كىك يحتاج لعرض ىذه النتائج كللتعبير عف اآلثار بالتميات الت: يمتف 

شطة البرامج القطرية التابعة لو كالمساىمة ف: التعلـ عف ما ى: أفضؿ النيج لزيادة الدخكؿ كالحد عزكىا ألن
المخصصة  ال بد أف يتكف مسؤكال عف التفاءة التتاليفية ف: استخداـ المكارد القليلةفمف الفقر، تذلؾ 
تباع المسارات الحاسمة باأفضؿ لمسارات األثر أف تؤتد على التترار كأف تفكض فيـ للتنمية. كمف شأف 

لتكسيع النطاؽ، عالكة على حكار السياسة. كسيعزز التعلـ مف تطبيؽ المنيجيات المختلفة، بما ف: ذلؾ 
المفاضالت المتينة الت: تتسـ بفعالية التتاليؼ ليا، كمف تحديد سالسؿ السببية المختلفة أف يعزز مف فعالية 

اإلنمائييف. كأما حجر األساس ف: ىذا الجيد، فيتمثؿ ف: تقييمات كأثر القدرات التقييمية للصندكؽ كلشرتائو 
الكاقع األثر المتينة الت: تقيس التغير ف: الناتج اإلنمائ: الذم يمتف عزكه لتدخؿ محدد مف خالؿ استخداـ 

 كالتغيير الذم تاف سيحصؿ لكال المشركع.بيدؼ التمييز بيف التغيير الحاصؿ مع المشركع 

ف: العادة على أساس تؿ مشركع على حدة، كمع استخداـ المشركعات اإلفرادية تكحدة  كف: حيف يتـ ذلؾ -22
بيدؼ  2015-2010للحساب، يكد الصندكؽ أيضا أف يجمع كيراتـ المعلكمات للحافظة اإلجمالية للفترة 

 المقارنة كعرض فعاليتو اإلنمائية اإلجمالية، مع التفريؽ حسب خصكصيات المشركعات كالبلداف.

 ما ىي النتائج واآلثار التي ستقاس، ومن سيقيسيا، وكيف؟ 1-ىاء

أعاله( عف النتائج كاآلثار الت: سيتـ اإلبالغ  4-2يفصح تقرير التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ )كالفقرات  -23
 ، سيضمف الصندكؽ بصكرة تراتمية ما يل::2015ك 2010عنيا. كما بيف عام: 

 عات يدعميا الصندكؽ؛مليكف شخص على خدمات مف مشرك  90حصكؿ  (أ )
 مف قبضة الفقر.مليكف شخص  80تخليص  (ب )

ف: اآلراء على أف العمؿ الجارم حاليا حكؿ تحسيف تصميـ تكافؽ . ىنالؾ يون شخصمم 09الوصول إلى  -24
كتنفيذ نظـ الرصد كالتقييـ كاالمتثاؿ لمتطلبات اإلبالغ السنكم حسب نظاـ إدارة النتائج كاألثر، كضماف 

دخاؿ البيانات أف يسمح لكحدات الرصد كالتقييـ ف: الجكدة ألغراض ا إلبالغ ف: نظاـ إدارة النتائج كاألثر، كا 
المشركعات بالرصد كاإلبالغ بصكرة دقيقة عف عدد األشخاص الذيف تـ الكصكؿ إلييـ حسب نظاـ إدارة 

 النتائج كاألثر + السياسة. كسكؼ يتـ تجميع ىذه األرقاـ بحافظة الصندكؽ برمتيا.

بالتقسيـ تضمف تعداد األشخاص الذيف سيتلقكف خدمات مف البرامج الت: يمكليا الصندكؽ بأسلكب يتسـ سي -25
)فقط ف:  المستفيدين المباشرين عالوة عمى المستفيدين غير المباشرينحسب الجنس كبالتمايز تال مف 

يتكف ف: ذلؾ إفراط  حاؿ تاف يمتف تحديدىـ بصكرة مكثكقة مف خالؿ مسكحات يمتف االعتماد علييا(. كقد
المتعددة تقـك بغربلة الفكائد المستفيديف األفراد ل دات إدارة المشركعات الت: ال تسجؿف: استخداـ قدرات كح

لخدمات المشركعات بصكرة متينة، كالت: قد تؤدم إلى المبالغة ف: تقدير عدد األشخاص الذيف تـ الكصكؿ 
قليص مف ىذا الخطر مف خالؿ العد المزدكج. كسكؼ يتـ إلييـ. كسكؼ تسعى تقديرات تصحيح الفكائد للت

، كليس فقط بحصة تمكيؿ الصندكؽ فيو. كسكؼ يربط احتساب الفكائد بالبرنامج الكاملربط ىذه الفكائد 
المشركعات مجرد على أساس تراتم:، كليس فقط  2015ك 2010ف: الفترة بيف  مجمل الحافظة الجارية
 .2015ك 2010الت: أغلقت بيف عام: 
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كدينامياتو، تما ىك كاضح  . الفقر مسألة معقدة ف: إحصائياتومميون نسمة من قبضة الفقر 09 تخميص -26
 .5عمؿ الذم رعاه الصندكؽ لصالح أداة تقدير الفقر متعددة األبعادالمف الشتؿ أدناه، الذم تـ رسمو مف 

 لدخؿ يقؿ عف خط فقر محدد.كينظر التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ إلى الفقر على أنو مستكل مف ا
كيحدد أيضا مؤشرات تتميلية خاصة بملتية األصكؿ األسرية، كطكؿ مكسـ الجكع كسكء التغذية بيف 
األطفاؿ، كالذم يمتف أف يستخدـ أيضا تمؤشرات بالكتالة للفقر كلغايات االستقاء مف اإلحصائيات ككضع 

ف: مجاؿ فقر الدخكؿ أمر غاية ف: التعقيد، كلتف قياس كالمقارنة الالنماذج. كيجب تسليط الضكء على أف 
 نظرا للحاجة إلى التجميع كالمقارنة، فإف تعريؼ الفقر المستند إلى الدخؿ أمر مفيد للغاية.

 

 

 

 الييتؿ التنظيم: لمتكنات أداة تقدير الفقر متعدد األبعاد كمتكناتيا الفرعية.: 1الشكل البياني 

 متعدد األبعاد.  المصدر: تتاب أداة تقدير الفقر

على عتس عدد األفراد الذيف كصؿ إلييـ المشركع مباشرة، ال يتسنى لكحدات إدارة المشاريع بكجو عاـ  -27
إجراء قياس دقيؽ أك كضع تقدير مكثكؽ بو لعدد مف تخلصكا مف قبضة الفقر. كيرجع ذلؾ إلى أسباب 

ابؽ( تعيف مؤشر كمستكل الفقر المشركعات )ف: الس تصاميـتؿ  تتتمثؿ فيما يل:: أكال، أنو ليس
المقرر استيدافو بطريقة ثابتة أماـ التغيرات كقابلة للقياس بنفس القدر. كثانيا، ألف كحدات إدارة 
المشاريع ليست ف: كضع يسمح بصكرة منتظمة )مف حيث التكقيت كالقدرات( بقياس أثر المشاريع 

                                                   
مشركع تقدير الفقر متعدد األبعاد ىك مبادرة دكلية تعاكنية يقكدىا الصندكؽ ألغراض تطكير كاختبار كتجربة أداة جديدة لتقدير الفقر  5

مف الفقر الريف: ف: البلداف النامية  التخفيؼيمتف استخداميا لتقدير كدعـ جيكد الريف: على المستكل المحل:. كى: أداة متعددة األغراض 
كتقـك ىذه األداة باالبتعاد خطكة عف أساليب التقدير الت: ترتز على المؤشرات االقتصادية كتلؾ المكجية نحك االستيالؾ، كتسعى لتكفير 

، كبالتال: الفقر الريف:. كى: مؤشر مكاضيع: يستند إلى ةية كالحياة الريفياستعراض لألبعاد األساسية العالمية نسبيا لسبؿ العيش الريف
المسكحات )على مستكل األسرة كالقرية( كقد صمـ أساسا لدعـ الرصد كالتقييـ كاالستيداؼ كجيكد كضع األكلكيات على المستكل المحل:. 

راء مقارنات ف: البلداف كعبر البلداف لدعـ تيسير المشركعات؛ جمثؿ إ إال أف أداة تقدير الفقر متعدد األبعاد تتمتع باستخدامات أخرل عديدة
تيسير حكار السياسات كدعـ البرامج الكطنية؛ رفع الكع: بيف جملة مف أصحاب المصلحة؛ تمتيف المستفيديف؛ تكفير تحاليؿ بيانات ثانكية 

مسؤكليف الحتكمييف تحديد أم مف أبعاد سبؿ العيش الريفية متعددة مع مجمكعات مف بيانات المسكحات. كى: تسمح لمدراء المشركعات كال
 يتطلب الدعـ كعلى كجو أتثر عمكمية فيما لك تانت البيئة الداعمة مكجكدة للسماح لستاف الريؼ بالسع: لتحقيؽ أىداؼ سبؿ عيشيـ.
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حات كتتسـ بالثبات ف: مكاجية التغيرات؛ على مستكيات الفقر. فيذا يتطلب تقييمات تستند إلى مسك 
 كىك ما يفضؿ التعييد بو إلى مؤسسات خبيرة ف: مجاؿ التقييـ. 

