
 فيذيمثلي الدول األعضاء في المجلس التنمالسادة مذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Oscar A. Garcia 
 مكتب التقييم المستقل في الصندوقمدير 

 2274 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
  o.garcia@ifad.org لكتروني:اإلبريد ال
 

Michael Carbon 

 التقييم كبير موظفي
 2935 5459 06 39+ رقم الهاتف:

 m.carbon@ifad.org البريد اإللكتروني:

 

Deirdre McGrenra 
 شؤون الهيئات الرئاسية ةمدير 
 2374 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 gb@ifad.org لكتروني:اإلبريد ال

 

 بعد المائة الرابعة والعشرونالدورة  –المجلس التنفيذي
 2018 أيلول/سبتمبر 13-11 ،روما
 

 لالستعراض

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 الكاميرونجمهورية 

 واالستراتيجية القطرية تقييم البرنامج القطري

 

Document: EB 2018/124/R.9 

A 

Agenda: 4(e)(i) 

Date: 1 August 2018 

Distribution: Public 

Original: French 

mailto:m.carbon@ifad.org
mailto:gb@ifad.org


EB 2018/124/R.9 

i 

 المحتوياتجدول 

 

 ii  وامتنان شكر

 iii تنفيذي موجز

 

 الذيول 
 1 االنجازالذيل األول: االتفاق عند نقطة 
 10 تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية جمهورية الكاميرون -الذيل الثاني: التقرير األساسي

 



EB 2018/124/R.9 

ii 

 شكر وامتنان
، كبير موظفي التقييم في مكتب التقييم Michael Carbonقاد تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية هذه 

 Khaoulaأسماؤهم:  ليةا، محلل التقييم، والمستشارين التHamdi Ahmadouالمستقل في الصندوق، بدعم من 

Rivière ،ية، مختصة زراعMichael Marx ، ،أخصائي تمويل زراعي وريفيJuliette Etoke ، في تنمية أخصائية
دارة  أخصائي، Gérard Ledoux Nankoالمشروعات والنهوض بقضايا التمايز بين الجنسين والشباب،  في البيئة وا 

 المشروعات.

المجراة  دراسةل، الدعم التقني والمنهجي لVECOفي  الخبير Tom Van den مستشار، وال Stef Deprez فروو 
 مع فريق من العدادين من الكاميرون. Ahmadouي أجراها السيد الت SenseMaker بمنهجية

 .ولوجيستياته إدارة التقييم Laure Vidaudأدار  دكذلك فق

من بين زمالء أخرين من مكتب التقييم المستقل في الصندوق  Fabrizio Felloniو Johanna Pennarzوشاركت 
 .الداخلي لتقرير التقييمفي استعراض األقران 

تب التقييم المستقل أن يشكر شعبة أفريقيا الغربية والوسطى في الصندوق على تعاونها الممتاز خالل عملية ويود مك
، األمر الذي يحظى بتقدير ياونديالمكتب القطري للصندوق في من الدعم أيضا  توفرالتقييم بأسرها. كذلك 

 مخصوص.

جمهورية الكاميرون، ووزارة الزراعة والتنمية الريفية على وجه الخصوص، لتعاونها ونود أيضا أن نشكر حكومة 
 البناء خالل عملية التقييم.
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 موجز تنفيذي
 األهداف والمنهجية -أوال
 أول تقييم للبرنامج القطري واالستراتيجية القطريةفي الصندوق ، أجرى مكتب التقييم المستقل 2017في عام  -1

وتلخصت األهداف  .2017ومايو/أيار  2007 مغطيا الفترة بين يناير/كانون الثاني ،لجمهورية الكاميرون
( 2أداء االستراتيجية والبرنامج الذي يموله الصندوق؛ )نتائج ( تقييم 1األساسية لهذا التقييم فيما يلي: )

واتسم هذا التقييم بثالثة ميرون. الخروج باستنتاجات وتوصيات للشراكة المستقبلية بين الصندوق والكا
األنشطة غير اإلقراضية )إدارة و مستويات مترابطة بصورة وثيقة من التحليل: أداء حافظة المشروعات؛ 

والمنح( وأداء الشركاء )الصندوق والحكومة( في إدارة البرنامج السياساتي المعرفة والشراكات واالنخراط 
 البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية ككل. ليةازا لصلة وفعكذلك فقد ضم أيضا تقييما موج القطري.

 ياونديوتألفت من مقابالت مع أصحاب المصلحة في  2017في مايو/أيار  جرت بعثة التقييم األساسية -2
وزيارات ميدانية لجميع األقاليم التي يوجد بها برامج جارية يمولها الصندوق. وكذلك فقد نظر تحليل الحافظة 
أيضا في تقييم أداء مشروع دعم تنمية التمويل الصغري الريفي، الذي أجري قبل عدة أشهر من تاريخ إجراء 

إنجاز مشروعين وهما  تقريريمن  للتثبتين تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية، وتقريرين سابق
تنمية الجذريات والدرنيات وفقا لمتطلبات لمشروع مساندة تنمية المجتمعات المحلية والمشروع الوطني 

السوق. وتمثل التحدي األساسي الذي واجهه التقييم في توفر وجودة بيانات الرصد والتقييم على مستوى 
كذلك فقد أجري تحليل رديف يستند إلى ما يعرف باللغة اإلنجليزية  والمستوى االستراتيجي. اتالمشروع

"، لمشروعين يدعمان سالسل القيمة الزراعية، وهما برنامج تنمية الجذريات والدرنيات SenseMakerمسح "ب
المشاركين بمساهمة هذين  لجمع آراءومشروع دعم تنمية سالسل القيمة السلعية،  وفقا لمتطلبات السوق

 المشروعين في إحراز النتائج المتوقعة واألثر.

