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 تقرير تقييم األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوقمسودة 
 المقدمة -أوال
الستثمارات الصندوق لفترة التجديد العاشر  التقرير نتائج الجهود المبذولة لتقييم األثر المؤسس: اهذقدم ي -1

هذا  ويصف. ديةافر لى أثر تدخالت الصندوق اإلإر المؤسس: ثيستند األ(. و 2018-2016لموارد الصندوق )
والدروس  ات،على مستوى المشروع الت: تحققتنتائج الو لجهود المبذولة لقياس األثر المؤسس:، االتقرير 

من تحليل المشروعات، ويوفر تقديرات لألثر لتحديد ما إذا تانت أهداف التجديد العاشر لموارد المستفادة 
 الصندوق قد تحققت.

 الخلفية -ثانيا

، الذي 1نمائيةفعالية اإلالالتجديد العاشر لموارد الصندوق ف: إطار  لفترة ثراأل الجهود المبذولة لتقييم بدأت -2
ة. نمائيفعالية اإلالالشامل للصندوق لتحسين  توجهف: سياق ال تقييمات األثر يحدد المبادئ التوجيهية لتنفيذ

المتعلقة بتصميم وتنفيذ هيتل الستخدام األدلة ف: القرارات قد وضع لتوفير  نمائيةفعالية اإلالتان إطار و 
سلسلة من األنشطة للتغلب على القيود المفروضة على توليد واستخدام األدلة ف:  بما ف: ذلك – اتعو المشر 

 .لى النتائجيستند إوالمض: قدما بجدول أعمال  ،صنع القرار

من  ف: المائة 15 تقييمات أثر صارمة على ما يقرب من إجراء نمائيةفعالية اإلالإطار  يتطلبو  -3
اآلثار تمثل حافظة التجديد العاشر لموارد الصندوق، من أجل تقييم واإلبالغ عن الت: المشروعات، 

لتحسين نظام إدارة  وتجزء من إطار الفعالية اإلنمائية، أضُطلع بإصالحاتلعمليات الصندوق.  المؤسسية
إنشاء مؤشرات أساسية يمتن استخدامها لإلبالغ عن المخرجات والنواتج على  من خاللالنتائج واألثر 

بتقديم صورة شاملة عن للصندوق  معا األثر والمؤشرات األساسية اتسمح تقييمالمستوى المؤسس:. وت
ع بتجمي حنتائجه. وف: الواقع، الصندوق هو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة الت: لديها منهجية مؤسسية تسم

 2.على النحو المبين ف: هذا التقريرتقديرات األثر 

لى جانب و  -4  استخالص الدروس الهامة من المشروعاتبللصندوق تقييمات للسماح الاألثر، تم تصميم  قياسا 
وتجميع الدروس على المستوى المؤسس:. وتشمل تقييمات األثر الت: أجريت لفترة التجديد العاشر  ،اإلفرادية

األقاليم الخمسة للصندوق. وتوفر تل دراسة تقييما لألثر إلى جانب  تغط   دراسة 17لموارد الصندوق 
الدروس المستفادة من المشروع. وبالتال:، تمثلت األهداف النهائية لتقييمات أثر التجديد العاشر لموارد 

الدروس المستفادة  واستخالص، (اإلجمالية نمائيةفعالية اإلال )أي الصندوق ف: اإلبالغ عن األثر المؤسس:
 الت: يمتن أن تغذي العمليات. الرسائل الرئيسية نباطاستتقييمات أثر المشروعات اإلفرادية من أجل  من

                                                      
تجزء  طار استنادا إلى الدروس المستفادة من الخبرة ف: إثبات األثراإلوضع  وقدوافق المجلس التنفيذي على إطار الفعالية اإلنمائية.  1

 (.EB 2016/117/R.8/Rev.1)انظر  فترة التجديد التاسع لموارد الصندوقلمبادرة تقييم األثر من 
إطار عن ، وف: القسم الثان: من وثيقة للصندوق Rural21على عرض عام للنهج المستخدم من قبل الصندوق ف: مجلة  االطالعيمتن  2

 .(EB 2016/119/R.12) اإلنمائيةالفعالية 

http://www.rural21.com/english/news/detail/article/corporate-level-impact-measurement-ifads-experience-00002734/?tx_ttnews%5BsViewPointer%5D=8&cHash=8204a42f3565d0bc07af0f0bee034aab
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لفترة التجديد العاشر  ئجاف: إطار قياس النتواردة الاإلبالغ عن األثر المؤسس: المؤشرات الرئيسية  ستخدميو  -5
. وترتبط هذه األهداف المؤسسية األهداف االستراتيجيةة و الغايترتبط هذه المؤشرات بو لموارد الصندوق. 

هدف التنمية و  )القضاء على الفقر( 1بأهداف التنمية المستدامة، وال سيما هدف التنمية المستدامة 
اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتج: ]مضاعفة  3)القضاء على الجوع( )وخاصة الغاية  2 المستدامة
ضمان وجود نظم إنتاج غذائ: مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية ] 4والغاية  [2030بحلول عام  األغذية
، بينما تتمثل الحراك االقتصاديوتتمثل الغاية االستراتيجية للصندوق ف: زيادة   [(.2030بحلول عام  متينة

)الهدف (، وتحسين الوصول إلى األسواق 1تحسين اإلنتاج )الهدف االستراتيج: أهدافه االستراتيجية ف:: 
 .تم قياس هذه المؤشرات ف: تقييمات األثروقد  3(.3(، وتعزيز الصمود )الهدف االستراتيج: 2االستراتيج: 

دية، والت: تم افر تقييمات األثر اإل ف: مستخدمةالو  بمشروعات محددةل مؤشرات األثر الخاصة تتم  ه: و 
 ت والُشعب اإلقليمية ف: الصندوق.الحتوما تحديدها بالتشاور مع

الذي و لحافظة الصندوق،  ومنتظمستنارت أهداف هذه المؤشرات المؤسسية األربعة من استعراض دقيق او  -6
ووضعت للحافظة بأتملها.  المحتملة الشاملةاآلثار  –استنادا إلى االستثمارات الفعلية للصندوق  –حدد 
 40 توقع أن يشهدمن الم ::األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق على النحو التال اتتقييم أهداف

 43تبيرا تنتيجة للمشروعات االستثمارية الممولة من الصندوق، وأن يزيد  حراتا اقتصاديامليون شخص 
فرص من  مليون شخص 42ن وأن يحس  (، 1)الهدف االستراتيج:  بشتل تبير إنتاجهممليون شخص 

صمودهم )الهدف االستراتيج:  مليون شخص 22(، وأن يعزز 2وصولهم إلى األسواق )الهدف االستراتيج: 
 (.1شتل ال( )3

 1الشتل 
 أهداف تقييمات األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق

 

 
 

 

                                                      
 : مقترح تنقيح إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق.EB 2016/119/R.13/Rev.1انظر الوثيقة  3

 مليون 43

 شخص
 مليون 22

 شخص
 مليون 42

 شخص
 مليون 43

 شخص

 زاد حراكهم االقتصادي

الهدف  الغاية االستراتيجية
 3االستراتيجي 

الهدف 
 2االستراتيجي 

الهدف 
 1االستراتيجي 

 زاد إنتاجهم تحسن وصولهم إلى األسواق تعزز صمودهم

https://webapps.ifad.org/members/eb/119/docs/arabic/EB-2016-119-R-13-Rev-1.pdf
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 األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق تقييماتأهداف  -ثالثا

الصندوق على تبن: تقييمات األثر لفترة التجديد العاشر لموارد بما يتماشى مع إطار الفعالية اإلنمائية،  -7
لمض: قدما نحو نظام موحد الدروس المستفادة من تقييمات األثر لفترة التجديد التاسع لموارد الصندوق. ول

، تم تحديد (فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بنهاية يتم تحقيقه بالتامل) مؤسس:ر الثاأللتقييم 
تلك القصد من  تنيلم شر لموارد الصندوق. و مجموعة واضحة ومحددة من األهداف لفترة التجديد العا

 .نظام مناسب إلضفاء الطابع الرسم: على النهجوضع أيضا قياس األثر، بل مجرد  األهداف

 :التال:تاألهداف المحددة لتقييمات األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق  وتانت -8

  على األقل وتقدير األثر اإلجمال: لفترة التجديد العاشر لموارد  4ةاألثر الالحق اتتقييممن  12استتمال
 الصندوق؛

  سبقة مالشروع ف: جمع البيانات األساسية فيما ال يقل عن ستة تقييمات تصميم خطط تقييم األثر و
 ؛لألثر

 نظام إدارة موحد لضمان تقييمات لألثر متسقة وعالية الجودة؛ وضع 

 يمات األثر؛وضع استراتيجية لنشر مخرجات تقي 

  تدريبية على تقييم األثرإعداد مواد. 

حقق األهداف الرئيسية لتقييمات األثر لفترة أن يللصندوق يعن: أنه يمتن تحقيق هذه األهداف الخمسة و  -9
 الت: يحتاجهاالبيانات  لدالفعالية اإلنمائية. وه: تو ف: إطار واردة  :تما هالتجديد العاشر لموارد الصندوق 

المؤشرات المتعلقة بتل من الغاية الشاملة  باستخداماإلبالغ عن اآلثار اإلجمالية لعملياته  أجل الصندوق من
ق، اسو األ اإلنتاج، والمشارتة ف:زيادة ) االستراتيجية فللصندوق )زيادة الحراك االقتصادي( واألهدا

س:. تما تسمح والصمود(، باإلضافة إلى استخالص الدروس على مستوى المشروعات والمستوى المؤس
ام موحد إلدارة أنشطته الخاصة بتقييم األثر الت: تتم ل أنشطته الجارية ف: جمع ظللصندوق أيضا بإنشاء ن

القائمة على المشروعات. ومن خالل هذه العملية، يواصل الصندوق تعزيز جهوده نحو تحسين  البيانات
 الفعالية اإلنمائية.

من  17تم استتمال  تقييم األثر:بالمتصل  العاشر لموارد الصندوقلفترة التجديد قد تحقق الهدف المحدد و  -11
المشروعات الت:  1من المشروعات الت: يدعمها الصندوق. ويورد الجدول  19تغط:  تقييمات األثر الالحقة

 مت من خالل تقييمات األثر الالحقة إلى جانب مجاالتها المواضيعية.قي  

                                                      
جمع البيانات ل ة، يتم التخطيطاألثر المسبق اتتقييم ل، بينما ف:تدخحدوث الجمع البيانات بعد ل ، يتم التخطيطتقييمات األثر الالحقة ف: 4

، وغالبا ما تتون هناك هاذيتنفلسنوات عدة خط أساس. وبشتل عام، تُفضل الُنهج المسبقة، ولتنها تستغرق  يدرجوعادة ما  قبل التنفيذ،
 المسبقة مع مرور الوقت. تقييماتالمزيد من ال من أجل إجراء عملوقد تان نهج الصندوق التعلم من الُنهج الالحقة والمشاتل. 
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 1الجدول 
 فترة التجديد العاشر لموارد الصندوقتقييمات األثر الالحقة خالل 

 المجال المواضيع: المشروع البلد اإلقليم
 البنية األساسية للطرق واألسواق المقاومة لتغير المناخ مشروع البنى األساسية الساحلية المقاومة لتغير المناخ بنغالديش آسيا والمحيط الهادي 

 البنية األساسية )الطرق(، التحسينات البيئية الريفية غانتس:مشروع التنمية الزراعية المتتاملة ف:  الصين -

 مشروع تنمية المجتمعات الساحلية إندونيسيا -
التخطيط المجتمع:/التدريب على تنمية األعمال، التدريب على 

 إدارة السواحل، إنشاء وتنمية مرفق للسوق وسالسل القيمة

 تنمية سالسل قيمة شمولية وتعزيز سوق الخدمات الهضاب والجبالمشروع الزراعة عالية القيمة ف: مناطق  نيبال -

 الري )األرز( مشروع تعزيز إنتاج األرز المروي الفلبين 

أفريقيا الشرقية 

 والجنوبية
 الري، التدريب الزراع:، التدريب المجتمع: برنامج التنمية التشارتية للري على نطاق صغير إثيوبيا

 
 تينيا

برنامج التسويق التجاري لمنتجات األلبان لصالح أصحاب 

 الحيازات الصغيرة

سل قيمة تسويق اإلنتاج األسري لمنتجات األلبان وتنمية سال

 الحليب
 الري، حيازة األراض: دعم التنمية ف: إقليم: ميناب: وميالت:مشروع  مدغشقر -

    

 الصادراتمشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل  رواندا -
سل القيمة/الشراتات بين القطاعين العام والخاص )البن، سال

 الشاي، الحرير، محاصيل البستنة(

- 
جمهورية 

 تنزانيا المتحدة

الثروة الحيوانية؛ وبرنامج  -برنامج تنمية القطاع الزراع:

 مساندة الخدمات الزراعية
 مدارس المزارعين الحقلية –اإلرشاد 

أمريتا الالتينية 

 والتاريب:

 بوليفيادولة 

المتعددة 

 القوميات

المرحلة األولى: المشروع  -خطة الستئصال الفقر المدقع 

الرائد لتعزيز قدرة المجتمعات واألسر الت: تعيش ف: فقر 

 مدقع ف: توتشابامبا وبوتوس:

 مشروعاتالمساعدة التقنية/بناء القدرات من أجل تنمية ال

 البرازيل  -
المجتمعات المحلية الريفية ف: المناطق مشروع تنمية 

 (Gente de Valorالمعدمة ف: والية باهيا )

 تنمية اإلنتاج واألسواق 

  التنمية البشرية واالجتماعية

 المتسيك -
مشروع التنمية المجتمعية للغابات ف: الواليات الجنوبية  

 )تامبيتش: وتشياباس وواَهتا(
 الصغرى، وتغير المناخ مشروعاتالغابات وتنمية ال

الشرق األدنى وشمال 
 أفريقيا وأوروبا 

 الثروة الحيوانية/متون الثروة الحيوانية الخاص بتغير المناخ  مشروع تنمية الثروة الحيوانية والمراع: طاجيتستان

أفريقيا الغربية 
 والوسطى

 واالئتمانالوصول إلى البذور  برنامج دعم التنمية الريفية ف: غويرا تشاد

- 
سان توم: 

 وبرينسيب:

