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  توصية بالموافقة

 بلداً الوارد في 30إلحاطة علماً بالتقرير المرحلي عن الحضور القطري للصندوق في لالمجلس التنفيذي مدعو 

، 2011إنشاء خمسة مكاتب قطرية إضافية للصندوق في عام القسمين ثانيا وثالثا من هذه الوثيقة، والموافقة على 

  . من هذه الوثيقة 44على النحو الوارد في الفقرة 

  تقرير مرحلي وخطة أنشطة الحضور القطري للصندوق

  مقدمة – أوالً

كانون األول /كان المجلس التنفيذي قد وافق على البرنامج التجريبي للحضور الميداني، في ديسمبر -1

، خلص مكتب التقييم المستقل 2006وفي عام . 2004 إدارة الصندوق تنفيذه في عام أتوبد، 2003

للصندوق إلى أن منجزات الصندوق من حيث دعم التنفيذ، وحوار السياسات، وتطوير الشراكات، وإدارة 

 ال المعرفة كانت أفضل بكثير في البلدان التي يوجد فيها حضور ميداني للصندوق منها في البلدان التي

المجلس التنفيذي في دورته في  قررهذه النتائج، في ضوء و. يوجد فيها هذا الحضور الميداني

إدماجها بمزيد مع  مكتبا قطريا تجريبيا 17 أنه ينبغي أن يواصل الصندوق العمل في 2007أيلول /سبتمبر

ع تجربة نماذج مختلفة ، موالميزنةالبرمجة واإلدارة الخاصة بمن الفعالية في عمليات الصندوق العادية 

  .لهذه المكاتب مثل انتداب مدراء البرامج القطرية وتعيين مكتب إقليمي واحد لخدمة عدة بلدان

 1 مكتباً التي ُأنشئت قبل المرحلة التجريبية أو في أثنائها،17وباإلضافة إلى المكاتب القطرية البالغ عددها  -2

وعلى  ، مكاتب قطرية إضافية10 على 2008 األول كانون/وافق المجلس التنفيذي في دورته في ديسمبر

وبهذه القرارات يبلغ العدد اإلجمالي للمكاتب . 2009 كانون األول/في ديسمبرثالثة مكاتب أخرى 

 مكتبا من هذه المكاتب مدراء 12ومن المتوقع أن يرأس .  مكتبا30القطرية الموافق عليها حتى اآلن 

  .تعيينهم دولياًبرامج قطرية يجري 

 اًتقدير بأن تجريتعهدت إدارة الصندوق ) EB 2007/92/R.47 (2008 تقديم خطة األنشطة لعام وعند -3

وتمشياً مع الممارسة  ديراستناداً إلى نتائج هذا التقوبأن تقدم،  2010 للحضور القطري في عام اًذاتي

س التنفيذي في عام ، سياسة للحضور القطري إلى المجلالمتبعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى

 الذاتي اآلن، وسوف تعد إدارة الصندوق، استناداً إلى استنتاجاته، هذا التقديروقد اكتمل . 2011

ومن . 2011أيار /استراتيجية للمكاتب القطرية سيجري عرضها على المجلس للموافقة عليها في مايو

ال استراتيجية كوف تُعرض بالتالي بطابع يغلب عليه الجانب العملي، وسالمتوقع أن تتسم هذه الورقة 

 .كسياسة عامة

ويرجع تفسير ذلك بصفة رئيسية . أن إنشاء المكاتب القطرية يتطلب وقتاً طويالًب إدارة الصندوق وتعترف -4

إعادة ات البلد المضيف، وتعيين الموظفين أو يإلى اإلجراءات الطويلة التي ينطوي عليها توقيع اتفاق

                                                      
  .البرنامج التجريبي أنشئ المكتبان في بيرو وبنما قبل تنفيذ 1
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لكي يتسنى للصندوق الحفاظ على مطلوب  المسبقتخطيط وال.  الحكوماتلدىين هم، واعتماد الموظفإيفاد

 :وفي ضوء ذلك، فإن هذا التقرير. هذا الزخم

 في المحددة مقارنةً باألهداف 2009كانون األول / منذ ديسمبرالمحرز للتقدم اعاميقدم عرضا  )1(