 الصندوقة السياق القطري واستراتيجي -ثانيا

مؤشرات االجتماعية في الكاميرون المرتبطة بالفقر والتنمية، ال بل أنها تراجعت في العقد الأصاب الركود  -3
، ويعيش 2014بالمائة عام  57حوالي إلى ليصل  (. وقد ازداد انتشار الفقر الريفي2017-2007الماضي )

وتعطي أهمية القطاع الزراعي  بالمائة من السكان الريفيين في وضع يتسم بانعدام األمن الغذائي. 10حوالي 
ولكن التمويل العام المخصص له مازال غير كاٍف. كذلك  ،هذا القطاع وضعا متميزا في السياسة اإلنمائية

 الفساد وضعف الحوكمة من المشاكل الهيكلية األساسية. يعتبر

( 1على هدفين مخصوصين اثنين وهما: ) 2012-2007االستراتيجية القطرية للفترة  الفرصبرنامج  ينب   -4
( زيادة الفرص المتاحة لألنشطة المستدامة 2لفقراء الريف؛ ) تعزيز القدرة التنظيمية والقدرة التفاوضية

مشروع دعم  وغير الزراعية لصالح فقراء الريف. وقد تمت المصادقة على مشروعين، وهماالمجزية الزراعية 
تنمية التمويل الصغري الريفي ومشروع دعم تنمية سالسل القيمة السلعية أثناء تلك الفترة. وقد تم تصميم 

وتم إعداد  ية جديدة.مثل استراتيجية قطر هو يو  2013برنامج المبادرات الفردية الزراعية الرعوية للشباب عام 
على أداء وصمود نظم اإلنتاج في وجه تغير المناخ  تؤكد 2019-2015استراتيجية للحافظة القطرية للفترة 

بموجب هذه آخران وصمم مشروعان  .ليةاوغير الم ليةاووصول صغار المنتجين إلى الخدمات الفعالة الم
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في تربية األحياء المائية ومشروع الترويج للمشروعات  االستراتيجية، وهما مشروع الترويج للمبادرات الفردية
 الفردية اإليكولوجية للشباب، إال أن المشروع األخير مازال في مرحلة المصادقة عليه.

يدعمه فريق  ياونديمقره في  موظف للبرنامج القطريالكاميرون في ، يدير البرنامج القطري 2011ومنذ عام  -5
تعزز بصورة متدرجة. وفي السابق كان هذا البرنامج يدار من روما، وكان مكتب األمم المتحدة لخدمات ي

وبرنامج تنمية  شراف على كل من مشروعي مساندة تنمية المجتمعات المحليةاإلالمشروعات مسؤوال عن 
 نظامصندوق إلى ، قبل أن ينتقل ال2008ية عام امتطلبات السوق حتى نهل االجذريات والدرنيات وفق

 ه.اإلشراف المباشر على مشروعات

 أداء الحافظة -ثالثا

 التي تعد أهداف المشروعات جيدة االتساق مع سياسات واستراتيجيات كل من الحكومة والصندوق. الصلة -6
تشترك بأربعة أهداف رئيسية وهي: الحد من الفقر الريفي، األمن الغذائي، اإلدارة المستدامة للموارد 

كذلك فإن نهج المشروعات المقترحة أثناء مرحلة التصميم كانت الطبيعية، ومؤخرا عمالة الشباب الريفيين. 
تضمنت اعتبارا الستدامتها. وكان كما أنها  ،ذات صلة باالحتياجات المحددة لفقراء الريف في الكاميرون

يتسق مع اإلطار االستراتيجي اإلجمالي للحكومة والصندوق. إال أن تصميم المشروعات  تطور هذه األهداف
لقدرات والوسائل المتاحة لها، في حين كانت النهج على الغالب با مقارنةكان مبالغا في الطموح والتعقيد 

وجيهات رديئة. وكذلك فإن المشروعات تميل في الغالب ألن تبتعد مبسطة، وفي بعض األحيان تعتمد على ت
عن المجموعات المستهدفة ذات األولوية في الصندوق، إما بسبب استهدافها االجتماعي أو بسبب موقعها 

 للمخاطر واستراتيجيات الخروج في معظم تصميم المشروعات. يهتمام الكافالالجغرافي. ولم يتم إيالء ا

( وصول السكان الريفيين في وسط البالد وأقصى 1أثمرت الحافظة عن نتائج مشجعة لجهة: ). ليةاالفع -7
( نشر تقنيات اإلنتاج الزراعي 2شمالها للبنى التحتية )مشروع مساندة تنمية المجتمعات المحلية(؛ )

جذريات واألصناف الجديدة األفضل أداءا )مشروع دعم تنمية سالسل القيمة السلعية وبرنامج تنمية ال
. وقد دعمت هذه المشروعات أيضا عدد كبيرا من منظمات المنتجين متطلبات السوق(ل اوالدرنيات وفق

ما  را  دونا ومؤسسات التمويل الصغري. إال أن النتائج لم تكن مثيرة لالنتباه وغالبا ما كانت قصيرة األمد.
نجم عن مشروعي دعم تنمية سالسل وقد  نظر الكمية أو النوعية.الحققت المشروعات أهدافها من وجهة 

القيمة السلعية وتنمية الجذريات والدرنيات وفقا لمتطلبات السوق القليل في مجاالت التصنيع، وعلى وجه 
، وال حتى مشروع دعم تنمية التمويل الصغري المشروعاتالخصوص التسويق، ولم يتمكن أي مشروع من 

وصول صغار  تأمينلتطرق بصورة ملموسة لتحديات من ا ،الريفي، الذي كرس بالكامل لهذه القضية
 المالئمة. ليةاالمنتجين الريفيين إلى الخدمات الم

كانت مؤشرات كفاءة المشروعات غير مرضية على وجه العموم، إذ غالبا ما كان استهالل الكفاءة.  -8
السنوية والميزانيات األنشطة وتنفيذها بطيئا جدا، ومن هنا كانت المعدالت المنخفضة لتنفيذ خطط العمل 

، وكانت معدالت العائد للغاية مقارنة بالنتائج المتحققة ليةاالسنوية. كذلك فقد كانت التكاليف اإلدارية ع
( ضعف قدرات 1الداخلي أقل مما هو متوقع. وأما تأخيرات التنفيذ فتعود في األساس إلى مايلي: )

( محدودية القدرة 2؛ )هاإذا أخذنا بعين االعتبار تعقد المشروعاتواإلدارة التي يتمتع بها مدراء  التخطيط،
( اإلدارة االئتمانية والتقنية المركزية للغاية 3التقنية للعديد من مقدمي الخدمات والخدمات العامة؛ )
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( اإلجراءات الخاطئة، وخاصة 4للمشروعات على الرغم من تشتت وتوزع التدخالت في مناطق شاسعة؛ )
ر ي( التأخيرات المتكررة في توف6( التغيير العالي لموظفي المشروعات األساسيين؛ )5؛ )فيما يتعلق بالتوريد
نما أيضا عن رداءة  ليةاوقد نجمت التكاليف اإلدارية الع التمويل النظير. ال عن تأخيرات التنفيذ فحسب وا 

