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  القطرية إلى موزامبيق عن الزيارة التقييمتقرير رئيس لجنة 

  الخلفية واألهداف

أيار / مايو28 إلى 24 اختصاصاتها زيارة قطرية إلى موزامبيق خالل الفترة من بمقتضى أجرت اللجنة -1

  مكتب التقييم مديرل الصندوقَ ومث1َّ. وشارك في الزيارة جميع األعضاء باستثناء فرنسا وآيرلندا.2010

؛ وكبير مدراء الحافظة ممثالً لنائب الرئيس المساعد الشرقية والجنوبيةشعبة أفريقيا ، ومدير في الصندوق

ورافق اللجنة سفير . مدير البرنامج القطري لموزامبيق؛ وموظفون آخرونلدائرة إدارة البرامج؛ و

 .موزامبيق في إيطاليا طوال زيارتها إلى البلد

 التقييم مجال في الصندوق بعمل خبرةوال المعرفة اكتساب في القطرية اتللزيار العام الهدف تمثليو -2

إلى  مسائل التقييمشأن أكثر استنارة بمن أن تقدم توجيهات لجنة التقييم بذلك  فتتمكن، الميدان في هوعمليات

 كفاءة أعضاء اللجنة في ومن أن تعزز ، في الصندوق ومكتب التقييم،وإدارة الصندوقالمجلس التنفيذي 

 .بعينه هذا المجال

 يارة السنويةبرنامج الز

القطري التي عقدها الصندوق في البرنامج لتقييم شاركت اللجنة في حلقة عمل الدائرة المستديرة الوطنية  -3

 سوفاال لزيارة ثالث إقليموفي أعقاب ذلك، سافرت اللجنة إلى . أيار في مابوتو/ مايو25 و24يومي 

ضفة سوفاال؛ وبرنامج مساندة التمويل فية في األسماك الحر مشروع مصايد: عمليات ممولة من الصندوق

 . الذي يقدم الدعم إلى البرنامج الوطني لإلرشاد الزراعيالدعم الزراعيالريفي؛ وبرنامج 

 حلقة عمل الدائرة المستديرة الوطنية لتقييم البرنامج القطري

قيا الشرقية شعبة أفري بالتعاون مع  في الصندوقنظمت حلقةَ العمل حكومةُ موزامبيق ومكتب التقييم -4

الحكومة على مدى األهمية التي توليها ك لذالمناسبة، ويدل هذه وقادت الحكومة عملية تنسيق . والجنوبية

مسؤولون حكوميون، بمن فيهم  شخص 100واشترك في حلقة العمل أكثر من . لشراكتها مع الصندوق

ووكاالت المعونة الثنائية  لمجتمع المدني،اريع، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية واومدراء مش

.  وموظفوه التقييم، وإدارة الصندوقةوأعضاء من لجن، وممثلون عن القطاع الخاص،  األطرافوالمتعددة

البيان بوزامبيق محافظ البنك المركزي لمأدلى ، و الموزامبيقي السمكيةالثروةوافتتح حلقة العمل وزير 

 ).ع على جدول أعمال حلقة العملانظر الملحق لالضطال(الختامي الخاص بالمناسبة 

 ورقة قضايا بالتعاون مع الحكومة وشعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية  في الصندوقوأعد مكتب التقييم -5

 لبرنامج القطريلرئيسي لا تقييموعممت هذه الورقة مع ال. حلقة العمللمناقشات لتقديم معلومات أساسية 

إشراك المنظمات ) 1: (المواضيع الثالثة التاليةحول لقضايا  ورقة اوتمحورت. قبل المناسبة بوقت كاف

جوانب ) 2(ي يساندها الصندوق في موزامبيق؛ الخاصة ومنظمات المجتمع المدني في البرامج الت

                                                      
أيار، ولم يشارك في الزيارة / مايو25 و24نية في مابوتو يومي لم يتمكن عضو هولندا من المشارآة سوى في المائدة المستديرة الوط   1

  .أيار/ مايو28-26الميدانية للعمليات الممولة من الصندوق خالل الفترة 
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 تدخل الصندوق القائمة مجاالتتبادل األفكار بشأن ) 3(االستهداف في التدخالت المقبلة في موزامبيق؛ 

للتعلُّم من عناصر الرئيسية ال بالفعل الورقة وقد استوعبت.  وخيارات التحسينامالءمته –في موزامبيق 