 لتحسين  الصندوقت في مقرخذالمبادرات التي اتُّا في ذلك موجز ، بم2010خطة األنشطة لعام 

النتائج التي تحققت على الصعيد القطري من حيث التقرير ويستعرض . إدارة الموظفين القطريين

 دعم التنفيذ، وإدارة المعرفة، واالبتكار، وإقامة الشراكات، وحوار السياسات؛االرتقاء ب
مكاتب قطرية خمسة إنشاء ببدء عملية  فعالية الحضور القطري للصندوق لتحسينيقترح خطةً  )2(

  .2011عام  في إضافية

    الترتيبات المؤسسية تعزيزالتقدم المحرز في – ثانياً

 24 من بين المكاتب القطرية الثالثين التي تمت الموافقة عليها حتى اآلن، أصبح .إنشاء المكاتب القطرية -5

المتعددة  بوليفيا  دولة ومن المتوقع أن تصبح المكاتب في2010.2عمل بشكل كامل في عام يمكتبا 

 في أوائل عام  العملقيد التشغيل الكامل بموظفين نظاميينوغانا والبرازيل وبوركينا فاسو القوميات 

وفيما . ونظراً للوضع األمني السائد في غينيا، لم يتمكن الصندوق من بدء عملية إنشاء المكتب. 2011

بالقرب ) والية باهيا(إنشاء المكتب في سلفادور يتعلق بالبرازيل، اتُّفق مع الحكومة على أن يكون موقع 

 البلد المضيف، ال يستطيع الصندوق أن يعين يةولحين عقد اتفاق. من عمليات الصندوق الجارية في البلد

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يوظفوفي الوقت نفسه، سوف . الموظفين مباشرة لمكتب البرازيل

وقد عين موظفون . 2011ن المتوقع أن يتم اختيارهم في بداية عام موموظفين بالنيابة عن الصندوق، 

واكتمل اآلن اختيار . 2010تشرين األول /لمكتب بوركينا فاسو، واستلموا مهام عملهم في أكتوبر

ي البرنامجين القطريين النتداب مدير مقابالت جرتوباإلضافة إلى ذلك، . الموظفين لمكتب الكاميرون

 . المتعددة القومياتفيابوليدولة لغانا و

وساهم في . ، أبطأ مما كان متوقعاًكمديرين منتدبين للبرامج القطريةوقد كان تعيين الموظفين الدوليين،  -6

. وتعقُّدها، وهي عملية ال يسيطر الصندوق عليها سيطرة تامةالوطنية  طوُل عملية االعتماد التأخيرهذا 

 حتى آخر ةمكاتب قطري انتدابهم إلىكان من المقرر  الذين عشراالثنى  البرامج القطرية مدراءمن بين و

وجمهورية ، فييت ناموبنما، وكولومبيا،  (2008 في آخر عام  وظائفهمأربعة منهم استلم، 2009عام 

في مكتب ال وُأغلق ).والسودانكينيا، و، إثيوبيا (2009 وأضيف ثالثة آخرون في عام ،) المتحدةتنزانيا

ومن المتوقع تعيين مدراء .  وعاد مدير البرنامج القطري المنتدب إلى المقر2009ام كولومبيا في نهاية ع

 والكاميرون وغانا والسنغال في نهاية عام دولة بوليفيا المتعددة القومياتالمنتدبين إلى البرامج القطرية 

وظفون عملهم في تسلم هؤالء الميات البلد المضيف أو عمليات االعتماد، سي، وبمجرد استكمال اتفاق2010

مناسب لمنصب مدير البرنامج القطري ال الشخصوعلى الرغم من إجراء المقابالت، لم يعثر على . البلد

وحدث بعض التأخر أيضاً في تعيين . في بيرو؛ وتعكف الشعبة المعنية على استعراض الخيارات المتاحة

 وباكستان، وفي الوقت نفسه، يعمل موظفو سري النكاأو إعادة إيفاد الموظفين إلى المكتبين القطريين في 

                                                      
  . عالوة على ذلك، هنالك أربعة مكاتب يتم تشغيلها باستخدام خدمات مستشارين مؤقتين 2
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جميع بسالسة اآلن وتعمل .  الصندوقبالنيابة عنالبرنامج القطري المعينون محلياً في هذه المكاتب 