وعدم كفاية اإلشراف االئتماني الحكومي، وزيادة تكاليف الموظفين والصرف مما لم يسهم في  ليةااإلدارة الم
 .تحقيق أهداف المشروعاتببعض األحيان بصورة مباشرة 

تعزيز اإلنتاجية الزراعية  علىخلفت أثرا إيجابيا قد يحتمل أن تكون المشروعات األثر على الفقر الريفي.  -9
، إال أسهمت في زيادة الدخل وفي األمن الغذائي جين الزراعيين الهامة. وربماوقدرات عدد من منظمات المنت

مدى وعمق واستهداف هذه األثار. وبالفعل، فمن المثير على أنه وبغياب البيانات، فمن المستحيل الحكم 
لإلعجاب أن الترويج لألنشطة المولدة للدخل الزراعية وغير الزراعية من قبل مجموعات المستفيدين 

وتقنيات تجهيزها )برنامج تنمية  اافس)مشروع مساندة تنمية المجتمعات المحلية( ونشر اإلنتاج المحسن للك
نتاج  قشر األرز المروي والبعلي، وتقنيات تجفيف البصل و الجذريات والدرنيات وفق متطلبات السوق(، وا 

مضافة التي يحققها المنتجون، )مشروع دعم تنمية سالسل القيمة المحلية( قد ساعدت في زيادة القيمة ال
"، أشار معظم أعضاء مجموعات المبادرات المشتركة SenseMakerوفي مسح " وبالتالي في زيادة دخولهم.

األصناف تبني من  حسب قولهم انبثقت أساسا التيوأعضاء التعاونيات إلى تحقيق مردودات وأسعار أعلى، 
أيضا إلى التكلفة المرتفعة  لتبني التقنيات  اأنهم أشارو  إال. الجديدة وقدرات التخزين التي حصلوا عليها

ويبدو أن  المحسنة، والتي كانت غالبا ما تتعدى إمكانياتهم، مع تقلب األسعار، وبخاصة بالنسبة للبصل.
اإلنتاجية والدخول األعلى عندما تتحقق، تسهم في قدر أكبر من األمن الغذائي األسري ولكن تسهم بصورة 

كذلك فقد كان أثر الحافظة المؤسسي والسياساتي  السلع المستدامة أو االستثمار في المزارع. أقل في شراء
 متواضعا في تعزيز قدرات الخدمات اإلقليمية وتحسين بيئة التمويل الصغري.

استدامة  ضمانمحاولة في للمشروعات في الحافظة  تمثلت االستراتيجية األساسية النتائج استدامة -11
االستثمارات في تعزيز قدرات أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين المتوقع منهم استالم زمام هذه 

وقد تركزت األنشطة على تعزيز قدرات منظمات المنتجين الريفيين وأصحاب  المشروعات عند استكمالها.
بصورة مستدامة إلى االئتمان  فقراء الريف وصولوبقي موضوع  منهم. ، وبخاصة الشبابالصغيرةالمبادرات 

أحد الشواغل الرئيسية التي تعيق بمشروع دعم تنمية التمويل الصغري الريفي، علما بأن الغرض األساسي 
فقد  من هذا المشروع كان تعزيز الخدمات المالية الريفية بأسلوب مستدام. إال أنه، وعلى مستوى التنفيذ،

ها على شاغل االستدامة، ألن التأخيرات في االستهالل والتنفيذ طغت أولويات التنفيذ المادي وألقت بظالل
غالبا ما كانت تقلص الوقت المتاح الستكمال وتعزيز األعمال. وبالتالي، فإن لجان تنمية القرى التي شرع 
بها مشروع مساندة تنمية المجتمعات المحلية لم تعد قيد التشغيل، مما قوض من الصيانة، وبالتالي استدامة 

منظمات المنتجين التي يدعهما برنامج تنمية الجذريات  ثلث أقل من واعتبر بنى التحتية االجتماعية.ال
والدرنيات وفق متطلبات السوق قادرة توفير الخدمات ألفرادها بصورة مستقلة. وتعتزم الحكومة السعي في 
مساعدة التعاونيات التي باشر بها مشروع دعم تنمية سالسل القيمة السلعي. ولكن هذا األمر لم يعد أولوية 

يتوجه نحو دعم أصحاب المبادرات الفردية من الريفيين الشباب. وقد تبنت  أدالذي بوق، بالنسبة للصند
المنتجين قد تبنوا بعض المشروعات نهجا فعالة لتدريب المزارعين تضمنت العروض والممارسات. ويبدو أن 

م، ولكن هنالك خطر المتوائمة مع أوضاعهانتاجا وتجهيزا، و وبصورة مستدامة التقنيات الجديدة األكثر فعالية 
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وعلى المدة  على هذا الزخم بأن يتراجع بسبب غياب اآلليات المستدامة لتوريد المدخالت والخدمات.
الطويل، يتوقع من أصحاب المبادرات الفردية الريفية الذين يساندهم كل من مشروع تنمية المبادرات الفردية 

يوفروا على األقل  اإليكولوجية للشباب، أن الفرديةمبادرات مشروع الترويج للالزراعية الرعوية للشباب و 
 .بعضها من هذه الخدمات للمنتجين

وترتبط باإلنتاج الزراعي  ،. كانت أكثر ابتكارات المشروعات نجاحا تقنية بطبيعتهااالبتكار وتوسيع النطاق -11
المشروعات بالقليل من الفرص الكبيرة في  يتوفي ما يتعلق باالبتكارات المؤسسية، فقد حظوالتجهيز. 

