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تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق على برنامج الفرص 
 مولدوفااالستراتيجية القطرية لجمهورية 

 عامةتعليقات 
 يغطيو ، 2013في عام  مولدوفالجمهورية  بتقييم البرنامج القطريمكتب التقييم المستقل في الصندوق قام  -1

 في التقييملهذا  اإلنجازعند نقطة  االتفاقعلى  وُوقع. 2012وحتى عام  1999الفترة من عام  هذا التقييم
االتفاق عند نقطة اإلنجاز كذيل لبرنامج وتماشيا مع الممارسة المعمول بها، يرد . 2014فبراير/شباط 

. وتجدر اإلشارة إلى وجود فجوة لسنين عدة 2024إلى  2019الجديد للفترة من  الفرص االستراتيجية القطرية
عداد وتقديم برنامج الف2012 عام بين الفترة التي غطاها تقييم البرنامج القطري )حتى رص االستراتيجية ( وا 

 القطرية الجديد.

؛ )ب( التمويل الريفي االستراتيجية؛في ثالثة مجاالت واسعة: )أ(  توصياتقدم تقييم البرنامج القطري ثماني  -2
 رصلفا نامجرب قفوات رورةض لیإ ملتقييا رشا، أوتحت عنوان االستراتيجية)ج( األنشطة غير اإلقراضية. 

استندت هذه التوصية إلى النتيجة و . قعوالأرض ا علی لفعليا نامجرلبا مع ديدلجا يةطرلقا تيجيةراالستا
المتمثلة في أن إنجازات الحافظة لم تكن متوافقة مع برامج الفرص االستراتيجية القطرية السابقة أو وثائق 

على المستوى  البرنامج القطري. كما أوصى تقييم لفقرل ستهداف المباشرالوالتي تشير مرارا إلى ا المشاريع،
 ويعمم بشكل أفضل، ين الروابط بين العناصر المختلفةيعمل البرنامج القطري على تحس بأناالستراتيجي 

تنويع نهج توجيه كانت التوصيات تتعلق بما يلي:  الريفي،القيمة. وفيما يتعلق بالتمويل  سالسل تنمية
 ت الفرديةأصحاب المبادراالتمويل من الصندوق لتمويل برنامج استقطاب زيادة  كبيرة؛الئتمان الخطوط ا
م المنح لتوفير أوصى تقييم البرامج القطرية باستخدا وأخيرًا،جودة برنامج التمويل األصغر.  سينتح ؛الشباب

 لحوار السياسات وتعزيز األنشطة غير اإلقراضية بشكل عام.األساس التحليلي 

فا والمذكرة المفاهيمية في مولدو  االستراتيجية القطرية الجديد فرصاليرحب مكتب التقييم المستقل ببرنامج  -3
يقدم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية القضايا و  .ستبقاء المواهب من أجل التحول الريفيابشأن 

 لمناطقهجرة السكان من ابما في ذلك  مولدوفا،والتحديات الرئيسية التي تواجه التحول الزراعي والريفي في 
الريفية والوصول إلى أسواق االتحاد األوروبي )توفير الفرص ولكن أيضا زيادة المنافسة(. ويرى مكتب 

مقارنة ببرامج  باالستهداففيما يتعلق  واضح أكثرالقطرية  االستراتيجيةالتقييم المستقل أن برنامج الفرص 
 وأشار األشد فقرا استهداف الفئات صعوبات فيوجود مع إشارة إلى  السابقة،القطرية  االستراتيجيةالفرص 

استبقاء المواهب من أجل  مشروع وُيتوخى من. من الفقراء الريفيين "درجة االستثمار"أن تركيزه سيكون على 
سلط عليهم تقييم ، الذين الشباب أصحاب المبادرات الفرديةستهدف على وجه التحديد ي أن التحول الريفي