برنامج التنمية التشارتية للقطاع الزراع: ألصحاب 

الحيازات الصغيرة ومصايد األسماك الحرفية؛ ومشروع 

 الزراعة التجارية ألصحاب الحيازات الصغيرة

 تنمية المزارع األسرية، تعزيز منظمات المنتجين

 تنمية سالسل القيمة مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية السنغال -
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 ههذف:  هااإلبالغ عن غير أنه لن يتم 5،ستتمالف: طور اال سبقةمال ألثراات تقييممن ستة هناك تما أن  -11
تقييمات  2الجدول  عرض. ويأنه لم يتم جمع سوى البيانات األساسية ف: الوقت الحال:إلى نظرا  وثيقةال

 الحال:.سبقة الت: تم الشروع بها ووضعها لماألثر ا

 2الجدول 
 سبقة خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوقمتقييمات األثر ال

 التمويل التقرير األساس:* الوضع المشروع البلد اإلقليم

آسيا والمحيط 

 الهادي

 الهند

برنامج تمتين المجموعات 

القبلية الشديدة الهشاشة ف: 

 أوديشا وتحسين سبل عيشها

 ُأنجز

ديسمبر/تانون  17

 األول

 المشروع

أفريقيا الشرقية 

 والجنوبية

 إثيوبيا

برنامج التنمية التشارتية للري 

 -على نطاق صغير 

 المرحلة الثانية

 المشروع ديسمبر/تانون األول 18 ُأنجز

 أوغندا -

مشروع استعادة موارد الرزق 

 ف: اإلقليم الشمال:

 الصندوق سبتمبر/أيلول 19 جمع البيانات جار  

األدنى الشرق 

وشمال أفريقيا 

 وأوروبا

 األردن

مشروع النمو االقتصادي 

 والتوظيف الريف:

المسودة قيد التنقيح بعد التعليقات 

 عليها

نوفمبر/تشرين  18

 الثان:

 الصندوق

 طاجيتستان -

مشروع تنمية الثروة الحيوانية 

 المرحلة الثانية -والمراع: 

 المسودة متاحة

نوفمبر/تشرين  18

 الثان:

 الصندوق

أفريقيا الغربية 

 والوسطى

 تشاد

مشروع تحسين صمود النظم 

 الزراعية ف: تشاد

 التقرير قيد التتابة

نوفمبر/تشرين  18

 الثان:

 الصندوق

 .2017 /تشرين األولأتتوبرحتى صالح  :لتقرير األساسلر الزمن: المقد   حد* ال
 جراءإلموحد و  ،متسق ،قياس:نظام التجديد العاشر لموارد الصندوق، قام الصندوق بوضع خالل فترة و  -12

المبادرة الدولية وقد قدمت . أن تقييمات األثر تلب: معايير الجودة ومتسقةنظام الثر. ويضمن األ اتتقييم
(، والخبراء الخارجيون الدعم التقن: نمائيةاإلوالمسوح بيانات المرتز حلول ، والبنك الدول: )لتقييم األثر

 تقييمات.الويوفر الملحق األول نظرة عامة عن النهج المستخدم ف:  نتاج.اإلدورة  لتوحيد

 تقييم األثر أربعة أنشطة رئيسية:إنتاج  تشمل دورةو  -13

يتم توضيح نظرية التغيير للمشروع، والمؤشرات الت: يتعين النظر فيها، واألسئلة الت: . التخطيط (1)
 ،بالتشاور مع الحتومات والفريق القطري للصندوقثر، معين لألجب اإلجابة عليها ف: أي تقييم ي

                                                      
يتم جمع بيانات تقييمات األثر المسبقة بالتزامن مع جمع بيانات التقييمات الالحقة من أجل توفير الموارد.  فالقيام بجمع البيانات  غالبا ما 5

 تم إنجازه )الحق( ف: نفس الوقت الذي يتم فيه البدء ف: مشروع ويحتاج إلى خط أساس )مسبق( أقل تتلفة.من أجل مشروع ي
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 ثم يتم إعداد، والمؤشرات المؤسسية الرئيسية للصندوق. لمشروعل :منطقاألساس ال والمواءمة مع
 .هج التمية والنوعية الت: يجب استخدامهاة لتقييم األثر تحدد النُ قياسيخطة 

تمام عملية  ،جمع البيانات النوعية والتميةلتطوير أدوات . يتم التنفيذ (2)  ،شرتة لجمع البيانات تعيينوا 
 ،التم:النوع: و العمل الميدان:  استتمالو  ،جمع البيانات لضمان مراقبة الجودةلبروتوتوالت ووضع 

نشاء مجموعات البيانات  .وا 

المعلومات االرتجاعية من الحتومات والفرق  يتم تحليل النتائج التمية والنوعية، وبعد تلق:. التقييم (3)
المؤشرات ويجيب على األسئلة  يشملالذي و  ،تقييم األثرل ف: تقرير موحدالنتائج تجميع يتم  ،القطرية

 .المحددة ف: خطة تقييم األثر

ي الذ –تقرير تقييم األثر برفق لت: تُ بيانية( الرسوم الو  ،المواجيزمنتجات مساعدة ) إعداديتم . النشر (4)
 .أنشطة النشرلقيام بتمهيدا ل – ةتقنيأتثر يعتبر ذا طبيعة 

 تقييم األثر.نظام إدارة ل المختلفة لمراحلا 2الشتل  يوضحو  -14

 2الشتل 
 لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق األثرنظام إدارة 

 
وحيد يضمن هذا التلفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق هذا النظام. و تقييمات األثر قد اتبعت جميع و  -15

 ية المقارنة عبر المشروعات والبلدان على مدار دورة تقييم األثر بالتامل، مع السماح بوضعقابلييس اقللم
أنه يتيح تجميع تقديرات األثر من دراسات مختلفة.  تما ظروف البلد والمشروع. بحسبف: سياقها  التقييمات

وتجميع تقديرات  ،البيانات تقاسمو  ،ضروري لشفافية البحوث ،لتحليللبروتوتول ، باالقتران مع هذا النظامو 
 .األثر
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. وبالبناء تقييمالوضع استراتيجية لنشر مخرجات ف: من النظام نشاط رئيس: مرتبط بالمرحلة األخيرة  لتمث  و  -16
، وترتيز الصندوق على لموارد الصندوق تاسعالتجديد العلى الدروس المستفادة من تقييمات األثر لفترة 
 بينمنهج: إلنشاء منتجات المعرفة لنشر نتائج تقييم األثر توليد األدلة من أجل العمليات، تم وضع نهج 

تقرير عن تقييم  ، بما ف: ذلكة تتميلية ويجري تقاسمهايمنتجات معرف ةتم تطوير عد وقد .العامجمهور ال
طبوعة وم ،والرسوم البيانية استنادا إلى تقييمات األثر سياساتية،المواجيز الن:، وسلسلة من تقاألثر ال

 تما يتم عقد ؤسسية عن الفعالية اإلنمائية للصندوق متاحة على موقع الصندوق على شبتة اإلنترنت.م
 ،والتحقق من صحة/مناقشة نتائج تقييم األثر مع الفرق القطرية ،عمل ألصحاب المصلحة لنشر اتحلق

ولتن  ؛ف: المستقبل اوتنفيذه اتتصميم المشروعمن أجل لتجميع الدروس المستفادة  اتوموظف: المشروع
النهج العام وراء هذه المنتجات هو و  6.خططا لها أصالمنتظم تما تان م تنعقد بشتلحلقات العمل تلك لم 

 .تصالاالقنوات مجموعة متنوعة من استخدام ب ،ةمختلف لجماهير مناسبةتطوير مواد 

، تم إعداد ة األخرى ألجل تحسين قدرات الرصد والتقييم ف: القطاع الريف:يمع الجهود المؤسس وبما يتماشى -17
مراتز التعلم عدة دورات تدريبية على تقييمات األثر، بما ف: ذلك تدريبات للنظراء الحتوميين باالشتراك مع 

، مراتز التعلم بشأن التقييم والنتائج/برنامج ف: الرصد والتقييم الريفيينف: إطار مبادرة  بشأن التقييم والنتائج
تم يو  .وحدات إدارة المشروعات، وأصحاب المصلحة المحليين على مفهوم ومنهجيات تقييم األثرلوتدريبات 

تقاسم المواد التدريبية المعدة لوحدات إدارة المشروعات، وأصحاب المصلحة المحليين عن مفهوم ومنهجيات 
 .تحديد النطاقلبعثة وموظف: المشروعات بعد تل مع الفرق القطرية  تقييم األثر

مجموعة بمثابة  وسوف تتون ،على نطاق أوسع، يتم وضع مبادئ توجيهية لتقييم األثر ف: صيغتها النهائيةو  -18
  موضع التنفيذ.تقييم ال دورة وضعلأدوات 

 التجديد العاشر لموارد الصندوقفترة لاآلثار على مستوى المشروعات  -رابعا

ثرا تبيرا على أ إجماال المنجزة تجزء من التجديد العاشر لموارد الصندوقالسبعة عشر ُتظهر تقييمات األثر  -19
 غاية المؤسسية.والالثالثة للصندوق، األهداف االستراتيجية  إلى اسيقبال اتحياة المستفيدين من المشروع

األثر فيما يتعلق بتل هدف  قوةظهر األعمدة وتُ . المشروعات الت: تم تقييمهاآثار  قوة 3يلخص الجدول و  -21
أثر  ( =-) ناقصالعالمة و  أثر إيجاب:؛ =)+(  زائدعالمة ال :الغاية الشاملةأو  ةستراتيجيمن األهداف اال

ويشمل الملحق الثالث توليفة  8= غير منطبق. منطبقوغير  7؛ذي داللة( = أثر غير 0) والصفرسلب:؛ 
لهدف االستراتيج:، زاد ل بالنسبةتلما تان األثر أقوى و  9المشروعات اإلفرادية. أتثر تفصيال ألثر ونتائج
ف:  20-0على سبيل المثال، تشير عالمة زائد واحدة إلى أثر جيد )يتراوح بين و . عدد الرموز ف: تل خلية

                                                      
 يحد من القدرة على نشر النتائج. ، ممايعود السبب ف: هذا جزئيا إلى حقيقة أن إنجاز العديد من تقييمات األثر ف: نفس الوقت 6
 ف: المائة( بأن النتائج تانت مختلفة عن الصفر. 90محدودة )أقل من  هذا يعن: أنه من وجهة نظر إحصائية هناك ثقة 7
ا لم تشر نظرية التغيير إلى أنه ينبغ: أن يتون لها أثر ذال تسعى جميع المشروعات إلى تحقيق جميع األهداف االستراتيجية الثالثة. فإ 8

 ير منطبق".على هدف استراتيج: ما، لم يتم إدراجه ف: القياس، وهتذا فإن المؤشر "غ
المواجيز السياساتية لتل مشروع ف: فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق متاحة أيضا وتحتوي على موجز للمشروعات، وأهدافها،  9

المجموعة االفتراضية. تما تشمل الوثائق السياساتية أيضا رسوما بيانية ترتز على أثر بواألثر على المستفيدين من الصندوق مقارنة 
https://www.ifad.org/en/impact-على وثائق تقييمات األثر ف: الموقع  االطالعدد على متغيرات النواتج ذات االهتمام. ويمتن مح

assessment . 

https://www.ifad.org/en/impact-assessment
https://www.ifad.org/en/impact-assessment
https://www.ifad.org/en/impact-assessment


EB 2019/127/R.5 

 

8 

ف:  40ف: المائة(، وثالث عالمات زائد إلى أثر قوي جدا )فوق  40-20المائة(، وعالمتا زائد إلى أثر قوي )
 المائة(.

المشروعات الت: تم تقييمها آثار  ألنشطةبشتل عام، تان : عمود األول(لا: اإلنتاج )1االستراتيجي  الهدف -21
نوع  بحسب ،على اإلنتاج، على الرغم من أن طبيعة هذه اآلثار تباينت بين البلدان 10ذات داللة إحصائية

 جدااإلنتاج واإلنتاجية، ف: المتوسط، قوية  اآلثار علىتانت . و وسالسل القيمة المدعومة ات،عو المشر 
باستثناء  اتعو المقارنة ف: جميع المشر مجموعة إيجابية بالنسبة للمستفيدين مقارنة بمزارع:  داللةوذات 

 .ذات داللةلبية و وف: طاجيتستان حيث تانت س ،اآلثار ذات داللة بنغالديش حيث لم تتن

ثيوبيا. وف: رواندا، تانت متاسب اإلنتاج تبيرة بشتل خاصو  -22 مشروع تعزيز زاد  ف: رواندا، ونيبال، وا 
 )مزارع: البن من خالل التعاونيات، الذي استهدف سلسلتين للقيمة الدخول الريفية من خالل الصادرات

سل ساللمن خالل نهج مبتتر ة البستن :مزارعمحاصيل بشتل تبير من إنتاج  (ةالبستن محاصيل ومزارع:
الذي مشروع الزراعة عالية القيمة ف: مناطق الهضاب والجبال أدى وف: نيبال،  .الدعم المال:ب اقترنالقيمة 
 ف: أنشطةنهج التنفيذ القوي الذي ضمن التقدم  بفضلاإلنتاج  آثار على إلىمنظمات المنتجين، دعم 
الذي تانت تغطيته على إثيوبيا، ف: التشارتية للري على نطاق صغير  برنامج التنمية. وف: سل القيمةسال

حتى ف: موسم الجفاف، وذلك  نةعلى اإلنتاج ف: مجال البست اا تبير أثر المستفيدون  شهد، صعيد القطر
 .ف: سياق جفاف شديد بشتل خاصمخاطر الإدارة ف:  اسبقا مدور  أدتالت: ية للري، ساسلبنية األابفضل 

دى قطيع الماشية بشتل تبير لزاد حجم  ،طاجيتستان ف: تنمية الثروة الحيوانية والمراع:مشروع وف:  -23
إال أن التمية السنوية واليومية من الحليب المنتج تانت أقل بتثير بالنسبة للمستفيدين مقارنة  ،لمستفيدينا

تانت غير المستخدمة أن مصادر التغذية  يرجع ذلك إلىربما و  .الضبطالمقارنة أو ف: مجموعة بنظرائهم 
 .تافية إلطعام قطيع أتبر من الماشية

عبر مؤشرات الوصول إلى األسواق ثار اآل: : الوصول إلى األسواق )العمود الثاني(2هدف االستراتيجي ال -24
 بقوةق( إيجابية اسو األ ف: مشارتةالأو المؤشرات المتعلقة ب ،أو الهوامش اإلجمالية ،)ال سيما قيمة المبيعات

 بوليفيادولة باستثناء مشروعات  ،الت: تم تقييمها اتعو جميع المشر ل إجمال:، وذات داللة بالنسبةبشتل 
مختلفة بشتل تبير المستفيدين  مؤشراتحيث لم تتن وبرينسيب: وسان توم:  والبرازيل، المتعددة القوميات،

