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تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق على برنامج الفرص االستراتيجية 
 جمهورية إكوادورلالقطرية المستند إلى النتائج 

 تعليقات عامة
المستند إلى النتائج القطرية  لفرص االستراتيجيةالجديد لبرنامج باليرحب مكتب التقييم المستقل في الصندوق  -1

برنامج الفرص  الصندوق وحكومة إكوادوروأعد جيدا.  أعدتقطرية استراتيجية  وهو يمثلإلكوادور، 
في  المضطلع بهاستنادا إلى نتائج وتوصيات تقييم البرنامج القطري  االستراتيجية القطرية لجمهورية إكوادور

 . 4152 /آذارمارس الموقع عليه فيإلنجاز ، بما في ذلك االتفاق على نقطة ا4152عام 

عملية تشاورية وتشاركية )انظر  تستند إلىوثيقة موجزة وواضحة، برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ويعد  -2
د، ويأخذ في العميقة التي حدثت مؤخرا في البلالتغيرات  األساسيةيصف قسم المعلومات و األول(.  الذيل

مكتب التقييم المستقل  ويقر .في سياق التعاون السابق بين الصندوق والحكومة الدروس المستفادةاالعتبار 
اآلن أكثر مالءمة أصبحت في السنوات العشر الماضية، و  تأن البيئة المؤسسية في إكوادور قد تحسنب

 الستثمارات الصندوق. 

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الواردة في  الواسعةالتوجهات االستراتيجية ويدعم مكتب التقييم المستقل  -3
لعام  البرنامج القطريتقييم لست التوصيات ال مع، والتي تتوافق جزئيا المستند إلى النتائج لجمهورية إكوادور

برنامج لالتعليقات المحددة الواردة في الجزء الثاني من هذه المذكرة إلى األهداف االستراتيجية وتشير . 4152
 االتفاق على نقطة اإلنجازهذه التعليقات جوانب التوصيات الواردة في وتحدد . القطرية الفرص االستراتيجية

فرص االستراتيجية في برنامج ال حتى اآلن في الحسبان بشكل كامل تؤخذ( التي لم تقييم البرنامج القطري)و 
 . القطرية الجديد

. االتفاق على نقطة اإلنجاز من نسخةالفرص االستراتيجية القطرية برنامج الخامس من  الذيلويتضمن  -4
لفرص برنامج ايكون من المفيد في غير أنه سسهم في الشفافية. يالثناء ألنه هذا األمر ستحق وي

الفرص االستراتيجية برنامج تناول ي يبين كيف جدول إدراج يةالمستقبلهذا والبرامج االستراتيجية القطرية 
التي وافقت ات توصيالبعض األخذ ب، أو األساس المنطقي لعدم االتفاق على نقطة اإلنجازالقطرية توصيات 

الواردة تعليقات ال تتناولي تهذا الجدول مذكرة االمتثال الويمكن أن ُيكمل عليها حكومة إكوادور والصندوق. 
 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية.  مراجعيمن 

  خصوصةتعليقات م

يتمثل الهدف األول من . المستهدفة للصندوق المجموعةيث لهدف االستراتيجي األول من حل وضع إطار -5
"تحسين الحصول على األصول والموارد  فيالفرص االستراتيجية القطرية  الهدفين االستراتيجيين لبرنامج
بيئة  تهيئةدعم إلى إلى الحاجة  إشارةهذا الهدف وال يتضمن كوادوري". اإللدعم تنويع االقتصاد الريفي 

حالي، مع استراتيجية ال على النحو المحدد في اإلطار ال، ين ويمكن أن يكون متوافقاء الريفللفقرا تمكينية
 في الواقع الفرص لألسر الفقيرة الريفية تماشيا مع والية الصندوق. تعزز 
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أن إلى  االتفاق على نقطة اإلنجاز. أشارت التوصية األولى من تعزيز الدعم المؤسسي للبرنامج القطري -6
 –وتنفيذه البرنامج بشأن التفاوض  من لكل ومتانةأكثر استقرارا  مؤسسياا عموق ينبغي أن يضمنالصندوق 

برنامج الفرص ويقترح . ومشاركتها على التنسيق مع وكاالت حكومية متعددة في إكوادور يعتمد ما ووه
 والوكاالت عالقات الصندوق وتنسيق الجهود مع الوزاراتنطاق توسيع  عن حقاالستراتيجية القطرية 

في اإلشراف على البرنامج،  الكياناتإشراك هذه بأيضا أوصى  البرنامج القطري غير أن تقييمالحكومية. 
 في المستقبل.  مراعاتهاعتبار آخر ال بد من  هوو 

برنامج أن إلى  االتفاق على نقطة اإلنجازمن . أشارت التوصية الثالثة تعزيز األنشطة غير اإلقراضية -7
على األنشطة غير اإلقراضية )إدارة  يركز بشكل أكبرأن  ينبغيالفرص االستراتيجية القطرية الجديد 

