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تعميقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق عمى برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 
 لنيبال

 تعميقات عامة

جيد اإلعداد، برنامجا كان برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لنيبال أن مكتب التقييم المستقل في الصندوق  يعتبر -1
تباع نيج شمولي تشاركي، وانطوت عممية اب أعدبمثابة تحسن عن برامج الفرص االستراتيجية القطرية السابقة، حيث و 

 ستراتيجية القطريةبرنامج الفرص االاإلعداد عمى ممارسة االستعانة بالدروس المستفادة. وعمى وجو العموم، يتطرق 
، وىو يستقي من دروس التجربة السابقة. كذلك يعترف مكتب 3172-3173عام لإلى توصيات تقييم البرنامج القطري 

التقييم المستقل في الصندوق بأن تطوير إطار استراتيجي مشترك مع حكومة نيبال يمثل تحديا كبيرا إذا ما أخذنا بعين 
. ولذا فإنو قد يتطمب بعض المرونة والتأقمم عمى مدى فترة الذي ال يمكن التنبؤ بو بالمتقم االعتبار الوضع السياسي

 تنفيذ البرنامج.

مشروعات ومع األنشطة غير الالتوجيات االستراتيجية لمبرنامج مع ذخيرة حافظة  تتسقوعمى وجو العموم،  -2
االستراتيجية القطرية متسقا مع دورة اإلقراضية، وكما أوصى تقييم البرنامج القطري، فقد كان برنامج الفرص 

محددة بصورة جيدة ومدعمة بمذكرات مفاىيمية  ذخيرة المشروعاتكما أن  ،تخصيص الموارد عمى أساس األداء
مفصمة مما من شأنو أن يوفر األساس لعممية صياغة وموافقة مالئمة. وسيؤدي ذلك إلى تجنب الحاجة إلى استخدام 

 كان يمثل مشكمة في السابق. والذيفي األشير األخيرة من الدورة  داءالمخصصات المستندة إلى األ

، وىو عمى برنامج الفرص االستراتيجية القطريةومشاكل الحوكمة، يركز  المتقمبباالعتراف بالوضع السياسي و  -3
رويج الخدمات من القطاع الخاص، عالوة عمى الت يصواب، عمى زيادة التعاون مع منظمات المجتمع المدني وموفر 

يفي شركاء الحكومة المركزية  أن لمؤسسات ريفية مستجيبة وخاضعة لممساءلة. ومن بين التحديات، الحاجة إلى
من الباطن لجزء كبير من التنفيذ إلى المجتمع المدني ومنظمات  بالتمزيمن في تنفيذ البرنامج بالتزاميم و المنخرط

مستجيبة، يتمثل التحدي في كيف يمكن تحقيق ىذا األمر في  القطاع الخاص. وفيما يتعمق بالترويج لحكومات محمية
ؤدي ميام الحكومة المحمية موظفون حكوميون غالبا ما يكون يسياق ال توجد فيو حكومات محمية منتخبة، حيث 

 محدودة وانخراط ضئيل في الثقافة المحمية والتحديات اإلنمائية. بطيتمتعون برواو تدويرىم متواترا 

ة ابتكارية مثيرة لالىتمام عمى ىيئة وحدة يخاص برنامج الفرص االستراتيجية القطريةفقد أدخل  ،إلدارة البرامجوبالنسبة  -4
في الحافظة  االئتمانيةضمن وزارة المالية لتعزيز ميام الرصد والتقييم والمظاىر  تؤسسدعم لتنفيذ البرنامج القطري، 

ن ىنالك حاجة كبيرة لمثل ىذه اآللية. ويرحب مكتب التقييم المستقل بأسرىا. وقد أشار تقييم البرنامج القطري إلى أ
بادرة، ويفترض أنو قد تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لتمويل ىذه الوحدة عمى أساس مستدام من خالل بيذه الم

 ميزانيات المشروعات التي تدعميا القروض.مساىمات من 

برنامج الفرص وتطرق  ستدامة كانت من المجاالت غير المرضيةأن االوجد تقييم البرنامج القطري أيضا وقد  -5
ليذه المسألة من خالل إدخال تقديرات مؤسسية لمشركاء المستقبميين متضافرة مع دعم لتنمية  االستراتيجية القطرية

أيضا أن يتطرق  برنامج الفرص االستراتيجية القطريةالقدرات وتطوير استراتيجيات خروج لجميع التدخالت. وقد حاول 
عمى خمق مجموعات مستفيدة  وىو التركيز امة وفقا لتقييم البرنامج القطري:لعامل ىام آخر أسيم في تدىور االستد
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عانات المشروعات. وقد أدى ذلك إلى وضع ما أن تنتيي فيو إعانات  من المشروعات ىدفيا الرئيسي توزيع فوائد وا 
ي تدفق لدخل مستدام من مصادرىا الخاصة. أل الفتقادىاالغالب  المشروعات حتى تتفكك ىذه المجموعات عمى

