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برنامج الفرص االستراتيجية تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق على 

 ة سيراليونجمهوريل القطرية

 خلفيةال –ألف 

أجرى مكتب التقييم المستقل في الصندوق أول تقييم لالستراتيجية القطرية والبرنامج القطري لجمهورية  -1

 االتفاق عند نقطة اإلنجاز لحاق. وتم إ2018إلى  2003ى الفترة من عام ، والذي غط  2019سيراليون في عام 

للفترة  لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديدكذيل تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري ل

2020-2025. 

تميز وتديناميكية، وصاعدا  2003، كانت الفترة من عام طويلة األمدوبالنسبة لبلد خارج من حرب أهلية  -2

حو تعزيز النمو المستدام. ووجد التقييم أن حافظة ، وتحول نبإعادة بناء القطاعات االقتصادية واإلنتاجية

وقد كان التحول من تقديم الصندوق كانت متوائمة جيدا مع األولويات الوطنية واستراتيجيات الحكومة. 

المدخالت الزراعية والبنية التحتية األساسية، وتوفير الوصول إلى التمويل الريفي بتكلفة يمكن تحملها إلى 

من  أقل تطلباجاري على الزراعة مناسبا. وأبقي على تصميم المشروعات بسيطا، والتنفيذ إضفاء الطابع الت

 حصرا على موضوعين: اإلنتاج الزراعي، والتمويل الريفي.خالل، بين جملة أمور أخرى، التركيز 

حت في المائة أو قريبا من ذلك. وأصب 100وقد كان مدى وصول الحافظة مدهشا، مع تحقيق األهداف بنسبة  -3

مساحات واسعة من األراضي غير المستخدمة حتى ذلك الوقت حقول أرز اليوم. ووصلت الخدمات المالية 

في المائة من  88أسرة. وغدت نسبة  200 000بنجاح إلى المناطق الريفية، وأصبحت متاحة ألكثر من 

من  ةمستدام الحافظة في المائة من رابطات الخدمات المالية المدعومة من 83ة المصارف المجتمعية ونسب

. وكانت هناك تغييرات اقتصادية إيجابية مثل زيادة إنتاجية األرز والكاكاو، ودخول أعلى الناحية التشغيلية

 للمستفيدين.

شمول مالي تحقيق . أوال، تم تفويت قصورالأوجه وعلى الرغم من اإلنجازات الكبيرة، كان هناك بعض  -4

المؤسسات المالية الريفية.  زبائنحقيقي: فقد شكل المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة نسبة صغيرة من 

إلى األسواق ألن تدخالت التسويق  لم يتم توجيهه بشكل فعالفي حين كان هناك فائض من إنتاج األرز، وثانيا، 

باب من أنشطة المشروعات، لم يكن لدى الصندوق . وثالثا، في حين استفاد الشعمل على النحو المنشودلم ت

 استراتيجية محددة تستند إلى تقييم لالحتياجات إلشراك الشباب في الزراعة من خالل مشروعاته.

مجهدة فوق طاقتها بسبب النطاق الواسع وأخيرا، يشير التقييم إلى أن موارد المكتب القطري للصندوق كانت  -5

. ولم يتمكن الصندوق من االستفادة بشكل كامل من إمكاناته الجغرافي هاشارانتللعمليات، وعدد المشروعات و

، وبناء الشراكات االستراتيجية على السياسات في نخراطجهوده لالفي المساهمة في التنمية الريفية من خالل 

 المستوى الوطني.

( تعميق األثر اإلنمائي للنمو 1فيما يلي: ) تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطريوتمثلت توصيات  -6

التنويع  السعي من أجل( 2ادة التركيز على تعزيز الروابط على طول سلسلة القيمة؛ )يالزراعي من خالل ز

( رفع مستوى االنخراط في التمويل 3كاستراتيجية لتحسين التغذية وبناء الصمود االقتصادي؛ ) بقوة أكبر

بين  نزتحقيق التوا( 4ى الهياكل القائمة، وزيادة الوعي بالتمويل الريفي في البلد؛ )الريفي من خالل البناء عل

على وضع المشروعات الفردية واإلشراف عليها، والتركيز على إدارة البرنامج التركيز شبه الحصري القائم 

استراتيجية عن طريق تعميم قضايا الشباب في  ( تعزيز تركيز االستهداف للحافظة القطرية5القطري؛ )

 الشباب المحددة قطريا.
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 تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق – باء

األهداف االستراتيجية الثالثة مالئمة جدا ألولويات الحكومة للقطاع الزراعي، واألهداف االستراتيجية الخاصة  -7

االستراتيجية القطرية والبرنامج تقييم األولويات المحددة في االت انخراطه، وتأخذ في االعتبار جبالصندوق وم