لتكف الصندكؽ يدعـ الحد مف الفقر ف: أنكاع شتى مف البلداف )البلداف  كمراعاةكبالنظر إلى ما سبؽ  -28
ا( ف: مراحؿ مختلفة مف الدخؿ المتكسط، كالدكؿ اليشة، كغيرى ذاتالدخؿ المنخفض، كالبلداف  ذات

عملية التحكؿ الزراع: كالريف: فييا، فسكؼ يتـ ضـ مجمكعة متنكعة مف مؤشرات الفقر ألغراض 
تقييـ األثر )فقر الدخؿ(. كاتساقا مع سياسة النظاـ المعزز إلدارة النتائج كاألثر، سيجرم قياس الفقر 

 تما يل:: 

ة جيدا لفقر الدخؿ أك غيرىا مف خطكط ف: حالة المشركعات الت: يتكف لدييا خطكط محدد (أ )
الفقر األخرل القابلة للقياس، سيجرم قياس األثر مقارنة بالخط المحدد لفقر الدخؿ أك بمعادؿ 
مستكل الدخؿ أك األنكاع األخرل للمؤشرات المكافؽ علييا، كالت: تكضع تقديراتيا باستخداـ 

 االستقاء مف اإلحصاءات. 

تكجد ليا خطكط للفقر مف ىذا القبيؿ، سكؼ تستخدـ تقييمات  ف: حالة المشركعات الت: ال  (ب )
دوالر أمريكي في  12.1خطي الفقر الدوليين المتمثمين في األثر إما خط الفقر الكطن: أك 

، كذلؾ حسب االقتضاء بالنظر إلى خصكصية البلد أك دوالر أمريكي في اليوم 212.اليوم و
ذا لـ تتف المؤشرات مش اىدة إحصائيا، سكؼ تستخدـ مؤشرات بالكتالة المشركع المعن:. كا 

قائمة على نظاـ إدارة النتائج كاألثر مف أجؿ استقاء تلؾ األثار على فقر الدخؿ. كسكؼ يتكف 
ىناؾ تمايز ف: اإلبالغ بيف ىذه المستكيات المختلفة مف الحد مف الفقر ضمف عملية التجميع، 

 رائية.مما يتفؿ أيضا إمتانية المقارنة بيف القكل الش

حسبما ىك مطلكب ف: تقرير ىيئة المشاكرات الخاصة بالتجديد التاسع لمكارد الصندكؽ،   (ج )
سيجرم أيضا قياس مؤشرات الملتية األسرية لألصكؿ، كطكؿ مكسـ الجكع، كسكء التغذية بيف 
األطفاؿ تؿ ف: حد ذاتو كيمتف أف تستخدـ ىذه المؤشرات ف: تتملة بيانات فقر الدخؿ. غير 

كف ىناؾ حاالت تقاس فييا ىذه المؤشرات كتستخدـ لتتملة بيانات فقر الدخؿ كالحد أنو سيت
مف فقر الدخؿ أك حتى استقاء ىذه البيانات إحصائيا، كذلؾ باستخداـ النماذج الرياضية. 

أيضا ف: استقاء  بيانات االستيالككسكؼ تبذؿ محاكالت انتقائية، حيثما أمتف، الستخداـ 
 مف الفقر.بيانات الفقر كالحد 

سيجرم أيضا دمج الفكائد غير المباشرة كآثار االنتشار أك آثار التجريب أيضا ف: عملية  (د )
بطريقة مكثكؽ بيا مف خالؿ مسكحات اآلثار بطريقة ملمكسة إذا تـ تحديد تلؾ اآلثار تجميع 

 مكثكؽ بيا. 

لمرأة سكؼ تلبى كالنتائج ف: مجاؿ المساكاة بيف الجنسيف كتمتيف ااآلثار الحاجة إلى قياس  (ق )
عف طريؽ أسئلة تقييـ محددة، كتذلؾ أساسا عف طريؽ جمع بيانات المسكحات المتمايزة على 

 6(WEAI) مؤشر تمكين المرأة في الزراعةأساس النكع كتحليليا. كقد ينطكم ذلؾ على تطبيؽ 
  الذم تـ بالفعؿ اختباره ف: الصندكؽ.

                                                   
مدٌرة مبادرة أوكسفورد بشأن  ،بٌنا ألكاٌرفوستر التً وضعتها سا -ٌتم تركٌب مؤشر تمكٌن المرأة فً الزراعة باستخدام طرٌقة ألكاٌر 6

الفقر والتنمٌة البشرٌة بجامعة أوكسفورد وجٌمس فوستر الذي ٌعمل أستاذا فً جامعة جورج واشنطن وفً المبادرة المذكورة. وباعتبار 

ستوى الفردي )الشخص أو األسرة( هذه الطرٌقة طرٌقة لقٌاس الفقر متعدد األبعاد، والرفاه، وعدم المساواة، فإنها تقٌس النتائج على الم

نطاقات هً: اإلنتاج والموارد والدخل والقٌادة  5مقارنة بمعاٌٌر متعددة )النطاقات و/أو األبعاد والمؤشرات(. وٌرصد هذا المؤشر 
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جديد التاسع لمكارد الصندكؽ صراحة معنى عبارة لـ يكرد تقرير ىيئة المشاكرات الخاصة بالت -29
أي ىذه المبادرة، يعن: "التخليص مف قبضة الفقر" بلكغ  كألغراضالفقر".  قبضة "التخليص مف

، بصرؼ النظر عف مدل دكاـ األثر المسح وقت إجراء، كذلؾ 7أعلى مف خط الفقر المحددمستوى 
تكف تقييمو الحقا كليس عند اإلنجاز. كسكؼ يتـ ، كىك ما يتعيف أف ي8أك مدل صمكده أماـ المخاطر

بالغو ألغراض حافظة أنشطة الصندكؽ  تجميع عدد األفراد الذيف ذتر المسح أنيـ خرجكا مف الفقر كا 
(، مع تفالة قابلية القكل الشرائية للمقارنة كالتمييز بيف مختلؼ مستكيات 2015-2010التلية )للفترة 

ر المعتمدة. أما تقارير تقييـ األثر المختلفة، كتذلؾ تقرير التجميع، الحد مف الفقر كفقا لخطكط الفق
فسكؼ تتكف صريحة ف: ذتر ىكامش الخطأ الت: تميؿ إلى أف تتكف ذات داللة بالنظر إلى طبيعة 

، سكؼ يستخدـ التجميع عبر التقييمات 9المشركعات ك/أك حالة تكافر البيانات. ككفؽ مشكرة الخبراء
، كذلؾ بقياس الزيادات ف: دخكؿ معدل العائد عمى الحد من الفقر ع أيضا تحليؿعلى مستكل المشرك 

 العدد المحدد مف الفقراء الذيف يستفيدكف مف المشركع المعن: أك المشركعات المعنية.

كف: الكضع األمثؿ، سيتـ إجراء مسكحات األثر بشتؿ منتظـ على مجمؿ حافظة أنشطة الصندكؽ  -32
ا لف يحقؽ الفائدة المرجكة ألف بعض المشركعات سكؼ تتكف ف: مراحؿ . كىذ2015-2010للفترة 

إظيار عدد الناس الذيف يتلقكف الخدمات، كلتف  المشركعاتمبترة جدا مف التنفيذ؛ كسكؼ يتسنى ليذه 
آثار الحد مف الفقر لف تتكف مشاىدة بعد. تما أف إجراء تقييـ لألثر يشمؿ حافظة أنشطة الصندكؽ 

مليكف  80عف  2015ظ التتلفة. كلذلؾ مف الضركرم أف يستند رفع تقرير ف: عاـ باى برمتيا أمر
تقييما لألثر، كى: التقييمات المقررة بالفعؿ  30نسمة خرجكا مف الفقر إلى نتائج العينة البالغة حكال: 

ألثر للغرض المحدد المتمثؿ ف: التعلـ عف سبؿ األثر. كسيتـ بعد ذلؾ استقاء بيانات نتائج تقييمات ا
القكية المتينة ىذه ت: تغط: الحافظة بأتمليا، كىذا ما يتطلب عددا مف استيفاء شركط صارمة ف: 
تقييمات األثر الثالثيف ىذه، كخصكصا مف حيث درجة التمثيؿ اإلحصائ: ف: عينة المشاريع 

 المختارة. 

 البيانات لألثر ألغراض التعمم واستقاء تقييما متينا 02: إجراء .-ىاء

جؿ تفالة تحقيؽ الغرض المزدكج المتكخى مف كراء تقييمات األثر الثالثيف المقررة )أم التعلـ مف أ -31
المنتظـ حكؿ سبؿ األثر كاالستتماؿ الدقيؽ لبيانات األثر ت: تشتؿ حافظة أنشطة الصندكؽ برمتيا( 

ت )مف ؛ كما ى: مجمكعة المشركعات كالمتكناتعلمومف الميـ تحديد ما يل:: ما الذم نسعى إلى 

                                                                                                                                                     
الت النقدٌة المشروطة و توجٌه التحوٌأوالزمن. وتتسم هذه الطرٌقة بالمرونة وٌمكن تطبٌقها فً قٌاس الفقر أو الرفاه وفً توجٌه الخدمات 

إلى مستحقٌها وفً تصمٌم ووضع مراحل التدخالت. وٌمكن اختٌار نطاقات مختلفة )كالتعلٌم مثال( ومؤشرات مختلفة )كعدد السنوات التً 

 قضاها الشخص فً التعلٌم مثال(، مما ٌعتمد على سٌاق العمل المعنً والغرض منه. 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/weai_brochure.pdf 

  
من الفقر المدقع صدر  الخروجللبرامج القائمة على تحوٌل األصول من أجل  ٌشٌر موجز لتجارب موجهة تستخدم العٌنات العشوائٌة 7

 15فً المائة و 10ركة من المجموعة االستشارٌة لمساعدة الفقراء ومؤسسة فورد إلى حدوث أثر ٌتمثل فً زٌادة بٌن مؤخرا برعاٌة مشت

ه فً المائة فً الدخول الشهرٌة )ٌنتظر تأكٌدها عند االنتهاء من النتائج األولٌة(، وقد ٌصبح ذلك نقطة مقارنة عندما ٌعد الصندوق تقرٌر

 ، وذلك إلى جانب نقط المقارنة األخرى. 2015عام بشأن اآلثار على الفقر فً 
 غٌر أنه فً تقرٌر مختلف عن تقٌٌم األثر وكذلك فً ورقة التجمٌع، سوف ٌستعان بالبحث الذي أجراه تٌم فرانكنبٌرغر )مؤسسة 8

TANGO .بشأن تحلٌل الصمود وبرمجة الصمود ) 
 ة.ماكسٌمو تورٌرو، المعهد الدولً لبحوث السٌاسات الغذائٌ 9

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/weai_brochure.pdf
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خالؿ التحليؿ العامل:( الت: تضـ على الكجو األمثؿ تال مف فرص التعلـ كالتمثيؿ اإلحصائ:؛ كما 
ى: الطرؽ الت: يجب استخداميا ف: تحليؿ بيانات المسكحات؛ كتيؼ يتحقؽ ضماف الجكدة ف: 

 تقييمات األثر؛ كتيؼ يتـ إبالغ التقارير عنيا. 