 .مقارنةمجموعة ال مزارع: عن نواتج

الدعم  أنشطة نفيذنهجا مبتترا من خالل ت ف: الصين مشروع التنمية الزراعية المتتاملة ف: غانتس:طور و  -25
ظهر النتائج أن األسر الت: وتالبيئة الريفية.  ظروف الرامية إلى تحسين نشطةالزراع: جنبا إلى جنب مع األ

وف: السنغال، تان  ات.إنتاج الخضرو من  أعلى وقيمةأتبر شهدت غالت  دعمتتلقى هذا المزيج من ال
ناجحا ف: جعل اإلنتاج مربحا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.  مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية

لألسر بالنسبة واسع الهامش الف، وأتثر من ذلك على يتثهامش الالعلى زاد الوصول إلى األسواق و 
 .المستفيدة

                                                      
 ف: المائة.  90"ذات داللة" ف: هذا القسم يعن: ذات داللة إحصائية على األقل بمستوى ثقة نسبته  تعبير 10
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محورت المشروع ف: الغالب على التدخالت المجتمعية الت: تحيث رتز ، المتعددة القوميات بوليفيادولة وف:  -26
 حيث يشير األثر إلى بيع منتجات الثروة الحيوانية، . وهنا،الثروة الحيوانيةمن نة سالالت محس  توزيع  حول

هذا أمر مفهوم  غير أن .المقارنةف: مجموعة المزارعين  واتجمختلفة بشتل تبير عن ن النتائجلم تتن 
 .لمجتمعات الفقيرة والبعيدة للغايةلدى ابالنظر إلى أن الترتيز الرئيس: للتدخل تان تحسين قاعدة اإلنتاج 

سل القيمة يرتزان على تعزيز بمشروعين لسال النتائج تعلقت، وبرينسيب: ف: سان توم:من جهة أخرى، و 
برنامج التنمية التشارتية للقطاع الزراع: ) ياتوالفلفل من خالل التعاون ،والبن ،سالسل قيمة التاتاو

ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصايد األسماك الحرفية؛ ومشروع الزراعة التجارية ألصحاب الحيازات 
المقدرة تانت ذات داللة  ثاروعلى الرغم من أن النتائج تانت إيجابية ف: المتوسط، إال أن اآل .(الصغيرة

 فقط. لبن والفلفلاة لسالسل قيمبالنسبة إحصائية 

المتصورة يا لقدرة المزارعين ذاتمؤشرا  صمودن التضم  : : الصمود )العمود الثالث(3الهدف االستراتيجي  -27
إلى حد وذات داللة المؤشرات إيجابية و تنويع المحاصيل والدخل. لمؤشرات و  ،على االنتعاش من الصدمات

 .تقريبا تقييمهاات الت: تم عو لجميع المشر  بالنسبةتبير 

ف: إثيوبيا، برنامج التنمية التشارتية للري على نطاق صغير تانت آثار الصمود قوية بشتل خاص ف: و  -28
على عتس نظرائهم ف: مجموعة المقارنة،  همالمستفيدون قدرة أتبر على تنويع حافظة محاصيل حيث أظهر

ائد حتى ف: ظل ظروف و بتوليد عة للري، والت: سمحت لهم ساسيللبنية األ نظيم:دور التالبسبب وذلك 
أتبر،  صمودج تاو من تعاونيات البن المدعومة ن ، أظهر المستفيدونف: رواندا وبالمثل. الجفاف الشديدة

 .على قدرة األسر على التعاف: من الجفاف اتبير  اإيجابي اعلى سبيل المثال أثر 

 صمودال آثارتانت و ذات داللة إحصائية.  ثاراستثناءات ف: بنغالديش والصين حيث لم تتن اآلجدت وُ و  -29
عند قياسها على أساس تصور بشتل هامش:(،  ذات داللة)ولتنها وبرينسيب: توم:  نسلبية ف: سا

المزارعين المستفيدين التصور األتثر سلبية لدى  ية على التعاف: من الصدمات. وتانالمزارعين لقدرتهم الذات
 .أعلى مقارنة بنظرائهم اآلخرين هم لها، وتعرضلصدماتبالنسبة لشدة ا

شاملة للصندوق المتمثلة ف: تحسين الحراك ال غايةبالنسبة إلى ال: غاية: الحراك االقتصادي )العمود الرابع(ال -31
مة. ويعر ف بالنسبة لجميع المشروعات المقي  ذات داللة االقتصادي للمستفيدين، تعتبر النتائج إيجابية و 

ستند إلى تالحراك االقتصادي على أنه التحسينات ف: الوضع االقتصادي، وقد تم قياسه من خالل مؤشرات 
تجدر و والدخل الزراع:(.  ،األخرى )مثل إجمال: الدخل موالمؤشرات مقاييس األاألصول، باإلضافة إلى 

 .عات من حيث الحجمالدخل تظهر تباينا واسعا بين المشرو  اآلثار علىاإلشارة إلى أن 

زيادة ف: الدخل  بنهناك، شهد مزارعو الوعلى سبيل المثال، تانت متاسب الدخل تبيرة جدا ف: رواندا. و   -31
إلى خمسة أضعاف ف: المحاصيل  تصلو زيادة  نةالبست محاصيل ف: المائة، بينما شهد مزارعو 32بنسبة 

. وف: إثيوبيا، تانت آثار الري على ف: المائة ف: دخلهم 100والمبيعات، وشهد البعض زيادة بنسبة 
ة الدخل من األجور الزراعيمؤشرات الحراك االقتصادي، وعلى وجه التحديد المحاصيل، والثروة الحيوانية، و 

موسم الأتبر اآلثار ف: حدوث مع  -ل يصاالمحمن ال سيما بالنسبة للدخل و إيجابية بشتل ملحوظ،  –
 .ألمطارل الثان:
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 3الجدول 
 آثار مشروعات فترة التجديد العاشر للموارد التي جرى تقييمها قوة

: 1الهدف االستراتيج:  المشروع البلد الشعبة
 اإلنتاج

: 2الهدف االستراتيج: 
 الوصول إلى األسواق

: 3الهدف االستراتيج: 
 الصمود

الغاية: الحراك 
 االقتصادي

األساسية الساحلية المقاومة لتغير مشروع البنى  بنغالديش آسيا والمحيط الهادي
 المناخ

0 +++ 0 + 

 + 0 +++ + مشروع التنمية الزراعية المتتاملة ف: غانتس: الصين 
 +++ 0 ++ +++ مشروع تنمية المجتمعات الساحلية إندونيسيا 
مشروع الزراعة عالية القيمة ف: مناطق  نيبال 

 الهضاب والجبال
+++ +++ + +++ 

 + 0 +++ + تعزيز إنتاج األرز المرويمشروع  الفلبين 

أفريقيا الشرقية 
 والجنوبية

برنامج التنمية التشارتية للري على نطاق  إثيوبيا
 صغير 

+++ ++ +++ +++ 

برنامج التسويق التجاري لمنتجات األلبان  تينيا 
 لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة

+++ +++ + ++ 

 +++ ++ +++ ++ ميناب: وميالت:دعم التنمية ف: إقليم: مشروع  مدغشقر 

مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل  رواندا 
 الصادرات

+++ +++ +++   +++ 

الثروة الحيوانية؛  -برنامج تنمية القطاع الزراع:  تنزانيا 
 وبرنامج مساندة الخدمات الزراعية

+++ +++ + +++ 

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

المرحلة  -خطة الستئصال الفقر المدقع   بوليفيا
األولى: المشروع الرائد لتعزيز قدرة المجتمعات 
واألسر الت: تعيش ف: فقر مدقع ف: توتشابامبا 

 وبوتوس:

+ 0 0 + 

مشروع تنمية المجتمعات المحلية الريفية ف:  البرازيل 
 المناطق المعدمة ف: والية باهيا

+++ 0 0 - 

المجتمعية للغابات ف: الواليات  مشروع التنمية المتسيك 
 الجنوبية )تامبيتش: وتشياباس وواَهتا(

+++ + + + 

الشرق األدنى وشمال 
 أفريقيا وأوروبا

 ++ + +++ - مشروع تنمية الثروة الحيوانية والمراع:  طاجيتستان

أفريقيا الغربية 
 والوسطى

 + 0 غير منطبق +++ برنامج دعم التنمية الريفية ف: غويرا تشاد

سان توم:  
 وبرينسيب:

برنامج التنمية التشارتية للقطاع الزراع: 
ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصايد األسماك 
الحرفية؛ ومشروع الزراعة التجارية ألصحاب 

 الحيازات الصغيرة

++ 0 - +++ 

 + + +++ ++ مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية السنغال 

+  ؛أثر قوي - ف: المائة 40و ف: المائة 20( بين --++ ) ؛جداأثر قوي  -ف: المائة  40( أتبر من ---: +++ )قوةال درجةمالحظة: 
على غير منطبق  -نطبق م غير ؛ف: المائة 90 ثقة نسبته ليس ذا داللة إحصائية عند مستوى 0؛ أثر جيد - ف: المائة 20( أقل من -)

 .المشروع

 فترة التجديد العاشر لموارد الصندوقدروس المستفادة من ال -خامسا

من تقييمات أثر  قدماتصميم وتنفيذ المشروعات مض: تم استخالص ثالث رسائل أولية لها آثار على  -32
 .هاأدناه الدروس مع األدلة الت: تدعمالتجديد العاشر لموارد الصندوق. وترد 
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 .أقوىآثارا  تظهرقوية ال تغييرالنظرية أوال، المشروعات ذات 

 منرا أتبر اثآ ولدز وتتتون من أنشطة وأهداف مترابطة أن تيرتسم بالتيمتن للمشروعات الت: تت -33
 .بطةار تغير مالتثر تنوعا أو األتدخالت ال ذاتلمشروعات ا

 جد أنوقد وُ ية. ساسلمشروعات المرتزة تلك الت: تنفذ التدخالت القائمة على البنية األاعلى  ةمثلاأل منو  -34
برنامج التنمية التشارتية للري على نطاق صغير )على سبيل المثال، ف:  إيجابية اتولد آثار  تدخالتال ههذ

ه يتم مزارع: المقارنة(، غير أنبف: المائة مقارنة  51ف: إثيوبيا، زادت غالت محاصيل الحبوب بنسبة 
مشروع التنمية )تما تان الحال مع  مع أنشطة التسويق يةساساألدمج تدخالت البنية تعندما ثار اآل تعظيم

ف:  19للعينة بأتملها زيادة بنسبة صين حيث أظهرت غالت الفاتهة ف: ال الزراعية المتتاملة ف: غانتس:
 ذا تمإف: المائة  70يمتن أن تصل إلى زيادة بنسبة  بينمافقط للمستفيدين مقارنة بمزارع: المقارنة، المائة 

 .مع دعم التسويق( هانفيذت

يمتن أن من خالل مشروعات سالسل القيمة. و  تلك الت: تنفذه: لمشروعات المرتزة اعلى ومثال آخر  -35
 ،الوصول إلى األسواقدعم أتبر عندما تقترن بحتى أن تتون  لآلثار ويمتن ،جدااألخيرة فعالة تلك تتون 

رواندا، ف:  خالل الصادراتمشروع تعزيز الدخول الريفية من )ف: حالة  والتمويل الريف: ،الزراع:تجهيز وال
مشروع الزراعة وف: حالة  مزارع: المقارنة؛بف: المائة مقارنة  100زادت مبيعات محاصيل البستنة بنسبة 

 50ف: نيبال، زاد الدخل من المحاصيل والثروة الحيوانية بنسبة  عالية القيمة ف: مناطق الهضاب والجبال
زادت مبيعات محصول  ،السنغالف:  السل القيمة الزراعيةمشروع دعم سف: و ف: المائة؛  93ف: المائة و

اإلنتاج  أنشطة نفذظهر التحليالت أن المشروعات الت: تتباختصار، و ف: المائة(.  119الدخن بنسبة 
 من حيثأقوى  آثار البنية األساسية، على سبيل المثال، قد تؤدي إلى أنشطةإلى جانب  والتسويق الزراع:
 .االقتصاديك اوالحر  ،اإلنتاج

على سبيل  - بطةار تن المشروعات ذات األنشطة المتنوعة وغير المأ وجدعلى عتس التدخالت المرتزة، و  -36
أثر أقل نظرا لها  - بطة جيداار تف: تدخالت عديدة وليست بالضرورة م نفذتالت: تنمية ال اتعو مشر ، المثال

لتدخالت عبر مناطق ل النطاق الصغيرو  ،عدم التجانس التبير الناتج عنثار المشروع آلللتخفيف المحتمل 
تحقيق تطلب المجتمعات  حيثها المجتمع، وجهالتنمية الت: ي اتعو مشر  على ذلكحد األمثلة وأ. المشروع

 . غير أنههذه حاجة قصيرة األجل دون استراتيجية طويلة األجل. وغالبا ما تلب: أوال اهتمامها األتثر إلحاحا
. أقوى آثار ضمنها إيجادحتياجات حول مجاالت مواضيعية مماثلة يمتن االالنهج إلى تجميع ؤدي غالبا ما ي

المرحلة األولى: المشروع الرائد لتعزيز قدرة  -خطة الستئصال الفقر المدقع وعلى سبيل المثال، ف: 
تم  المتعددة القوميات، بوليفياة ف: دول المجتمعات واألسر الت: تعيش ف: فقر مدقع ف: توتشابامبا وبوتوس:

عند النظر إلى النتائج، تانت تنفيذ تدخالت مختلفة، غير أن أغلبها رتز على أنشطة الثروة الحيوانية. و 
ف: الدخل  ف: المائة 24زيادة بنسبة تانت هناك قوية بالنسبة للتدخالت المتعلقة بالثروة الحيوانية:  ثاراآل

المتعلقة بينما لم يتن هناك أي أثر للمستفيدين من التدخالت غير  ،وة الحيوانيةالثر  عينةل الزراع: ف: السنة
ف:  21 وأدى ذلك إلى تراجع طفيف ف: األثر اإلجمال: على الدخل الذي انخفض إلى .بالثروة الحيوانية

الرئيسية ف: البداية  نميةتشير هذه النتيجة إلى الحاجة إلى تحديد احتياجات التو . للعينة اإلجمالية المائة
 سلسلة النتائج. معوضمان تماسك داخل: قوي لألنشطة 
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الثروة  -برنامج تنمية القطاع الزراع:)مشروعان  ُنفذ ف: زنجبار )جمهورية تنزانيا المتحدة(،و  -37
لتيسير التعلم للمزارعين وتعزيز الممارسات المحسنة من خالل ( برنامج مساندة الخدمات الزراعية/الحيوانية

