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صندوق على تقرير تقييم األثر لفترة التجديد الحادي في التعليقات مكتب التقييم المستقل 

 عشر لموارد الصندوق

 مقدمة –ألف

تقرير على مكتوبة تعليقات ، لممارسة المتبعة في الماضيعمال با ،صندوقفي الأعد مكتب التقييم المستقل  -1

تقييم األثر لفترة التجديد  تقرير وفي تعليقاته على 1.الصندوقتقييم األثر لفترة التجديد الحادي عشر لموارد 

المقدمة إلى المجلس التنفيذي في دورته السابعة والعشرين بعد المائة في  2شر لموارد الصندوقعاال

المقدمة عينة المشروعات ليار تخاال تتعلق بعملية مالحظاتقدم مكتب التقييم المستقل  ،2019سبتمبر/أيلول 

تفاعالت بأن  صندوقفي المكتب التقييم المستقل ويقر المنهجية الرئيسية للعملية. الخصائص لتقييم األثر وعن 

شر عالفترة التجديد المنهجية تقييم األثر حول مع شعبة البحوث وتقييم األثر  2020إضافية قد جرت في عام 

 .لموارد الصندوق

لتقييمات األثر على مستوى المشروعات شعبة البحوث وتقييم األثر إجراء ر مكتب التقييم المستقل ويقد   -2

مكتب مع مصادر أدلة أخرى. ويشجع  تهامقارنهذه التقييمات، عند توفرها، أدلة إضافية يمكن تقدم و. اإلفرادية

إدارة  ةفرقأإلى على تقديم دعمها التقني إلى الحكومات المقترضة و شعبة البحوث وتقييم األثرالتقييم المستقل 

عدد أكبر من لدلة األيساعد على تعزيز قاعدة من شأن ذلك أن فعينة تقييم األثر.  بما يتجاوزالمشروعات 

 المشروعات. 

 مالحظات بشأن المنهجية -باء

تقييم األثر لفترة التجديد الحادي عشر لموارد ل تجميعيالتقرير السوى ستعرض مكتب التقييم المستقل لم ي -3

التي أعدتها  اإلفراديةلم يكن من الممكن، ضمن اإلطار الزمني المتاح، استعراض تقييمات األثر إذ  .الصندوق

ألثر اإلى أن مشروعا واحدا فقط يشمله تقييم  يضاأمكتب التقييم المستقل . ويشير شعبة البحوث وتقييم األثر

. ولهذا السبب، لم يكن باإلمكان تحليل 2022يوليو/تموز اعتبارا من كان متاحا إلجراء عملية تثبت مستقلة 

الحال  كان، كما له التي لم تخضعتلك ثر وألاالفارق في تصنيفات التقييم بين المشروعات التي خضعت لتقييم 

 .شر لموارد الصندوقعافترة التجديد اللثر األبالنسبة لتقييم 

تقييم األثر لفترة التجديد الحادي عشر هر ظ، يلموارد الصندوقشر عاتقييم األثر لفترة التجديد البالمقارنة مع و -4

 أهمها: عدة تحسينات لموارد الصندوق

تقييم األثر لفترة التجديد في إطار  17مشروعا بدال من  24زيادة في حجم عينة المشروعات المقي مة ) (1)

األثر لفترة التجديد تقييم ل مشروعا 17البالغ  الهدف األوليما يتجاوز ب، شر لموارد الصندوقعاال

 ؛(الحادي عشر لموارد الصندوق

لتحيز ابشأن تحليال  تقييم األثر لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقيقدم التقرير التجميعي ل (2)

 (؛1 الجدول، الملحق األول) المشروعات المختارةالمحتمل في 

                                                   
، كبير Dustin Gilbert، جامعة أريزونا، الواليات المتحدة؛ ومن Tauhidur Rahmanالبروفيسور ستفادت التعليقات من مدخالت من ا 1

  التقييم الرئيسي، مكتب التقييم المستقل.، موظف Nanthikesan Suppiramaniamمسح األثر، جورجيا؛ ومن  يأخصائي
 .EB 2019/127/R.5الوثيقة  2
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مدروسين بقدر  عشر لموارد الصندوقتقرير تقييم األثر لفترة التجديد الحادي يعتبر عرض ومناقشة و (3)

، وترد بعض شر لموارد الصندوقعافترة التجديد التقييم األثر لتقرير في  الحال مما كان عليه أكبر

 ؛(ملحق الثاني)ال لمتانةل حقق منيضا عمليات التوتقدم أ (قسم دالالالملحق األول، )التحفظات 

ة، منتج)تجاوز أهداف تحسين الدخل، وتحسين القدرات اليسلط التقرير الضوء على كل من نقاط القوة و (4)

 .(التغذية تحسين عدم تحقيق هدفوزيادة الوصول إلى األسواق(، ونقاط الضعف )

