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تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق على برنامج الفرص االستراتيجية 
 الهندالقطرية لجمهورية 

 عامةالتعليقات الخلفية وال
حيث ، 2016في عام  الهندلجمهورية  القطري البرنامجمكتب التقييم المستقل في الصندوق تقييم استكمل  -1

 االتفاقعلى  قع كل من الصندوق وحكومة الهندو و . 2015عام  إلى 2010الفترة من عام  هذا التقييم غطى
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية عداد إل، وهو بمثابة أساس 2016 في التقييملهذا  اإلنجازعند نقطة 

 .2024 إلى 2019من  للفترة

 يةدقاع تسساؤم ءبنا في تنجح دق دوقلصنا التي يمولها ةظلحافأن ا لیإ طريلقا نامجرلبا متقيي صخل -2
. وكان دلهنا في مةرولمحا طقلمناا في المصنفة والطوائف المصنفة والقبائل ءلنساا ةحيا نتحسيو نتمکيو

 كان، في حين س المال البشري واالجتماعي مرضياعلى أصول األسرة ودخلها وعلى رأالذي ُخلف  األثر
الظروف الصعبة  أدتو مرضيا إلى حد ما على الموارد الطبيعية وتغير المناخ وعلى المؤسسات والسياسات. 

باإلضافة إلى  الواليات،الخدمة المدنية على مستوى  واجهت، مقترنة بالقيود التي في مناطق المشروع
 .تنفيذهالمشروع وبطء  استهاللإلى تأخر  الطموح،تصميم المشروع 

 ما يلي: تقييم البرنامج القطريمن المستمدة التوصيات الرئيسية  شملت -3

نخليط ، مع التمييز بين لمناطق والمجموعات المحرومةل إعطاء األولويةاالستمرار في  (أ )  اتالمكوِّ
من خالل السياق البيئي اإليكولوجي واالجتماعي  التقنيص مستوى التخصإلى حدود والمناهج 

 االقتصادي.

الحلول التقنية للزراعة  التركيز على عناصر التنمية الزراعية للمشروعات بشكل أكثر بروزًا على (ب )
 .ووطنيا محليا المطبقينواإلرشاد ث أكثر مع البح والتنسيق، البعلية

من أجل المساعدة في تنويع دخل األسر الريفية  الزراعية،إدراج التدخالت في األنشطة غير  (ج )
ضافة القيمة.  وتطوير المعالجة وا 

، يتعين أخرى جهةتبسيط تصميم المشروع. ومن  جهةمن يتطلب هذا و . الحافظةمعالجة كفاءة تنفيذ  (د )
العوامل المسببة للتأخير في  استعراضعلى الحكومات المركزية وحكومات الواليات والصندوق 

المشاريع مديري  تعيين( 2) تعويضاتهم؛( إجراءات تعيين موظفي المشروع وحزم 1) ل:مث التنفيذ،
 .التوريد( إجراءات 3) المشروع؛مما يحد من الوقت المتاح إلدارة  ،في نفس الوقت

والفاعلين  ،وحكومات الواليات ،تعزيز الشراكات واألنشطة غير اإلقراضية مع الحكومات المركزية (ه )
 ، وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب.يوالقطاع الفرعي للتمويل الريف ،الخاص من القطاع

( دمج مكونات إدارة المعرفة 1: )وذلك من خالل، موارد األنشطة غير اإلقراضيةتعزيز قدرات و  (و )
( تبادل المعرفة ومناقشة قضايا السياسات أثناء 2) الفردية؛في القروض  اتوحوار السياس
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( تعبئة التمويل من 3) (؛المشاريعاالجتماعات الثالثية )بين الصندوق والحكومة المركزية وفرق 
 المصادر الخارجية )الوطنية والدولية(.

تقييم البرنامج القطري لعام  تصياوت لتتبع ضًحاوا جهدا يةطرلقا تيجيةراالستا رصلفا برنامج صياغة تظهر -4
 والطوائف المصنفة المصنفةجية القطرية على التركيز على القبائل يحافظ برنامج الفرص االستراتيو  .2016

 ةللزراعة البعلية. ومقارن التقنيةعلى الجوانب  ويركز أكثر بشكل خاصمع زيادة االهتمام بالشباب.  والنساء،
يعطي برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد المزيد من االهتمام لألنشطة غير اإلقراضية  بالماضي،

 ودور الهند في دعم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.