  ).انظر الملحق الثاني لالطالع على القائمة(المكاتب األخرى 

  ة واإلدارية الترتيبات المؤسسي

 من اتفاقية 10من المادة  )أ(2 البند ، يتمتع الصندوق بموجبكما لوحظ في التقرير المرحلي للعام الماضي -7

 وظائفه ةباالمتيازات والحصانات الالزمة لممارس  من أعضائهعضو كل إقليمفي "لصندوق ا إنشاء

 بشأن 1947لعام األمم المتحدة ضمت إلى اتفاقية نوفي حالة الدول األعضاء التي ا." وتحقيق أهدافه

 تاالمتيازاهذه االمتيازات والحصانات هي نفس فإن ، هاوحصانات خصصةمتامتيازات الوكاالت ال

أما البلدان التي ليست أطرافاً في .  الواردة في تلك االتفاقيةالقياسية البنودوالحصانات المحددة في 

 يكون، )مثل متطلبات اإلجراءات الداخلية في البلد المعني(تفاقية وفي بعض الحاالت ألسباب عملية اال

. مع الحكومات لتيسير األمور على المستوى العمليللبلد المضيف عقد اتفاقيات ثنائية  الضروريمن 

 : ت أوجه التقدم التالية حتى اآلنق، تحقهذا الشأنوفي 

، )اتفاقية برنامج األمم المتحدة للبيئة(كينيا بلد المضيف مع للوقعت اتفاقيات ، 2010قبل عام  )1(

 مع – 2010وبتوقيع االتفاقيات الموقعة في عام . فييت نامو ،حدةجمهورية تنزانيا المتوبنما، و

إثيوبيا، وغانا، ورواندا، وزامبيا، يصل عدد اتفاقيات البلد المضيف السارية حاليا إلى سبع 

وطُلبت . وجاري االنتهاء من عقد اتفاقيات مع نيبال، والسنغال، والسودان وأوغندا. اتفاقيات

البرازيل، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والصين،  مضيف وقُدمت إلىمشاريع اتفاقيات للبلد ال

 ويجري استعراض وضع الصندوق .مدغشقر، وموزامبيق، ونيجيريا، وباكستان، وسري النكاو

وُأرسلت مذكرات شفوية إلى . مع حكومة اليمن نظراً لتغير الوكالة المضيفة في هذا البلد

  .وغينيا، والهند، والفلبينجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، 

، اعتمدت الحكومات المضيفة ما مجموعه ستة مدراء للبرامج القطرية 2010وفي نهاية عام  )2(

وباإلضافة إلى ).  وكينيا، وبنما، والسودان، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وفييت نام3في إثيوبيا،(

ن إثيوبيا ومدغشقر كموظفين ذلك، اعتُمد ثالثة موظفين في كينيا واعتُمد موظف واحد في كل م

منتدبين، مما رفع عدد الموظفين المعينين على الصعيد الدولي والحاصلين على اعتماد كامل في 

  . موظفا11ًبلدانهم المضيفة إلى 

 القطري مع برنامج األمم المتحدة المستوىة مضيفة على ل اتفاقية وكا13وقع الصندوق  )3(

وقد وضع الصندوق ترتيبات . ث اتفاقيات إضافيةاإلنمائي، والمفاوضات جارية بشأن ثال

استضافة مع برنامج األغذية العالمي من أجل ثالثة مكاتب، ومع منظمة األغذية والزراعة لألمم 

مكتب المتحدة في نيروبي ويستضيف مكتب األمم . المتحدة من أجل ستة مكاتب إضافية

وال تزال . ق في مدغشقرالصندوق في كينيا، وتستضيف وزارة الزراعة مكتب الصندو

ولم يتمكن الصندوق من إتمام . المفاوضات جارية لوضع ترتيبات استضافة المكتب في غانا

 .باكستان وغينيانظراً لألوضاع األمنية السائدة في المضيفة وكالة الترتيبات 

                                                      
  . في طور االعتماد3
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 الميبرنامج األغذية العومع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  اتفاقيات رسمية سوى توقَّعلم  )4(

