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ملخص

ألف  -الخلفية

وفقا ً لما أقره المجلس التنفيذي للصندوق
في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة في
ديسمبر/كانون األول  ،2018أجرى مكتب التقييم
المستقل في الصندوق في عام  2019تقييما ً
لالستراتيجية والبرنامج القطري لجمهورية
السودان .وتم إيفاد بعثة التقييم الرئيسية في الفترة
من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين األول .2019
وكان التقييم القطري السابق في السودان قد أجري
في عام . 2008
األهداف .تتلخص األهداف الرئيسية لتقييم
االستراتيجية والبرنامج القطري في )1( :تقدير نتائج
وأداء البرنامج القطري للصندوق؛ ( )2توليد نتائج
وتوصيات لتوجيه الشراكة المستقبلية بين الصندوق
والحكومة  .ومن المتوقع أن تثري النتائج والدروس
والتوصيات إعداد استراتيجية قطرية جديدة .
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النطاق .غطى تقييم االستراتيجية والبرنامج
القطري الفترة من  2009إلى  .2018شملت
األبعاد الرئيسية التي تناولها التقييم ما يلي )1( :أداء
حافظة المشروعات؛ ( )2األنشطة غير اإلقراضية،
وهي إدارة المعرفة ،وبناء الشراكات ،واالنخراط
في السياسات على المستوى القطري؛ ( )3أداء
الصندوق والحكومة؛ ( )4مالءمة االستراتيجية و
البرنامج القطري وفعاليتهماa.
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الصندوق في السودان .انضم السودان
إلى عضوية الصندوق في عام  1977وتم اعتماد
أول قرض له من الصندوق في عام .1979
وفي ظل الدعم المتواصل الذي قدمه الصندوق
إلى السودان طوال فترة العقوبات االقتصادية
المفروضة عليه ،وفي الوقت الذي كانت معظم
المعونات موجهة إلى المساعدات اإلنسانية ،يُنظر
إلى الصندوق على نطاق واسع كأحد المؤسسات
المالية القليلة وأحد الشركاء اإلنمائيين البارزين
في مجال الزراعة والتنمية الريفية في البلد .خالل
الفترة من  1979إلى  ،2018بلغ مجموع التمويل
المعتمد من الصندوق  335مليون دوالر أمريكي
من أجل  21مشروعا ً استثماريا ً بتكلفة بلغت
 815مليون دوالر أمريكي .وبلغ مجموع تكلفة
المشروعات االستثمارية التسعة المشمولة بالتقييم
 375مليون دوالر أمريكي ،مول منها الصندوق
 198مليون دوالر أمريكي .وخالل الفترة المشمولة
بالتقييم ،أعد الصندوق وثيقتين لبرنامجين من
برامج الفرص االستراتيجية القطرية في عامي
 2009و .2013شملت أهم مجاالت تدخالت
المشروعات اإلنتاج المحصولي والحيواني،
والوصول إلى التمويل ،والتنمية المجتمعية،
وإدارة الموارد الطبيعية وحوكمتها ،والبنية التحتية
الريفية ،وصياغة السياسات .

السياق القطري .ابتُلي البلد بالنزاع في
معظم فترات تاريخه .وتكبد اقتصاد السودان معاناة
شديدة جراء خسائر عائدات النفط عقب انفصال
جنوب السودان في عام  ،2011وعبء الديون،
والعقوبات االقتصادية ،وعدم استقرار البيئة
السياسية ،والنزاعات .وشهد عام  2019تحوالً
جوهريا ً في السياق السياسي بعد اإلطاحة بالرئيس
الذي طالت مدة حكمه وما أعقب ذلك من إنشاء
حكومة انتقالية تمهيداً لالنتقال إلى الديمقراطية.
صنِّف السودان في المرتبة السابعة والستين
ُ
ً
ً
بعد المائة بين  189بلدا وإقليما في مؤشر التنمية
البشرية لعام  .2017وكشفت بيانات الفترة 2014-
 2015عن سقوط ما نسبته  36في المائة من السكان
إلى ما دون خط الفقر العالمي .وال يزال انعدام
األمن الغذائي والتغذوي متفشيا ً حيث بلغت في عام
 2014معدالت سوء التغذية المزمن  38.2في المائة
وسوء التغذية الحاد  16.3في المائة ،مما يدل على
مستويات عالية مستمرة على مدى السنوات العشر
السابقة .
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يُسهم القطاع الزراعي بدور بالغ األهمية
في االقتصاد الوطني وكذلك في سُبل كسب العيش
في المناطق الريفية ،واألمن الغذائي ،والحد من
الفقر .ويؤدي عدم انتظام هطول األمطار وتركزها
في مدة قصيرة إلى ازدياد هشاشة الزراعة البعلية
ويُفسر ترحال الماشية الممارس على نطاق واسع.
وطالما أفضت المنافسة على األراضي والمواد
الطبيعية إلى نشوب نزاع بين الرعاة ،والمزارعين
الرعويين والمزارعين المستقرين ،مما أدى
في كثير من األحيان إلى اندالع العنف بسبب
ضعف المؤسسات والحكومة .تزداد حدة التنافس
على الموارد الطبيعية مع توسيع الزراعة االلية
للمحاصيل ،واالستثمارات الرأسمالية الكبيرة،
والتنقيب عن الذهب ،والتدهور البيئي .
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باء  -أداء حافظة المشروعات

