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

 تعليقات عامة
يرحب مكتب التقييم المستقل ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد لجمهورية تركيا، ويعتبره استراتيجية  -1

التركية، باالستناد  ةهذا البرنامج كل من الصندوق والحكوم صاغقطرية جيدة اإلعداد على وجه العموم. وقد 
، واالتفاق عند نقطة اإلنجاز 2015إلى النتائج والتوصيات التي خرج بها تقييم البرنامج القطري للبالد عام 

 .2016الذي وقع في مارس/آذار 
ص قطري يضمن مقطعا لتشخيعتبر برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لتركيا وثيقة دقيقة وواضحة، هو يت -2

، كما يؤكد على التحديات من الشريحة العليا قّيم، يصف خصوصيات تركيا كبلد من البلدان متوسطة الدخل
المتبقية للحد من الفقر الريفي فيما يتعلق بالتفاوتات الواضحة بين أقاليم البالد، وانعدام المساواة بين الجنسين، 

تحاد األوروبي. ويثبت البرنامج مواممة جيدة مع أولويات الحكومة، كما والتقدم المحرز في االتساق مع اال
 يأخذ بعين االعتبار بعض الدروس من برنامج التعاون السابق بين الصندوق والحكومة.

يعترف مكتب التقييم في الصندوق بأن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لتركيا يبني على نتائج تقييم  -3
وأن العديد من توصياته قد أخذت بعين الحسبان، وبخاصة التركيز على االبتكار وتوسيع  البرنامج القطري،

جهة العمليات/الجهة و  من جهة السياساتبرنامج تعزيز ال ةضرور و  ق وتعزيز األنشطة غير اإلقراضية،النطا
الثالثي لكي يغدو . كذلك البد من إيالم المزيد من االهتمام للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون المالية

 البرنامج قادرا على االستفادة من الدور المزدوج لتركيا كبلد مانح ومقترض في آن معا.
يدعم مكتب التقييم المستقل التوجهات االستراتيجية العريضة الواردة في البرنامج، والتي تستجيب بصورة جزئية  -4

على الرغم من أنه يفّوت بعض العناصر ، 2015للتوصيات الخمس التي خرج بها تقييم البرنامج القطري لعام 
والمجاالت التي تستحق المزيد من االنتباه. وأما الجزم الثاني من هذه التعليقات، فيحدد المظاهر المخصوصة 

تقييم البرنامج القطري والتي لم تؤخذ بعين الحساب االتفاق عند نقطة اإلنجاز وفي للتوصيات الواردة في 
 مج الفرص االستراتيجية القطرية.بصورة كافية في برنا

 التوصيات المخصوصة
عند نقطة اإلنجاز/تقييم  االتفاقتتمثل التوصية األولى في  .الصندوق ومحدودياته في تركيا قوةتحليل نقاط  -5

عملية صياغة االستراتيجية للتمكين من الوصول إلى تحليل مالئم لنقاط قوة البرنامج القطري في تحسين 
ومحدودياته في تركيا. ويصف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية عملية إعداد تشاركية نشطة الصندوق 

تشمل دراسات معلومات أساسية، واجتماعات ومشاورات في البالد. إال أن برنامج الفرص االستراتيجية 
مفصلة لتستجيب  القطرية لم يناقش وبصورة كافية الميزة النسبية للصندوق في تركيا، وصياغة استراتيجية

الدخل، بما في ذلك، على سبيل المثال، الحاجة للتطرق  لسمات تركيا المخصوصة كبلد من البلدان متوسطة
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مكانية توسيع نطاق التدخالت اإلنمائية التي يدعمها  إلى التفاوتات الواضحة بين األقاليم في البالد، وا 
 .الصندوق، واستقطاب موارد الصندوق المحدودة في البالد

. أما التوصية الثانية لتقييم البرنامج المشروعات فوائدالنطاق وسهولة الوصول ل تحسين االستهداف لجهة -6
القطري، فهي أن على البرنامج أن يحسن من االستهداف وبخاصة للمزارعين األشد فقرا. ويؤكد تقييم البرنامج 

يموله الصندوق لكي يبقى ذا صلة بتركيا في القطري على أن االستهداف المالئم أمر ضروري للبرنامج الذي 
سياق النمو المتين الذي يترافق بانعدام مساواة عال. إال أن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية هذا ال يوفر 

"أصحاب الحيازات الصغيرة المنتجين )رجاال  تعريفا قاطعا للمجموعة المستهدفة، والتي البد من أن تتألف من
رعين والرعاة والنسام الريفيات والشباب الريفيين المستعدين لالنخراط في مشروعات صغيرة والمزا (ونسام  

من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية(، كما أنه ال يعرض استراتيجية  13)الفقرة  ومتوسطة النطاق"
وجه الخصوص  استهداف متينة من شأنها أن تضمن التركيز على المزارعين األفقر. ويعتبر ذلك هاما على

