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برنامج الفرص االستراتيجية تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق على 
 لجمهورية بيرو القطرية

 الخلفية وتعليقات عامة -أوال 
في  القطريوالبرنامج  القطرية ، أكمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق تقييما لالستراتيجية2017في عام  -1

، وقعت حكومة بيرو والصندوق على اتفاق عند 2018. وفي عام 2016إلى  2002بيرو شمل الفترة من 
 .2024-2019نقطة اإلنجاز كأساس إلعداد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية للفترة 

تقييم االستراتيجية والبرنامج كانت نتائج الشراكة بين الصندوق والحكومة إيجابية بشكل عام. إذ الحظ  -2
والتمكين المجتمعي، واإلدارة المجتمعية للموارد فيدة، القطريين تحسينات كبيرة في أصول األسر المست

نتجت لتوثيق الطبيعية. كما وجد أن عدة منتجات معرفية، بما في ذلك الدراسات وأشرطة الفيديو، قد أ  
 ين، وتنمية األعمال.مزارعمنجزات المشروعات، مثل العمل مع الموارد الطبيعية، والتأمين على حياة ال

تقييم االستراتيجية والبرنامج القطريين مجاالت تحتاج للتحسين، مثل تنقيح ن هج د وفي ذات الوقت، حد -3
النهج " ولقيت بعض المفاهيم المبتكرة المستخدمة في الماضي، مثل االستهداف على مستوى المشروعات.

مع مرور  في بيرو في نهاية تسعينيات القرن الماضي، اهتماما متناقصا رائده الصندوقكان  " الذياإلقليمي
التحاد ولم يلق التنسيق مع الشركاء اآلخرين، مثل البنك الدولي، ومنظمة األغذية والزراعة، وا الوقت.

 األوروبي، اهتماما كافيا.

 وصيات الرئيسية للتقييم كما يلي:وكانت الت -4

 ؛تنقيح استراتيجية االستهداف من أجل الوصول إلى أشد السكان فقرا (أ )

الريفية، وتنويع -في الممرات االقتصادية والتشديد على العالقة الحضريةستئناف النهج اإلقليمي ا (ب )
 ؛الدخل

 دمج تغير المناخ كتوجه استراتيجي للتدخالت التي يروج لها الصندوق؛ (ج )

المستخلصة من التدخالت الممولة من  فت انتباه واضعي السياسات إلى المنهجيات واألدواتل (د )
 ؛الصندوق

 .يجية لتوليد أوجه تآزر مع المؤسسات الدوليةستراتاالشراكات التنفيذ نهج  (ه )

 اف استراتيجية:ديشمل برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد ثالثة أه -5

الحد من فواقد )بما في ذلك  زيادة إنتاجية المنتجين على نطاق صغير وقدرتهم على الصمود (أ )
 ؛ة(غير الزراعياألنشطة  وتنويع، حماية الموارد الطبيعية، و اإلنتاج

دعم )من خالل  تحسين فرص وصول المنتجين على نطاق صغير إلى األسواق بشكل مستدام (ب )
 ؛التسويق، ومهارات األعمال، والخدمات المالية(



EB 2018/125/R.27/Add.1 

3 

)من خالل التشاورات  الحكومة والمنتجين( من أجل التنمية الريفية والزراعيةمثل تعزيز المؤسسات ) (ج )
 .خرى(الشمولية بشأن حوار السياسات واإلجراءات األ

تقييم االستراتيجية والبرنامج القطريين. مع توصيات  بشكل عام يتسق برنامج الفرص االستراتيجية القطرية -6
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إحياء للنهج اإلقليمي ويحدد الخطوط العريضة لخصائصه ويمثل 

والتحالفات بين القطاعين العام والخاص، الحضرية، ودعم تنمية سالسل القيمة -الرئيسية )أي الروابط الريفية
 ع الحكومات اإلقليمية والمحلية(.والشراكات م

. وبالنظر إلى أن الحكومة ةعام صفةولكن في عدة حاالت، تمت صياغة االتجاهات االستراتيجية ب -7
برنامج والصندوق سبق أن كرسا اهتمامهما بتوثيق الخبرات واالبتكارات في البلد، كان باإلمكان صياغة ال

ر لو أنه أشار إلى تجارب محددة ودروس مستفادة من السنوات الماضية. وترد في القسم ثأكملموس  شكلب
 على هذا. التالي بعض األمثلة

 تعليقات محددة -ثانيا 

والبرنامج القطري القطرية في حالة االستهداف، الذي كان جانبا مهما من نتائج تقييم االستراتيجية  -8
على المناطق الريفية الفقيرة والمتناثرة في جديدة مواصلة التركيز الجغرافي االستراتيجية ال وتوصياته، تقترح

مزيد من الكان من شأن و عريض، هذا توصيف جغرافي و لصدمات البيئية والمناخية. لالمرتفعات، والمعرضة 
 .المعلومات حول مناطق التركيز المحددة أن يجعل االستهداف الجغرافي أكثر دقة

كد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية على أهمية الوصول إلى المجموعات الضعيفة مثل النساء، يؤ  -9
 ما يلي: محددة لهذه المجموعات الثالثالحكام األتتضمن والشباب، والسكان األصليين. و 

 ؛تحليل مخصص في مرحلة التصميم (أ )

 ؛ا خالل التنفيذإليهتدابير لخلق الوعي ببرامج الصندوق والتشجيع على االنضمام  (ب )

