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برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  عمىتعميقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق 
 لكينيا

 تعميقات عامة

يرحب مكتب التقييم المستقل في الصندوق ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج الجديد لكينيا،  -1
والذي يعتبر استراتيجية قطرية جيدة اإلعداد. وقد أعد الصندوق وحكومة كينيا برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

، واالتفاق عند نقطة 3177لعام لكينيا بيا تقييم البرنامج القطري  ىذا باالستقاء من النتائج والتوصيات التي خرج
في الواردة العريضة  االستراتيجيةالتوجيات  مكتب التقييم المستقل . ويدعم3177اإلنجاز الذي أبرم في يونيو/حزيران 

 .القطرية االستراتيجيةبرنامج الفرص 

ألربع أولويات مواضيعية  جزئيةثالثة أىداف استراتيجية تستجيب بصورة  القطرية االستراتيجيةبرنامج الفرص يقترح  -2
التوصيات الواردة  فيبعض المظاىر المحددة  الوثيقةويحدد الجزء الثاني من ىذه  أوصى بيا تقييم البرنامج القطري.

 القطرية االستراتيجيةرص برنامج الففي االتفاق عند نقطة اإلنجاز التي لم تؤخذ بعين االعتبار بما فيو الكفاية في 
 ىذا. 

مساىمة تستحق الثناء  القطرية االستراتيجيةبرنامج الفرص الخامس من  الذيليعتبر إدراج تقييم البرنامج القطري في  -3
الفرص االستراتيجية القطرية في المستقبل أن تتضمن أيضا  برامج، إال أنو قد يكون من المستحب في في الشفافية

مدى والوسائل التي أخذ بيا برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بعين االعتبار الجدوال في التقرير الرئيسي يشير إلى 
بين  توصيات االتفاق عند نقطة اإلنجاز، أو المسوغات لعدم أخذ بعض ىذه التوصيات التي تم االتفاق عمييا

 الحكومة والصندوق بعين االعتبار.

 تعميقات محددة

تمخصت التوصية األولى في تقييم البرنامج القطري/االتفاق عند نقطة اإلنجاز في أن ينص تركيز استراتيجي أدق.  -4
تم تغطيتيا في التدخالت تبصورة صريحة عمى المجاالت المواضيعية التي لن  القطرية االستراتيجيةبرنامج الفرص 

ستيالك ت، بما في ذلك إمدادات المياه لالالمستقبمية ألن الصندوق يفتقر إلى الميزة النسبية في مثل ىذه المجاال
الجديد. ولو تم اتباع ىذه  القطرية االستراتيجيةبرنامج الفرص في  لم يراعذلك  لكنالمنزلي والصحة والتصحاح. 

 يجي.التوصية لكان ىذا البرنامج أدق في تركيزه االسترات

 لالتفاق عند نقطة اإلنجاز. أشارت التوصية الثالثة توسيع النطاق والشراكات مع المصارف اإلنمائية متعددة األطراف -5
أثر أوسع عمى الفقر،  تحقيقعمى توسيع النطاق بغية الجديد  القطرية االستراتيجيةبرنامج الفرص إلى وجوب أن يؤكد 

ف اإلنمائية المتعددة ستثمارات أكبر في إرساء الشراكات مع المصار مع األخذ بعين االعتبار أن ذلك سيتطمب ا
. وبصورة مشابية، نصت التوصية الرابعة عمى وجوب تعزيز الشراكات مع  األطراف وغيرىا من الجيات المانحة

وتوسيع  مصرف التنمية األفريقي ومع البنك الدولي، وبخاصة في تحديد الخيارات المتاحة لمتمويل المشترك لمعمميات
النطاق، وفي إجراء حوار سياسات مشترك مع الحكومات حول القضايا الرئيسية في الزراعة والتنمية الريفية. وفي 

بإرساء الشراكات، بصورة صريحة إلى  المتعمقة 31الجديد ىذا، ال تشير الفقرة  القطرية االستراتيجيةبرنامج الفرص 
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 االستراتيجيةبرنامج الفرص )المدرج في نياية  الممتاز 2 لممف الرئيسيا متعددة األطراف؛ إال أنالمصارف اإلنمائية 
لكل من مصرف  ىامةوالمتعمق بإمكانيات مبادرات التمويل التكميمي والشراكات يتضمن إشارات  بعد الذيول( القطرية

 التنمية األفريقي والبنك الدولي.