ص ِّممت عموما ً المشروعات
المالءمةُ .
بطريقة جيدة من أجل معالجة بعض تحديات التنمية
الريفية الرئيسية في السودان .كان التركيز على
تنمية قدرات المجتمع المحلي ،وتمكين المرأة،
وكذلك إدارة الموارد الطبيعية وحوكمتها مالئما ً
بدرجة كبيرة .واستجابت االستثمارات في البنية
التحتية األساسية (مثل الطرق الفرعية الريفية،
وإمدادات المياه) ودعم الخدمات االجتماعية في
المجتمع المحلي (التدريب على القبالة) الحتياجات
السكان الريفيين .وخالل فترة الحافظة ،تكيَّفت
المشروعات بصورة جيدة مع القضايا الناشئة -
مثل العمل مع القطاع الخاص والشباب الريفيين.
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اعتمدت المشروعات الممولة من
الصندوق إدارة الموارد الطبيعية كمنطلق
للتغيير .وكان ربط التدخالت في مجال الزراعة
والثروة الحيوانية بإدارة الموارد الطبيعية وتمكين
المجتمعات المحلية للترافع عن الممارسات
المستدامة أمراً بالغ األهمية في مناطق الزراعة
البعلية .كان االستهداف مناسبا ً بصورة عامة وإن
لم يعتمد دوما ً بالقدر الكافي على تحليالت النزاعات
والسياقات االجتماعية  -السياسية التي تتناول
مختلف فئات مستخدمي الموارد الطبيعية .في
برنامج إدارة الموارد في غرب السودان الذي نُفذ
في منطقة كردفان ،تم تعديل نهج المشروع بنجاح
أثناء التنفيذ كي يصبح أكثر شموالً للمجتمعات
الرعوية المتنقلة .لكن هذه الخبرة والدروس لم
تتجسَّد بالقدر الكافي في مشروع نفذ مؤخراً في
مجال اإلنتاج الحيواني .
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الفعالية .من حيث نطاق الوصول إلى
المستفيدين ،أشارت التقارير إلى أن المشروعات
الخمسة المنجزة حققت فوائد مباشرة لما يقرب من
 200 000أسرة في حوالي  900مجتمع محلي في
شمال كردفان وغربها وجنوبها ،وسنار ،والبطانة،
والقاش .ودعم مشروع الصمغ العربي ،وهو
المشروع الوحيد الذي شارك فيه الصندوق بدور
ثانوي في التمويل 236 ،رابطة من رابطات منتجي
الصمغ العربي استفاد فيها أكثر من 23 000
عضو استفادة مباشرة من التمويل األصغر وال ِمنح
النظيرة وبناء القدرات .باإلضافة إلى ذلك ،حققت
المشروعات فوائد لعموم السكان من تحسينات
الطرق والمعابر والبنية التحتية لألسواق .
تحققت إنجازات كبيرة في مجال التعبئة
المجتمعية وتنمية القدرات من خالل الدعم المتسق
على األجل الطويل .وتعاملت معظم المشروعات مع
التنمية المجتمعية باعتبارها ركيزة أساسية ،مدركة
أهمية االستثمار في رأس المال االجتماعي والبشري
لتوجيه إمكانات السكان نحو االنخراط في سُبل
العيش المستدامة .ساهمت المؤسسات المجتمعية،
مثل لجان التنمية المجتمعية والقروية (التي تم دعم
 900منها) أو مجموعات المصالح الخاصة (في
مجاالت مثل المياه ،والرعي ،واالدخار واالئتمان،
وإنتاج الحبوب) في مجموعة من مبادرات التنمية.
وساعد التدريب في مختلف المجاالت أفراد المجتمع
المحلي على تحسين مهاراتهم وفرص كسب
عيشهم .وتنظر المجتمعات المحلية إلى تدخالت
البنية التحتية المنخفضة التكلفة (مثل إمدادات المياه
للبشر والحيوانات ،والحدائق المنزلية ،والمراكز
المجتمعية) باالقتران مع تنمية القدرات ،باعتبارها
تدخالت فعالة إلى حد كبير .