 األثر التي نريد أن نفيميا؟ ما الذي نسعى إلى تعممو؟ وما ىي سبل 
ى:  -كذلؾ مف أجؿ النجاح ف: التقييـ كالتنفيذ ف: آف كاحد - الخطكة األكلى، كى: أىـ الخطكات -32

تتكيف صكرة كاضحة عما ييدؼ أم برنامج إلى تحقيقو، كتيؼ يتكقع للتدخالت المقررة أف تؤدم إلى 
ىك نقطة البدء ف: تصميـ نيج التنفيذ ، 10التغيرتلؾ النتيجة. كىذا المنطؽ البرامج:، أك نظرية 

كتذلؾ التقييـ. كمف األىمية بمتاف تفالة أف تتكف االفتراضات اإلنمائية الت: تختبرىا التقييمات 
  مفصلة بدقة كأف يتكف المسار السبب: المحتمؿ محددا تحديدا جيدا.

أعمال مشترك جدول لكضع  11كلدعـ ىذا االحتياج، تعاكف الصندكؽ مع مجمكعة مف المؤسسات -33
2012، كمف المقرر إتماؿ جدكؿ األعماؿ ىذا بنياية لمتعمم في مجال األمن الغذائي

12. 

تتمثؿ أبعاد جدكؿ أعماؿ التعلـ المتحرؾ ىذا، المتكائـ مع مجاالت الترتيز المكضكعية ف: عمؿ  -34
 الصندكؽ، فيما يل:: 

 تحسيف سبؿ العيش، مع الترتيز على اإلنتاجية الريفية؛ (أ )

 لتغذية كنكعية النظاـ التغذكم؛تعزيز ا  (ب )

 تقكية صمكد الجماعات الستانية المعرضة للخطر؛  (ج )

 تحسيف البحكث كاالبتتار كالتسكيؽ التجارم ف: مجال: الزراعة كالتغذية؛  (د )

 تعزيز إدارة المكارد الطبيعية كالتتيؼ مع تغير المناخ؛ (ق )

 تكسيع األسكاؽ كسالسؿ القيمة؛ (ك )

 قة باألمف الغذائ: كتكفير بيئة تمتينية؛تحسيف السياسات كالمؤسسات المتعل (ز )

  كتمتيف المرأة. لجنسيفاتحسيف المساكاة بيف  (ح )
كبالنسبة لتؿ بعد مف ىذه األبعاد، يعدد جدكؿ أعماؿ التعلـ ف: مجاؿ األمف الغذائ: القضايا اإلنمائية  -35

إف جدكؿ المعنية، كيطرح األسئلة الت: تحتاج إلى إجابات كيقترح عددا مف المؤشرات. كمف ثـ ف
األعماؿ ىذا سيمثؿ مرشدا ف: تصميـ فرادل تقييمات المشركعات، كذلؾ بدكف تضييؽ تلؾ التقييمات 
بصكرة صارمة، كسكؼ يتفؿ ف: النياية إمتانية تجميع تؿ نتائج التقييـ المستندة إلى مسكحات نظاـ 

سة عف سبؿ الخركج مف إدارة النتائج كاألثر المعزز كتلخيص تلؾ النتائج ف: شتؿ بنية معرفة متجان
الفقر مف خالؿ الزراعة كالتنمية الريفية. كيدعـ جدكؿ األعماؿ ىذا كيدمج العمليات القائمة على نظاـ 

                                                   
 التحدٌد التفصٌلً المتجانس لكٌف ولماذا ٌؤدي تدخل معٌن إلى تغٌر محدد. 10
فً البداٌة كانت هذه المؤسسات هً الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة )جنبا إلى جنب مع مؤسسات وبرامج أخرى تابعة للحكومة  11

رٌكً( ومؤسسة بٌل ومٌلٌندا غٌتس والبنك الدولً ووزارة األمرٌكٌة، منها مؤسسة التصدي لتحدٌات األلفٌة ومكتب اإلحصاءات األم

العالمً ثم اتسع نطاقها لٌشمل المعهد الدولً  ةٌذغألاالتنمٌة الدولٌة فً المملكة المتحدة ومنظمة األغذٌة والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج 

االقتصادي والوكالة  نادٌملاة التعاون والتنمٌة فً لبحوث السٌاسات الغذائٌة ومعمل عبد اللطٌف جمٌل العالمً لمكافحة الفقر ومنظم

 الدانمركٌة للتنمٌة الدولٌة وغٌرها. 
 متوفر كمسودة عند الطلب.  12
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إدارة النتائج كاألثر كنتائجو تلؾ العمليات؛ بيد أنو ال يشتؿ بديال عف ذلؾ النظاـ، كال بديال عف 
 كعات. نظريات التغير القائمة سلفا المتعلقة بفرادل المشر 

 ما ىي المشروعات التي يجب تقييميا؟

يعيف تقرير ىيئة المشاكرات الخاصة بالتجديد التاسع لمكارد الصندكؽ مسكحات األثر الت: ستجرل  -36
 كقت بدء تؿ مشركع معن:. المشروعات المكتممة التي سبق إجراء مسوحات خط األساس لياعف 

مشركعا جاريا )مف المقرر إقفاليا أثناء الفترة  355يبلغ حجـ مجتمع المشركعات الكاجب االختيار منو  -37
مشركع يحتمؿ المكافقة علييا مف اآلف كحتى نياية عاـ  100(، إضافة إلى حكال: 2010-2015
 206مشركعا. كمف بيف ىذه المشركعات، ىناؾ  455؛ أم أف مجمكعيا يبلغ حكال: 2015

. 2015أة اآلف لإلقفاؿ قبؿ نياية عاـ أك ميي 2010ف: المائة، أقفلت منذ عاـ  45مشركعات، أك 
ف: المائة مف مجمكع الحافظة، تما تمثؿ نسبة  7مشركعا، كى: تمثؿ  30كمف المقرر تقييـ عينة تبلغ 

 ف: المائة.  14.5ميمة مف المشركعات المقفلة بالفعؿ أك ف: سبيليا إلى اإلقفاؿ تبلغ 

سبيليا إلى اإلقفاؿ كبيف المشركعات الت:  كمع أف التداخؿ بيف المشركعات المقفلة بالفعؿ أك ف: -38
مشركعات  103، فإف 13أجريت ليا مسكحات خط األساس ك/أك مسكحات إنجاز يتعيف التيقف منو

مسحا آخر يمتف  38مسحا تعتبر قابلة لالستخداـ ك 56أجريت ليا مسكحات خط األساس )منيا 
مشركعا أجريت ليا مسكحات إنجاز؛ كعدد  17استخداميا بعد إجراء استعراض كتتملة بياناتيا(؛ ك

محدكد مف المشركعات الت: أقفلت مؤخرا أتمت بالفعؿ تقييمات األثر. كسكؼ تمثؿ العينة المقرر 
ف: المائة مف الحافظة الت: أجريت ليا مسكحات خط األساس  30مشركعا نسبة  30اختيارىا البالغة 

 القابلة لالستخداـ. 

الرسمية إلى تحديد قائمة بالمشركعات الثالثيف المقرر تقييميا، كذلؾ مف  سكؼ تنتي: عملية االختيار -39
قائمتيف كخصكصا مف التداخؿ بيف تلؾ المشركعات. كىناؾ بالطبع عدد مف "القطكؼ الدانية"، مف 
حيث تقييمات األثر المقرر إجراؤىا بالفعؿ أك الت: يجرم حاليا النظر ف: إجرائيا، أيضا ف: بعض 

يث تلبية المتطلبات الخاصة بالتمكيؿ. كتشمؿ تلؾ المشركعات، تقائمة محدكدة مف الحاالت مف ح
 األمثلة، ما يل::

المشركعات الت: أتملت بالنسبة ليا مؤخرا تقييمات األثر عند اإلنجاز، شريطة تمتع المنيجية  (أ )
 المطبقة ف: التقييـ بالثبات ف: مكاجية المتغيرات؛

لتأقلـ امف جانب شعبة البيئة كالمناخ ف: إطار برنامج  تصميمات تجريبية مقرر إػتماميا 3 (ب )
 الحيازات الصغيرة؛أصحاب زراعة لصالح 

                                                   
 7سنوات و 6، ونظرا ألن المدة المعتادة للمشروع تتراوح بٌن 2004حٌث إن نظام إدارة النتائج واألثر لم ٌبدأ سرٌانه إال فً عام  13

( وبٌن 2015-2010بٌن المشروعات المقفلة بالفعل أو فً سبٌلها إلى اإلقفال )فً الفترة  لى ارتفاع التداخلسنوات، تشٌر التقدٌرات إ

 المشروعات التً أجرٌت لها مسوحات وفق نظام إدارة النتائج واألثر. 
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تقييمات لألثر، ينظر ف: تنفيذىا حاليا مف جانب المبادرة الدكلية لتقييـ األثر ف: سياؽ  6 (ج )
، كيحتمؿ أيضا االستعانة ف: ذلؾ 14نافذتيا المختصة بالزراعة، باالستعانة بتمكيؿ تتميل:

