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برنامج الفرص االستراتيجية تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق على 
 غامبيالجمهورية  القطرية

 تعليقات عامة -أوال
. وقد خرج 2004-2014تقييما للبرنامج القطري لجمهورية غامبيا غطى الفترة أجرى مكتب التقييم المستقل  -1

 دفر  تعكس بصورة واضحة ت د استراتيجية قطرية جديدة للبلد( إعدا1هذا التقييم بست توصيات، وهي: )
( تعزيز أداء إدارة المشروعات واإلشراف عليها ألغراض الوصول إلى آليات 2الصندوق وميزته النسبية؛ )

( إرساء شراكات شمولية وقوية؛ 3) ةالنتائج المستداماألثر و إيصال فعالة وكفؤة في الحكومة بغية تحقيق 
النساء  لمساواة بين الجنسين وتمكينادعم ( تعزيز 5تحسين استدامة الفوائد المتولدة عن االستثمارات؛ ) (4)

 والشباب.

يرد هذا  ،وتبعا للممارسة المعتادة. 2016تم توقيع اتفاق عند نقطة اإلنجاز لهذا التقييم في يونيو/حزيران  -2
 .2019-2014االتفاق كذيل مرفق بالبرنامج الجديد للفرص االستراتيجية القطرية للفترة 

د للفرص االستراتيجية القطرية لغامبيا يرحب مكتب التقييم المستقل في الصندوق بقرار إعداد برنامج جدي -3
وثيقة استراتيجية رسمية على المستوى القطري بعد برنامج الفرص االستراتيجية القديم الذي  لعدم وجودنظرا 

لالتفاق عند نقطة اإلنجاز، وبخاصة فيما يتعلق بالتوصية األولى، كان من  . ووفقا  2003ُأعد  عام 
. وبالتالي، فإن 2017قطرية على المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول الة ستراتيجيالالمفروض عرض مذكرة ا

ن  ،أرفع مستوىمكتب التقييم المستقل يعتبر أن إعداد برنامج جديد للفرص االستراتيجية القطرية متابعة  وا 
 متأخرة. تكن

القطري، بما في ذلك على وجه العموم، يعرض برنامج الفرص االستراتيجية القطرية تحليال جيدا للسياق  -4
تقدير الهشاشة، والتحديات والفرص التي تواجهها التنمية الريفية والزراعية. ويضع برنامج الفرص 
 االستراتيجية القطرية النساء والشباب في موقع الصدارة، مما يتسق مع توصيات تقييم البرنامج القطري.

( ذي صلة 22مايز بين الجنسين والشباب )الفقرة ويبدو أن النهج والتدخالت الرامية إلى تعميم قضايا الت
( على النتائج 16لوصول للنساء والشباب. وكذلك تؤكد بعض الدروس المستفادة )الفقرة باعلى وجه العموم 

أما مبادرات التي خرج بها تقييم البرنامج القطري )على سبيل المثال، أهمية ملكية المستفيدين واستهدافهم(. 
، من خالل برنامج الرصد والتقييم الريفي مثال، (39و 38الصلة بالرصد والتقييم )الفقرتان  ذاتبناء القدرات 

برنامج الفرص ومن الجدير بالذكر أيضا أن  .التوصية الثانية التي خرج بها تقييم البرنامج القطري تتفق معف
رة إلى مجموعة العمل المعنية االستراتيجية القطرية يستجيب للتوصية الثالثة حول الشراكات، من خالل اإلشا

بالقطاع الزراعي وأصحاب المصلحة المختلفين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومنظمات المزارعين 
 (.35إلى  33وغرف التجارة والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها )الفقرات 

من ها المزيد ءإيالالتمعن فيها بصورة أفضل، أو  هنالك بعض القضايا التي كان باإلمكانوفي الوقت نفسه،  -5
 هتمام، كما هو مشار إليه أدنا..اال
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 مخصوصةتعليقات  -ثانيا

تهداف . أوصى تقييم البرنامج القطري بأن يتم إعداد استراتيجية استحليل الفقر واستراتيجية االستهداف -6
برنامج الفرص االستراتيجية في  وعلى الرغم من أن ذلك يندرج أيضا الفقر على أساس تحليل معم ق.

هذا األمر في البرنامج القطري  تم إدراجالقطرية كأحد الدروس المستفادة، إال أنه من غير الواضح كيف 
الجديد. وباإلضافة إلى توفير تحليل حسب الجنس والعمر، كان بإمكان الوثيقة أن تعرض تحليال متمايزا 
عن سبل العيش والتحديات والفرص التي يواجهها فقراء الريف في المناطق المختلفة من البالد ولمجموعات 

على مستوى البرنامج القطري وعند تصميم  ،ستراتيجية االستهدافمختلفة، وذلك بحيث تشكل أساسا متينا ال
تيجي حول مسألة قليال من التوجيه االسترا را  نذ إاللفرص االستراتيجية القطرية يوفر برنامج ا وال المشروعات.

