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برنامج الفرص الصندوق على  علىتعليقات مكتب التقييم المستقل 
 لبوركينا فاسولجمهورية  االستراتيجية القطرية

 تعليقات عامة -أوال
بوركينا فاسو لواالستراتيجية القطرية للبرنامج القطري  أول تقييم في الصندوق أجرى مكتب التقييم المستقل -1

وبما يتفق مع الممارسة السائدة، فقد تم توقيع االتفاق . 2018-2007 الفترةهذا التقييم  ىغطو  ،2018عام 
 ويرد مرفقا ببرنامج الفرص االسترايتيجية القطرية الجديد. 2018عند نقطة اإلنجاز في ديسمبر/كانون األول 

تم إدراج الدروس المستفادة من تقرير البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية عند إعداد برنامج الفرص  -2
جية القطرية الجديد، الذي يبني على نقاط القوة التي يتمتع بها الصندوق في بوركينا فاسو وهي: االستراتي

الترويج للممارسات الزراعية التي تسهم في إدارة أفضل لموارد اإلنتاج من خالل التطرق لخصوبة التربة،  )أ(
ة المشروعات الريفية باستخدام وتوفر المياه، وبالتالي الحد من التعرض للمخاطر؛ )ب( دعم تنميها وتآكل

توفير اآلليات المؤسسية القائمة مثل مراكز موارد ريادة األعمال الريفية والوصول إلى المنح النظيرة؛ )ج( 
ترويج للمزارعين ومنظماتهم الرئيسة بهدف تعزيز فعاليتها في أداء دور موفري الخدمات والمشاركة الدعم و ال

 ة أصحاب الحيازات الصغيرة.في حوار السياسات الخاص بزراع

ترجما إلى قد لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية هذا لبوركينا فاسو. و  التاليين نييهدفال حااقتر  وتم -3
 المخرجيين الثاني والرابع على التوالي.

األمن الغذائي ام دانعتعزيز صمود السكان الريفيين الضعفاء في وجه  )الهدف االستراتيجي األول(
 وي وتغير المناخ.والتغذ

تحسين أداء سالسل القيمة الزراعية الرئيسية التي تخلق فرص العمل والثروة  )الهدف االستراتيجي الثاني(
 للسكان الريفيين وتحترم مبادئ اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

القطري واالستراتيجية اتبع برنامج الفرص االستراتيجية القطرية التوصيات التي خرج بها تقييم البرنامج  -4
: )أ( الحد من عدد مناطق التدخالت ووضع نظام فعال للرصد والتقييم لقياس كل التاليالقطرية فيما يتعلق ب

، وتوليد الدروس المستفادة؛ )ب( الدفع بنهج سالسل القيمة من خالل تحسين يةمن النتائج والتغييرات الوسط
اء( والوصول الفعال للجهات الفاعلة )بما في ذلك مجموعات االستهداف )استخدام السلع المناصرة للفقر 

اإلجراءات الرامية إلى بالتمويل الريفي؛ )ج( النهوض  لدعم والخدمات، بما في ذلكفي توفير االفقراء( 
، مترافقة مع تكيف أفضل مع تغير المناخ؛ )د( تحسين انخراط وتوسيعها اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية

في حوار السياسات لضمان الوصول المستدام واآلمن للسكان الريفيين الفقراء للموارد اإلنتاجية؛ الصندوق 
 وتنفيذ خطة تشغيلية إلدارة المعرفة والتعلم المنتظم ضمن الحافظة وللقطاع الزراعي بأسره. إعداد)ه( 

ية بعين االعتبار عند صياغة توصيات تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطر ب ية األخذويرد أدناه كيف -5
 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد.
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 مخصوصةتعليقات  -ثانيا

سيتم تنفيذ تدخالت الحافظة بموجب برنامج الفرص االستراتيجية القطرية هذا في نفس . التدخل مناطق -6
الصندوق وتعزيز فعاليته  األقاليم التي تغطيها حاليا المشروعات الجارية، وذلك بغية البناء على إنجازات

رقم اإلجمالي لألقاليم التي يستهدفها هذا البرنامج الوأثره في بوركينا فاسو. وسيتم إضافة إقليم واحد مما يرفع 
ذا بقيت هذه التغطية الجغرافية على حالها دون  إلى سبعة أقاليم. فإن خطر تبعثر الجهود سيكون  ،تغييروا 

، مقارنة مع برنامج الفرص االستراتيجية القطرية السابق 2024إلى  2019متوسطا لفترة البرنامج الممتدة من 
 حيث كان هذا الخطر مرتفعا.

