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 شكر وامنفان
، Simona Somma قيادةبرنامج القطري واالستراتيجية القطرية لجمهورية بيرو تحت التم إعداد تقييم 

، كبير Eduardo Zegarraفي الصندوق، مع إسهامات هامة من  التقييم في مكتب التقييم المستقل أخصائية في
 Patricia و Brenda Bucheli ينتوالمستشار  ، مستشار تقييم الحافظة؛José Pérez Arenas و المستشارين؛

Fuertes Medina؛ وFederica Lomiriمحللة البحوث؛ و ، Margarita Borzelli، و ؛المتدربة الموظفةMaría 

del Pilar Zúñiga ،مساعدة التقييم. 

، عالوة على المستقل جري ضمن مكتب التقييمأالتقرير من نتائج استعراض النظراء الذي  وقد استفاد
نائب مدير المكتب. والمكتب ممتن لدائرة إدارة البرامج في ،  Fabrizio Felloniمن قبل  اهمات القيمةلمسا

على مساهمتهم البناءة في كل  -مريكا الالتينية والكاريبي ومكتب االتصال في ليماأشعبة وخاصة  - الصندوق
 مرحلة في عملية التقييم.

وتعاونها معنا خالل عملية التقييم ونود أن نعبر عن عميق تقديرنا لحكومة جمهورية بيرو على دعمها 
وعلى مساهماتها في التنظيم المشترك للمائدة المستديرة الوطنية بشأن هذا التقييم التي عقدت في ليما في  -بأسرها

به من وزارة  حظيالذي  االستثنائي ن على وجه الخصوص للتعاونت. ومكتب التقييم المستقل مم2018فبراير/شباط 
خرين على كذلك نود أن نشكر جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين اآلوزارة الزراعة والري. الشؤون الخارجية و 
 تهم النشطة.امشاركاتهم ومساهم
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 نفيذذ مولز 

 مقدمة -أوال 
تقييم للبرنامج القطري واالستراتيجية القطرية يجريه مكتب التقييم المستقل في بيرو. يعتبر هذا التقييم أول  -1

وتتمثل األهداف األساسية في تقدير أداء وأثر العمليات التي يدعمها الصندوق في بيرو، وتوليد النتائج 
معلومات ذات الصلة لتوجيه إعداد برنامج الوتوفير  ،دز برنامج الصندوق القطري في البلوالتوصيات لتعزي

ويتضمن ستة مشروعات وهي: ، 2016-2002الفرص االستراتيجية القطرية التالي. ويغطي هذا التقييم الفترة 
؛ ومشروع تعزيز بونو كوسكومشروع إدارة الموارد الطبيعية في المرتفعات الجنوبية؛ ومشروع تنمية ممر 

 األسواق، ومشروع تعزيز والقرض اإلضافي في المرتفعات الجنوبية سبل كسب العيشاألسواق وتنويع 
في مناطق المرتفعات  ومشروع التنمية المحليةوسياسيات التنمية الريفية في المرتفعات الشمالية؛  األصولو 

وهناك مشروعان جاريان حاليان،  .ومشروع التنمية المناطقية المستدامة ؛والغابات المطيرة عالية االرتفاع
وهما: مشروع التنمية المحلية في مناطق المرتفعات والغابات المطيرة عالية االرتفاع، ومشروع التنمية 

 .المناطقية المستدامة

لغ إجمالي قدره ب، منح الصندوق بيرو عشرة قروض بم1980منذ عام  . العملذات الني ذدضعمها الصفدوق -2
في  (الشمالية والجنوبية)أمريكي. وقد نفذ معظم المشروعات في مناطق المرتفعات  مليون دوالر 144حوالي 
ويتم تنفيذ أحدث مشروعين في مناطق المرتفعات والغابات  .، حيث يتمركز الفقر وفقا للبيانات الرسميةبيرو

االستثمارات التي . ويركز تمويل منتاروو  إني، وحوضي نهري أوبريماك مناطقعالية االرتفاع وفي  المطيرة
يدعمها الصندوق على تعزيز األسواق المحلية. وقد ترافقت القروض بمنح قطرية مخصوصة ومنح إقليمية 

 وعالمية.

