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 الملحق األول

تقرير  موقف اإلدارة من تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق بشأن
 تقييم األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق

تقييم األثر ير ر تقن ب التقييم المستقل ف: الصندوق بشأبالتعليقات الت: أوردها متتترحب إدارة الصندوق  -1
هذه لتستجيب  نوتود أ ،الت: ُنشرت ت: يستعرضها المجلسو  ،لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق

 التعليقات على النحو التال:.

 تعليقات عامة -ألف
مدرجة ف: تقييمات دراسة  19على عينة مختارة من  أساسا  تستند غالبية تعليقات متتب التقييم المستقل  -2

األثر لفترة التجديد العاشر للموارد. وعلى الرغم من اعتراف متتب التقييم المستقل بالجهود المبذولة ف: 
والدروس المستفادة مع تقدم الصندوق نحو تصميم وتنفيذ  على مستوى المؤسسة،التقرير لقياس األثر 

هذه المشروعات ممثلة للحافظة تون  أثار تساؤالت بشأن همشروعات بما يتعدى فترة التجديد العاشر، إال أن
  بما فيه التفاية نظرا للعملية التشاورية المجراة ف: اختيار المشروعات )الت: اشترتت بها الشعب اإلقليمية(.

اإلدارة أن تشير إلى أن النقاط مثار الجدل الت: أثارها متتب التقييم المستقل قد تم التطرق إليها بالفعل  وتود -3
 ي استعرضه المجلسذنص عليها صراحة ف: إطار الفعالية اإلنمائية الالو  ،بعد التجديد التاسع للموارد

(EB 2016/119/R.12)يار المبدئ: للمشروعات يتم من خالل . فف: فترة التجديد التاسع للموارد، تان االخت
نزاهة وتتامل العينة العشوائية ألنه تان يتوجب إال أنه لم يتن باإلمتان اإلبقاء على  ملية العينة العشوائية.ع

ألسباب  بمشروعات أخرى مشروعات باإلجمال( تسعةاستبدال العديد من المشروعات المختارة عشوائيا )
المختارة عشوائيا الت: خضعت لتقييم األثر، تانت هنالك شواغل تقنية  روعاتالمشوحتى بين عملية وتقنية. 

فإن االستنتاج الناجم عن  ،ومن هنا .ما أدى إلى بروز قضايا تتعلق بصحتهام المخالفةالبيانات حول دقة 
نهج تقييم األثر لفترة التجديد التاسع للموارد تمثل ف: تون طريقة العينة العشوائية غير مجدية، وبالتال: عدم 

 .توسيلة لالختيار التوصية بها

يتطلب إجراء اختيار عشوائ: متين علميا لعدد صغير من مشروعات الصندوق الت: استتملت أو أنجزت  -4
 إلخ( ،أو نمط المشروع ،تبيرة )مثال حسب اإلقليمتراتب: ( معايير تصنيف 100التجديد )حوال: خالل فترة 
ذا ما طبق االختيار العشوائ: على هذا العدد الصغير من يشت  لضمان أن  ل هذا االختيار تمثيال جيدا. وا 

ظاهرة معروفة تماما ف: المشروعات، فإنه من المحتمل مبدئيا أن يؤدي إلى عينة محفوفة بالمشاتل. وهذه ال
أدبيات اإلحصائيات، ومنها على سبيل المثال، التجارب الطبية، حيث تفشل الطريقة العشوائية ف: العينات 

 الصغيرة.

والمشاتل الت: تمت مواجهتها ف: إجراء تقييمات األثر لفترة التجديد العاشر للموارد ه: مشاتل شائعة حيث  -5
عتبارات العملية أو التقنية أو األخالقية من القدرة على التحديد العشوائ:. تتون العينة صغيرة وحين تحد  اال

ومناقشته مع المجلس، فقد تان الخروج بنهج واضح  إطار الفعالية اإلنمائيةوأما الحل الذي تم طرحه ف: 
وترد قائمة بهذه  ألثر لفترة التجديد العاشر للموارد.لومفصل بحيث يالئم اختيار المشروعات للقيام بتقييم 

 ، عالوة على تقارير تقييم األثر، وه: على النحو التال::إطار الفعالية اإلنمائيةالمعايير ف: 
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 الملحق األول

 إمتانية تعلم الدروس منها؛ (1)

 جدوى إجراء تقييم لألثر يت سم بالمتانة من الناحية العلمية؛ (2)

 الحصول على قبول تل من الحتومة والصندوق؛ (3)

 حافظة الصندوق.لقدرة هذا المشروع ألن يتون ممثال  (4)

وتم تصميم المشاورات مع الشعب اإلقليمية لضمان اإليفاء بجميع هذه المعايير، وعلى وجه الخصوص  -6
. وقد أدت عملية التثبت هذه لطلب مشروعات بديلة. ونجم تحديد المعيار الخاص بتمثيل الحافظة

قييمات األثر لفترة التجديد العاشر للموارد عن تطبيق هذه المعايير المشروعات األخيرة الت: أدرجت ف: ت
 المتفق عليها.