 التي سيجري النظر فيها لدى إعداد برنامج ذات الصلة وطرحت عددا من النقاط ،تقييم البرنامج القطري

في للنظر فيه الفرص االستراتيجية القطرية الجديد لموزامبيق الذي سيعرض على المجلس التنفيذي 

 .المستقبل القريب

ووجدت اللجنة أن حلقة العمل كانت جيدة التنظيم للغاية، مع توفيرها لألوقات والمساحات الكافية  -6

كما أنها كانت منبرا مفيدا . للعروض والمناقشات سواء في الجلسات العامة أو ضمن مجموعات العمل

اقشة القضايا الرئيسية والدروس  صحة النتائج التي توصل إليها تقييم البرنامج القطري ومنلتأكيد

 تفيد في إعداد ربماكما أنها كانت مفيدة في تحديد القضايا الخاصة بالسياق القطري التي . المستفادة

إلنجاز في  قيمة لالتفاق عند نقطة امساهماتجمع وفي  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المقبل؛

وأعربت اللجنة عن . انتهاء حلقة العملمع بوتو ابالفعل في متقييم البرنامج القطري الذي وقعته الحكومة 

زبائن بين طائفة متنوعة من جمع  الذي اتسمت به حلقة العمل، والذي الشموليارتياحها للطابع 

 .الصندوق

وفي الجلسة الختامية لحلقة العمل، عرض رئيس لجنة التقييم أفكاره بشأن الشراكة بين الصندوق  -7

إعداد برنامج الفرص لدى أبرز عددا من القضايا الجديرة باالهتمام كما . يقوالحكومة في موزامب

، ونشر التكنولوجيا الزراعيةالبتكارات في لترويج لأهمية اذلك تضمن يو. االستراتيجية القطرية

استخدامها لتوسيع نطاق تأثيرها على الفقر الريفي؛ وضرورة تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين 

 المرأة في موزامبيق؛ وتهيئة الفرص لمواصلة تعزيز الشراكة والتآزر مع مصرف التنمية وتمكين

المركزية لتقريب عملية اتخاذ القرار وتخصيص الموارد والتنفيذ من مستوى تعزيز الاألفريقي؛ وأهمية 

لى صغار  ووسائل لمواجهة التحديات التي يطرحها تغير المناخ عطرق؛ وضرورة إيجاد القاعدة الشعبية

 .والصيادينالمزارعين 

 الزيارة الميدانية

تنظيم  شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبيةو) تحت رعاية شاملة من وزارة التخطيط والتنمية(تولت الحكومة  -8

وقد هيأت الزيارة لألعضاء فرصة جيدة لتبادل اآلراء والتفاعل مع . ال سوفاإقليملزيارة الميدانية إلى ا

، وشركاء التنفيذ، األقاليمحة على مستوى المشروع، بما في ذلك سلطات مختلف أصحاب المصل

، قدمت شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية سوفاالاللجنة إلى سفر وقبل . المشاريعوالمستفيدون، وموظفو 

 .إليها عرضا عاما للمشاريع المشمولة بالزيارة الميدانية واألنشطة الرئيسية المنفَّذة

الصندوق يمثل شريكا محترما يضطلع بدور ثمين في الحد من الزيارة الميدانية أن من وبات واضحاً  -9

 أن المشاريع والمجتمعات المحلية للصيادينوأظهر اللقاء مع مجموعات النساء . الفقر الريفي في البلد

غير أن .  وسبل المعيشةالدخل تحسينعلى التشجيع الممولة من الصندوق تقدم مساهمة كبيرة في 

ها ووصولضعيفة  األساسية بنيتهاسكانية منخفضة وكثافتها الحديات المتمثلة في العمل في مناطق نائية الت

 .تشكل عقبات كبيرة تحتاج إلى مزيد من االهتمام في المستقبلمحدود إلى األسواق 
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ي وهيأت الزيارة الميدانية للجنة فرصة إضافية لتقدير حجم تغطية الحافظة الممولة من الصندوق ف -10

العمل وفي حين أن اللجنة نوهت ب. موزامبيق، من حيث عدد العمليات والمنطقة الجغرافية على حد سواء

طريين الموظفين القُ الجيد والجاد الذي يؤديه الموظف القطري المقيم في موزامبيق، فقد ساد شعور بأن

