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برنامج الفرص على  ي الصندوقتعليقات مكتب التقييم المستقل ف

 إندونيسياجمهورية ل االستراتيجية القطرية

 

 EB 2022/137/R.20/Add.1الوثيقة: 

 (أ()1()أ)12بند جدول األعمال: 

 2022 تشرين الثاني/نوفمبر 24التاريخ: 

 عامالتوزيع: 

 اإلنكليزيةاللغة األصلية: 

 لالستعراض

برنامج الفرص  على في الصندوقتعليقات مكتب التقييم المستقل استعراض مدعو إلى  المجلس التنفيذياإلجراء: 

 .إندونيسيالجمهورية  االستراتيجية القطرية
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 على برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ي الصندوقتعليقات مكتب التقييم المستقل ف

 إندونيسيالجمهورية 

 تعليقات عامة -أوال

 التقييم الثالث في الصندوقأجرى مكتب التقييم المستقل  .تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري -1

  2013الذي يغطي الفترة من عام  إندونيسياجمهورية للالستراتيجية القطرية والبرنامج القطري 

 . 2021إلى عام 

( ارتكاز برنامج الفرص االستراتيجية 1) :توصيات خمسالقطرية والبرنامج القطري تقييم االستراتيجية قدّم و -2

 جغرافي)تنطوي على تركيز  القطرية الجديد على رؤية استراتيجية طويلة األجل تقود البرمجة المتماسكة

( إعداد تصاميم للمشروعات 2الدخل؛ )ت المتطورة للحكومة كبلد متوسط االحتياجا وتلبي (أضيق ومواضعي

( تعزيز وحدات إدارة 3؛ )اتتناسب قدرات الوكاالت المنفذة، واحتياجات المناطق المستهدفة ومدة المشروع

ة ( إعطاء األولوية إلدارة المعرفة من خالل استراتيجية شامل4المشروعات لدعم نهج برامجي أكثر تكامال؛ )

للبرنامج القطري تُشرك الشركاء وتعزز حوار السياسات وتحفز القدرات التقنية المعترف بها إقليميا ودوليا؛ 

 اإلدارة الفعالة.ب ويسمحنظام عملي للرصد والتقييم يشجع االبتكار  إعداد( 5)

 2023يتناول برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد للفترة من . برنامج الفرص االستراتيجية القطرية -3

نقطة اإلنجاز  عند االتفاقواتسم معظم توصيات تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري.  2027إلى 

 قاتسباالوالمدرج في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد كذيل،  2022حزيران /في يونيو عالموقّ 

 على نحو أساسي مع توصيات تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري.

المسائل الرئيسية، وسياسات دا لسياق القطري، محدّ  لتحليال موجزا ويقدّم برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  -4

أن الكثير من  إلى الحكومة والمؤسسات في القطاع الزراعي. ويشير مكتب التقييم المستقل في الصندوق

المستفادة تستند إلى نتائج تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري، بما في ذلك مستويات قدرات  الدروس

، والمشاركة في السياسات، ودعم اإلدارة المساواة بين الجنسين، وتعزيز اتالمنفذين، ومالك موظفي المشروع

ييم المستقل في الصندوق أيضا مع برنامج الفرص االستراتيجية المستدامة لألراضي الخثية. ويتفق مكتب التق

( دعم التغيير المؤسسي ضمن األنظمة 1لصندوق في إندونيسيا تكمن في: )لالنسبية  ميزةالالقطرية على أن 

( 3وإعداد استراتيجيات شاملة تمّكن صغار المنتجين، ) القواعد الشعبية وى( العمل على المست2الحكومية، )

 تشجيع االبتكار. 

يزيد صغار  - 1الهدفان االستراتيجيان لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية هما: الهدف االستراتيجي  -5

اجاتهم يلبي احتي والقادر على الصمود الذيمربح، المتنوع، والنتاج اإلمن  من النساء والرجال دخلهم المنتجين

األمن الغذائي والتغذية، ويلبي طلب األسواق المحلية والدولية، ويدير الموارد الطبيعية على نحو على صعيد 

الوطني،  ىالمؤسسات والمنظمات، من مستوى القرية إلى المستو تعزز - 2مستدام، والهدف االستراتيجي 

ويرتبط الهدفان بأولويات الحكومة فيما يخص القطاع صغار المنتجين. حتياجات ال لالستجابةقدراتها 

الزراعي، وأهداف الصندوق االستراتيجية، باإلضافة إلى إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية 

للفترة التي تتخذ من روما مقرا لها  األمم المتحدة القطرية المشتركة لوكاالتالمستدامة، والخطة االستراتيجية 

2021-2025. 
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ويتضّمن برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بعض استنتاجات تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج  -6

على االتساق الداخلي  برنامج الفرص االستراتيجية القطرية ، يشجع1القطري وتوصياته. وتماشيا مع التوصية 

(، والتعاون بين بلدان 53إلى  50من  ( واالتساق الخارجي )الفقرات38و ،35، و34، و33األقوى )الفقرات 

(. ويضيّق أيضا 39الجنوب والتعاون الثالثي لزيادة حضور إندونيسيا العالمي كبلد متوسط الدخل )الفقرة 

ويتناول الهدف االستراتيجي (. 1)الهدف االستراتيجي  القيمة واألعمال سالسلتنمية النطاق المواضيعي إلى 

مزيد ب والسماحالمنفذين  المصلحةأصحاب  لدى قدرةالإلى بناء  هدفت اأنه حيث 2إلى حد كبير التوصية  2

مكتب التقييم ويرحب مع قدرات المناطق المستهدفة وأولوياتها.  لتكييفهاميم المشروعات امرونة في تصمن ال

إدارة ب المتعلقتين 4و 3 للتوصيتيناستجابة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية بالمستقل في الصندوق 

ا لتحسين استراتيجي اعلى التوالي. ويوفر برنامج الفرص االستراتيجية القطرية توجيه المعرفةالمشروع وإدارة 

البرنامج القطري والمشروعات  المعرفة فيتعزيز إدارة ( و59-56)الفقرات  المشروعاتوحدات إدارة  جودة

 (.38)الفقرة 

وفي الوقت ذاته، ستتطلب بعض المسائل في البرنامج القطري االهتمام على ضوء برنامج الفرص  -7

من تقييم االستراتيجية القطرية  5و 1 التوصيتينبعض جوانب والجدير بالذكر أن االستراتيجية القطرية الجديد. 