بما يتماشى مع الممارسات العامة المنصوص عليها في سياسة  التقييم في التقييم جرى هذا المفهلذة.  -3
ما هي القيمة المضافة التي يولدها  :ال الرئيسي التالي، وتوجه بالسؤ (2015) ودليل التقييم (2011)الصندوق

دوق؟ وما الذي يتوجب أن يكون عليه دوره ومساهمته في حال بلد متوسط الدخل مثل بيرو؟ ويجيب الصن
تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية على هذا السؤال بتحليل للسياق االجتماعي واالقتصادي 

 مختلطة والجمع بين التقنيات الكمية والكيفية. أساليبخدام نهج ومستويات الفقر، باست

. باإلضافة إلى ذلك، المشروعاتبيانات  قواعدالمعلومات الكمية المستخدمة، فتتضمن تقارير اإلنجاز و  وأما -4
 فقد أجرى مكتب التقييم المستقل تحليال كميًا باستخدام البيانات من رابع إحصاء وطني زراعي ومسوحات

وأثر مشروع تعزيز األسواق وتنويع  ،في الحد من الفقر الريفي استراتيجية االستهدافلقياس كفاءة أسرية 
ومشروع تعزيز األسواق واألصول وسياسات التنمية الريفية في  ،في المرتفعات الجنوبية سبل كسب العيش
استعراضا مفصال للوثائق . وأما المعلومات الكيفية فتتضمن )القرض اإلضافي( المرتفعات الشمالية

مع المستفيدين خالل البعثة  تعقد التيوالمعلومات المجموعة من خالل المقابالت ومجموعات النقاش 
 الميدانية.

بلد متوسط الدخل من  إلى تصنيف من الشريحة الدنيا . انتقلت بيرو من وضعية بلد متوسط الدخلالسذاق -5
في  ةالماضي ةاالقتصادي للبالد على مدى السنوات الخمس عشر . وساعد األداء 2008الشريحة العليا عام 
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تفشي اإلجمالي للفقر على المستوى الالحد من الفقر النقدي، وبخاصة في مناطق المرتفعات الريفية. وتراجع 
. وأما أكبر هذه التراجعات فكان في 2015بالمائة عام  20.7إلى  2004بالمائة عام  42.4الوطني من 
ولم  بالمائة على مدى الفترة ذاتها. 47.8بالمائة إلى  79.2عات الريفية، حيث تراجع الفقر من مناطق المرتف

 2016تراجع مماثل في انعدام المساواة في الدخول. ففي عام مع  لمستويات الفقرالتراجع الملحوظ  يتزامن
 بالمائة(. 14مرات من معدل الفقر الحضري ) بالمائة( أي أكثر ثالث 44كان معدل الفقر الريفي )

من الشراكة بين حكومة بيرو والصندوق بشأن الحافظة و  وعلى هذه الخلفية، ستلخص المقاطع التالية نتائج -6
وتحليل كل من العوامل التي جعلت من الصندوق  ،، استجابة لسؤال التقييم الرئيسيالناحية االستراتيجية

يج للزراعة األسرية، وتلك التي يمكن تحسينها لتعزيز الشراكة بصورة أفضل في شريكا هاما لبيرو في الترو 
 .التالي سياق اإلعداد لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية

 واألثر ضعلى اليقر الرذيي العملذات أدا حايظة اإلقراض:  - افذاث
احتياجات السكان المستهدفين، ضمن إطار خدمت و  ،المشروعات مع األولويات الوطنية اتسقت. الصلة -7

نهج تشاركي يقوده الطلب. وأما العنصر الفريد من نوعه لحافظة الصندوق فهو االستفادة إلى حد أقصى 
من الخبرات والدروس المستقاة من مشروع آلخر، عالوة على إدراج التعلم من الجهات المانحة األخرى التي 

 طورت نهجا ومنهجيات ذات صلة.

سبب كبر حجم األهداف وتشتت بمرضية إلى حد ما فقط وذلك  اد صنفت الصلة على أنهذلك، فق ومع -8
المناطق، واالفتقار إلى الروابط الواضحة بين المكونات والضعف النسبي لنهج الممر االقتصادي والمناطقي 

استراتيجية االستهداف الذاتي فعالة في تكييف النهج  لم تكنإضافة إلى ذلك،  .خالل الفترة قيد االستعراض
تصميمات  تاحتياجات مجموعات مستهدفة مختلفة، وانطو ب لإليفاءواألنشطة  الذي يقوده الطلب

األشد فقرا على المستوى  السكان بحكم طبيعتها من الوصول إلى حّدتالمشروعات على عناصر عديدة 
 بالمائة. 30أن يقوم المستفيدون بمساهمات نقدية تصل إلى طلب  ،ومنها على سبيل المثال -المحلي

وأخيرا، وباستثناء مشروع تعزيز التنمية المحلية في مناطق المرتفعات والغابات المطيرة عالية االرتفاع، حيث  -9
كان الربط أفضل بين إدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، لم يكن هنالك أي اندماج ملحوظ أو رابط واضح 

دارة المخاطر.لل  مظاهر البيئية في المشروعات مع المواضيع الشاملة للصمود في وجه تغير المناخ وا 