تي يركز عمى الترويج غماوعوضا عن خمق مجموعات تعتمد عمى المعونة، أوصى تقييم البرنامج القطري بتحول برا
يحمل  . وىذا بالفعل ىو مجال تركيز البرنامج الثاني في ذخيرة المشروعات، والذياً لمشروعات ريفية مجدية اقتصادي

 ."المشروعات الريفية وتحويالت العاممين في الخارج"عنوانا عمميا ىو 

أن ىذه المبادرات قد أدت إلى مساىمة ىامة في تحسين آفاق االستدامة، إال أن برنامج الفرص  ومما ال شك فيو -6
بناء عمى ف. المتحققةيساىم في تدىور االستدامة االستراتيجية القطرية لم يتطرق إال بصورة جزئية لعامل ىام آخر 

الموارد عمى العديد من المقاطعات وآالف المجموعات  وتمييعل بانتشار ىذا العام يتعمقتقييم البرنامج القطري، 
ذا أخذنا بعين االعتبار القدرة المتواضعة إلدارة التنفيذ في البمد،  ىذه التغطية الواسعة أيضا من  تقمصالمستفيدة. وا 

عمى سبيل المثال من خالل الترويج  ،أوصى تقييم البرنامج القطري باستيداف الدعم جغرافيا الكفاءة والفعالية. وقد
لممشروعات الريفية المجدية اقتصاديا أو لسالسل القيمة القوية عمى طول ممرات الطرق المختارة. ويعني ذلك ضمنا 

المشروع أن يستيدف مقاطعات أقل تركيز أكبر بكثير ومستوى أعمى بصورة واضحة من الدعم، أي أنو يتوجب عمى 
في ذخيرة المشروعات المحددة. فعمى سبيل  أقل. وال يبدو أن ىذا النيج واضحومشروعات أقل أو وحدات مستفيدين 

النظم اإليكولوجية في اليضاب والجبال، تتم اإلشارة إلى  مواءمةالمثال، وبالنسبة لممذكرة المفاىيمية لبرنامج عن 
عممية تصميم قد تخضع لبعض الضغوطات من الحكومة أو  ةأيالبرنامج. وفي حين أن  غطيياسيمقاطعة  31حوالي 

المقاطعات لضمان تغطية جغرافية واسعة، إال أنو من اليام بمكان مقاومة مثل ىذه الضغوط إذا أردنا لمنموذج الجديد 
 ينجح.أن 

 دةمحدتعميقات 
وجد مكتب التقييم المستقل أن استراتيجية االستيداف الجغرافية لبرنامج الفرص االستراتيجية . استراتيجية االستهداف -7

القطرية عمى وجو العموم متوائمة مع توصيات تقييم البرنامج القطري، بما في ذلك اقتراح البرنامج بإيالء المزيد من 
اك نوعا من انعدام االتساق بين االستراتيجية )الفقرة التركيز عمى تنمية األقاليم الوسطى والشرقية. إال أنو يبدو أن ىن

( وذخيرة المشروعات. إذ يبدو أن استراتيجية االستيداف تستبعد األقاليم الجبمية التي يقل عدد السكان فييا ألنيا 31
ة أعمى، المناطق التي تتسم بكثافة سكاني تسعى أيضا إلى ضمالتركيز عمى المناطق المتأثرة بالفقر، ولكن "تقترح 

تيراي  مناطق وتضم وتمك التي تتمتع بإمكانيات إيكولوجية زراعية أو غير زراعية، وبإمكانيات وصول معقول إلييا.
الفقراء الذين يتمتعون بإمكانيات جيدة السكان الشرقية والغربية والغربية القصوى واليضاب الوسطى أعدادا كبيرة من 

النظم اإليكولوجية في اليضاب  مواءمةالمقابل، فإن المذكرة المفاىيمية لبرنامج وب. "في المزرعة وخارجياأنشطة لتنفيذ 
 والجبال تضم األقاليم الجبمية.