من الزيارة الميدانية والتفاعل واتضح أيضا .  المهام المطالبون بأدائهالتعددفي موزامبيق مرهقون نتيجة 

مع مختلف أصحاب المصلحة أنه سيتعين تعزيز الوجود القطري إذا كان للصندوق أن يضطلع بدور 

 أطول ألمد تقوية الوجود القطري واستمراره وستكون. أكثر فعالية في مكافحة الفقر الريفي في البلد

مكنان الصندوق من المشاركة بمزيد من ، وسيامع حجم حافظة موزامبيق وأهميته متناسبينأمرين 

 . الشراكاتإرساء وإدارة المعرفة وأنشطة حوار السياساتعمليات الفعالية في 

 أثارت ، من بينها مسافات السفر الطويلة،سوفاالبلوجستيات الزيارة الميدانية إلى  ذات صلةوثمة جوانب  -11

 الوقت الكافي للتفاعل مع المجتمعات المحلية وزيارة مواقع يتحلم  مما بعض القلق لدى األعضاء

 .المشاريع

 االجتماعات الثنائية

تقييم عقدت اللجنة أيضا اجتماعات ثنائية في مابوتو قبل بدء حلقة عمل المائدة المستديرة الوطنية ل -12

زير الثروة ممثلي الحكومة رفيعي المستوى، بمن فيهم و) 1: ( وبعدها مباشرة معالبرنامج القطري

فريق األمم ) 2(السمكية، ووزير الزراعة، ونائب وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي لموزامبيق؛ 

لبرنامج الوطني للتنمية  ل التابعةعمل الجهات المانحةمجموعة ممثلين مختارين من ) 3(المتحدة القطري؛ 

 .2ةالزراعي

 أهمية الصندوق كواحد من ضمن أمور أخرى، ،ةاالجتماعات الثنائية، أكد ممثلو الحكومأثناء وفي  -13

كما أكدت الحكومة على ضرورة بناء القدرات على مستوى كل . الجهات الفاعلة في قطاع الزراعة بالبلد

من األقاليم والمقاطعات بغية ضمان تقديم الخدمات في الوقت المناسب لتعزيز الزراعة المستدامة 

 أعضاء اللجنة في هذا الشأن على نحو خاص بالتزام ونوه. لريفيةألصحاب الحيازات الصغيرة والتنمية ا

مقاطعات مختارة للمساهمة في تخطيط األنشطة وتنفيذها بأسلوب إلى مسؤولين رئيسيين بإيفاد الحكومة 

 .تشاركي

في  التجريبيوكان اجتماع فريق األمم المتحدة القطري مفيدا في توضيح أهمية برنامج األمم المتحدة  -14

كما أبرز مسؤولو األمم المتحدة الذين .  الذي يجري تنفيذه بنجاح في البلد،"توحيد األداء"مبادرة إطار 

فقد . حضروا االجتماع اآلثار اإليجابية لهذا البرنامج التجريبي على حكومة موزامبيق والوكاالت المعنية

 التنسيق والمواءمة تجاه ساهم البرنامج التجريبي، على سبيل المثال، في اتباع نهج يتسم بمزيد من

البرنامج الوطني للتنمية وفي النهاية، ركز االجتماع مع . التخطيط األشمل للتنمية وتخصيص الموارد

 .الزراعية على طرق ووسائل مواصلة تعميم سياسات المانحين ومشاريعهم في البلد

ي أثناء الزيارة الميدانية إلى  لجنة التقييم عن تقديرها العميق للترتيبات المتخذة فتعربوفي الختام،  -15

وقد . 2010 اللجنة في عام أجرتها التي يةإنجاح الزيارة الميدانمن أجل ، ولكل جهد بذلته الحكومة سوفاال

                                                      
  . مشروعا مموال من الجهات المانحة لتقديم الخدمات الزراعية إلى  المزارعين الموزامبيقيين70يضم هذا البرنامج أآثر من    2
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 والمسؤولون عن المشاريع، ، بمن فيهم المستفيدون–كانت المناقشات مع مختلف أصحاب المصلحة 

وتوجه اللجنة التحية إلى سفير موزامبيق الذي .  ومفيدة مستنيرة–والمنظمات الشريكة، وممثلو الحكومة 