 الت: شملتمدارس المزارعين الحقلية أنشطة بناء القدرات والتدريب. وتانت أنشطة التدريب من خالل 
 ترتز  ت:المناهج الدراسية ال أناألثر وجد تقييم نوعا مختلفا من التدريب )المناهج الدراسية(. وقد  57 حوال:
خلق لأتبر إمتانات ولديها  ،ةيفعالأتثر تانت  مثل الثروة الحيوانية لمنطقةل ةالرئيسيالزراعية  اتمنتجعلى ال
. هستيعابواالتدريب مالءمة  أيضا ضمني اذوه .مضاعفة على المستوى المحل: آثاروتوليد  ،تآزرالأوجه 

على االستثمارات المتزايدة ف: مدخالت  أصغرعوائد تحقيق  ف: حين وجدت الدراسةوعلى وجه التحديد، 
المنخرطين ف: إنتاج المحاصيل، فقد تحققت عوائد أتبر مدارس المزارعين الحقلية للمشارتين ف: المحاصيل 

متعلقة بالثروة الحيوانية من بيع األصول والمنتجات ومن زيادة االستثمار ف: الصحة الحيوانية واألعالف 
 المنخرطين ف: إنتاج الثروة الحيوانية. ن الحقليةمدارس المزارعيللمشارتين ف: 

 جلوهو الحاجة إلى ربط األهداف طويلة األأال تغيير، للجانب آخر مرتبط بنظرية قوية ومتماستة  وثمة -38
استخداما أتثر استدامة للموارد  تحقيق التنمية المستدامةيتطلب على سبيل المثال، و  .ألجلج قصيرة اواتبالن

على سبيل المثال، تتطلب استعادة و . يتطلب ف: بعض الحاالت فترة زمنية أطول لتحقيقهاوالذي الطبيعية 
 تلك، وبالتال: يلزم توفير تغذية إضافية للماشية أثناء هاعاما لتحقيق 20المراع: المتدهورة ما يقرب من 

وتنفيذ  ية،اوبخطط تن طبيقتم تف: طاجيتستان،  مشروع تنمية الثروة الحيوانية والمراع:. وف: فترةال
استراتيجية جيدة لتحسين الثروة الحيوانية، ولتن لم يتم تنفيذ إنتاج األعالف من خالل توزيع البذور 

ج نباتية مماثلة بين واترجم هذا أيضا إلى نوقد تُ معمول به. المخصصة بشتل تاف للتعويض عن التناوب ال
وبعض  ،المراع: المستعادة ساحةف: ممقارنة، مما أدى إلى متاسب صغيرة الالمستفيدين ومزارع: 

 ف: هذا المجالتدخالت الثروة الحيوانية إلى إنتاجية أعلى  أدتومع ذلك،  التخفيضات ف: إنتاج الحليب.
 شهد)حيت  والخدمات البيطرية ،وتوافر المياه ،وتقنيات التربية األتثر مالءمة ،بفضل السالالت األفضل

 ف: المائة(. 27بنسبة  ووزن األبقار، ف: المائة 17نسبة المستفيدون زيادة ف: وزن األغنام ب

 .ثانيا، تتطلب فوائد المشاركة في األسواق تحديدا شامال للقيود

ال يمتن أن يزيد الدخل من المبيعات والوصول إلى األسواق بشتل عام إال إذا تمت معالجة جميع الحواجز  -39
ضافة القيمة ،على طول سلسلة القيمة )مثل اإلنتاج  معلوماتالو  ،قاسو والوصول إلى األ ،واالئتمان ،وا 

سل سال اتعو مشر من ثالثة  وتقدموتحديد هوية المشتري( بطريقة مرتبطة ومنسقة.  ،األسعارب المتعلقة
 .لصددا اهذب دليال القيمة

 ف: نهج متتاملنجح  حيث ،ف: نيبال مشروع الزراعة عالية القيمة ف: مناطق الهضاب والجبالاألول هو  -41
للوصول إلى بالنسبة إلى آثار إيجابية  ، مما أدىجميع الجهات الفاعلة على طول سلسلة القيمة إشراك

الوصول إلى األسواق على مدار السنة،  جتاو ف: نف: المائة  6 إلى 5المستفيدون زيادة بنسبة  شهداألسواق )
ف: دخل المحاصيل والثروة الحيوانية على  ف: المائة 93وف: المائة  50نسبة متاسب ب باإلضافة إلى

برنامج التنمية مشروعان لسالسل القيمة )أدى  حيث، وبرينسيب: ف: سان توم:الثان: هو ل االمثو  التوال:(.
ومشروع الزراعة التجارية  ،التشارتية للقطاع الزراع: ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصايد األسماك الحرفية

مع  اتعالق ةقاما  إصدار الشهادات العضوية، و ر ييست، و إلى زيادة اإلنتاج( ألصحاب الحيازات الصغيرة
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وقد أدى ذلك إلى . والفلفل بن،وال ،التاتاوسالسل قيمة  ه:أسواق التصدير ف: مجال ثالث سالسل قيمة، 
بشتل إجمال: يمتن تعظيمها من خالل فرص إضافة سالسل قيمة )زادت مبيعات سلع محددة إيجابية  عوائد
يقدم و ف: المائة بالنسبة للمستفيدين بالمقارنة مع مزارع: مجموعة المقارنة(.  44.7ف: المائة إلى  28.7من 
طور أسواقا وبنية والذي ش، يالدغف: بن مشروع البنى األساسية الساحلية المقاومة لتغير المناخالثالث ل االمث

ف: هذه الحالة، أدى التيسير غير التاف: للوصول إلى المدخالت مقاومة لتغير المناخ. و  للطرق أساسية
)على سبيل المثال،  الوصول إلى األسواقو  ،اإلنتاجية ثارآالمحسنة خالل موسم األمطار إلى الحد من 

أن  إالالمقارنة،  مجموعة لمستفيدين مقارنة بمزارع:دى ال : المائةف 103ارتفعت مبيعات المحاصيل بنسبة 
مشروع تعزيز إنتاج األرز وبالمثل، شمل  تانت مدفوعة أساسا بالمبيعات خالل موسم الجفاف(. الزيادةهذه 

مع من قبل )ف: الفلبين( متونا بشأن التسويق لم يتن فعاال إلى حد تبير نتيجة العالقات القائمة  المروي
 استنادا إلى االئتمان.تجار المدخالت 

طر اخمالغيرها من الطقس أو مخاطر تدابير احترازية إلدارة مخاطر األحداث المتطرفة ) تضمينيعد ثالثا، 
 .ال سيما في المناطق شديدة الضعفو الطبيعية( أمرا بالغ األهمية، 

 ققحن تأل أتثر احتماالطوارئ ف: حالة األحداث المتطرفة لل االت: تضع تدابير وقائية أو خطط اتعو المشر  -41
طر الطبيعية مثل اخمأو غيرها من ال ،مثل األعاصيرظواهر الطقس شمل هذه األحداث وت. ا مستدامةآثار 

اهتماما خاصا  المشروعات أن تول: نبغ:يو  وثورات البراتين. ،والزالزل ،واالنهيارات األرضية ،المد الزلزال:
أن تؤثر  أيضا من المحتملن إ)حاالت الجفاف، على سبيل المثال(، حيث  البطيئة الحدوثصدمات للأيضا 

 اإلنمائية.ج تاو نالهذه سلبا على 

ف: الفلبين، حيث  مشروع تعزيز إنتاج األرز المرويهو  على هذا االدعاء. األول أدلةمشروعان للري  وفريو  -42
يبدو أن هائل. و األتثر تضررا من إعصار ه: الحظ أي آثار ف: منطقة واحدة )من أصل ثالثة( تُ لم 

وهتذا، . الري ومرافق تخزين البذور مشروعاتاإلعصار قد خفف من الفوائد بسبب تعطل إدارة استثمارات 
حدثت  حيثقابلة للقياس ف: المنطقتين األخريين )لتن المشروع صامتة ف: هذه المنطقة، و  تانت آثار

الثان: هو مشروع  ثالوالم ف: الدخل(. ف: المائة 11و ،ف: غالت األرز ف: المائة 13إلى  8زيادات بنسبة 
ف: هذا الذي وفر الري على نطاق صغير. و  ا(إثيوبي)برنامج التنمية التشارتية للري على نطاق صغير 

 ف: وجه، تان الري بمثابة استراتيجية فعالة إلدارة المخاطر صعب للبلدال المناخ: السياق الزراع:
 غاللف: ف: المائة  51المستفيدون زيادة بنسبة شهد  ،ف: موسم الجفاف) لمرتبطة بالجفافالصدمات ا

 (.قاسو األالمشارتة ف: ف:  ف: المائة 175الحبوب، وزيادة بنسبة 

حول  ادروس بل أثمرت، وحسب تصميم وتنفيذ المشروعات بشأنمستفادة  ادروسولم تولد مبادرة تقييم األثر  -43
 ، والت: ترد ف: الملحق الثان:.أيضا ثرعمليات تقييم األ

 اآلثار المؤسسية: التقديرات والتوقعات -سادسا
على النحو الوارد ف: إطار الفعالية اإلنمائية، ُيجرى اإلبالغ المؤسس: عن اآلثار باستخدام توقعات بشأن  -44

 ق األول:ف: الملح لها وصف ويردلخطوات الرئيسية لتنفيذ التوقعات االحافظة. ويرد أدناه موجز 
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خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق لتتوين أساس  المنجزةتحديد عينة ممثلة للمشروعات  (1)
 التوقعات؛

 ؛اإلفراديةإجراء تحليل الحق وتقدير اآلثار على مستوى المشروعات  (2)

 تجميع اآلثار على مستوى المشروعات لتحديد اآلثار المؤسسية؛ (3)

خالل فترة  المنجزةعبر حافظة المشروعات  المستفيدين المقررين المتأثرينإجراء التوقعات لتحديد  (4)
 التجديد العاشر لموارد الصندوق.

 النتائج: اآلثار اإلجمالية

ما إذا تان المستفيدون  ويبين ذلك( تقديرات لآلثار اإلجمالية المبلغ عنها بالنسب المئوية. 3الخطوة ) توفر -45
 .المقارنة مزارع:ط، من من الصندوق أفضل حاال، ف: المتوس

التجديد العاشر لموارد  أثرتجزء من تقييمات  المشمولون بالتحليلالمستفيدون  تانوعلى المستوى العالم:،  -46
فوائد ال من حيث وتان أقوى أثرمراقبة. المقارنة أو مجموعة المجموعة ب عند مقارنتهم الصندوق أفضل حاال

 مجموعة نباج إلى ط األثرمتوس 3المشارتة ف: السوق. ويبين الشتل  ف:ستان الريف الت: حققها 
 11.النتائج

لى أن إ ويشير، تبيرلتل: إيجاب: و ا تان األثر اإلجمال:(، 1الهدف االستراتيج: وفيما يتعلق باإلنتاج ) -47
 .تبيرإيجاب: و  األثر اإلجمال:هذا و . بمزارع: المقارنةف: المائة للمستفيدين مقارنة  44اإلنتاج زاد بنسبة 

(، الذي يقاس ف: الغالب بمؤشرات مثل قيمة 2الهدف االستراتيج: وفيما يتعلق بالوصول إلى األسواق ) -48
ف: المائة بالنسبة  76: زاد الوصول إلى األسواق بنسبة تبير أيضاالتل: إيجاب: و  األثرالمبيعات، فإن 
 .بمجموعة المقارنة للمستفيدين مقارنة

قاس بمؤشرات مشترتة مرتبطة بالقدرة على مواجهة يي ذ(، ال3الهدف االستراتيج: ) بالصمودفيما يتعلق و  -49
إلى أن المستفيدين أتثر  وتشيرأيضا،  تبيرةالنتائج إيجابية و  تانتالصدمات وتنويع المحاصيل والدخل، 

 ف: المائة من نظرائهم. 13بنسبة  مودقدرة على الص

ظهر النتائج أو األصول، تُ /االقتصادي، الذي ُيعر ف بأنه الزيادات ف: مؤشرات الدخل و بالحراكفيما يتعلق و  -51
هذه و . بمزارع: المقارنةف: المائة مقارنة  74بنسبة زاد لمستفيدين من الصندوق لاالقتصادي  الحراكأن 

 .أيضا النتيجة ذات داللة إحصائية

                                                      
11

 ف: المائة. 95نسبته ثقة  لمستوى األعلى واألدنىالحد تقديرات األثر، إلى جانب  3يبين الشتل  
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 3الشتل 
 اآلثار اإلجمالية للتجديد العاشر لموارد الصندوق على األهداف االستراتيجية والغاية الشاملة

 

 التوقعات والمقارنة باألهدافالنتائج: 
ف:  المشار إليها من قبللمستفيدين المتأثرين، إلى جانب مقارنة باألهداف لتوقعات  4الشتل  يعرض -51

تحسن من الذين استفادوا عدد المستفيدين المتوقعين  تان(، 44(، )الفقرة 4. وبالنسبة للخطوة )1 الشتل
 50من زيادة الوصول إلى األسواق و مليون؛  47من تحسن اإلنتاج و مليون؛  62 قدرهالحراك االقتصادي 
 مليون. 26 الصمودمليون؛ ومن زيادة 

أنه من  الذي أشار إلىف: التجديد العاشر لموارد الصندوق،  النتائجداف المقدرة إلطار إدارة األهومقارنة ب -52
بشتل تبير،  هممليون شخص إنتاج 43حراتا اقتصاديا تبيرا، وأن يزيد  شخص مليون 40 يحققالمتوقع أن 

تبر من بقدر أمليون شخص  22 أن يتمتعمليون شخص إلى األسواق، و  42أن تزيد إمتانية وصول و 
 (.4تجاوز جميع األهداف االستراتيجية )الشتل تم و ألثر المؤسس: مواتية، اتوقعات تانت ، الصمود

 النتائج الكلية

وغايته ستراتيجية االأن الصندوق يحقق أهدافه للموارد العاشر  للتجديدالمؤسس:  األثرنتائج  تظهر -53
وتبين الصندوق.  لمواردالعاشر إدارة النتائج للتجديد جميع األهداف المتفق عليها ف: إطار ها لويتجاوز 

نهم من التغلب على الفقر وتحقيق األمن الغذائ: النتائج أيضا أن استثمارات الصندوق ف: ستان الريف تمت  
ولدى أداء مهمته الرئيسية، يؤدي الصندوق دورا حاسما من خالل سبل عيش مجزية ومستدامة وصامدة. 