على الرغم من حجم  ،كانت فعالية الحافظة مرضية في اإليفاء باألهداف والغايات الموضوعةاليعالذة.  -11
وتشتت التغطية الجغرافية والسكانية، التي أثرت على تجميع النتائج المحرزة. وأظهر استعراض الوثائق 
والزيارات الميدانية وجود زيادة في الدخول بموجب هذه المشروعات جميعها، يسرها التوجه نحو األسواق، 

تنويع  إلى إلنتاج بموجب خطط األعمال، التي أدتوالنقلة في خطوط ا ،وتحسين الخدمات المالية الريفية
كذلك فقط كانت فعالية الدخول والوصول إلى السيولة الضرورية لإليفاء باحتياجات المنتجين الريفيين. 

الحافظة مرضية لجهة إدارة الموارد الطبيعية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في األصول المادية والطبيعية، وفيما 
نشاء الرابطات بين صفوف المنتجين.يتعلق ببناء الق  درات وأغراض التشاور وا 

محلي الستهداف أكثر فعالية لالتبني استراتيجية  (1): كان باإلمكان إحراز نتائج أفضل من خالل أنه إال -11
توفير  (3)بين المكونات؛  والتكاملاالستفادة من االتساق  (2)عند التصميم للوصول ألشد األسر فقرا؛ 
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من شأن المزيد من االنخراط النشط للقطاع العام وموفري  ة تقنية أكثر تخصصا. وكانخدمات مساعد
 الخدمات من القطاع الخاص أن يوفر مساعدة تقنية أفضل وأكثر استدامة في مناطق التدخل.

جية االستهداف الجغرافية فعالة بمعنى أن المشروعات نفذت في األقاليم التي اتسمت بأعلى ياسترات كانت -12
مستويات من الفقر، ولكن االستهداف ضمن األقاليم كان أقل فعالية في الوصول لألسر األشد فقرا ضمن 

 المجتمعات، نظرا لمحدودية توفر المساهمات النظيرة النقدية والوصول إلى الموارد.

لمشروعات ، أو مع اللخدمات المالية المروج لها أي عالقة مباشرة مع المساعدة التقنية الموفرة يكنولم  -13
المروج لها وتمويلها. عالوة على ذلك، لم يتم تنفيذ خطط األعمال وخطط إدارة الموارد الطبيعية بصورة 

إلى محدودية توسيع  ،مع التعاون القليل مع القطاع الخاصمجتمعة، منسجمة ومتسقة. وأدت هذه العوامل 
بونو  االقتصادي بعد مشروع تنمية ممر ي عن نهج الممركذلك فقد أدى التخل األعمال واألنشطة التجارية.

 إلى المزيد من األثر المناطقي المحدود. كوسكو

كفاءة الحافظة على أنها مرضية إلى حد ما. وقد سمحت بعض المظاهر األساسية المعينة  نفتص  . الكيا ة -14
بقدر أكبر من الكفاءة في خدمة المناطق الشاسعة المشتتة، مثل إيالء المسؤوليات عن إدارة الموارد 

ونقل التكنولوجيا الطبيعية والمشروعات للمستخدمين أنفسهم، واستقطاب الموارد النظيرة، واستراتيجية التدريب 
تنفيذ ميزانية المشروعات مرضيا. وقد كان القرار بجعل مقر وحدات تنفيذ المشروعات في  ومنهجيتها. وكان

حاسما في بناء الثقة والسماح بحوار مباشر مع الجهات المحلية الفاعلة المختلفة.  مناطق التدخالت نفسها
مية المحلية في مناطق المرتفعات والغابات المطيرة إال أن هذه الممارسة انقطعت في مشروع تعزيز التن

كفاءة الحافظة بتصنيف مرٍض نظرا للتأخيرات والمعوقات واألوقات  لم تحظ، عالية االرتفاع. ومع ذلك
الطويلة الفاصلة بين الموافقة على المشروعات ودخولها حيز النفاذ، والتكاليف التشغيلية والثابتة المرتفعة 

 نسبيا.