 .رافق اللجنة طوال زيارتها القطرية، وتعرب عن امتنانها لمشاركته القيمة وتفاعله معها
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  قجمهورية موزامبي

  وزارة التخطيط والتنمية

  جدول األعمال المؤقت

  الخاص بالصندوقحلقة عمل المائدة المستديرة الوطنية لتقييم البرنامج القطري 
 مقدم العرض النشاط الساعة التاريخ

 رئيس االحتفال ترحابية تنويهات 10:00

  الصندوق فيمدير مكتب التقييم، Luciano Lavizzariالسيد   بيان 10:05

  بيان 10:15

 الصندوق  في، كبير مدراء الحافظة، دائرة إدارة البرامجShyam Khadkaالسيد 

، نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة Kevin Cleaverمدلياً ببيان باسم السيد (

 ) في الصندوقامجرالب

 ، وزير الثروة السمكية، حكومة موزامبيقVictor Borgesالسيد   حلقة العملالخطاب االفتتاحي ل 10:25

10:35 
الصادرة والتوصيات الرئيسية عرض للنتائج 

 نامج القطري لموزامبيقتقييم البرعن 

 Paulبالنيابة عن السيد (، كبير موظفي التقييم  Ashwani Muthooالسيد 
Andre Rochonوالسيد )، كبير موظفي التقييم ،Jakob Grosen ،فريق رئيس 

  الصندوق لموزامبيق في تقييم البرنامج القطريالمعنيين باالستشاريين الخبراء 

 مناقشات عامة 11:05
 الدائم، وزارة التخطيط والتنمية، حكومة السكرتير، Salim Valáلسيد يديرها ا

  موزامبيق

 Ashwani Muthooالسيد  تنظيم حلقات العمل الثالث 12:15

   اءلغدافترة  12:30

   عملمجموعاتينقسم المشاركون إلى  14:00

امج إشراك المنظمات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني في البر: 1 العمل مجموعة

  التي يساندها الصندوق في موزامبيق

  جوانب االستهداف في التدخالت المقبلة في موزامبيق: 2العمل مجموعة 

تبادل األفكار بشأن مجاالت تدخل الصندوق القائمة في موزامبيق : 3العمل مجموعة 

  مالءمتها وخيارات التحسين–

  استراحةفترة  15:30

15:45 
الجتماع لمواصلة مل إلى االعمجموعة عودة 

 المناقشات
 

  العملمجموعاتالتحضير لعروض  17:00
 بمساندة PowerPointامج نقررها عرضا ببرعمل وممجموعة يعد رئيس كل 

 ممثلي الصندوق

  

  

  

  

  

  

  اليوم األول

2010.05.24 

  اختتام اليوم األول 17:00
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 مقدم العرض النشاط الساعة التاريخ

 Salim Valá السيد مالحظات افتتاحية 10:00

  في الصندوق، مدير شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبيةIdes de Willeboisالسيد  بشأن مداوالت اليوم السابقتبادل األفكار  10:05

 عروض مجموعات العمل الثالث 10:15

إشراك المنظمات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني في البرامج : 1مجموعة العمل 

  التي يساندها الصندوق في موزامبيق

  نب االستهداف في التدخالت المقبلة في موزامبيقجوا: 2العمل مجموعة 

مجاالت تدخل الصندوق القائمة في موزامبيق تبادل األفكار بشأن : 3العمل مجموعة 

   مالءمتها وخيارات التحسين–

11:00 
مناقشات عامة بشأن عروض مجموعات 

 العمل الثالث
 Salim Valá يديرها السيد 

12:00 
 عملية تقييم البرنامج إتمامفي الخطوات التالية 

  لموزامبيق القطري
 Ashwani Muthoo  السيد

12:15 

بعض األفكار عن االتجاه المقبل لبرنامج 

الفرص االستراتيجية القطرية الجديد 

  لموزامبيق

  في الصندوقموزامبيقل، مدير البرنامج القطري Alessandro Mariniالسيد 

 Salim Valá  السيد عملاالستنتاجات الرئيسية لحلقة ال 12:30

 بيانات ختامية 12:45
  عبد العزيز محمد حسني، رئيس لجنة التقييم التابعة للمجلس التنفيذي للصندوق. د

  حكومة موزامبيقباسممحافظ البنك المركزي لموزامبيق 

  اليوم الثاني

2010.05.25 

  الغداءفترة  13:00

 


