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تقييم األثر لفترة تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق على تقرير 
 التجديد العاشر لموارد الصندوق

( أنه GC38/L.4/Rev.1) الصندوقات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد ر تقرير هيئة المشاو ر ذك. الخلفية -1
شتمل تسينفذ الصندوق استراتيجية متعددة الجوانب لتقييم األثر  التجديد العاشر لموارد الصندوقخالل فترة 

، استعراضات منهجية، و التجارب الموجهة باستخدام عينة عشوائية، و لألثر ة صارمةالحقعلى تقييمات 
ضمن إطار الفعالية  التجديد العاشر لموارد الصندوقثر لفترة ة. وقد نشأت جهود تقييم األدراسات جامعو 

تقييمات  ويتطلب إطار الفعالية اإلنمائية إجراء .اإلنمائية الذي يضع المبادئ التوجيهية لتنفيذ تقييمات األثر
من  التجديد العاشر لموارد الصندوقفي المائة من المشروعات التي تمثل حافظة  15لحوالي  لألثر صارمة

 جل قياس آثار عمليات الصندوق واإلبالغ عنها.أ

نتائج هذه الجهود المبذولة لتقييم أثر  تقرير تقييم األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوقويوفر  -2
هذا  ةسابعد در . و 2018إلى عام  2016من عام  التجديد العاشر لموارد الصندوقاستثمارات الصندوق لفترة 

مع  التفكير والمناقشة، يثير مكتب التقييم المستقل في الصندوق القضايا التالية التي تستحق بعناية التقرير
 مضي الصندوق قدما في تعزيز جهوده إلجراء تقييم صارم لألثر.

. يعرض المستفادة والدروس مؤسسيثر الاأل الجهود المبذولة لقياس  ة عنبارز عامة التقرير لمحة يقدم  -3
من المستوى اإلجمالي )بالنسبة لألهداف االستراتيجية الثالثة والغاية الشاملة  التقرير نتائج على كل

خير مفيد بشكل خاص لفهم النتائج بالتفصيل وبعض للصندوق( ومستوى المشروعات. والمستوى األ
م ، الذي يقدم موجزا لحجم آثار المشروعات التي ت3التدخالت التي تستند إليها هذه النتائج. ويوفر الجدول 

 تقييمها، وسيلة فعالة لعرض النتائج بحسب البلد، والمشروع، والمؤشرات الرئيسية.

وال سيما في مجاالت  من حيث اآلثار المتعلقة بسائر األهداف االستراتيجية للصندوق، فإن النتائج إيجابية -4
األثر لفترة التجديد  عالميا، المستفيدون الذين تم تحليلهم كجزء من تقييماتاإلنتاج والوصول إلى األسواق. 

  العاشر لموارد الصندوق أحسن حاال من مجموعة المقارنة، كما ُوجد أن أقوى أثر على فوائد السكان الريفيين 
كان ناتجا عن المشاركة في األسواق. إال أن التقرير كان ليستفيد من التوضيح اإلضافي حول ما إذا كان 

وعدم إدراج كال من المستفيدين المباشرين وغير المباشرين. عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم يشمل 
 المستفيدين غير المباشرين يشير إلى أنه كان باإلمكان للنتائج المعلنة أن تكون حتى أكبر.

من هذه العملية. وسوف تكون هذه مفيدة مع مضي الصندوق  المستفادة لدروسلوصفا جيدا يقدم التقرير  -5
تأكيدات التقرير بأن . و التجديد العاشر لموارد الصندوقإلى ما بعد فترة قدما في تصميم وتنفيذ المشروعات 

المشروعات ذات األنشطة واألهداف المترابطة يمكن أن تحقق نتائج أوسع، وأن الفوائد من المشاركة في 
يم المستقل في تقييم المشروعات . وخبرة مكتب التقي للقيود، هي أمور أساسيةشامالب تحديدا ق تتطلاسو األ