 قالمنذ انت احتلت دورا بارزاهذه األنشطة  بالنظر إلى أنوبناء الشراكات(،  ،وحوار السياسات ،المعرفة
يا من البلدان المتوسطة بلد في الفئة العلإلى  4111في عام  الدخلمنخفض كبلد ف يتصنالإكوادور من 

ر حوا يذكر المقترح القطرية االستراتيجية الفرصبرنامج  أن من الرغم علىو . الحالي الوقت فيالدخل 
دارة المعرفة  األداء في هذه  لتتبعمؤشرات ال يشتمل على إطار النتائج  فإننقاط مختلفة،  فيالسياسات وا 

 محددة. الاف ذات الصلة لتحقيق األهد مطلوبةموارد  توجدالمجاالت، وال 

الصندوق  إلى أن. أشارت التوصية الرابعة المشروعات وليسبرامج الر أدوات إقراض مرنة لدعم يااخت -8
أدوات أكثر مرونة يمكن ب بوين فيفيردعم األولويات القطرية الجديدة الواردة في الخطة الوطنية يحتاج إلى 

 في المعطاة لهذه التوصيةعلى الرغم من األهمية و التقليدية.  األدواتمقارنة ب ة األجلأن تحقق نتائج طويل
 . يها مطلقااالستراتيجية القطرية الجديد ال يشير إلالفرص برنامج  تقييم البرنامج القطري، فإن

خلص بشأنه تقييم  مجاال. كان عدم وجود نظام للرصد والتقييم في البرنامج تعزيز نظام الرصد والتقييم -9
أن  إلى التفاق على نقطة اإلنجازمن االخامسة توصية وتشير ال. إلى الحاجة إلى تحسينه يالبرنامج القطر 
تعزيز نظام الرصد والتقييم، بما في ذلك تقييم  (5)الصندوق:  من دعمب، ا يليمأن تقوم ب الحكومة ينبغي

وطنية في األمانة الوطنية للتخطيط والتنمية الرصد والتقييم المع آليات  يتواءمضمان أن  (4)األثر؛ 
الدروس إدماج من أجل أنه ينبغي تعزيز رصد وتقييم المنح إلى التوصية أشارت كما والحكومات المحلية. 

 اإلشارةبدال من و لبرنامج. لمساهمة فعالة تقديم وضمان الصورة، وتحسين في العمليات الداخلية، المستفادة 
 93في الفقرة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية يتضمن فإن ام الرصد والتقييم، إلى كيف سيتم تعزيز نظ

في األمانة الوطنية شارة إلى نظم الرصد والتقييم وال توجد أي إ، الرصد والتقييم ترتيبات عن اعام ابيان
، جانبا "التقييم" تركت، و فقط "الرصد" افي عنوانه 93. وتتضمن الفقرة للتخطيط والتنمية والحكومات المحلية

 الرصد".  نظم" المعنونة، 21لفقرة الحال بالنسبة لوكذلك 

لتكاليف إدارة برنامج الفرص  اتتقدير  ال توجد. تكاليف برنامج الفرص االستراتيجية القطريةتحديد  -11
على سبيل المثال، فإن تقدير تكاليف إدارة البرامج )مثل التكاليف و االستراتيجية القطرية في الوثيقة. 

دورية، والموارد اإلدارية لتنفيذ األنشطة غير الدعم الالتشغيلية للمكاتب القطرية، وبعثات اإلشراف وبعثات 
 من شأنه أنلدعم من المكتب اإلقليمي( ل التي تعزىوالتكاليف ، رواتب الموظفين في المقرو اإلقراضية، 

برنامج الفرص الرئيسية لهداف األالحتياجات من الموارد لضمان تحقيق لأكثر دقة على إجراء تحديد  يساعد
 االستراتيجية القطرية. 
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مر بال  األهمية األهذا و . أنشطة المنحبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية ال يناقش . دور المنح اإلقليمية -11
البرنامج القطري أن يكون ا إلى جنب مع القروض( في ضمان دورا حاسما )جنب تؤديمنح نظرا ألن ال

في الوقت نفسه، هناك منح إقليمية جارية في شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي في الصندوق و . متكامال
برنامج الفرص ويمكن أن يرسم كوادور. إلأنشطة يمكن أن تسهم في تعزيز دعم الصندوق  تتضمن

االستثمارية  شروعاتمزيد من التماسك والتآزر بين المالهذه األنشطة لبناء ل االستراتيجية القطرية خريطة
 المنح اإلقليمية. خالل الممولة من األخرى واألنشطة 

 المالحظات الختامية 

لجهود لكرر تقديره العام للوثيقة و يأن يرغب مكتب التقييم المستقل في المذكورة أعاله،  في ضوء النقاط -12
. وعالوة على ذلك، 4152لعام  االتفاق على نقطة اإلنجازالبرنامج القطري و تقييم  توصياتالمبذولة لمتابعة 

 لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات تحليل شاملوهي ، 4 يالرئيسملف الفإن المعلومات المدرجة في 
 جدا لعمل الصندوق في المستقبل في إكوادور. ةكون مفيدتمنظمات مختلفة، سل

 
 