 ف: سياؽ نافذة تغير المناخ التابعة للمبادرة المذتكرة؛ببعض التمكيؿ 

، كيحتمؿ أف يجرم ىذاف التقييماف ف: بادرة تعميـ االبتتارمتقييماف إثناف لألثر، بتمكيؿ مف  (د )
 فيت ناـ كمدغشقر؛

 ، كذلؾ2015كعاـ  2013تقييمات آلثار المشركعات مف المقرر إجراؤىا ف: المدة بيف عاـ  3 (ق )
 بدء ببرنامج الشراتات كدعـ سبؿ العيش ف: المنطقة الجافة ف: سرم النتا؛

إجراء تحديث للدراسة االقتصادية القياسية آلثار البرامج المدعمة مف جانب الصندكؽ ف:  (ك )
 الصيف؛

برنامج التركيج للمشركعات الصغرية الريفية ف: الفلبيف، حيث تتطلع السلطات إلى إجراء تقييـ  (ز )
  ، نظرا لتكسيع النطاؽ.دقيؽ للمشركع

 

مف منظكر التعلـ حكؿ سبؿ األثر ضمف إطار جدكؿ أعماؿ التعلـ ف: مجاؿ األمف الغذائ:، يمتف أف  -42
تؤدم عملية االنتقاء اليادفة مف ىذا النكع إلى تفالة تقييـ اىـ المشركعات مف الكجية االستراتيجية. 

ت األثر الثالثيف ىذه ت: تشمؿ حافظة أنشطة غير أنو بالنظر إلى استتماؿ بيانات األثر مف تقييما
الصندكؽ برمتيا، مف الضركرم اتباع نيج يضمف التمثيؿ اإلحصائ: للعينة المختارة، كىذا يتطلب 

  درجة مف عشكائية االنتقاء.

 
 : الشبكة.الشكل البياني 

 المصدر: الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية. 

                                                   
س وال ٌزال استكشاف هذا األمر ٌحتمل أن ٌتوفر ذلك من جانب وزارة التنمٌة الدولٌة فً المملكة المتحدة ومؤسسة بٌل ومٌلٌندا غٌت 14

 حالٌا فً مراحله المبكرة. 
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أعاله( تضـ )على سبيؿ  2دكؽ شبتة )انظر الشتؿ البيان: بأف يطكر الصن 15تكص: مشكرة الخبراء -41
( على المحكر األفق: ك)على سبيؿ المثاؿ( أنكاع المشركعات أك أبعاد التعلـ ف: 5المثاؿ( أقاليـ )

( على المحكر الرأس:. كالمجمكعة المؤىلة مف 6إطار جدكؿ أعماؿ التعلـ ف: مجاؿ األمف الغذائ: )
أك ف: سبيليا إلى اإلقفاؿ الت: أجريت ليا مسكحات خط األساس كتذلؾ  المشركعات المقفلة بالفعؿ

 مسكحات إنجاز أك تقييمات إنجاز سكؼ تدرج ف: كاحدة مف الخانات مع مراعاة ما يل::

ينبغ: أف تتكف الفئات جامعة مانعة، ت: يندرج تؿ مشركع ف: خانة كاحدة ف: الشبتة كال  (أ )
 ت؛تترؾ أم مشركعات دكف إدراجيا ف: خانا

المتكقع إدراجيا ف: خانة ما متجانسة على اآلثار ينبغ: أف يتكف ىناؾ إدراؾ مفاده أف تتكف  (ب )
نحك ما، ت: يتسنى أخذ فئة فرعية مف المشركعات المدرجة ف: تلؾ الخانة تممثؿ للفئة التلية 

 للمشركعات المدرجة ف: الخانة؛

يديف ف: حاؿ تؿ مشركع ف: مف الضركرم أف يتكف ف: اإلمتاف حصر العدد التل: للمستف (ج )
ف لـ يتف ف: اإلمتاف تقييـ تؿ مشركع.   تؿ خانة، كا 

 بعد إتماـ ذلؾ، تجرم العملية الالحقة على النحك التال:: -42

اختيار الفئة الفرعية للمشركعات داخؿ تؿ خانة كالت: يعتـز تقييميا باستخداـ طرؽ التقييـ  (أ )
ا اختيارا عشكائيا، كلتف ىذا قد ال يتفؽ مع الالحؽ. كأمتف طريقة لذلؾ سكؼ تتمثؿ ف: اختيارى

االعتبارات العملية متى أخذت ف: االعتبار المتطلبات الخاصة بالبيانات ككجكد خطكط أساس 
. كليذا فإف أتثر الطرؽ 16ككجكد منشآت تضطلع بإجراء البحكث ف: الميداف كما إلى ذلؾ

ى: أف تحدد سلفا مجمكعة مف تكافقا مع االعتبارات العملية للمض: قدما ف: ىذا العمؿ 
المتطلبات الخاصة بالبيانات الت: يتعيف أف تستكفييا المشركعات المختارة، كبعد ذلؾ تختار 
مف بيف المجمكعة الفرعية للمشركعات الت: تستكف: ىذه المتطلبات المتعلقة بالبيانات 

 المجمكعة الت: تعتبر أتثر تمثيال مف سكاىا للخانة تتؿ؛ 
ف أف تحتكم على مشركع كاحد على األقؿ قابؿ للتقييـ، كىذه حجة ضد كجكد تؿ خانة يتعي (ب )

شبتة مكسعة قد تشتمؿ على عدد مف الخانات أتثر مف الالـز بيا مشاىدات إحصائية قليلة 
؛  30كقد يتكف عدد الخانات البالغ  –ف: تؿ خانة   خانة أتثر مف الالـز

العمؿ الذم يعط: الفرصة ف: تؿ مؤشر سكؼ يجرل التقييـ بعد ذلؾ كسكؼ يكفر أثر نية  (ج )
 لتؿ مستفيد مقصكد؛

كعند تكافر أثر نية العمؿ لتؿ خانة كتؿ مؤشر، كعند معرفة عدد المستفيديف المقصكديف ف:  (د )
الشاملة للمؤسسات المعنية تليا اآلثار تؿ خانة، يمتف اآلف استخداـ ىذه الشبتة ف: حساب 

تفيديف المقصكديف ف: تؿ خانة، كالتلخيص عف طريؽ ضرب أثر نية العمؿ ف: عدد المس
 عبر الخانات؛

                                                   
هوارد واٌت، المبادرة الدولٌة لتقٌٌم األثر؛ وكرٌغ ماكٌنتوش، مبادرة اعتماد التكنولوجٌات؛ وراغاف غاٌها، معهد ماساتسشتس  15

 للتكنولوجٌا؛ وماكسٌمو تورٌرو، المعد الدولً لبحوث السٌاسات الغذائٌة. 
مفاده أن قرار التجدٌد التاسع لموارد الصندوق المتمثل فً اختٌار المشروعات التً تتوافر لها مسوحات خط األساس هناك افتراض  16

 ٌمثل تحٌزا فً العٌنة صوب المشروعات المدارة بشكل أفضل. وسوف ٌجري اختبار هذا االفتراض ومعالجته فً التقارٌر.
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يمتف إيالء االعتبار أيضا إلضافة عنصر االحتماؿ بما يتناسب مع الحجـ ف: اختيار  (ق )
  .17العينة

 ؾيعتبر ىذا المنيج بالغ األىمية للسالمة اإلحصائية لعملية استتماؿ البيانات كسكؼ يتـ ضبط ذل -43
، مع استمرار مشكرة الخبراء، مف أجؿ تفالة جكدة إدارة اختيار العينة ضبطا دقيقا ف: المستقبؿ القريب

 كتذلؾ متانة التقييـ كاستتماؿ البيانات. 

  

                                                   
ار العٌنة القائمة على الشبكة، سوف تبذل الجهود إلدراج مشاركة الصندوق فً برامج فً هذا السٌاق، وبدون التأثٌر على نزاهة اختٌ 17

 النهج القطاعً أو البرامج الوطنٌة الذي بدأته المؤسسات المالٌة الدولٌة وشارك التموٌل فً تموٌلها. 
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 ما ىي الطرق التي يجب تطبيقيا؟
)متينة( لألثر تما  18يمتف تبكيب متكنات الطائفة المتنكعة الكاسعة مف الطرؽ المتاحة إلجراء تقييمات -44

 يل::

تعتبر ىذه التقييمات تحليال يستند إلى مسح ممثؿ لمجمكعة المعالجة  :تقييمات األثر الكمية (أ )
كمجمكعة المقارنة، كذلؾ قبؿ التدخؿ كبعده. كىناؾ طائفة متنكعة مف األساليب تندرج تحت 

ى: أساليب التصميـ التجريبية أك التجارب المكجية الت: تستخدـ العينات  –ىذه العناكيف 
تجريبية، بما ف: ذلؾ طرؽ الفرؽ المزدكج، كالفرؽ الكحيد، العشكائية ؛ كاألساليب شبو ال

كالمتغيرات المساعدة، كالمكاءمة القائمة على التقدير، كنيج الذخيرة، كمكاءمة درجات النزعات، 
كالمقارنات القائمة على رد الفعؿ؛ كالطرؽ المنافية للكاقع القائمة على المحاتاة؛ كاألساليب 

 انقطاع سلسلة االنحدار؛ أم –القائمة على االنحدار 
: تعتبر ىذه التقييمات تحليال يستند إلى الطرؽ التشارتية تقييمات األثر النوعية والتشاركية (ب )

 فيما بيف المستفيديف؛
: تعتبر ىذه النيج تحليال يسير كفؽ نظرية التغير األساسية، كىك النيج القائمة عمى النظرية (ج )

، باستخداـ مزيج مف الطرؽ الرامية إلى إرساء اإلطار المنطق: مف المدخالت إلى النتائج
  الركابط السببية.