مج الفرص االستراتيجية والبرنامج القطري وبعض النتائج الرئيسية ليست مشمولة بدرجة كافية في برنا

 .هالقطرية الجديد، ما يشير إلى الحاجة إلى رصد بعض المسائل خالل تنفيذ

 تعليقات محددة -ثانيا

حيث أعلى  ،برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إلى استهداف شرق إندونيسيايشير  التركيز الجغرافي. -8

فقراء، وحيث تتوقع يين الالريفمن السكان ، باإلضافة إلى مناطق أخرى يعيش فيها أكبر عدد معدالت الفقر

 استهداف مناطق مختلفة في البلدتماشى يهج مبتكرة تناسب سياقات مختلفة. والحكومة من الصندوق اختبار نُ 

ات المركزة جغرافيا مع الدرس المستفاد في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية، وهو أن المشروع أيضا

 جغرافيا.  المتباعدة كتلنجاح من لل لديها فرص أفضل

ُ تغطية برنامج الفرص االستراتيجية القطرية على نطاق البلد  فإن، قائم هذا المنطق وفي حين أن -9  نتيجتينغفل ت

لسياقات المحلية االقطرية والبرنامج القطري. فاألولى هي أن عدم كفاية عمق فهم  االستراتيجيةتقييم  من نتائج

تصميم المشروعات ذات الصلة بالسياق وتنفيذها. والثانية هي أن موارد الصندوق  أعاققد متنوعة  بيئاتفي 

 (. حافظة كبيرة تشمل كل البلد )ثالث مناطق زمنية كانت غير كافية للفريق القطري ليدعم على نحو كاف  

من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد  1يرّكز الهدف االستراتيجي  القيمة واألعمال. سالسلتنمية  -10

كمقدمي المستهدفة األكثر فقرا وضعفا  المجموعاتإشراك  القيمة واألعمال مع توقع سالسل تنميةعلى 

تركيز أن التحول في البخدمات، ورواد أعمال، وموظفين. وأقّر تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري 

 يحظى بتقديراألولويات المتغيّرة للحكومة و يعكس سل القيمة وريادة األعمالالمن اإلنتاج فحسب إلى نهج س

 بعض المستفيدين. 

القيمة هي األقل فعالية في  سالسلوتنمية  األسواقإال أنه وجد أيضا أن التدخالت لتحسين الوصول إلى  -11

التغلب على بعض القيود  جريكيف سي االستراتيجية القطريةالبرنامج القطري. وال يفّسر برنامج الفرص 

قيمة المشروعات عن  سالسل هجنُ  تبحثما القطرية والبرنامج القطري. وغالبا  االستراتيجيةالتي حدّدها تقييم 

 االستثماراتنتائج  تُقاسولم  .ملةشادراسات السوق باالستناد إلى ب تكون موّجهةأسواق للمنتجات بدال من أن 

وطرق الوصول، وتعزيز مجموعات المنشآت على نحو صحيح. وأخيرا، فّضل  لتحسين مرافق التخزين

 .المشروعاتبوساطة  الجديدة المزارعون المشترين الحاليين الموثوق بهم بدال من ترتيبات السوق
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الرصد والتقييم  نُظملتعزيز برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الجديد األولوية  يولي. الرصد والتقييم -12

وسائل مختلفة. وتنطوي هذه الجهود  من خاللوالمقاطعات  المحافظات وموظفي المشروعاتلوحدات إدارة 

من تقييم  5وصية تاالبتكار واإلدارة الفعالة )ال تعززرصد وتقييم عملية  نُظمعلى إمكانية المساهمة في إعداد 

خدمات لوحدة  المكتب القطري للصندوق إنشاءواقترح االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري(. 

ال يزال قيد  : غير أن ذلك، واإلدارة الماليةوالتوريد لتولي الرصد والتقييم، وزارة الزراعة في لمشروعاتا

نظر الحكومة. وعالوة على ذلك، ال يشير برنامج الفرص االستراتيجية القطرية إلى الحاجة إلى تحسين 

دراسات أثر المشروعات التي رأى تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري أنها ضعيفة على الصعيد 

 الي فائدتها.صميمها، وتنفيذها، وضمان جودتها، وبالتت من ناحيةالعالمي 

 مالحظات ختامية -ثالثا

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  لالتجاه الذي اتخذهعن تقديره مكتب التقييم المستقل في الصندوق  يعرب -13

تقييم االستراتيجية القطرية والبرنامج القطري واستنتاجاته، وتوصياته.  التي توصل إليها نتائجال وإشارته إلى

 ينبغيو ،باهتمام اإلدارة المنتظم واألعمالالقيمة  سالسلمسائل التغطية الجغرافية وتنمية وينبغي أن تحظى 

دراسات أثر ويجب أن تكون البرنامج القطري عند االقتضاء.  في إطاراتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

 إلظهار األثر الموثوق به لالستثمارات على النساء والرجال الريفيين الفقراء.  أعلىالمشروعات ذات جودة 