 تذكرالتي و تقييمات،  ةروسا مماثلة، كما انعكس ذلك في توصيات عدالتي يدعمها الصندوق قد أظهرت د
  ات.عرو لنجاح المش ةأن التدخالت المتكاملة بشكل أفضل باتباع نهج شمولي حاسم
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لة حقا، حيث تحتوي ليست ممث   التجديد العاشر لموارد الصندوقالمختارة لمبادرة تقييم األثر لفترة عينة ال -6
يحدد التقرير . ذات أداء أفضل مع إمكانية قوية للمبالغة في تقدير النتائج اتعو بشكل أساسي على مشر 

شاركت  –التي تشملها العينة، ويذكر أن عملية االختيار كانت تشاورية  19المشروعات الـ  معايير اختيار
تحيز ة لعملية االختيار. وقد أدى ذلك إلى عشوائيالغير إلظهار الطبيعة  –فيها جميع شعب إدارة البرامج 

. يظهر تحليل دقيق أنه تم اختيار المشروعات ذات األداء األفضل إلى حد كبير. و في االختيارواضح 
)مرضية( في تقارير  5حصلت على تصنيف في المائة من المشروعات في العينة  83ى سبيل المثال، وعل

وهذا ضعف عدد  ات )انظر الرسم البياني أدناه(.لمشروعل جمالياإل إلنجازإنجاز المشروعات بالنسبة ل
في  42نسبة  المغلقة في المجموعة؛ وقد حصلتالمشروعات المرضية في تقارير إنجاز جميع المشروعات 

 . شاملال إلنجازبالنسبة ل 5على تصنيف  المائة فقط من هذه المشروعات

في  2و 1في الجدولين  ربأكبشكل  ذات أداء أفضل في العينةوعات تم تضمين مشر  هحقيقة أنوتتضح  -7
 بين متوسط تصنيفات فوارقالملحق. ويظهر تحليل مكتب التقييم المستقل في الصندوق أن هناك 

عمليات التثبت من المشروعات في العينة، ومتوسط التصنيفات التي تقدمها تقارير إنجاز المشروعات، و 
. لجميع المعاييرالتي يجريها مكتب التقييم المستقل  تقييمات أداء المشروعات  /تقارير إنجاز المشروعات

ة. وعالوة ستداماالو  ة،فعاليالو  ،الفقر الريفيعلى ثر األ في معايير ختياراالوهناك أيضا تحيز واضح في 
( بالنسبة لجميع المعايير 0.10 > (pاالحتمالية ) قيمةال) داللة إحصائية اتذ فوارقعلى ذلك، فإن هذه ال

من الواضح أن هذا قد أدى و بين التصنيفات ليست عن طريق الصدفة.  فوارقمما يدل على أن التقريبا، 
 تجديد العاشر لموارد الصندوق.اللمدعومة من الصندوق في فترة المشروعات ا إلى المبالغة في تقدير أثر

 1الشكل 

 
 المستند إلى تصنيفات تقارير إنجاز المشروعات.تحليل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المصدر: 

في المائة من مشروعات العينة في فترة  10خالفا للمنهجية المعلنة في التقرير، لم يتم إنجاز سوى  -8
التي استندت إليها عملية اختيار  استراتيجية أخذ العينات. اشتملت التجديد العاشر لموارد الصندوق

عتبر في المائة من المشروعات المنجزة في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. وا 15المشروعات على 
في المائة فقط وليس  10حجم العينة الفعلي هو المشروعات. غير أن   لحافظةمثالوم احجم عينة مناسبهذا 

 األثر شعبة البحوث وتقييمعينة  تقارير إنجاز مشروعاتالنسبة المئوية من  2018-2016المغلقة في الفترة  تقارير إنجاز المشروعاتالنسبة المئوية من 

1التصنيف  2تصنيف                  3التصنيف                        4التصنيف   5التصنيف                   6التصنيف        
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مشروعا في العينة لم تنجز في فترة التجديد العاشر  19مشروعات من أصل  8في المائة. وهذا ألن  15
لموارد الصندوق، ولكن في فترة التجديد الثامن لموارد الصندوق )واحد(، وفترة التجديد التاسع لموارد 

)ثالثة(. وعلى الرغم من أن التقرير يحذر  )أربعة(، وفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقالصندوق 
مشروعات على ثمانية مشروعات تاريخ إنجازها في  107المجموع الذي يضم  يشتمل" بقوله)في حاشية( 

المشروعات الثمانية هي جزء إال أنه ال يذكر أن هذه  فترة التجديد التاسع أو الحادي عشر لموارد الصندوق"،
موارد  من العينة. إضافة إلى ذلك، ال تشرح الحاشية مضامين إدراج مشروعات منجزة في فترات تجديد

 أخرى في العينة.