أسهمت مجموعة من األنشطة والنواتج
التي تدعمها المشروعات ،مثل الخدمات اإلرشادية
المتعددة التخصصات ،وتوفير المدخالت الزراعية
محسَّنة الجودة (مثل البذور) والخدمات (مثل
خدمات الميكنة والرش) والخدمات المالية ،بدور
فعال في إدخال التكنولوجيات الزراعية المحسَّنة
وتنويع سُبل كسب العيش .في إطار خمسة
مشروعات ،تم دعم حوالي  3 000جماعة من
جماعات االدخار واالئتمان ،ويُق َّدر عدد أعضائها
بحوالي  48 000تمثِّل النساء منهم  95في المائة.
وعالوة على ذلك ،تحققت إنجازات بارزة في مجال
حوكمة الموارد الطبيعية  -مثل اإلدارة المشتركة
لطرق الماشية في إطار برنامج إدارة الموارد
في غرب السودان وإعداد إطار لحوكمة الموارد
الطبيعية من خالل عملية متجهة من القاعدة إلى
القمة في مشروع التنمية الريفية المتكاملة في
البطانة .أثبت هذان المشروعان إمكانية تخفيف
التوترات بين المجتمعات الزراعية المستقرة
والرعاة من خالل آليات فعالة لتسوية النزاعات،
وتمكين المجتمع المحلي ،واألخذ بإطار سياساتي
ومؤسسي أكثر تماسكا ً.
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الكفاءة .تعتبر مؤشرات الكفاءة الرئيسية
(اإلطار الزمني ،وصرف األموال ،ونسبة تكاليف
إدارة المشروعات ،والفوائد االقتصادية) في
المتوسط إيجابية إلى حد كبير ،مع وجود بعض
االختالفات واالستثناءات .ومع ذلك ،واجه ما يقرب
من نصف المشروعات حاالت تأخير في صرف
األموال والتنفيذ ،بما فيها المشروعات الجارية.
ومن الناحية اإليجابية ،من المهم االعتراف بالفوائد
الكبيرة التي ال يمكن قياسها ،مثل التمكين والفوائد
االجتماعية والبيئية اإلضافية.
األثر على الفقر الريفي .أسهمت
المشروعات بدور كبير في زيادة الدخل األسري
والحد من الفقر .بينما أثيرت شكوك حول دقة ما تم
اإلبالغ عنه من بيانات عن المؤشرات ،مثل الدخل
واألصول واألمن الغذائي ،يتفق االتجاه العام مع
مناقشات بعثة التقييم في الميدان ،حيث أشار أفراد
المجتمع المحلي في جميع القرى التي تمت زيارتها
الى زيادات في دخل األسرة وتمكنوا ايضا ً من
تفسير ما ساهم في هذه الزيادات .من المهم أيضا ً
التأكيد على أن المشروعات التي يدعمها الصندوق
كانت في كثير من األحيان التدخالت الرئيسية
الوحيدة في مجال التنمية الريفية والزراعية في
معظم مناطق المشروعات.
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تحققت عموما ً زيادات في اإلنتاج
واإلنتاجية الزراعيين من خالل الجمع كليا ً أو
جزئيا ً بين زيادة توافر المدخالت العالية الجودة؛
والتكنولوجيات/التقنيات المحسَّنة ،وتنمية المهارات
ذات الصلة ،والخدمات االستشارية وغيرها؛
وتحسين سُبل الوصول إلى التمويل؛ وتجديد
الموارد الطبيعية والوصول إليها وإدارتها بمزيد
من الفعالية .ويعتقد أن الجُبراكات (أي الحدائق
المنزلية الصغيرة) التي تديرها النساء في كثير من
األحيان ،باالقتران مع التثقيف التغذوي ،كان لها
دور في الحد من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.
تحققت هذه النتائج بفضل األثر الكبير على
رأس المال البشري واالجتماعي ،والتمكين ،والحد
من النزاعات .وركز برنامج إدارة الموارد في
غرب السودان ومشروع التنمية الريفية المتكاملة
في البطانة بصفة خاصة على تعزيز المؤسسات
والقدرات المحلية للتخفيف من النزاعات وإدارتها
بصورة أفضل .وأسهمت المشروعات في
المؤسسات والسياسات ،ال سيما ما يرتبط منها
بالموارد الطبيعية .ومع ذلك ،ال يزال هناك المزيد
مما ينبغي القيام به لتنمية القدرة المؤسسية للحكومة
من أجل االستفادة بفعالية من التحليالت والدراسات
ليس فقط من أجل إثراء السياسات الجديدة واألخذ
بها ،بل وكذلك لتنفيذها.
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استدامة الفوائد .تبدو استدامة مكاسب
اإلنتاجية الزراعية إيجابية بصورة عامة .وأسهمت
المشروعات في بناء القدرات والمهارات في
المجتمعات المحلية المستهدفة ،وأنشأت صالت
مع خدمات اإلرشاد والجهات الفاعلة في القطاع
الخاص .ومع ذلك ،يمكن لمالءمة هذه الخدمات
وجودتها واستدامتها أن تُشكل عامل خطر.
ولدت التدخالت المتجذرة في الهياكل
واآلليات المجتمعية  -وهو ما يمثل نهجا ً أساسيا ً
في معظم المشروعات  -شعوراً قويا ً بالملكية لدى
المجتمعات المحلية ،ومن المرجح استمرار ما يقابل
ذلك من نتائج وفوائد (على سبيل المثال استثمارات
البنية التحتية الصغيرة النطاق ،مثل المياه والمرافق
المجتمعية) .من الناحية األخرى ،تبدو استدامة
البنية التحتية األوسع نطاقا ً أقل وضوحاً .وتتمثل
القضايا الرئيسية في القدرة المالية والتقنية للحكومة
على إجراء الصيانة وكذلك جودة األشغال ومتانة
الهياكل في بعض الحاالت (مثل معابر الوديان في
مشروع دعم صغار المنتجين في قطاع الزراعة
البعلية التقليدية في والية سنار(d.

