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رد  –في الهند  شاتيسغاراو برنامج النهو  بأحوال القبائل في جهارخند  تقييم أثر
  اإلدارة

 ترليقات عامة

تقييم من أجل متتب التقييم المستقل في الصندوق تعترف إدارة الصندوق بالعمل الهام والشامل الذي قام به  -1
وتقدر التحليل المنهجي والتوصيات المرتزة  ،شاتيسغاراو برنامج النهوض بأحوال القبائل في جهارخند أثر 

العامة للتقييم تتماشى مع تقرير إنجاز  ستنتاجاتالواردة في التقرير. وتعتبر اإلدارة أنه من المطمئن أن اال
 الخاص بالبرنامج الذي تان بمثابة أداة تعلم تشغيلية رئيسية.المشروع 

للمشروعات طويلة األجل ذات  إجراء تقييمات األثر الالحقة ارة التعقيد الذي ينطوي عليهدك اإلر تدو  -2
، نظرا إلى أنها تتطلب شاتيسغاراو برنامج النهوض بأحوال القبائل في جهارخند األنشطة المتعددة مثل 

ال م هذه التحديات عندما فة يستغرق تنظيمها وقتا طويال. ويزيد حجمتثفة ومتلاستراتيجيات جمع بيانات 
لمثل هذا النوع من التقييم في مرحلة  لتقييمالقابلية  معاييرالمختار، تما في هذه الحالة،  المشروع يتضمن

التقرير، بالنظر إلى أهمية التعلم  ُحسن توقيتالتصميم. وبالرغم من هذه التحديات، تود اإلدارة التشديد على 
من هذا النوع من التقييم ونظرا إلى الترتيز المعزز على تقديرات األثر بالنسبة للتجديد العاشر لموارد 

 الصندوق. 

للمشروع، الذي حقق نتائج ملموسة على الرغم من جوانب  منصفااإلدارة علما بأن التقرير يقدم تقديرا  حيطوت -3
رحب اإلدارة بالتقدير اإليجابي لجودة اإلشراف ودعم التنفيذ المقدمين من الصندوق وت .الضعف الواضحة

، بما في ذلك األقسام والستعراض منتصف المدة، اللذين ساعدا على تنفيذ البرنامج في سياق صعب جدا
أنه تان للبرنامج أثر إيجابي ها التقرير من لص إلي. لذا تتفق اإلدارة مع النتيجة التي خالنائية المتأثرة بالتمرد

وتنمية التمويل  المحلي المجتمع وتمتين متاسب من حيث تعبئة حققعلى المجموعة المستهدفة، و 
واإلدارة مسرورة للتقدير تعزيز المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة. جهة إسهامات مفيدة ل وقدمالصغري، 

 برنامجبين أهداف ال ةالوثيق مواءمةلصندوق، مثل الاإليجابي لقضايا أخرى قريبة الصلة بمجال نفوذ ا
وسياسات واستراتيجيات الحتومة والصندوق ذات الصلة، وتعزيز االبتتارات التقنية والمؤسسية على حد 

 سواء.

 ة الدروس المفيدة المقدمة في التقرير وتتطلع قدما إلى تنفيذ التوصيات.لوتقدر اإلدارة جم -4

 التوصيات 
  دقيقاتحليالات شمل جميع تصاميم المشروعت ينبغي أنتتفق اإلدارة على أنه  .السياقالتصميم من أجل  -5

ولتن دائما ضمن حدود الموارد المتاحة ومع استخدام التقديرات القائمة تلما تان ذلك ، اتالمؤسسو لفقر ل
تين في إطار قرض واليتغطي  اتعو تمويل مشر بعد اآلن ال ينبغي  ممتنا. تما توافق اإلدارة أيضا على أنه

التوصل تم . وفي هذا الصدد، تشير اإلدارة إلى أنه منذ واضحة للتتاملواحد، ما لم يتن هناك استراتيجية 
توقف الصندوق عن تمويل مشروعات تغطي  6022خالل تقييم البرنامج القطري في عام  االتفاقيةإلى 

 .واليتين في الهند
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ها مع ءمتمواتيفية  اتعو أن توضح جميع المشر بتتفق اإلدارة مع التوصية  .قارب مع البرامج الحكوميةالت -6
. وفي الواقع فإن جميع والريفي يالزراع نقطاعيالفي  واليةالرئيسية الوطنية وعلى مستوى ال البرامج

الرسالة الوطنية  مثل شملت خطط تقارب مفصلة مع البرامج الوطنية 6022منذ عام  الجديدة المشروعات
نه على المشروعات الجارية. وتعتقد اإلدارة بأمعدلة خطط تقارب  تم إدخال ، بينماسبل العيش الريفية لتعزيز

