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ضعلى برفامج اليرص  النقذذم المسنقل يي الصفدوقنعلذقات مكنب  

 االسنرانذلذة القطرذة للمهورذة أفغوال

 نعلذقات ضعامة -أوال 

تقييمًا لالستراتيجية القطرية والبرنامج القطري في  2017الصندوق في عام أجرى مكتب التقييم المستقل في  -1
لبرنامج الفرص االستراتيجية . وطرح التقييم توصيات 2017إلى عام  2005أنغوال غطى الفترة من عام 

القطرية الثاني. وتماشيًا مع الممارسة المعمول بها، يرد االتفاق عند نقطة إنجاز تقييم االستراتيجية القطرية 
كذيل ببرنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد للفترة  2018مايو/أيار  21والبرنامج القطري الموقَّع في 

2019-2024. 

الفرص االستراتيجية القطرية الثاني ألنغوال الدروس المستفادة من تنفيذ البرنامج القطري برنامج  ويشمل -2
، واإلطار االستراتيجي 2022-2018التنمية الوطنية ألنغوال  سابق ويوائم تعاون الصندوق مع خطةال

طار شراكة األمم المتحدة من أجل 2025-2016للصندوق  ، والتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وا 
 . وفيما يلي األهداف االستراتيجية الثالثة لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية:2019-2015أنغوال 

إلى الموارد اإلنتاجية  الوصولتحقيق زيادة مستدامة في اإلنتاج والتسويق التجاري من خالل  (1)
 ت الزراعة الذكية مناخيًا؛وممارسا

تعزيز سالسل القيمة الزراعية وقطاع األعمال الزراعية من خالل االستثمارات التي تحفِّز النشاط  (2)
 ؛االقتصادي الريفي وُتهيئ فرص العمل للسكان الفقراء الريفيين

من المشاركة  تعزيز القدرات المؤسسية والمجتمعية والبشرية المحلية وتمكين السكان الفقراء الريفيين (3)
 .بدور هادف في تحويل القطاع الريفي

ويستفيد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية من نتائج تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري  -3
للتنمية  ( مواصلة دوره كنصير1توصيات الصندوق إلى ما يلي: )الوتوصياته الخمس. وتدعو هذه النتائج و 

مصالح الفقراء، ومعالجة التحديات الحاسمة المتصلة بحيازة األراضي ل المراعيةمستدامة الزراعية والريفية ال
تعزيز القدرة على دعم التنفيذ واالنخراط في السياسات ( 2من خالل حوار السياسات؛ ) والزراعة اإليكولوجية

( زيادة التركيز على 4)حافظته بأسرها؛ ل( جعل تنمية القدرات ركيزة ألعماله ومبدًأ شاماًل 3في البلد؛ )
دماج الشباب؛ )  ( إعادة تركيز مشروع مصايد األسماك الحرفية وتربية األحياء المائية.5تمكين المرأة وا 

ويبين القسم الوارد أدناه التفاصيل بشأن كيفية أخذ توصيات التقييم في االعتبار عند صياغة برنامج الفرص  -4
 االستراتيجية القطرية الجديد. 

 حددةنعلذقات م -افذا ث

خلص تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري إلى أن الصندوق . ليقرا المفاصرة لاالسنهداف والنفمذة  -5
ركز بصورة كافية على تحسين األمن الغذائي والتغذية، والحد من الفقر في المناطق الريفية من أنغوال، وأن 

رغم ذلك ينبغي أن يظل محور التركيز الرئيسي للصندوق في البلد. والحظ التقييم في الوقت نفسه أنه على ال
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الزراعة في أنغوال اعتمادًا كبيرًا على نشاط المرأة؛ لم  العتمادغالبية المشاركين نظرًا  من أن النساء شكلن 

 تمكِّن المشروعات التي يدعمها الصندوق بصورة منهجية النساء اقتصاديًا أو اجتماعيًا. 

