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لجمهورية  الفرص االستراتيجية القطرية برامج علىتعليقات مكتب التقييم المستقل 
 الكاميرون

 تعليقات عامة -أوال
في جمهورية واالستراتيجية القطرية للبرنامج القطري  أول تقييم في الصندوق أجرى مكتب التقييم المستقل -1

ويرد مرفقا ببرنامج الفرص . 2017 /نيسانإلى أبريل 2007 من الفترة مغطيا ،2017عام  كاميرونال
االتفاق عند نقطة إنجاز تقييم البرنامج القطري  2024-2019االستراتيجية القطرية الجديد للفترة 

 واالستراتيجية القطرية.

على منظمات المزارعين  تركزالتنمية الريفية،  نهجخرج التقييم بنتيجة مفادها أن البرنامج القطري قد استخدم  -2
يدة مع بصورة ج ةوسالسل القيمة، والتمويل الريفي وريادة األعمال للشباب. وكانت هذه النهج متوائم

سياسات واستراتيجيات كل من الحكومة والصندوق. وحققت حافظة المشروعات نتائج جيدة لجهة زيادة 
اإلنتاجية الزراعية وتطوير أنشطة لتوليد الدخل خارج المزرعة، كذلك فقد حّسن البرنامج القطري من قدرة 

اقتصادية واجتماعية، أسهمت ائها وطورت بنى تحتية ريفية ضمنظمات المزارعين على توفير خدمات ألع
 في تحسين رأس المال االجتماعي والبشري للسكان المستفيدين.

ية الجغرافية طإال أن المشروعات كانت مبالغة في الطموح لجهة المخرجات المتوقعة، واألهداف الكمية والتغ -3
لضمان إدارة أفضل نظرا لمحدودية قدرة الحكومة والخدمات العامة. في حين اعتبرت اإلجراءات المتخذة 

للتدخالت غير كافية. وتقوضت كفاءة الحافظة بسبب التكاليف التشغيلية المفرطة واإلدارة المالية غير 
عزوها  يمكنال الحصيفة واإلجراءات المطولة، وارتفاع نسبة تواتر موظفي إدارة المشروعات، والنفقات التي 

ولم يتم استهداف أشد فئات السكان الريفيين ضعفا  ت.يفاء بههداف المشروعااإلبصورة مباشرة لإلسهام في 
تصميم المشروعات واالستراتيجيات القطرية بصورة كافية من خالل تدخالت  استهدفهموفقرا، الذين 

 المشروعات على أرض الواقع.

منظمات دعم في  ( االستمرار1خرج تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية بهربعة توصيات وهي: ) -4
المزارعين وتنمية ريادة األعمال لصالح شباب الريف، مع االستمرار في الترويج لوصول فقراء الريف إلى 

ية والضعيفة في البرنامج ا( ضمان إشراك الفئات السكانية الريفية الفقيرة للغ2الخدمات المالية المالئمة؛ )
( ضمان 3ف االجتماعي والجغرافي للتدخالت؛ )االستهدا القطري لمحاربة انعدام المساواة من خالل تحسين

وصول التمويل بصورة سريعة وكاملة للسكان المستهدفين، وتسريع استهالل التدخالت وتنفيذها وترشيد 
( تحسين أداء المشروعات وتوسيع نطاق النهج والنتائج من خالل قيادة حكومية أقوى 4التكاليف التشغيلية؛ )

رساء شراكات أكثر استراتيجية، والقيام برصد وتقييم أفضل للمشروعات. تنسيق مع القطاع الريفي،في   وا 

وقد أدرجت هذه التوصيات التي خرج بها تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية في برنامج الفرص  -5
ن في االستراتيجية القطرية الجديد للكاميرون. ومن خالل المرحلتين الثانيتين لمشروعي الصندوق الرئيسيي

الستمرار بدعم ريادة أعمال الشباب الريفيين، مع تركيز مخصوص على توفير لالبالد، تسعى االستراتيجية 
الخدمات المالية. وسوف يتم بذل جهود أكبر الستهداف المجموعات السكانية األكثر ضعفا، وعلى وجه 
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. وسوف يدعم الصندوق وائدللف ، مع تجنب اقتناص النخبةالخصوص النساء الريفيات والشباب الريفيين
أيضا الحكومة في اضطالعها بدور قيادي أكثر بروزا في تنسيق القطاع الريفي. عالوة على ذلك، يرتئي 
برنامج الفرص االستراتيجية القطرية تعاونا أقوى بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها في الكاميرون، 

الت الثالث في الكاميرون، الذي أجري بصورة مشتركة بين مكتب مشترك لتعاون الوكاالتقدير الوالبناء على 
 التقييم المستقل ومكتبي التقييم في كل من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي.