 .أنشطة التدريب وبناء القدرات (ج )

لنتائج تقييم االستراتيجية هتمام الكان بوسع برنامج الفرص االستراتيجية القطرية أن يكرس مزيدا من ا -11
على سبيل و . اتبشأن العوامل التي تمنع الفقراء من المشاركة في أنشطة المشروع والبرنامج القطريين

التي تقتضي بأن يقدم  أن متطلبات المشروع القطريوالبرنامج  القطرية االستراتيجيةتقييم المثال، وجد 
يعد هذا مصدرا و . لم تشجع على المشاركةعمل( ك مساهمات عينية أو بدال منن مساهمات نقدية )و لمستفيدا

لالنحياز ضد األشخاص األكثر احتياجا، ويستحق النظر الجاد في التخطيط  ابسيطا ولكن خطير 
 .المستقبلفي ستراتيجي، وكذلك في تصميم المشروعات اال

خبرة الصندوق في مجال الحد من الفقر الريفي والتنمية الريفية في  إظهارتعد الشراكات عنصرا أساسيا في  -11
ويتوقع برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد إقامة شراكات مع وكاالت األمم المتحدة التي توجد  .بيرو

روما، والمؤسسات المالية الدولية، ومؤسسات التمويل اإلنمائي الثنائية، والوكاالت التقنية، بما في  مقارها في
مؤسسة و ، البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، و مصرف التنمية للبلدان األمريكيةذلك مصرف التنمية اآلسيوي، و 

الوكالة األلمانية ، و لوكالة الفرنسية للتنميةا، و الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنمائي الدولي، و األنديز للتنمية
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ع ذات يضاتحديد المو تم  هأنلو كان من المفيد  لكنو . الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، و للتعاون الدولي
اختيار المواضيع الرئيسية  قودمن حيث المبدأ، ينبغي أن يو االهتمام المشترك التي توفر فرصا للتآزر. 
 .للتعاون وتحديد المزايا النسبية اختيار الشركاء

إقامة شراكات مع القطاع الخاص، والتي ستيسرها مهمة التوعية  برنامج الفرص االستراتيجية القطريةويتوقع  -12
ذوي  منوتعبئة الموارد في الصندوق، عن طريق نقل مستشارين تقنيين  اتمكتب الشراك هض بهاالتي ين
إلى األمام، فإن  مهمةفي حين أن هذه خطوة و  تيسير الوصول إلى األسواق.لمن الصندوق إلى بيرو الخبرة 

، وتحديد المعايير، تجار، واالتجهيزتوضيح األولويات الخاصة بهذه الشراكات )على سبيل المثال، ال
صدار و   ة.الشهادات( كان من الممكن أن يساعد على توضيح الخطط المستقبليا 

المناقشة في وثيقة برنامج الفرص  ، فإنمع تغير المناخ كيفإدارة الموارد الطبيعية والتب فيما يتعلقو  -13
بالذيل الخامس، الذي يوفر: تقييما  ةمدعوم غير أن الوثيقةة إلى حد ما. قتضباالستراتيجية القطرية م
توصيات حول كيفية تعزيز ال؛ و يإجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخ بعيت  مفصال لضعف البلد 

 هذا الذيل فرص التمويلتحرى قطاعات فرعية. كما ي ةالقدرة على التكيف من خالل التدخالت في عد
 .الدولي المشترك

، ياذكي مناخالالقسم الخاص باالبتكار مجاالت العمل المتوخاة، بما في ذلك اإلنتاج المستدام و  يلخص -14
كل وتبدو . فرص العملة والمخففة للمخاطر، وتدريب الشباب على يلو الشموالوصول إلى الخدمات المالية 

مزيد من األمثلة الملموسة ال ولكن كان من شأنللتنمية الريفية والحد من الفقر. بالنسبة هذه األمور واعدة 
 ددأن تش للممارسات المبتكرة الناشئة عن مشروعات الصندوق أو التي يتم بلورتها من خالل منح الصندوق

 العمل المقترحة. مساراتعلى أهمية 

. وتشير المراعية للتغذيةبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية اهتمامه بالزراعة ل ةصر اإليجابياالعنمن و  -15
في المائة في  49في المائة من األطفال الريفيين دون سن الخامسة يعانون من التقزم ) 25.3الوثيقة إلى أن 

أصلية(. واألهم من ذلك، أن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  ةها متحدثون بلغاألسر الريفية التي يرأس
تنعكس في كمية محدودة من البروتينات التي رديئة، الغذائية النوعية ال على أنها تتمثل فييحدد المشكلة 

برنامج عمله المقترحة، يؤكد  مساراتوفي  .لألغذيةمحدودة الكمية المجرد في وليس  -والمغذيات الدقيقة 
على أهمية تحسين تجهيز وتخزين األغذية للحد من فواقد األغذية في مواقع  الفرص االستراتيجية القطرية

 .يو من التغذاألكما يسلط الضوء على التدابير الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمزارع. 

 المالحظات الختامية -ثالثا 

الجديد القطرية الجهود المبذولة في برنامج الفرص االستراتيجية لمستقل في الصندوق ر مكتب التقييم اقد  ي -16
بما يتماشى مع االتفاق عند  2018لعام  القطرية والبرنامج القطريتقييم االستراتيجية بيرو لمتابعة توصيات ل

 .طلبحسب الا للدعم دعتسيبقى مو نقطة اإلنجاز. 


