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ضعلى برنامج الفرص مكتب التقييم المستقل في الصندوق  اتتعليق
 القطرية لمدغشقر االستراتيجية

 

 تعليقات ضعامة
المستند إلى النتائج  القطرية الجديد يرحب مكتب التقييم المستقل في الصندوق ببرنامج الفرص االستراتيجية -5

مع األخذ بعين االعتبار النتائج والتوصيات التي خرج بها تقييم البرنامج القطري الذي لمدغشقر الذي ُأعّد 
االتفاق عند نقطة اإلنجاز الذي أبرم في ، بما في ذلك 3102واستكمله عام  أجراه مكتب التقييم المستقل

. ويدعم مكتب التقييم المستقل التوجهات االستراتيجية العريضة الواردة في برنامج 3102سبتمبر/أيلول 
 لمدغشقر. ومع أن متن الوثيقة مقتضب إلى حد ما، إال أن المالحق مكتوبة ةالفرص االستراتيجية القطري

 بشكل جيد وتوفر المعلومات الكافية. 

شعبة أفريقيا  الدعم الذي تلقته منو  التعاون الجيد جدا مع حكومة مدغشقر استفادت عملية التقييم من -4
بذلتها الشعبة الستقاء الدروس الرئيسية من . وهو يؤكد على الجهود المخصوصة التي الشرقية والجنوبية

ندوة استهالل برنامج الفرص جه الخصوص أن يؤكد على تنظيم تقييم البرنامج القطري. ويود على و 
، أي بعد يوم 3102ناناريفو في مايو/أيار ااالستراتيجية القطرية في الوقت المناسب لها والتي عقدت في أنت

من حلقة عمل المائدة المستديرة الوطنية الخاصة بتقييم البرنامج القطري. وقد كانت هيكلية ندوة برنامج 
 االستراتيجية القطرية جيدة ومرتبطة بالتوصيات التي خرج بها تقييم البرنامج القطري.الفرص 

المستند إلى النتائج يعتقد مكتب التقييم المستقل بأن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  ،على وجه اإلجمال -3
م البرنامج القطري، قد ناقش بصورة مقنعة المتابعة المقترحة ألربع من أصل خمس توصيات خرج بها تقيي

، ونشر التقنيات االقتصادية ودعم سالسل وعدم التمركز لالمركزيةا( االستمرار في تشذيب دعم 0وهي: )
( وضع االستدامة 2( إيالء اهتمام أكبر لحماية البيئة والتأقلم مع تغير المناخ في البرنامج ككل؛ )3القيمة؛ )

وحدة البرنامج لكل من ( تعريف أفضل لألدوار المختلفة 4على المدى الطويل في جوهر هذا البرنامج؛ )
ولمكتب الصندوق في مدغشقر في دعم الحافظة واألنشطة غير اإلقراضية ورصد برنامج  القطري لمدغشقر

 الفرص االستراتيجية القطرية.

صية الخامسة متابعة المرتقبة للتو للبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية في إال أنه هنالك مناقشة محدودة  -2
مشروع دعم وهما  ،اثنين بمشروعينتقييم البرنامج القطري لتكريس اهتمام خاص التي خرج بها الرئيسية 

تم كما و لزراعية. وبرنامج التدريب الحرفي وتحسين االنتاجية ا منظمات المزارعين المهنية والخدمات الزراعية
)الفقرة االتفاق عند نقطة اإلنجاز والمقطع التمهيدي لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية في به  االعتراف

الوضع المؤسسي وبعض االفتقار إلى الوضوح في التصميم. ن يتسمان بتعقد ين المشروعيفإن هذ ،(20
المخطط لها  اإلجراءات الفعلية المتخذة أو لو أوضحوكان برنامج الفرص االستراتيجية القطرية سيستفيد 

لهاتين العمليتين إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن التطرق للقضايا المذكورة أعاله سوف يستهلك الكثير من 
 وقت وجهد الفريق القطري للصندوق في مدغشقر.
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فلمدغشقر اآلن حكومة  :السياسي في البلد من الوقت الذي جرى فيه تقييم البرنامج القطري المشهدتحّسن  -1
العديد من المنظمات المانحة أنشطتها في البالد، إال أنه ما زالت  تالمجتمع الدولي وقد استأنف يعترف بها

خّلفت فجوات جدية في تنفيذ عدد من  3112األزمة السياسية لعام ألن  ،هنالك أسباب لتبني موقف حصيف
تؤثر على القطاع الريفي.  البرامج اإلنمائية، عالوة على الفجوات في صياغة وتنفيذ السياسات الوطنية التي