خرج التقييم بنتيجة أن الحافظة قد خلفت أثرا مرضيا بصورة معتبرة في الحد من ى اليقر الرذيي. ضعل األثر -15
الفقر الريفي، وزيادة األصول وتمكين المستخدمين. وعلى وجه الخصوص، فقد أدى مشروع تعزيز األسواق 

أما األثر بالنسبة  ؛بالمائة 12.6 في المرتفعات الجنوبية إلى الحد من الفقر بحدود سبل كسب العيشوتنويع 
وسياسات التنمية الريفية في المرتفعات الشمالية فكان أعظم لتصل نسبة مشروع تعزيز األسواق واألصول ل

بالمائة. وهنالك العديد من العوامل التي أسهمت في الحد من الفقر منها: تنويع  22الحد من الفقر إلى 
 التحسينات التكنولوجية في األصول المادية والطبيعية.أنشطة توليد الدخل والترويج للتغييرات و 

وتحسين الروابط بين أفراد أعضاء المنتجين الريفيين  ،منظمة للمنتجين 5 000إنشاء أكثر من  أدىوقد  -16
واليوم يتمتع  والجهات الفاعلة المحلية اإلنمائية الرئيسية إلى تغييرات إيجابية في ظروفهم كمنتجين ريفيين.

 بأساس اجتماعي أكثر متانة، مما يجعلهم أقل ضعفا. ونهؤالء المنتج

من خالل لجان تخصيص الموارد المحلية  ،مسؤولية االستفادة من نموذج نقل المواردل األولوية اإليالءوتم  -17
دارة الموارد واتخاذ القرارات إلى الفالحين المنظمين أنفسهم، إلى توليد مستوى عاٍل من الشعور بالثقة بين  وا 

وخلق إعطاء قيمة نقدية لألصول الثقافية سوقا للمعرفة مشكال من  كما روج للقيادة المحلية.األسر المعنية 
 يين والمساعدين التقنيين الذين كانوا إلى حد ما بديال لنظام االنتشار الزراعي التقليدي.المهنيين من الفالح
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إذ الحظ التقييم درجة عالية من الملكية وتقديرا أكبر بصورة . إلى حد ما يةمرض التي كانتاسندامة اليوائد  -18
معتبرة للموارد الطبيعية وامكانياتها من قبل األسر والمجتمعات. واستمر العديد من الممارسات التكنولوجية 

وتم إضفاء  قيمة الموارد الطبيعية والثقافية من خالل تبني األسر والمجتمعات لها.وارتفعت المروج لها 
ابع المؤسسي على العديد من المبادرات واالبتكارات التي روجت لها حافظة مشروعات الصندوق الط

دخالها على نطاق أوسع بقي  من أنعلى الرغم على ما يبدو  وأدمجت في السياسات العامة، نشرها وا 
 محدودا.

حدودية مدة المساعدة وجه استدامة تدخالت المشروع، مثل مالمعوقات التي وقفت في  حدد هذا التقييم كذلك -19
عالوة على  ،التقنية الموفرة، وبخاصة لألعمال التي تتطلب المزيد من االستثمارات في المساعدة التقنية

ضفاء الطابع التجاري واألسواق واإلدارة والقدرات اإلدارية. وبالنسبة للتمويل الريفي، فقد  البنى التحتية، وا 
خرات النساء بسبب االفتقار إلى الحوافز دممن بالمائة  50خسرت مؤسسات التمويل الصغري أكثر من 

االفتقار إلى استراتيجية للخروج وتعريف واضح للدور الذي  قّوضالنقدية وارتفاع تكاليف المعامالت. وأخيرا، 
 ستلعبه المؤسسات المحلية والوطنية بعد استكمال المشروع من استدامة الفوائد على المدى األطول.

الت يالتحو  (1) . ومن أكثر االبتكارات أهمية:في مشروعات الصندوق مرضيةاالبنكار  علىالقدرة  توكان -21
لجان  (3)استخدام منهجية تستند إلى التنافسية في تخصيص موارد االستثمار العامة؛  (2)النقدية المباشرة؛ 

وق على االبتكار إال أن التقييم الحظ بأن قدرة الصندالتأمين الصغري.  (4)تخصيص الموارد المحلية؛ 
 في المخططات السابقة بدون توليد عمليات أو آليات ابتكارية جديدة للتنمية الريفية. أظهرت نوعا من تكرار

وتعتبر  .أدوات للصندوقمؤسسات للعديد من نهج و ال ، وخاصة تبنيمرضيانوسذع الفطاق  كذلك اعتبر -21
ضفاء الطابع المؤسسي ضمن توسيع قدر أكبر من لتحقيق لجان تخصيص الموارد المحلية أداة  النطاق وا 

اإلدارة في بيرو. كذلك طبقت خطط األعمال في برامج التنمية االجتماعية واإلنتاجية التي تقوم بها الحكومة 
 لدعم وقد أدى البرنامج الوطني والحكومات شبه الوطنية لتمويل المجموعات المنظمة من المنتجين. المركزية

 خار.االدتوسيع نطاق نهج حسابات  فقرا إلى السكانأشد 

الخبرات والدورس المستفادة بصورة أوسع وعلى نطاق  حكومة بيرو تحديا تمثل في تطبيق واجهتذلك،  ومع -22
إلغناء وتعزيز وتنفيذ السياسات العامة للترويج للمنتجين  منها أكبر. فاإلمكانية موجودة ويمكن االستفادة

 أصحاب الحيازات الصغيرة ومجتمعات الفالحين.

