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الفقر والعمل التمهيدي تحديث لمنهجية تقدير عدد األشخاص الذين تم تخليصهم من قبضة 
 لعملية تقدير األثر خالل فترة التجديد العاشر للموارد

تقرير هيئة المشاورات الخاصة " GC 38/L.4/Rev.1تم إعداد هذه المذترة اإلعالمية استجابة للوثيقة  -1
قياس  نظاممصفوفة التزامات التجديد العاشر للموارد، مجال اإلصالح: بالتجديد العاشر لموارد الصندوق، 
يقدم معلومات محّدثة للمجلس  سوفالذي ينص على أن الصندوق  "النتائج لفترة التجديد العاشر للموارد

التنفيذي عن تل من خصائص المنهجية المستخدمة لتقدير عدد األشخاص الذين تم تخليصهم من قبضة 
 للموارد.التجديد العاشر  ف: فترةوالعدد الدقيق لتقييمات األثر الت: ستجرى الفقر، 

المشروعات الت: يدعمها  وبوصول ،مليون مستفيد من قبضة الفقر 01التزم الصندوق بإثبات تخليص و  -2
الهامة . ومن األدوات 2102و 2101مليون مستفيد على مدى الفترة الت: تتراوح بين عام  01الصندوق إلى 

مبادرة تقدير األثر ف: فترة التجديد  ،الفعالية اإلنمائية للصندوق ،صورة أوسعب ،د من الفقرف: قياس أثر الح
الت: ُأطلقت ف: بداية  –وه: جهد بحث: واسع يضم جملة واسعة من منهجيات تقييم األثر  –التاسع للموارد 

 .(EB 2012/107/INF.7) 2102بهدف إيصال نتائج مستندة إلى الدالئل بحلول نهاية عام  2102عام 

دارة المعرفة لتصميم هذه وتم إنشاء تجّمع تقدير األثر، وهو وحد -3 ة متخصصة ضمن دائرة االستراتيجية وا 
باستخدام  لألثر خمسة تقييمات سابقةالوحدة إجراء تتوقع و  ،المبادرة اإلجمالية واإلشراف عليها وتنفيذها

تقييمًا الحقًا بتصميمات شبه  22و (أساليب تجريبية )التجارب الموجهة الت: تستخدم العينات العشوائية
قطرية مختلفة بغرض فهم سالسل السببية ونظريات المختارة من برامج األولية وجمع للبيانات  ،يةتجريب

دارة المعرفة.  التغيير وا 

وف: حين تمتلك التجارب الموجهة الت: تستخدم العينات العشوائية القدرة على قياس تيفية تعزيز المشروعات  -4
خالل حلول ابتتارية للتنمية الزراعية، فإن التقييمات من لإلنتاجية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة 

الحرتة االقتصادية. ولهذه الالحقة سوف تجيب على السؤال الشامل المتمثل ف: قياس ديناميات الفقر و 
الغاية سيتم إجراء قياسات لديناميات الفقر والحرتة االقتصادية من خالل مؤشرات تستند إلى األصول. ومع 

لى خطين  أن النتائج الت: ستعرض ستستند إإال ،لخطوط متعددة للفقرحليل للحساسية أنه سيتم إجراء ت
الخطان األربعون والستون تما تقترحه األدبيات المستخدمة ف: المؤشرات المستندة )رئيسيين نسبيين للفقر 

 إلى األصول لمقارنات الفقر بين البلدان وبين فترات زمنية مختلفة(.

سيجريها بشراتة مع جملة متنوعة و  ،بصورة تاملة التقييمات الالحقة األربعة والعشرينوسيمول الصندوق  -5
تم اختيار هذه المراتز البحثية بناء على ميزتها النسبية، أي خبرتها السابقة ف: من المراتز البحثية. وقد 

بعض من هذه دوق. و القيام بتقييمات لألثر ف: أقاليم مختلفة عالوة على عملها السابق مع مشروعات الصن
المراتز البحثية شرتاء للصندوق منذ أمد طويل ومنها مثاًل المعهد الدول: لبحوث السياسات الزراعية، 

ضافة إلى ذلك فقد  ،Wageningen UR ، ومرتزاالبتتارات اإلنمائيةومرتز  والمعهد االستوائ: الملت:. وا 
ثر بهدف تعزيز لقيام بتقديرات متينة لألانخرط الصندوق أيضًا مع مراتز بحثية أخرى متخصصة ف: ا

جديدة مثل وتالة التعاون التقن: والتنمية وجامعة ديالسال:، والشراتة ألغراض السياسة شراتات عديدة 
مات ي، وسوف يتسلم الصندوق النتائج األولية للتقيICF Macroاالقتصادية، والمجموعة الدولية االستشارية 

 .2102بحلول مايو/أيار  ثرأللن السابقة ياألربع والعشر 
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تستخدم و وسيتم تجميع الدراسات الالحقة باستثناء التقييمات الخمسة الت: تستند إلى التجارب الموجهة  -6
وذلك بسبب طبيعتها طويلة األجل، ف: وثيقة موجزة يتم رفعها إلى المجلس التنفيذي ف:  ،العينات العشوائية