 تقرير تقييم األثر لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقمن وضوح ومصداقية هذه التحسينات تزيد و -5

مكتب التقييم المستقل العمل الذي قامت ر يقد  العاشر لموارد الصندوق. ولتجديد في االحال  عليه ما كانمقارنة ب

، نفسه . وفي الوقتترتبت عليهالتي ويدرك التحديات المنهجية والجهود  ،تقييم األثر هذابه اإلدارة من أجل 

هذه  اهتتطلب المساعي التيالتي ستساعد على تقدير التحفظات بعض  أن يعبر عن يود مكتب التقييم المستقل

 . المحتملة على النتائج تحفظاتالقيود وال عن ضالفالعملية، 

في الوثيقة بدرجة من الحيطة.  هالمبل غ عن عدد المستفيدينالنظر إلى ه ينبغي مكتب التقييم المستقل أنويرى  -6

 112) التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقالعدد التقديري اإلجمالي في إطار على كل من ذلك وينطبق 

بنطاق وتستند البيانات المتعلقة (. 9إلى  7 فقراتالذين شهدوا تحسينات )ال العدد التقديري للمستفيدين، ومليون(

لمشروعات. ومن واقع خبرة مكتب لتقييم الرصد وال، في نهاية المطاف، إلى اإلبالغ عن المشروعات وصول

 لنفس المستفيدين المتكررالعد ( 1: )شكل كامل بسببب البيانات التقييم المستقل، ال يمكن االعتماد على هذه

، واالئتمان، والمدخالت الزراعية المجانية، التدريب الزراعي)مثال عندما يتلقى مستفيد واحد دعما في مجال 

( اإلبالغ المتباين عن 2ثالثة مستفيدين(؛ )ه الحالة على أنها استهداف لهذعن غ إحصاءات المشروع تبل  فقد 

لمشروعات، الذي غالبا ما يخلط بين المستفيدين المباشرين وغير المباشرين؛ باإلضافة إلى لتقييم الرصد وال

 .على أساس افتراضات سخيةعدد المستفيدين غير المباشرين ميل إلى تقدير ال

 النزاعات" أو "الحكومة والصندوق تأييد" بنودا مثل المعايير المستخدمة الختيار عينة تقييم األثرشملت و -7

 تمثيل تؤدي إلىإال أنها قد مشاغل معقولة، ال من منظور عملي، تعتبر هذهف (.5" )الحاشية المحلية أو الوطنية

اختبارات  لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقثر األ. وأجرى تقييم تمثيال ناقصا حاالت األداء الضعيف

ينبغي توخي (. وهذه خطوة هامة، ولكن 1للتحيز المحتمل في أخذ العينات )الملحق األول، الجدول مسبقة 

تنفيذ  المحرز في تقدمالعلى مؤشرات بناء  وتجرى اختبارات االختالفاتالحذر هنا أيضا. شيء من 

؛ والبيانات المالية. يةالمشروعات؛ والموارد البشرية واالجتماعية، والرأسمالية والتمكينية والبيئية والطبيع

داللة ذات  اختالفاتتكشف عن ستمد البيانات المالية من قواعد بيانات الصندوق: في حين أن االختبارات ال وت  

 االستثمارات التي تمولها مختلفة حقا. كبيرة وقد تشير إلى أن نوع ختالفاتالا، فإن إحصائية

تتقاسم ولمشروعات. لتقييم الرصد والالمؤشرات غير المالية استنادا إلى نظم وتقوم بعثات اإلشراف بتوليد  -8

، ويجب أخذ نظم الرصد والتقييم موثوقيةضعف  بشأننتائج مشتركة  في الصندوق لتقييمات الذاتية والمستقلةا

طوال دورة حياة المشروع من تطور تلك المؤشرات  إعادة التحققفي االعتبار. وسيكون من المفيد  ذلك

اختيار المشروعات أيضا، من غير الواضح فيما  وفيما يخصملحوظة. اختالالت واإلبالغ عن أي تغيرات أو 

. فبعض المشروعات قد تنتمي إلى جيل مختلف جدا أو المختلفة اتعرومدة المشفي االعتبار التحليل لو أخذ 

 .المقارنة قابليةيصع ب مما  متعدد المراحل،مسعى تكون جزءا من 

على  اتالمشروع اختالف في سياقأي  يمكن اكتشاف المقارنة فيما إذا كانقابلية وتتمثل مسألة أخرى تتعلق ب -9

د رت اآلثار على المؤشرات الرئيسية باستخدام قبل إطالق المشروعات. وق   المحليوالقطري  يينالمستو

التأثيرات الثابتة القطرية/على مستوى المشروعات. المعيشية بما في ذلك  البيانات المجمعة على مستوى األسر

على مستوى التأثير الثابت نفسه وبما أنه ليس هناك سوى مشروع واحد لكل بلد، فإن التأثير الثابت القطري هو 

