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 عامة تعليقات - أوال

لمملكة لالستراتيجية القطرية والبرنامج القطري  التقييم األولمكتب التقييم المستقل في الصندوق  أجرى -1

  .2021إلى عام  2000من عام الفترة  شملو إسواتيني

نتائج إيجابية ملموسة.  وحققتاءة الفترة بن  هذه كانت الشراكة بين الصندوق وحكومة إسواتيني خالل و -2

 الداعمةساهمت االستراتيجيات والبرامج التي دعمها الصندوق في تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الوطنية و

ت مجموعة واسعة من تحديات التنمية واعتمدت عالجوقد لمنتجين الريفيين أصحاب الحيازات الصغيرة. ل

االستثمار و ؛لصناعية والمحلية: دعم سالسل القيمة االنماذج مجموعة متنوعة من نماذج التدخل. وشملت هذه

وضع األساس لنظام وطني و؛ على حد سواء صغيرالكبير وال يننطاقالالري وإدارة المياه على  مخططاتفي 

للتمويل الريفي؛ وتزويد أصحاب الحيازات الصغيرة بإمكانية الوصول إلى المنتجات المالية المناسبة 

 الحتياجاتهم.

التحديات الرئيسية التي  مناسبعلى نحو استراتيجيات الصندوق إلسواتيني  عالجتوعلى وجه الخصوص،  -3

تواجه المنتجين الريفيين الفقراء، وساهم البرنامج القطري في تحقيق إنجازات رئيسية مثل تطوير قطاع 

في مجموعة أصحاب الحيازات الصغيرة تمويل ريفي شامل على الصعيد الوطني، ومشاركة المزارعين 

 ن سالسل القيمة وتعزيز التنمية المجتمعية التشاركية.متنوعة م

ستدامة والحد بشكل كبير من الفقر مالقيود األساسية على تحقيق سبل عيش  تعالج على نحو كافولكن لم  -4

. ولم يقم الصندوق إال بمحاوالت محدودة لتعزيز اعتماد المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة على الريفي

في  وأفي منصات ابتكار سالسل القيمة؛  المنتجين بشكل أكبرصوت  إسماعفي  ذلكك نجحي ولمأنفسهم. 

لتنمية القدرات؛ أو تقليل اعتماد أصحاب  لنُهج أكثر تمكينية الترويج وأفعالة لمستخدمي المياه؛  رابطاتإنشاء 

الشباب والنساء  حصولتيسير إلى  إال قليال التطرق يتمكما لم الحيازات الصغيرة على المدخالت المستوردة. 

 .وقت إجراء تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطرياألراضي في  على

القدرات الوطنية  في محدوديةأكثر تحديات التنفيذ شيوعا  تمثلتمن وجهة نظر تصميم المشروع وتنفيذه، و -5

وأوجه القصور في تنمية  في بعض األحيان؛عدم كفاية دعم اإلشراف و والتوريد؛في مجال الرصد والتقييم 

 طويلة األجل لالستثمارات الكبرى.القوض االستدامة المؤسسية والتقنية  األمر الذيالقدرات، 

التوصيات في  هذه وتمثلتأربع توصيات قُبلت جميعها.  تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري وقدم -6

اتيجيته وبرنامجه في إسواتيني، القيود األساسية أن يعالج، من خالل استر على الصندوق( ينبغي 1: )أنه

التي تمنع المنتجين الريفيين أصحاب الحيازات الصغيرة، والنساء والشباب، من تحقيق سبل عيش أكثر 

غراض على األراضي، واالعتماد على المدخالت المستوردة أل الحصولأبرز القضايا  وتشملاستدامة. 

على  الزراعة المروية والبعلية مجالي في وتمكينها وتعزيز منظمات المنتجينلزراعة والثروة الحيوانية، ا

 التصديواالستشارة، في  الترويجدور أن يشارك، على األقل في  على الصندوق( ينبغي 2؛ )حد سواء

ممتلكاتهم في منطقة تطوير  توجدلتهديدات الناشئة لسبل عيش المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين ل

المرحلة  - مشروع الري ألصحاب الحيازات الصغيرة في الحوض األسفل لنهر أوسوثوالخاصة بشروع مال

وحكومة  على الصندوق( ينبغي 3؛ )عليهن يعتمدون الري وسبل عيش م   مخططتجنب انهيار من أجل  األولى

للمنتجين أصحاب  وسيسمح ذلكإسواتيني تحديد ترتيبات التنفيذ األكثر كفاءة وفعالية لمبادراتهما المشتركة، 

