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 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لجمهورية مدغشقر 

  تعليقات مكتب التقييم المستقل في الصندوق

 عامة تعليقات-أوال

مكتب التقييم المستقل في الصندوق ثاني تقييم لالستراتيجية القطرية والبرنامج القطري لمدغشقر  أجرى -1

  .2012 عام في تقييم أول واستُكمل .2019إلى منتصف عام  2013من عام الفترة  شملوالذي 

 أزمة شهدت فترة أعقاب في 2019 عام في للتقييم خضعت التي المشروعات وحافظة االستراتيجية نُفذتو -2

 إلى القطري والبرنامج القطرية االستراتيجية تقييم وخلص .الزراعة في االستثمار بانخفاض اتسمت سياسية

 كانت المعنية الفترة خالل المضطلع بها والمشروعات القطرية االستراتيجية الفرص برنامج أهداف أن

 الفقر من الحد في الحافظة ساهمتو المستهدفين السكان الحتياجات المشروعات استجابتو .تماما مالئمة

 بتصميم تتعلق مسائل التقييم وجد فقد ذلك، ومع .المداخيلو واإلنتاجية الزراعي اإلنتاج تحسين خالل من

 .النتائج وباستدامة - النائية المناطق من العديد إلى الوصول في الصعوبات مراعاة عدم سيما ال - المشروع

 .ضعفا األكثر للمجموعات المقدم الدعم تعزيز ضرورة إلى أيضا وخلص

 توكان .المبالغ حيث من محدودة كانت المشترك التمويل شراكات لكنو ،يامرض الشراكات بناء كانو -3

 عدم من المعرفة إدارة عانتو .كان ضئيالأثرها  ولكن مكثفة في مجال السياسات والمشاورات اتحوارال

 .القروض حافظة مع جيد بشكل متوائمة المنح م تكنول ،الرسملة كفاية

 الرئيسية التوجهات على الحفاظ( 1) :توصيات خمس القطري والبرنامج القطرية االستراتيجية تقييم وقدم -4

 دمج تعزيز( 2) تآزرا؛ أكثر بشكل تنفيذها طريق عن النُهج تنقيحو القطرية، االستراتيجية الفرص لبرنامج

 المنطقة تركيز بإعادة النتائج توطيد وتحسين القطري البرنامج في للغاية الضعفاء الفقراء الريفيين السكان

 مهارات بناءو  لمنتجينا دعم لخدمات وتعزيزها القدرات بناءتدخالت  مواصلة( 3) للتدخالت؛ الجغرافية

 تغير آثار مع التكيف وتدابير الطبيعية الموارد إدارة أنشطة تعزيز( 4) النتائج؛ استدامة لتحسين المنتجين

 أفضل رصد وتوفير اإلقراضية غير األنشطة فعالية تعزيز( 5) المنتجين؛ صغار على أثره وتخفيف المناخ

 .وأثرها التدخالت لنتائج

 القطرية االستراتيجية تقييم توصيات 2026-2022 الجديد القطرية االستراتيجية الفرص برنامج ويتناول -5

 لبرنامج االستراتيجية األهداف وتعكس .اإلنجاز نقطة عند االتفاق في عليها ُصدّق التي القطري، والبرنامج

 والبرنامج القطرية االستراتيجية تقييم من 4و 3و 2 التوصيات الجديد القطرية االستراتيجية الفرص

 ومنظمات للمنتجين القدرات وبناء القيمة، سالسل نميةت على حاليا صممتُ  التي التدخالت وتركز .القطري

 عُممت ولقد .المنتجين صغار يواجهها التي بالمناخ المتعلقة القيود مراعاة مع المالي، والشمول المنتجين،

 البرنامج في والشباب والتغذية، الجنساني، والمنظور والمناخ، البيئة وهي األربعة المواضيعية المجاالت

 الريفية الغذائية والنظم المناطق تحويل في المساهمة" في منه العام الهدف يتمثل الذي الجديد، القطري

 ".الغذائي األمن وتحقيق

 محددة تعليقات -ثانيا 

 األكثر المزارعين استهداف أجل من فقرا األكثر مدغشقر أقاليم بين من محددة مناطق تاختير .االستهداف -6

 أن بعد مدغشقر في الصندوق لحافظة الجغرافي بالنطاق الصندوق في المستقل التقييم مكتب ويرحب .ضعفا

 بالتحديات الحافلة البيئة في المعيشية األسر دخل وتحسين الفقر من للحد المبذولة الجهودأما و .تقليصه جرى

 الخدمات إلى الوصول ضعف جزئيا، وكذلك، األسواق، إلى الوصول ضعف عموما يعيقهاف المناطق تلك في
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ذلك، لم يذكر برنامج الفرص  ومع .المناطق تلك هشاشة تفاقم إلى 19-كوفيد جائحة أدت ولقد .العامة

 إمكانات تطوير على أيضا ستقوم القيمة لسلسلة االستهداف استراتيجية أن الجديد القطرية االستراتيجية

