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القطرية  ستراتيجيةاالبرنامج الفرص  مىكتب التقييم المستقل عم تعميقات
 رواندالالمستند إلى النتائج 

 تعميقات عامة

 النتائج إلى المستندالجديد  القطرية ستراتيجيةاال الفرص برنامجب الصندوق في المستقل التقييم مكتبيرحب  -7
الصندوق وحكومة رواندا بوضع البرنامج وقد قام ستراتيجية قطرية جيدة اإلعداد. ايشكل  الذي، رواندال

في الصندوق لرواندا الذي أجراه مكتب التقييم المستقل  القطري البرنامج تقييمباالستفادة من نتائج وتوصيات 
نقطة اإلنجاز ذو الصمة الذي تم التوقيع عميو في يناير/كانون الثاني  عند االتفاق، بما في ذلك 2102عام 

 ستراتيجيةاال الفرص برنامجالعريضة في  ستراتيجيةاالالتوجيات  المستقل قييمالت مكتبويساند . 2102

 .النتائج إلى المستند القطرية

. ، وثيقة واضحة جيدة الكتابةخالل فترة قصيرة نسبياً  ُأعدالذي  ،القطرية ستراتيجيةاال الفرص برنامجويمثل  -3
في برنامج التعاون ي آن واحد أوجو القوة مع أنيا مقتضبة، وتراعي ف ،خمفية جيدة التنظيموىو يتضمن 

ويوافق مكتب التقييم  وأوجو التحدي في السياق القطري والسياساتي.  ،السابق بين حكومة رواندا والصندوق
وىي اآلن  المستقل عمى أن البيئة المؤسسية في رواندا شيدت تحسنًا ممحوظًا خالل السنوات العشر الماضية

 الصندوق.أكثر مواتاة الستثمارات 

يقدم مزيدًا من التفاصيل حول المخاطر  أن القطرية ستراتيجيةاال الفرص برنامجعمى أنو كان بإمكان  -2
السعي إلضفاء الصفة ( 0تواجييا استراتيجيات وطنية مختارة، من قبيل ما يمي: )يمكن أن المحتممة التي 

انات غير الرسمية عمى التسجيل ما يجري مثاًل من إجبار الكيالرسمية عمى االقتصاد غير الرسمي )
إنشاء تعاونيات لالدخار ( 2بصورة سريعة جدًا ودون السماح بفترة انتقالية؛ ) (كتعاونيات أو شركات

مبدأ إنشاء تعاونية واحدة لالدخار استنادًا إلى مبادئ إدارية بداًل من المبادئ االقتصادية )من قبيل واالئتمان 
لعام  القطري البرنامج تقييمأوضح  قد. و (في البالد 406ال  سيمات اإلداريةالتق من واحدةواالئتمان في كل 

وفي الحالة المحددة المتمثمة بالبرامج التي يموليا الصندوق، بيذه االستراتيجيات.  ةرتبطالممخاطر ال، 2102
 انييار التدخالت التجريبية االبتكارية في ميدان التمويل الريفي.أدت تمك المخاطر إلى 

تتماشى جيدًا مع األولويات المواضيعية  ستراتيجيةاثالثة أىداف  القطرية ستراتيجيةاال الفرص برنامجترح ويق -4
( التنمية المستدامة لمموارد الطبيعية في 0، وىي: )2102لعام  القطري البرنامج تقييمالثالث التي أوصى بيا 

( دعم تنمية سالسل القيمة الخاصة 2؛ )بونالكر غاز والتمويل الخاص بالحد من انبعاثات مستجمعات المياه 
سالسل القيمة الخاصة بالمحاصيل النقدية  نميةدعم ت( 3شراكة مع القطاع الخاص؛ )ببالمحاصيل الغذائية 

مقتضبة عمى أن وصف التدابير التي سيتبعيا البرنامج من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 
يتوخاىا برنامج تعرض بمزيد من الوضوح حول قائمة محددة لمخيارات التي  تمامًا ولعمو كان من المفيد أن

 توصيات التقييم.لمتابعة  القطرية ستراتيجيةاال الفرص
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 محددة تعميقات

يقترح  .القطرية ستراتيجيةاال في إدارة برنامج الفرص عميها واالعتمادزيادة االتساق مع النظم الوطنية  -5
في إدارة  تقوية االعتماد عمى النظم الوطنيةوىو عمى حق في ذلك،  ،القطرية ستراتيجيةاال برنامج الفرص

، برنامج يقترح دعم وحدة وحيدة لتنفيذ المشروعاتالالمشروعات وفي إدارة البرنامج القطري. من ذلك مثاًل أن 
الرواندية وىي  وىو ما يتفق مع السياسات الوطنية في رواندا. وقد أنشئت ىذه الوحدة في إطار وزارة الزراعة