مشروع دعم وأما الخيار المتاح أمام الحكومة والصندوق فهو في تمويل مرحلة متابعة المشروعات الجارية )
الريفية الصغرى واالقتصادات اإلقليمية( المشروعات  أقطاببرنامج دعم و  التنمية في إقليمي مينابي وميالكي

 22) 3102-3102من خالل مخصص مدغشقر في دورة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء للفترة 
التأقلم  حساب أمانة برنامجماليين دوالر أمريكي من  6 ه، مع مخصص إضافي قدر (مليون دوالر أمريكي

مما يعد قرارا  ،الدخول في مشروعات جديدة بالكامللصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة عوضا عن 
( البيئة السياسية القطرية التي اتسمت 0حصيفا ومالئما في آن معا إذا أخذنا بعين االعتبار ما يلي: )

( الحاجة إلى تعزيز نتائج التدخالت الناجحة السابقة، كما أوصى به 3؛ )3112بالضعف بعد أزمة عام 
دعم منظمات ( المهمة المحفوفة بالتحديات المتمثلة في التطرق إلى أداء مشروع 2)تقييم البرنامج القطري؛ 

 ، ودعم تنفيذ برنامج التدريب الحرفي وتحسين اإلنتاجية الزراعية. المزارعين المهنية والخدمات الزراعية

 من نظام تخصيص الموارد على أساس 3102-3106أما الخطة المؤقتة القاضية بتكريس مخصص دورة  -1
لما ورد  تأكيداألداء لتنمية سالسل القيمة من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فتبدو جيدة، وهي 

 على الرغم من أنه ال بد من تحديد تفاصيلها بصورة أكبر. ،في توصيات تقييم البرنامج القطري

 التعليقات المخصوصة

تم استيعاب النتائج المنبثقة عن تقييم البرنامج القطري بصورة مالئمة التعلم من تقييم البرنامج القطري.  -7
في متن  التمييز بصورة أكثر وضوحا على الرغم من أنه كان باإلمكان (25-16)الفقرات على وجه العموم 

مج تقييم البرنا فتوصياتالوثيقة بين نتائج التقييم المستقل واستفادة إدارة الصندوق من التجربة السابقة. 
وثيقة برنامج معروضة بوضوح في متن القطري الخاصة بدعم اإلنتاجية الزراعية وتنمية سالسل القيمة 

في حين تتضمن المالحق مذكرة  ،مع مخطط للنهج االستهدافي الرئيسي الفرص االستراتيجية القطرية
برنامج و  ،لمرحلة الثانيةا –مشروع دعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي مفاهيمية لعمليتين مقترحتين )

سياق ن عتوفر إيضاحات أكبر ( التي دعم أقطاب المشروعات الريفية الصغرى واالقتصادات اإلقليمية
ينوي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية اتباعها. ومن الجدير بالمالحظة على وجه اإلجراءات التي 

مشروع ى طول المجمعات الجغرافية لإلنتاجية )الخصوص الجهود الرامية إلى دعم اإلنتاجية الزراعية عل
واستهداف مجموعات اقتصادية اجتماعية  (،المرحلة الثانية –دعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي 

برنامج دعم أقطاب المشروعات الريفية الصغرى و  ،مشروع دعم التنمية في إقليمي مينابي وميالكي) محددة
برنامج دعم أقطاب الشراكات مع القطاع الخاص )و وتنمية سالسل القيمة  ،(واالقتصادات اإلقليمية

 .(المشروعات الريفية الصغرى واالقتصادات اإلقليمية

البرنامج القطري حول التأكيد على  تقييمللتوصية الواردة في  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية يتطرق -8
ستخدام األموال المقدمة من برنامج الالتخطيط  اخ من خاللالطبيعية وتغير المن داإلدارة المستدامة للموار 

قدرات ( دعم 3( العمل التحليلي؛ )0الصغيرة لألغراض التالية: ) الحيازاتأصحاب  زراعة التأقلم لصالح
( األنشطة على المستوى 2الحكومة على إدارة المخاطر البيئية ومساعدتها على وضع استراتيجية وطنية؛ )
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تنسيق الميداني. وترد اإلجراءات المتصورة ومسوغاتها بصورة مفصلة بشكل جيد في الملحق الثالث، وهنالك 
 لإلجراءات المقترحة على المستوى الوطني والقطاعي واإلقليمي مع االستراتيجيات الوطنية الموجودة. جيد

نما (41)الفقرة  المناطقيةطية يبدو أن االقتراح بعدم توسيع التغ التركيز الجغرافي وتوسيع النطاق. -9  ،وا 
وتوسيع نطاق التدخالت في نفس المناطق بدعم  ،تعزيز التكامل بين المشروعات الجارية ،وعوضا عن ذلك

الوكالة من شركاء آخرين )دعم تقني ومالي( مثل وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها، و 
ركيز التدخالت وتحقيق وفورات يقي، مالئما ألنه سيساعد على ت، ومصرف التنمية اإلفر الفرنسية للتنمية
 الحجم الكبير.