 المستقل التقييم مكتب يؤكد السياق، هذا وفي .اإلنتاج مراكز بروز تسريع أجل من واإلقليمية المحلية اإلنتاج

 إمكانية على تنطوي التي التدخل مناطق استهداف أجل من لالختيار معايير تحديد أهمية على الصندوق في

 .تلك اإلنتاج مراكز تطوير أجل من المحلية األساسية للسلع الترويج

 والشباب النساء: وهي مستهدفة فرعية مجموعات عدة القطرية االستراتيجية الفرص برنامج ويحدد -7

 تحديد بعد المجموعات تلك حسب مكيفة التدخالت تكون أن وينبغي .نووالمهاجر اإلعاقة وذو واألشخاص

 المحرز التقدم لرصد مفصلة مؤشرات باستخدام الصندوق في المستقل التقييم مكتب يوصي كما .االحتياجات

 .المجموعات تلك نطاق ىعل

 واسعة مجموعة مع العمل إلى الجديد القطرية االستراتيجية الفرص برنامج يدعو .واالستدامة الشراكات -8

 مع ذلك ويتماشى .المدني والمجتمع والخاص العام القطاعين ومن والوطنيين، اإلقليميين الشركاء من

  .الزراعية التنمية مجال في مدغشقر في السابقة الصندوق التزامات

 لكن مالءمتها،إلى أن الخدمات الزراعية المحلية أثبتت  القطري والبرنامج القطرية االستراتيجية تقييم وخلص -9

 الزراعية، الخدمات تقدم التي المؤسسات مع الشراكات على التركيزب ورّحب النتائج أضعفت المحدودة التغطية

 زيادة يمكن ذلك، ومع .لها الدعم وتقديم الريفين للفقراء األساسية والخدمات التجارية األعمال تنميةخدمات و

 .أنشطتها استدامة زيادة أجل من األجل طويلة تمويل مصادر عن البحث في المؤسسات هذه دعم

قلة استخدام العديد من مرافق التسويق الصغيرة إلى  القطري والبرنامج القطرية االستراتيجية تقييمأشار  كما -10

 مكتب ويوصي .القيمة سلسلة فجوة تقييم في نقصا النتيجة هذه وتعكس .دعم المقدم إلى المستخدمينالونقص 

 تصميم أثناء لالحتياجات أعمق تحليل إجراء أهمية على الضوء بتسليط الصندوق في المستقل التقييم

  .الفعالية تعزيز أجل من المشروع

 رنامجب في المسألة هذه تناولجرى و .حاسمة مسألة تشكل المشروع إنجاز بعد الفوائد استدامة تزال وال -11

 الخروج استراتيجيات تضع أن الفردية للمشروعات المهم من سيكون ولكن القطرية؛ االستراتيجية الفرص

 .وشاملة واضحة بطريقة

 البرنامج مؤسسة مع الشراكة مبادرة على المستقل التقييم مكتب يثني .والتقييم والرصد المعرفة إدارة -12

 المعرفة ميعتج عن المسؤولة لصندوقا امجنبر دعم وحدة لدعم ،التنمية الريفية علىاإلقليمي للتدريب 

 إدارة استراتيجية تركز أال يجب ،المشروعات تتبناها التي النهج صقلإلى  وسعيا .المشروعات عن المتولدة

 والسلبية اإليجابية التجارب من االستفادة إلى تسعى أن عليها بل فحسب، النجاح قصص على المعرفة

 .سواء حد على للمشروعات

 وتنوع الجديد القطرية االستراتيجية الفرص برنامج يغطيها التي المواضيع من الكبير للعدد نظرا وأخيرا، -13

 موحدة للرصد والتقييم. رحب بمبادرة اعتماد قاعدة بياناتالمستهدفة، يُ  المجموعات

 ختامية مالحظات -ثالثا 

 لجمهورية الجديد القطرية االستراتيجية الفرص برنامج أنب الصندوق في المستقل التقييم مكتب يرحب -14

 تقييملل الرئيسية التوصيات ويراعي القطري والبرنامج القطرية االستراتيجية تقييم نتائج إلى يستند مدغشقر

 ستتطلب ذلك، ومع .الزراعية الخدمات نميةوت والمناخ، والبيئة التمويل، إلى والوصول القيمة، سالسل بشأن

 المجموعات إدماج ضمان لكيفية مثال المستقبلية، المشروعات تصميم أثناء أعمق تحليال الجوانب بعض

 شأنها من التي الخروج استراتيجيات صياغة وكيفية القيمة، وسالسل المنتجين منظمات في عمليا الضعيفة
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 األقاليم في اإلنمائية للتحديات لالستجابة حاسما أمرا الكافية الموارد توافر وسيكون .االستدامة تضمن أن

 الرئيسي والمقر اإلقليمي المركز مع استباقي بشكل التنسيق إلى القطري المكتب وسيحتاج المستهدفة، الفقيرة

 .المشترك التمويل لتأمين