( 2) ( األسر التي تمتمك ما يكفي من األراضي؛7يتضمن تعريف المجموعة المستيدفة ثالث مجموعات، وىي: ) -8
و الذين يعانون من البطالة المقنعة، بما في ذلك ن عن العمل أو األسر فقيرة األراضي والشباب والشابات العاطم

 إتاحة من خالل مشروعات صغرى في القطاع غير الزراعي ومن خاللالذين سيتم دعميم المياجرين العائدين 
تم  نوالمشروعات الصغيرة )غير الفقراء( الذي ىشاشةن األقل و ( المزارع2؛ )تأجير الحراج إلى موصولأماميم لفرص ال

تحديدىم عمى أنيم مجموعة مستيدفة ثانية يمكن ليا أن تشكل محركات ىامة لمتغيير ولتنمية سالسل القيمة، 
 والمساىمة في خمق فرص العمل.
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ىي التصنيف الطبوغرافي عمى المستوى الصغري، أي تيراي  ،األولى القضيةويثير ىذا التعريف جممتين من القضايا.  -9
عمى الدوام عند تحديد اإلطار االقتصادي االجتماعي وتدخالت قابال لالستخدام  يكون واليضاب والجبال، والذي ال

في ن ". فمجتمعاأغنياء األراضي"و "فقراء األراضي"الدعم ذات الصمة بالسياق، كما أنو ليس ىناك أي تفريق بين 
ممة مختمفة بالكامل من يواجيان ج قدعدان عن بعضيما البعض مجرد كيمومترات قميمة، نفس مقاطعة اليضاب يب

التحديات والفرص المتاحة، كما أشار إلى ذلك تقييم البرنامج القطري. فعمى سبيل المثال، يمكن لمجتمع بالقرب من 
أن يكون مختمفا بصورة  ،ألسواق واقتصاد نقدي بصورة طاغيةلالطريق متاخم لنير وتربة خصبة، ومع فرص وصول 

عمى الرغم من وجود مساحات واسعة من ) فقيرة بتربسعة لمغاية تتسم شاسعة عن مجتمع يعيش في مناطق شا
بدون أي مصادر لممياه، وباندماج محدود باألسواق وباقتصاد يتسم بالكفاف إلى حد ( األراضي في بعض الحاالت

ت ال يتمتع إال كبير. وباستثناء بعض المنتجات التي تتسم بارتفاع القيمة مقابل الوزن، فإن النمط الثاني من المجتمعا
. وبالتالي فإن تصنيف واالدخار االئتماننقدية مثل مخططات الألنشطة ابمجال محدود لمغاية لتنمية المشروعات أو 

عمى أساس مستوى وصوليا إلى األسواق أو اندماجيا يمكن أن يوفر  المجموعات المستيدفةالمجتمعات المحمية/
 (مثال الحراج المؤجرة) أنو بالنسبة لبعض التدخالت المخصوصة إال .دعم ذات صمة تأساسا أفضل لتصميم تدخال

من مستوى المجتمع المحمي وتحديد األسر المستيدفة استنادا إلى  أخرىخطوة  النزوليكون من المناسب أيضا فقد 
 خصائصيا األسرية االجتماعية واالقتصادية.

ريفيم عمى في المجتمعات الريفية، وممن تم تع "ركات لمتغييرمح"وأما القضية الثانية المتعمقة بغير الفقراء أو ما يشكل  -11
ىؤالء من ضمن المجموعة المستيدفة األولى،  بوجوب أن يكونة الثانية، فيمكن إثارة الجدل أنيم المجموعة المستيدف

ديا. وعمى ومن بين الشركاء في دعم التدخالت اليادفة إلى تنمية سالسل القيمة والمشروعات الريفية المجدية اقتصا
ويحتاجون إلى الدعم عمى شكل  أيضا وجو العموم ليسوا من األغنياءالرغم أنيم ليسوا من الفقراء، إال أنيم عمى 

وصول إلى التمويل، وبخاصة التمويل االستثماري، والوصول إلى الخدمات التقنية المتخصصة وخدمات األعمال. 
من خالل كونيم موردين لممشروعات أو أعضاء و فرص العمل  خمقوسيستفيد الفقراء بصورة غير مباشرة من خالل 

في تعاونيات يمكن أن تساعد محركات التغيير ىذه عمى إنشائيا أو تطويرىا. عالوة عمى ذلك فإن االنخراط النشط 
با ما كشركاء غال (الغنية أو التي غالبا ما تكون في المناطق الحضرية)واألعمال الزراعية  المشترين األكبر حجمامع 

 يشكل مفتاح التنمية الناجحة لسالسل القيمة.

تم تحديد العمميتين االثنتين في ذخيرة المشروعات عمى أنيا برامج متعددة المكونات مع عدة شركاء . تحديات التنسيق -11
، من المغتربينمختمفين لمتنفيذ. وعمى سبيل المثال، وبالنسبة لمبرنامج الخاص بالمشروعات الريفية وتحويالت 

العديد من الشركاء اآلخرين  مع وجود. "بالشراكة مع وزارة التعميم"المتصور أن يتم التنفيذ من خالل وزارة الصناعة 
، ًا بحد ذاتوكبير  اً التنسيق والشراكة بين الوكاالت الحكومية تحدي يشكلأيضا. ومن الدروس المستفادة من الماضي 

 مما ينمي ولية الكاممة عن تنفيذ مكون محدد،بكل شريك المسؤ  أنيطوالبرامج المتعددة المكونات تنجح فقط في حال 
اإلحساس بالممكية. ويقترح مكتب التقييم المستقل أن يتم التطرق ليذا المظير بصورة دقيقة في عممية الصياغة 

 والتصميم.