 .2 هدف التنمية المستدامةمن  4و 3بالغايتين ال سيما فيما يتعلق و مية المستدامة، أهداف التنف: تحقيق 

وية
لمئ
ة ا
نسب
 بال
ألثر

ا
 

 المصدر: حسابات الصندوق استنادا إلى تقييمات األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق

 

 الغاية
 الحراك االقتصادي

 في المائة 74

 

 3الهدف االستراتيجي 
 الصمود

 في المائة 13

 2الهدف االستراتيجي 
 الوصول إلى األسواق

 في المائة 76

 1الهدف االستراتيجي 
 اإلنتاج

 المائةفي  44
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تقارير أخرى  أبرزتالشامل: فقد  هونهج روعاتهأي عمل لتحسين مشبالصندوق  يقوم أالهذا ال يعن: و  -54
، فإن المشاتلأنه حتى مع هذه تبين النتائج  غير أنتتعلق بالتفاءة واالستدامة، على سبيل المثال.  مشاتل

 .يحقق أثراالصندوق 

 4الشتل 
   آثار التجديد العاشر لموارد الصندوق على المستفيدين الفعليين )بالماليين(

 

 

 االستنتاجات -ابعسا

لت إطار الفعالية رت تقييمات األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق إمتانات تعلم تبيرة، وفع  قد وف  ل -55
اإلنمائية. وخالل التجديد العاشر لموارد الصندوق، نفذ الصندوق بنجاح منهجية تقييم األثر، وأحرز المزيد 

نتائج ولدت  تنظيم دورة إنتاج تقييم األثر الشامل والمالحظ أن .ثقافة قائمة على األدلة خلقتجاه من التقدم 
 اآلثار المؤسسية. مناسبة لتقدير  تعتبر متسقة

األبرز خالل التجديد التاسع لموارد  السمةتحوال من الترتيز الضيق على المساءلة،  تقييمات األثر مثلت -56
وبالتال: لديها  ،ذات صلة بالسياسات تقييمات األثرالتعلم حيث تتون نتائج الترتيز على الصندوق، إلى 

 لعمليات الصندوق. شاملةة المالءموال ،والتفاءة ،يةائمنفعالية اإلالتحسين  إمتانية

 ،ف: مجال اإلنتاج وال سيما إيجابيةنتائج تعتبر ال ،ستراتيجيةاالهداف عبر األمؤسسية ال اآلثارفيما يتعلق بو  -57
. ف: تحسين الحراك االقتصادي للمستفيدين ةالمتمثل بالنسبة للغاية الشاملةوالوصول إلى األسواق، وتذلك 

 آثار التجديد العاشر لموارد الصندوق على المستفيدين الفعليين

غاية الهدف االستراتيجي 

 مليون 43: 1

 

 مليون 22: 3غاية الهدف االستراتيجي 

 مليون 40: العالمية الغاية 

 

غاية الهدف 

: 2االستراتيجي 

 مليون 42

 

 العاشر لموارد الصندوقالمصدر: حسابات الصندوق استنادا إلى تقييمات األثر لفترة التجديد 

 

 الغاية العالمية: الحراك االقتصادي

 الصمود: 3الهدف االستراتيجي 

الوصول إلى : 2الهدف االستراتيجي 
 األسواق

 
 اإلنتاج: 1الهدف االستراتيجي 
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 .2من هدف التنمية المستدامة  4و 3أن استثمارات الصندوق أسهمت ف: الغايتين أيضا وتبين هذه النتائج 
تيف أن نظرية التغيير من تقييمات األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق برز الدروس المستفادة تُ و 

يمتن وبشتل إجمال:، ات. عو والنجاح للمشر  العنصر األساس: الذي يضمن التماسك الداخل: بقىالقوية ت
قرارات  نير بهاإلى تحسينات برامجية تستتقييمات األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق  ةترجم
 .على مختلف مستويات أصحاب المصلحة اتالسياس

التجديد العاشر لموارد  فترة خالل الت: توفرتثر تنفيذ عملية تقييم األ بشأنالدروس المستفادة  طبيقسيتم تو  -58
حادي التجديد الوباإلضافة إلى ذلك، سيرتز  .عشر لموارد الصندوقحادي التجديد الفترة  ف: الصندوق

على سد الفجوة بين العمل التحليل: والسياسات عن طريق تعزيز التعاون داخل  عشر لموارد الصندوق
 الصندوق، وبناء قدرات أصحاب المصلحة ف: مفاهيم وممارسات تقييم األثر.
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لفترة التجديد العاشر  على مستوى المشروعات والمستوى المؤسسي نهج قياس األثر
 لموارد الصندوق

ف:  15) اتالمشروععلى مجموعة مختارة من  اتتقييمات األثر على مستوى المشروع الصندوق جرييُ  -1
أثر الصندوق  إسناد يمتنهامنهجية  وهذا يتطلب. مؤسس:ثر الاأل( الت: تمثل الحافظة توسيلة لقياس المائة

ف:  وضعهاالت: تم مؤسسية مؤشرات اللل: لجماتقدير لألثر اإلر يوفيتم تعلى المستوى المؤسس:، تأن 
 منهج:، وشامل، وشفاف. المستخدم . والنهج2025-2016للفترة  اإلطار االستراتيج: للصندوق

 :ألثرلالختيار المشروعات الت: ستخضع لتقييم  المعايير الرئيسيةيحدد إطار الفعالية اإلنمائية للصندوق و  -2
تبن: من قبل الحتومة ال (3؛ )القيام بتقييم أثر علم: دقيق إمتانية (2؛ )القدرة على تعلم الدروس (1)

أساس: لضمان أن يتون  خيرار األيالمع اهذقدرة المشروع على تمثيل حافظة الصندوق. و  (4والصندوق؛ )
. من المشروعالالحقة راحل تقييم األثر للم مالءمة :ار اختيار إضاف:يأدرج معو  .االختيار ممثال للحافظة

وأن التعلم ؛ التعلم وهباإلضافة إلى المساءلة،  ،الرئيس: لتقييم األثر عاملأن ال راء ذلكو  تان المنطقو 
ة عامة سلعالبلد أو ف: أي متان آخر، مما يوفر  نفستصميم المشروعات الجديدة ف:  نبغ: أن يثريي
 .ع: السياساتضاو ل

عب اإلقليمية ف: الصندوق، مع الشُ  تقييم األثر بطريقة تشارتية من أجل اتعو تم االختيار الفعل: للمشر و  -3
بعد ذلك، تم إجراء عملية . و حددةوالت: وفرت قائمة بالمشروعات المناسبة لإلدراج استنادا إلى المعايير الم

 .والمديرين القطريين المعنيين ،اإلقليمية عبالشُ قابلة للتنفيذ بالتشاور مع  اتعو لمشر التحديد ما إذا تانت 

بأن دعاء القدرة على اال أيلضمان اإلسناد،  ات اإلفراديةثر على مستوى المشروعاأل اتم نهج تقييمصم  و  -4
 حالة افتراضيةيتطلب إنشاء سناد اإلو األثر على مؤشر رئيس: عال: المستوى هو نتيجة الستثمار معين. 
 .معقولة تسمح بمقارنة ما تان يمتن أن يحدث ف: حالة عدم وجود تدخل

مشروع يدعمه الصندوق" هو ف: الواقع أن  أن نسأل "ما هو أثرو  اإلسناد.مفهوم أدناه  5الشتل  وضحيو  -5
ف:  عليه تان من الممتن أن تتونأل: "تيف تختلف نواتج المستفيدين ف: ظل مشروع الصندوق عما سن

الناتج " المشروع من قبلالمجموعة  تستهدفحصل لو لم يي تان سذالج تاسمى هذ النوي "غياب المشروع؟
 ". االفتراض:

مقارنتها بمجموعة ، تتم (ةلجاعملصندوق على مجموعة من األفراد )مجموعة اللحصول على أثر مشروع للو  -6
لت: يتون هذا نهجا  ولتن(. أو المقارنة ضبطوا للمشروع )مجموعة التعرضمماثلة من األفراد الذين لم ي

( طيتعرضوا للمشروع )مجموعة الضبتج األفراد الذين لم او صالحا، يتعين على المرء أن يضمن أن تتون ن
المشروع )مجموعة  استفادوا منا األفراد الذين شهدهالت: تان سي واتجه: نفسها، ف: المتوسط، مثل الن

  .ثراأل اتهذا هو التحدي الرئيس: لتقييمو . المشروع (، لو أنهم لم يتلقوا ذلكةلجاعمال

هذه  تقد استخدمو والتحليل اإلحصائ: التتميل:.  ،لجمع البيانات أساليب وضع، تم المشروعاتإلسناد أثر و  -7
والُنهج غير التجريبية ف: ضبط، الو  المعالجة مجموعاتللبيانات الالحقة لدقيق الجمع الوه:  - األساليب

لجودة الدقيقة لابة قر ف: تقييمات األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. وقد سمحت ال –تحليل البيانات 
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حسب يو  ،حاالت افتراضية صالحة صندوق بأن ينشئلل مواردلل فترة التجديد العاشر اللخالت: وضعت 
 .ثر الموثوقةألتقديرات ا

 5الشتل 
 التمثيل التخطيطي لإلسناد

 
لى جو  -8 أثر المشروع على المؤشرات  اتنب متغيرات أخرى، حددت تقييمات األثر على مستوى المشروعاا 

 ،واإلنتاج ،االقتصادي حراكالصندوق )اللفترة التجديد العاشر لموارد نتائج الإطار قياس  الرئيسية ف:
على ثر األللحصول على تقديرات هذه المؤشرات  تجميع عينتي ثم  ومن  .(صمودوال ،والوصول إلى األسواق

 مؤسس:.ال المستوى

تين: التجميع سممن  مؤسس:ثر الاألمنهجية تقدير  ألف، تتمؤسس:مستوى الالفيما يتعلق باألثر على و  -9
عبر  اتاألثر على مستوى المشروعات التجميع هو العملية الت: يتم بموجبها تجميع نتائج تقييمو . توقعاتوال

على سبيل المثال، تم يزيد و . اتعو ر عبر تلك المشر اث( إلنشاء متوسط اآلجامعالدراسات )عبر التحليل ال
إلى النهج الذي يسمح للمرء باستقراء هذا األثر ت توقعاشير الوت ؟ف: المتوسط من اإلنتاج للصندوقمشروع 

على حافظة الصندوق بأتملها للحصول على تقييم لعدد األشخاص الذين استفادوا من استثمارات الصندوق. 
زيادات تبيرة ف: اإلنتاج شهدوا األشخاص الذين  تم من ،متوسط األثر وبالنظر إلىعلى سبيل المثال، و 

 .شتل مرئ:ب شاملهذا النهج ال أدناه 6الشتل  ويعرضتنتيجة الستثمارات الصندوق؟ 

بيانات  توقعاتتطلب الت، اتبينما يتطلب التجميع استتمال جميع تقييمات األثر على مستوى المشروعو  -11
يتم اإلبالغ عن هذه و ة. الصندوق للفترة المشمول اتمشروعمن الفعليين مفصلة عن عدد المستفيدين 

تقرير ف: بالغ اإلنب ا، وبالتال: سيتم إجراء التوقعات إلى جتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوقالبيانات ف: 
 .الفعالية اإلنمائية للصندوق
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 6الشتل 
 نهج الصندوق في قياس األثر

 
 

 على النحو التال:: اتتوقعال إلعداديمتن تحديد الخطوات الرئيسية  ،باختصارو  -11

التجديد العاشر لموارد الصندوق لتشتيل فترة الت: أنجزت خالل  مشروعاتلل ممثلةتحديد عينة  (1)
 توقع؛أساس ال

 ؛اإلفراديةات المشروع آثارإجراء تحليل الحق وتقدير  (2)

 ؛المؤسسية ثارلتحديد اآل اتعلى مستوى المشروع ثارتجميع اآل (3)

حافظة المشروعات المنجزة خالل التجديد  عبرالمتأثرين  المقررينلتحديد المستفيدين  اتتوقعالإجراء  (4)
 العاشر لموارد الصندوق.

ف:  15التجديد العاشر لموارد الصندوق )تقييم األثر لفترة تتمثل الخطوة األولى ف: تحديد عينة من دراسات و  -12
دراسة بالتعاون  17 واختيرت. هذهلموارد اتجديد فترة لمشروعات المنجزة خالل احافظة لتتون ممثلة المائة( 

 وه:: ،(2المعايير الخمسة المذتورة أعاله )الفقرة استنادا إلى اإلقليمية  الشعبمع 

 ؛القدرة على تعلم الدروس (1) 

 ؛وقابليته للتقييمتقييم األثر إمتانية القيام ب (2)

 ؛والصندوقالتبن: من قبل الحتومة  (3)

 ؛تمثيل الحافظة (4)

 المرحلة الثانية.مشروعات الالحقة أو  مشروعاتأهمية تقييم األثر لل (5)

تتضمن و ألثر. الحقة ل دقيقةباستخدام تقييمات  اإلفرادية اتلمشروعا آثارتنطوي الخطوة الثانية على تقدير و  -13
المستفيدون من مشروع الصندوق )مجموعة المعالجة(  يحققهاهذه المنهجية مقارنة النتائج المحددة الت: 

( ولتنهم لم يتونوا /الضبط)مجموعة المقارنة المعالجةف: جميع جوانب مجموعة  مماثلةنتائج مجموعة ب
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ما تان يمتن أن يحدث للمستفيدين لو لم عمجموعة المقارنة معلومات  وتوفرمستفيدين من المشروع. 
بديلة مؤشرات بوصفها  ذات الصلةنتائج الحساب جميع  وجرى. الفتراضيةاأي الحالة  ،يتعرضوا للمشروع

 .غايته الشاملةلألهداف االستراتيجية للصندوق و 

الفردي على  األثرتنتقل هذه الخطوة من و . اتعلى مستوى المشروع ثار: تجميع اآلفالخطوة الثالثة تتمثل و  -14
وهو أسلوب  ،الجامعالتجميع من خالل التحليل  وجرى. اإلجمال:المؤسس: أو  األثرمستوى المشروع إلى 
المشروعات  أثرباستخدام تقديرات موجز ( /مؤسس:تقدير )مجمَّع بالحصول علىإحصائ: يسمح 

 مئوية على مجموعة المقارنة لتلالنسبة تغيرات بالالمؤسسية ت ثارتم حساب اآل ،تجميعها وبعد 12.اإلفرادية
للصندوق  الشاملة للغايةو  ،والصمود ،والوصول إلى األسواق أو المشارتة ،وخاصة اإلنتاج ،هدف استراتيج:

 ف: زيادة الحراك االقتصادي. ةالمتمثل

هدف من األهداف االستراتيجية النسبة المئوية ف: تل بمتاسب التغير ف: الالمؤسس: على أنه  األثرر فس  يُ و  -15
إلى عدد المستفيدين الذين استفادوا من مشروعات  هذه المعلوماتلترجمة و . للصندوق وغايته الشاملة

 لمجموعالتوزيع الستقراء التقديرات المؤسسية بشأن افتراضات وضع هناك حاجة إلى  ،الصندوق االستثمارية
الت:  اتالمعلومات المتعلقة بعدد المستفيدين من وثائق المشروع استمداديمتن و المستفيدين ف: الحافظة. 