، ويقترح التقييم األولى التي طرحهاتبنى برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد تمامًا التوصية وسوف ي -6
الكفاف من أصحاب الحيازات  ( مزارعو1استراتيجية استهداف واضحة ُتحدِّد خمس فئات للمشاركين: )

التنظيم  يتمتعون بمستوى ما من( صغار المنتجين الذين 2الصغيرة الذين يعانون انعدام األمن الغذائي؛ )
مكانات التسويق ( النساء والشباب )وبخاصة اأُلسر التي ترأسها 4لحرفيون؛ )( صيادو األسماك ا3؛ )وا 

حاربين السابقين، واألشخاص عاقة، والمة األخرى؛ بما يشمل األشخاص ذوي اإل( الفئات الضعيف5نساء(؛ )
المتضررين من التقلبات المناخية. وباإلضافة إلى ذلك، يتوقع برنامج الفرص االستراتيجية القطرية األخذ 

لتعزيز الوعي بالمساواة بين الجنسين، ومؤشر تمكين  لم العملي في مجال المساواة بين الجنسينالتعبنظام 
 المرأة في الزراعة لتقييم النتائج المتحققة في المساواة بين الجنسين واالدماج االجتماعي.

ري أداء الصندوق في االستراتيجية القطرية والبرنامج القطصنَّف تقييم . وحذازة األرااي الزراضعة اإلذكولولذة -7
ضعيف، إذ لم يخصص سوى قليل من األنشطة لتحسين إدارة موارد هذين المجالين المواضيعيين بأنه 

تُبذل أي جهود لتأمين وصول صغار المنتجين األراضي والموارد المائية واستخدامها استخدامًا مستدامًا، ولم 
المشروع  اتل هذه الفجوات مخاطر ُتهدِّد إنجاز الريفيين الفقراء إلى األراضي وسيطرتهم عليها. وُتشكِّ 

نتاج األغذية. ويسعى برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  اإليجابية واستدامته فيما يتصل باألمن الغذائي وا 
الجديد إلى دعم المساهمات المقررة المحدَّدة وطنيًا ألنغوال من أجل التخفيف من تغيُّر المناخ من خالل 

في مجموعة من الممارسات الزراعية المراعية للبيئة؛ وجمع المياه؛ والمحاصيل وأصناف  االستثمارات
إلى بيانات األرصاد الجوية والمعلومات المناخية الموثوقة الوصول النباتات القادرة على تحمل الجفاف؛ و 

لدعم المجتمعات المحلية الضعيفة في التعامل مع الصدمات المناخية. ويمكن النظر إلى ذلك باعتباره 
الخطوات األولى في االتجاه السليم، وسيلزم دعمها في المشروعات المقبلة وحوار السياسات. ومن اإليجابي 

قد ُأدمجت في مذكرة مفاهيم البرنامج المقترح وارد الطبيعية وتدابير التكيُّف مع تغيُّر المناخ أن إدارة الم
أصحاب الحيازات الصغيرة الذي يرد في ذيل ملحق بوثيقة برنامج الفرص االستراتيجية لدى صمود اللتعزيز 
 القطرية.

اعتبارها مجااًل ذا أهمية خاصة لدعم تقييم تنمية القدرات على كل المستويات بالحدَّد  نفمذة القدرات. -8
الصندوق ألنغوال. ولذلك فإن مما يبعث على االرتياح أن تركيز الهدف االستراتيجي الثالث لبرنامج الفرص 
االستراتيجية القطرية ينصب على تعزيز القدرات المؤسسية والمجتمعية والبشرية، وأن ثمة خطة لمواصلة 

تقنيات حقلية وتوسيع نطاقه من أجل تيسير استخدام صغار المنتجين المزارعين ال استخدام نهج مدارس
في زيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية ساهم نهج اإلرشاد المذكور  فإنالزراعة المحسَّنة. ووفقًا للتقييم، 

لصندوق الزراعية. ومما يلقى تقديرًا أيضًا أن نهج مدارس المزارعين الحقلية سُيشكِّل جزءًا من استراتيجية ا
 لتعزيز أنشطة التثقيف التغذوي.