 .األمر هذاتفسير  يةمن المفيد توضيح كيفوالمشروع. 
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، لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق يستند موجز تقييم األثر دخالت المتنوعة.تلل يعيجمتالتحليل ال -10

مصداقية  أحد مصادر أن في األدبياتي ذكر . ويعيجمتأساليب التحليل الفي الماضي، إلى  كان الحال كما

إلى حد ما، ومماثلة في أهداف قابلة للمقارنة  لها الدراسات المختارة لتجارب هو تغطية يعيجمتالتحليل ال

برامج التحويالت النقدية المشروطة لتقييمات  يعيجمت)على سبيل المثال، تحليل  القياس وعلى صعيدطبيعتها 

ة في تقييم األثر لوشمالماألربعة والعشرين كان للمشروعات ، وفي المقابل(. تعزيز التغذية والصحةمن أجل 

أهداف ومكونات متنوعة. لذلك ينبغي توخي الحذر عند تفسير  الصندوقلفترة التجديد الحادي عشر لموارد 

 على مستوى المشروعات. المجمعة اآلثار

على الخبرة السابقة وطبق،  لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق لقد بنى تقييم األثر، وتلخيصا لما تقدم -11

بالِصحة نظرا إلى طبيعة اك تهديدات تتعلق بشكل إجمالي، أساليب التحليل التجميعي بحكمة. وما زالت هن

مما يتطلب تفسيرا حصيفا. المتنوعة التي دعمها كل مشروع، والتدخالت المشروعات الممولة من الصندوق 

المشروعات لعمل أن التغييرات الملحوظة يمكن إسنادها حصرا  ستنتاجاالالحذر قبل  يجب توخي شيء منكما 

 الممولة من الصندوق.

 مالحظات من منظور إنمائي -جيم

نتيجة أن دخل المستفيدين من الصندوق ، وباإلشارة إلى فمثال. تفسير النتائج في سياقهاسيكون من المفيد  -12

سيكون من (، 10)الفقرة  استثمارات الصندوقدون من  هو عليهمما  في المتوسط في المائة 23 أعلى بنسبة

إلى دورة  أو محددتقدير بالقيمة االسمية أو القيمة الحقيقية، وما إذا كان يشير إلى ذلك المفيد تحديد ما إذا كان 

ظروف تغيير في النسبة المئوية على األهمية العملية ألي  تتوقفوعالوة على ذلك،  ها.كملأحياة مشروع ب

(. وكمثال على ذلك، وجد تقييم األثر )قد يكون هامشيا بالقيمة المطلقة إذا كانت نقطة البداية منخفضة البداية

بعد كارثة تسونامي إلى مشروع برنامج سبل المعيشة المستدامة الذي أجرته شعبة البحوث وتقييم األثر على 

في  43 أعلى بنسبة )الهند( أن اإليرادات اإلجمالية من بيع األسماك كانت المجتمعات الساحلية في تاميل نادو

. وأجرى مكتب التقييم المستقل تقييما ألداء هذا ة منهامقارنة بغير المستفيدلمستفيدة االمائة لألسر المعيشية 

 دوالرا أمريكيا في السنة( 68)ما يعادل  اإلضافيولكن الدخل نسبيا  املحوظكان ذلك المشروع، مشيرا إلى أن 

 لم يحدث في الواقع فارقا يذكر في القوة الشرائية، كما أوضحت النساء المستفيدات خالل المقابالت الميدانية.

ها، سيكون التي تلتواألزمة االقتصادية العالمية  19-وباإلضافة إلى ذلك، ومع األخذ في االعتبار جائحة كوفيد -13

في المائة زيادة في صافي دخل األسر المعيشية  23من المفيد التحديد إلى أي مدى تعكس الزيادة بنسبة 

( مزيجا من على األرجحدخل األسر المعيشية غير المدعومة أو )المدعومة من الصندوق أو انخفاضا في 

 االثنين.

ولكن ليس جميع المجاالت المستخدمة في  من مجاالت األثر داالمعتمد في تقييم األثر يعكس عد تعريف األثر -14

(. والجدير بالمالحظة أنه ال يشمل 2022أو  2015لعام  دليل التقييم في الصندوقة إلى الصندوق )باإلشار

بالنسبة  يتسم باألهمية ، ولكنهاالستقصاءاتمن خالل  هومن الصعب قياساألثر على المؤسسات والسياسات. 

تساهم في سللتنمية الريفية. فإذا أمكن جعل المؤسسات والسياسات المحلية والوطنية أكثر مناصرة للفقراء، 

 توسيع نطاق اآلثار على مستوى المشروعات وتدعم استدامة الفوائد.