 يد العاشر لموارد الصندوق.حافظة التجدل تنتم:

وُيعر ف بأنه إجمال:  ،مشروعات 107ات ف: التجديد العاشر لموارد الصندوق على توقعال مجموعيشتمل و  -16
 13(.2018-2016المنجزة خالل فترة تجديد الموارد ) مشروعاتعدد ال

 فقد تمثل ،بأسره المجموعلمستفيدين الذين تم الوصول إليهم عبر لنظرا ألن التوقعات تتطلب تقديرات و  -17
يتم حساب المستفيدين المتوقعين المتأثرين و . بأتملهالحافظة لالتحدي اإلضاف: ف: تجميع عدد المستفيدين 

يصل و . مشروعات 107 مجموع المشروعات البالغ الذين ينتمون إلى 14عدد المستفيدين الفعليينأساس على 
 مليون مستفيد. 65.3إلى حوال: عدد هؤالء المستفيدين 

 ،تحقيقا لهذه الغايةو . األهداف االستراتيجيةالمتوقعة عبر  ثارف: الحساب الفعل: لآل الرابعةتتمثل الخطوة و  -18
 للحصول الحافظة الذين ينتمون إلى مجموع المستفيدين عدد جمال:إل المؤسسية ثاراآلمتوسط  استقراءتم 
 .استفادتهم المتوقع لألفراد اإلجمال: العدد على

 ثارحيث يتون االفتراض هو أن اآل ثارا بتوزيع اآلميتعلق أحدهو ن. ين رئيسييافتراضعلى  االستقراء ويرتتز -19
الحصول على  عندالمقدرة تجريبيا  لتلكأخطاء معيارية مقابلة موزعة توزيعا طبيعيا بمتوسطات و المؤسسية 
ف:  18مشروعا )أي ما يعادل  19الت: تغط:  ةألثر التل: من دراسات األثر السبع عشر إجمالية لتقديرات 

 (.المجموعالمائة من 

                                                      
12

ويمتن تعريف معدالت الرد على أنها التغير  امع.ومقياس حجم أثر التحليل الج ،تقدير اآلثار المؤسسية باستخدام معدالت الرد تم  
 بالنسبة المئوية مقابل مجموعة المقارنة.

13
مشروعات على ثمانية مشروعات تاريخ إنجازها ف: فترة التجديد التاسع أو الحادي عشر لموارد  107المجموع الذي يضم  يشتمل  

 لة من فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق.رح  مُ أثر تقييمات تانت الصندوق. وبالتال:، فإن بعض من هذه 
14

تقديرات المستفيدين الفعليين من نظامين رئيسيين: نظام إدارة النتائج التشغيلية، وهو النظام الجديد الذي ال يحتوي إال على  تمدتُ اس  
مشروعا(؛ ونظام إدارة النتائج  49ة )السياسات والنتائج التشغيلي شعبةمن صحتها  تمن النظام القديم وتحققانتقلت المشروعات الت: 
 منه التقديرات المتبقية. اسُتمدتواألثر القديم، الذي 
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يمتن الحصول على العدد و . ةمعين عتبةمن حيث تجاوز  الفائدةاالفتراض الثان: يتعلق بتحديد معنى و  -21
ف: المائة  20تحديد عتبة ال تقل عن  عن طريقالمتوقع من المستفيدين المتأثرين باستثمارات الصندوق 

يمتن بعد ذلك الحصول على  ،الحافظةبمعرفة الو  اإلجمالية ثاراآل عنقديرات باستخدام تو . األثرمتاسب ل
 ف: المائة. 20 قدرها عتبة فوقالعدد المتوقع للمستفيدين الذين يستفيدون 

لتوزيع الطبيع: عشوائ: ليتم الحصول على المستفيدين المتوقعين المتأثرين عن طريق رسم  ،باختصارو  -21
وبالتال:  ،األثر اإلجماليةتلك المقدرة تجريبيا من توزيعات  حولأخطاء معيارية متمرتزة بمتوسطات و  ثارلآل

 تجاوز عتبة محددة.تو  اموزعة عشوائيا وطبيعي الفوائدبافتراض أن 
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 الدروس المستفادة بشأن عملية تقييم األثر لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق
الت: تتعلق بالنهج الشامل والعملية. من مبادرة الصندوق لتقييم األثر و برز عدد من الدروس والتحديات  -1

ا ف: القضايا التالية: الجدول الزمن: لتقييم األثر، والمعلومات على تتمثل أبرز التحديات الت: تمت مواجهتهو 
 .الموارد الماليةو  ات،توافق فرق المشروعتأييد و ، والتخطيط المسبق لتقييم األثر، و اتمستوى المشروع

وال خضع لعمليات تقييم األثر، ت الت: ستعاو مشر ال اختيار ف:عدد من التحديات مواجهة  تتم، وف: البداية -2
ف: غضون  اترير إنجاز المشروعاتقديم تق يجببشتل عام، و . ةفيما يتعلق بتقييمات األثر الالحق سيما

ف: المتوسط من الالحقة هو الجدول الزمن: إلجراء تقييمات األثر و . اتالمشروع إنجازستة أشهر من تاريخ 
 لفترة ةقالحتقييمات األثر ال نظرا ألن اختيار. و شهرا، اعتمادا على الموسم الزراع: ف: البلد 12إلى  8

 نبغ:المتعارضين، ي الزمنيين التجديد العاشر لموارد الصندوق لم يأخذ دائما ف: الحسبان هذين الجدولين
على األقل سنة  1.5-1المستقبل قبل ة ف: الحقاألثر الاختيار المشروعات الت: سُتعتبر مرشحة لتقييمات 

 إنجازاألثر ف: تقارير  اتضمان إمتانية دمج نتائج تقييم هو أساساهذا اإلنجاز. والغرض من من تاريخ 
 تصميم سترشد بها ف:يُ لت: ، و اتمن صحة النتائج مع الفرق القطرية وموظف: المشروع حققالمشروعات للت

 ف: المستقبل. اتالمشروع وتنفيذ

والدعم المقدم من وحدة إدارة المشروع  ،مشارتة المديرين القطريين أي - أصحاب المصلحة تأييدعد يُ ثانيا، و  -3
بينما يحاول الصندوق إجراء تقييم لألثر مع الحد األدنى من و أمرا بالغ األهمية.  - دورة تقييم األثر طوال

ال سيما ف: التفاعل مع وحدة إدارة المشروع، و لمديرين القطريين، فإن دعمهم، من االعمل اإلضاف: المطلوب 
خطة تقييم صميم تلتأتد من ل وأ ،ضمان طرح األسئلة الصحيحة ف: تقييم األثرذو أهمية حاسمة سواء ل

الحصول و  ،تعاون ف: الوقت المناسبالستجابة و االللحصول على  ضروريالتأييد وهذا . األثر بشتل صحيح
ذ األثر بدءا من أخ اتوتنفيذ أنشطة تقييم عدادعلى البيانات والمعلومات الثانوية المتاحة، وتذلك ف: إ

 قطريمستوى الال علىاالتصال  جهاتوتحديد  ،تحديد الشرتات المحتملة لجمع البياناتبومتابعة  ،العينات
 .لجمع البيانات

 ،أو التدخالت، سواء من حيث الوثائق اتمتونات المشروع عنالمعلومات غير التافية وغير الدقيقة ثالثا، و  -4
ف: حين أن و ، تخلق صعوبة ف: تصميم تقييمات األثر. اترصد وتقييم المشروعل الموجودة بياناتالو 

 يمتن قدإال أنه شاملة،  اتأو التدخالت ف: تقارير تصميم المشروع اتمتونات المشروع عنالتفاصيل 
( بعد التخل: عنهاأو التدخالت بطرق مختلفة تماما )أو ف: بعض الحاالت  اتتنفيذ بعض متونات المشروع
هذه  لتسجيلقة سبيانات ووثائق الرصد والتقييم غير التافية وغير المتو . ذدخول المشروعات حيز التنفي

تقييمات األثر خالل على الرغم من هذه التحديات، تم و . للغاية اصعب تصميم تقييمات األثرتجعل التغييرات 
يسترشد لت:  اتجمع بيانات إضافية على مستوى المشروعالتأسيس لالتجديد العاشر لموارد الصندوق  لفترة
تانت عملية جمع البيانات اإلضافية و  االقتضاء. ما يتون ذلك مالئما وحسبتصميم تقييم األثر عند بها

لتحديد مواقع المشروع بدقة، والحصول على قوائم األسر والمجتمعات  ةشامل عملية مسحهذه عبارة عن 
ف: ستهداف االوتحديد استراتيجية  ، والحصول على الجدول الزمن: الفعل: لبدء المشروع،المستفيدة المحلية

أضاف هذا وقد . المشروع من مواقع ف: تل موقعمقدمة المشروع بدقة، وفهم أنواع األنشطة المنفذة أو ال
بديل، يتمثل الحل ف:  سبيلالنشاط فترة شهرين إلى ثالثة أشهر إضافية لدورة اإلنتاج العادية لتقييم األثر. وت
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إلبالغهم بالتغييرات المحتملة ف: تفاصيل تنفيذ  اتالنشط مع الفرق القطرية وموظف: المشروع نخراطاال
 .االستهاللب فيما يتعلقالمشروع 

ف: حين أن هناك قيمة مضافة واضحة فالصندوق،  اتلمشروع ةفيما يتعلق بتقييمات األثر المسبقو رابعا، و  -5
أن ثبت إال أنه ف: تصميم استراتيجية استهداف قوية،  وللمساعدة ،نظرية التغييروضع ف: تقديم مدخالت ل
تدور التحديات حول و . وتذلك التخطيط لجدول جمع البيانات ،صعب ضبطوال ةجلعامتصميم مجموعة ال

تحديد الصعوبة الحفاظ على استراتيجية  (2االفتقار إلى تحديد واضح للمستفيدين من المشروع؛ ) (1)
عدم الترتيز على النتائج الرئيسية عندما تتون المشروعات  (3) ؛تنفيذ المشروعل طوا تقييم األثرة لالمقترح

 تما تشتل. مشروعالتنفيذ و بدء ل تاملإطار زمن: جدول زمن: لتنفيذ المشروع دون  (4) ؛معقدة للغاية
معدالت الصرف البطيئة أيضا تحديات لبدء المشروع على الرغم من إمتانية تأجيل خطوط األساس وفقا 

 اتمع الفرق القطرية وموظف: المشروعيعمل الصندوق تان ، ةسبقمعند اختيار تقييمات األثر الو لذلك. 
ساس والمتابعة ف: األخط عمليات مسح  ه يمتن إجراءلضمان أن ةسبقملتوضيح خصائص تقييمات األثر ال

 الزمن: للمشروع. طارضوء اإل
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 شر لموارد الصندوقاالتجديد العلفترة  فرادى البلداناألثر على  اتموجز لتقييم

األسر  ربطتحسين ف:  مشروع البنى األساسية الساحلية المقاومة لتغير المناخبنغالديش، تمثل هدف  ف: -1
الفيضانات،  صمودا تجاهأتثر  يةسواق المجتمعاألجعل عن طريق  البلدالنائية والفقيرة ف: جنوب غرب 

دارتها،  هدف المشروع تمتين استتما . للفيضانات تربط هذه األسواق وبناء طرق مقاومةوتحسين مرافقها وا 
أثر إيجاب:  وُوجدمن خالل توفير فرص العمل والتدريب من خالل الجمعيات المتعاقدة مع العمال. نساء ال

الرياح موسم اف و فوعلى الدخل من مبيعات المحاصيل ف: تل من موسم الج ،على إجمال: دخل األسرة
بفضل إال أنه تائج أنه على الرغم من عدم زيادة اإلنتاجية الزراعية للمستفيدين، أظهرت الن. و الموسمية

متان  بيعهم ف: ف: المائة من 11بنسبة  أتثر بيعهم ف: السوق تحسين الوصول إلى األسواق، تان احتمال
ف:  8 بنسبة أتثر احتماال من حصادهم، وتانواأتثر ف: المائة  5 نسبة بوابة المزرعة، وباعواعند أو  ستنهم
بالنسبة للعينة التاملة، تان :. و عازر ال مدخله وا منداالمحاصيل عالية القيمة، وبالتال: ز  وازرعألن يالمائة 

ضمن ف: المائة لألسر الت: تقع  108ارتفع إلى و ف: المائة،  104المحاصيل  اتبيعماألثر على دخل 
عندما يتم . و ف: المائة 11ن المشروع إجمال: دخل األسرة بنسبة حس  تما تيلومتر واحد من السوق.  مسافة

ف: حين  ،ف: المائة 16تقسيم العينة بين األسر الزراعية وغير الزراعية، يرتفع أثر دخل األسر الزراعية إلى 
 نلسوق والطرق لم يحس  ل المشروع يشير إلى أن تحسينوهذا  .أنه ليس مهما بالنسبة لألسر غير الزراعية

بالنسبة لألسر البعيدة عن طرق  تبرتان األثر على الدخل أو لهذه األسر. الدخل غير الزراع: ص توليد فر 
 .الطرقأقرب من  الت: تعيش على مسافة الوصل، والت: ه: أتثر فقرا من تلك

زيادة دخل األسرة الريفية للمزارعين أصحاب  مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في غانكسي هدف تانو  -2
من خالل التحسينات ف: البنية األساسية المجتمعية، واإلنتاج الزراع:، ودعم  الصينف:  الحيازات الصغيرة

ف:  29ف: المائة و 19ارتفعت بنسبة التسويق. ووجد تقييم األثر أن غالت وقيمة إنتاج محصول الفاتهة 
ف: المائة عن غير  40نسبة المشروع أيضا وفورات أعلى ب المستفيدون من حقق. و على التوال: ،المائة

. وتانت اآلثار قوية بشتل خاص بين األسر الت: استفادت من اإلنتاج ملتية األصول وانالمستفيدين، وحس  
 الزراع: ودعم التسويق، إلى جانب تحسين البنية األساسية.