شراك لجان التنمية القروية في مشروع مساندة تنم ة المجتمعات المحلية، وفي يمجاالت مثل التوريد وا 
ونهج سالسل القيمة  ،ق الثالثة التي أنشأها برنامج تنمية الجذريات والدرنيات وفق متطلبات السوقيالصناد

تنمية سالسل القيمة السلعية وبرنامج تنمية الجذريات والدرنيات وفق الذي اتبعه كل من مشروع دعم 
حسب احتياجات وظروف فقراء  ليةامتطلبات السوق، وصندوق التسهيالت، عالوة على تكييف المنتجات الم

مائية تالمشروعات االئ  إال أنه، نادرا ما كانت نهج التمويل الصغري الريفي.الريف في مشروع دعم تنمية 
فاهيمية )التنمية المحلية، منظمات المنتجين، سالسل القيمة، التمويل الريفي، المبادرات الفردية الريفية والم

دارة المعرفة مما  افر ذلك مع ضعفضللشباب( تنفذ بالكامل كما كان مخططا لها. وت  حدالرصد والتقييم وا 
 من فرص توسيع نطاقها.

كاميرون األولية الأولت االستراتجيات القطرية للصندوق في وتمكين المرأة.  المساواة بين الجنسين -12
الستهداف الشباب والنساء من الريفيين. وقد اتسمت أربعة من أصل ستة مشروعات بنوع من 

الخاصة بالتماير بين الجنسين"، ولكن مشروع دعم التمويل الصغري الريفي كان المشروع االستراتيجيات "
أساسا لدراسات التمايز بين الجنسين والتدريب على الشركاء من  ،ذا الغرضالذي وفر ميزانية متواضعة له

مؤسسات التمويل الصغري، ووضع مسودة خطة عمل للتمايز بين الجنسين. ولم تحظ نتائج هذه الجهود ال 
االستفادة منها. واقتصر تنفيذ المشروعات إلى حد كبير على اإليفاء باالحتياجات العملية ال ببالرصد و 

كما لم تبذل ن االستراتيجية، مثل الوصول إلى األراضي. تهانساء، بدون الغوص أكثر في اهتماملل
المشروعات إال جهودا ضئيلة لتغيير نمط التأثير على صنع القرارات أو للوصول إلى توزيع أكثر عدالة 

ا إلى عدم كفاية ذلك جزئيويعود حتى لتشجيع االستقالل االقتصادي للنساء.  والللمسؤوليات األسرية، 
المساواة بين الجنسين وتمكين  المعرفة والمهارات التي يتمتع بها موظفو المشروعات فيما يتعلق بقضايا

 .المرأة

تحديات البيئية اللم تكن المشروعات قيد االستعراض مهتمة عموما بالبيئة والتأقلم مع تغير المناخ.  -13
يضم مشروع مساندة تنمية المجتمعات المحلية إدارة وتطرقت لها بأسلوب غير متجانس نوعا ما. إذ لم 

الموارد الطبيعية في التشخيص التشاركي للقرى المدعومة، ولم يوفر أي تدريب لقادة القرى. عالوة على 
ذلك، لم تترافق بعض األنماط المعينة من مشروعات البنى التحتية الصغيرة التي يمكن أن يكون لها أثر 

وأولى مشروع تنمية الجذريات والدرنيات وفقا لمتطلبات  ت مخصوصة للتخفيف منها.بيئي سلبي بأية إجراءا
السوق األولوية للتقنيات المستدامة المتكاملة إلنتاج وحماية المحاصيل التي يمكن لها أن تخفف من أثار 

الكسافا مخاطر التلوث المحتملة التي قد تنجم عن تجهيز  تقليص ،عالوة على ذلك ،تغير المناخ. وحاول
. أما مشروع دعم سالسل القيمة السلعية، فقد أجرى دراسة بيئية قبل ولكن لم يحظ إلى بقدر قليل من النجاح

وروج ألصناف مالئمة للبيئة وتقنيات لحفظ التربة. ومع ذلك، فإن  ،تنفيذ مشروعات البنى التحتية للري
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روج نظم اإلنتاج. وبصورة مشابهة،  تنويع عنالمساعدة التي قدمها كانت تنحو ألن تروج إلى التخلي جزئيا 
كل من مشروع الترويج للمبادرات الفردية الزراعية الرعوية للشباب ومشروع الترويج للمبادرات الفردية في 

األمر الصغار جدا(، أو للتخصص االقتصادي بين صغار أصحاب المبادرات الريفية ) تربية األحياء المائية
قراء الريف. وبالنسبة لهم، فإن تنوع األنشطة االقتصادية استراتيجية هامة إلدارة لم يسهم في صمود ف الذي

 ECO-J الترويج للمباردات الفردية االيكولوجية للشباب أما مشروعر المناخ. طالمخاطر، وبخاصة مخا
يها وهو حاليا في مرحلة التصميم، فيتوجب عليه السعي لدعم األنشطة االقتصادية المستدامة التي يجر 

 أصحاب المبادرات البيئية من الشباب، مع إدارة محسنة للموارد الطبيعية.

 األنشطة غير اإلقراضية -رابعا

خالل الفترة التي غطاها هذا التقييم، كانت شراكات الصندوق مع الحكومة قوية وتتوسع إرساء الشراكات.  -14
المزيد من االتصال المنتظم بين الصندوق  2011باستمرار. إذ ضمن افتتاح المكتب القطري في ياوندي عام 

أما العالقات مع شركاء التنمية األخرين فكانت في حدها األدنى بالنسبة للتعاون التقني، وخلق  والحكومة.
االتساق بين النهج والتمويل المشترك. وعلى مستوى المشروعات، تم إرساء عدد كبير من الشراكات 

تعاون المشروعات مع الخدمات  ليةاوتفاوتت فع وتنفيذ العمليات. المتنوعة ألغراض المساعدة التقنية
التنافس بين مشروعات وكالت التمويل المختلفة لضمان بسبب  ااإلدارية المركزية والالمركزية، وذلك أساس

وكانت الشراكات مع معاهد البحوث فعالة، ولكن بالنسبة  الحصول على خدمات موظفي الخدمات المركزية.
للشراكات، فقد عانت من تأخيرات في التنفيذ واالفتقاد إلى الخبرات وحتى الفشل في اعتناق نهج 

وحاولت المشروعات الخمس األخيرة في الحافظة إرساء الشراكات مع القطاع الخاص، ولكن المشروعات. 
قدر قليل من النجاح. إضافة إلى ذلك، فإن المشروعات التي شارك الصندوق لم تحظ هذه المحاوالت إال ب

دودة للتعاون مع بعضها البعض أو مع المشروعات التي تمولها حفي تمويلها لم تجري إال محاوالت م
 الوكاالت التمويلية األخرى، وكانت النتائج على الغالب غير مقنعة.