في  الدولية ممارسة تقييم التنميةتتمثل . منظور أوسع: دمج تقييم األثر مع استعراض معايير التقييم األخرى -15

اإلنمائية التابعة لمنظمة ات لجنة المساعدكما في  اعتماد معايير متعددة للتقييم، بحيث تضم عدة جوانب للتنمية،

واآلثار التي يولدها مشروع ما ستحدث تغييرا محدودا إذا لم تكن  3التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

الذي أعده مكتب التقييم المستقل  2022 لعام لصندوقلالتقرير السنوي عن التقييم المستقل ويستطلع  مستدامة.

                                                   
3 en-thoughtfully_543e84ed-criteria-evaluation-ilibrary.org/development/applying-https://www.oecd. 

https://www.oecd-ilibrary.org/development/applying-evaluation-criteria-thoughtfully_543e84ed-en
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هذا الجانب باحتساب حصة المشروعات المصنفة على أنها مرضية إلى حد ما أو أفضل بالنسبة في الصندوق 

والكفاءة(.  وسيع النطاق)االستدامة وت دمجه مع معايير أخرى مختارةبأوال بمفرده ثم لألثر على الفقر الريفي، 

 81صندوق الفي ، صنف مكتب التقييم المستقل 2020و 2011 عامي ومن بين المشروعات التي أنجزت بين

في المائة من المشروعات  60ألثر. ولكن با فيما يتعلق أعلىأنها مرضية إلى حد ما أو على في المائة منها 

في المائة من  21 أن كل من األثر واالستدامة )أييتعلق بفيما  أعلىأنها مرضية إلى حد ما أو على نفت ص  

نفت على أنهاألثر، ولكنفيما يتعلق باأنها مرضية إلى حد ما أو أعلى على نفت ص   المشروعات غير  ها ص 

ي عتبر ، والنقطة الرئيسية هي أنه من المنظور اإلنمائي 4الستدامة(.فيما يتعلق بامرضية إلى حد ما أو أدنى 

أخرى أه واستعراضه باالقتران مع معايير سياق ه فيمن المهم بنفس القدر وضعولكنه  امحوري اياراألثر مع

 لتحديد النتائج بشكل أفضل.

 موجز للنقاط الرئيسية والمالحظات الختامية -دال

في إجراء تقييمات أثر فردية في قاعدة األدلة على مستوى المتمثلة تساهم ممارسة شعبة البحوث وتقييم األثر  -16

يمكن متانة. و تجعل التقييم الذاتي والمستقل لألثر أكثرفإنها مع مصادر أدلة أخرى  تهامقارنالمشروعات. وعند 

بتقديمها دعما تقنيا للحكومات ووحدات إدارة المشروعات، بما يتجاوز المشروعات المختارة لتقييم  لشعبة،ل

 قاعدة أدلة أقوى لحافظة الصندوق.إرساء ثر، أن تساهم في األ

يقدم تقييم األثر لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق تحسينات مقارنة بالماضي من وجهة النظر و -17

وتنوع فسرده أوضح وأفضل توازنا، ويشمل تحفظات منهجية. وبالنظر لطبيعة حافظة الصندوق، المنهجية. 

في وجه قائمة تصاميم وأهداف المشروعات، والسياقات الوطنية والمحلية المختلفة، ما زالت هناك تحديات 

يجب توخي شيء . وألثر وتلك التي لم تخضع لهاالتي خضعت لتقييم القابلية الكاملة للمقارنة بين المشروعات 

ها حصرا إلى تدخالت الصندوق. وعالوة على االدعاء بأن التغييرات المالحظة مردمن الحذر عند النظر في 

من منظور مجدية. وذلك، يجب وضع تفسير االختالفات المالحظة وأهميتها للمستفيدين في سياقها لكي تكون 

م األثر تحتاج ألن تناقش في سياق استعراض لمعايير التقييم ي، تقييم األثر هام ولكن نتائج تقيإنمائي أوسع

 .ر دقة وشموالتحليل أكثاألخرى لضمان 

واإلدارة، ويقدر فرصة استعراض  ،شعبة البحوث وتقييم األثرالعمل الذي قامت به بمكتب التقييم المستقل ويقر   -18

 شعبة البحوث وتقييم األثر. كما يقدر خطة لفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقتقرير تقييم األثر 

. ويبقى مكتب ي عشر لموارد الصندوقثانالتجديد الفترة ل مجموعة من المشروعات المختارة عشوائيا الختبار

 بشأن هذا الموضوع. ا ألي استشارة في المستقبلعدتسمالتقييم المستقل 

                                                   
كما كل من األثر وتوسيع النطاق، ب فيما يتعلق علىأنها مرضية إلى حد ما أو أعلى  من المشروعات في المائة 70نفت ص  عالوة على ذلك،  4

 والكفاءة. ألثركل من افيما يتعلق ب أعلىأنها مرضية إلى حد ما أو على  من المشروعات في المائة 56ص نفت 