الحد من  هو في نيبال مشروع الزراعة عالية القيمة في مناطق الهضاب والجبالل تان الهدف الرئيس:و  -3
مناطق الفقر الريف:، وتحسين األمن الغذائ: من خالل تعزيز سالسل القيمة للسلع الزراعية عالية القيمة ف: 

ف: نيبال. وتظهر النتائج تيف تان المشروع ناجحا ف: زيادة الحراك االقتصادي  الهضاب والجبال
ف:  37: الدخل السنوي تربو على للمستفيدين منه. وعلى وجه التحديد، شهدت أسر المستفيدين زيادة ف

دوالر أمريت: تقريبا  500شهرا السابقة لزمن جمع البيانات، مما يعادل زيادة بقيمة  االثن: عشرالمائة ف: 
ئة اف: الم 50بنسبة  الدخل من اإلنتاج الحيوان:المحاصيل و  منارتفاع الدخل بأساسا ف: السنة، والمدفوعة 

على التوال:. وزادت أسر المستفيدين أيضا من ملتيتها لألصول المعمرة، واألصول  ،ئةاف: الم 93و
ف: المائة، على التوال:. تما حس ن  9ف: المائة، و 7ف: المائة، و 10المنتجة، واألصول الحيوانية بنسبة 

ون بأن يبيع المستفيدئة اف: الم 5 احتمال أتبر بنسبة مع من فرص الوصول إلى األسواق، المشروع
 .ئة خالل موسم الجفافاف: الم 6و ،لتاجر خالل موسم األمطار منتجاتهم
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لتحسين إنتاجية األرز، وسبل عيش أصحاب  مشروع تعزيز إنتاج األرز المروي ُصممالفلبين، وف:  -4
لنظم الري  بالقنوات لريلية ساسعزز المشروع البنية األالحيازات الصغيرة ف: ثالثة من أقاليم الفلبين. و 

وشجع البيع  ،، وحس ن معلومات السوقماعية، وبناء قدرات رابطات الري الت: تدير نظم الري الجماعيةالج
. لطوارئلاألرز  األرز، وعزز مخزونات بذورخاصة بمدارس المزارعين الحقلية ال وفرالجماع: لألرز، و 

 قليمف: المائة ف: اإل 13ل المياه إلى زيادة إنتاجية األرز بنسبة إيصاالنتائج تيف أدى تحسين وتظهر 
العاشر. ولم يؤد ذلك إلى زيادة إنتاجية األرز ف: اإلقليم  قليمف: المائة ف: اإل 8وزيادة بنسبة  ،السادس

زيادة الغلة إلى زيادة تبيرة ف:  وقد أدت. التبيرإعصار هايان  قليمباإل هالحقأالثامن بسبب األضرار الت: 
تان للمشروع أثر تبير على إيرادات . و ولتن ليس ف: اإلقليم السادس ر،العاشإيرادات بيع األرز ف: اإلقليم 

 حزميرادات أعلى بالنسبة لعلى اإلثر األ، ولتن على عتس أثر الغلة، تان لحزم أسفل المجرىبيع األرز 
خالل زيادة دخل األسرة بنسبة  للمستفيدين من ك االقتصادياالحر  المشروعن حس  و . صف المجرىتنوم أعلى
ف: المائة بشتل عام. والمثير للدهشة أن هذا األثر تان أتبر ف: اإلقليم السادس منه ف: اإلقليم  11

 ،إلى تضييق الترتيز على سبل العيش على إنتاج األرز ف: اإلقليم العاشر فارقويعزى هذا ال. العاشر
ية، زاد التنوع و غذتال رثاث اآلمن حيو ف: اإلقليم السادس.  ثروة الحيوانيةوزيادة تبيرة ف: الدخل المتعلق بال

بزيادة  ارتبطتون مللحوم والبيض، والذي قد يها الغذائ: لألسر المستفيدة بشتل ملحوظ، وتذلك استهالت
 .ملحوظة ف: ملتية الثروة الحيوانية

تحسين األمن الغذائ: للمستفيدين  برنامج التنمية التشاركية للري على نطاق صغيرإثيوبيا، استهدف وف:  -5
استخدم تقييم وزيادة دخولهم عن طريق توفير الوصول إلى نظم البنية األساسية للري على نطاق صغير. و 

ثار خالل اآل رصدوجمع البيانات الموسمية على مدار عام واحد ل ،األثر هذا نظاما جديدا لجمع البيانات
أتثر  برنامجالمستفيدون من الف: جميع المواسم، تان . و مواسم األمطار القصيرة والطويلةموسم الجفاف، و 

ف: المائة  110ف: موسم الجفاف )مع زيادة بنسبة  وال سيما –من غير المستفيدين  صمودقدرة على ال
الفقر والبقاء فوق خط الفقر. دائرة لخروج من أتثر احتماال لالجفاف(، و  اتصدم ف: وجه صمودلالحتمال ا

ف: المائة خالل المواسم المختلفة، وشهد المزارعون  105إلى  55زادت دخول األسر بنسبة تتراوح بين و 
ف: المائة ف:  22ف: المائة ف: موسم األمطار الطويل إلى  10 تتراوح بينمتاسب ف: األصول اإلنتاجية 

 مشروعاتسلطت هذه النتائج الضوء على اآلثار التحولية والمستدامة الت: يمتن أن تولدها و موسم الجفاف. 
 على الصمود. لمزارعينقدرة ار من حيث بناء صغيعلى نطاق الري 

لمعالجة  برنامج التسويق التجاري لمنتجات األلبان لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة، ُصمم كينياوف:  -6
نتاجية أصحاب  القيود ف: قطاع الحليب ألصحاب الحيازات الصغيرة ف: تينيا عن طريق زيادة إنتاج، وا 

تم السع: وراء هذه األهداف من خالل تدريب الصغيرة، ومشارتتهم ف: أسواق منتجات األلبان. و  الحيازات
سالسل تسويق األلبان.  نميةوت سري،ن: إلنتاج األلبان األتقاأللبان، وتقديم الدعم المنتج: مجموعات 

ستفيدون إنتاجا إجماليا ومبيعاته، حيث حقق المزارعون الم حليبالنتائج آثارا إيجابية على إنتاج ال ظهروت
نتاجا أ ،ف: المائة 37بنسبة  حليبأتبر من ال مقارنة  عند والدة األبقار ف: المائة 58بنسبة  تبر من الحليبوا 

السوق منتجاتهم ف: الذين باعوا  و البرنامجمن حيث الوصول إلى األسواق، حصل مزارعو  بغير المستفيدين.
من السعر الذي حصل عليه غير المستفيدين، مما يشير إلى أن ف: المائة  31على سعر بيع أعلى بنسبة 

تانت أعلى. و  جودةذات لديهم منتجات ألبان  تان أو ،لديهم روابط أفضل مع أسواق األلبانتان المستفيدين 
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الت:  –السعر الذي تم الحصول عليه  ضربتمية الحليب المباعة  -القيمة اإلجمالية للحليب المباع 
ف: المائة من القيمة الت: حصلت  43أعلى بنسبة  المستفيدة من البرنامجة يعاسر الزر األ حصلت عليها

مستويات أعلى من التنوع الغذائ:  ة إلىدلاأل تشيرية، و غذتال ثارفيما يتعلق باآلو . ضبطعليها مجموعات ال
ومنتجات  ،الحمراءلمستفيدين، مع مستويات أعلى من البروتينات الحيوانية والنباتية )مثل اللحوم دى ال
 ة.تهاات والفيالدرنأقل من ومستويات  ،والبقوليات(لحليب، ا

على تحسين رفاه المزارعين المهمشين  في مدغشقر دعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكيمشروع وعمل  -7
تحسين تنفيذ برنامج متعدد األوجه يجمع بين تمليك األراض: و الذين يواجهون قيودا فردية وبيئية عن طريق 

بشتل عام، و . تعرض المزارعين لصدمات الطقس والمناخ الحد منية للري لزيادة اإلنتاجية و ساسالبنية األ
 فاهوجد تقييم األثر تحسينات ذات مغزى لإلنتاجية الزراعية للمستفيدين من المشروع، وتذلك لمؤشرات الر 

سر لألتقريبا بالنسبة ف: المائة  27 أنها أعلى بنسبةدرت غالت األرز السنوية بقُ . و األخرى سرياأل
لهتتار لمنها بالنسبة لألسر غير المستفيدة، بينما قدرت القيمة اإلجمالية السنوية إلنتاج المحاصيل  ةمستفيدال

 ةدلتشير األو  بالنسبة للمستفيدين مقارنة بغير المستفيدين.تقريبا ف: المائة  24 نسبةبالواحد بأنها أعلى 
ومنفذي المشروع إلى أن اآلثار على الحراك االقتصادي  ،النوعية من المقابالت الت: أجريت مع المزارعين

دعم مشروع ها نأو حس   هانتيجة للممارسات الزراعية وخطط الري الت: أدخلت)مثل زيادة الدخول( قد حدثت 
أن األسر  هاإظهار بهذا االستنتاج يبدو أن البيانات التمية تدعم . و التنمية ف: إقليم: ميناب: وميالت:

 .ف: المائة مقارنة باألسر غير المستفيدة 25المستفيدة تمتلك أصوال أتثر متانة بنسبة 

المزارعين  المدعوم من الصندوق في رواندا مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل الصادراتساعد و  -8
على الوصول إلى الخدمات المالية الريفية، وزيادة إنتاج وجودة محاصيلهم النقدية. ورتز المشروع على دعم 
تعاونيات البن باإلضافة إلى سالسل قيمة محاصيل البستنة، والشاي، والحرير. وأظهر تقييم األثر تحسينات 

ف:  71البن بنسبة  محصولوزيادة ف:  ،المائةف:  32وشهد مزارعو البن زيادة ف: الدخل بنسبة تبيرة. 
ف: المائة بين المزارعين وجعلهم أتثر قدرة على مواجهة  10المائة. وأدى ذلك إلى انخفاض الفقر بنسبة 

البستنة زيادة تصل إلى خمسة أضعاف ف: محاصيل شهد مزارعو و الجفاف.  ال سيما موجاتالصدمات، و 
 استطاعوال أفضل، و مع دخو ف: المائة ف: دخلهم.  100ادة بنسبة المحاصيل والمبيعات، وشهد البعض زي

أخرى مثل المتاجر  مشروعاتالعديد من المزارعين ف: استثمر العمالة وخلق فرص عمل جديدة، و  شغيلت
 .وشرتات النقل تجهيز،المحلية، ومرافق ال

في زنجبار  وبرنامج مساندة الخدمات الزراعية ،الثروة الحيوانية -برنامج تنمية القطاع الزراعي تم تنفيذو  -9
الماشية  :، والمصممين بهدف تنمية نظم اإلنتاج الزراعية، وتمتين مربيالمتحدة تنزانياجمهورية ب

والمزارعين ف: زنجبار من خالل تقديم أنشطة بناء القدرات والتدريب الت: تم توفيرها من خالل مدارس 
تقييم األثر  ورتزنوعا مختلفا من مدارس المزارعين الحقلية،  57 نحو انرنامجبالمزارعين الحقلية. وقد دعم ال

 ،والخضروات ،على محاصيل محددة )الموزفيها ترتز المناهج الدراسية  ، أي الت:أتثرها انتشاراعلى 
يجابيةو والدجاج(.  ،والماعز ،)األبقار الحيوانية ةثرو وال ،والتسافا( ،واألرز فيما يتعلق  تانت النتائج قوية وا 

نتاجيتها عوائد  مدارس المزارعين الحقليةأظهر المستفيدون من و ؛ بالتحسينات ف: إنتاج الثروة الحيوانية وا 
ف:  39) الثروة الحيوانية ف: المائة( ومنتجات 65من أصول الثروة الحيوانية )زيادة بنسبة  من تلأعلى 

ممارسات متبنين بدرجة عالية لللمثل هذه العوائد أتبر بتثير بالنسبة و مقارنة؛ الالمائة( مقارنة بمزارع: 
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التاملة  لعينةلف: حين وجدت الدراسة عوائد أقل إلجمال: دخل المحاصيل و . مدارس المزارعين الحقلية
فظة المحاصيل بين مجموعات اعلى أساس عدم التجانس ف: ح يرهبر األمر الذي يمتن ت، نلمستفيديل

عبر من الثروة الحيوانية  أتبر باتساقدخال إيجابيا  شهدوا المستفيدين ير المستفيدين، إال أنغالمستفيدين و 
مدارس لممارسات متبنين بدرجة عالية للبشتل خاص بالنسبة  اتبير  . وقد تان ذلكالفرعية جميع العينات

الهدف بالنسبة إلى و . ف: المائة 141بنسبة  ثروة الحيوانيةالمن دخل ال، حيث زاد المزارعين الحقلية
ون متبن  لامؤشرات الوصول إلى األسواق، مثل قيمة مبيعات المحاصيل، زاد وفقا ل للصندوق، 2االستراتيج: 
ف: المائة.  111إجمال: إيراداتهم من المحاصيل بنسبة  مدارس المزارعين الحقليةممارسات بدرجة عالية ل

 ،ف: المائة 8.5بنسبة لديهم تنوع الغذائ: الدرجة  تزاد بحيثأفضل،  أمن غذائ:هؤالء تمتعهم بأظهر تما 
ضبط. تما حللت ال مجموعةف: المائة ف: تنويع المحاصيل مقارنة بنظرائهم ف:  11زيادة بنسبة  تما سجلوا

مدارس زادت ملتية صانعات القرار األساسيات ف: و  الدراسة أيضا نواتج التمتين عبر مجاالت متعددة.
. تما اتغير المستفيد اتمقارنة بالمزارعف: المائة  6راض: وغيرها من األصول بنسبة لأل المزارعين الحقلية

، ف: المائة 42بنسبة  عضوية ف: مجموعات مؤثرة نلهأن يتون ن إلى مجموعة و يتان من المرجح أن ينتم
على مجموعة تما لوحظت آثار إيجابية ف: مدارس المزارعين الحقلية.  مشارتةلمما يبرز القيمة الجماعية ل
لصانعات القرار ولوحظت أيضا معدالت عالية من حيث تبن: ممارسات  واسعة من مؤشرات التمتين