تم التطرق للنقاط األساسية في التوصية الثانية التي خرج بها تقييم البرنامج القطري . تنمية سالسل القيمة -7
( تحسين 1ستراتيجية القطرية بصورة صريحة تحت الهدف االستراتيجي الثاني، مع المخرجات التالية: )واال

( تعزيز الروابط 2الخدمات غير المالية المتاحة ألصحاب الحيازات الصغيرة، وبخاصة النساء والشباب؛ )
ز تنظيم أصحاب المصلحة ( تعزي3مع أسواق المدخالت والمخرجات في سالسل القيم الزراعية الرئيسية؛ )

( تحسين 5( الترويج للمشروعات الريفية متوسطة الحجم وخلق فرص الوظائف؛ )4في منظمات للمزارعين؛ )
 الوصول إلى الخدمات المالية المحسنة.

تم التطرق لهذه النقطة بصورة واضحة تحت الهدف  .تغير المناخ والتأقلم في وجهإدارة الموارد الطبيعية  -8
االستراتيجي األول مع مخرٍج واحد: "تبني األسر الريفية لتكنولوجيات مستدامة ومحسنة )بما في ذلك إدارة 

د من اإلنتاجية وتضمن الصمود في وجه تغير المناخ". إال أنه، ونظرا ألهمية التي تزي (الموارد الطبيعية
مات األساسية الخاصة بإجراءات التقدير وثيقة المعلو إليه تغير المناخ في سياق بوركينا فاسو، كما أشارت 

لهذا  مكرس حصرا البيئي واالجتماعي والمناخي )انظر الذيل الرابع(، كان بإمكان تخصيص مخرج واحد
المظهر. عالوة على ذلك، لم يتم التطرق بصورة صريحة إلمكانية توسيع اإلجراءات لتشمل موارد طبيعية 

 الغابات والمراعي. مثلأخرى 

يقترح برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إجراءات رئيسية مطلوبة بهدف: . في حوار السياساتاالنخراط  -9
في حوار السياسات؛ )ب( تحسين إدارة المعرفة  (من خالل منظماتهم الرئيسة))أ( تعزيز مشاركة المزارعين 

مشاركة نشطة  لتنمية االستراتيجيات والسياسات في القطاع؛ )ج( تحسين تنمية السياسات من خالل
 للصندوق في مجموعات العمل اإلجمالية الخاصة بالقطاع الريفي.

ومن هنا، فقد تم التخطيط إلجراءات بناء القدرات لتعزيز وتحسين القدرات المؤسسية والتقنية ألصحاب  -11
يفيين( المصلحة الرئيسيين )مثال المزارعين ومنظماتهم الرئيسة والمنظمات غير الحكومية ورواد األعمال الر 

دارة التوريد )موظفي المشروعات والوكاالت المنفذة( وقدرات الرصد والتقييم )موظفي  واإلدارة االئتمانية وا 
تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية المشروعات والوزارة(. وتتماشى النقطة األخيرة مع ما خرج به 
حاب المصلحة في التنمية الريفية لجهة رصد من استنتاجات، سّلطت الضوء على ضعف القدرات بين أص

 وتقييم نتائج المخرجات.

كما أوصى به تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية، سوف يتم إعداد وتنفيذ  إدارة المعرفة والتعلم. -11
خطة إلدارة  المعرفة باالتساق مع الشركاء األخرين. وسوف يتم التركيز على أربعة مجاالت مواضيعية 
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وهي: استهداف المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتنمية سالسل القيمة، والترويج للمشروعات الريفية، 
دارة الموارد الطبيعية.  وا 

وفيما يتعلق بالرصد والتقييم، فقد أعد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إطارا إلدارة النتائج يتضمن  -12
ا البرنامج. ومن الجدير بالمالحظة، أن المؤشر الثاني )الوصول مؤشرين لقياس إنجاز الهدف اإلجمالي لهذ

بالمائة من الشباب( يعكس االنتشار والوصول فقط، وال يعكس  30بالمائة من النساء و 50إلى ما اليقل عن 
التغيير. وكان باإلمكان تحسين هذا الموضوع من خالل تحديد التغييرات المتوقعة بالنسبة للشباب والنساء. 

وة على ذلك، كان باإلمكان تحسين خطة البرنامج للرصد والتقييم بصورة أكبر من خالل إظهار: عال
االستراتيجية واألهداف  اتالغايمساهمة في الروابطه مع نظام الرصد والتقييم للقطاع الزراعي، مثال  )أ(

تعلم المنتظم ضمن االستراتيجية للسياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي؛ )ب( كيف يمكن تحقيق ال
 الحافظة والقطاع.

(، إال أن 33وأخيرا، البد من اإلشارة إلى أنه، وعلى الرغم من أن هنالك وصف لنظرية التغيير )الفقرة  -13
 الوثيقة لم توفر أية أرقام تقابلها.

 المالحظات الختامية -ثالثا

التي خرج بها تقييم  للتطرق للتوصياتبالجهود المبذولة  مكتب التقييم المستقل يعترفوعلى وجه العموم،  -14
البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد. ومع ذلك، هنالك 

مساعدة، في حال دعت الحاجة  ةلتقديم أي استعدادهويعلن المكتب عن  ،تحسيناتال بعض مجال إلدخال
 إليها.