، لعمل أساسا في أربعة أقاليم )من أصل خمسة أقاليم في البالد(لوهو يشير إلى النية  التركيز الجغرافي.
جزءا كبيرا من البلد، على الرغم من ذكر بعض العوامل التي ينبغي التمعن بها  يغطيوبالتالي، ما زال 

، والجِزر رز القائمة على الري باستخدام المد)مثال، مستويات الفقر العالية، وفرص تحسين إنتاجية األ
 وجه تغير المناخ(.وضرورات الصمود في  ،وفرص السوق المتاحة لسالسل قيمة محاصيل البستنة

كان باإلمكان ربط المقطع الخاص بالدروس المستفادة بصورة أوضح بالخبرة الدروس المستفادة من الخبرة.  -7
هنالك بعض القضايا التي لم يتم إدراجها. منها على سبيل المثال، وعلى الرغم من أن كما أن المكتسبة. 

برنامج التمويل الصغري/الريفي هو عنصر أساسي في الحافظة كما عكسه تقييم البرنامج القطري، إال أن 
ول االعمال هذا الفرص االستراتيجية القطرية بالكاد أشار إلى االستثمار السابق في هذا المجال ويبدو أن جد

. ويعتبر مكتب التقييم المستقل أنه من الهام بمكان عكس الخبرة الناجمة عن االنخراط طويل تالشىقد 
 ،الرابطات القروية لالد خار واالئتماناألمد للصندوق في جدول أعمال التمويل الريفي والشركاء )مثال، 

لالنسحاب  المسوغاتوالمصرف المركزي( وتوفير  رابطات القروية لالد خار واالئتمانلل والمؤسسة الرئيسة
 من هذا القطاع الفرعي.

الوثيقة الصمت إلى حد كبير تجا. الدروس المستفادة من دعم تنمية الثروة  التزمتوبصورة مشابهة  -8
)مثال، مشروع تنمية الثروة الحيوانية  مجاالت التدخل أحدكان  الموضوعونظرا ألن هذا الحيوانية. 

ستنة(، كان باإلمكان إيراد بعض المناقشات حول الخبرة والدروس المستفادة بهذا الصدد ومحاصيل الب
 ومسوغ التركيز على األرز ومحاصيل البستنة.

يرد فيما يلي الهدفان االستراتيجيان لبرنامج الفرص االستراتيجية  .األهداف االستراتيجية ونظرية التغيير -9
وصمود المزارع األسرية من خالل اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ( تعزيز إنتاجية 1القطرية، وهما: )

تحسين قدرات  (2والتأقلم مع تغير المناخ، بتركيز على األثر على الشباب والتمايز بين الجنسين؛ )
منظمات/تعاونيات المزارعين وشموليتها، وتعزيز وصول المزارعين لألصول المشتركة واألسواق وسالسل 

يعتبر هذان الهدفان هامان على الرغم من أنه كان باإلمكان إسناد األهداف زراعية المربحة. و القيمة ال
وأما نظرية التغيير أعال.(.  تاالخبرة والدروس المستفادة )انظر الفقر  إلىاالستراتيجية بصورة أوضح 

 (، فيبدو أنها غير موجودة.21المذكورة بعد األهداف االستراتيجية )الفقرة 

أشار تقييم البرنامج القطري لوجود ضعف في استدامة الفوائد على وجه العموم )األمر . ة الفوائداستدام -11
وناقش تقييم البرنامج القطري هذ. القضية الذي يتعلق بالتوصية الرابعة( بما في ذلك صيانة البنى التحتية. 
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الوة على دور الحكومة في بعض وربطها بانخراط المستفيدين وملكيتهم وقدراتهم وتنظيمهم وجودة العمل، ع
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، تم ذكر هذا الموضوع بصورة وفي البنى التحتية األساسية كسلع عامة. 

كذلك انعكس في الهدف االستراتيجي الثاني، لكنه من الهام بمكان  ،المستفادة جزئية في مقطع الدروس
 .هاوحجم من أعمال البنى التحتية وطبيعتهانماط المختلفة وجود استراتيجية أكثر تفصيال وتمايزا لأل

 المالحظات الختامية -ثالثا

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية هذا، بما في رف مكتب التقييم المستقل بالجهود المبذولة في إعداد تيع -11
كما يعكسه الذيل السابع. كذلك فإنه يعبر عن تقدير.  ،أصحاب المصلحة المختلفين شملتذلك العملية التي 

وكان باإلمكان رفد التحليل الجيد للسياق القطري  ،لالهتمام الذي تم إيالؤ. لتوصيات تقييم البرنامج القطري
 .وبتفكير أكثر حذرا باستراتيجية االستهداف ،بوصف أكثر شمولية ودقة للخبرات والدروس المستفادةالعام 