 بوضوح أولويات الصندوق في مجال التمويل الريفي. 2الهدف  يعكس القطري. وعلى وجه الخصوص،

. يشير برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد بشكل صريح إلى األشخاص ذوي اإلعاقة ستهدافاال -8

ول في شراكات مع المنظمات غير الحكومية وغيرها كجزء من المجموعة المستهدفة، ويقترح بهذا الصدد الدخ

. وفي نفس الوقت، من األهمية بمكان أن يشمل نطاق هذه الشراكات موضع ترحيب كبيرمن المنظمات. وهذا 

بالنيابة أيضا تقييما الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقات. وسوف يساعد هذا في تصميم التدخالت المناسبة 

تعميم التدخالت من أجل هذه  ية، ينبغي أن توضح المشروعات المستقبلية كيفعنهم. وباإلضافة إلى ذلك

 في المشروعات. عملياالمجموعة 

وسيتم اختيار كما يصف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية كيفية تحسين االستهداف الجغرافي للتدخالت.  -9

المناسبة، مع تحبيذ  عوامل تطوير السوقالتدخالت المستقبلية على أساس العوامل الزراعية اإليكولوجية و

األماكن ذات المعدالت العالية للفقر. وفي حين أن هذا سيساعد على التركيز على تعظيم األثر، يحذر مكتب 

المفرط السرعة لمناطق المشروعات. وعالوة على ذلك، ونظرا إلى ع يتوسالالتقييم المستقل في الصندوق من 

من سيطرة  ميالتي تحقطة الدخول الرئيسية، سيكون من المهم دمج اآلليات أن منظمات المنتجين ستبقى ن

 في تصميم المشروعات المستقبلية. ةالنخب

إشراك عدد من  يهدف برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد إلى. شراكات االستراتيجية الرئيسيةال -10

ماعية، والشؤون الجنسانية، وشؤون األطفال على سبيل المثال، وزارة الرعاية االجت -الوزارات الحكومية 

والصرف ، ووزارة الصحة تعلُّم العمل بشأن قضايا التمايز بين الجنسين من أجل األنشطة المتعلقة بنظام

لتعميم قضايا التغذية في المشروعات. وتوسيع الشراكات هذا حاسم ليس فقط الستخدام خبرة الوزارات  الصحي

الستراتيجية القطرية اتقييم المعنية، وإنما كذلك من أجل زيادة القدرات الخاصة بها. وهذا يتماشى مع نتائج 

 والبرنامج القطري.

عددا من االبتكارات التي يتعين  ستراتيجية القطرية الجديديقترح برنامج الفرص اال .بتكار وتوسيع النطاقاال -11

ومتعاقدين من أجل الطرق، وتركيز  للخدمات، ينعلى البرنامج القطري الترويج لها، مثل الشباب كمقدم

مدارس المزارعين الحقلية على المحاصيل الشجرية. وقد تم تجربة معظم هذه االبتكارات في مشروعات 

جد بأنها ناجحة. وإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الدور المؤثر للصندوق في القطاع وو  مدعومة من الصندوق 

النخراطه في البلد. غير أنه ينبغي عدم  عدٌ هامالزراعي في سيراليون، وخبرته الطويلة، فإن توسيع النطاق ب  

أدوات أخرى حصر استراتيجية توسيع النطاق في المشروعات الممولة من الصندوق، بل ينبغي لها أن تضم 

 مثل االنخراط السياساتي الذي يمكن من خالله تعميم الن هج المجربة في االستراتيجيات والبرامج الوطنية. 

إحدى أكثر القضايا جدية، وخصوصا في ضوء  لفوائد بعد إنجاز المشروعاتتبقى استدامة ا. مالحظات أخرى -12

السياق الهش في سيراليون، والموارد المحدودة المتاحة للحكومة لمواصلة األنشطة الممولة من الجهات 

المانحة. وقد قام برنامج الفرص االستراتيجية القطرية باستعراض هذا الجانب بإيجاز، ولكن سيكون من 

 ية بمكان أن تضع المشروعات استراتيجيات خروج بشكل واضح وشامل.األهم

 مالحظات ختامية –جيم 

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد لجمهورية سيراليون مكتب التقييم المستقل في الصندوق أن ر يقد   -13

الرامية إلى تحسين إدارة الحافظة.  تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطرييتطرق للتوصيات الرئيسية ل

وسوف تتطلب بعض الجوانب تحليال أعمق خالل تصميم المشروعات المستقبلية، مثل كيفية ضمان إدماج 
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، باإلضافة إلى إدراج استراتيجيات المجموعات الضعيفة في منظمات المنتجين وسالسل القيمة بشكل عملي

 خروج من أجل االستدامة.

 

 