. فالتحليؿ نيج الطرق المختمطةرغـ اختالؼ ىذه النيج، فإف تقييمات األثر الجيدة تستخدـ ف: العادة  -45
التيف:، حتى إف لـ يتف تحليال تشارتيا متتمال، يساعد على تكفير سياؽ قيـ. فالنيج القائـ على 

على تفسير التدخؿ كفيـ أسباب نجاحو أك فشلو. غير أف الطرؽ التمية تعط: بكجو  النظرية يساعد
عاـ مؤشرا مكثكقا بو بدرجة أتبر للظاىرة المنافية للكاقع كلألثر على النتائج. كسكؼ تسعى التقييمات 

على  الثالثكف لألثر الت: سيجرييا الصندكؽ إلى اختبار مختلؼ المناىج، بتكافيؽ مختلفة، مما يعتمد
 خصكصية تؿ مشركع. 

، سكؼ تبرز التقييمات الثالثكف 2015-2010لتامؿ حافظة الفترة اآلثار غير أنو حيث يتعيف تجميع  -46
لألثر الت: سيجرييا الصندكؽ ميزات النيج التمية، بينما ستتكف العناصر التيفية كعناصر المنيجيات 

ـ )الذم يسترشد بجدكؿ أعماؿ التعلـ ف: مجاؿ القائمة على النظرية بالغة األىمية لجدكؿ أعماؿ التعل
 األمف الغذائ:(، على سبؿ األثر كتكسيع النطاؽ. 

حجر الزاكية ف: تقييـ األثر التمية ىك جمع البيانات مف عينة ممثلة إحصائية، باستخداـ استبياف  -47
لعادة يجرم جمع مييتؿ مثؿ استبياف المسح القائـ على النظاـ المعزز إلدارة النتائج كاألثر. فف: ا

البيانات قبؿ التدخؿ )خط األساس( كبعد التدخؿ )مسح اإلنجاز(؛ غير أف إجراء مسح منتصؼ المدة 
يتيح ميزة. كينبغ: جمع البيانات مف المجتمع الستان: المتاثر )مجمكع المعالجة( كمجمكعة 

الفرؽ ف: النتيجة بيف  )أم . ثـ يجرم بعد ذلؾ حساب أثر المشركع إما بطريقة الفرؽ الكحيد19المقارنة

                                                   
(، 2009ٌم األثر" بشأن تقٌٌم األثر )ٌرد ملخص واضح بأعلى درجة فً المطبوعات التالٌة: إرشادات "شبكة الشبكات المعنٌة بتقٌ 18

  (.2010وتوسٌع نطاق تصمٌمات وطرق تقٌٌمات األثر )وزارة التنمٌة الدولٌة فً المملكة المتحدة(، ودلٌل تقٌٌمات األثر )البنك الدولً، 
ابقة لمجموعة المعالجة فٌما عدا اختٌار مجموعة مقارنة مالئمة ٌعتبر واحدا من التحدٌات الرئٌسة فً تقٌٌم األثر. وٌنبغً أن تكون مط 19

أن هذه األخٌرة تتلقى التدخل بٌنما األولى ال تتلقى ذلك التدخل. ومن الصعب عمال تحقٌق ذلك لسببٌن. أوال، أن المستفٌدٌن من التدخل 

كن اختٌار مجموعة ٌمكن اختٌاره )أو اختٌاره ذاتٌا( على أساس خصائص معٌنة. فإذا كانت هذه الخصائص مشاهدة إحصائٌا فعندئذ ٌم
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مجمكعة المشركع كبيف مجمكعة الضبط بعد التدخؿ(، أك بطريقة الفرؽ المزدكج )أم الفرؽ ف: تغير 
 النتائج بيف مجمكعة المشركع كبيف مجمكعة الضبط قؿ التدخؿ كبعده(. 

 تتمثؿ أىـ النيج التمية فيما يل::  -48

أمتف طريقة لقياس آثار ية(: النيج التجريبية )القائمة عمى استخدام عينات عشوائ (أ )
، كتطبؽ عف طريؽ التجارب المكجية 20المشركعات القابلة للعزك، كى: "القاعدة الذىبية"

باستخداـ عينة عشكائية. كيتطلب تصميـ التقييـ التجريب: )أك المعتمد على استخداـ عينة 
مف ىذا المجتمع  عشكائية( تحديد المجتمع الستاف المستكف: للشركط ثـ معالجة عينة عشكائية

مزرعة فقط اختيارا عشكائيا مف أجؿ إدراجيا ف:  200الستان:. فعلى سبيؿ المثاؿ، يتـ اختيار 
مقاطعات يغطييا المشركع. كنظرا  10مزرعة مستكفية للشركط ف:  1 200المشركع مف بيف 

 تحدد مجمكعات مف األفراد )ى: ألف التجارب المكجية الت: تستخدـ العينات العشكائية
مجمكعات الضبط( ال تتلقى تدخالت المشركع، فإف المضطلعيف بالتقييـ يمتف ليـ أف يقارنكا 
ما حدث للمستفيديف بعد تنفيذ المشركع كبيف ما تاف سيحدث ف: غياب المشركع، كمف 
المحتمؿ أف تغط: ىذه المقارنة فترة زمنية طكيلة. أما المجمكعة غير المعالجة )أك العينة 

جتمع اإلحصائ: غير المعالج( في: تمثؿ مجمكعة مقارنة صحيحة حيث ال العشكائية للم
ينبغ: أف يتكف ىناؾ فرؽ منتظـ بيف خصائصيا كبيف خصائص مجمكعة المعالجة. كتتميز 
الطرؽ التجريبية بميزة قكية ى: تجنب التحيز المعركؼ حدكثو ف: غير ذلؾ مف الحاالت 

يا عمال ال يمتف تطبيقيا إلى على مجمكعة ضيقة مف كالناجـ عف اتباه النيج االنتقائية، كلتن
التدخالت الت: تدعميا الكتالت اإلنمائية. كىذا االستخداـ لألساليب المنافية للكاقع يتيح أتبر 
الفرص لتعلـ التجارب الناجحة كقياس آثار المشركعات الت: تتحقؽ بمركر الكقت. غير أنو قد 

ف:  المكجية الت: تستخدـ العينات العشكائيةيتكف مف الصعب تطبيؽ منيجية التجارب 
الحاالت الت: تتكف فييا أىداؼ المشركعات تبيرة بدرجة تجعؿ مف الصعب إيجاد مجمكعة 
ضبط قابلة للمقارنة أك ف: الحاالت الت: ال يتعدل فييا الطلب على تدخالت المشركع النطاؽ 

ضافة إلى ذلؾ، تتطلب التجارب ال مكجية الت: تستخدـ العينات المخطط لذلؾ المشركع. كا 
أف تتكفر لدل القائميف على تنفيذ المشركع كتقييمو مقادير تبيرة مف المعلكمات عف  العشكائية

تؿ المستفيديف المحتمليف )ف: تؿ مف مجمكعة المعالجة كمجمكعة الضبط ف: آف كاحد( منذ 
السرعة. كف: البداية، كىك أمر قد يتكف صعبا عندما يكضع تصميـ المشركع على كجو 

الحاالت الت: ال يتسنى فييا عمال تطبيؽ التجارب المكجية الت: تستخدـ العينات العشكائية 
سياسية أك لغير ذلؾ مف األسباب، يمتف تطبيؽ نيج الحافظة أك نيج -سكاء ألسباب اجتماعية

 التنفيذ القائـ على االختيار العشكائ: لمجمكعات معالجة متعاقبة.

                                                                                                                                                     
مقارنة تحمل نفس الخصائص. ولكن إذا لم تكن مشاهدة إحصائٌا فعندئذ من حٌث المبدأ ال ٌمكن إبعاد التحٌز فً االختٌار إال باتباع نهج 

لع به فً العٌنة العشوائٌة. وثانٌا، ٌمكن تلوٌث مجموعة المقارنة إما عن طرٌق آثار االنتشار من التدخل أو عن طرٌق تدخل مشابه ٌضط

  مجال المقارنة من قبل وكالة أخرى.
داة إدارة أو من أجل تحسٌن تصمٌم البرنامج أٌنبغً إٌالء االعتبار لكون أي من طرق التقٌٌم، عند تنفٌذها تنفٌذا سلٌما واستخدامها ك 20

فهً  ئمة التً تستخدم العٌنات العشوائٌةوتعزٌز فعالٌته، تصبح طرقا تجرٌبٌة فً التصمٌم بمعنى من المعانً، أما التجارب الموجهة القا

  )وحدها( التً تعتبر القاعدة الذهبٌة.
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ا النيج يعتبر األسر أك الجماعات المحلية الت: اختيرت للمشارتة ف: : ىذنيج الذخيرة (ب )
المشركع كلـ تشارؾ بعد فيو ى: أفراد مجكعة المقارنة. كمف الجل: أف ىذا النيج ال يمتف 

 استخدامو إال ف: حاؿ األنشطة الت: تستمر إلى ما بعد نياية المشركع الذم يجرم تقييمو. 
أف يستند االختيار ىنا إلى فئة مف الخصائص ال إلى خصيصة  : يمتفمواءمة درجات النزعة (ج )

كاحدة فقط. كمف ثـ يتعيف مكاءمة مجمكعة المقارنة ف: تؿ ىذه الخصائص. كيستخدـ نيج 
مكاءمة درجات النزعة النمذجة اإلحصائية مف أجؿ تحديد مجمكعة األفراد أك األسر أك 

ا الت: تحمليا مجمكعة األفراد أك المنشآت الت: تحمؿ ذات الخصائص المشاىدة إحصائي
األسر أك المنشآت المشارتة ف: المشركع. كالمشتلة المحتمؿ أف تثكر عند استخداـ ىذا النيج 
ى: ذات المشتلة الت: تكاجو تؿ النيج شبو التجريبية، كى:: أف االختيار استنادا إلى عكامؿ 