تستند المؤسسات المجتمعية (مثل لجان
التنمية المجتمعية) إلى أُسس راسخة .وباتت بعض
المجتمعات المحلية قادرة على الدفع قدما ً بجدول
أعمال إدارة الموارد الطبيعية والدفاع عن حقوق
األفراد والجماعات.
وكانت آليات إدارة المشروعات فعالة إلى
حد كبير في تقديم خدمات المشروعات ولكنها كانت
تميل إلى الحد من تولي وزارات (الواليات) دوراً
تدريجيا ً في التدخالت وفي تحمل المسؤولية عنها.
االبتكار .تحققت عدة نماذج جيدة لالبتكار
من خالل حافظة الصندوق ،وركزت بصفة خاصة
على إدارة الموارد الطبيعية وحوكمتها .سَّهل
مشروع التنمية الريفية المتكاملة في البطانة إجراء
عملية تشاورية شاملة ومنظمة تمحورت حول
إدارة الموارد الطبيعية وت ِّوجت بإعداد إطار حوكمة
الموارد الطبيعية .وعزز المشروع تنمية الشبكات
المجتمعية التي تُشكل منصة فعالة تتيح للمجتمعات
المحلية المشاركة برأيها فيما يسود من شواغل
وقضايا .وتبيَّن أن إطالق برنامج الشباب المهنيين
في مشروع التنمية الريفية المتكاملة في البطانة
كان ابتكاريا ً ومالئما ً للسياق المتطور في السودان
من خالل نشر الشباب ذوي المؤهالت التعليمية
والمهارات للمشاركة على المستوى الميداني.
وكان له دور محوري في التعبئة المجتمعية وتنمية
المهارات.
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تكونت في إطار برنامج إدارة الموارد في
غرب السودان فرق اإلرشاد المتنقلة التي رافقت
جماعات الرُحل على طول طرق الهجرة ،كما
أدخل البرنامج مجلس الشركاء المنفذين ،بما في
ذلك القيادات التقليدية (اإلدارة المحلية) ،ومراكز
التنمية المجتمعية المتكاملة ،ومراكز تسوية النزاع
التي تؤدي دوراً رئيسيا ً في تسوية المنازعات
والتخفيف من التوترات بين مختلف المجتمعات.
من خالل مشروع تنمية البذور ومشروع
دعم صغار المنتجين في قطاع الزراعة البعلية
التقليدية في والية سنار ،تم إدخال نموذج عمل
جديد مستند إلى الشراكات بين المزارعين والقطاع
الخاص (مثل مقدمي خدمات الميكنة ،والتجار
الزراعيين) لتعزيز األخذ بالتكنولوجيات الجديدة.
تحققت أيضا ً ابتكارات تقنية أسهمت في زيادة
اإلنتاج واإلنتاجية الزراعيَين (مثل استخدام
المحاريث اإلزميلية(a.
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توسيع النطاق .هناك بعض األمثلة
للممارسات التي بدأ تطبيقها من خالل المشروعات
الممولة من الصندوق ويجري توسيعها من جانب
الشركاء اإلنمائيين اآلخرين والحكومة .بادرت
الحكومة ببرنامج الحلول الزراعية المتكاملة الذي
يقوم على أساس مشروع دعم صغار المنتجين في
قطاع الزراعة البعلية التقليدية في والية سنار،
ويشمل نفس مجموعات األدوات التقنية .وانطالقا ً
من الخبرة المكتسبة من مشروع الصمغ العربي،
واصلت الحكومة جهودها واستثماراتها في قطاع
الصمغ العربي ،بما في ذلك إعداد استراتيجية
الصمغ العربي وتعبئة دعم الشركاء اإلنمائيين
اآلخرين من أجل متابعة المشروعات .هناك أمثلة
أخرى على توسيع نطاق تدخالت محددة ،مثل
نموذج المشاركة في إدارة الموارد الطبيعية أو
استخدام لجان التنمية القروية .من المش ِّجع أيضا ً
أن فرع البنك الزراعي السوداني في أروما بوالية
كسال استمر في تقديم خدمات التمويل األصغر بعد
مشروع القاش.
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المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
شكل االهتمام بالمساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة جزءاً من تصاميم المشروعات وتنفيذها
بشكل دوري .وحققت الحافظة إنجازات مهمة
ٍ
في هذا المجال من خالل بناء القدرات ،والتنمية
المجتمعية ،والوصول إلى األنشطة اإلنتاجية التي
تناسب احتياجات المرأة (مثل الجبراكات ،وإدخال
المواقد التي تعمل بالغاز ،وتجهيز األغذية).
وباتت المرأة تشارك بدور أكبر في الحياة العامة
وفي اتخاذ القرارات داخل المجتمع .وطرأ تحول
ملحوظ على أدوار الجنسين ،يُشكل ذلك تحديا ً
لألعراف التقليدية ،ويغيِّر صورة المرأة ومكانتها
في المجتمعات الريفية .يمكن أن يكون التغيير
السلوكي راجعا ً بصورة معقولة إلى مختلف
الممارسات والنُهج التي تبنتها المشروعات ،مثل
توعية القيادات التقليدية؛ ومشاركة الرجال والنساء
من نفس األسرة في التدريب على الوعي بالتمايز
بين الجنسين؛ والمتابعة المستمرة وااللتزام من
جانب موظفي المشروعات على مستوى الواليات
والمحليات.

البيئة وإدارة الموارد الطبيعية .تضافرت
الجهود ليس فقط من أجل تعميق الوعي بالقضايا
البيئية ،بل وكذلك لبناء القدرات من أجل زيادة
الفعالية في إدارة الموارد الطبيعية على المستويين
الالمركزي والمجتمعي .ومن األمثلة البارزة إدخال
اإلدارة المشتركة للموارد الطبيعية (التي تركز على
طرق الماشية) .ومن الجدير باإلشارة إن تنظيم
عملية تشاورية بدعم من مشروع التنمية الريفية
المتكاملة في البطانة أفض إلى إعداد إطار لحوكمة
الموارد الطبيعية .وأسهمت عدة مشروعات في
تحسين حالة المراعي والموارد الحرجية وإدارتها
بمشاركة نشطة من المجتمع المحلي ،بما في ذلك
 77من محميات المراعي المجتمعية (حوالي
 65 000هكتار) و 85غابة مجتمعية (41 750
هكتاراً) في مشروع التنمية الريفية المتكاملة في
البطانة ،وما أشارت إليه التقارير من زيادة في
الغطاء الشجري بنسبة  30في المائة في برنامج
إدارة الموارد في غرب السودان ،وتشجير/إعادة
تشجير 14 000هكتار من األراضي في المشروع
المتكامل الحتجاز الكربون الممول من مرفق
البيئة العالمية .ويوجد لدى المجتمعات المحلية
إحساس قوي بملكية هذه الممتلكات  ،ساعدت على
تكوينه عمليات الترسيم والتسجيل التي دعمتها
المشروعات .ساهمت ممارسات صون التربة
والمياه في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة
الجفاف .وفي مشروع التنمية الريفية المتكاملة
في البطانة ،غطت تحسينات المدرجات في إطار
ممارسات جمع المياه  42 620هكتاراً.
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حققت عدة تكنولوجيات/تقنيات آثاراً
إيجابية على البيئة وسُبل كسب العيش ،مثل
استخدام الطوب الرملي بدالً من تقنيات البناء
التقليدية والحد من قطع األشجار (برنامج إدارة
الموارد في غرب السودان) ،ووحدات غاز
البترول السائل للطهي لتحل محل الفحم/حطب
الوقود (مشروع التنمية الريفية المتكاملة في
البطانة ،وبرنامج إدارة الموارد في غرب السودان،
ومشروع دعم صغار المنتجين في قطاع الزراعة
البعلية التقليدية في والية سنار) ووحدات توليد
الطاقة الشمسية ،من بين أمور أخرى .
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التكيُّف مع تغيُّر المناخ .أسهمت جميع
النتائج واإلنجازات البارزة المرتبطة بالبيئة وإدارة
الموارد الطبيعية المذكورة أعاله في دور مباشر
في دعم التكيُّف مع تغيُّر المناخ والصمود في
مواجهته في المناطق البعلية من السودان التي نُفذت
فيها المشروعات .عززت بصفة خاصة ممارسات
صون التربة والمياه في الزراعة (مثل الزراعة
الحافظة للموارد ،وزراعة المدرجات) القدرة على
الصمود في مواجهة الجفاف واألمطار الغزيرة
من خالل تعزيز توافر المياه وزيادة رطوبة التربة
وتحسين مكافحة تآكل التربة .وباإلضافة إلى ذلك،
أدخلت المشروعات أصنافا ً مقاومة للجفاف (مثل
أصناف الذرة الرفيعة والفول السوداني) .عززت
أيضا ً ممارسات حماية المراعي وإدارتها (مثل
مكافحة التعديات ،وإدارة الحرائق) التي استُكملت
بتحسين إنتاج األعالف وإدارتها (مثل كبس حزم
القش) القدرة على الصمود في مواجهة تغيُّر المناخ
عن طريق حماية وتحسين المراعي وتحسين جودة
وتوافر التغذية التكميلية .والقى إدخال الغار كنبات
علفي مقاوم للجفاف وذلك في البداية في إطار
مشروع سابق وممول من الصندوق في كردفان ثم
بعد ذلك في مشروع التنمية الريفية المتكاملة في
البطانة تقديراً كبيراً من القائمين بتربية الماشية/
الرعاة لمالءمته لظروف البيئة المحلية .تمثل أيضا ً
الحراجة الزراعية التي تدعمها بعض المشروعات
إحدى ممارسات التكيُّف؛ ويمكن لألشجار أن
تخفف من تآكل تربة األراضي وتحول دون تكون
الكثبان الرملية .
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جيم  -األنشطة غير اإلقراضية