على المستوى  اتفاقيات الوكالة المضيفة وسوف توضع. ومكتب األمم المتحدة في نيروبي

وموزامبيق، ، دولة بوليفيا المتعددة القوميات منظمة األغذية والزراعة لمكاتب معالقطري 

 اتفاقية بعد توقيع واليمن، وزامبيا في صيغتها النهائيةورواندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، 

  .مع منظمة األغذية والزراعةعالمية  يةارإط

  إدارة الموارد البشرية 

مع موظفي البرامج القطرية المعينين مباشرة الصندوق  يتعاقد أن 2009الربع الثاني من عام في قرر ت -8

على ن ين المعين الوطنيينفي السابق مع جميع الموظفي  يجري التعاقدوقد كان. على المستوى الوطني

. استشاريينخبراء  عن طريق وكالة أخرى من وكاالت األمم المتحدة أو بوصفهم نيالمستوى الوط

 المتحدة م مع برنامج األميةتفاقية اإلطارال، في جملة أمور، تعديل االمباشرتعيين القرار واستدعى 

 لجميع الموظفين الوطنيين والمحليين للحضور المرتباتف وكشتقديم خدمات بما في ذلك اإلنمائي 

 تقييم أداءلترتيبات  و)المعينين تعيينا مباشرا أو المتعاقد معهم عن طريق منظمة أخرى(طري الق

وبناء على ذلك عدِّلَت نشرة رئيس الصندوق المتعلقة باإلجراءات اإلدارية لمكاتب الصندوق . الموظفين

 .القطرية مباشرةللسماح للصندوق بتعيين موظفي المكاتب ، 2008نيسان /القطرية، الصادرة في أبريل

 عقدا مباشرا من 18وصدر حتى اآلن . 2010شباط /وصدر أول عقد مباشر للصندوق في فبراير

 عقدا بنهاية 30نحو إلى  إجمالي عدد العقود المباشرة ومن المتوقع أن يصلالصندوق لموظفين وطنيين، 

 بواسطة إحدى وكاالتينهم فسيستمر تعيأما الموظفون الذين لم يعيِّنهم الصندوق مباشرة . 2010عام 

  . على الصندوقخدمتهم مقصورةن أ تنص علىبعقود المضيفة األمم المتحدة 

 جميع موظفي الصندوقكشف مرتبات   إعداد مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في كوبنهاغنويتولى -9

وقد اختُبرت المعالجة . ائيبرنامج اإلنمالمع العالمية   اإلطاريةتفاقيةمحلياً بموجب االالمعينين الوطنيين 

عمل وهي ت،  بالفعلبالعقود التي يديرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيما يتعلق 2009في نهاية عام 

  . الصندوق الوطنيين الميدانييناآلن فيما يتعلق بجميع موظفي

الفصل ذو الصلة من وقد ُأعد . دولياًن يالمعين  الفنيينينموظفلصندوق في إدارة شؤون الاوسيستمر مقر  -10

 المتعلق بالموظفين المنتدبين المعينين دولياً، وسوف يصدر قريباً كجزء دليل إجراءات الموارد البشرية

وظفين الوطنيين المشؤون إدارة تتناول أجزاء أخرى ويجري إعداد . من دليل الموارد البشرية الجديد

 .على وجه التحديد

يا الموظفين الفنيين المعينين دولياً مع حزمة تعويضات منظومة وقد جرت مواءمة حزمة استحقاقات ومزا -11

  .األمم المتحدة، وسيجري توحيدها مع منظمات األمم المتحدة األخرى على مستوى المكتب القطري

  التدريب واالتصاالت

وقد استخدم . لمكاتب القطريةدورية لللصندوق بصورة  المعياريةاالتصاالت / مجموعات المعلوماتتتاح -12

. قد المؤتمرات بواسطة الفيديو لوصل الموظفين العاملين في المكاتب القطرية بمقر الصندوق في روماع

  الصندوق المفتوحة في أثناء في اجتماعاتالقطريينالموظفين إلشراك استخدمت هذه التكنولوجيا و
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تصال بين المقر االوأصبح .  التي تجريها الشعب واستعراضات الحافظات اإلقليميةاجتماعات الشُّعب

