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 عامة تعليقات -أوال

تقييم لالستراتيجية القطرية والبرنامج القطري  أولمكتب التقييم المستقل في الصندوق  أجرى، 2020في عام  -1

حافظة من عشرة مشروعات  هذا التقييم وحلل .2020إلى عام  2009من عام الفترة  شملوالذي  لبوروندي

ماليين دوالر أمريكي(، باإلضافة إلى األنشطة  9مليون دوالر أمريكي(، وثماني ِمنح ) 567استثمارية )

 غير اإلقراضية المتعلقة ببناء الشراكات، وإدارة المعرفة، وحوار السياسات. 

بالرغم من السياق الذي  ،أظهر برنامج الصندوق في بوروندي قدرة ملحوظة على الصمودفقد وعموما،  -2

. وتحققت جميع المخاطر االستراتيجية المحددة في برنامجي الفرص االستراتيجية اتسم بالظروف الهشة

القطرية قيد التقييم. ومع ذلك، لم يتأثر أداء البرنامج بشدة. فقد ُحدد النهج التشاركي المجتمعي المستخدم، 

ن الحكومة موظفي المشروع، والمشاركة المستمرة ملسنوات  مداروالكفاءة المهنية واالستمرارية على 

 المركزية، على أنها عوامل التخفيف الرئيسية. 

توسيع البنية  من حيثتقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري الضوء على اإلنجازات اإليجابية  وسلط -3

المدخالت، وهو ما أفضى إلى زيادة اإلنتاجية في الحصول على اإلنتاجية وتحسين القدرة على التحتية 

سالسل  (2والري؛ ) األهوارتنمية  (1ة المختلفة. وتحققت نتائج مرضية فيما يتعلق بما يلي: )سالسل القيم

)مثل وحدات جمع الحليب وماكينات تقشير  للتجهيزالتحتية البنية  (3التضامن المجتمعي لإلنتاج الحيواني؛ )

الغذائي والتغذية ألكثر  األرز(. ولوحظت أيضا نتائج واعدة، وإن كانت محدودة االنتشار، تتعلق باألمن

في زيادة التمكين  الفئات ضعفا )مراكز إعادة التأهيل التغذوي(. وقد حدد التقييم أيضا نتائج مثيرة لالهتمام

وتأثيرا أكبر في  ياصوتا متساونه أشار إلى الحاجة إلى المزيد من الدعم لمنح المرأة لكاالقتصادي للمرأة، 

 المنظمات الريفية وتحقيق المزيد من التوازن في عبء العمل بين النساء والرجال.

وسلط تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري الضوء على التحديات الرئيسية التي قيّدت األداء.  -4

في الصيانة التقنية للبنية الفجوات )الفوائد القيود التي تقّوض استدامة  (1هذه التحديات بما يلي: ) وارتبطت

االفتقار إلى  (3االفتقار إلى األطر التنظيمية والمالية للصيانة؛ ) (2وإدارة رابطات المستخدمين(؛ )التحتية 

أولئك استراتيجيات االستهداف التي تركز بشدة على  (4رؤية منهجية لالستثمارات في سالسل القيمة؛ )

إدارة  (6القيود في تنفيذ اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه؛ ) (5راضي؛ )القادرين على الحصول على األ

 ، إلى جانب المساهمة المحدودة في حوار السياسات. التواصلز بشكل كبير على المعرفة التي ترك

إتمام االنتقال ( 1) وهي:. قُبلت جميعهاتقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري ست توصيات،  وقدم -5

ترسيخ النهج الشامل لسالسل القيمة ( 2؛ )إلى النهج البرنامجي وتعزيز الميزة النسبية للصندوق في بوروندي

التي تخفف الضغط على األراضي  واإلجراءاتإعطاء األولوية لالستراتيجيات ( 3؛ )المناصرة للفقراء

األحكام التنظيمية والمالية لضمان  متابعة تعزيز( 4؛ )وتيسر حصول أضعف األشخاص على األصول

على الصمود في وجه  التحتية يةوالبنقدرة السكان  لتطويردعم اإلجراءات المتخذة ( 5؛ )استدامة اإلنجازات

 .وتوسيع نطاقها تحسين األمن الغذائي والتغذوي للمستفيدينالرامية إلى متابعة التدخالت ( 6؛ )تغير المناخ

ثالثة أهداف استراتيجية  2027-2022 الجديد الفرص االستراتيجية القطرية، يتضمن برنامج وبوجه عام -6

معظم )إن لم يكن كل( توصيات تقييم االستراتيجية القطرية التي تغطي تركز على التحديات الرئيسية، 

يفيين يؤثران على المنتجين الراللذين . وتتمثل الغاية النهائية في الحد من الفقر والهشاشة القطريوالبرنامج 

، وأمنهم الغذائي، وتغذيتهم مداخيلهمأصحاب الحيازات الصغيرة من خالل إجراء تحسينات مستدامة في 

 . اإليكولوجيةواالجتماعية وقدرتهم على الصمود 
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 محددة تعليقات -ثانيا 

يتناول  2027-2022يسلم مكتب التقييم المستقل بحقيقة مفادها أن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  -7

صراحة النقاط الرئيسية للتوصية في أهدافه االستراتيجية. وترتبط هذه النقاط بالنهج الشامل لسالسل القيمة 

المجموعات ترتبط بشكل غير مباشر بدعم (، و1في الهدف االستراتيجي  -الثانية المناصرة للفقراء )التوصية 

(. ويولى أيضا اهتمام 2في الهدف االستراتيجي  -الثالثة األصول )التوصية  علىاألكثر ضعفا للحصول 