تنص التوصية الرابعة من تقييم البرنامج القطري/االتفاق عند نقطة اإلنجاز عمى  استراتيجية قطرية أكثر تكامال. -6
الجديد، وبصورة أكثر دقة، كيف يمكن ألدوات الصندوق  القطرية االستراتيجيةبرنامج الفرص وجوب أن يحدد 

رساء الشراكات، ومبادرا ت إدارة المعرفة( أن ترفد المتعددة )القروض، والمنح القطرية واإلقميمية، وحوار السياسات، وا 
بعضيا بعضا وأن تسيم في تحقيق أىداف البرنامج القطري. وسيتطمب ذلك إيالء االىتمام لضمان االتساق بين 

المنح اإلقميمية والقطرية والعمميات االستثمارية والمنح واألنشطة غير اإلقراضية  وفيما بين ،العمميات االستثمارية
رساء الشراكات(. وىنالك حاجة ألن يتم )حوار السياسات، إدارة الم تزويد األنشطة غير اإلقراضية بما يمزم من عرفة وا 

تعزيز االنسجام ضمن البرنامج القطري. وبالنسبة ألولوية حوار افية إذا أردنا ليا أن تسيم بحق في الموارد بصورة ك
و تجديد السياسات الموجودة الخاصة السياسات، يمكن لمصندوق أن يدعم الحكومة في إعداد السياسات الجديدة أ

شراك القطاع الخاص في  بتنمية اإلنتاج الحيواني، وبخاصة في المناطق القاحمة وشبو القاحمة، وفي إدارة المياه، وا 
شروعات التي يدعميا الصندوق، ال بد من تعزيز اق صغير. وبناء عمى الخبرة المكتسبة لممعمى نطالزراعة 

ية األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والوكالة األمريكية لمتنمية الدولية، الشراكات مع مصرف التنم
والبنك الدولي، وبخاصة في تحديد فرص التمويل المشترك وتوسيع النطاق، والدفع بحوار السياسات المشترك مع 

اق عمييا بين حكومة كينيا والصندوق، ذلك من التوجيات القيمة التي تم االتف وكلالحكومة حول القضايا الرئيسية. 
 الجديد. القطرية االستراتيجيةالفرص ولكنيا لم تدرج بصورة مالئمة وكافية في برنامج 

الفرص برامج  إلعداد التوجييية المبادئمع بما يتماشى . برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إنجازاستعراض  -7
، يوصي مكتب التقييم المستقل 3112المجمس التنفيذي عام  وافق عميياة إلى النتائج التي ستراتيجية القطرية المستنداال

مما سيؤدي إلى امج نبر النياية دورة  االستراتيجية القطرية في الفرص برنامجلمقيام باستعراض إنجاز ما يمزم باتخاذ 
المؤسسات المالية الدولية  ألنظمة التي تتبعياوانظام الصندوق لمتقييم الذاتي خمق االتساق واالنسجام بين  المزيد من
. ومن وجية نظر مكتب التقييم المستقل، فإن استعراضات إنجاز برامج الفرص االستراتيجية القطرية يجب أن األخرى

 .ةتجرى بأسموب منتظم في نياية جميع برامج الفرص االستراتيجية القطري

صيغ بصورة واضحة ويتضمن معمومات  3172-3172لمفترة القطرية إطار إدارة نتائج برنامج الفرص االستراتيجية  -8
عمى القروض مع المنح، إال  المشتركالبرنامج إلى اإلشراف  من إشارةإال أنو وعمى الرغم  عن مؤشرات خط األساس.

عمى  شأنو أن يساعد بعثات اإلشراف المباشرة عمى التركيز أيضامن أنو ليس ىناك أية مؤشرات تتعمق بالمنح مما 
رساء الشراكات،  وأمااألنشطة الممولة بالمنح.  األبعاد األخرى لمحافظة غير اإلقراضية، وبخاصة لحوار السياسات وا 

 فقد تم التطرق ليا فقط في العمود األخير من إطار إدارة النتائج ولم يتم توفير أية مؤشرات ذات صمة بيا.