دارة أكدت االستراتيجيات القإدارة المعرفة.  -15 طرية للصندوق في الكاميرون على أهمية أنشطة االتصاالت وا 
دارة  فيبتعيين أخصائي  المبادرات الفردية الزراعية الرعوية للشباب المعرفة. وقام مشروع االتصاالت وا 

عدد من  وعلى الرغم من إعداد ، استفاد من تدريب مخصوص مع بقية موظفي المشروع.2015المعرفة عام 
دارة المعرفة عام خطط االتصاال مع المكتب القطري والمشروعات، فإن هذا اإلخصائي  بالتشاور 2016ت وا 

إلدارة المعرفة التشغيلية واالستفادة منها  آليةلم ينجح في العمل مع المشروعات األخرى في الحافظة إليجاد 
دارة المعرفة محصورة على المعلومات التصاالتلو  عداد  عن. وبقيت االتصاالت وا  أنشطة المشروعات وا 

سات وتشاطرها على المواقع على شبكة اإلنترنت وتنظيم المعارض وحلقات العمل للمبادالت بين االدر 
 ظمة.تالمشروعات، بدون أي عمل فعلي في جمع وتحليل المعلومات وتخزينها بصورة من

هدافا سياساتية ومؤسسية نوعية كاميرون أالحددت استراتيجيات الصندوق القطرية في  االنخراط السياساتي. -16
مكرسة  ليةام آليةلصندوق في البالد نهجا أو ابشأن المسائل العامة، ولكن لم تذكر أية وثيقة الستراتجية 
وعلى الرغم من تعدد التبادالت مع الشركاء  ،حصرا لالنخراط السياساتي. وخالل الفترة قيد االستعراض

النخراط السياساتي إال قدرا ضئيال ل يحققكاميرون، لم الب القطري في اإلنمائيين والحكومة بعد افتتاح المكت
ابة المناسبات لتبادل المعلومات، مثمن األثر. وكانت اجتماعات الجهات المانحة بشأن الزراعة والبيئة ب
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للمساعدة على اإليفاء بأهداف التنمية الشمولية في القطاعين  ةأكثر من كونها مناقشات لألدوات السياساتي
التمويل الريفي التي باشر بها الصندوق ب المعنيةمجموعات غير الرسمية الوقد عقدت  الزراعي والريفي.

الئتمان الزراعي ا، مناقشات حول إضفاء الطابع المؤسسي على صندوق تيسير 2016وروج لها منذ عام 
 .ي أنشأه مشروع دعم تنمية التمويل الصغري الريفي، ولكن التقدم المحرز كان بطيئامتوسط األجل الذ

والسياسات عالوة على ذلك، ضاعت فرصا عديدة للحوار، من بينها المشاركة في إعداد االستراتيجيات 
من ، ووضع الشروط السياسية عند المفاوضات التمويلية بشأن المشروعات الجديدة، واالستفادة الوطنية

اإلقليمية، دعم الصندوق منظمة رئيسية للمنتجين تتحاور مع  مخرجات المشروعات. ومن خالل المنح
الحكومة حول السياسات المرتبطة بقطاع الزراعة، ولكن لم يكن لها أي تأثير كبير على المستوى المركزي 

 كما صالتها على المستوى القاعدي مازالت ضعيفة.

، ثمانية إقليمية وواحدة قطرية مخصوصة ةمنح 15، تلقت الكاميرون 2016و 2007 يبين عامالمنح.  -17
وستة منح صغيرة لدعم األنشطة الرامية  الترويج للمبادرات الفردية  في تربية األحياء المائية مشروع لتمويل

في  إلى استهداف السكان األصليين. وكانت المنح ذات صلة ومتسقة مع أهداف استراتيجيات الصندوق
المنح  كانت، مشروع الترويج للمبادرات الفردية  في تربية األحياء المائية لبالد. إال أنه، وباستثناء منحةا

تدار من روما من قبل شعبة المساعدة التقنية في الصندوق ولم تكن مدمجة بصورة جيدة ضمن حافظة 
سق تماما مع مهمة الصندوق المشروعات. أما استهداف السكان األصليين بعدد من المنح الصغيرة فهو يت

 ويبدو أنه كان مالئما. .واستراتيجيته، ونهجه للتنفيذ الذي يعتمد على المنظمات غير الحكومية المحلية
قد أوفت باإلجمال بأهدافها  الممولة بمنح صغيرة وتشير تقارير إنجاز المشروعات إلى أن المشروعات

ن كانت استدامتها م أما المنح اإلقليمية في الكاميرون فهي على  وضع شك.وحققت نتائج معتبرة، حتى وا 
وعلى  وجه العموم سيئة التوثيق لجهة األنشطة والنتائج، التي تتمحور بشكل أساسي حول بناء القدرات.

 ليةالجهة تعزيز فع ا  الرغم من صلتها وتحقيقها لنتائج قيمة، إال أن المنح لم تخلف إال أثرا مباشرا محدود
 الحافظة واالستفادة من المعرفة المكتسبة لتوسيع النطاق أو إلثراء تدخالت المشروعات.

 أداء الشركاء -خامسا

 لقضايا التنمية الريفية الرئيسية. تبأهداف ذات صلة وتطرق اتسمتمول الصندوق مشروعات الصندوق.  -18
ة بشأن استهداف أشد السكان الريفيين إال أن النهج كانت غالبا معقدة للغاية وتثار حولها تساؤوالت متزايد

وفتح مكتبا  تواتخذ الصندوق عدة خطوات للتعامل مع موضوع األداء غير المرضي للمشروعا ضعفا وفقرا.
في البالد وهو يقوم بصورة متدرجة بتوسيع نطاق فريقه في الكاميرون، الذي مازال من  2011قطريا عام 

وقد حّسن تكثيف زيارات اإلشراف  قليم.اإلثالثة بلدان في شبه  صغيرا للغاية لتغطية ،وجهة نظر التقييم
والرصد والدعم المقدم للمشروعات من إدارتها االئتمانية والتقنية، ولكن مازال هنالك مجال واسع إلدخال 

 التحسينات.