، وال سيما ف: مجاالت المدخالت ف: القرارات اإلنتاجية، والوصول إلى االئتمان مدارس المزارعين الحقلية
 .ات، وعضوية المجموعحراكه، والتحتم ف: استخدام الدخل، والبشأنوالبت 

المرحلة األولى:  -خطة الستئصال الفقر المدقع مشروع ، ُصمم دولة بوليفيا المتعددة القومياتوف:  -11
من  المشروع الرائد لتعزيز قدرة المجتمعات واألسر التي تعيش في فقر مدقع في كوتشابامبا وبوتوسي

أجل تحسين سبل عيش األسر الريفية الت: تستن ف: البلديات الت: تعان: من الضعف ف: إدارات بوتوس: 
لى البلديات  وتوتشابامبا. وقد قدم الدعم المال: إلى المجتمعات من أجل تنفيذ استثمارات مجتمعية منتجة، وا 

ت الخطة بعض اآلثار الهامة من البنية األساسية لإلنتاج. وبشتل عام، أظهر  مشروعاتمن أجل تحقيق 
هذه اآلثار اإليجابية و والدخل الزراع:، وتذلك المجاالت الهامة األخرى لرفاه األسرة.  ،ثروة األصولحيث 

، والت: ثروة الحيوانيةلها أهمية خاصة بالنسبة ألولئك الذين يستفيدون من االستثمارات المجتمعية الخاصة بال
، زادت ملتية :إجمالبشتل و . المنفذة االستثمارات المجتمعية المنتجة جميعف: المائة من  85شتلت حوال: 
 8ف: المائة على التوال:، مما يمثل زيادة بنسبة  12و 3تجة لألسر المستفيدة بنسبة منمة والااألصول المستد

ام حصل المستفيدون أيضا على صاف: دخل زراع: أعلى ف: الع. تما ف: المائة ف: إجمال: ثروة األصول
، وهو ما يعادل زيادة ف: السنةدوالرا أمريتيا  127بلغت هذه الزيادة حوال: و غير المستفيدين. بالسابق مقارنة 

ثروة الخاصة بالالمنتجة الستثمارات المجتمعية . وعند النظر إلى العينة الفرعية لف: المائة 21قدرها 
يشير التحليل إلى أن ملتية المستفيدين المائة. و ف:  24الحيوانية نجد أن الزيادة تانت حتى أعلى، وبلغت 

لم ُيالحظ أثر تغذوي إال للعينة و دورا هاما ف: تحديد هذا األثر اإليجاب:.  أدتجودة  لماشية أتثر وأفضل
أتبر تانت و ف: المائة ف: التنوع الغذائ:،  4قدرها  ف: الفوائد ، مع زيادة إجماليةثروة الحيوانيةالفرعية لل
 .ومنتجات األلبان( ،والحليب ،)البيض ثروة الحيوانيةظة ف: استهالك المنتجات الفرعية للزيادة ملحو 

 وواَهكا( ،وتشياباس ،مشروع التنمية المجتمعية للغابات في الواليات الجنوبية )كامبيتشيهدف تمثل و  -11
 غاباتف: مناطق ال معالجة المشتالت المرتبطة بإزالة الغابات وتدهورها ف: المجتمعات الريفية ف: للمكسيك
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من أجل االستخدام المستدام للموارد الطبيعية  ىرتز المشروع على تعزيز تنمية األعمال الصغر و  المهمشة.
أظهر تقييم األثر و تغير المناخ والتتيف معه. آثار واعتماد ممارسات بيئية جيدة للتخفيف من  ،للغابات

 ،ف: المائة 22حيث زاد المستفيدون من المشروع دخلهم السنوي بنسبة  ،تحسنا تبيرا ف: ثروة األسرة
ر إيجابية اثآنجح المشروع ف: تحقيق و  ف: المائة مقارنة بغير المستفيدين. 15ملتيتهم لألصول بنسبة و 
ف: و المعنية.  والياتاالقتصادية المحددة لل-االجتماعيةو  الزراعية-اإليتولوجية مع الخصائص واءمتت

ف:  37بنسبة  احتماالش:، الت: تتميز بمناطق غابات تبيرة مملوتة للمجتمع، تان المستفيدون أتثر تامبيت
غير المستفيدين، مما زاد بالموارد الطبيعية بشتل مستدام من األراض: المشترتة مقارنة  واستغلألن يالمائة 

، تان المستفيدون تبرأ ف: تشياباس، حيث فرص تنويع سبل العيش. و من دخلهم من بيع هذه المنتجات
ف: أنشطة تجارية جديدة مقارنة بالنسب المئوية األقل بتثير  او لدخبأن يف: المائة  120بنسبة  احتماالأتثر 

 عززهاأنتجت أنشطة إعادة التحريج الت: غير الزراع:. و ف: الواليات األخرى، مع زيادة تبيرة ف: الدخل 
ف: المائة ف: الرقم القياس: الموحد  3ق المشروع زيادة بنسبة ت مناطشهدالمشروع أيضا منافع بيئية، حيث 

بنسبة  صمودالتباين تثافة الغطاء النبات: مقارنة بالمناطق غير المشمولة بالمشروع، وتان المستفيدون أتثر 
 .المستفيدينغير صدمات الجفاف مقارنة ب ف: وجهف: المائة  16

لتحسين الوضع التغذوي ودخول األسر  في طاجيكستانمشروع تنمية الثروة الحيوانية والمراعي ُصمم و  -12
الريفية الفقيرة ف: إقليم خاتلون عن طريق تعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية من خالل تحسين القدرة المنتجة 

ل و تانت اآلثار على دخ. و ياهسهولة الوصول إلى المب المقترنةأساليب التربية والتزاوج للمراع:، ومن خالل 
ف: المائة  115و ،إجمال: دخل األسرة ف:ف: المائة  19زيادة قدرها  مع المستفيدين وأصولهم إيجابية وتبيرة

 42ف: األصول اإلنتاجية، إلى جانب الزيادات ف: الدخل الزراع: )ارتفع صاف: دخل الثروة الحيوانية بنسبة 
زيادة ف: قطعان ماشية األسر المستفيدة  أظهرت. و ف: المائة( 18ف: المائة، ودخل المحاصيل بنسبة 

الجرارات،  نتيجة الستخداموتذلك  ،وخفض تتلفتها ،لى المياهإصول و تحسين فرص الل ةجينتها وزنحجمها و 
رجح أن يتبنى المستفيدون هذه محتومة، حيث من األالمحسنة أو الماشية التربية وتزاوج  أساليبواعتماد 

لم تؤد هذه اإلنجازات إلى زيادة ف: إنتاج . و غير المستفيدينبف: المائة مقارنة  163الممارسات بنسبة 
الحليب، وربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن الترتيز ف: اإلنتاج الحيوان: تان على اللحوم بدال من الحليب 

لم يتم استغاللها وتحويلها إلى منتجات ألبان أو بيعها )منتجات وأن معظم تميات الحليب ومنتجات األلبان، 
عتبار أن االمتثال للخطط االف:  األخذمن المهم األلبان ليست جزءا من النظام الغذائ: الطاجيت:(. و 

قد  ةف الحيوانيعالأو أي نوع آخر من األ األخضر للمراع: دون زيادة موازية ف: تمية العلف تناوبيةال
نتائج إيجابية ف:  ُوجدتتما . لحفاظ على قطعان الماشية أثناء استعادة المراع:بالنسبة لات تحدي شتلي

 ،ف: المائة( 47دخل الماشية ) منحيث أظهرت األخيرة زيادة  ،ولألسر الت: ترأسها نساء ،مجال التمتين
 ،المجترات الصغيرةف علصنع القرار فيما يتعلق بف:  ف: المائة(، وسلطة أعلى بتثير 77وملتية الماشية )

يرادات دخل المحاصيل ة،وتربية الماشي  .وا 

، لتحسين األمن الغذائ: وسبل عيش األسر الريفية الفقيرة. ، تشادبرنامج دعم التنمية الريفية في غويراُنف ذ و  -13
من خالل تحسين تخزين الحبوب بين المزارعين أصحاب  يةغذإدارة مخاطر نقص األ البرنامج هدفوتان 

دارة بنوك الحبوب المجتمعية.   37 البرنامج األمن الغذائ: بنسبة زادوقد الحيازات الصغيرة من خالل بناء وا 
هذه . وجاءت ف: المائة بين األسر المستفيدة 23بينما زاد التنوع الغذائ: بنسبة ، ف: المائة على األقل
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 ،والدخن ،بذور الزيتية )الذرة الرفيعةالتحسينات على خلفية زيادة ف: إنتاج وغالل الحبوب الرئيسية وال
 77والفول السودان: المخزنة بنسبة  ،زادت تميات الذرة الرفيعةو والسمسم(.  ،والفول السودان: ،ريبيير والبي

، زاد استهالك األسر الت: أدخلها البرنامجنتيجة لبنوك الحبوب . و ف: المائة على التوال: 110ف: المائة و
 حراكفيما يتعلق بالو على التوال:.  ،ف: المائة 54ف: المائة و 34من الذرة الرفيعة والفول السودان: بنسبة 

زادت . و ف: المائة بشتل عام 14تها من األصول بنحو قتنيااألسر على زيادة م البرنامجاالقتصادي، ساعد 
ف:  9بينما زادت األصول المعمرة بنحو  ،ف: المائة 17بة ة وتذلك األصول الحيوانية بنسمنتجاألصول ال

باإلضافة إلى ذلك، تان و . الخاصة بالبرنامجلألسر الت: استفادت من بنوك الحبوب بالنسبة المائة 
أو االضطرابات المدنية الت:  ،حوادث العنفوجه ف:  قدرة على الصمودبرنامج أتثر الالمستفيدون من 

 تحدث ف: مجتمعاتهم.

 ،نامج التنمية التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة ومصايد األسماك الحرفيةبر و  -14
ان لتحسين سبل تمصمم انتمتتامل عمليتانهما  ومشروع الزراعة التجارية ألصحاب الحيازات الصغيرة

المزارع األسرية ف:  نميةمع الهدف الرئيس: لت سان تومي وبرينسيبيف: عيش أصحاب الحيازات الصغيرة 
 العالية. الجودة ذات والفلفل لبن،وا ،لتاتاوا ة منالعضوي محاصيلالسالسل القيمة المستدامة والمتخصصة: 

نتاجية  يلصاحقد زادت مو  .الشهادات العضوية بين المستفيدينإصدار ف: زيادة نطاق  عمليتانال تساهمو  وا 
: التاتاو )زادت إنتاجيته ف: المتوسط بنسبة بشتل عامالتدخالت من قبل سالسل القيمة المستهدفة مباشرة 

والفلفل  ،(ف: المائة 35.1) والبنف: المائة للمستفيدين من المشروع مقارنة باألسر غير المستفيدة(،  31.1
ارتفعت إيرادات . واستفادت أسر المستفيدين من زيادة إيرادات مبيعات هذه المحاصيل: (ف: المائة 15.5)
ف: المائة من الفلفل مقارنة  28.7و ،ف: المائة من البن 44.7ف: المائة، و 34.2بيعات من التاتاو بنسبة الم

المستفيدين زيادة ف: الدخل الصاف: . ومن حيث الحراك االقتصادي، تسبت أسر باألسر غير المستفيدة
 ادوالر  650شهرا السابقة لزمن جمع البيانات، بما يعادل زيادة بقيمة  االثن: عشرف: المائة ف:  46نسبتها 
وتعزى هذه الزيادة ف: الدخل بشتل أساس: إلى زيادة األسر غير المستفيدة. بتقريبا ف: السنة مقارنة  اأمريتي

ف: المائة. وبالمثل، ازداد تراتم األصول للمستفيدين بالنسبة للمزارعين  77ف: الدخل الزراع: بنسبة 
فيما و  ف: المائة(. 19.4) لمنتجةواألصول ا ،ف: المائة( 6.6) فيما يتعلق باألصول المعمرة االفتراضيين
غذائ: أقل  ف: المائة(، وانعدام أمن 5.3التغذوية، أظهر المستفيدون تنوعا غذائيا أتبر )بنسبة  ثاريتعلق باآل
 ف: المائة(. 13)بنسبة  تبرأ صموداو  ،ف: المائة( 13)بنسبة 

بهدف تحسين سبل عيش المزارعين أصحاب  مشروع دعم سالسل القيمة الزراعية، ُصمم السنغالوف:  -15
تم تنفيذ التدخل الرئيس: عبر منظمات ف: السنغال. و  حوض الفول السودان:الحيازات الصغيرة ف: 

وعقود التسويق  ،نيةتقوالمشورة ال ،واآلالت ،وتألف من حزمة شاملة من المدخالت الزراعية ،المنتجين
وهو  –. ورتز تقييم األثر على مشروع فرع: للوصول إلى األسواق السوق ن ف:مشغليالالتجاري المبرمة مع 

قامة  على مدى تنازل:ال دعمن:، والتقتوفير المدخالت الزراعية، والدعم التشمل حزمة دعم  ثالث سنوات، وا 
ونتج عنها  ،تانت النتائج إيجابية للغاية. و السوق ن ف:مشغليالروابط تعاقدية بين منظمات المنتجين و 

فظة اوالبيساب، مما أدى إلى ح ،والنيب: ،الدخنوتذلك قيمة إنتاج  لمستفيدين من المشروع،أتبر ل محصوال
من حيث . و والبيساب ،لدخن، والنيب:ا أتبر من تغال إلىهذه المتاسب جمت محاصيل أتثر تنوعا. وتر 

من المحاصيل، واإلنتاج  ارتفاع الدخل إلىمشروع دعم سالسل القيمة الزراعية  ، أدىاالقتصادي حراكال
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األجور، وانخفاض الدخل من  من دخلالعلى  دون أثر، ولتن اإلجمال: الشاملوارتفاع الدخل  الحيوان:،
نتاج جعل اإلو  ة،مختلف قد شجع زراعة محاصيل يتون المشروع بينماهذا يشير إلى أنه و العمل الحر. 

للجوء إلى العمل  قلل من حاجة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرةبالتال: أتثر ربحية، فإنه  الزراع:
بر ألن االحتمال أت الوصول إلى األسواق، تان - 2الهدف االستراتيج: من حيث بأجر أو العمل الحر. و 

وتان مزارعو جميع المحاصيل.  منسويق تميات أتبر يقوموا بتلمحاصيل و ا المستفيدون من المشروع بيعي
ضمانات أتبر لمبيعات المخرجات، ر السوق، مما وف   ين ف:مشغللل وابيعين ألأيضا  الااحتمالمشروع أتثر 

 ألسعار.ل بالنسبةض عدم اليقين خف  و 
 