ويعني ذلك وقف  يموليا المجتمع اإلنمائي الدولي.مشروعات التي المسؤولة عن اإلشراف عمى تنفيذ جميع 
ذا أخذنا في االعتبار الممارسة السابقة المتمثمة في  ما تحقق من إنشاء وحدة إدارية مخصصة لكل مشروع. وا 

، ىذا النيج الخيار الصحيح يبدوالمخاطر االئتمانية، تحسن في قدرة رواندا عمى إدارة تنفيذ البرامج وخفض 
بشأن  باريس وكذلك، وىو األىم، مع روح إعالن ،2102لعام  القطري البرنامج تقييم تمشيًا مع توصية

عالن و  فعالية المعونة  . بشأن الشراكة ألغراض التعاون اإلنمائي الفعال بوسانا 

سنويًا بصورة مشتركة بين برنامج ال استعراضاالستمرار بممارسة  القطرية ستراتيجيةاال ويقترح برنامج الفرص -6
مدة في الفترة ال، وكذلك إجراء استعراض لمنتصف والصندوق القطري البرنامج إدارة فريقالحكومة و 

، فإن ىذا يشكل مثااًل عمى الممارسة الجيدة 2102لعام  القطري البرنامج تقييموكما أبرز . 2105/2106
التقييم، يقترح  نتائجوفي سياق النظر في  أيضًا.دوق أن ينظر في نقميا إلى بمدان أخرى التي يمكن لمصن

مكتب التقييم المستقل أال يقتصر االستعراض السنوي واستعراض منتصف المدة عمى أداء حافظة 
ء وبنا ،إدارة المعرفةاألنشطة غير اإلقراضية )من قبيل ليشمل كذلك ل أن يتسع نطاقيما المشروعات ب

 ستراتيجيةاال الفرص برامجلالتوجييية  مبادئتمشيًا مع ال. إضافة لذلك، و (وحوار السياسات ،الشراكات

مكتب التقييم ، يوصي 2116والتي كان المجمس التنفيذي قد وافق عمييا عام  النتائج ة إلىالمستند القطرية
، مما يحسن من اتساق نظام امجنبر ال دورةنياية عند نجاز اإللمقيام باستعراض المستقل باتخاذ الترتيبات 

 بوجوب إجراءالصندوق لمتقييم الذاتي مع المؤسسات المالية الدولية األخرى. ويعتقد مكتب التقييم المستقل 
برامج في جميع ىذه البصورة منيجية عند انتياء  القطرية ستراتيجيةاال إنجاز برامج الفرص استعراضات

 البمدان.

تقسيم العمل بين مقر  ووى، القطرية ستراتيجيةاالالفرص ىناك جانب آخر يستحق االىتمام في تنفيذ برنامج و  -7
وتقع مسؤولية إدارة  ًا لو.الذي يتخذ من كينيا مقر  الصندوق ومكتبو القطري في رواندا ومكتبو اإلقميمي

لو، في حين أن المكتب  اً من روما مقر نامج القطري الذي يتخذ البرنامج القطري حاليًا عمى عاتق مدير البر 
القطري فيو ثالثة موظفين. إضافة لذلك، قد يرغب الصندوق في توضيح ما إذا كان يعتزم مواصمة ىذا 

 .مج القطري إلى كيغالي عمى المدى المتوسطمدير البرناالتوجو أم أنو يتوقع إيفاد 

عمى أن من شأن تقديم . بالوضوح القطرية ستراتيجيةاال وتتصف صياغة إطار إدارة نتائج برنامج الفرص -8
وعمى مزيد من المعمومات حول مؤشرات خط األساس أن يساعد عمى تحديد األىداف بصورة ممموسة أكثر. 

في المائة في دخل  31بنسبة  ةالمتوقع يةزيادة الوسطالمن مباشرة سبيل المثال، فإنو يمكن التحقق بصورة 
ط األساس معروضة ىي أيضًا. وفي حين أن القيام بذلك قد ال يكون ، إذا كانت قيمة خالفرد في الريف

 ، فإنو ممكن بالنسبة لممؤشرات الرئيسية.ممكنًا بالنسبة لجميع المؤشرات
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 القطرية ستراتيجيةاال الفرص برامجمعظم  كما في. القطرية ستراتيجيةاال الفرصاحتساب تكاليف برنامج  -9

تكاليف إدارة البرنامج  ات. عمى أن تقدير برنامجالتكاليف إدارة لتقديرات يقة الوثتقدم  ال، النتائج إلى ةالمستند
وبعثات اإلشراف وبعثات دعم التنفيذ المتكررة من روما، والموارد  ،مثل تكاليف تشغيل المكتب القطري –

