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 تعليقات عامة

والذي  ،للمغرب والبرنامج القطريالقطرية لصندوق ثاني تقييم لالستراتيجية في اأجرى مكتب التقييم المستقل  -1

 .2007في عام تقييم أول  وقد أُجري .2020إلى  2008يغطي الفترة من 

مواتية  االستعراضكانت السياقات السياسية واالقتصادية والمؤسسية التي سادت خالل فترة  ،عام وبوجه -2

تدخالت يوجه الذي اإلطار االستراتيجي الرئيسي  والمغرب األخضر ه مخططكان ولتدخالت التنمية الريفية. 

تندرج مشاركة الصندوق في البلد في إطار والعديد من فرص التمويل.  مما هيأفترة، الهذه  أثناء التنمية الريفية

. أنشطة ريادة األعمالنحو  هالزراعة األسرية الصغيرة في تحولاوالتي تدعو إلى دعم  ،للمخططالركيزة الثانية 

 – الجبليةالتي استهدفت المناطق  - االستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية أنكما 

 .الصندوق أعمالاسترشدت بها 

الضوء على اإلنجازات اإليجابية من حيث اإلنتاجية والبرنامج القطري القطرية الستراتيجية اتقييم سلط و -3

العديد من  استحداث مما أدى إلى ،وإدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ ينالزراعيواإلنتاج 

يادة اإلنتاجية ( ز2( البنية التحتية الريفية األساسية؛ )1تتعلق النتائج المرضية بما يلي: )واالبتكارات الزراعية. 

سالسل القيمة في المناطق الجبلية  لتنميةالدعم  وقُدم. نحو أفضلعلى  لموارد الطبيعيةا( إدارة 3الزراعية؛ )

مع الحفاظ على  ،النباتات العطرية والطبية(و ،تربية النحلو ،تربية األغنام والماعزو ،)المحاصيل الشجرية

شباب ال عمالةومتباينة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتمكين المرأة تحققت نتائج  ،التنمية المتكاملة. ومع ذلك

 .يالريف

. وهي داءاأل حدّتالضوء على التحديات الرئيسية التي والبرنامج القطري  القطرية تقييم االستراتيجيةسلط و -4

المزارعين ووحدات إضافة  مجموعات دعمو ،تتعلق بما يلي: استدامة الفوائد )الصيانة التقنية للبنية التحتية

إدارة المعرفة )التوثيق وتبادل الخبرات من و(؛ الجامعة هامنظماتوالفرعية وفعالية المنظمات الريفية  ،القيمة

شراكات إرساء من خالل  وصول المنتجين إلى األسواقوالرصد والتقييم(؛  إجراء أجل الرسملة الفعالة، وكذلك

 للجانبين مع القطاع الخاص؛ ومعدالت صرف منخفضة نسبيا.مربحة 

مع  بالتماشي (1)قُبلت جميعها. وهي: ست توصيات والبرنامج القطري القطرية تقييم االستراتيجية وقدم  -5

توجهات استراتيجية جديدة لبرنامج الصندوق في المغرب،  تحديدأولويات استراتيجية الجيل األخضر الجديدة، 

مواصلة اإلجراءات التي تستهدف الشباب والنساء،  (2) ؛ستمر في المناطق الريفية المحرومةييجب أن الذي و

استراتيجية الجيل األخضر الجديدة  كجزء من المهن ةفرقألمبادرات المتعلقة بلالفعال  توسيع النطاقوضمان 

مبادرات التنمية  مع لتكاملبا، رئيسيةال سالسل القيمةتعزيز  مواصلة( 3) ؛لتعزيز رأس المال البشري

 اإلجراءات الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري واالجتماعي في المناطق المحرومة، تكثيف( 4) ؛اإلقليمية

وتنفيذ خطة تشغيلية إلدارة المعرفة للبرنامج  وضع( 5) ؛المنظمات الشعبية لجعلها أكثر فعالية دعم وزيادة

مشروعات وال ينطبق ذلك على ، الفوائد وترسيخ المعرفة على نحو أفضلسيسهل االستفادة من القطري، مما 

لفريق المقدم تعزيز الدعم ( 6) ؛في المناطق الريفية المحرومة على التدخالت أيضا وإنما، فحسب الحافظة

 ال سيما في سياقوبشأن السياسات الزراعية،  الحوارأفضل في  مشاركة وذلك لتحقيقإدارة البرنامج القطري، 

 .استراتيجية الجيل األخضر الجديدة

ي له ثالثة أهداف ذال - 2027-2022 للفترةالفرص االستراتيجية القطرية  برنامجفإن  ،عام وبوجه -6

ركز على يموجه بشكل كاف لتحقيق النتائج و -وأربعة محاور إستراتيجية وثالثة مواضيع شاملة  ،ستراتيجيةا

والبرنامج القطري  القطرية تقييم االستراتيجيةغطي معظم )إن لم يكن كل( توصيات يو ،التحديات الرئيسية

التحول الريفي في المناطق الجبلية بدعم دعم من تعزيز فعالية التنمية و التمكنالمقدمة. والغرض النهائي هو 

 من الصندوق.
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 محددةتعليقات 

 اتقد تناول صراحة نقاط التوصيالجديد  الفرص االستراتيجية القطرية برنامجيقر مكتب التقييم المستقل بأن  -7

الهدف في  1بما يلي: استدامة نظم اإلنتاج )التوصية  التوصياتهذه تتعلق واالستراتيجية.  هالرئيسية في أهداف

 جادمإو ،(1الهدف االستراتيجي في  4تنمية رأس المال البشري واالجتماعي )التوصية  ؛(1االستراتيجي 

