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لجمهورية  تعليقات مكتب التقييم المستقل على برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 
 إثيوبيا الديموقراطية االتحادية

 عامة مالحظات
  الفترة الذي يغط: ،لصندوق تقييمه الثان: للبرنامج القطري إلثيوبيااأجرى مكتب التقييم المستقل ف:  -1

تفاق عند االوأبرم  جية القطرية للبالد.يستراتالثان: للفرص اال مع صياغة البرنامج بالتزامن، 2015-2008
 يرد تقييم البرنامج القطريوبما يتماشى مع الممارسة المتبعة،  .2016مايو/أيار 30 نقطة اإلنجاز بتاريخ

 كذيل. 2021-2017لفترة لبرنامج االستراتجية القطرية الجديد بوثيقة  مرفقا

عريضة الت: المواضيعية البتغطيته للمجاالت  إلثيوبيا جية القطرية الثان:ييستمر برنامج الفرص االسترات -2
كما يؤكد على  التمويل الريف: والوصول إلى األسواق(،و  ج السابق )إدارة المياه واألراض:غطاها البرنام

وأما  جة عالية من التعرض لتغير المناخ.د الطبيعية ضمن السياق القطري المتسم بدر ر الموا إدارةأهمية 
ن الفقراء ، وه:: المزارعيفتبقى أيضا نفسها دون تغيير ،المجموعة المستهدفة الرئيسية من دعم الصندوق

على  إال أن هذا البرنامج يضع تركيزا أقوى والمزارعين الرعاة والرعاة، بتركيز خاص على النساء والشباب.
من سالسل القيمة الزراعية لتعزيز فة بالجهات الفاعلة ف: القطاع الخاص ضالمجموعات المستهد ربط

وينعكس ذلك أيضا من خالل حافظة االستثمار للفترة  الزراعية. لى األسواق والتمويل والتكنولوجياوصولها إ
اإلدارة  سابقة أو حالية، يتم فيها إدراج الجديدة والت: تتألف إلى حد كبير من مراحل متابعة لمشروعات

 .صول إلى األسواقو د الطبيعية والر المجتمعية للموا

على نتائج  ،بصورة كبيرة يستندجية القطرية ياالستراتالفرص يعترف مكتب التقييم المستقل بأن برنامج  -3
تشير بصورة محددة على الدوام للتنفيذ الفعل:  ال الوثيقةوتوصيات تقييم البرنامج القطري، على الرغم من أن 

واضيعية أقل ( التركيز على مجاالت م1توصيات التالية: )للتوصيات، وقد خرج تقييم البرنامج القطري بال
( التركيز بصورة أكثر وضوحا 3)أطول أمدا لإلقراض؛  :ستخدام نهج برامج( ا2)وتعزيز جودة البرامج؛ 

هذا بعين  برنامج القطريالوصيات ت تأخذإلى أي حد  يرد أدناه مناقشةو  .غير اإلقراضية األنشطةعلى 
 جية القطرية الجديد.ياالستراتالفرص  عند صياغة برنامج  عتباراال

 التعليقات المحددة

األولى لتقييم  ةقترحتها التوصيالت: ا تتمثل مجاالت التركيز المواضيع: .التركيز المواضيعي وجودة البرامج -4
: مواضيع وه والتمويل الريف:. وتنمية مجتمعات الرعاة ،ي على نطاق صغيرلر تنمية االبرنامج القطري ل

الفرص ويعيد برنامج  مكانية لتأسيس موقع قيادي بشأنها.يمتلك الصندوق فيها ميزة نسبية ولديه إ
دارة رئيسية لال كمواضيع التأكيد على هذه المجاالت الثالثالقطرية يجية ستراتاال ستثمار وحوار السياسات وا 

 المعارف.

ستمرار نامج القطري عدم االقترح تقييم البر ا ،الزراع:التسويق لبرنامج تحسين لى األداء الضعيف واستنادا إ -5
ين لتوفير مثل هذا النوع ييجستراتاالشركاء الذلك على  نعوضا ععتماد واالف: دعم الوصول إلى األسواق 

 ،وبالفعل إضاف: هام. يدرج دعم التسويق كموضوع االستراتجية القطريةالفرص إال أن برنامج  .من الدعم
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بأن دعم اإلنتاج وحده ال يؤدي إال إلى نتائج محدودة إذا لم يتم دعم الوصول إلى  ةجربقد أظهرت التف
ليس بالفرضية الواقعية على ما  سواقعتماد على الشركاء الخارجيين لتطوير الروابط مع األاالوأن  ،األسواق
راج هذا الموضوع ويتفق مع الجدل الذي يحبذ إد أهمية دعم التسويق،ويدرك مكتب التقييم المستقل  يبدو.

ف: المشروعات الجديدة، ولكنه يؤكد مجددا على التوصية الواردة ف: تقييم البرنامج القطري، بإنه يتوجب 
بشأن دعم الوصول إلى  مدروسةجية يعلى الصندوق أن يضع جانبا ما يكف: من الموارد لتطوير استرات

 األسواق.