عبه القطاع الزراعي والريفي في تعترف االستراتيجيات اإلنمائية للحكومة بالدور الرئيسي الذي يلالحكومة.  -19
 وال ترشح الترويج للنمو االقتصادي الشمولي، ولكن مستوى التمويل العام ال يعكس هذه األولوية.

تتطرق لصغار المزارعين األسريين هي ى شبه القطاعي أو اإلقليمي و و استراتيجيات التنمية الريفية إلى المست
 ليةاوأما المساهمات الم .أساسا   ة التي يمولها الصندوقفقط من خالل بعض مشروعات التنمية القليل
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للحكومة في المشروعات التي كانت تعبئتها غير كافية بالنسبة للمشروعات األقدم، فقد تجازوت االلتزامات 
نسبة المشروعات األكثر حداثة، على الرغم من تلقي هذه المساهمات في وقت متأخر للغاية على الغالب. الب

عن استعدادها لمتابعة المبادرات التي مولها الصندوق من خالل الشروع بمرحلة ثانية وقد عبرت الحكومة 
من برنامج تنمية الجذريات والدرنيات وفقا لمتطلبات السوق ومشروع دعم تنمية التمويل الصغري الريفي 

ى حد ما مع غياب شبه كامل للرصد إال أن اإلدارة االستراتيجية للحافظة غير فعالة إل بتمويل من الحكومة.
مية للمشروعات. وعلى يالمشروعات من صعوبات في تبني النهج المفاه إدارةوقد عانت وحدات  الوثيق.

إلدارة لالرغم من النزعة إلى إدخال التحسينات، إال أنها عانت أيضا من مشاكل عديدة في إيجاد إجراءات 
 اإلدارة المكيفة التي تستند إلى النتائج. يشملعيف، ولم يكن وكان رصد وتقييم المشروعات ض االئتمانية.

 البرنامج القطريستراتيجية اأداء  -سادسا

استند إعداد االستراتيجيتين القطريتين قيد االستعراض على المشاورات الوطنية. ولم  الصلة االستراتيجية. -21
المبادرات  ، ولكن تصميم مشروع2013لفرص االستراتيجية القطرية منذ عام لتحظ الكاميرون ببرنامج 

ابة استراتيجية ث، بم2019-2015عقبه من استراتيجية للحافظة للفترة أمع ما  الفردية الزراعية الرعوية لشباب
 ليةاقطرية في ذلك الوقت. وكانت االستراتيجيات المتعاقبة جيدة االتساق مع األطر االستراتيجية اإلجم

تمويل الريفي الالمقام األول على اإلنتاج الزراعي، وتنظيم المنتجين و ت في دللصندوق والحكومة، وأك
. وتستهدف هذه االستراتيجيات على المبادرات الفردية الريفية للشباب ،وفي وقت أكثر حداثة ،الصغري

من كانت عرضة للتساؤل  ها، ولكنابصورة صريحة السكان الضعفاء والفقراء في أكثر المناطق الريفية حرمان
على المبادرات الفردية الزراعية الرعوية التي تستهدف عددا صغيرا من  هاث تمحور الجيل الجديد منحي

ستراتيجيات القطرية الويعتبر تحديد المخاطر في ا الشباب الذي يتمتعون بإمكانيات معينة اقتصادية وذهنية.
تلك المصممة لتحسين إدارة  جيدا، ولكن المشروعات لم تنفذ على الدوام اإلجراءات المقترحة، وبخاصة

 المشروعات.

. استنادا إلى نتائج حافظة المشروعات، فقد ربما ساعد البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية ليةافع -21
المستفيدة الريفية، وخاصة البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية على زيادة الدخل واألمن الغذائي لألسر 

في تطوير أنشطة  إال أن النتائج كانت أكثر تواضعامن خالل فعاليته في تعزيز اإلنتاجية الزراعية 
 اقتصادية أخرى في سالسل القيم الزراعية وتحسين البنى التحتية األساسية. وقد ساعد البرنامج القطري

مازالت ضعيفة في إدارة وصيانة أصولها المشتركة،  ار منهمنظمات القاعدية، ولكن النسبة األكبالالعديد من 
 وتسويق منتجاتها والدفاع عن مصالحها في التعامل مع المشغلين من القطاع الخاص والسلطات العامة.

، مما يعتبر هاما لزيادة هلة في إدارة الموارد الطبيعية، وبخاصة الميايوأسهم البرنامج القطري بصورة ضئ -22
ووسعت بعض مؤسسات التمويل الصغري من تغطيتها في المناطق الريفية  تغير المناخ.الصمود في وجه 

مع احتياجات صغار المنتجين الريفيين وأصحاب  ليةاتوائم منتجاتها المتها أو ؤ يتحسن أداأن بدون 
عالوة على ذلك، مازال هنالك العديد من حاالت انعدام اليقين بشأن إضفاء  المبادرات الفردية الشباب.

جل. ولم يحرز إال تقدم محدود في الطابع المؤسسي على صندوق التسهيالت لالئتمان الزراعي متوسط األ
تحقيق األهداف المؤسسية والسياسية لالسترتيجيات القطرية، بسبب األداء غير المرضي للحافظة، وعدم 

دارتها، ومحدودية االنخراط السياساتي للصندوق ومشروعاته.كفا  ية االستفادة من المعارف وا 
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 االستنتاجات -سابعا

على مدى السنوات العشر الماضية، استخدم البرنامج القطري نهجا إنمائية ريفية كانت جيدة االتساق مع  -23
وقع منه أن يتطرق لمعوقات التنمية استراتيجيات الصندوق وسياسات واستراتيجيات الحكومة، وكان من المت

كاميرون. إال أن السياق القطري لم يؤخذ بعين االعتبار بصورة كافية الفقراء الريف في  التي يواجهها الفعلية
في تصميم المشروعات. وعلى الرغم من المخاطر المحددة في االستراتيجيات القطرية وفي مرحلة تصميم 

تها المتوقعة، وأهدافها النوعية وتغطيتها امخرجلغة في الطموح بالنسبة المشروعات، كانت المشروعات مبال
عالوة على  طرائق تشغيلها بصورة كبيرة على قدرات وحوافز الحكومة والخدمات العامة. واعتمدتالجغرافية 

