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برنامج الفرص االستراتيجية تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق على 
 لجمهورية تنزانيا المتحدة القطرية

 تعليقات عامة
يرحب مكتب التقييم المستقل في الصندوق ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج  -1

لجمهورية تنزانيا المتحدة. وتبني الوثيقة على نتائج وتوصيات تقييم البرنامج القطري، والذي تم التوقيع على 
ر مكتب التقييم المستقل في الصندوق . ويقد  6132به في يونيو/حزيران  عند نقطة اإلنجاز الخاص تفاقاال

التعاون الجيد بين السلطات الوطنية في البر الرئيسي وفي وزنجبار وشعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية في 
 الصندوق في صياغة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية. 

في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية متسقة مع الدروس  جملةتجااات واألاداف االستراتيجية الماالإن  -2
المستفادة من خالل تقييم البرنامج القطري، ومتوائمة مع السياق القطري واحتياجاته، بما في ذلك خصائص 

 الفقر وبيئة السياسات الوطنية المتطورة.

 مجموعةل سكرئي صندوقال تسميةو عناية التي أعطيت لألنشطة غير اإلقراضية اي مؤشر إيجابي. الو  -3
لصندوق من قبل الجهات المانحة األخرى، وسيسمح للصندوق بامعزز  اعترافاي بالزراعة  المعنية العمل

دم تقدير للموارد المطلوبة والمتاحة وكان من المفيد لو ق  . بلعب دور أقوى في مشاورات وحوار السياسات
بسبب نقص الموارد المالية  اقيدملألنشطة غير اإلقراضية: في الماضي، كان التقدم في اذه المجاالت 

 والبشرية المخصصة.

قد عانى التمويل الريفي وكذلك عمليات سالسل القيمة في الماضي من التأخيرات في التنفيذ. وكان بإمكان ل -4
الستراتيجية القطرية أن يعلق على المخاطر والتحديات التشغيلية التي تمت مواجهتها خالل برنامج الفرص ا
 ، إذ أنها قد تؤثر أيضا على تنفيذ العمليات في المستقبل.تنفيذ الحافظة

 تعليقات محددة
القطري لعام يتبنى برنامج الفرص االستراتيجية القطرية النتائج الرئيسية لتقييم البرنامج . التعلم من الماضي -5

وفي  ( التقدم المحرز في تعزيز القدرات المؤسسية لسلطات الحكومة المحلية3) ، وال سيما ما يلي:6132
 موحد؛والذي تحقق من خالل طريقة التمويل ال نظم اإلرشاد في إطار برنامج تنمية القطاع الزراعي ةالمركزي

الحيازات الصغيرة إلى األسواق والخدمات تي تدعم وصول أصحاب ل( ضعف التصميم في المشروعات ا6)
( إعطاء أولوية محدودة لألنشطة غير اإلقراضية بسبب غياب 1( التشتت الجغرافي للحافظة؛ )1المالية؛ )

 خطة عمل واضحة وقيود الموارد.

تتماشى مع كل من االحتياجات القطرية وتوصيات تقييم البرنامج القطري. الهدف  األهداف االستراتيجية -6
المجموعات ومساءلتها تجاه  تعزيز استجابة المؤسسات العامة المركزية والمحليةيهدف إلى  3ستراتيجي اال

 2وتعزيز نتائج عملية الالمركزية في خدمات اإلرشاد الزراعي. الهدف االستراتيجي ، المستهدفة للصندوق
قطاع المتجددة لالنخراط مع الوجهوداا صمود، وقدرة على ال األكثر شموالقيمة سالسل ال يهدف إلى دعم

المستندة إلى طرائق و التكنولوجيات المقاومة لتغير المناخ نطاق  توسيعيعالج  3. الهدف االستراتيجي خاصال
المستندة إحدى التوصيات المحددة لتقييم البرنامج القطري،  يتالءم مع. واذا فعالية أكثر ةزراعي دعم خدمات
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الزراعة ، و إدارة األراضيعلى  4في زنجبار. ويركز الهدف االستراتيجي  قليةمدارس المزارعين الحإلى تجربة 
 األراضي بشأن عاتالصرا لمعالجة ةيفعالأكثر  آلياتو ، االستثمارات العامة والخاصة، وزيادة األكثر شموال

 .الطبيعية المواردو 

 تنمية برنامج/تنمية قطاع الزراعةستراتيجية إن التدخلين القطاعيين الداعمين ال. ذخيرة اإلقراض الجديدة -7
يستجيبان  تنمية القطاع الزراعي في زنجبار جبرنامو ، الرئيسي البر فيالمرحلة الثانية  – الزراعي القطاع

