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 تقل في الصندوق على برنامج الفرصتعليقات مكتب التقييم المس

 االستراتيجية القطرية لجمهورية الفلبين

 تعليقات عامة
لجمهورية الفلبين في عام  تقييم االستراتيجيات والبرامج القطريةباضطلع مكتب التقييم المستقل في الصندوق  -1

القطرية  االستراتيجياتتبعت في إطار الشراكات بين الصندوق والحكومة التي ا   هذا التقييم يغطيو ، 2016
الذي قام به مكتب التقييم المستقل في جمهورية الفلبين األول  وقد كان هذا هو التقييم. 2009و 1999لعامي 

لهذا  اإلنجازعند نقطة  االتفاق. وتم التوقيع على 1978منذ أن بدأ الصندوق عملياته في البلد في عام 
برنامج الفرص ب كذيل اإلنجازعند نقطة  أرفق االتفاق. ووفقا للممارسة المتبعة، 2017آذار/مارس في التقييم

 .2022-2017ية القطرية الجديد للفترة االستراتيج

في الفلبين ما يمكن أن يقدمه الصندوق لتلبية احتياجات  القطرية الجديد االستراتيجيةالفرص  يناقش برنامج -2
 ىالتي يتعين عل االبتكاريةالدور المحتمل للصندوق في الترويج للنهج والنماذج  ىالحكومة. وهو يشدد عل

المبين في الهدف االستراتيجي  والنح علىاآلخرين،  الشركاءمع  التعاونفي توسيع نطاقها، و  الحكومة
لنطاق بغية تزويد الحکومة بمسارات ابتكارية وقابلة لتوسيع اللبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية المقترح "

 ."الحد من الفقر الريفي

عكس إلى حد كبير يالجديد في الفلبين  القطرية االستراتيجيةالفرص  برنامجيقر مكتب التقييم المستقل بأن  -3
، على الرغم من وجود بعض االستراتيجيات والبرامج القطرية نتائج وتوصيات تقييمويأخذ بعين االعتبار 

أو التعبير عنها بشكل أكثر وضوحا في الوثيقة.  االهتمامالجوانب التي كان من الممكن إيالؤها مزيدا من 
التي تم االضطالع ويعرب مكتب التقييم المستقل عن تقديره أيضا للعملية التشاورية والدراسات التحضيرية 

مع  الخاصةتعليقات الالقطرية. وترد في القسم التالي  االستراتيجيةالفرص  برنامجفي عملية إعداد  بها
 .الستراتيجيات والبرامج القطريةتقييم ااإلشارة إلى 

 التعليقات الخاصة

توصية تقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية: النظر بعناية في الميزة النسبية للصندوق في االستراتيجية  -4
ونقاط قوته  ،خبرة الصندوق السابقة یإل فرص االستراتيجية القطرية الجديدال برنامجستند ي. القطرية الجديدة

االجتماعي  والتمكين)مثل المساواة بين الجنسين وتمکين المرأة، واالنخراط مع الشعوب األصلية، 
الثالث من  الذيلواالقتصادي لسکان الريف الفقراء(، وعدد من الدراسات التحضيرية )کما هو مبين في 

واسع النطاق  یبقي قةيللصندوق في الوث ةيالنسب زةيأن وصف الم ري. غالفرص االستراتيجية القطرية( برنامج
وأفضل الممارسات واالبتكارات من أجل  ،المعرفة العالمية :على توفير]الصندوق[  قدرة "... حد ما: یإل

التحول الريفي والحد المستدام من الفقر؛ وقدرته على توفير حلول إلدماج سكان الريف الفقراء والضعفاء في 
بالنسبة للتحول  -وكيف  سيحقق هذا في أي مجاالت الصندوق ال يحدد إذ ،(18)الفقرة  "مسارات التنمية

 .الريفي الشامل والمناصر للفقراء
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 االستراتيجيةبرنامج الفرص  الواردة فيترتكز نتائج تقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية  على ذلك، عالوة -5
من  بالدروس المستفادة قد حقق استفادةالقسم المتعلق  وقد يكون. اإليجابيةى الجوانب لالقطرية أساسا ع

حسابات أكثر توازنا وشموال لنتائج التقييم والدروس المستفادة، مثل الحاجة إلى تحسين نوعية البيانات 
مع الشعوب األصلية في سياقات  االنخراطواألدلة من رصد وتقييم المشاريع، أو الدروس المستفادة من 

 مختلفة.