 التعليقات الخاصة

 مع تتماشیو ضحةوا يقةطرب يةطرلقا تيجيةراالستا رصلفا لبرنامج تيجيةراالستا تجهاولتا رضُتع -5
. مةدالمستا لتنميةا دافبأه طتبرت، و2025-2016 رةللفت دوقللصن تيجيراالستا راطإلوا نيةوطلا تلسياساا
إلى  الحاالتفي بعض القطرية  االستراتيجيةامج الفرص نشير بر ي االستراتيجية، عند صياغة محاورهو 

مبادرة القطن مثل  -من الحافظة الممولة من الصندوق المستخلصة الفرص الملموسة والخبرة الحديثة 
في التجارة  لالنخراطكأمثلة  -ومبادرة التوابل المستدامة في الشمال الشرقي  األفضل في والية ماهاراشترا

 .الخاص الفاعلين من القطاعالمستدامة بالتعاون مع 

المزيد من التفصيل في تعزيز الحجة. وكمثال على  تقديم كان من الممكن أن يساعد أخرى،في حاالت  -6
التي توفرها البرامج العامة على مستوى  توسيع النطاقيذكر برنامج الفرص االستراتيجية القطرية فرص  ذلك،

فرصًا غير  2016لعام  تقييم البرنامج القطري(. وحدد 40و 39)الفقرتان الفيديرالي الوالية أو المستوى 
لعمالة الريفية أو البعثة الوطنية لسبل مستغلة للتعاون مع برامج مثل خطة المهاتما غاندي الوطنية لضمان ا

 كان من الممكن مناقشة هذه األمور باختصار في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية.و . يةالعيش الريف

فإن بعض األمثلة الملموسة لتكنولوجيا اإلنتاج للمزارعين  (،57و 56في إطار االبتكارات )الفقرتان  بالمثل، -7
أو الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  البعلية،ي المناطق أصحاب الحيازات الصغيرة ف

 .المتوفر عليها لإلمكانيات توضيحا جيداكانت ستقدم  (،)على سبيل المثال الخدمات المصرفية المتنقلة

إلى  2016لعام  البرنامج القطري. أشار تقييم سالسةال الذي يتسم بالمزيد منتنفيذ النحو أداء التوجه  -8
. وفي حين أن بعضها كان وتأجيل تنفيذها في استهالل المشاريعمثل التأخر  ومتكررة،مشكالت عامة 

نبع من عدم التوافق بين متطلبات المشروع والقدرات فإن معظمها  ،لمشاريعل المعقدتصميم اليتعلق ب
. وتسبب ذلك في لتوريدواالختيار موظفي المشروع  الوالياتواإلجراءات الحالية للوكاالت على مستوى 

 تيجيةراالستا رصلفا نامجرب نبإمکا نکا. والمطولة التوريدارتفاع معدل دوران موظفي المشاريع وعمليات 
ألنه من دون تدابير  مهم، مر. وهذا أقلسابا ضعولا نلتحسي قعةولمتا ربيدالتا شيناقأن  ديدلجا يةطرلقا

 مما يؤثر على فعالية وكفاءة البرنامج القطري. أخرى،من المحتمل أن تظهر قضايا التنفيذ مرة  مخصصة،

طار القطرية االستراتيجيةالفرص  لبرنامج االستراتيجي الهدف -9  رصلفا نامجرب دىل .نتائجهإدارة  وا 
ألصحاب الحيازات  عيزرالا جإلنتااو  يةذألغا أن تكون نظم: "دحوا تيجيراستا دفه يةطرلقا تيجيةراالستا

، التركيزهذا الهدف العديد من مجاالت  بها ُهيكل" وتشمل الطريقة التي .وصامدةمجزية ومستدامة  الصغيرة
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واإليرادات غير  اإلنتاجية،وتعزيز  الزراعي،واإلنتاج  المناخ،مع تغير  والتأقلم الطبيعية،إدارة الموارد  ثلم
سيكون من  اهيمي،مفالوضوح ال ومن أجلوالوصول إلى األسواق وسالسل القيمة.  الدخل،وتنويع  ،الزراعية
بياني لشرح كيفية  رسمنظرية بسيطة للتغيير في  وضع - ة إلى إطار إدارة النتائج الحاليباإلضاف -المفيد 

وما هي االفتراضات  ،توقعة، وكيف ُيتوقع أن تساهم في النتائج النهائية المهذه التركيزترابط مجاالت 
 األساسية.