ال تزال الوثيقة تحتوي  ذلك،لئك الذين يحتاجون إلى دعم مستقبلي. ومع الضوء عليهم كأو  البرنامج القطري
على لغة غامضة فيما يتعلق بالمجموعة المستهدفة الرئيسية وكيفية الوصول إلى أعضائها )انظر التعليقات 

 أدناه(. الخاصة
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ه كان بوسع برنامج الفرص االستراتيجية ان يفضل التجارب السابقة أن لیإ يضاأ المستقل ملتقييا بمکت ريشي -4
والنتائج المستخلصة باستخدام خط سردي اكثر متانة بشأن االتجاهات االستراتيجية. وكان من شأن ذلك أن 

 وعرض أوضح للدروس المستخلصة. -اإليجابية منها والسلبية–يضمن دراسة أكثر تعمقا للقضايا األساسية 

 ات الخاصةالتعليق

يقدم هذا القسم تعليقات مكتب التقييم المستقل على برنامج الفرص االستراتيجية القطرية فيما يتعلق  -5
 .المختارة تقييم البرنامج القطريبتوصيات 

درجة ": من وراء ذلك لنيةس ايعکالمستهدفة عة ولمجمف اصدو أن و. يبالمستهدفة واالستهداف ةالمجموع -6
نامج الفرص االستهداف في أقسام مختلفة من بر  ُيناقش ذلك،. ومع الريفيين " من الفقراءاالستثمار

لى إيضًا أ الوثيقة يرتش ل،لمثاا لسبي فعلى، واألوصاف ليست متسقة أو واضحة دائما. االستراتيجية القطرية
مع التركيز بصفة  المناخ،لأُلسر الريفية الفقيرة المنتجة والضعيفة في مواجهة تغيُّر االستهداف المباشر 

على  4أة. كما يتم تقديم تصنيفات المجموعة المستهدفة في الملف الرئيسي رلمواخاصة على قضايا الشباب 
شباب ال. في المجال التجاري والمبادرات الفرديةالمزارعين  التجارية؛النحو التالي: األسر الزراعية شبه 

ضح ما والن امس نه ليأ. کما ةغامض من الفقراء" يةتثمار االس الفئةفإن تعريف " وباختصار،والنساء.  يالريف
رص لفا من برنامج 1الجدول ظر نا ،الزراعيةر ساألن لمائة مافي  74ف )لکفاو اعزارمن کاإذا 

لى أي و ية( طرلقاتيجية راالستا  .ستثمارية" من الفقراءيمكن اعتبارهم "فئة ادى ما 

استبقاء  المفاهيمية لمشروع والمذكرة) يةطرلقا تيجيةراالستا رصلفا برنامج رفوي ال، كلذ علی وةعال -7
. المستهدف االنتشار العام عملية علی ضحاوا راشؤم( ثيقةولا ذهه في المواهب من أجل التحول الريفي

 والكفافأسرة زراعية(  1000)المقدرة بنحو  الكفافما هي نسبة المزارعين في فئات عدم  أخرى،وبعبارة 
بشكل مباشر  وسيتم الوصول إليها من الفقراء،استثمارية"  فئةتقدر بأنها "التي أسرة زراعية(  3000)حوالي 

 .أو غير مباشر

تقييم البرنامج القطري أنه كان من الصعب صياغة وتنفيذ نهج تشغيلي  خلص. القيمة سالسل تنمية تعميم -8
 متقيي صىوأن هناك حاجة إلى تجاوز الوعي وبناء القدرات. وأو الفقراء،سلسلة القيمة لصالح  لتنمية

 تنمية مثل ئيسيةرلا لقيمةا سالسل في يبهارتجو ةطألنشا مةولحكوا دوقلصنا ريختا نبأ طريلقا نامجرلبا
 لتحتيةا لبنيةواالريفي  يلولتما مثل) رىألخا نامجرلبا رعناص تضم ن، وأوالثروة الحيوانية زراعة البستنة

يشير برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إلى المحاصيل عالية و . ددةلمحا لقيمةا سالسل لى( إيفيةرلا
لمشروع استبقاء المواهب من  المفاهيميةمذكرة الفي حين تشير  والخضروات،بما في ذلك الفواكه  القيمة،

مختارة )بما في ذلك سالسل قيمة الضيافة(" والنية إلنشاء منصات القيمة الإلى "سالسل أجل التحول الريفي 
كان باستطاعة االستراتيجية القطرية و أصحاب المصلحة المتعددين مع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة. 