كتب ممن الورواتب الموظفين في المقر، وتكاليف الدعم المحتسبة  ،اإلدارية لتنفيذ األنشطة غير اإلقراضية
بموغ عمى توقع االحتياجات من الموارد بصورة أكثر دقة بغية ضمان كان يمكن أن تساعد  -اإلقميمي 

 الرئيسية. البرنامج أىداف

السياسات كمجال يستوجب العناية.  حوار 2102لعام  القطري البرنامج تقييمحدد . أهمية حوار السياسات -71
وىو عمى حق في ذلك، التمويل الريفي وتنمية التعاونيات  ،ةالقطري ستراتيجيةاال الفرص برنامجويحدد 

قوية االرتباط بين البرنامج ومبادرات المانحين ت برنامجالوفي حال التمويل الريفي، يقترح  كمجالين لمتركيز.
"كل مشروع عمى حدة". وأما في حال تنمية التعاونيات، ونظرًا  مبرمج عوضا عن نيجنيج  تبنيو اآلخرين 
مزيد من الدعم لممناقشات البرنامج تقديم ال يتوقعالصندوق لتعاونيات البن والشاي، الذي يقدمو لمدعم 

 ، بما في ذلك التشريعات الخاصة بيا.والسياسات الوطنية المتعمقة بالتعاونيات

 فرصإدارة برنامج الويشكل ىذا خطوة ىامة إلى األمام. وتمشيًا مع التعميق السابق الخاص باحتساب تكاليف  -77
لألدوات والموارد )بما في ذلك الموارد  ضحفإن من األىمية بمكان تقديم تحديد أو  ،القطرية ستراتيجيةاال

في الواقع بحساسية سياسية: ليذا النوع من أنشطة حوار السياسات. فيذه المجاالت تتصف  المالية والبشرية(
ومن ياسات بالمستوى والنوعية المالئمين. ويتعين عمى الصندوق وشركائو أن يضمنوا إجراء أنشطة حوار الس

تعاونيات االدخار شأن تقاسم الخبرات مع البمدان األخرى في اإلقميم، سواء حول تنمية التعاونيات أو حول 
، إلى جانب تحديد حاالت ور حاسم في تقاسم الممارسات السميمةواالئتمان، أن يساعد الصندوق عمى أداء د

 األداء. سوء

شروط الصندوق لتمويل مشروع  القطرية ستراتيجيةااللبرنامج الفرص الذيل السادس  يذكر. التمويلشروط  -73
 ستراتيجيةااللوثيقة ولعمو كان من المفيد أن تعرض شروط الصندوق لمتمويل في المتن الرئيسي مقبل. 

سيقدم لذلك ون: و القطرية. ويصنف الصندوق رواندا حاليًا كبمد من بمدان القائمة الصفراء من حيث تحمل الدي
 .إطار القدرة عمى تحمل الديونالصندوق نصف تمويمو عن طريق قروض ونصفو اآلخر من خالل منح 

وىذا الموضوع أنشطة المنح تحديدًا.  القطرية ستراتيجيةاال ال يناقش برنامج الفرص. دور المنح اإلقميمية -72
البرنامج القطري. ونظرًا ألن تكامل ن أساسي جدًا ألن لممنح دورىا اليام )إلى جانب القروض( في ضما

، 3119منح لعام كبمد من بمدان القائمة الصفراء، بموجب سياسة الصندوق المنقحة لتمويل ال رواندا مصنفة
 إال أنية لدى الصندوق. نح مخصصة ليا من نافذة المنح القطر فإن رواندا غير مؤىمة اليوم لمحصول عمى م

أنشطة مخصصة لرواندا.  ليا في الصندوقالشرقية والجنوبية ي شعبة أفريقيا جارية فالقميمية اإلمنح ال بعض
التماسك أن يرسم معالم ىذه األنشطة بغية تحقيق مزيد من  القطرية ستراتيجيةاالوكان بإمكان برنامج الفرص 

أنشطة   مثالً ومنيا االستثمارية واألنشطة األخرى التي تمول من المنح اإلقميمية،  مشروعاتووالتآزر بين 
دارة المعرفة ،الوصول إلى األسواق  وحوار السياسات. ،وا 
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 مالحظات ختامية

لموثيقة التقييم المستقل أن يعرب مجددًا عن تقديره العام  وبغض النظر عن المالحظات أعاله، يود مكتب -74
 إلنجاز.عند نقطة ا واالتفاق 2102لعام  القطري البرنامج تقييمولمجيود المبذولة لمتابعة توصيات 