إدارة المعرفة .قطع البرنامج القطري للسودان،
بدعم من الصندوق وبالتعاون مع الحكومة وموظفي
المشروعات ،أشواطا ً واسعة في إدارة المعرفة .وهناك
أدلة على تنظيم المعرفة منهجيا ً وتبادل الدروس
المستفادة بين المشروعات ،ال سيما في مجال إدارة
الموارد الطبيعية وحوكمتها ،واإلنتاجية الزراعية.
باإلضافة إلى ذلك ،قام ممثلون من كينيا بزيارة مشروع
التنمية الريفية المتكاملة في البطانة في عام  2018لتعلم
الممارسات الجيدة ،ال سيما ممارسات إدارة الموارد
الطبيعية .من ناحية أخرى ،كانت الشراكات في مجال
إدارة المعرفة مع الشركاء اإلنمائيين اآلخرين محدودة.
وتراجعت إجماالً جهود إدارة المعرفة نوعا ً ما في عام
 2019بعد مغادرة موظف الصندوق الذي كان مسؤوالً
عن دعم هذا المجال في المكتب القطري ونتيجة لعدم
كفاية قدرات وحدة التنسيق المركزية للمشروعات
الممولة من الصندوق داخل وزارة الزراعة .وأعدت
منتجات معرفية عديدة (مثل الكتيبات ودراسات الحالة)
ولكن ثمة مجال لتحسين جودتها وفائدتها ومنفعتها،
وكذلك إمكانية الوصول إليها.
وعلى المستوى األساسي ،ال تزال نُظم الرصد والتقييم
والقدرة على التفكير والتحليل النقدي في المشروعات
كأساس إلدارة المعرفة غير كافية.
15

بناء الشراكات .يالحظ التقييم وجود
عالقات قوية بين الصندوق والحكومة .يسود داخل
الحكومة شعور مستمر بالتقدير للدعم المتواصل
من الصندوق .وتُشكل وحدة التنسيق المركزية
للمشروعات الممولة من الصندوق والتي أنشئت
داخل وزارة الزراعة في أواخر تسعينات القرن
الماضي قناة مهمة تتيح للصندوق التواصل مع
كبار المسؤولين في وزارة الزراعة والوزارات
المعنية داخل الواليات .ومن الناحية األخرى،
هناك فرص لتكوين شراكات منظمة واستراتيجية
مع إدارات التخطيط واإلدارات التقنية أو األذرع
البحثية في المؤسسات الحكومية .وفيما يتعلق
بالقطاع المالي ،أقام الصندوق عالقة جيدة مع
مبادرة التمويل األصغر لبنك السودان المركزي
والبنك الزراعي السوداني ،ولكن أهميتها تضاءلت
خالل الجزء األخير من فترة التقييم .
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يتسم اإلنجاز في المشروعات في مجال
بناء المؤسسات المجتمعية والمجتمع المدني على
المستوى الميداني باألهمية .ويُسهم العمل مع
اإلدارة المحلية والمؤسسات المجتمعية وشبكاتها
بصفة خاصة في فعالية دعم الصندوق لحوكمة
الموارد الطبيعية والتمكين .وكان التعاون مع
المنظمات غير الحكومية محدوداً بسبب االفتقار
إلى البيئة التمكينية .وأقيمت شراكات مع القطاع
الخاص وحققت نتائج مشجعة وتنطوي على
إمكانات أخرى.
يمكن للتمويل المشترك المحدود في
حافظة الصندوق أن يكون انعكاسا ً للدعم الضئيل
من المانحين في القطاع خالل السنوات األولى،
غير أنه تم تفويت فرص العمل مع وكاالت أخرى
في معالجة قضايا السياسات والقضايا االستراتيجية.
ويقر التقييم بعالقات التعاون والجهود األخيرة من
أجل إقامة تفاعل منظم مع الوكاالت األخرى (مثل
االتحاد األوروبي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛ وتتجه النية
نحو إقامة عالقات تعاون مع عدة منظمات في
التغذية(a
.
مجال