لتأكيد بصورة صائبة ( يتم ا32-32 تانفي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية )الفقر  .حوار السياسات والشراكات -12
مساعدة منظمات السكان بولكنو يحد النيج  ،عمى القضايا ذات الصمة بالسياسات المنبثقة عن تنفيذ المشروعات

سماع أصواتيم بالنسبة لشواغميم والتأثير عمى السياسة. ومن المحتمل لمثل ىذا إل الريفيين الفقراءالريفيين والمنتجين 
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عمى استعداد الستخدام حصيمة قروضيا لدعم استقطاب التأييد الحكومة قد ال تكون  إذ ،المنحبالنيج أن يتطمب دعما 
 الخطط والميزانيات الخاصة بالمنح. إزاءصامتا  ج الفرص االستراتيجية القطرية بقيضد الحكومة نفسيا. إال أن برنام

ق انخراط الصندوق وطريقة إدارة ال يذكر عمى اإلطال ةوبصورة مشابية، فإن برنامج الفرص االستراتيجية القطري -13
البرنامج القطري في حوار السياسات، وال يحدد الخطط والميزانيات لمثل ىذا االنخراط. وعمى سبيل المثال، وباإلضافة 
إلى المساىمة المالية لمصندوق في صياغة استراتيجية التنمية الزراعية، يمكن أن يكون من اليام لمصندوق توفير 

    ومصرف التنمية اآلسيوي. اتي أكثر أىمية لعممية الصياغة التي تقودىا الحكومةمدخل تقني وسياس

وفي موضوع ذي صمة، يرحب مكتب التقييم المستقل بمذكرة التفاىم الموقعة مؤخرا لتعزيز الشراكة بين الصندوق  -14
يجية القطرية المستقبمية في جميع برامج الفرص االسترات تقومأن ومصرف التنمية اآلسيوي. وبيذا الصدد، فإنو يقترح 

تحديد بنيبال، لإقميم آسيا والمحيط اليادي، بما في ذلك برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الحالي قيد االعتبار 
   مذكرة التفاىم ىذه عمى المستوى القطري. من خالليا تفعيلتعتزم إدارة الصندوق  الطريقة التي

الميزانية والموارد المخصصة إلدارة البرنامج القطري  إلى أنييم البرنامج القطري أشار تق .الموارد المالية والبشرية -15
كانت في الحدود االعتيادية لبرامج الصندوق متوسطة الحجم. ولكن بالنسبة لبرنامج نيبال، فينالك طمب كبير لمغاية 

. ولم يتطرق برنامج الفرص مبالمتقعمى الموارد إذا ما أخذنا بعين االعتبار مشاكل الحوكمة والوضع السياسي 
المطموبة من الموارد االستراتيجية القطرية ليذه القضية، كما أنو لم يحاول وضع تقديرات لمموارد المالية وغيرىا 

 لتحقيق أىداف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية.

لمستقل أن يوفر برنامج الفرص يقترح مكتب التقييم ا. نجاز برنامج الفرص االستراتيجية القطريةإاستعراض  -16
بما يتماشى مع أفضل الممارسات الممحوظة في المؤسسات المالية  إنجازهاالستراتيجية القطرية ما يمزم الستعراض 

الدولية األخرى في نظميا لمتقييم الذاتي. ويتوجب إدخال مثل ىذه االستعراضات إلنجاز برامج الفرص االستراتيجية 
  ة في جميع ىذه البرامج.القطرية كخاصية منتظم

 ختاميةالمالحظات ال
مجيود المبذولة لو عمى تقديره العام لموثيقة  مجددامع كل المالحظات الواردة أعاله، يود مكتب التقييم المستقل أن يؤكد  -17

لمتابعة توصيات تقييم البرنامج القطري و  ،في سياق غاية في التعقيد ومحفوف بالتحديات السياسية في إعدادىا
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية هذا خالل التنفيذ  مراجعة وقد يكون من المطموباالتفاق عند نقطة اإلنجاز. و 

االستراتيجية مع التغييرات في السياق السياساتي والمؤسسي. ومن قبيل ذلك عمى سبيل المثال، عند وفي  ةملمواء
 استراتيجية جديدة لمتنمية الزراعية.حال استكممت العممية الرامية إلى إعداد دستور جديد و 

 

 

 

 