إلى المشروعات الجديدة ينظر  يتوجب أن ،برنامج القطريقييم التالثانية ل وفقا للتوصية. النهج البرامجي -6
مدة، والت: تمثل جزءا من برنامج طويل األجل ف: سلسلة من المشروعات المتتابعة األقصر  عتبارهابا

ية نمويورد البرنامج القطري مثاال عن المراحل المتتابعة لمشروع الت ن أو ف: قطاع فرع: معين.موضوع معي
مشيرا إلى أنه  ،القطرية بهذه التوصية بصورة كاملة ةجييبرنامج الفرص االسترات ذويأخ المجتمعية للرعاة،

 يتمتع الصندوق فيها بميزة نسبية؛ ج: أطول أمدا ف: المواضيع الت:ينخراط استراتيسمح با (1) :سوف
خيرة ى ذالتنسيق المستندة إل ز جهود( سيعز 3)رات ف: استهالل المراحل الالحقة؛ تأخيالحد من سي (2)

خطوة أبعد من برنامج الفرص االستراتجية القطرية هذا النهج البرامج:  االستثمارات األكثر موثوقية. ويأخذ
نخراط ف: الشراكات مع القطاع الخاص واالمثل التوسط  ،غير اإلقراضيةتعزيز األنشطة خالل اإلشارة إلى 

عالوة  .حافظة االستثمارات لرفدالمعرفة والرصد والتقييم،  إدارةالسياسات: ف: المجاالت المواضيعية ودعم 
منتصف المدة لبرنامج الفرص ل اضايجري الصندوق والحكومة إستعرضات سنوية واستعر س ،على ذلك
دخال  جية القطرية لتقدير التقدم المحرزياالسترات ستجابة لألوليات ا ،، إن دعت الحاجةتعديالتالوا 

عتبار بصورة قد تم أخدها بعين اال ةر مكتب التقييم المستقل بأن هذه التوصيويعتب والتحديات الناشئة.
 مالئمة.

تستند التوصية الثالثة ف: تقييم البرنامج القطري على مقولة أن الشراكات القوية . األنشطة غير اإلقراضية -7
ي على نطاق ف: الر ز بها البرنامج القطري لخبرة الفريدة من نوعها الت: يتميوا ،بين الصندوق والحكومة

 وفيرتأكبر بكثير ف:  ويل الريف:، تخلق فرصة للصندوق للعب دورصغير وتنمية مجتمعات الرعاة والتم
وبما يتماشى مع التوصيات الواردة ف: تقييم البرنامج القطري، يشير  وتنمية القطاع. السياساتيةالمشورة 

سوف تقتصر على المواضيع  :.نخراط السياساتإلى أن مجاالت االجية القطرية يبرنامج الفرص االسترات
 ستثمارية كفرصة لتحقيق ما يل::االمشروعات الوسينخرط الصندوق مع الحكومة الستخدام  .المذكورة أعاله

ستنير بها الحوار الذي النجاحات والدروس المستفادة ك: ي ختبار النهج والتكنولوجيات الجديدة وتحديد( ا)أ
ستعراض وتحليل مدى تنفيذ جهود الحكومة الخاصة وا( دعم ياسات الوطنية؛ )به الحكومة بشأن الستقود

 وفعالية سياساتها.

دوق وفرق سيجريه كل من المكتب القطري للصن نخراط السياسات: الذيفإن االعملية، وبعبارات  -8
 عةإطار مجمو  ف:سوف يتم ف: المقام األول من خالل اللجان التوجيهية للمشروعات و  ،المشروعات

جية يوعلى الرغم من أن برنامج الفرص االسترات سياسات: والتنسيق.الحوار الالمساعدات اإلنمائية ألغراض 
يصال الرية قد أشار إشارة سريعة إلى االقط منتجات المعرفية والمساهمة ف: ستخدام المنح لدعم البحوث وا 
 ،كذلك ة لمثل هذه األنشطة.المطلوبة أو المعبأكميات الموارد إال أنه ال يوفر تقييما ل ،نخراط السياسات:اال

يمكن أن يلعب دورا أقوى ف: المستقبل الخاص على أن القطاع جية القطرية ينامج الفرص االستراتيؤكد بر 
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صول إلى إنتاجية ستقطاب االستثمار الخاص ألغراض الو ف: قيادة االبتكار وتوسيع النطاق من خالل ا
فية حدوث ذلك على أرض لكنه ال يتسم بأي قدر من الوضوح بشأن كيسالسل القيمة، و  أكبر على طول

إال أن برنامج الفرص االستراتجية  ،ختصار ومع أن التوصية األخيرة قد أخدت بعين الحسبانالواقع، وبا
 القطرية لم يكن محددا بشأن تفعيلها والموارد المطلوبة لها.

  الختامية مالحظات
جية ية مفادها أن برنامج الفرص االستراتمكتب التقييم المستقل إلى نتيج مع بعض التحفظات القليلة، يصل -9

لتها اإلدارة والحكومة لمتابعة التوصيات الت: وهو يقدر الجهود الملموسة الت: بذينة القطرية إلثيوبيا وثيقة مت
 بما يتماشى مع االتفاق عند نقطة اإلنجاز. 2015 خرج بها تقييم البرنامج القطري عام

 