بين التعلم والمساءلة عن طريق إدخال  تحقيق التوازنفي حين ينبغي أن يكون التعلم أولوية، فإن  -9
. نفس القدر من األهميةعنصر من العشوائية في عملية اختيار المشروعات من أجل تقييمات األثر له 

من أجل يتفق مكتب التقييم المستقل في الصندوق على أنه من األساسي تعظيم فرص التعلم من تقييم األثر 
 مكتب التقييم المستقل على يؤكدت وتنفيذها. وفي نفس الوقت، السماح للدروس بإثراء تصميم المشروعا

. اختيار المشروعات من أجل تقييمات األثربين تعزيز المساءلة والتعلم عند  أهمية ضمان التوازن السليم
نما هو أمر  امسبق اشرطعد المساءلة في التقييم( ليس وقياس النتائج واإلبالغ عنها )بُ  وحسب لتوليد التعلم، وا 

 يعزز مصداقية الصندوق كمنظمة ذات تركيز واضح على قياس النتائج واإلبالغ عنها بشكل شفاف.

. نظرا إلى أنه يجري تقييم آثار أو مجاالت التدخل تتطابق مع أنواع المشروعاتمجاالت التعلم أن ل يمكن -11
لتركيز  األبعاد المتعدد الطابع التعلم حولنشر  يمكنعمل الصندوق لفترات تجديد الموارد المختلفة، 

الصندوق على الزراعة والتنمية الريفية عن طريق ربط اآلثار باستثمارات الصندوق. وهذا يتطلب فهما لما 
ما يستثمر الصندوق فيه )المجاالت المواضيعية(؛ وكيف يستثمر )نوع التدخل(؛ وفيمن وأين يستثمر يلي: 

يمكن استخدام الورقة المواضيعية التي قدمتها دائرة )مستويات التدخل(؛ وآثار هذه االستثمارات. و 
لتحديد  لتدخالت المشروعات التي يدعمها الصندوق إطار تصنيف جديداالستراتيجية والمعرفة بعنوان 

ثراء المسار من مخصصات الميزانية إلى  واختيار المشروعات استنادا إلى هذه الفئات. ومن شأن تحديد وا 
 أن يعزز التعلم.التي ُصنفت في الورقة  األثر ضمن مجاالت التدخل

يشرح التقرير المنهجية  .قسم عن تحديات وقيود العمليةإضافة كان يمكن للتقرير أن يستفيد من  -11
سقاطها  . إال أنه ليس هناك شرح عن التحديات بأكملهاحافظة من العينة إلى الالمستخدمة في تقدير اآلثار وا 

. وشرح المنهجية والبياناتب المتعلقة قيودال م تحديدتي ملضافة إلى ذلك، وا  التي تمت مواجهتها في العملية. 
 بشكل كامللة هذه األمور أساسي لفهم نطاق األنشطة المنفذة، وألن النتائج ال يمكن لها أبدا أن تكون ممث  

  للحافظة بأكملها.

التجديد العاشر لموارد الصندوق نتائج إيجابية، مع  تظهر نتائج تقييمات أثر مشروعات فترة. ستنتاجاتاال -12
تجاوز المنظمة للمستهدفات المتعلقة بأهدافها االستراتيجية وغايتها الشاملة. غير أن تحليل مكتب التقييم 
المستقل يظهر أن التصميم غير العشوائي للعينة ال يمكن أن يعتبر ممثال لحافظة التجديد العاشر لموارد 

المشروعات ذات األداء  نحو إدراج تقييمات أثر في االختيارواضح تحيز فهناك . هابأكملالصندوق 
، األمر الذي يضعف مصداقية النتائج. وباإلضافة إلى ذلك، على الرغم من أن حجم العينة المعلن األفضل
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في  10في المائة من جميع المشروعات المنجزة في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، فإن  15كان 
 للعينة. التمثيل الحقيقيالمائة فقط منها تم إنجازه فعال في تلك الفترة، مما يثير الشكوك حول 

