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 عامةتعليقات  -أوال 

السودان  القطري لجمهورية البرنامجو ةالقطري لالستراتيجية ل في الصندوق تقييماالمستقأجرى مكتب التقييم  -1

نتائج  تقديرتتلخص أهداف تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري في و .2018-2009يغطي الفترة 

البرنامج القطري للصندوق وأدائه والخروج بنتائج وتوصيات لتوجيه الشراكة بين الصندوق والحكومة في 

على الصندوق  هوتوصياتتقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري وُعرضت نتائج المستقبل. 

مت في يونيو/حزيران والحكومة ونوقشت مع  .2020هما في حلقة عمل افتراضية نُظ ِّ

في بعض المجاالت  اوالبرنامج القطري أن الحافظة حققت نجاح القطرية وتبيَّن من تقييم االستراتيجية -2

أثر  االرئيسية، بما يشمل إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية وإدارة الموارد الطبيعية، وصاحب ذلك أيض

والمرأة. واألهم من لية الريفية ملحوظ من حيث رأس المال البشري واالجتماعي، وتمكين المجتمعات المح

في الحد من النزاع على الموارد الطبيعية عن طريق تدعيم المؤسسات وآليات فض  تذلك أن الحافظة ساهم

الفوائد، فكانت إيجابية النزاع وتعزيزها على مستوى المجتمع المحلي. وعلى النقيض من ذلك، تباينت استدامة 

والمؤسسات على مستوى المجتمع المحلي(، ولكنها لم تكن إيجابية بنفس التحتية )مثل البنية معيَّنة  التفي مجا

الواسعة النطاق(. وعالوة على التحتية )مثل البنية من الحكومة  االقدر في الجوانب التي تتطلب موارد والتزام

إدارة المعرفة  فيذلك، خلص التقييم إلى أن الصندوق كان بإمكانه تعزيز شراكات أقوى واستثمار جهد أكبر 

 من النتائج التي تحققت والمساهمة في توسيع نطاقها. والعمل التحليلي لالستفادة 

 وطرح التقييم التوصيات التالية: -3

: التمويل المشترك بما يشمل، تحديد فرص الشراكات والتمويل المشترك لتوسيع نطاق اإلنجازات (1)

 ؛إلى بنية تحتية أساسية للمياه والطرق(الحاجة للبرامج المتكاملة )على سبيل المثال في ضوء 

وتكوين شراكات أقوى مع الجهات الفاعلة غير الحكومية والوكاالت اإلنمائية؛ وإعادة تركيز 

 لتعزيز التمويل الشامل؛ التأثير المؤسسي والسياساتياالهتمام على 

إيالء مزيد من االهتمام لتشجيع المجتمعات و، وتفاضليةضمان األخذ باستراتيجية استهداف شاملة  (2)

 ؛الرعوية المتنقلة واألسر الضعيفة على المشاركة بدور أكثر فعاليةالمحلية 

دعم تنمية القدرات المؤسسية للوكاالت الحكومية النظيرة الرئيسية على المستوى المحلي وعلى  (3)

المشروعات الممولة من  والعمل في الوقت نفسه على بناء صالت أقوى مع ،الواليات مستوى

 ؛الصندوق

بلورة نظرية التغيير في البلد واستراتيجيات المشروعات التي تؤكد األثر المتوقع على  تحسين (4)

 ، أي الحد من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، وخفض معدالت الفقر؛الفقر

 منصة إدارة المعرفة للمشروعات التي يمولها الصندوق؛ تعزيز (5)

قدرة الصندوق على المشاركة بدور أفضل في اإلشراف على المشروعات وإجراء  تعزيز (6)

والتنسيق بين الشراكات االستراتيجية وحوار السياسات )بما في  ،المعرفةاالستعراضات، وإدارة 

 ؛ذلك الموارد البشرية والدعم التقني وتطوير األنشطة غير اإلقراضية(

طة اإلنجاز لتقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري، ويرد ووقع الصندوق والحكومة االتفاق عند نق -4

 نصه في الذيل السادس لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد. 

في الوقت المناسب في  اأيض 2027-2021القطرية الجديد للفترة ويأتي إعداد برنامج الفرص االستراتيجية  -5

لفرص االستراتيجية القطرية الجديد بعض التحليل الجيد للسياق، ال ضوء السياق السياسي. ويتضمن برنامج ا

ناخي )الذيل الرابع(. سيما التحليل الوارد في الدراسة األساسية إلجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والم
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عب ِّر وعلى الجانب اآلخر، يرى مكتب التقييم المستقل أن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية كان يمكن أن يُ 

في بعض نقاطه بصورة أفضل عن نتائج تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري واستنتاجاته 

 من خبرة الصندوق وإنجازاته المعترف بها في تقييمبشكل أفضل وتوصياته، وكان يمكن أن يستفيد 

للصندوق )الفقرة . من ذلك على سبيل المثال أن وصف الميزة النسبية االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري

قوة الصندوق في البلد )مثل إدارة الموارد الطبيعية وتسييرها، واإلنتاج نقاط ( ال يُعب ِّر بالقدر الكافي عن 20

عم فيه الصندوق المحسَّن للمحاصيل والثروة الحيوانية، والتنمية المجتمعية، وتمكين المرأة( في الوقت الذي يد

 .اتنمية سالسل القيمة منذ عهد قريب نسبي

ويُقر مكتب التقييم المستقل بأن شكل وثيقة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية يجعل من الصعب تناول  -6