االنخراط في السياسات داخل البلد .شملت
غالبية المشروعات قضايا السياسات وخرجت
ببعض النواتج الملموسة (مثل قانون المراعي
والموارد العلفية لسنة  2015في برنامج تنمية
الموارد في غرب السودان ،وإطار حوكمة الموارد
الطبيعية في مشروع التنمية الريفية المتكاملة
في البطانة) .ش َّكل هذان المشروعان أداة رئيسية
لتمويل عمليات صياغة السياسات من ناحية وتوفير
الخبرة والدروس التي تصب في هذه العمليات من
الناحية األخرى .وش َّكل النهج “المتجه من القاعدة
إلى القمة” في تناول ومعالجة قضايا السياسات
سمة مهمة في الحافظة .وفيما يتعلق بالقضايا
المتصلة بحوكمة الموارد الطبيعية بصفة خاصة،
اتبعت الحافظة نهجا ً متعدد الجوانب تمثل في تعزيز
المنظمات الريفية للدفاع عن حقوقها؛ وتحسين
القدرات والفهم لدى فرق اإلرشاد المحلية؛ وتعزيز
االئتالفات بين أصحاب المصلحة المتعددين؛
وإيجاد مساحة للحوار.
من الناحية األخرى ،كان يمكن استخدام
الدراسات التحليلية والنتائج ذات الصلة بالسياسات
في المشروعات االستثمارية بمزيد من الفعالية
لالستفادة منها أكثر في جدول األعمال الوطني
الشامل للسياسات بالتعاون مع الشركاء اإلنمائيين
اآلخرين  -على الرغم من صعوبات االنخراط في
السياسات ،ال سيما في القضايا المتعلقة بالوصول
إلى الموارد الطبيعية وحيازة األراضي.

16

ملخص

دال  -أداء الشركاء

الصندوق .حافظ الصندوق عموما ً على
عالقة قوية مع الحكومة ،ويُنظر إليه كشريك جدير
بالثقة .واتسمت االستراتيجيات والمشروعات
القطرية عموما ً بتماسكها ومالءمتها على الرغم
من الضعف الذي اكتنف تصميم المشروعات
في بعض الحاالت ،وهو ما تم تصحيحه أثناء
التنفيذ .وكانت بعثات الصندوق لإلشراف ودعم
التنفيذ والمتابعة فعالة ،إذ ساهمت في تحسين أداء
المشروعات وإدارة المعرفة .وقام المكتب القطري
الذي تنوعت قدرات موظفيه على مر السنوات
بأداء دور مهم في إدارة البرنامج القطري .وبفضل
الحضور القطري (منذ عام  )2005ووحدة التنسيق
المركزية للمشروعات الممولة من الصندوق ،حافظ
الصندوق على عالقات وثيقة وجيدة مع الحكومة
على المستوى االتحادي وكذلك على مستوى
المشروعات .من الناحية األخرى ،كان يمكن تكوين
شراكات أقوى مع الوكاالت اإلنمائية والمشاركة
في السياسات بما يتجاوز حافظة المشروعات .ومما
يبعث على القلق ما حدث مؤخراً من تخفيض في
عدد موظفي المكتب القطري وتقليص ال ُمشاركة
المباشرة في بعثات اإلشراف.
17

الحكومة .كانت الحكومة عموما ً شريكا ً
متعاوناً .وكان االلتزام والتحفيز واألداء في وحدات
التنسيق وفرق اإلرشاد قويا ً بصفة عامة ،وخاصة
على مستوى الواليات والمحليات .سُجلت بعض
جوانب القصور في متابعة األنشطة واالستثمارات
التي تدعمها المشروعات ،وتعزيز االستدامة،
والتمويل النظير (ال سيما التوقيت) وسداد الديون
 وهي ترتبط جميعاً ،على األقل في جانب منها،بالقيود المؤسسية والمالية للحكومة .وكانت نُظم
رصد وتقييم األداء وجودة البيانات على مستوى
األثر ضعيفة .
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هاء  -أداء استراتيجية البرنامج القطري

المالءمة .كانت االستراتيجية القطرية
مالئمة ألولويات البلد واحتياجات الفقراء الريفيين،
وبخاصة من حيث تركيزها المتسق على قطاع
الزراعة البعلية التقليدية وحوكمة الموارد
الطبيعية وإدارتها ،وتمكين الفقراء الريفيين
(ال سيما النساء) .كانت مختلف عناصر برامج
الفرص االستراتيجية القطرية من حيث المجاالت
المواضيعية ومجاالت التركيز الشاملة متماسكة
ومتوازنة .
الفعالية .حقق البرنامج القطري بصفة
عامة تقدما ً ُمرضيا ً في اثنين من مجاالت األهداف
االستراتيجية لبرنامجي الفرص االستراتيجية
القطرية للسنتين  2009و 2013فيما يتعلق
بالتمكين واإلنتاج الزراعي/اإلنتاجية الزراعية .كما
تحقق تقدم جيد في تحسين إمكانية الوصول إلى
التمويل واألسواق ،وإن كان أقل مما في المجالين
اآلخرين .
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سجل البرنامج في مجال حوكمة الموارد
الطبيعية وإدارتها ،على الرغم من عدم اإلشارة
إلى ذلك بشكل جلي في األهداف االستراتيجية
لبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية ،عدداً من
اإلنجازات وقدراً كبيراً من المعلومات والمعارف.
ومع ذلك ،ال يزال ينبغي التوسع في الممارسات
الجيدة التي تم إدخالها والمعارف المتولدة وترجمتها
إلى ممارسات وسياسات مؤسسية أوسع وتنفيذها.
فيما يتعلق ببنود جدول أعمال السياسات األخرى
المقترحة في برامج الفرص االستراتيجية القطرية،
وفي حين كانت النتائج التشغيلية والميدانية ملحوظة
في عدة مجاالت (مثل التمويل الريفي وتغيُّر
المناخ) ،لم يتحقق سوى تقدم ملموس متواضع على
مستوى السياسات .كان يمكن لزيادة االستثمار في
األنشطة غير اإلقراضية وتحسين األداء أن تزيد
من فعالية البرنامج القطري واالستراتيجية القطرية
ككل.
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واو  -االستنتاجات