ت: تؤثر ببساطة على نتائج غير مشاىدة إحصائيا. فالعكامؿ غير المشاىدة إحصائيا، كال
المشركع كتعتبر ثابتة بمركر الكقت، يمتف استبعادىا عف طريؽ االعتماد على تقديرات الفركؽ 
المزدكجة. كلتف إذا تانت تلؾ العكامؿ متغيرة بمركر الكقت، أك إذا تاف ىناؾ ارتباط بينيا 

 ة. كبيف االختيار كالنتائج ف: آف كاحد، فعندئذ ستظير تقديرات متحيز 
: النيج القائـ على االنحدار يبن: نمكذجا لمحددات النتائج 21النيج القائمة عمى االنحدار (د )

إذ أنو ال  –كيمتف أيضا أف يبن: نمكذجا للمحددات ذاتيا. كيتميز ىذا النيج بميزة المركنة 
كىك يدمج تلقائيا نزعات المشارتة  -يجّمع مختلؼ األنشطة تحت عناكف كاحد ىك "التدخالت"

المختلفة. كلتف عندما تتكف المعالجة نشاطا سيال متجانسا تصبح نيج المتغيرات الصكرية 
كمقارنة المتكسطات ى: النيج المالئمة. غير أف اعتماد النيج القائـ على االنحدار ال يعن: 
أف مشتالت التحيز ف: االختيار تختف: عند استخدامو. كمف ثـ ضركرة معالجة تلؾ التحيزات. 

  يستند االختيار إلى الظكاىر المشاىدة إحصائيا فعندئذ يطبؽ ىذا النيج بصكرة مباشرة.كحيثما 
تقييما ف: فترة التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ يقصد  30كتكف أف تقييمات المشركعات البالغ عددىا  -49

خدـ مف كرائيا رفع تقرير عف آثار المشركعات المقفلة يحد مف نطاؽ التجارب المكجية الت: تست
ف: ىذه المبادرة الت: تندرج ضمف مبادرات تقييـ األثر على العمليات التحضيرية  العينات العشكائية

السريعة للمشركعات، عند مراحؿ مبترة جدا مف تنفيذ المشركعات. كلذلؾ، سيجرم تطبيؽ مجمكعة 
ضافة إلى ذلؾ، فإف الشركط الصارمة إلجراء التجارب المكجية ال ت: تستخدـ أكسع مف الطرؽ. كا 

العينات العشكائية بالشتؿ السليـ، )أم أف تتكافر مجمكعة ضبط، كحجـ عينة مالئـ ف: حاؿ تؿ مف 
عداد جداكؿ البيانات( ال تطبؽ بشتؿ منتظـ. كلذلؾ، عند  مجمكعة المعالجة كمجمكعة الضبط، كا 

رتيب إطار خرل، فإف أعماؿ تقييـ األثر سكؼ تشمؿ تحسيف أك ترتيب/إعادة تأتطبيؽ منيجيات 
الضبط )باستخداـ فئات بيانات أخرل تبيانات التعداد، أك دراسة قياس مستكيات المعيشة، أك غيرىا 

ك/أك مف خالؿ النمذجة كالمحاتاة(. تما ستطبؽ أيضا  22مف التقديرات المستندة إلى المسكحات
التحليؿ أساليب التقييـ ف: ظؿ ظركؼ ضاغطة حيثما تاف ذلؾ ضركريا. كسكؼ يسمح استخداـ 

 العامل: بعزؿ أثر مختلؼ أنكاع المتكنات/األنشطة.

                                                   
 تقٌٌمات التصمٌم المستندة إلى انقطاع االنحدار، والنمذجة القائمة على االنحدار. 21
والصادر برعاٌة مركز التنمٌة  2011منها، مثال، قاعدة البٌانات المتعلقة بتقرٌر الفقر وانعدام المساواة فً منطقة أمرٌكا الالتٌنٌة لعام  22

 الرٌفٌة لبلدان أمرٌكا الالتٌنٌة. 
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عند تلخيص تقييمات األثر الثالثيف، سكؼ تجرم تتملة النتائج الت: تنتي: إلييا تقديرات األثر المتينة  -52
بتحليالت البيانات الكصفية كتكضع ف: إطار تلؾ التحليالت أك قد يتسنى إجراء استعراض أرقى 

 فر التحليؿ المطلكب ف: جدكؿ أعماؿ التعلـ ف: مجاؿ األمف الغذائ:. منيجية مف شأنو أف يك 

 كيف نضمن الجودة؟
يحتاج الصندكؽ إلى ضماف أعلى جكدة ف: تقييمات األثر الصادرة عنو، كىك مستكل مف الجكدة مف  -51

شأنو أف يف: بمعايير على غرار معايير تكتشريف للتعاكف أك، ف: حالة الزراعة، معايير تامبؿ 
عاكف. كلبلكغ ىذه الغاية، سكؼ يكاصؿ الصندكؽ تعاكنو مع مراتز التميز العاملة ف: مجاؿ تقييـ للت

األثر المتيف كسكؼ يستعيف بتدفؽ مستمر مف الخدمات الت: تكفرىا المبادرة الدكلية لتقييـ األثر )أك، 
تعراض ( مف أجؿ تكفير الدعـ التقن: كاس23ف: حاؿ تعارض المصالح، مؤسسة أخرل ذات خبرة

تصميمات التقييمات كضماف جكدتيا، كالمسكحات كالتحليالت. كسكؼ يجرم تمكيؿ خدمات ضماف 
ألؼ دكالر أمريت:، تغط: احتياجات ضماف  500الجكدة ىذه عف طريؽ منحة صغيرة ال تتجاكز 

ضافة إلى ذلؾ، سكؼ 2015، ك2014، ك2013سنكات ) 3الجكدة المتعلقة بتقييـ األثر لمدة  (. كا 
 الصندكؽ إلى تعبئة عمليات استعراضات األقراف ألغراض ضماف الجكدة.  يسعى

 : إبالغ التقارير0-ىاء

أ( ف: سياؽ تقرير الفعالية )سيتـ إبالغ التقارير عف ىذه المبادرة على ثالثة مستكيات ى: تما يل::  -52
ملية ب( كقد يتسنى إصدار تقرير مرحل: قصير عف الع)اإلنمائية للصندكؽ الذم يصدر سنكيا؛ 

برمتيا )كلتف قبؿ ظيكر النتائج( ف: سياؽ استعراض منتصؼ المدة للتجديد التاسع لمكارد الصندكؽ 
 . 2015ج( تقرير التلخيص العاـ بحلكؿ نياية ) ؛، إف كجد؛ كأخيرا2014ف: عاـ 

 على ما يل::  2015سكؼ يشتمؿ تقرير التجميع المكضكع: المقرر إعداده ف:  -53

 المحددة ف: تقييمات األثر الثالثيف؛آلثار اتلخيص كتجميع النتائج ك  (أ )
تجميع الدركس المستقاة بشأف سبؿ األثر، كذلؾ ضمف إطار جدكؿ أعماؿ التعلـ ف: مجاؿ  (ب )

 األمف الغذائ:؛
)ج( تجميع التكصيات المتعلقة باالنخراط على مستكل السياسات الت: يمتف أف تظير مف  (ج )

 ؛24تقييات األثر الثالثيف كملخصيا
 إلجراء المزيد مف التطكير ف: نظاـ إدارة النتائج كاالثر؛كضع تكصيات  (د )
 إسداء المشكرة بشأف منيجيات تقييـ األثر كجدكاىا العملية كمتانتيا كفعالية تتاليفيا.  (ق )

  الشراكات وتعزيز الرصد والتقييم وتقييم األثر في األنظمة الوطنية -واو
لمكارد الصندكؽ إلى ما يل:: السع: النشط مف يدعك تقرير ىيئة المشاكرات الخاصة بالتجديد التاسع  -54

المؤسسات المتخصصة ف: تقييـ األثر؛ كتذلؾ إلى تقكية  جانب الصندكؽ إلى إرساء شراتات مع
                                                   

 بما فً ذلك االستعراض من جانب األقران فً إطار جدول أعمال التعلم فً مجال األمن الغذائً. 23
تد بصورة مباشرة إلى تقٌٌما لألثر لن تم 30مع أن مبادرة تقٌٌم األثر فً فترة التجدٌد التاسع لموارد الصندوق المتمثلة فً إجراء  24

تقٌٌمات السٌاسات فً ذاتها، فإن ذلك التلخٌص سوف ٌشتمل على إنعكاسات تلك التقٌٌمات على السٌاسات )أي التقٌٌمات ألغراض 

 السٌاسات(.
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أنظمة الرصد كالتقييـ الكطنية عف طريؽ تعزيز قدرات مكظف: إدارة المشركعات كالشرتاء المنفذيف، 
تنفيذ المشركعات عف طريؽ إشراؾ خبراء الرصد  كخصكصا ف: مرحلة البدء كالمراحؿ المبترة مف

 كالتقييـ إشراتا منتظما ف: بعثات التصميـ كاإلشراؼ. 

: تـ إحراز تقدـ ف: تطكير الشراتات، كخصكصا مع مراتز التميز الت: تكفر أحدث المعارؼ الشراكات -55
ة المشاكرات الخاصة المتعلقة بالرصد كالتقييـ كأعماؿ تقييـ األثر. كتما تاف مقترحا ف: تقرير ىيئ

بالتجديد التاسع لمكارد الصندكؽ، سكؼ يكاصؿ الصندكؽ العمؿ ف: شراتة مع تلؾ المؤسسات 
كالمبادرات. كسكؼ يسعى الصندكؽ أيضا إلى تكسيع قاعدة خبرات التقييـ المتيف لألثر بما يتجاكز 

 العدد المحدكد مف مراتز المستكل األكؿ.