اختيار بوالتحديات المرتبطة  ،على التعلم تركيز المسعىمكتب التقييم المستقل في الصندوق قدر في حين ي -13
سسي، إال أن االحتمال القوي مؤ مستوى الالتجميع تقييمات األثر على من أجل  بشكل عشوائي اتعو المشر 

للخروج بنتائج متحيزة يمكن أن يؤثر على مصداقية المنظمة. ويقترح مكتب التقييم المستقل في الصندوق أن 
شُّعب. االختيار من قبل ال في التحيز في تقييمات األثر في المستقبل لضبط العشوائية من عنصريتم إدخال 

تأسيس مصداقية النتائج المستمدة من تقييمات األثر على المستوى  هذا شوطا طويال نحو قطعيسوف و 
  المؤسسي.
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تقارير إنجاز المشروعات مقارنة بين تصنيفات مشروعات العينة والتصنيفات من ال
جميع ل تقييمات أداء المشروعات/عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتو 

 المشروعات )في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق(

 1جدول ال 
مشروعا( المستخدمة في تقرير تقييم األثر في فترة التجديد العاشر لموارد  19) تصنيفات تقارير إنجاز مشروعات العينةمقارنة متوسط 

  1مشروعا( 97( )2018-2016الصندوق وجميع المشروعات المغلقة في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق )

  

متوسط تصنيفات 
تقارير إنجاز 

 عينة)مشروعات ال
تقييم األثر في فترة 

 التجديد العاشر(

متوسط تصنيفات 
تقارير إنجاز 

مشروعات ال
)المشروعات المغلقة 

في فترة التجديد 
-2016العاشر 
2018) 

الفرق في متوسط 
تصنيفات تقارير إنجاز 

 عينةالمشروعات )
تقييم األثر في فترة 

التجديد العاشر مقابل 
المشروعات المغلقة في 

فترة التجديد العاشر 
2016-2018) 

لقيمة ل "ت" اختبار
االحتمالية لمتوسط 
تصنيفات تقارير 

إنجاز المشروعات 
تقييم األثر  عينة)

في فترة التجديد 
العاشر مقابل 
المشروعات 

المغلقة في فترة 
التجديد العاشر 

2016-2018) 

وسيط 
تصنيفات 

تقارير إنجاز 
مشروعات ال
تقييم  عينة)

األثر في فترة 
التجديد 
 العاشر(

ط تصنيفات يوس
تقارير إنجاز 

مشروعات ال
)المشروعات 

المغلقة في فترة 
التجديد العاشر 

2016-2018) 

 عينة مشروعات
تقييم األثر في فترة 
التجديد العاشر ذات 

تقارير  تصنيفات
 مشروعاتالإنجاز 

ط يوسأعلى من 
تصنيفات تقارير 

مشروعات الإنجاز 
المغلقة في فترة 
التجديد العاشر 

2016-2018 

 %25 5 5 0.03 0.4 4.8 5.2 المالءمة

 %83 4 5 0 0.6 4.2 4.8 الفعالية

 %50 4 4.5 0.04 0.5 3.9 4.4 الكفاءة

 %50 4 4.5 0 0.6 3.9 4.5 االستدامة

 %92 4.3 4.8 0 0.5 4.2 4.8 أداء المشروعات

 %82 4 5 0 0.6 4.2 4.8 األثر على الفقر الريفي

 %0 5 5 0.04 0.3 4.4 4.8 االبتكار

 %17 5 5 0.05 0.4 4.5 4.9 توسيع النطاق

المساواة بين الجنسين وتمكين 
 المرأة

4.7 4.4 0.3 0.29 5 5 8% 

 %58 4 5 0.03 0.5 4.2 4.7 إدارة البيئة والموارد الطبيعية

 %56 4 5 0.03 0.6 4 4.7 التكيف مع تغير المناخ

 %0 5 5 0.01 0.4 4.4 4.8 أداء الصندوق

 %75 4 5 0 0.5 4.2 4.8 أداء الحكومة

 %83 4 5 0 0.6 4.3 4.8 للمشروعات شاملإلنجاز الا

 المصدر: حسابات مكتب التقييم المستقل في الصندوق باستخدام بيانات من تقارير إنجاز المشروعات.