اتبع الصندوق استراتيجية متماسكة
إلى حد كبير ومالئمة للسياق واحتياجات الفقراء
الريفيين .في ظل التركيز على الزراعة البعلية
التقليدية فإن ربط تدخالت اإلنتاج المحصولي
والحيواني بإدارة الموارد الطبيعية وكذلك تمكين
المجتمعات المحلية للتخفيف من النزاعات وتسويتها
والدعوة إلى األخذ بممارسات مستدامة كان مالئما ً
وحاسماً .وحققت حافظة الصندوق نتائج وآثاراً
مهمة في عدد من المجاالت الرئيسية كان من
أبرزها تعزيز القدرات وتحقيق التمكين للفقراء
الريفيين ومنظماتهم؛ وتحسين اإلنتاجية واإلنتاج
للقطاع الزراعي/الحيواني؛ وتلبية االحتياجات
األساسية واالجتماعية (مثل المياه والطرق
الفرعية) .وتحقق مستوى ملموس من األداء في
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق
مجتمع ريفي متحفظ نسبيا ً.
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أثبتت تجربة الحافظة أهمية النهج
المتكامل ،وأثبتت أن تلبية االحتياجات األساسية
(مثل الوصول إلى المياه والتنقل) شرط مسبق
لمشاركة السكان المستهدفين في األنشطة اإلنتاجية
واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية .أكدت تجربة
الحافظة أيضا ً أهمية نهج شامل في حوكمة الموارد
الطبيعية .غير أن الدروس القيِّمة المستفادة من
برنامج إدارة الموارد في غرب السودان فيما يتعلق
بتشجيع جماعات الرعاة على المشاركة لم تُطبَّق
على الوجه الكافي في المشروع الجاري لإلنتاج
الحيواني .
ساهمت الحافظة بدور معقول في الحد من
مستويات انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .غير
أن التحليالت والمعرفة بشأن أثر التدخالت والنُهج
وحجم ذلك األثر محدودة بسبب افتقار تصاميم
المشروعات وأعمال الرصد إلى االهتمام بتحديد
المسارات والمؤشرات ذات الصلة ،ال سيما على
طول المسار الغذائي.
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وفي حين أن محاولة التأثير على إطار
السياسات لم تكن ناجحة في كل الحاالت ،حققت
بعض المشروعات إنجازات مهمة ،ال سيما في
مجال حوكمة الموارد الطبيعية .باتت تحديات
التأثير على السياسات معترفا ً بها تماماً ،ولكن مع
ذلك ،ومن أجل االنخراط بمزيد من الفعالية في
السياسات ،كان يمكن للبرنامج القطري أن ينشئ
تحالفا ً أقوى مع الشركاء المعنيين وأن يبذل جهوداً
أكبر في الرصد والتقييم ،وإدارة المعرفة ،والعمل
التحليلي ،مع االستفادة من نتائج المشروعات.

كانت طريقة العمل المتبعة في تنفيذ
المشروعات وإدارتها فعالة إلى حد كبير في تقديم
خدمات المشروعات ،مما أدى إلى تحقيق مستويات
مرضية عموما ً من حيث األداء واألثر .ويمثل ذلك
نهجا ً عمليا ً في بيئة تفتقر فيها الحكومة إلى الموارد
والقدرات .من الناحية األخرى ،يرجح أن هذا النهج
قلص نطاق تنمية القدرات المؤسسية في الوكاالت
الحكومية النظيرة بما يتجاوز فرق المشروعات،
وأثر بالتالي أيضا ً على احتماالت توسيع النطاق،
وأثر السياسات ،واستدامة الفوائد.

وتباينت استدامة الفوائد .ففي بعض
الجوانب (مثل البنية التحتية صغيرة النطاق على
المستوى المجتمعي) تبدو آفاق االستدامة إيجابية
بصفة عامة .ومع ذلك ،هناك جوانب أخرى تحتاج
فيها الحكومة إلى أداء دور أكثر فعالية  -مثل
صيانة البنية التحتية صغيرة النطاق .وتتعلق
التحديات الرئيسية في هذا االتجاه باالستدامة
المالية للحكومة والحالة االقتصادية الصعبة وكذلك
القدرات وااللتزامات المؤسسية.

يمثل انخفاض قدرة الصندوق (بما في
ذلك عدد الموظفين في المكتب القطري) على دعم
البرنامج القطري مصدر قلق ،ال سيما أن ذلك
يمثل في سياق السودان الجديد فرصة هائلة لتقاسم
وتوسيع نطاق النتائج اإليجابية التي تحققت في بيئة
أقل تمكينا ً.
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زاي  -التوصيات