 ظممع جمع نفسيتعي ،يةطرلقا تيجيةراالستا رصلفا نامجرب وىمست علیُأنشئ  لنتائجا راإط نأوبما  -11
 ال، المشاريع وىمست ىلالمؤشرات ع تجميع کيفية وسُيطرح السؤال حول، روعلمشا وىمست علی راتشؤلما

في خيارات  ندوققد ينظر الصو . دلهنا في دوقلصنا لهاويم لتيا المشاريع نم رلکبيا ددلعا لیإ ظربالن سيما
مجموعة من  بناء علىحيث يتم تقييم كل مشروع  "،أو "نظام إشارات المرور خطوتينمن  التقديرمثل 

التي تكون منخفضة أو عالية على  المشاريع، ثم يتم تقييم البرنامج القطري بأكمله بناًء على نسبة المؤشرات
 " كل مشروع.ميزان"

 علی للنتائج يةوسن وحمس راءجإ صلةوالم يةطرلقا تيجيةراالستا رصلفا بالقصد من وراء برنامج ُيرحب -11
قدمت معلومات  المسوحأن هذه  2016تقييم البرنامج القطري لعام  وخلص(. 49 رةلفق)ا روعلمشا وىمست
عند مقارنتها بنظام إدارة النتائج واألثر، على الرغم من أنه كان باإلمكان تحسين  وفي الوقت المناسب مهمة

 منهجية التحليل.

وتعد والنتائج.  للمخرجاتيقترح إطار إدارة نتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية مجموعة من المؤشرات  -12
 مسوحاتواستنادًا إلى الخبرة المكتسبة من  ذلك،مفيدة كبديل أولي. ومع المرحلة في هذه هذه المؤشرات 
دخال مؤشر  الفردية،نتائج المشاريع  ات إضافية أو بديلة )على سبيل المثال يمكن تحديث قائمة المؤشرات وا 

 دوقللصن نيمک، خلمناا رتغي مع والتأقلم بيعيةطلا واردلما دارةبإ قيتعل فيمابشأن األمن الغذائي لألسر(. و
 ءاطلغا تتجاهاا بشأن دبع نع رالستشعاا تبيانا للتحلي وثبح دمعه مع ونلتعاا في ظرينأن  يضاأ
به وفعال من حيث التكلفة للبيانات حول هذه المواضيع عند  وقموثهذا مصدر أن قد يثبت و . لنباتيا

 مقارنته بالمقابالت على مستوى األسر.

 الجديد بالمشروعلمتعلقة الية وألم المفاهيرة اکذية علی مطرلقاتيجية راالسترص الفا برنامج يحتويکما  -13
ر سن أتمکيل جن أم لمتجددةالمستنندة إلى الطاقات اعية زرالت اجياولولتکنق ااطسيع نو: "تالمقترح

تقييم البرنامج القطري يتناول هذا المشروع إحدى توصيات و " .دلهنافي رة لصغيزات الحيان ذوي اعيزارلما
خاصة في ضوء تغير المناخ(.  البعلية،الحلول التقنية للزراعة  من التركيز الواضح على مزيد) السابق

نشر  بشأنخيار دعم المراكز اإلرشادية الزراعية المحلية  في أهمية خاصة ويتمثل األمر الذي يكتسي
وتغطيته  وشركاء تنفيذه وبالنظر إلى محتويات هذا البرنامج وحجمهالتكنولوجيا المالئمة للظروف المحلية. 

 :بها االهتمام إيالء ، فإن العناصر التالية تتطلبالجغرافية الواسعة

 بعنايةللصندوق  اجديد ياتنفيذ اشريك الذي يعدراعية المجلس الهندي للبحوث الز يجب تقييم قدرة  (أ )
 90 منها، يکيرمأ رالدو ونملي 200 تكاليفه اإلجمالية في تقدر) ملحجا ذاه نم نامجربإدارة  علی
 (.دوقلصنا نم رضق لشک علی رالدو ونملي
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سيكون من األساسي تقييم قدرة بالتالي و تحدًيا من وجهة نظر إدارية.  والياتتغطية ثماني  تمثل (ب )
 في المجلس الهندي للبحوث الزراعية. الوالياتالشعب على مستوى 

إيالء االهتمام لبناء أوجه التآزر مع المشاريع الجارية التي يمولها الصندوق في الواليات التي  سيلزم (ج )
 يوجد تداخل فيها.

 المالحظات الختامية

في  الجديدالقطرية الجهود المبذولة في برنامج الفرص االستراتيجية ب في الصندوق يقر مكتب التقييم المستقل -14
، بما يتماشى مع االتفاق عند نقطة 2016 لعام االستراتيجية والبرنامج القطري تقييمالهند لمتابعة توصيات 

 .حسب االقتضاءلدعم تقديم ايبقى متاًحا لو اإلنجاز. 