(. وستكون هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات عن كيفية 1خاص بمواصلة تنفيذ نهج برنامج )التوصية 

 صيات خالل دورة البرنامج. معالجة وتنفيذ الجوانب األخرى من التو

يشير النظام المقترح للرصد والتقييم في برنامج الفرص استراتيجية االستهداف العامة للبرنامج.  -8

نوع ( إلى تقييم النتائج الخاصة بالمجموعات المستهدفة المصنفة حسب 58االستراتيجية القطرية )الفقر 

ومع ذلك، يتضمن إطار إدارة النتائج )الذيل األول( )بما في ذلك شعب الباتوا(.  والسن والضعفالجنس 

الهوية المذكورة في ب أخرى تتعلق أبعاد مراعاةومؤشرات ال تخص سوى النساء والشباب، دون  اأهداف

دراسة إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي )الذيل الرابع(: المجموعات األصلية، واألشخاص 

 خليا، والالجئون. مشردون داذوو اإلعاقة، وال

اقترحت . على الصمود في وجه تغير المناخ التحتيةقدرة السكان والبنى  بناءإلى  الراميةدعم اإلجراءات  -9

من تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري استخدام تقييمات بيئية واجتماعية إقليمية  5التوصية 

لتحديد اآلثار البيئية واالجتماعية التراكمية للمشروعات الممولة في نفس مستجمعات المياه. ومع ذلك، 

التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي(  يواصل برنامج الفرص االستراتيجية القطرية )في دراسة إجراءات

ومن المهم إجراء دراسات أوسع  .1اقتراح استخدام أُطر اإلدارة البيئية واالجتماعية على مستوى المشروع

نطاقا تتجاوز تقدير االستثمارات الفردية، وتشمل جميع األحواض الفرعية الهيدرولوجية واألراضي 

ية التي يمولها كل مشروع من مشروعات الصندوق أقل من العتبات الرطبة، حتى وإن كانت األعمال الفرد

. وعالوة على ذلك، هناك حاجة 2التي تحددها إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي في الصندوق

( وتكلفتها وفعاليتها لضمان قدرة التحتيةالبنى وتنفيذ طبيعة التدابير )تصميم بشأن إلى مزيد من المناقشة 

 مال المتعلقة بتنمية األهوار ومستجمعات المياه على الصمود. األع

، ال يوضح برنامج الفرص 4فيما يتعلق بالتوصية ضمان استدامة االستثمارات السابقة والمستقبلية.  -10

االستراتيجية القطرية بالتفصيل األحكام التنظيمية والمالية أو اآلليات القانونية والمؤسسية التي ستوضع 

إلى المشغلين القادرين على مواصلة تشغيلها على األجل الطويل. وال يذكر إطار التحتية البنى  لضمان نقل

إدارة النتائج سوى الهكتارات اإلضافية من األهوار التي يلزم تطويرها وصيانتها دون توضيح النُهج التي 

بعض المحافظات التي حددها  ستُقدم لضمان استدامتها، استنادا إلى التحديات السابقة وأفضل الممارسات في

 تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري. 

في السادسة جرى تناول التوصية توسيع نطاق التدخالت الرامية إلى تحسين األمن الغذائي والتغذوي.  -11

في قسم الدروس المستفادة في برنامج الفرص االستراتيجية  وبشكل غير مباشر، 1 الهدف االستراتيجي

للبالغين البالغة الصغر عندما ذكر نجاح مراكز التعلم التغذوي المنزلية التي تدمج بين المشروعات  القطرية

ومع ذلك، ال يتضح من برنامج الفرص االستراتيجية والتثقيف التغذوي الرامي إلى تعزيز التغيير السلوكي. 

                                                   
تمكّن التقييمات اإلقليمية من فحص المخاطر واآلثار التراكمية للعديد من األنشطة في أي منطقة جغرافية )في مناطق المشروع( وسد  1

 المتعلقة بالجوانب القانونية والمؤسسية بشكل أفضل. الفجوات 
الفئة ألف  من من الفئة باء وليس على أنه أي مشروع التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي في الصندوقتعتبِر المبادئ التوجيهية إلجراءات  2

كيلومترات،  10عن  يقل طولهاهكتار، أو طرقا ريفية  100)آثار بيئية واجتماعية عالية( إذا كان هذا المشروع يتضمن نظما للري تقل عن 

 .مراعية لالعتبارات اإليكولوجيةأو ال يتضمن أنشطة تعبر نهرا مهما أو بالقرب من مناطق 
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ية نوع النهج الذي سيستخدم لتوسيع نطاق األنشطة التي جربتها المشروعات السابقة، أو كيفية بناء القطر

الشراكات وأوجه التآزر مع الجهات الفاعلة األخرى العاملة في هذا القطاع، على سبيل المثال في البنية 

 للمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية.التحتية 

 ختامية مالحظات -ثالثا 

 يستند لبوروندي الجديد القطرية االستراتيجية الفرص برنامج أنب الصندوق في المستقل التقييم مكتب رقدّ ي -12

، على النحو المقدم أعاله. هتوصياتبعض  ويتناول القطري والبرنامج القطرية االستراتيجية تقييم نتائج إلى

هتمام الستدامة االستثمارات، واستهداف المجموعات األكثر ضعفا، االويوصي مكتب التقييم المستقل بإيالء 

، وتوسيع نطاق األمن الغذائي ودعم هاللري وتخفيفالتحتية وتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية المتراكمة للبنية 

 التغذية.