يم االستراتيجيات والبرامج القطرية: تعزيز التحليل التشخيصي للمجموعة المستهدفة المحتملة توصية تقي -6
أصحاب الفرص االستراتيجية القطرية فئات مختلفة من المجموعة المستهدفة:  برنامج يدرج. الستهدافلو 

ليين الضعيفة في الحيازات الصغيرة الفقراء، والمستفيدين من اإلصالح الزراعي، ومجتمعات السكان األص
مناطق المرتفعات، وصيادي األسماك الصغار في البلديات الساحلية، والعاطلين عن العمل في المناطق 

 ، الشباب والشعوب األصليةالمرأة/المساواة بين الجنسين یمع اإلشارة تحديدا إل -( 32)الفقرة  الريفية
 االستراتيجيةالفرص  برنامجب التقييم المستقل بأن (. ومن بين نقاط أخرى، يقر مكت37إلى  34 من )الفقرات
أي ) المقترح االستراتيجيالهدف  موجهب المتصلة األصليةانعكاسا لفرص دعم الشعوب  يوفرالقطرية 
ال  ،. وفي الوقت نفسهاألصليةببعض خصوصيات الشعوب  االعتراف، مع (الزراعية األغذيةقيمة  سالسل

 كانتعبر الوثيقة بشكل عام عن أهمية اتباع نهج متمايز بين المجموعات أو داخل كل مجموعة، حتى لو 
 من المتوقع أن يتبع تحليل واستراتيجية أكثر تفصيال في مرحلة الحقة من تصميم المشروع وتخطيطه.

مناطق المرتفعات  یجغرافيا عل، من حيث المبدأ، ترکيزا فرص االستراتيجية القطرية الجديدال برنامج يقترح -7
وشمال لوزون. ويقر مكتب التقييم المستقل بأن هذا يتماشى مع  ،ومينداناو ،فيساياس الشرقيةفي أقاليم 

 ةفي المواقع المستهدفة لزياد االستثمارضرورة زيادة كثافة شأن بنقاش تقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية 
 احتمال حدوث أثر ملموس.

السياسات من خالل تحسين  انخراطتوصية تقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية: تعزيز النفوذ من أجل  -8
الواضح في برنامج الفرص  لالهتماميعرب مكتب التقييم المستقل عن تقديره . نوعية المعرفة واألدلة

 والتنسيقفي السياسات،  اطاالنخر تحسين الرصد والتقييم والتحليل من أجل إثراء بالقطرية  االستراتيجية
، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع (اإلنمائيةأي معهد الفلبين للدراسات ) وطنياالمقترح مع مؤسسة شريكة 

 تقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية ذلك في یتوصية تقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية. وکما أشير إل
للصندوق في  لقطري، فإن إدارة المعرفة الجيدة األداء في البرنامج اةنامج الفرص االستراتيجية القطريبر و 

قامة الشبکات، والروابط الجيدة مع المنح( توفر  الفلبين )بما في ذلك مختلف منصات تقاسم المعارف وا 
القضايا  بشأنشركاء التنمية  من مع الحکومة وغيرها الجيدةذات الجودة  والمعارفاألدلة  لتقاسم أرضية

 الرئيسية في التحول الريفي المستدام.

مكتب  يأخذ .نياآلخر  ةيالشراکات مع شرکاء التنم زيتقييم االستراتيجيات والبرامج القطرية: تعز  ةيتوص -9
المشاورة التي أجريت مع الشرکاء اإلنمائيين متعددي األطراف في عملية  بعين االعتبار التقييم المستقل

 التي تم تحديدها التنسيقالشرکاء ومجاالت  يبدو أن الستراتيجية القطرية، ولکنصياغة برنامج الفرص ا
فرص إضافية  یالفرص االستراتيجية القطرية عل برنامجنعکس يحد ما. وکان من الممکن أن  یمحدودة إل

للصندوق للعمل باالشتراك مع الشرکاء اإلنمائيين اآلخرين في القطاع الريفي من أجل تعزيز تبادل 
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تقييم االستراتيجيات والبرامج ذلك  یکما أشار إل رئيسية،مع الحکومة بشأن المجاالت ال والمعارفلمعلومات ا
  .القطرية

حد ما من حيث نية تعزيز الروابط مع القطاع الخاص.  یإل االفرص االستراتيجية القطرية عام برنامج ي عتبر -11
 اغير أن مكتب التقييم المستقل يسلم بأن عددا من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص قد تمت استشارته

. ومن المتوقع أن (الثالث يلذكما هو مبين في ال) القطرية االستراتيجيةعملية صياغة برنامج الفرص  أثناء
االستثمارية  المشاريعفي سياق  والشمولية بالنسبة لسالسل القيمة المختارة والمحددةتتاح فرص ملموسة 

 وليس في مرحلة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية.

 المالحظات الختامية

أعاله، يعرب مكتب التقييم المستقل عن تقديره العام للوثيقة والجهود  المذكورةالمؤهالت القليلة  في ضوء -11
 .اإلنجازعند نقطة  لالتفاقوفقا  2016عام ل تابعة توصيات تقييم االستراتيجيات والبرامج القطريةالمبذولة لم