  . لتحسينمواصلة ا متسع لالمجال، لكن  اآلنوالميدان أفضل

بناء قدرات موظفي الصندوق العاملين في المكاتب القطرية /تدريبالحالية لعمليات الكان كثير من و -13

 العمل، والمشاركة في بعثات اإلشراف، وحضور حلقات العمل الوطنية أو أثناءتدريب ال من يستمد

 تدريب محددة، مثل التدريب في مجاالت التوريد تة، وفي بعض الحاالت المشاركة في مناسبااإلقليمي

 .واإلشراف واألطر المنطقية

تعيين الموظفين الجدد في الوقت المناسب وبفعالية في كل من المقر والمكاتب القطرية، يجري ودعماً ل -14

ضافة إلى ذلك، ينظر الصندوق في إجراء وباإل. إعداد الصيغة النهائية لبرنامج مؤسسي على اإلنترنت

 المستمر والنمو المهنيحلقات عمل وبرامج تدريب إعدادية في المكاتب القطرية لتحسين إدماج الموظفين 

  .للموظفين حديثي التعيين

  تكنولوجيا المعلومات

. ية، واصل الصندوق تحسين وصول المكاتب القطرية إلى الخدمات والتطبيقات المؤسس2010في عام  -15

 هو ضمان وصول المكاتب القطرية إلى موارد تكنولوجيا 2010وكان أهم ما تم إنجازه في عام 

 على نحو التحديد في هذه ةوقد ُأحرزت جوانب التقدم التالي. المعلومات واالتصاالت في المقر وتطبيقاتها

 :المجاالت

يستطيع  :صة االفتراضية تتمتع بالوصول إلى الشبكة الخاثمانية عشر مكتبا قطريا أصبح اآلن  )أ (

 .نفس التطبيقات المتاحة للموظفين في المقراستخدام الموظفون في هذه المكاتب القطرية 
شبكة الويب، يتيح لموظفي  حل لعقد المؤتمرات على  بنجاح، وهيWebExتجربة خدمة كُللت   )ب (

 .المكاتب القطرية المشاركة في اجتماعات الشعب
مع عد من المكاتب القطرية بقاعدة بيانات نظام القروض والمنح، التمكين من االتصال عن بتحقق   )ج (

 ويجري النظر في إجراء تجارب .على ما يفيد عن نجاح تجربة النظام نيروبي الحصول من

 .مماثلة في أقاليم أخرى
الستخدامها في نظام إدارة المشروعات والحوافظ تنفيذ االتصال عن بعد بقاعدة بيانات جرى   )د (

 .القطريةجميع المكاتب 
 آسيا والمحيط الهادي، وأفريقيا الشرقية أقاليم زيارات ميدانية إلى المكاتب القطرية في جرت  )ه (

 . قضايا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتسويتهاديروالجنوبية، وأفريقيا الغربية والوسطى لتق
غذية العالمي، مما  مشروع فريق التوريد المشترك مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األاكتمل  )و (

  .سيساعد المكاتب القطرية في توريد أجهزة الحاسوب

وتحقيقاً لهذه . ويعمل الصندوق على جعل التوصيل المالئم باإلنترنت حقيقة واقعة لكل مكتب قطري -16

الغاية، سوف تواصل شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عملها مع الشعب اإلقليمية إلجراء تقييم 

، بما فيها القنوات "على األرض"طري من أجل الوقوف على خيارات التوصيل المتاحة لكل مكتب ق

ن شأن تغيير مزود الخدمات وم. القائمة التي تستخدمها المؤسسات المالية الدولية ووكاالت األمم المتحدة
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ي غير أن استبدال مزود. حل العديد من المشاكلضافة مزود ثان كمزود احتياطي أن ي أو إالمحلي

  .خدمات اإلنترنت قد ال يكون خيارا في بعض المكاتب القطرية، وسوف يجري التماس حلول أخرى

  والترتيبات المصرفية التقارير ورفعالميزنة والمحاسبة 

م إقامة توضع الترتيبات المالية والمصرفية بوجه عام عن طريق المنظمة المضيفة بغية ضمان عد -17

غير أنه حين تهيئ الظروف دعماً إدارياً أفضل . المكتب القطريوازية في الصندوق ألنظمة وهياكل م