ساعدت مشروعات الصندوق عددا كبيرا من النساء بموجب مكوناتها المساواة بذن اللفسذن ونمكذن المرأة.  -23
والذي كان في بداية المشروعات أعلى  المختلفة، وتراجع تفشي الفقر المدقع بين األسر التي تترأسها النساء،

 من انتشار الفقر المدقع بين األسر التي يترأسها الرجال.

نطاق التدخالت لتقليص الفجوة بين الجنسين في مناطق التدخل بقي محدودا، فعلى سبيل المثال إال أن  -24
تقاسم اتخاذ القرارات ومازال الرجال يقاومون  ،هنالك فجوة بين النساء والرجال في وسطي الدخول تمازال

فقط على النجاح  مما يشير إلى ضرورة أال تركز المشروعات ،ضمن المنظمات والرابطات مع النساء
خلق نقلة في العقلية لتشجيع الشروط المؤدية إلى إلى االقتصادي واإلنتاجي ولكن عليها أن تسعى أيضا 

أعطى التقييم تصنيفا مرٍض إلى حد ما لهذا بين الريفيين نساء ورجاال. ولهذه األسباب، فقد  ةالمساوا
 المجال.
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. ويعد هذا المكون أساسيا لرفع الوعي البيئي "مكون إدارة البذئة والموارد الطبذعذة يكان مراذا"أما أداء  -25
بين األسر والمجتمعات والسلطات في مناطق المشروع، عالوة على إضافة القيمة لألصول واإلرث الثقافي 

احترام  يالعديد من المبادرات الستعادة معارف األجداد ف خطط إدارة الموارد الطبيعية تشجعوالطبيعي. وقد 
 البيئة والموارد الطبيعية واستخدامها بصورة مستدامة.

، للنأقلم مع نغذر المفاخالمشروعات في الحافظة وكانت مواتية  هاوهنالك العديد من اإلجراءات التي اتخذت -26
ضافة  ضمن استراتيجية إجمالية. إذ عززت إال أنها لم تكن مهيكلة المبادرات الخاصة باالستخدام المستدام وا 

وحسنت من ظروفها للتعامل مع أثار تغير المناخ  ،القيمة للموارد الطبيعية من قدرات األسر والمجتمعات
 والتخفيف منها.

الزيارات  عنوضوعا ناشئا التأمين الصغري ضد الكوارث الطبيعية م كانوفيما يتعلق باإلدماج المالي،  -27
المزيد من االهتمام. وبسبب ما  توليهوهو موضوع يتوجب على الصندوق والسلطات القطرية أن  ،الميدانية

 أنه مرٍض إلى حد ما بالنسبة للتأقلم مع تغير المناخ. علىذكر سابقا، فقد صنف التقييم أداء الحافظة 

 األفشطة غذر اإلقرااذة - الثاث
في برنامج الفرص التعريف . وعلى الرغم من االفتقار إلى استراتيجية جيدة مراذة إدارة المعرية -28

االستراتيجية القطرية والتدخالت، إال أن إدارة المعرفة منحت مجالها الخاص وكانت أساسية لالبتكار، 
نطاق الوسيع وبدءًا من المشروعات، أدت إدارة المعرفة هذه إلى االبتكار وت .السياسات وتوسيع النطاق حوار

 إنتاج التعلم واالستخدام المنتظم للتعلم المستند إلى الخبرات. من خالل

منها على سبيل المثال، العمل  ،الدراسات والفيديوهات المثيرة للغاية حول مواضيع مختلفة العديد من أ عد  و  -29
مع الموارد الطبيعية والتأمين على حياة الفالحين، وخطط العمل. إضافة إلى ذلك، لعبت مسارات التعلم دورا 

نما أيضا تيأساسيا في االستخدام المنتظم للمعرفة وتبادلها، ال في البلد فقط وفي أمريكيا الال آسيا في نية، وا 
 وأفريقيا.

وعلى وجه وضعف الموضوع كان مالحظا في العديد من التدخالت.  لالستدامةالفتقار ومع ذلك، فإن ا -31
لتطور العمليات والمفاهيم الذي يستفيد إلى أقصى حد ممكن من إمكانيات إدارة  افتقارالعموم، هنالك 

 المعرفة لصالح المشروعات الحالية.