القطري  برنامجالدعم وحدة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية أن يستمر  يقترح أدوات دضعم تنفيذ البرنامج. -51
امج القطري ، حيث أن تقييم البرناصائب اها ضمن وزارة الزراعة. ويبدو هذا االقتراح قرار ؤ التي تم إنشا

لمدغشقر قد أشار إلى هذه الوحدة باعتبارها نموذجا يحتذى للممارسة الجيدة لدعم ال تنفيذ حافظة الصندوق 
نما أيضا لرصد  عالوة على األنشطة غير اإلقراضية مثل  ،برنامج الفرص االستراتيجية القطريةفحسب، وا 

دارة المعرفة. وقد اع تبرت مدغشقر كواحدة من الخبرات األكثر نجاحا إرساء الشراكات، وحوار السياسات، وا 
 في السنوات األخيرة. ةالقتراضية بين تقييمات البرامج القطرية المجرافي الترويج لألنشطة غير ا

التي ستسمح  3102توقيع اتفاقية المكتب القطري مع الحكومة عام  برنامج الفرص االستراتيجية القطريةذكر  -55
فيما لو كان سيتم ندب مدير  (47)الفقرة بالتشغيل الكامل لهذا المكتب القطري. وال يبدو واضحا من الوثيقة 

ريفو. إضافة إلى ذلك، وكغيره من برامج الفرص االستراتيجية القطرية األخرى ناالبرنامج القطري إلى أنتانا
على الموارد )تقديرات تكاليف الموظفين  يل المكتب القطريتبعات تشغالمشابهة، فإن هذا البرنامج ال يناقش 

البرنامج تشذيب وصف تقسيم العمل بين المكتب القطري للصندوق ووحدة  باإلمكانوالميزانية(. كذلك كان 
 .القطري

-59الفقرات ) برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إلى ثالثة مخاطر رئيسية. يشير تحديد مخاطر البرنامج -54
التسيير والمخاطر الطبيعية وهجمات الجراد، ويوضح بصورة موجزة إجراءات الحد منها. وعلى الرغم  (؛61

كان باإلمكان تحري الخطرين اآلخرين بتفصيل أكثر. فعلى سبيل  ،من عدم ضرورة شرح الخطر الثالث
وكان  .ة أو مشتركة(المثال ما هي مظاهر التسيير التي تعتبر أكثر أهمية وعلى أي مستوى )مركزية، إقليمي

لتخفيف لمخاطر المتصورة و اإلجراءات للمن شأن ذلك أن يساعد على الوصول إلى فهم أفضل لمالءمة 
 منها.

 ( بسيطا نسبيا2برنامج الفرص االستراتيجية القطرية )الذيل ل إدارة النتائج يعتبر إطار .النتائجإدارة إطار  -53
من  06( في الفقرة 0ويسهل فهمه. وهنالك بعض المظاهر التي كان باإلمكان إيضاحها بصورة أكبر وهي: )

البرنامج الوطني غير الواضح فيما لو كان الهدف الكمي يشير إلى التعاون مع الصندوق فقط أو إلى 
 الكمية لبرنامج اتالنقص في أهداف المؤشر ، هنالك بعض 01( في الفقرة 3األوسع للقطاع الزراعي؛ )
، وليس من الواضح فيما لو كانت غير ذات أهمية أو أنها لم تدرج العتبارات  الفرص االستراتيجية القطرية

وبخاصة )تستخدم لرصد مؤشرات الهدف سما هي المصادر التي  يوضح اإلطار الأخرى. إضافة إلى ذلك، 
 .(تغير المناخ بالصمود في وجه تلك ذات الصلة
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 خيرةمالحظات أ

التأكيد مجددا على تقديره اإلجمالي للوثيقة بأعاله، يرغب مكتب التقييم المستقل  ومع التعليقات الواردة -52
واالتفاق عند نقطة  3102البرنامج القطري الذي أجري في عام  تقييم والجهود المبذولة في متابعة توصيات

 اإلنجاز.
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