 لضمان إدارة أفضل للتدخالت غير مالئمة. الرامية اإلجراءات كانتذلك، 

جيدة في زيادة اإلنتاجية الزراعية للمحاصيل التي تعتبر هامة للسكان حققت حافظة المشروعات نتائج  -24
تقنيات الزراعية واألصناف المحسنة. لل، وذلك بفضل النشر الفعال الريفيين الفقراء )الكسافا واألرز والبصل(

وتم توفير الدعم ألنشطة أخرى زراعية وغير زراعية مولدة للدخل، وذلك على الغالب ضمن مجموعات 
مشتركة. وقد أدى الجمع بين هذين العاملين إلى تخليف أثر إيجابي على دخول األسر المستفيدة المبادرات ال

كذلك فقد ساعد البرنامج القطري العديد من منظمات المنتجين على تحسين قدرتها على  وأمنها الغذائي.
ية االقتصادية االجتماعية الريفية، توفير الخدمات ألعضائها وبناء أو إعادة إعمار قدر كبير من البنى التحت
 مما أسهم في تحسين رأس المال البشري واالجتماعي للسكان المستهدفين.

وكفاءة المشروعات، وضعف إدماج األنشطة غير اإلقراضية في حافظة المشروعات  ليةاإال أن محدودية فع -25
الحافظة سلبا بالتأخيرات الكبيرة التي تعود أساسا  آليةوتأثرت فع قلل من مدى وعمق أثر البرنامج القطري.

المشروعات على التعامل مع مشروعات معقدة، ومحدودية القدرة التقنية لموفري  إدارةمحدودية قدرة وحدات ل
موظفي واالئتمانية، واإلجراءات الخاطئة والتدوير العالي بين  ليةالإلدارة الم ليةاالخدمات، والمركزية الع

المشروعات األساسيين. كذلك فقد تأثرت كفاءة المشروعات سلبا بالتكاليف المفرطة للتشغيل،  رةإداوحدات 
تحقيق أهداف في والنفقات التي لم تسهم على الدوام بصورة مباشرة  ،غير الحصيفة ليةاواإلدارة الم
 المشروعات.

االستراتيجيات لمشروعات و التي صممت او فقرا وهشاشة  ولم يتم بالفعل استهداف أشد السكان الريفيين -26
تركيز المشروعات قد تحول بصورة تدريجية بعيدا عن  أن القطرية الستهدافهم أصال. عالوة على ذلك، يبدو

السكان الريفيين األشد فقرا وضعفا، وكان اهتمام الحافظة بقضايا المساواة بين الجنسين محدودا. وكان من 
ع نطاق االبتكارات. كذلك فقد أبقى التبسيط المتعاقب لنهج غير المحتمل تحقيق استدامة الفوائد وتوسي

دارتها الحكومة والصندوق عن وضع نهج فعالة  بعيدين التنمية المفاهيمية واالفتقار إلى تجميع المعارف وا 
 للحد من الفقر الريفي بين صغار المنتجين األسريين.

سياسات والمؤسسات الشركاء التنمية، وتعزيز مع عمل التنسيق واتساق النذر قليل من التقدم و إال ولم يتحقق  -27
دارة المعرفة.  معدومة،  تكن إن لم ةآليات التنسيق والتعاون في القطاع ضعيف توكانلصالح فقراء الريف وا 

كونه منشغال باإلشراف على المشروعات ودعم لكانت قيادة الحكومة بهذا الصدد محدودة للغاية. و في حين 
 ب القطري الوقت الكافي لدعم المشروعات في إدارة المعرفة أو في إرساء الشراكاتتنفيذها، لم يتح للمكت
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السياسات اإلنمائية لصالح و ستراتيجيات االبشأن  التنميةواالنخراط مع الحكومة ومع شركاء  االستراتيجية
 فقراء الريف.

 التوصيات -ثامنا

فرعية ترتبط بصورة وثيقة بنقاط ضعف وقوة توصية  12خرج التقييم بأربع توصيات رئيسية، مقسمة إلى  -28
للبرامج في باالستنتاجات. وهي تتعلق بالتوجيه االستراتيجي  الخاص البرنامج القطري الملخصة في المقطع

المستقبل واستهداف التدخالت، وكفاءة الحافظة واألنشطة الرامية إلى رفد حافظة المشروعات. ومع أن 
أن ومة أو تتعلق بالمشروعات تحديدا، إال أنه يتوجب على الصندوق للحك موجهةالعديد من التوصيات 

 المشروعات ومتابعتها. علىورصد تنفيذها خالل اإلشراف  ،يطلب متابعتها وتوفير الدعم عند الضرورة

وهما دعم منظمات المنتجين  -التوصية األولى. السعي لتحقيق النهجين الرئيسيين للبرنامج القطري -29
الريف إلى الخدمات  ءت الفردية للشباب الريفيين، مع االستمرار في الترويج لوصول فقراوتنمية المبادرا

 المالئمة. ليةاالم

خاصة في مجاالت اإلدارة وبيتوجب على الحكومة والصندوق أن يسعيان لتعزيز منظمات المنتجين،  ( أ)
للمدخالت، عالوة على اإلئتمان ق الدوارة للتوريد المشترك يالجماعية للمعدات/البنى التحتية والصناد

واالستدامة، من الضروري الوصول إلى إشراك أكبر  يةالومن وجهة نظر الفع والتعاقد على المبيعات.
 والمشروعات األخرى التي تدعم البرامجاتساق أعظم وتعاون أكبر مع تحقيق للخدمات اإلقليمية و 
 منظمات المنتجين.

( تنفيذ آليات 1بادرات الفردية الريفية أن تركز على: )يتوجب على المشروعات التي تروج للم ( ب)
األموال العامة، مع آلية معززة لتوفير المشورة ألصحاب بحاضنات األعمال المستدامة المدعومة 

( فيما يتعلق الصغرىلمشروعات الريفية الصغيرة )ا( آلية لتمويل 2المبادرات من الشباب؛ )
وللترويج لهذه المشروعات،  تعزيز قدرات إدارة المخاطر.بمؤسسات التمويل الصغري المجدية مع 

لإلدارة السليمة للموارد  الضرورية نشطة االقتصادية، واألدواتاألتنوع لعتبار الالبد من إيالء ا
المنتجة التي البد من توفيرها. كذلك يتوجب على المشروعات أيضا أن تدعم الشباب الراغبين في 

 ونية.تعا إنمائيةالبدء بمشروعات 

السكان الريفيين شديدي الفقر والضعف في البرنامج القطري للتغلب على  ضمان إشراكالتوصية الثانية.  -31
 انعدام المساواة من خالل تحسين االستهداف االجتماعي والجغرافي للتدخالت.