الحكومة، على وجه الخصوص مع وزارة  على شراكة جارية مع نظرائه في أبقى الصندوق. بفا  الشراكات -31
غراض أل. وتوفر خبرة الصندوق في بيرو أمثلة ناجحة على الشراكات االقتصاد والمالية ووزارة الزراعة والري

تبادل المعرفة والتعلم، كما هو الحال بالنسبة للتعاون مع البرنامج اإلقليمي للتدريب على التنمية الريفية في 
 تنفيذ سبل التعلم.

الحظ االفتقار إلى التنسيق المنتظم مع الجهات المانحة األخرى، مثل البنك الدولي ومنظمة  إال أن التقييم -32
إذ لم يتم استقطاب الشراكات الضرورية أو  األغذية والزراعة واالتحاد األوروبي، ومشاريعهم في البالد.

ة لعمليات حوار السياسات مع الجهات تعزيزها لصالح تصميم المشروعات وتمويلها، وكذلك هو الحال بالنسب
الفاعلة المختلفة من القطاعين العام والخاص مما هو حاسم لتوسيع تغطية وعمق تدخالت التنمية الريفية 

 ولتجنب التداخل.
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أبقى الصندوق على حوار سياسات مستمر مع الحكومة حول الالمركزية، وتوفير التعلم حوار السذاسات.  -33
وقد أحرزت نتائج كبيرة في صياغة السياسات  لمستفادة من مشروعات الصندوق.المستند إلى الدروس ا

، ومنها على سبيل المثال الترويج للزراعة األسرية وقانون التنمية واالستراتيجية الوطنية ةالعامة لالستراتيجي
مشروعات  دتسانكذلك فقد دعمت برامج المنح الحوار مع الدراسات المختلفة و للترويج للمواهب الريفية. 

على السياسات العامة أو أنها  الحافظة، ومكنتها من تنظيم ونشر الخبرات كجزء من إدارة المعرفة، وأثرت
 .فيهااستخدمت 

خطة  إلىالتقييم أن برامج الفرص االستراتيجية القطرية افتقرت إلى استراتيجية للحوار تستند  وجدومع ذلك،  -34
نما كان نتيجة اتصاالت لم  يجر  عمل مفصلة. ونتيجة لذلك، فإن الحوار مع الحكومة لم  بصورة منتظمة وا 

تكن مهيكلة كجزء من جدول أعمال استراتيجي. وبصورة موازية افتقرت الحافظة أيضا لرؤية طويلة األمد 
المناطقي على جدول أعمال المحادثات أكثر استراتيجية إلدراج المواضيع األساسية مثل تغير المناخ والنهج 

 السياساتية.

الدولية األخرى ومع وكاالت األمم المتحدة التي  جهود ضئيلة للتنسيق مع المؤسسات المالية ولم تبذل إال -35
تشارك الصندوق نفس التوجه، وعلى ما يبدو فقد كان الحوار عملية ثنائية محدودة النطاق ضمن السياسة 

ك لم تظهر المالحظات أن الصندوق قد حاول االقتراب من الحكومات المحلية أو العامة باإلجمال. كذل
اإلقليمية لمناقشة السياسات، على الرغم من أنها جهات فاعلة رئيسية لتحسين استراتيجية التنمية الزراعية 

ت وإلشراك وسيكون ذلك سبيال جيدا لجلب أشد الناس فقرا إلى صياغة السياسا والريفية على المدى األطول.
 أكثر فعالية لهم في عمليات التنمية الخاصة بهم.

 أدا  برامج اليرص االسنرانذلذة القطرذة - ابعار 
ى الفعالية كان و وجد التقييم بأن أداء برامج الفرص االستراتيجية القطرية كان مرضيا إلى حد ما ألن مست -36

عة نسبيا للعمليات اإلقراضية )المشروعات( وكانت الفعالية مرتف منخفضا نسبيا لجهة أهدافها االستراتيجية.
دارتها كذلك فقد صممت  .ولكن في سياق توجه استراتيجي ضعيف وبدون آليات ملموسة لرصد البرامج وا 

هذه المشروعات أساسا أو نفذت عندما كانت برامج الفرص االستراتيجية قيد اإلعداد، بحيث لم يكن 
كانت  ،على العكس من ذلك بل لصندوق في البالد، الاباإلمكان هيكلتها بصورة صريحة حول استراتيجية 

 برامج الفرص االستراتيجية القطرية تعد على أساس المشروعات.