ستراتيجية برامج الفرص اال ىو الحال بالنسبة لمعظمكما . القطريةستراتيجية احتساب تكاليف برنامج الفرص اال -9
االستراتيجية القطرية في ىذه  تكاليف إدارة برنامج الفرصلتقديرات  أيتقدم  لم، األخرى إلى النتائج ةالقطرية المستند

اإلشراف بعثات و لقطري، الوثيقة. ومن شأن إدراج تقديرات تكاليف إدارة البرنامج )أي التكاليف التشغيمية لممكتب ا
رواتب الموظفين ذات الصمة في و الموارد اإلدارية الالزمة لتنفيذ األنشطة غير اإلقراضية، وبعثات الدعم المتواترة، و 
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أن تسيم في الوصول إلى تقديرات أكثر دقة لمموارد الضرورية  (مقر الصندوق، وتكاليف الدعم من المكتب اإلقميمي
  رئيسية ليذا البرنامج.لضمان إنجاز األىداف ال

سواء كانت )سيكون من اليام تحديد األدوات والموارد المعرفة.  تقاسمالموارد الضرورية لحوار السياسات وأنشطة  -11
أن يكون حوار ضمان المطموبة ألنشطة حوار السياسات، ويتوجب عمى الصندوق وشركائو  (مالية أو بشرية

تقاسم الخبرات ذات الصمة  ومن شأن تو.ء لجية مالمحو الرئيسية، أو جودالسياسات الذي سيجرى مالئما وكافيا، سوا
أن يساعد  ،من البمدان األخرى في اإلقميم، وفي نياية المطاف أيضا من جميع األقاليم األخرى التي نجحت فييا

 األداء. ضعف عالوة عمى تحديد حاالت ،الصندوق عمى لعب دور حاسم في تقاسم الممارسات الجيدة

االستراتيجية القطرية عمى وجو الخصوص األنشطة الممولة بالمنح. يناقش برنامج الفرص  لم. المنح اإلقميمية دور -11
في ضمان برنامج قطري متكامل. عالوة عمى ذلك فإن ىنالك منحا إقميمية  وتمعب المنح دورا ىاما )مع القروض(

لكينيا. وكان بإمكان ىذا البرنامج أن يضع خرائط  جارية في شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية تتضمن أنشطة مخصصة
األنشطة التي غيرىا من االستثمارية و وتآزر أكبر بين مشروعات الصندوق لمثل ىذه األنشطة بيدف بناء اتساق 

دارة المعرفة وحوار السياسات عمى سبيل المثالالمنح اإلقميمية، ومنيا بتمول   .الوصول إلى األسواق وا 

/االتفاق عند نقطة أوصى تقييم البرنامج القطريكتب القطري لكينيا والمكتب اإلقميمي لمصندوق. العالقة بين الم -12
خاص بأفريقيا الشرقية مكتب اإلقميمي الالاإلنجاز بأن تكون العالقات بين المكتب القطري لمصندوق في كينيا و 

جميع األطراف ذات الصمة في كينيا وفي  إعالمبصورة واضحة مع  ( محددةين في نيروبيومقر كال المكتبوالجنوبية )
في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لكينيا، وتم تتبعو  األمرنعكس الو من المفيد  وقد كان. بشأنيا اإلقميم بأسره

 في المستقبل القريب.

 ختاميةالمالحظات ال

لجيود عمى اتقديره العام لموثيقة و  أخرى عمىيؤكد مرة أعاله، يود مكتب التقييم المستقل أن  الواردة المالحظات مع كل -13
. عالوة عمى ذلك، فإن واالتفاق عند نقطة اإلنجاز 3177لمتابعة توصيات تقييم البرنامج القطري لعام فييا المبذولة 

التي تواجييا  والمخاطروالفرص القوة والضعف ، وىو تحميل شامل لنقاط 3المعمومات المدرجة في الممف الرئيسي 
 ات المختمفة، سيكون مفيدا لمصندوق في عممو المستقبمي في كينيا.المنظم

 

 