البد أن تركز تغطية الحافظة على أفقر األقاليم في البالد. ويجب الحد من تشتت الحافظة لتمكين  ( أ)
التكامل بينها وتعزيز مكاسبها من خالل وجود أطول في نفس األقاليم من المشروعات من االستفادة 

 .اتوالمقاطع

تخصيص حصص معينة يجب توسيع استراتيجية التمايز بين الجنسين في المشروعات لتتجاوز  ( ب)
جراءات تتناو  بصورة مباشرة قضية انعدام المساواة بين الرجال والنساء،  للمشاركة النساء إلى نهج وا 

االقتصادية والثقافية التي تحد من استقاللية النساء. والبد من تحديد و ص الحواجز االجتماعية يلتقل
شرك المستفيدين، والفرق وشركاء مجاالت العمل وتحليلها بعمق أكبر من خالل تشخيص تشاركي ي
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المشروعات. ومن المجاالت األساسية التي تتطلب اهتماما مخصوصا الوصول غير العادل 
 الخدمات المالية.و لألراضي 

يتوجب على المشروعات أن تضمن عدم قيادة النخبة لمنظمات المنتجين التي تدعمها )السياسيين  ( ج)
عطاء األولوية إلفادة أشد السكان األثرياءلمنتجين ين من القطاع العام وايوالرسميين الحكوم ( وا 

رفع الوعي بين أعضاء هذه المنظمات، وتدريب النشطين ضعفا وفقرا. ويمكن تحقيق ذلك من خالل 
 والرصد الوثيق إلشراكها ألكثر السكان ضعفا وهشاشة. ،مدرائها

حدودة ووسائل وأعمال وفي برامج حاضنات األعمال، يتوجب على الحكومة أن توفر إجراءات م ( د)
تأكيدية، إلعطاء األولوية لمشاركة الشباب من أشد األسر الريفية فقرا. ويمكن أن يتضمن ذلك 
إجراءات مخصوصة لتيسير وصول الشباب المحرومين إلى الخدمات المالية. كذلك يجب أن ينظر 

 ة.محتوى تدريب مشروعات األعمال في تنوع وتكامل األنشطة في المزارع األسري

، وتسريع الشروع ضمان وصول التمويل بصورة سريعة وكاملة للسكان المستهدفين التوصية الثالثة. -31
 بالتدخالت وتنفيذها وترشيد تكاليف التشغيل.

من الضروري بمكان أن تضمن الحكومة كون فرق المشروعات جيدة التدريب في التخطيط واإلدارة  ( أ)
، وتوفير التدريب الالمستندة إلى النتائج من خالل إيالء اهتمام أكبر لالختيار الشفاف للموظفين 

عطاء حوافز للموظفين تستنداألكفاء  إلى  والدعم االستشاري، ورصد أداء الموظفين وتقييمهم وا 
 األداء.

على الحكومة أن تمارس ضوابط أكثر صرامة على اإلدارة االئتمانية للمشروعات، وبخاصة  يتوجب ( ب)
لجنة مراجعة الحسابات، كما أوصى به استعراض لوخلق منصب مراقب داخلي  ،التكاليف التشغيلية

وزارة االقتصاد  ركما البد من تعزيز دو منتصف الفترة لمشروع دعم تنمية التمويل الصغري الريفي. 
في رصد المشروعات. ويتوجب على الحكومة أيضا أن ترصد بصورة  والتخطيط والتنمية االقليمية

صارمة صلة األنشطة الممولة باألموال النظيرة بما يتماشى مع خطط العمل والميزانيات السنوية 
 ووثائق المشروعات واتفاقيات التمويل.

للصندوق لدعم اإلدارة االئتمانية للمشروعات. ويجب على هذا تعزيز المكتب القطري من البد  ( ج)
 المكتب أن يعين أخصائيا لإلدارة االئتمانية بدوام كامل.

التوصية الرابعة. تحسين أداء المشروعات وتوسيع نطاق النهج والنتائج من خالل قيادة حكومية أقوى  -32
االستراتيجية، ورصد وتقييم أفضل في تنسيق القطاع الخاص والشراكات التي تتسم بقدر أكبر من 

 للمشروعات.

الذي يعملون في القطاع  التنميةيتوجب على الحكومة أن تمارس قيادة أقوى في تنسيق شركاء  ( أ)
الزراعي والريفي. ويتضمن ذلك أساسا تشغيل "منتدى التنمية الريفية" في ظل لجنة الشركاء 

بين  المتعددين، مع لعب الحكومة لدور أساسي في تنسيقه، وتعزيز اآلليات اإلقليمية للتعاون
أشخاص مرجعيين المستوى ك يمسؤولين رفيع وتسمية ،اإلنمائيين الريفيين المصلحة أصحاب

 للشركاء الماليين والتقنيين المتعددين.
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النشطين في  التنميةيتوجب على الصندوق أن يعزز بصورة أكبر من شراكته االستراتيجية مع شركاء  ( ب)
، لزيادة االتساق بين النهج والذين يعملون على الغالب على قضايا مشابهة للغاية ،المجاالت الريفيية

وتعزيز انخراطه في السياسات التي تؤثر  ،المشروعات، والترويج إلدارة المعرفةوتشجيع التعاون بين 
 على صغار المزارعين األسريين وأصحاب المبادرات الزراعية الرعوية من الشباب.

كذلك يتوجب على الصندوق والحكومة توفير دعم أفضل لرصد وتقييم المشروعات والمساهمة في  ( ج)
دارة المعرفة. يادة تدخالت المشروعاز إدارة و   كذلك البد من وضع نظام للرصد والتقييم، يترافقت وا 

 فرق جيدة التأهيل، من بداية المشروعات. مع وجود