جوانب معيَّنة. وترد أدناه بعض التعليقات المحددة للنظر فيها عند تنفيذ برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، 

 لك عند تصميم المشروعات وتنفيذها. وكذ

 تعليقات محددة -ثانيا 

المحددة أمام الوصول إلى الرعاة التحديات ”ترد اإلشارة هنا إلى (. 22استراتيجية االستهداف )الفقرة  -7

ولكن ربما كان من المفيد تقديم بعض المبادئ واالعتبارات االستراتيجية الدنيا بشأن الطريقة التي  “المتنقلين

أعاله( المنبثقة عن تقييم االستراتيجية  3( )الفقرة 2بالتوصية )عالجة تلك التحديات. ويرتبط ذلك يمكن بها م

أن الدروس المستفادة من المشروعات والمستندة إلى ما خلص إليه التقييم من  القطرية والبرنامج القطري

أحد المشروعات في  نحو كاف يؤخذ بها علىالرعوية لم عات المحلية السابقة فيما يتصل بالعمل مع المجتم

وهو مجال يتمتع فيه الصندوق بخبرة  -. كما أن استراتيجية الوصول إلى المرأة وتمكينها أثناء التقييم الجارية

على  لالستهداف وتفاضليةليست محددة بوضوح في هذا القسم. وسيكون من المهم وضع نُهج مناسبة  -كبيرة 

 صميم المشروعات.تفي أساس التحليل التشخيصي السليم 

األهداف عموما تتسم . إطار إدارة نتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ،االستراتيجية األهداف -8

عناصر الهدف االستراتيجي  الفصل بين( بأهميتها، ولكن كان من الممكن 25و 24االستراتيجية )الفقرتان 

بين مختلف عناصر البرنامج القطري. وبالمثل فإن بصورة أفضل، مع توضيح المسارات والصالت  1األول

االستراتيجية ال تُعب ِّر بصورة كافية عن االستثمار الكبير في إدارة الموارد البشرية وتسييرها في األهداف 

. ويمكن النظر في إيالء وإن كان يتعلق أيضا بمسائل أخرى بتغيُّر المناخ الذي يرتبطالمشروع الجاري األخير 

ر للتفكير في المؤشرات الواردة في إطار إدارة نتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية وتحسينها عناية أكب

 واقعية باألهداف االستراتيجية ذات الصلة؛ ووضوحها من حيث كيفية قياسها بطريقة  ارتباطهامن حيث 

عن انخفاض في معدالت اإلبالغ ”و“ الحصول على أغذية غنية بالمغذيات وأساليب تغذوية محسَّنة”)مثل 

 “(.في المائة من األشخاص 60النزاع على استخدام األراضي والموارد الطبيعية بين 

يشمل مقترح بناء القدرات تمكين القطاع العام من وضع السياسات واألُطر (. 31بناء القدرات )الفقرة  -9

 ،الزراعةت المسؤولة عن التنظيمية ورصد المشروعات وتقييمها لصالح الموظفين المعنيين في الوزرا

( التي ُطرحت في تقييم االستراتيجية 3والموارد الحيوانية والسمكية واالقتصاد. ويرتبط ذلك بالتوصية رقم )

القطرية والبرنامج القطري بشأن التعزيز المؤسسي لدى الوكاالت الحكومية النظيرة بما يتجاوز أفرقة 

وبلورة رؤية طويلة  ،الصالت المؤسسية في المشروعات المشروعات والعمل في الوقت نفسه على تحسين

القطرية األجل والسعي إلى تحقيق االستدامة. وتتميَّز التوصيفات الواردة في برنامج الفرص االستراتيجية 

وجود نقاط دخول  مجاالت ودواعيفي  اما وعامة. وربما كان من المفيد النظر تحديد ابأنها واسعة نوع

                                                      
ونُظم إنتاجهم على الصمود في وجه انعدام األمن الغذائي والتغذوي وتغيُّر المناخ، مع التركيز على  تعزيز قدرة السكان الريفيين الضعفاء” 1

 ”إلى النواتج على النحو التالي:  اشير أيضويُ  “.لقروية، مثل الطرق الريفية والريالممارسات الزراعية الجيدة والبنية األساسية الريفية ا

 “.( حصول األسر الريفية على أغذية غنية بالمغذيات وأساليب تغذوية محسَّنة2؛ )ا( استخدام األُسر الريفية للزراعة الذكية مناخي1)
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 ملموسة.

ما من الشركاء المقترحين  اوفي الذيل الثامن قائمة طويلة نوع 38ترد في الفقرة  االستراتيجية.الشراكات  -10

ولكن كان من الممكن مراعاة ما يلي: التعاون المحتمل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية فيما يتعلق بالتوصية 

الشراكات االستراتيجية التي تُركز وفرصة والبرنامج القطري؛ ( التي طرحها تقييم االستراتيجية القطرية 1)

على إدارة الموارد الطبيعية وتسييرها )مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة 

 ه الصندوق بخبرة كبيرة ويبرز بقوة في المشروع الجاري األخير.للبيئة(، وهو مجال يتمتع في

 مالحظات ختامية - ثالثا

تقل من جديد تقديره للتعاون الموسَّع من الصندوق والحكومة في تقييم االستراتيجية يؤكد مكتب التقييم المس -11

 القطرية والبرنامج القطري والجهود التي بُذلت في إعداد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية.