ذا المعنى، لم تستخدم برامج الفرص االستراتيجية القطرية كأداة للتوجيه االستراتيجي للصندوق في البالد وبه -37
في جدول أعمال المناقشات السياساتية،  لها حول المسائل الهامة التي ال يوجد مكان بارز أو لقيادة الحوار

 القطري للصندوق. نامجبر لجديدة ل دخولمثل النهج المناطقي وتغير المناخ بحيث يمكن أن تكون نقاط 

 االسنفنالات - امساخ

أن الدور المخصوص للصندوق في محاربة الفقر والترويج للتنمية الريفية مازال  مفاده خرج التقييم باستنتاج -38
ستمرار انعدام المساواة بين المناطق الريفية والحضرية وللدور الرئيسي للزراعة الهاما بالنسبة لبيرو، نظرا 

النتائج المعتبرة المتحققة لجهة الحد من الفقر من  . وعلى الرغماألسرية كمحرك لإلنتاج وإلطعام السكان
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 عليها مثلتحسينات  إدخالالريفي وتمكين المستخدمين واالبتكار، هنالك بعض المجاالت التي يمكن 
 حافظة اإلقراضية وغير اإلقراضية والمستوى االستراتيجي.ال

، لم يتم تعظيم الميزة النسبية للصندوق لجهة وجوده في المناطق الريفية المنعزلة أو قدرته على الوصول أوال -39
فقرا من خالل استراتيجية لالستهداف. وثانيا، تم إهمال مفهوم النهج المناطقي عالوة على  السكانإلى أشد 

ات شاملة للتنمية الريفية مع يستراتيجنهج الممر االقتصادي ذي الصلة، والذي كان يمكن أن يوفر محتوى ال
نهج مناطقي. إضافة إلى ذلك، لم تتطرق المشروعات بصورة صريحة لالستدامة البيئية أو للصمود في وجه 
، تغير المناخ، وكال الموضوعان أساسيان نظرا لخطر تعرض بيرو الشديد لتغير المناخ وآثاره. وأخيرا

 رة في السنوات األخيرة.القدرة على االبتكار بصورة كبي تتراجع

في حوار السياسات  ااتخاذ موقف أكثر فعالية ونشاطو التحدي في استمرار االبتكار  يكمنقدما،  وبالتطلع -41
حول التنمية الريفية في بلد متوسط الدخل مثل بيرو. وعلى الرغم من النتائج المتحققة فإن الشراكة بين 

ين األخرين، وللتوجه يلتنسيق مع الشركاء االستراتيجالصندوق وحكومة بيرو أولت اهتماما غير كاف ل
االستراتيجي لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية واألنشطة غير اإلقراضية، وعلى وجه الخصوص حوار 

رساء الشراكات مر الذي يمكن أن يوفر إمكانيات عظيمة للمساهمة بصورة أوسع في انتقال األ ،السياسات وا 
 كثر شمولية للتحول لصالح السكان الريفيين.عمليات أ جراءوا   ،البلد

 النوصذات - ادساس

البراهين التي جمعت، والتحليل الذي أجري واالستنتاجات التي انبثقت، يوفر تقييم البرنامج القطري  على بناء -41
 واالستراتيجية القطرية التوصيات التالية:

يتوجب على المرحلة يقرا.  السكانذب اسنرانذلذة االسنهداف للوصول إلى أشد النوصذة األولى: نشذ -42
وذلك  1للوصول إلى أشد السكان الريفيين فقرا وضعفا  امخصوص ان تولي اهتمامأالثانية من المشروعات 

باستخدام استراتيجيات استهداف أكثر فعالية من خالل السعي بصورة صريحة لتقليص الفجوات بين النساء 
الحواجز التي تعيق الدخول في  إزالةومن الخطوط اآلنية للعمل  والرجال وبين األجيال في العالم الريفي.

فقرا من المساهمة في المشروعات.  السكانن أشد يتمكلوتوليد حوافز يمكن التحقق منها  ،المشروعات
وهنالك خيار آخر هام وهو توليد التدخالت الريفية التي ترتبط بالبرامج االجتماعية الرئيسية مثل برنامج 

األخير الذي ينفذه صندوق التعويض  ويعتبر برنامج ا. موغيره 65 ، و JuntosPensiónHaku Wiñay

والتنمية االجتماعية التابع لوزارة الشمول االجتماعي والتنمية نقطة مرجعية مثيرة لالهتمام لهذا الخط من 
كذلك فإن تصميم  مؤسسيا متعدد الجهات المانحة من قبل حكومة بيرو. العمل، والذي يتطلب تصميما

ألن من شأنها  ،رسمي متعدد األبعاد للفقر في بيرو خطوة يتوجب على الصندوق الترويج لها وتنفيذ مقياس
 وبخاصة في المناطق الريفية. ،أن توفر فرصا أكبر للتنسيق مع السياسة العامة بشأن الحد من الفقر