الجارية حاليا فرصة للمساهمة في  المشروعاتل تمث  و. بتحقيق أقصى استفادة ممكنةالحيازات الصغيرة 

شبه الحكومية  على المستوى الحكومي، والمؤسساتالمنظمات  بينوفعال للتعاون  كفوءتطوير نموذج 

ركائز  التوريدوتقييم المشروع ووحدات  رصد نظم أن تعتبر( ينبغي 4وأصحاب المصلحة اآلخرين؛ )

األداء بطريقة  كي تتمكن من اتعدد كاف من الموظفين والقدرب تكون مزودةأساسية إلدارة المشروع وأن 

مؤشرات تساهم في قواعد البيانات  تضمين في المشروعوالتقييم  الرصد نظميجب أن تراعي وفعالة وكفؤة. 
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 .الخاصة بالحكومة

الذي يحدد هدفين استراتيجيين و ،2027-2022 للفترة الفرص االستراتيجية القطرية الجديديتماشى برنامج و -7

مع  ةكامل بصورة ،، وتغير المناخ، والتغذيةوالمنظور الجنساني، لشبابل شاملةالموضوعات الو

 تمدواعبين الصندوق وإسواتيني.  القائم يعزز نموذج التعاونكما أنه  استراتيجيات الحكومة والصندوق،

والدروس  تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطريعلى توصيات  أيضاإلى حد ما  خالل قيامه بذلك

جراءات التقدير إلخلفية شاملة بدراسة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  ويسترشدالتي حددها التقييم. 

القضايا االجتماعية والبيئية  يخصفيما والتي تحدد التوجه االستراتيجي  ،االجتماعي والبيئي والمناخي

 تغير المناخ في إسواتيني لفترة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية.قضايا و

 محددة تعليقات -ثانيا 

مكتب التقييم المستقل بأن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد يتناول على نطاق واسع بعض  يقر -8

 صولحمع الشباب والنساء ومعالجة  المشاركة: )أ( بما يلي النقاط تتعلق هذهتوصيات. والرئيسية في ال نقاطال

ركائز أساسية لتصميم المشروع.  والتوريدوالتقييم  الرصد نظم أن تشك ل ضمان؛ )ب( لى األراضيع النساء

 يتناول برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بشكل صريحال مجاالت حوار السياسات،  غير أنه من ضمن

خالل الفترة  هامةال يكفي لتحقيق نتائج ه أنف، أهمية ذلك على الرغم منوالواردات.  االستعاضة عن إال

 لم يذكر برنامج الفرص االستراتيجية القطريةوبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية. التي يغطيها الزمنية 

 نتاجاإلالمتعلقة بدور الصندوق في تحديد الحلول لتعزيز استدامة استثمارات مخطط  2التوصية  أيضا

 .السكرقصب ل المروي

. فيما يتعلق بالتوصية األولى، يحدد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية النساء والشباب الشباب والنساء -9

في المائة من  40كل مجموعة ما ال يقل عن باعتبارهم المستفيدين الرئيسيين المستهدفين، حيث تمثل 

تقييم االستراتيجية التدخالت التي يدعمها الصندوق. ومع ذلك، كما أشار  المستهدفة من قبلالمجموعة 

أو على األقل  ،قرار اتكصانع النساءتحقيق تغيير حقيقي في دور أجل  فإنه من ،القطرية والبرنامج القطري

برنامج  على ،و/أو مجموعاتهن( المحلية و/أو مجتمعاتهن المعيشية أسرهنكمساهمات في صنع القرار )في 

 هذه المالحظة أيضاوتنطبق هذا الجانب صراحة في نظرية التغيير.  إدراج الفرص االستراتيجية القطرية

 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية يتوخىالفعال للشباب في سالسل القيمة. وفي هذا الصدد،  اإلدماج على

من مختلف األعمار، بما في ذلك التدريب  والشبانلالحتياجات المحددة للشابات  مفصل خصيصادعم  تقديم

 فرص عمل الئقة ومستدامة. إيجاد بهدفالوصول إلى الموارد والتمويل  وتيسيروالتوجيه 

اتيجية القطرية برنامج الفرص االستر بالتركيز الذي سلطه. يقر مكتب التقييم المستقل والتقييم نظم الرصد -10

تدخالت المشروع، ل سابقةخطوط أساس  وضع، بما في ذلك وتنفيذها فعالة للرصد والتقييم نظمعلى تصميم 

تعالج هذه التدابير وعلى المؤشرات واألهداف.  المنفذينشركاء جميع الواتفاق المستفيدين،  واستقصاءات