 المراعيةالسلع  التي تضم سالسل القيمةوتعزيز نهج  ،(1الهدف االستراتيجي في  2النساء والشباب )التوصية 

 (.2الهدف االستراتيجي في  3للفقراء )التوصية 

تشمل النساء والشباب في لمنتجين لمنظمات  إنشاء خىتوي المنتجين.منظمات و والشباب انيالجنس المنظور -8

فيما يتعلق بريادة  على وجه التحديدإضافية  بأنشطةومن المقرر االضطالع  .1إطار الهدف االستراتيجي 

أيضا تحديد  من األفضلكان  ،على حد سواء الفتيات والفتيانيمثل الشباب في حين والشباب.  األعمال لدى

سبل العيش في المناطق المستهدفة. في استدامة حاسم  ادورهنظرا إلى أن  ،المرأةتمكين  معينة لدعمإجراءات 

األربعة الشاملة التي سيعالجها برنامج الفرص  المواضيعأحد  هي المساواة بين الجنسين فإن ،ومع ذلك

 .تدخالتالاالستراتيجية القطرية من خالل 

المراحل األولية والنهائية من الوظائف الرئيسية في  2الهدف االستراتيجي تناول  القيمة الشاملة. سالسل -9

الفرعية والمنظمات األم التي وتعزيز دور منظمات المنتجين  ،بما في ذلك: نظم اإلنتاج الفعالة ،سالسل القيمة

أصحاب  الشراكات من أجل وصول وإرساء ،وتمكين الوصول الشامل إلى الخدمات المالية ،تنتمي لها

كان بإمكان برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  ،مستدام إلى األسواق. ومع ذلكنحو على  الحيازات الصغيرة

تحديد المزيد من التدابير الملموسة التي يتعين اتخاذها لضمان فعالية واستدامة وحدات إضافة القيمة )المرتبطة 

إلى والبرنامج القطري القطرية تقييم االستراتيجية  خلُصاألمر أهمية كبيرة: فقد لهذا وبمنظمات المنتجين(. 

 ال تزال ضعيفة من الناحية االقتصادية والمؤسسية. أنشئتالقيمة والتعاونيات التي  إضافة أن العديد من وحدات

بشأن استدامة نظم والبرنامج القطري القطرية تقييم االستراتيجية شيا مع توصية اتم إدارة الموارد الطبيعية. -10

إجراءات متنوعة لتعزيز اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية وقدرتها  3الهدف االستراتيجي  يتوخى ،اإلنتاج

بما في ذلك  ،من خالل تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخيا ،تغير المناخ الصمود في وجهعلى 

 االبتكارات التقنية الخضراء.

 ةرفإدارة المعوالبرنامج القطري القطرية تقييم االستراتيجية حدد  .اتفي السياس والمشاركة ةرفة المعإدار -11

السياسات من بين المجاالت التي يجب تحسينها من حيث التوثيق المنتظم للخبرات اإليجابية المشاركة في و

القطرية تقييم االستراتيجية تناول توصية  جرىالمتعلقة بالسياسات. وقد  االستباقيةالصندوق  وأنشطة

ثالثة  وُحددتبهذا المعنى في تدخالت برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المقترحة. والبرنامج القطري 

 ،نحو مماثلفي السياسات. وعلى المشاركة مواضيع في وثيقة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ألنشطة 

والتي  ،ةرفوتنفيذ خطة عمل تشغيلية بشأن إدارة المع وضعتيجية القطرية يتوقع برنامج الفرص االسترا

مصدر تمويل األنشطة غير بعد حدد يلم  ،ومع ذلك .إبراز الصورةو للتواصلمناسبة ستدعمها خطة 

تعزيز قدرة الفريق القطري على تنفيذ مواضيع السياسات التي حددها  زدادإلى أي مدى سي وال ،اإلقراضية

 يقترح مكتب التقييم المستقل زيادة توضيح هاتين النقطتين األخيرتين.وبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية. 

تقييم  من 2و 1 ينتوصيتالفي  على النحو المبين ،النتائج األداء في توسيع نطاق تحسينإن  .توسيع النطاق -12

أيضا نقطة رئيسية يجب معالجتها. وهي تتعلق بضرورة تحديد هو  ،والبرنامج القطريالقطرية االستراتيجية 

اآلليات والنهج لتوسيع نطاق االبتكارات التي أثبتت جدواها والتي تساهم في تحسين أداء الزراعة األسرية في 

أن هذا إلى برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  ناحية إيجابية، يشيرمن و. فعالعلى نحو  المناطق الجبلية

ومفيدا  مهماالتشغيلية. وسيكون هذا  ةرفخطة عمل إدارة المع وضع عندالنهج المحددة  مع سيراعىالجانب 

 .الالمركزيةالمشروعات الممولة من الصندوق مدمجة في المؤسسات الحكومية  تكون فيها بيئة مواتيةفي 
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  مالحظات ختامية

 إلىا حقيستند برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد للمملكة المغربية  أن مكتب التقييم المستقل يثمن -13

يقترح مكتب وتناول توصياته، على النحو المبين أعاله. يووالبرنامج القطري  ةالقطريتقييم االستراتيجية نتائج 

غير اإلقراضية  ( واألنشطةإضافة القيمةالقيمة )وحدات  بسالسلالتقييم المستقل مراعاة التعليقات المتعلقة 

عالوة على ذلك، ينبغي إجراء تحليالت أعمق للجوانب الرئيسية )مثل تمكين المرأة، و)توافر الموارد(. 

 وضعف الشباب(، عند تصميم التدخالت المستقبلية.