دارة المعرية. -9 أثار تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري مخاوف بشأن عدم التنسيق  الرصد والنقذذم وا 
بين المشروعات بشأن استخدام المؤشرات المشتركة في ُأطر الرصد والتقييم للسماح بقياس التقدم المحرز 

ام المشترك. وُيعرب مكتب التقييم المستقل عن تقديره لما جاء في برنامج الفرص في القضايا ذات االهتم
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االستراتيجية القطرية من توقع إبالغ جميع المشروعات عن مؤشرات إطار النتائج واشتمال نظام إدارة  

التنمية ( دعم واستخدام نظام الرصد والتقييم الذي وضعته وزارة الزراعة و 1المعرفة المزمع على ما يلي: )
دارة المعرفة على مستوى البرامج، بما يشمل مشاركة أصحاب 2الريفية؛ ) ( التركيز على تعزيز التعلم وا 

االستفادة من  ( جهود4( دعم أحداث التعلم وتقاسم المعرفة؛ )3المصلحة والمستفيدين في الرصد والتقييم؛ )
المستوى القطري وتحسين إدارة مبادرة التنمية  الخبرات والمعارف المحلية واإلقليمية في حوار السياسات على

 الوطنية.

وسيعًا إلى تحسين جودة الرصد والتقييم، سيشمل برنامج الفرص االستراتيجية القطرية خططًا لتدريب موظفي  -11
لة بِمنحة في إطار برنامج الصندوق للتدريب على الرصد والتقييم في  المشروعات من خالل مبادرة مموَّ

ية. ومع ذلك، كان يمكن زيادة تعزيز برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لو أنه تناول بالتفصيل التنمية الريف
التكميلية( لدعم جدول  ِمنح الصندوق العادية أو المساهماتمستوى الموارد ومصادر التمويل المطلوب )مثل 

ز بشأن إدارة المعرفة واالنخراط في السياسات.   األعمال المعزَّ

إرساء حضور قطري ال يوجد للصندوق أي مكتب قطري في أنغوال، وليس من المقرر  ذذ.دضعم النفي -11
للصندوق خالل السنوات المقبلة. ووفقًا لتقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري، أسفر تعيين ميسِّر 

ج طيبة من عن نتائ 2013و 2003فيما بين  -وهو خبير وطني له وزنه في أنغوال  -لمشروعات الصندوق 
. وأوصى التقييم 2014حيث دعم التنفيذ وتكوين الشراكات. ومما يؤسف له أن هذه الترتيبات توقفت في عام 

ز الصندوق قدرته على دعم البرامج القطرية في أنغوال. وسيتسم ذلك بأهمية خاصة في ضوء  بأن ُيعزِّ
. وال يتضمن برنامج الفرص 2019واعتزامه توسيعها في عام  2018حافظة الصندوق الكبيرة في عام 

أي قرار بشأن  نقطة اإلنجاز ويرجئ االتفاق عنداالستراتيجية القطرية أي إشارة صريحة إلى هذه المسألة، 
لصندوق حضور أقوى في المنطقة . ومن المعترف به أن ل2019الحضور داخل البلد حتى نهاية عام 

أفريقيا. غير أن الخبرة السابقة تؤكد أهمية التفاعل المستمر مع اإلقليمية الفرعية من خالل محوره في جنوب 
الشركاء الوطنيين والمنظمات الدولية وفرق إدارة المشروعات. ويمكن إلعادة تعيين ُميسِّر وطني أن يكون 

 حاًل فعااًل من حيث التكلفة.

 مالحظات الخنامذة -الثا ث

يخلص مكتب التقييم المستقل في الصندوق إلى أن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد ألنغوال قد  -12
بما يتماشى مع  2018بذل جهودًا لمتابعة توصيات تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري لعام 

 عند االقتضاء. للدعماالتفاق عند نقطة اإلنجاز. والمكتب مستعد 