 سالسل القيمة المحتملة.بشأن في السوق لطلب لاألولي تحليل المن  يستفيدوالمفهوم الجديد للمشروع أن 

استقطاب التمويل من  نبشأطري لقانامج رلباتقييم صية وتأن المستقل م لتقييب امکتظ يالح. الريفي التمويل -9
رص لفانامج رب الصندوق لتمويل برنامج أصحاب المبادرات الفردية الشباب قد َأخذها بعين االعتبار

تقييم توصية  وُنفذت. والمشروع المقترح الستبقاء المواهب من أجل التحول الريفيية طرلقاتيجية راالستا
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 -مشروع الصمود الريفي الجاري في إطار بشأن تنويع نهج توجيه خطوط االئتمان الكبيرة  البرنامج القطري
لى إ صريحةرات شاإ توجدال ى، رخأناحية  نم، من خالل دعم خطط ضمان االئتمان. وعلى سبيل المثال

هو يضًا أ نلك، وللدعم لمحتم كمجال القطري البرنامج متقيي في الذي ُنظر إليه، األصغر ليولتما برنامج
قد يكون دعم و . بغرض التفكير في الخطوات القادمة بشأن الخبرات استراتيجي استعراضلى إفي حاجة 
تيجية راالسترص الفانامج رب ويشيرمدرًجا تحت عنوان "الوصول إلى الخدمات المالية".  األصغرالتمويل 

 .وال يقدم دروسا في حد ذاتها، بشكل عابرفقط ن الئتمار واخادالا لرابطاتدوق لصنم اعدلی إية طرلقا

. يقدم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية عددًا من المجاالت والموضوعات يةغير اإلقراض نططةاأل  -11
". ير الريفازدهالمن أجل ا اتفي السياس االنخراط"صلين: "إدارة التعلم والمعرفة" والمحتملة في قسمين مت

السياسات بهدف  ارفي حو  االنخراط( إلى نية 3تشير إحدى استراتيجيات تخفيف المخاطر )الجدول و 
لة على نطاق واسع بالتحول هذه الموضوعات ذات ص وتبدوالحماية من تخفيضات الميزانية الزراعية. 

 المشاريع لخال نم - الموضوعات ذهه معد وتبقى كيفيةالقائمة طويلة وربما طموحة.  وتبقى، الريفي
ستجري تعبئة " هأن لیإ حيث ُأشير فقط، يضاًأ ةدکؤم رغي - ضيةراإلقا رغي ةطألنشأو او/ يةرالستثماا

 (.39 رةلفق" )اواستخدام موارد الِمنح لالستفادة من األنشطة غير اإلقراضية

"، فإن الشراكة ةيالمبادرات التكميلية للجهات المانحة/إمكان قائمة طويلة من " 3يقدم الملف الرئيسي  وبينما -11
، مع تحديد من التفاصيل حول الفرص الملموسة الشراكات" كان من الممكن أن يوفر المزيدب" القسم الخاص

 .وبأية طريقةألجل ماذا  المحتملين،الشركاء 

 المالحظات الختامية

اإلعراب عن تقديره للجهود المبذولة للتفكير في مكتب التقييم المستقل ، يود أعالهومع التعليقات الواردة  -12
 .االتفاق عند نقطة اإلنجازمولدوفا و ل تقييم البرنامج القطريومتابعة توصيات  السياق القطري