المجاالت الهامة التي لعب فيها الصندوق دورا  من. فهج المفاطقيالالنوصذة الثافذة: العودة إلى العمل ب -43
رياديا في مشروعات التنمية الريفية في بيرو استخدام الممرات االقتصادية كخطوط للعمل والتركيز على 

                                                      
تتألف أشد المجموعات الريفية ضعفا والتي هي بحاجة الهتمام مخصوص من األسر التي تترأسها النساء وشرائح السكان األصليين الذين  1

 .تضم أطفاال ويرأسها إما يافعون أو/و متقدمون في السن يالت تاريخيا، واألسرتم إقصاؤهم 
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 بونو كوسكو الدخل، حيث يمثل مشروع تنمية ممرمصادر المناطق الحضرية والريفية وتنويع بين العالقة 
تقييم بالعودة للعمل الالمناطقي االقتصادي هذا تراجع مع مرور الوقت، ويوصي  نهجاليحتذى. إال أن  مثاال

به في المستقبل القريب نظرا ألهميته الكبيرة في اإليفاء بصورة فعالة بتحديات التنمية في المناطق الريفية 
يا بهذا النهج كخيار ويجب العودة للتفكير مل التي تعد كبيرة ومحفوفة بالمشاكل كما هو الحال بالنسبة لبيرو.

هام ضمن سلسلة من الخيارات الستراتيجية متجددة  للتنمية الريفية لحكومة بيرو، مع إجراءات ملموسة 
 لربط التدخالت بموجب نهج المناطقي.

تعد النوصذة الثالثة: إدراج نغذر المفاخ كأحد الركائز االسنرانذلذة للندخالت الني ذروج لها الصفدوق.  -44
البلدان تأثرا بتغير المناخ، وسيغدو الوضع أكثر حدة في المستقبل القريب. والزراعة أحد  بيرو من أكثر

األنشطة التي ستتحمل نتائج تغير المناخ هذا، وبالتالي فإن عمليات التأقلم التي سيتبعها المزارعون 
من الحاسم استراتيجيا  والمجتمعات الريفية ستتمتع بأهمية متزايدة للسياسات العامة. وفي هذا السياق، فإنه

التأقلم مع  يحظىللصندوق أن يتمتع بتوجه واضح حول هذه القضية في تدخالته المستقبلية. ويتوجب أن 
 يكتسبأولوية قصوى في تصميم وصياغة المشروعات والتدخالت، و بتغير المناخ من قبل القطاعات الريفية 

دارة الشراكات االستراتيجية مع الجهات المانحة األخرى والكيانات المالية التي تبدي اهتماما متزايدا  تنسيق وا 
 .األرض لمستقبل كوكبأهمية مضاعفة بالنسبة ذات الصلة به في تغير المناخ وغيره من التحديات 

. يوصي البرنامج القطري القطرذة : نبفي فهج براملي إلضعداد برامج اليرص االسنرانذلذةالنوصذة الرابعة -45
جية القطرية بأن يتضمن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية التالي خطة عمل مجدية ومهيكلة يواالسترات

 بصورة جيدة لألنشطة غير اإلقراضية التي تؤدي إلى:

 حيث. لسذاسات العامةللمفهلذات واألدوات األساسذة من ندخالت الصفدوق يي ااسنخدام أوسع  (1)
أثبتت هذه المنهجية واألدوات ذات الصلة بها التي تم التثبت من صحتها على مدى ما يقرب من 

ابة حجر األساس للحد من الفقر الريفي في بيرو، ويمكن ثعقدين من التدخالت الناجحة، أنها بم
تبنيها بصورة منتظمة على نطاق واسع من قبل الوكاالت الحكومية الوطنية والحكومات المحلية 

 واإلقليمية في برامجها ومشروعاتها الخاصة بالتنمية الريفية.

مثل البنك الدولي، نفيذذ فهج لشراكات االسنرانذلذة ذولد االنساقات مع المؤسسات المالذة األخرى   (2)
 ومصرف التنمية للبلدان األمريكية واالتحاد األوروبي وغيرهم من الجهات الفاعلة الخاصة والعامة

من الهام في السنوات التالية أن تولي منح الصندوق أولوية و  في التنمية الريفية.األخرى المنخرطة 
قصوى لتوليد المشروعات التي تشترك في تمويلها مؤسسات مالية إقليمية وعالمية، مع السعي 
لإلبقاء على نطاق أكثر مالءمة لبلد متوسط الدخل من الشريحة العليا مثل بيرو. وتستدعي هذه 

ة عملية مكثفة من المناقشات لتوليد الخطوط التوجيهية واالتفاقات المشتركة مع الوكاالت االستراتيجي
 األخرى في سياق بيرو المخصوص.