التوصية  :1تحديد فرص الشراكات والتمويل
المشترك لتوسيع نطاق اإلنجازات في المجاالت
الرئيسية وتوليد أثر أكبر ،بما في ذلك ما يليs:
 .1استكشاف خيارات تعبئة الموارد من أجل
برامج متكاملة ،بما يشمل التدخالت في مجال
البنية التحتية األساسية .ينبغي للصندوق
أن يستكشف خيارات تعبئة موارد التمويل
المشترك للبنية التحتية الريفية (مثل الطرق
والمياه) من أجل تيسير تهيئة ظروف تجعل
المجتمعات المحلية الريفية قادرة على المشاركة
في األنشطة اإلنتاجية ،والحد من مخاطر األخذ
بنهج تجاري لصالح المجتمعات التي تمتلك
موارد أفضل ويمكن الوصول إليها بسهولة
أكبر .ينبغي في الوقت نفسه العمل مع الحكومة
على صعيد السياسات لوضع وتنفيذ استراتيجية
وتعبئة موارد من أجل تحقيق المستوى الكافي
من التشغيل والصيانة .ومن المهم في المناطق
البعلية دعم توفير المياه ،وينبغي أن يُشكل ذلك
جزءاً من استثمارات الصندوق او جزءاً من
تدخالت تكميلية .
25

 .2تحديد الشراكات وتعزيزها مع الجهات الفاعلة
غير الحكومية والوكاالت اإلنمائية األساسية
إلنجازات المشروعات وبرنامج الفرص
االستراتيجية القطرية .يحتاج الصندوق إلى
تحقيق مزيد من الشمول والمكاسب من الميزة
النسبية للمنظمات والمؤسسات األخرى التي
لديها خبرة تقنية تكميلية.
 .3إعادة تركيز االنتباه على التأثير المؤسسي
والسياساتي لتعزيز التمويل الشامل .ينبغي
للصندوق أن يحدِّد الفرص لمعالجة قضايا
السياسات والقضايا البنيوية من أجل تهيئة
بيئة تمكينية للتمويل الشامل .وعالوة على
ذلك ،ينبغي إعادة النظر في العالقة مع البنك
الزراعي السوداني ومبادرته بشأن التمويل
األصغر من أجل توضيح رؤية طويلة األجل
والنطاق لتعزيز الشراكة االستراتيجية .
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التوصية  :2ضمان األخذ باستراتيجية
استهداف شاملة ومتمايزة .يلزم بصفة خاصة
إيالء مزيد من االهتمام لتشجيع المجتمعات
الرعوية المتنقلة واألسر الضعيفة على المشاركة
بدور أكثر فعالية استناداً إلى نتائج التحليالت
التشخيصية السليمة ،ورصد مشاركتها وما تحققه
من نتائج ،واالستفادة في الوقت نفسه من اإلنجازات
القوية التي تحققت في تعزيز المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة ،وزيادة دعم الشباب الريفيين.

التوصية  :4تحسين بلورة نظرية
التغيير في البلد واستراتيجيات المشروعات
التي تؤكد األثر المتوقع على الفقر .يلزم إيالء
مزيد من االهتمام لصياغة مفاهيم المشروعات
من أجل تحديد المسارات التي يمكن الوصول من
خاللها إلى أهداف المشروعات (مثل الحد من
الفقر ،وانعدام األمن الغذائي ،وسوء التغذية) عبر
مؤشرات ذات صلة ومتسقة لقياس فعالية تدخالت
المشروعات وأثرها على طول نفس تلك المسارات.

التوصية  :3دعم تنمية القدرات
المؤسسية للوكاالت الحكومية النظيرة الرئيسية
في المحليات والواليات والعمل في الوقت نفسه
على بناء صالت أقوى مع المشروعات الممولة
من الصندوق من أجل تعزيز االستدامة .يحتاج
الصندوق إلى تبني استراتيجية تقوم على أساس
التكامل الوثيق مع الوزارات التنفيذية ذات الصلة
والوكاالت على المستوى الالمركزي .يمكن أن تبدأ
مداخل هذا الدعم في مجاالت الوظائف األساسية
لهذه المؤسسات  -مثل جمع البيانات وترتيبها
(اإلحصاءات الزراعية على سبيل المثال) ،وتطوير
نُظم الرصد والتقييم ،وخدمات اإلرشاد المشتركة،
وصياغة االستراتيجيات والسياسات.

التوصية  :5تعزيز منصة إدارة المعرفة
لتمكين المشروعات التي يمولها الصندوق
من تشجيع تبادل المعلومات بين المشروعات
والشراكات ودعم الرصد الفعال لحافظة الصندوق.
تتميَّز استراتيجية إدارة المعرفة بطموحها وحسن
نواياها ،ولكن ال سبيل إلى تحقيقها بدون موارد
كافية ودعم تقني وقيادة .ومن المهم أن يستفيد
الصندوق وحكومة السودان والشركاء اإلنمائيون
اآلخرون من الخبرة الثرية لحافظة الصندوق في
البلد ،بما في ذلك الممارسات الجيدة والدروس
المستفادة .

26

ملخص
التوصية  :6تعزيز قدرة الصندوق
على المشاركة بدور أفضل في اإلشراف على
المشروعات وإجراء االستعراضات ،وإدارة
المعرفة ،والتنسيق بين الشراكات االستراتيجية
(ال سيما إدارة الموارد الطبيعية) وحوار
السياسات .يمكن أن ينطوي ذلك على موارد بشرية
وقدرات تقنية (مثل التوظيف في المكاتب القطرية،
أو الدعم التقني من المقر أو المركز دون اإلقليمي)
وكذلك تخصيص الموارد لالرتقاء باألنشطة غير
اإلقراضية (مثل تمويل النُهج االبتكارية التجريبية
بال ِمنح و/أو إشراك الشركاء االستراتيجيين؛
والدراسات التحليلية) .ومن المهم أن يشارك
المكتب القطري بدور نشط في مراقبة المشروعات
واإلشراف عليها ووضع المفاهيم لضمان االتساق
في النهج .يتطلب ذلك بدوره االستفادة من منصة
معرفية فعالة وغنية بالمعلومات .وعالوة على
ذلك ،ينبغي للمكتب القطري ،بالتعاون مع الشركاء
المعنيين ،المشاركة بدور أكثر نشاطا ً في السياسات.
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