ضافة إلى ذلؾ، ف:  -56 بدأت مجمكعة مف المؤسسات )تتكنت ف: البداية مف  2012ذار مارس/آ 27كا 
الكتالة األمريتية للتنمية الدكلية كالحتكمة األمريتية كمؤسسة التصدم لتحديات األلفية، كمؤسسة بيؿ 
دارة التنمية الدكلية ف: المملتة المتحدة، كمنظمة األغذية كالزراعة  كميليندا غيتس، كالبنؾ الدكل:، كا 

حدة، كبرنامج الغذاء العالم:، ثـ اتسع نطاقيا ليشمؿ المعيد الدكل: لبحكث السياسات لألمـ المت
الغذائية، كمعمؿ عبد اللطيؼ جميؿ العالم: لمتافحة الفقر، كمنظمة التعاكف كالتنمية ف: المياف 
ف االقتصادم، كالكتالة الدانمرتية للتنمية الدكلية كغيرىا( شراتة للتعلـ مف بعضيا البعض كتحسي

أدائيا ف: مجاؿ رصد البرامج كتقييـ أثرىا، كف: إدارة المعرفة القائمة على األدلة كتكسيع نطاؽ 
االبتتارات المجربة بغية تحسيف حالة األمف الغذائ: كالحد مف الفقر ميدانيا. كتيدؼ ىذه الشراتة إلى 

ف: تحقيؽ األمف الغذائ:. التعلـ المشترؾ كتقاسـ المكارد كالتفاءات النادرة كالتركيج ألفضؿ النيج 
؛ كى: 25التكجو المماثؿ ذاتكتتسـ ىذه الشراتة بأنيا غير رسمية كمفتكحة لالنضماـ أماـ المؤسسات 

تعمؿ تشبتة غير رسمية ينصب الترتيز فييا على العمليات. كيسعى الشرتاء ف: الكقت الراىف إلى 
رات مشترتة، كمجمكعة مف المبادئ كضع جدكؿ أعماؿ مشترؾ للتعلـ ف: مجاؿ األمف الغذائ:، كمؤش

 كعملية لالستعراض مف جانب األقراف.

: يشتمؿ عدد مف تقارير الفرص االستراتيجية القطرية الصادرة مؤخرا )مثال، بناء القدرات القطرية -57
نيتاراغكا كالنيجر( أك تصميمات المشركعات المكضكعة مؤخرا )مثال، بيرك كالبرازيؿ( صراحة على 

قدرات الكطنية ف: مجاؿ الرصد كالتقييـ كتذلؾ ف: مجاؿ تقييـ األثر، كتعزيز العمؿ ف: خطة لبناء ال
ذلؾ المجاليف ف: األنظمة أك المؤسسات الكطنية. كسكؼ يتكف ذلؾ بمثابة النيج الرئيس الرام: إلى 

كؽ. الكفاء بيذا المتطلب الكارد ف: تقرير ىيئة المشاكرات الخاصة بالتجديد التاسع لمكارد الصند
كسكؼ يتفؿ المتكف الخاص بضماف الجكدة دمج ىذه الممارسة الفضلى. تما أف الدعـ المقدـ إلى 
أنظمة اإلحصاءات كالرصد كالتقييـ الكطنية سكؼ يسيـ بدكره ف: تعزيز بناء القدرات ف: مجاؿ 

 الرصد كالتقييـ كتذلؾ ف: مجاؿ تقييـ األثر على مستكل البرنامج/المشركع.

سكؼ يسيـ ف: تحقيؽ ىذا اليدؼ أال كىك تقكية األنظمة اإلحصائية كأنظمة الرصد  ىناؾ نيج متمؿ -58
مبادرات للشراتات  3كالتقييـ الكطنية عف طريؽ دعـ المبادرات الدكلية. كالصندكؽ منخرط بالفعؿ ف: 

                                                   
التمٌز  مع أن الشراكة األساسٌة قائمة فٌما بٌن المؤسسات المشاركة، سوف ٌتصل الشركاء أٌضا اتصاال مباشرا بالمنظمات ومراكز 25

ومراكز األبحاث والمراصد والبرامج األخرى المعنٌة بتحلٌل األثر والتحلٌل االقتصادي والمالً واإلحصاءات ومسوحات األسر وغٌرها 

 من المسوحات. 
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سكؼ تسيـ أيضا ف: تحقيؽ ىذا اليدؼ كى:: االستراتيجية العالمية لتحسيف اإلحصاءات الزراعة 
 فية، كمرصد الزراعة العالم:، كمؤشر التحكؿ الزراع:، كذلؾ تما يل::كالري

: حيث إف جزء ميما مف برنامج االستراتيجية العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعة والريفية (أ )
تحسيف الرصد كالتقييـ كتحسيف تقييـ األثر يتمثؿ ف: تقكية القدرات الكطنية، سكؼ يبحث 

بط بيف عملو المتعلؽ بالرصد كالتقييـ كاألثر كبيف القدرات الصندكؽ عف الفرص المتاحة للر 
المؤسسية الكطنية )مثال، متتب اإلحصاءات، كسلطة التخطيط، كغيرىما(. كيتطلب ذلؾ 
التكافر المسبؽ للطاقات الالزمة داخؿ تلؾ المؤسسات. كليذا الغرض يعمؿ الصندكؽ ناشطا 

حصاءات الزراعة كالريفية التابعة لمنظمة األغذية بالتعاكف مع االستراتيجية العالمية لتحسيف اإل
كالزراعة بيدؼ الربط بيف البرامج القطرية الت: يضعيا كبيف البرامج الكطنية المكجية إلى بناء 

 القدرات. 

الغرض الذم ينصب عليو عمؿ مرصد الزراعة العالم: ىك إجراء مرصد الزراعة العالمي:  (ب )
ات، عف طريؽ تنظيـ شبتة مف المراصد الكطنية الت: تحليالت مقارنة على مختلؼ المستكي

تغط: مختلؼ أنكاع الزراعة، كدينامياتيا كأثرىا مف حيث تحقيؽ التنمية المستدامة. كسكؼ 
ينطكم ىذا العمؿ على تحديد خصائص ىياتؿ اإلنتاج كتحليؿ آثارىا باستخداـ المؤشرات 

عتبار ثالثة مستكيات ى:: كحدات البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية. كسكؼ تؤخذ ف: اال
اإلنتاج الزراع:، كاألقاليـ، كاألسكاؽ. كىذا النيج المنتظـ كانخراط األطراؼ العاملة المنظمة 
ف: تسيير المبادرة ىما ما يضفياف علييا طابعا أصيال. كقد اتخذت ىذه المبادرة حتكمة فرنسا 

مف أجؿ التنمية، كى: مدارة بالتعاكف مع مرتز التعاكف الدكل: ف: البحكث الزراعية 
كمستضافة ف: مقر منظمة األغذية كالزراعة. تما يشارؾ الصندكؽ مشارتة نشطة ف: ىذه 
المبادرة بغية الربط بيف برامجو القطرية كبيف عمؿ المراصد الكطنية. كسكؼ تكفر ىذه 

 المتغيرات المنافية للكاقع.  المراصد البيانات الالزمة لترتيب

ف: ضكء التحكؿ السريع ف: النظاـ الزراع: كالغذائ: العالم:، رؤم  لزراعي:مؤشر التحول ا  (ج )
مف الضركرم تطكير مجمكعة مف المؤشرات الت: تتكف معا مؤشرا مرتبا يعتس التحكؿ ف: 
الزراعة. كقد اتخذت حتكمة الدانمرؾ كحتكمة الكاليات المتحدة األمريتية، ف: سياؽ مجمكعة 

رة مف أجؿ جمع مجمكعك كاسعة متنكعة مف األطراؼ صاحبة البلداف الثمانية، ىذه مباد
المصالح لتطكير كتنفيذ مبادرة مؤشر التحكؿ الزراع: ف: غضكف السنتيف أك السنكات الثالث 
المقبلة. كيشارؾ الصندكؽ مشارتة نشطة ف: مبادرة مؤشر التحكؿ الزراع: بغية الربط بيف 

 راع: على المستكل القطرم. برامجو القطرية كبيف أعماؿ مؤشر التحكؿ الز 

 تمويل عمميات الرصد والتقييم وتقييمات األثر  -زاي
ىناؾ تفسير ميـ لعدـ تفاية نطاؽ تغطية تقييـ األثر كعدد تقييمات األثر ىك ارتفاع تتاليؼ تقييمات  -59

األثر فضال عف الجيكد الت: تبذليا المؤسسات المعنية مف أجؿ تعزيز متاسب تفاءة التتلفة ف: 
ألؼ  500ازناتيا. كتشير التقارير إلى ارتفاع تتاليؼ تقييمات األثر المتينة كأنيا عادة ما تتراكح بيف مك 

كمليكف دكالر أمريت:. كليس ثمة اىتماـ تاؼ للفكائد المتحققة مف تقييـ األثر مقارنة بتتاليفو. كلذلؾ 
ألنشطة. كمف االعتبارات مف الضركرم كضع استراتيجية لتمكيؿ أنشطة تقييـ األثر كتحسيف تلؾ ا
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الميمة ف: ىذه االستراتيجية تكف أف العديد مف المؤسسات، كخصكصا المؤسسات الثنائية كالمنظمات 
غير الحتكمية/المؤسسات الخيرية تدمج تتلفة تقييمات األثر كتتاليؼ ما يرتبط بيا مف مكظفيف ضمف 

دعك تقرير ىيئة المشاكرات الخاصة بالتجديد التمكيؿ الفعل: للبرنامج كليس ف: مكازناتيا اإلدارية. كي
التاسع لمكارد الصندكؽ إلى كضع استراتيجية فعالة لتعبئة المكارد مف أجؿ تطكير القدرات البشرية 

 الداخلية التافية كتنمية المكارد المالية الالزمة إلجراء أعماؿ تقييـ األثر ىذه.