تحسين كفاءة بيرحب مكتب التقييم المستقل على وجه الخصوص بااللتزام القوي للصندوق والحكومة  -6
دارتها االئت مانية كما أوصى به تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية. ويخطط المشروعات وا 

ئتماني للحكومة، وخلق مهمة للمراجعة الصندوق والحكومة لتحقيق هذا األمر من خالل تعزيز اإلشراف اال
كامل،  وتعزيز المكتب القطري للصندوق بخبير في اإلدارة المالية بدوام ،الداخلية لتحسين الضوابط الداخلية

 بغية دعم تنفيذ المشروعات.

 مخصوصةتعليقات  -ثانيا

اعتبر تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية أن النطاق الجغرافي للبرنامج القطري للصندوق في  -7
ها لضمان التكامل بين المشروعات، فيكبير بصورة مبالغ  ،أقاليم فيها ةمن أصل عشر  7البالد، الذي يغطي 

نظرا لمحدودية قدرات الحكومة على اإلدارة واإلشراف. كذلك فقد وجد التقييم أيضا بهن تدخل الصندوق في 
قليم ليتورال  ، وذلك بسبب كون هذه األقاليم أقل لم يكن مبررا بصورة كافيةاإلقليم الجنوبي واإلقليم األوسط  وا 

وأعداد أعلى لدى هذه األقاليم إمكانيات أكبر على تنمية سالسل القيمة الزراعية  فقرا نسبيا. وبالفعل فإن
األقاليم يقلل من االهتمام  هذه قليال من الشباب بسبب الهجرة من األقاليم األقل حظا، ولكن االستثمار في

 مع البالد، والتي يهاجر منها الشباب الريفيون. حظاوالموارد المخصصة لألجزاء األقل 

وصى تقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية باإلبقاء على دعم منظمات المزارعين كزخم استراتيجي أ -8
خذ أأساسي لالستراتيجية القطرية، ألن هذه المنظمات تلعب دورا حاسما في توفير الخدمات وفي ضمان 

وفي  الحيازات الصغيرة.بعين االعتبار مصالح واحتياجات المزارعين أصحاب الحكومة والقطاع الخاص 
حين أن الدعم المقدم لمنظمات المزارعين والتعاونيات الزراعية مذكور في برنامج الفرص االستراتيجية 

 ، كان باإلمكان إعطاؤه مكانا أكثر بروزا في األهداف االستراتيجية لهذا البرنامج.هنا وهناكالقطرية الجديد، 

لذيل األول األهداف االستراتيجية لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية يربط إطار النتائج المقترح الوارد في ا -9
ألهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. وهو يوفر مؤشرات مفيدة للمخرجات والمعالم األساسية والتي با

هذا اإلطار يمكن ربطها بالنواتج المباشرة القابلة للتحديد بالكميات المتهتية من تدخالت المشروعات. إال أن 
يمثل نفس القائمة العامة من األنشطة اإلقراضية وغير اإلقراضية التي تدعم تحقيق كل من األهداف 

 هذه منهدف االستراتيجية الثالثة. وكان من المفيد أكثر لو جرى تمييز أفضل لألنشطة التي ستدعم كل 
 األهداف المذكورة.



EB 2019/127/R.20/Add.1 

4 

 المالحظات الختامية -ثالثا

 ،لجمهورية الكاميرون برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديدعن تقديره ل المستقلمكتب التقييم  يعرب -11
فيما يتعلق بالزخم االستراتيجي  الذي يتطرق للتوصيات الرئيسية لتقييم البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية

للبرنامج، واالستهداف االجتماعي واإلدارة االئتمانية وقيادة الحكومة والتعاون بين الوكاالت التي تتخذ من 
فهي االنتشار الواسع للتغطية مثيرا للقلق تعتبر شاغال مازالت روما مقرا لها. أما القضية المتبقية والتي 

 ي.الجغرافية للبرنامج القطر 


