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استجابة إدارة الصندوق لتقييم أثر برنامج تسويق محاصيل البستنة لصالح أصحاب 
 في جمهورية كينيا الحيازات الصغيرة

 بنتائج تقييم أثر برنامج تسويق محاصيل البستنة لصالح أصحاب الحيازات الصغيرةرحب إدارة الصندوق ت -1
تقييم األثر هذا يتسق مع أن ويسرها أن تشير إلى ، الذي أجراه متتب التقييم المستقل. ف: جمهورية تينيا

لى حٍد ما. ويعترف تقييم األثر تقرير إنجاز المشروع ف: تقدير األداء اإلجمال: للمشروع على أنه مرٍض إ
المراحل األولى من تنفيذ دستور جديد ف: البالد، مما أدى إلى تغييرات تبيرة  مع تزامنهذا بأن المشروع قد 

ف: السياق القطري، مثل التفويض بأنشطة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك إلى الحتومات 
 الجديدة ف: المقاطعات.

إدارة الصندوق مع تقدير هذا التقييم بأن أداء المشروع لجهة المساواة بين الجنسين وتمتين المرأة تان تتفق  -2
وأن أسر  ،فإنها ترحب باالستنتاج القائل بأن األهداف الموضوعة لمساهمة النساء قد تحققت ،. تذلكمرضيا  

األسر الت: تترأسها نساء ف: من  نظيراتهاالمستفيدين الت: تترأسها نساء قد سجلت دخوال أعلى من 
 مجموعات المقارنة.

توافق إدارة الصندوق على التوصيات الت: خرج بها تقييم األثر هذا، وسوف تتفل اتخاذ إجراءات بشأنها  -3
أثناء تنفيذ المشروعات الجارية الت: يدعمها الصندوق ف: تينيا، عالوة على تصميم المشروعات المستقبلية. 

 .إلدارة المفصلة على تل توصية من التوصياتيرد أدناه استجابة ا

 .في التدخالت المرتبطة بسالسل القيمة، يجب تبني نهج شمولي وتسلسل سليم لألنشطة: 1التوصية  -4

 ،توافق إدارة الصندوق على وجوب أن تشمل دراسات وأنشطة سالسل القيمة سلسلة القيمة بأسرها. موافقة
ترتيز ضئيل على األنشطة الالحقة. وقد تصور تصميم إيالء عوضا عن قصرها على حدود المقاطعة مع 

وتان يتوجب على المشروع دراستين وطنيت: النطاق لرفد دراسات سالسل القيم المستندة إلى المقاطعات،  
نشاطا إلجراء هذه الدراسات. ويتم تبن: نهج متتامل حاليا ف: برامج سالسل  السع: بصورة أتثرالصندوق 

امج إضفاء الطابع التجاري على منتجات األلبان لصالح نبر  . من األمثلة على ذلكف: تينياالقيمة الجارية 
 سالسلأصحاب الحيازات الصغيرة الذي يعمل مع جملة واسعة من الجهات الفاعلة السابقة والالحقة ف: 

يتدخل فيما ُيطلق قيمة منتجات األلبان. وعوضا عن الترتيز على الحدود اإلدارية، فإن هذا البرنامج الجديد 
عليه اسم مناطق إضفاء الطابع التجاري على منتجات األلبان، وه: مناطق جغرافية واسعة يتم اختيارها 

 .فيها الفقر انتشار عالوة على ،إلنتاج الحليب وتسويقه واستهالتهعلى أساس سلسلة من المؤشرات 

القيمة، ينبغي توفير الدعم والوقت  عند ترزيز الرالقات بين الجهات الفاعلة في سالسل: 2التوصية  -5
 .الكافيين لتنمية القدرات وتشكيل التحوالت السلوكية

ولتحقيق الروابط الفعالة على طول سالسل القيمة، ال بد من الصبر  ،توافق إدارة الصندوق على أنه. موافقة
 وتدرك إدارة الصندوقبهدف بناء تحالفات مستدامة أفقيا )بين المزارعين( وعموديا )بين المزارعين والتجار(. 