لبلداف األمريتية يسلط الضكء بقدر ميـ على كىناؾ نيج ذتر أنو معتمد مف جانب مصرؼ التنمية ل -62
ىذا المكضكع. كنظرا ألف تقييـ األثر كما يرتبط بو مف معرفة يعتبراف سلعة عامة عالمية، فإف 

ف: المائة( يجمع ف:  5المصرؼ المذتكر استحدث احتجازا منتظما مف حصائؿ القركض كالمنح )
مح ىذه اآللية بإجراء تقييـ األثر بصكرة منتظمة "حساب" ألغراض تقييـ األثر يتكلى ىك إدارتو. كتس

عبر الحافظة كتتفؿ اإلسياـ التراتم: مف تؿ عملية تقييـ لألثر ف: الفيـ العاـ لسبؿ األثر كسبؿ 
 تكسيع النطاؽ، باعتبار ذلؾ سلعة عامة. 

لمكارد الصندكؽ يتألؼ النيج المتبع ف: تمكيؿ تقييمات األثر الثالثيف المقررة ف: فترة التجديد التاسع  -61
 مف عدة عناصر تشمؿ ما يل::

: الخيار األكؿ لتمكيؿ أنشطة تقييـ األثر يتمثؿ دمج تقييمات األثر في تكاليف المشروعات (أ )
ف: دمج ىذه التتاليؼ ضمف تتاليؼ المشركعات، شأنيا ف: ذلؾ شأف أم تتاليؼ أخرل 

تف التطبيؽ بسيكلة، بينما ف: للرصد كالتقييـ. كف: حاؿ البرمامج الممكلة بمنح، يصبح ذلؾ مم
حاؿ البرامج الممكلة بقركض سكؼ يتكف مف الضركرم إقناع الحتكمات بجدكل تمكيؿ تقييـ 
األثر مف حصيلة القرض، كذلؾ باعتبار تقييـ األثر سلعة عامة عالمية. كيمتف أف تتمثؿ آلية 

تقييم األثر  توفيرضماف الكصكؿ إلى ىذه المكارد ف: تكجيو طلبات سحب مفتكحة. )ب( 
: يعتؼ الصندكؽ ف: الكقت الراىف على كضع نيج جديد ستردة التكاليفمكمساعدة تقنية 

ف: تمكيؿ الخدمات الت: يقدميا إلى الحتكمات ف: مرحلة تصميـ البرامج القطرية كتذلؾ ف: 
مراحؿ تنفيذ تلؾ البرامج. فإضافة إلى الخدمات االستشارية التقنية )مثال، إشراؾ القطاع 
الخاص ف: العمؿ مع أصحاب الحيازات الصغيرة(؛ كمشكرة السياسات ف: قطاع الزراعة 
كالتنمية الريفية )مثال، كضع "مناىج ذتية مناخيا" لصالح ذكم الحيازات الصغيرة(؛ كالتنسيؽ 
بيف المانحيف كالقطاعيف العاـ كالخاص ف: القطاع الزراع:؛ كخدمات البحكث كتكفير 

دارة النتائج التدريب؛ تما أف الص ندكؽ يعتؼ أيضا على كضع تكصية بتمكيؿ تقييـ األثر كا 
ف: قطاع الحيازات الصغيرة عف طريؽ آلية المساعدة التقنية مردكدة المصركفات ىذه، كى: ال 

 تزاؿ أداة جديدة كمف ثـ لـ تكضع بعد مكضع االختبار.
فرادل عف رغبتيـ ف:  : أعرب مانحكفالتمويل التكميمي من مانحين ميتمين بقضايا محددة (ب )

تمكيؿ مجمكعة مختارة مف تقييمات األثر )مثال، ف: بلد معيف أك بشأف مكضكع معيف أك 
باستخداـ منيجية معينة(. كسكؼ يشتمؿ ذلؾ على إمتانية المشارتة االنتقائية ف: االستجابة 

رات . كمع أف ىذه المباد26لطلبات تقديـ العطاءات مف جانب المانحيف الراغبيف ف: ذلؾ
الفردية تساعد على تمكيؿ األنشطة المطلكبة، فيناؾ مخاطر التفتيت كاالزداج. تما أف ىذا 

                                                   
 . مثال، طلب العطاءات من مؤسسة بٌل ومٌلٌندا غٌتس والمبادرة الدولٌة لتققٌم األثر ومبادرة اعتماد التكنولوجٌات، وغٌرها 26
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النيج يحد مف النطاؽ المتاح لتحقيؽ جكانب التآزر كمتاسب فعالية التتلفة كتتامؿ المعرفة. 
أما النيج الذم مف شأنو معالجة ىذه القضايا فيتمثؿ ف: كضع برنامج متكسط األجؿ لتقييـ 

نشاء صندكؽ استئمان: متعدد المانحيف كتمرير ىذه المكارد مف خالؿ ذلؾ الحساب األ ثر كا 
 االستئمان: الذم تعتؼ دائرة إدارة البرامج على إنشائو. 

: مف بيف ميزات الشراتات االستراتيجية طكيلة األجؿ مع األطراؼ تقاسم التكاليف –الشراكة  (ج )
لتقييـ كتذلؾ ف: ميداف تقييـ األثر، ىناؾ ميزة أصحاب المصلحة اآلخريف ف: ميداف الرصد كا

تتمثؿ ف: إمتانية تقاسـ المكارد كاالضطالع بانشطة مشترتة ف: مجاؿ الرصد كالتقييـ. فمف 
( سكؼ تؤدم إلى تعزيز مجمؿ 56المتكخى على سبيؿ المثاؿ أف شراتة الرصد كالتقييـ )الفقرة 

 ة كتذلؾ تحسيف تقاسـ ىذه المكارد.المكارد المكجية إلى تقييمات األثر ضمف الشرات

  خاتمة -حاء
 ختاما لما سبؽ: -62

مسحا ألثر المشركعات الت:  30، سكؼ يجمع الصندكؽ كيبلغ عف حكال: 2015بنياية عاـ  (أ )
يتـ ف: ثالثة إلى ستة منيا استخداـ تجارب مكجية تستخدـ العينات العشكائية، أك أم منيجية 

 أخرل تتسـ بنفس المتانة.
ؤشرات أربعة على مستكل األثر، كى:: مؤشر ملتية األصكؿ األسرية، كطكؿ تـ تحديد م (ب )

مكسـ الجكع، كسكء التغذية بيف األطفاؿ، كعدد األشخاص الذيف تـ تخليصيـ مف قبضة 
الفقر. كبالنسبة ألىداؼ المؤشرات الثالثة األكلى فسكؼ يتـ "تتبعيا". كأما فيما يتعلؽ بالمؤشر 

مليكف شخص على خدمات مف المشركعات  90ىداؼ ف:: حصكؿ الرابع للفقر، فتتمثؿ األ
 80، كخركج 2015كصاعدا حتى عاـ  2010الت: يدعميا الصندكؽ بصكرة تراتمية مف عاـ 

 مف ىؤالء األشخاص مف قبضة الفقر. ان مليكن
كىنالؾ جملة مف المبادرات المنسقة الجارية لتحسيف أداء الصندكؽ ف: الرصد كالتقييـ كتقييـ  (ج )

كمع التفتير التفاعل: السائد حاليا كالتخطيط كاإلجراءات، فإف الصندكؽ ف: مكقع جيد  األثر.
لتحسيف الرصد كالتقييـ كأداء تقييـ األثر، كبالتال: فإنو ف: مكقع معقكؿ لتلبية االلتزامات 

 الكاردة ف: التجديد التاسع للمكارد ذات الصلة بتقييـ األثر.
ييـ األثر ف: مطبكعات ذات مصداقية. كتكجو ىذه لخصت مؤسسات عديدة خبراتيا ف: تق (د )

النتائج، كخاصة تلؾ ذات الصلة بالتنمية الريفية كالزراعية كالحد مف الفقر كاألمف الغذائ:، 
 عمؿ تقييـ األثر ف: الصندكؽ: أم نيجو كمنيجياتو.

اآلثار سيستخدـ الصندكؽ تكليفة مف المنيجيات، تمية بمعظميا، للقياس كاإلبالغ عف  (ق )
كالنتائج. كسيتـ استخداـ نظـ الرصد القائمة ف: المشركعات لإلبالغ عف عدد األشخاص الذيف 
يتلقكف الخدمات مف البرامج الت: يدعميا الصندكؽ. كسكؼ تدعى المؤسسات الخبيرة إلجراء 

تقييما متينا لألثر بيدؼ تحديد عدد األشخاص الذيف تـ تخليصيـ مف فقر الدخؿ، كتحديد  30
على الحد مف الفقر مف إطار سليـ اآلثار ر ذات الصلة ألغراض التعلـ كاستخالص سبؿ األث

 إحصائيا لعينات المشركعات.
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كالنتائج المقاسة، اآلثار تقييما لألثر كيراتـ  30، 2015سيجمع التقرير، مع حلكؿ نياية عاـ  (ك )
قييـ األثر كيكجز الدركس المستقاة حكؿ سبؿ األثر، كيكجو النصح حكؿ منيجيات مختلفة لت

 تتسـ بالمتانة كفعالية التتاليؼ.
تقييما لألثر بتعاكف كثيؽ مع مؤسسات خبيرة كغيرىا مف شرتاء التنمية،  30سيجرم الصندكؽ  (ز )

 كسيسعى للعمؿ ضمف نظـ الرصد كالتقييـ الكطنية كيعززىا ف: سياؽ ىذه العملية.
برامج القطرية كمكارد المنح كلتمكيؿ تقييمات األثر ىذه، سكؼ يجمع الصندكؽ بيف مكارد ال (ح )

 .كالتمكيؿ التتميل: مف شرتاء التنمية

  

 