 – الزراعي القطاع تنمية برنامجبشكل جيد لتوصيات تقييم البرنامج القطري. وفيما يتعلق بالمزيد من الدعم ل
أي فيما إذا كان اذا  – المتصورةر معلومات أكثر عن أداة التمويل يالمرحلة الثانية، كان من المفيد توف

ودرجة الدعم الذي يقدم من الجهات المانحة  –التمويل التقليدي للمشروعات أو  تمويل موحدسيأخذ شكل 
 األخرى إلى البرنامج.

المقترح من الفرصة التي أبرزاا تقييم البرنامج  مرتفعاتشروع تنمية حظائر إنتاج األلبان في الم يستفيد -8
مشروع تنمية األراضي ويؤشر اذا المشروع، وكذلك في البلد.  قطاع إنتاج األلبانالقطري لالستثمار في 

المقترح، على تجدد االاتمام بتنمية الثروة الحيوانية وتدخالت التنمية الرعوية في البر الرئيسي. الجافة 
 اذه األنشطة قد أاملت في الماضي. وكانت مثل

إال أن على العمليات المستقبلية،  عادةبينما تركز برامج الفرص االستراتيجية القطرية . الحافظة الحالية -9
 الصغرى الريفية المشروعات دعم برنامج تجربةفي الخبرة المستخلصة من تنفيذ  ثاقبةالنظرات الالمزيد من 
ضافة التسويقية األساسية البنى دعم برنامجو  والمتوسطة والصغيرة أن كان يمكن  الريفي والتمويل القيمة وا 

تحقيق الهدف االستراتيجي الثاني لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية سيعتمد يكون قي ما في اذه الحالة. و 
 تنمية برنامج) باجامويوإلى حد كبير على اذه المشروعات. وعالوة على ذلك، فإن المشروع الجديد في 

( سيتطلب متابعة وثيقة للمخاطر باجامويو في المستدامة المجتمعية والتنمية السكر إلنتاج األساسية البنى
 البيئية واالجتماعية المحتملة.

امج الفرص االستراتيجية القطرية. نبر يحظيان بأامية في  واالنخراط في السياسات األنشطة غير اإلقراضية -11
( 6؛ )تمكين المزارعينستراتيجية تشغيلية الخطة ( 3النتباه إليها: )ليسية وتم تحديد أربعة مجاالت رئ

استراتيجية من أجل برنامج تنمية القطاع الزراعي في ( 1؛ )سل القيمةتنمية ساللتشغيلية  ةوخطاستراتيجية 
واذه المجاالت متسقة مع أولويات  .يدة لألراضي من أجل تنمية شموليةتعزيز اإلدارة الج( 1؛ )زنجبار

خبرة الصندوق التشغيلية العملية في العمليات السياساتية، شرط  لتقطير ، وتوفر فرصةيبرنامج اإلقراضال
 تخصيص موارد كافية.

باإلجمال، تم شرح إطار نتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية )انظر الذيل الثاني، المرفق األول(  -11
كافية لإلبالغ عن إنجاز األاداف االستراتيجية. وتمت  الرئيسية والمعالمدو مؤشرات النواتج وتب بشكل جيد.

والمستهدفات لبعض المؤشرات لم تحدد بعد، بانتظار استكمال األاداف اإلشارة إلى أن خط األساس 
عتمد المرحلة الثانية. وسيكون من المهم ضمان توفر مصادر ي   – الزراعي القطاع تنمية برنامجالوطنية ل

عليها من أجل اذه المؤشرات من خالل نظم رصد على مستوى القطاع أو المشروعات. وتضع الوثيقة 
؛ ولكن كي يعمل الرصد والتقييم على مستوى برنامج الفرص االستراتيجية القطريةمجال تركيزا خاصا على 

أن يكون فعاال على  مستوى برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، ال بد له أوال منالرصد والتقييم على 
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ضعف في الماضي وسيتطلب انتباه الحكومة والصندوق في مستوى المشروعات. ولقد كان اذا مجال 
 المستقبل. 

 مالحظات ختامية
الجهود المبذولة لمتابعة  بشكل عام، يرى مكتب التقييم المستقل في الصندوق أن اذه وثيقة سليمة ويقدر -12

 .6132توصيات تقييم البرنامج القطري لعام 