  تعليقات مخصوصة -باء

التجديد العاشر العينة المختارة لمبادرة تقييم األثر لفترة  :الهدف الثاني على مكتب التقييم المستقلتعليق 
ذات أداء أفضل مع  اتعو على مشر لة حقا، حيث تحتوي بشكل أساسي ليست ممث   لموارد الصندوق

 إمكانية قوية للمبالغة في تقدير النتائج

على ختيار اال يتمولم  ،تبع االختيار بصورة صارمة المعايير المنصوص عليها ف: إطار الفعالية: دارةاإل -7
قبل معرفة التصنيفات الت: ُأعطيت  2016أي أداء فعل: أو متوقع )تم االختيار ف: شهر يوليو/تموز أساس 

والحصول على رضى الحتومة،  مخالفةأما االعتبارات التقنية الخاصة بالحاجة لخلق بيانات للمشروعات(. 
 فه: اعتبارات حاسمة.

وقد أشار متتب التقييم المستقل إلى الرابط بين تقارير إنجاز المشروعات والمشروعات الت: جرى لها تقييم  -8
ن عزو ذلك إلى حقيقة أن بعض تقارير إنجاز المشروعات تتضمن بالفعل أدلة من تقييمات ويمت. لألثر
مما ينجم عنه تقارير أعلى جودة، وبالتال: تصنيفات أعلى. ولذا فإن الرابط بين التصنيفات األعلى  –األثر 

وقد قييمات األثر. لتقرير إنجاز المشروعات ليس باألمر المفاجئ نظرا للترتيز الموضوع على التعلم من ت
نجاز المشروعات أجري تجزء من تقييم األثر لفترة التجديد التاسع للموارد أن اإلبالغ إأظهر تحليل لتقارير 

)الفقرة  5لم يتن تافيا ف: توثيق تقارير إنجاز المشروعات. وبالتال:، فإن مجال اإلجراءات رقم  البراهينعن 
لربط التعلم من الرصد والتقييم وتقييمات األثر باإلبالغ عن النتائج. ف: إطار الفعالية اإلنمائية سعى ( 5)23

وبالفعل، فقد تم سن  قاعدة تسمح بتأخير مدته ستة أشهر ف: إعداد تقارير إنجاز المشروعات للمشروعات 
رير ومن هنا، فإن الدرجات األعلى لتقا المختارة لتقييمات األثر للتمتين من تضمينها نتائج تقييمات األثر.

 .البراهيننتيجة لتحسين استخدام  قد جاءتإنجاز المشروعات 

في المائة من  10خالفا للمنهجية المعلنة في التقرير، لم يتم إنجاز سوى مكتب التقييم المستقل: تعليق 
 .مشروعات العينة في فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق

يتم ربط فترات تجديد موارد الصندوق باستهالل المشروعات، ال بزمن إنجازها أو زمن عرض تقارير : دارةاإل -9
قد اختيرت ف: بداية التجديد العاشر للموارد، فإن تواريخ إنجازها لم تتن  المشروعاتإنجازها. وحيث أن 

ساس: األر، فإنه من معروفة إال بالنسبة لتلك المشروعات الت: تانت على وشك االنتهاء. ولتخليف أث
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 الملحق األول

ثر تانت تلك الت: المشروعات المختارة لتقييمات األ استتمال جميع االستثمارات الحاسمة. وبالتال:، فإن
ويعود السبب األساس: استتملت فيها جميع االستثمارات الحاسمة قبل انتهاء فترة التجديد العاشر للموارد. 

وجود مشروعات تم تمديدها من  إلىتجديد العاشر للموارد( الختيار مشروعات خارج المجال المعطى )فترة ال
فترة التجديد التاسع للموارد إلى فترة التجديد العاشر للموارد، أو بما يتعدى فترة التجديد العاشر للموارد إلى 
 فترة التجديد الحادي عشر للموارد )هنالك مشروع تم تمديده ثالث مرات(. ومع أن األمر ليس بالمثال:، إلى

زال  فما ،ان العديد من مشروعات الصندوق تتعرض للتأخير، وحيث أن التأخير ليس باألمر غير المألوف
 من المحتمل جدا للعينة أن تعتس الحافظة بأسرها.

  يمكن لمجاالت التعلم أن تتطابق مع أنواع المشروعات أو مجاالت التدخل: مكتب التقييم المستقلتعليق 

هذا التعليق تعليق معقول. وحيث أن المشروعات قد اختيرت لتمثل أنواعا مختلفة من المشروعات  :اإلدارة -11
. وسيسعى التحليل الجاري للنتائج الموضوع ايمتن إجراء المزيد من العمل على هذومجاالت تدخل متعددة 

 مر.واإلبالغ الالحق عن تقييمات األثر لفترة التجديد العاشر للموارد للقيام بهذا األ

 قسم عن تحديات وقيود العمليةإضافة كان يمكن للتقرير أن يستفيد من : مكتب التقييم المستقلتعليق 

هذا التعليق معقول. وقد جرت عملية تقدير األثر لفترة التجديد التاسع للموارد الستقاء الدروس  :دارةاإل -11
والت: تم إدراجها ف: إطار الفعالية اإلنمائية. وستستتمل عملية مشابهة  ،المستفادة للتجديد العاشر للموارد

 لفترة التجديد العاشر للموارد الستقاء الدروس لتقييمات األثر لفترة التجديد الحادي عشر للموارد. 

 