بالنظر للهدف االستراتيجي األول بشأن وصول صغار المزارعين المنتجين الفقرام لألسواق. عالوة على ذلك، 
وفيما يتعلق باالستهداف الجغرافي، فإن القرار باالبتعاد عن التركيز الحصري في الماضي على األقاليم 

على المناطق المرتفعة يتطلب أيضا المزيد من  المتخلفة عن الركب في شرق وجنوب شرق األناضول والتركيز
تبعات العمل في مناطق يصعب الوصول إليها بصورة أكبر مع كثافة سكانية  ةالمسوغات، بما في ذلك مناقش

 متدنية.
نقطة اإلنجاز، فهي أن برنامج الفرص  عندتفاق . أما التوصية الرابعة في االالنطاق االبتكار وتوسيع -7

ية يؤكد على االبتكار وتوسيع النطاق كأولويتين استراتيجيتين رئيسيتين للبرنامج، وبخاصة االستراتيجية القطر 
نظرا للتوفر المحدود نسبيا للموارد من نظام تخصيص الموارد على أساس األدام للبرنامج في تركيا. وفيما 

ستناد إلى االبتكارات يتعلق باالبتكار، يقترح برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، وبصورة مالئمة، اال
الموجودة وأيضا تحري ابتكارات جديدة حول الزراعة الذكية بيئيا. عالوة على ذلك، وفيما يتعلق بتوسيع 
النطاق، كان برنامج الفرص االستراتيجية القطرية يقترح تبني نهجا برامجيا، إال أنه ال يناقش السبل المحتملة 

دارة المعرفةلتوسيع النطاق مثال من خالل المشروعات هو نمط  يفسر ما كما أنه ال .، وحوار السياسات، وا 
الشراكة الضرورية لتعزيز مستوى طموح البرنامج الذي يهدف إلى توسيع نطاق التدخالت التي يمولها 

 الصندوق في تركيا بصورة كبيرة. 
المشاركة والفوائد التي تجنيها يم البرنامج القطري بأن ي. وجد تقالتركيز االستراتيجي على النساء والشباب -8

النسام فيما يتعلق بالتمكين محدودة. وتتلخص التوصية الخامسة في االتفاق عند نقطة اإلنجاز بالحاجة إلى 
تركيز استراتيجي متسق على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عالوة على تعزيز التركيز على الشباب. 

وخطة عمل للتنفيذ  ،ية القطرية إعداد استراتيجية للتمايز بين الجنسينوقد ذكر برنامج الفرص االستراتيج
لتعزيز التركيز على التمايز بين الجنسين من خالل االنخراط السياساتي، والذي يعتبر أمرا إيجابيا للغاية. ومن 

ستهدفة من إشراك الشباب أيضا كمجموعة م سيستفيد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية كانجهة أخرى، 
 أولية بهدف االستجابة للبطالة المنتشرة بين الشباب والهجرة خارج المناطق الريفية.
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. تشير التوصية الثالثة لتقييم البرنامج القطري إلى حاجة الصندوق لتعزيز تعزيز وتنويع الشراكات في تركيا -9
ي البالد سوام لجهة الحوار وتنويع شركائه في تركيا لتعزيز قدرته على االستفادة في استقطاب برنامجه ف

السياساتي أو جهة العمليات/الجهة المالية. وبموجب المقطع الخاص بالشراكات، يشير برنامج الفرص 
االستراتيجية القطرية إلى تحري شراكات أقوى مع جملة أكبر من الجهات الفاعلة، إال أنه كان بإمكان البرنامج 

ة للتعاون، بما في ذلك التمويل المشترك مع الجهات المانحة أن يحدد وبصورة واضحة، المجاالت المحتمل
رسام شراكات مع موفري  الدولية، مثل االتحاد األوروبي، والبنك الدولي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وا 

 الخدمات التقنية )مثال منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة(. 
الخاص بالدروس السابقة والنتائج مفيد، وكان سيستفيد أكثر من  . يعتبر المقطعالدروس السابقة والنتائج -10

وصف أكثر توازنا وشموال للدروس المنبثقة عن تقييم البرنامج القطري األخير. فقد وجد التقييم، على سبيل 
المثال، عددا من المجاالت التي يمكن إدخال التحسينات عليها، بما في ذلك، ضعف االستدامة، ومحدودية 

م المحرز في المساواة بين الجنسين، وعدم كفاية النتائج في األنشطة غير اإلقراضية، وبخاصة فيما التقد
رسام الشركات.   يتعلق بحوار السياسات وا 

 المالحظات األخيرة 
تقديره اإلجمالي لهذه الوثيقة، ده على ب التقييم المستقل في إعادة تأكيكل ما ورد أعاله، يرغب مكتومع  -11

 .2015تفاق عند نقطة اإلنجاز لعام المبذولة لمتابعة توصيات تقييم البرنامج القطري واالوللجهود 