 
 

                                                      

نظرا إلى أنه لم يتم التثبت من تصنيفات جميع المشروعات المنجزة في المجموعة، استخدم مكتب التقييم المستقل تصنيفات المشروعات  1
  (.2018-2016المغلقة )
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 2 لجدولا
مكتب التقييم المستقل التي أجراها  مشروعاتالمشروعات/تقييمات أداء الالتثبت من تقارير إنجاز عمليات متوسط تصنيفات مقارنة 

التجديد لموارد الصندوق وجميع المشروعات المغلقة في فترة  فترة التجديد العاشرلتقييم األثر مشروعا( المستخدمة في  19)عينة لل
  مشروعا( 58( )2018-2016لموارد الصندوق ) العاشر

 المعايير

متوسط تصنيفات 
التثبت من تقارير 

إنجاز 
 /المشروعات
أداء تقييمات 

 المشروعات
تقييم األثر  عينة) 

في فترة التجديد 
 العاشر(

متوسط تصنيفات 
التثبت من تقارير 
/ إنجاز المشروعات

تقييمات أداء 
 المشروعات

)المشروعات  
المغلقة في فترة 
التجديد العاشر 

2016-2018) 

الفرق في متوسط 
التثبت من  تصنيفات

تقارير إنجاز 
/ المشروعات

تقييمات أداء 
 المشروعات

تقييم األثر  عينة) 
في فترة التجديد 
العاشر مقابل 

المشروعات المغلقة 
في فترة التجديد 

-2016العاشر 
2018) 

اختبار "ت" للقيمة 
االحتمالية لمتوسط 

التثبت من تصنيفات 
تقارير إنجاز 
تقييمات / المشروعات

 أداء المشروعات
تقييم األثر في  عينة) 

فترة التجديد العاشر 
بل المشروعات مقا

المغلقة في فترة التجديد 
-2016العاشر 
2018) 

وسيط 
تصنيفات 
التثبت من 

تقارير إنجاز 
/ المشروعات

تقييمات أداء 
 المشروعات

تقييم  عينة) 
األثر في فترة 

التجديد 
 العاشر(

ط يوس
تصنيفات 
التثبت من 

تقارير إنجاز 
/ المشروعات

تقييمات أداء 
 المشروعات

)المشروعات  
المغلقة في فترة 
التجديد العاشر 

2016-
2018) 

تقييم  عينة مشروعات
األثر في فترة التجديد 
 العاشر ذات تصنيفات

التثبت من تقارير إنجاز 
تقييمات / المشروعات

 أداء المشروعات
ط يوسأعلى من 

تصنيفات تقارير إنجاز 
المغلقة في مشروعات ال

فترة التجديد العاشر 
2016-2018 

 %43 4 4 0.22 0.3 4.1 4.4 المالءمة

 %43 4 4 0.09 0.4 4 4.4 الفعالية

 %14 4 4 0.49 0.2 3.7 3.9 الكفاءة

 %29 4 4 0.45 0.3 3.7 4  االستدامة

 %57 4 4.3 0.04 0.3 3.9 4.2 أداء المشروعات

 %71 4 5 0.01 0.7 4 4.7 األثر على الفقر الريفي

 %71 4 5 0.07 0.6 4.3 4.9 االبتكار

 %43 4 4 0.1 0.4 4 4.4 توسيع النطاق

المساواة بين الجنسين وتمكين 
 المرأة

4.9 4.1 0.8 0.02 5 4 71% 

 %43 4 4 0.19 0.3 4.1 4.4 إدارة البيئة والموارد الطبيعية

 %57 4 5 0.02 0.6 3.9 4.6 التكيف مع تغير المناخ

 %57 4 5 0.07 0.5 4.1 4.6 أداء الصندوق

 %57 4 5 0.01 0.7 3.9 4.6 أداء الحكومة

 %57 4 5 0.03 0.6 4 4.6 للمشروعات شاملإلنجاز الا

تقييمات أداء و  عمليات التثبت من تقارير إنجاز المشروعاتالمصدر: حسابات مكتب التقييم المستقل في الصندوق باستخدام بيانات من 
 .المشروعات

 