وعلى وجه  ،للموارد مبادرة تقييم األثر ف: التجديد التاسع. ومن خالل 2102ديسمبر/تانون األول 
فعالية تدخالت لسيتم الوصول إلى فهم أفضل  ،الخصوص النتائج المترتبة على التقييمات الالحقة لألثر

األسر الريفية الفقيرة فوق خط الفقر المحدد، وغيرها من اآلثار المقصودة وغير المقصودة  ف: رفعالصندوق 
على حياة المستفيدين المباشرين وغير المباشرين. ولتحسين جودة التقييمات المستقبلية وقيمتها الت: تؤثر 

الدراسات االستراتيجية، سوف يتضمن التقرير المرفوع إلى المجلس التنفيذي توصيات عن متطلبات 
 المستقبلية الرامية إلى قياس أثر المشروعات الت: يدعمها الصندوق.

أي جملة التقنيات االقتصادية ، ثر ورقة تصف المنهجية الت: ستستخدم ف: هذه العمليةألأعد تجمع تقدير او  -7
توضح  الت:الت: تم تحديدها لتوسيع قاعدة البراهين ف: تقدير ديناميات الفقر والحرتة االقتصادية.  القياسية

اب األثر اإلجمال: واإلسقاط والت: ستشتل أساس احتس التقسيمعالوة على منهجية  ،أيضًا تحديات القياس
 للصندوق على الحد من الفقر.

التقييمات  ف: عينةجميع البلدان وللحرتة االقتصادية ف: وبغية الخروج بتقديرات قابلة للمقارنة للفقر  -8
)أي  النقديةالالحقة، فقد وضع تجمع تقدير األثر منهجية لتقدير ديناميات الفقر ف: غياب مؤشرات القياس 

، والبيانات متعددة األبعاد الت: تنطوي على قياسات ف: فترات زمنية مختلفةفقات(، بيانات الدخول والن
تم استخدام مؤشر األصول تمؤشر بديل للفقر وتم احتسابه  ،وبعبارات إجماليةلمقارنة. لومجموعات 

والمعن: بها تحديدًا  ة األبعاد الصناعيةدالبيانات متعدوسيتم استخدام  .باستخدام تحليل الممارسات المتعددة
. بعدئذ سيتم استخدام الفرق ة األبعاددالبيانات متعدنهج اإلحاطة غير الحدودي للتغلب على االفتقار إلى 

على أساس المشروع ف: مقّدرات الفروق وتقنيات ومطابقة درجات الميل الحتساب أثر الفقر لمشروع ما 
ناميات الفقر والحرتة االقتصادية )أي الحرتة داخل الفقر نفسه. وبعدئذ سيتم احتساب التقديرات المحددة لدي

 النسبينالفقر  خط:استنادًا إلى  (الفقر وانتشارالمستندة إلى األصول  جه والحرتة التصاعدية والتنازليةوخار 
األربعين والستين. ولتجميع النتائج من أنماط مختلفة من التقييمات، مع محاولة ضبط مصادر مختلفة 

سيتم استخدام درجة الصرامة )أي التثبت اإلفرادي الداخل: والخارج: من الدراسات( عالوة على  ،لالنحراف
. ويعتبر استعراض التحاليل تقنية ُيعرف باسم استعراض التحاليل منتظمنهج  وهو ،مدى خطأ القياس

: دراسات إحصائية راسخة تسمح بالوصول إلى موجز للمؤشرات قابل للقياس التم: يتم اإلبالغ عنه ف
 تجريبية مشابهة.

ويتوقع القيام باستعراض نظراء خارجيين لها يستتمل ف: نهاية  ،المنهجية الموجزة أعاله داخلياً  واستعرضت -9
فيها عرض هذه  يتم 2102عالوة على ذلك يتوقع عقد حلقة عمل ف: يونيو/حزيران  ،2102أبريل/نيسان 

 التقييمات الالحقة.المنهجية مع بعض النتائج المؤقتة المنبثقة عن 

هنالك  ،للجولة التالية من تقديرات األثر الت: ستجرى خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوقوبالنسبة  -11
تقديرات األثر السابقة )باستخدام التجارب المضبوطة  (0: )واسعة يتم النظر فيها وه: منتظمةثالثة نهج 

ألثر تستند إلى النظريات مع تصاميم شبه االحقة )تقييمات لاألثر ا( تقديرات 2) ؛باستخدام العينة العشوائية
ألثر ف: المنظمة )أي تحليالت قياسية تجرى باستخدام ل( تقديرات 2و) ؛لبيانات(لتجريبية وتحليل مسهب 
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. ويتم حاليًا بناء هيتلية بيانات أفضل للتمتين من القيام بتقديرات متينة لألثر خالل المسوحات الموجودة(
النتائج واألثر ف: الصندوق.  إدارةلنظام فترة التجديد العاشر للموارد من خالل استعراض المبادئ التوجيهية 

وسيتم عرض عدد دقيق من التقييمات والمشروعات المقترحة واألساليب ف: تقرير موجز لمبادرة تقييم األثر 
 التجديد التاسع للموارد. ف: فترة