مؤسسة تمويل وتنمية المرأة قامت ، على سبيل المثال قد أخذت تنشأ بعض أفضل الممارسات في التقارب
برنامج  ،تجاسوينيبالنسبة ل وتالتان الرائدتان، الماهاراشترا ة المرأة فييمنمؤسسة تو  مادهيا براديش في

الرسالة الوطنية لتعزيز سبل العيش عقد مذترات تفاهم مع ب، الممول من الصندوق تمتين النساء الريفيات
 .الريفية

م جميع المشروعات الممولة من الصندوق بحيث يتصم ه ينبغيأنتتفق اإلدارة على . استراتيجية االستدامة -7
من  لهندل البرنامج القطري فيبشأن االستدامة يجري تحقيق تقدم تبير ، عفي الواقتضمن استدامة الفوائد. و 

برنامج التمتين وتعزيز تشتيل مؤسسات شعبية مثل لجان التنمية القروية في  ،على سبيل المثال ،خالل
برنامج سبل المعيشة المستدامة ، أو جمعيات تسويق األسماك في موارد الرزق في مناطق القبائل في أوريسا

، مثل اتحادات رئيسيةهذه المؤسسات الشعبية بشتل متزايد إلى اتحادات  ضمويتم  .في أعقاب المد الزلزالي
، ومراتز الموارد المدارة من برنامج سبل المعيشة المستدامة في أعقاب المد الزلزاليصيادي األسماك في 

يتجه التثير منها تدريجيا نحو  ، والتيتجاسويني في إطار برنامج ماهاراشترافي  المحلي قبل المجتمع
 تما أنه يتم تسجيلها تجمعيات لضمان استقاللها التامل. .االتتفاء الذاتي المالي

ترحب اإلدارة بتوصيات متتب التقييم المستقل في الصندوق بشأن تعزيز أدوات التقييم . الرصد والتقييم -8
بأنه نظرا إلى  علما اإلدارة وتحيطاإلنجاز.  الذاتي في الصندوق، من اإلطار المنطقي إلى اإلشراف وتقارير

لى الدروس إجزئيا باالستناد على مدى عدة سنوات،  بالنسبة للصندوقلتعلم المنهجي ل جاالأن هذا تان م
وسوف تشدد ضع خطة لتعزيز نظام التقييم الذاتي. تقوم بو دارة فإن اإل، التي خلص إليها المتتب والنتائج

رئيسية رنة )اإلطار المنطقي تأداة رصد تقييمية مهج على استخدام نُ هذه الخطة، تما اقترح في هذا التقييم، 
بذلك،  هاقياموخالل تعلم أفضل من التنفيذ. و ، اإلدارة بغرض تحقيق النتائجو  ،من خالل دورة المشروع(

ج، ائالنت رصدالذي هو في طليعة  نداله من برنامج تعلملإلى ا، أخرى جملة أمور من بيندارة، اإلتسعى س
 بعثات اإلشراف تشملفظة، و احالبشتل روتيني عبر  اآلننتائج السنوية وحات السجرى فيه مفي وقت تُ 

األطر المنطقية تستخدم ، و األقران ضاستعر ال اتتقارير إنجاز المشروعوتخضع ، خبراء الرصد والتقييم
 .اتعو بشتل متزايد تأدوات لرصد المشر 

 المنهجية
ومن الواضح تنظر اإلدارة إلى تقييمات األثر على أنها أداة هامة إضافية لقياس الفعالية اإلنمائية للصندوق.  -9

نوع المشروع والسياق اللذين يدعمهما الصندوق، وفجوات مع  يتتيفأن اختيار أداة القياس يجب أن 
أفضل لتقييم األثر تأداة سيساعد على تحقيق فهما بقوة بأن اإلدارة المعرفة، والموارد المتاحة. وتعتقد 

 الروح. تلكتآلية للتعلم. وتتم إثارة النقطتين أدناه ب إمتاناته

من بذل المزيد من الجهد للسير قدما ال بد أنه ، بالنظر إلى تعقيدات هذا النوع من التقييم، اإلدارةأوال، ترى  -11
هج. واإلدارة مقتنعة بأنه تان من شأن وثائق النُ  المنهجية يتم وصفها بشتل واٍف فيالمفاضالت أن  لضمان
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بعض الخيارات المنهجية المختلفة أن يعزز بشتل أتبر جودة هذا التقييم، ومنها على سبيل المثال استخدام 
 .غير تافيةجودة  خطوط األساس تلما تانت ذات بناءأتثر منهجية لتقنيات االستدعاء إلعادة 

البروتوتوالت بأنه ينبغي إيالء اهتمام أتبر في العمليات الالحقة لتقييم األثر التباع اإلدارة تعتقد  ثانيا،و  -11
، ومناقشة المواءمة القائمة على التقديرفي تقدير بالتامل، مثل وصف التقنيات المستخدمة  الدولية المعيارية

 .التقديرالفرضيات الرئيسية ألسلوب 

 
 

 

 
 
 
 