الرصد  على صعيد القطرية والبرنامج القطري تقييم االستراتيجيةالضعف الرئيسية التي وجدها  أوجهأحد 

 التقليدية طرقالالرقمية باإلضافة إلى  والنظموالتقييم. ومن المقرر أيضا استخدام األدوات الجغرافية المكانية 

 للسماحبشكل فعال  جميعهايكرر مكتب التقييم المستقل التأكيد على الحاجة إلى ضمان تنفيذ ولرصد والتقييم. ل

دروس المستفادة في الوقت المناسب. وعلى هذا النحو، يمكن إدراج مؤشرات التقدم ذات الصلة في تحديد الب

 إطار إدارة نتائج برنامج الفرص االستراتيجية القطرية.

مثل مخاطر كبيرة يعلى أنه  ياالئتمان التوريد. يحدد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية نظم التوريد -11

عد أو داخل البلد عن بُ  التقنيةالمساعدة مجموعة من التدابير التخفيفية لبناء القدرات من خالل يتوخى و

 BUILD PROC بناء القدرات برنامج إدماج. وسيستلزم ذلك: اتالمشروع التوريد فيوالتدريب على 

( كأداة الدولية التابع لمنظمة العمللتدريب لالدولي مركز المع تطويره باالشتراك ب قام الصندوق)الذي 
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نظام مرفق في داخل البلد؛ وإدراج المشروعات التي يمولها الصندوق  التوريداستراتيجية لبناء القدرة على 

وإدارة العقود، على  التوريدلتحسين جودة عمليات  وأداة رصد العقود تتبع عدم االعتراض في الصندوق

 التوالي.

أيضا أن دراسة  مكتب التقييم المستقلقر ي. الري مخططو صديرنحو التالتحديات المتعلقة باإلنتاج الموجه  -12

 يُعتبرانتوضح كيف أن الفقر الريفي وانعدام األمن الغذائي  إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي

 للصدمات معرضا يجعلهاألمر الذي الواردات، االقتصاد على شدة اعتماد و اإلنتاجية تدني عواقبمن 

آثار ارتفاع أسعار الواردات على  إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخيتحدد دراسة والخارجية. 

أن الحكومة تبدو منفتحة  وتالحظمن انعدام األمن الغذائي؛  مأساويةالفقر الريفي وما ينتج عنه من مستويات 

إلنتاج ل األفضلية يعطيالواردات. ومع ذلك، ال يزال نهج الصندوق  عن االستعاضةإلى  التطرقعلى 

هذا النموذج  التي ينطوي عليهاعلى الرغم من أوجه القصور  اتصدير بشكل حصري تقريبال نحو الموجه

عالوة على ذلك، يؤكد مكتب التقييم المستقل على وكوسيلة للتخفيف من حدة الفقر الريفي في إسواتيني. 

االستدامة التي  على صعيد تحدياتالفي معالجة الصندوق، دعما للحكومة،  يؤديهالذي يمكن أن  الهامالدور 

مشروع الري ألصحاب الحيازات الصغيرة  في منطقة نين أصحاب الحيازات الصغيرة العامليالمنتج تواجه

 المرحلة األولى. -في الحوض األسفل لنهر أوسوثو 

 ختامية مالحظات -ثالثا 

 إلىبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد إلسواتيني إلى حد ما  استناديقد ر مكتب التقييم المستقل  -13

على النحو  للتقييم الرئيسية التوصيات إلى وتطرقه القطري والبرنامج القطرية االستراتيجية تقييمنتائج 

 ، من خالل تدخالت الصندوق،بشكل مباشر التصدي. ويشدد مكتب التقييم المستقل على أهمية الوارد أعاله

من تحقيق األمن الغذائي، بما في ذلك  أصحاب الحيازات الصغيرة قيود الرئيسية التي تمنع المزارعينإلى ال

على اإلنتاج  ةشبه حصري بصورةالواردات. ومع ذلك، يستمر النهج المقترح في التركيز  عن االستعاضة

المزيد  ويستحق ذلكي في البالد. كوسيلة للتخفيف من الفقر الريف محدوديتهالموجه للتصدير على الرغم من 

، يؤكد مكتب التقييم المستقل على أهمية وأخيرامن االهتمام من قبل برنامج الفرص االستراتيجية القطرية. 

النتائج  تحقيق أقصى قدر من، مع مراعاة الحاجة إلى وعيوبهانماذج التنفيذ مختلف التحليل الشامل لمزايا 

 المستهدفين.لسكان صالح ااإليجابية ل