صورة وب .افتقار المزارعين للثقة بالتجار غالبا ما يؤدي إلى إحجامهم عن االنخراط ف: تدابير التجارة أن
التالحم بين المجموعة أمر هام لبناء عالقات عمل جيدة ضمن مجموعة المزارعين. أن  توافق على مشابهة،
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 لتعزيز قدراتإيالء األولوية وتبذل المشروعات الجارية للصندوق ف: تينيا جهودا ملموسة لضمان  

ت ف: أنشطة أعمال ارعين ورأس المال االجتماع:، وخاصة عندما تنخرط هذه الجماعامجموعات المز 
 مشترتة.

ينبغي استهداف أصحاب المبادرات الفردية أو المشروعات األصغر لتجهيز المنتجات : 3التوصية  -6
 الزراعية ووضع المزارعين كموفرين للمواد األولية.

عند  البرنامجواجهها نها التقييم بشأن الصعوبات الت: ر عتتشاطر إدارة الصندوق الشواغل الت: عب   .موافقة
االستنتاج القائل بفإنها تحيط علما  ،الترويج إلشراك مجموعات المزارعين ف: أنشطة سالسل القيمة. تذلك

من أنشطة اإلنتاج الزراع:. وبالفعل فإن إضافة القيمة  تعود إلىبأن الزيادات ف: الدخول تانت أساسا 
ية لمعظم المزارعين من أصحاب غير شائعة، تما أنها ال تحظى باألولو  مهارة خالل تجهيز المنتجات

بالتوصية القائلة بالعمل مع عدد صغير من أيضا أحاطت اإلدارة علما و الحيازات الصغيرة ف: تينيا. 
أصحاب المبادرات األفراد، أو المشروعات الصغيرة إلى متوسطة الحجم للنهوض بأنشطة إضافة القيمة. 

، فإن اإلدارة تشير أيضا بأن التدريب على نهج وبما يتماشى مع التوصية الثانية وف: هذا السياق،
المجموعات ودينامياتها، عالوة على مهارات األعمال، يمتن أن يعزز من قدرات مجموعات المزارعين على 

فإن اإلدارة تفضل أال تستبعد إمتانية العمل مع  ،إدارة مشروعات صغيرة للتجهيز الزراع:. وبالتال:
ا تتوفر القدرة متعبير عن االهتمام بها، وعندال يتمإضافة القيمة، عندما مجموعات المزارعين ف: أنشطة 

 .لها التافية

بالنسبة للتدخالت المرتبطة بالبنى األساسية، ينبغي وضع آليات للتراون بين أصحاب : 4التوصية  -7
 .المصلحة كجزء من استراتيجية البرنامج للخروج

وتما أشار إليه هذا التقييم، فإن المشروع قد ُنفِّذ ف:  .التقييمتوافق إدارة الصندوق على مالحظات  .موافقة
فترة انتقالية من نظام مرتزي إلى نظام للحوتمة يقوم على التفويض بالصالحيات. ولسوء الحظ، فإن تنفيذ 

الفشل العوامل الت: أسهمت ف:  أحدبسبب هذا التحول. ويمثل ذلك  تباطأ أنشطة البنى التحتية لألسواق قد
من الهام  هاستتمال أعمال البنى األساسية، واالفتقار إلى تدابير واضحة لملتية هياتل األسواق. إال أن ف:

قد خصصت الحتومات ف: المقاطعات  ُأعيَد إعمارها بالفعل، وأنإلى أن بعض الهياتل قد اإلشارة بمتان 
 الستتمالها وتشغيلها.األموال 

المستقل ف: الصندوق على العملية المثمرة، وعلى ضمان تأصيل تشتر إدارة الصندوق متتب التقييم  -8
الدروس المستفادة من هذه العملية إلدخال المزيد من التحسينات على أداء المشروعات الت: يمولها 

 الصندوق ف: تينيا وف: أماتن أخرى.