 .للمكتب القطري، توضع ترتيبات بديلة إلدارة النفقات اإلدارية ورفع الكفاءة

 بناء لمث بدأت هذه المكاتب القطرية باالنخراط أكثر وبصورة تدريجية في مجاالت 2008عام منذ  -18

  .ت واإلشراف عليها المشروعاوتصميمالشراكات وحوار السياسات 

عن مساعد الرئيس التي صدرت ،  ورصدهالتوجيهية لتخطيط الحضور القطريالخطوط قدمت وقد  -19

 عن ، النماذج الواجب استخدامها في تقديم التقارير2007كانون األول /لدائرة إدارة البرامج، في ديسمبر

 ورمز منفرد لكل مكتب – لقطري إدارة الحضور ا–المحددة برمز نشاط معين تكاليف المكاتب القطرية 

  .قطري

 أثناء السنة عن أن في اإلمكان تحسين إجراءات وضع ميزانية االرتجاعيةمات وكشفت الخبرة والمعلو -20

مطابقة الحسابات وتحويل األموال ، وال سيما فيما يتعلق بوضع الميزانية، وتهاالمكتب القطري ومحاسب

 .ى المكاتب القطرية إلالمضيفةالصندوق وعن طريق المنظمات من 

وسوف يحدد هذا الكتيب إجراءات . ويستكمل الصندوق حالياً إعداد كتيب إداري بشأن الحضور القطري -21

، والمحاسبية ، وإعداد التقارير الماليةالميزنة(مفصلة في جميع مجاالت إدارة المكاتب القطرية 

نولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمصروفات، والموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والتوريد، وتك

وأمن الموظفين، واالمتيازات والحصانات، واستمرارية العمل، والحيز المكتبي وأماكن العمل، وإدارة 

، إلى جانب مسؤوليات موظفي المكاتب القطرية وموظفي المقر، )األصول، والخدمات اإلدارية األخرى

  .وأساليب العمل مع الوكاالت المضيفة

  لنتائج المحققة في األنشطة البرنامجيةا – ثالثاً

 ، بما في ذلك للصندوقمكتباً قطرياًّ 24أدناه إلى تقارير مرحلية واردة من المعروضة تستند النتائج  -22

  . المنتدبونالمكاتب التي يرأسها مديرو البرامج القطرية

ن التركيز وكا.  القطريهلبرنامجلخاصة متطلبات االيتوقف برنامج عمل كل مكتب قطري على و -23

تصميم البرنامج ودعم على ينصب ال سيما منذ بدء اإلشراف المباشر، و للمكاتب القطرية، األساسي

أو يشكلون جزءاً من مبادرة شاملة  قطاعيةنُهج بموظفوها يلتزم التي كتلك المكاتب بعض وفي . تنفيذه

ويؤدي نُضج . حوار السياساتعلى الشراكات ونسبياً ر بينصب تركيز أك، "واحدةالمتحدة المم األ"

  .فرادى المكاتب يضطلع بها موظفو البرنامج القطري أيضاً دوراً في تحديد خليط األنشطة التي



EB 2010/101/R.15 

7  

المعنية، وذُكر أن هذا بلدان ال أثر ملحوظ على اقتصادات  واألزمة الماليةكان الرتفاع أسعار األغذيةوقد  -24

يرات في يكما أن االنتخابات والتغ. فيه كل المكاتبالسياق القطري الذي تعمل سمات  من ةهامسمة  شكل

 .الحكومات كانت لها آثار على البلدان التي يوجد للصندوق فيها حضور

بينها وبين تمييز ال يصعب عادةً ةتب القطرياها المكتومن األهمية بمكان مالحظة أن النتائج التي حقق -25

 .النتائج اإلجمالية للبرنامج القطري

  تنفيذالدعم تصميم البرامج و

 علىلقد كانت للمكاتب القطرية أهمية كبرى في التفاوض مع الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين  -26

وتمكن موظفو . توقيت بعثات اإلشراف ودعم التنفيذ، ووفرت في حاالت عديدة القيادة لهذه البعثات

لة أكبر عن طريق ما  من متابعة توصيات البعثات بسهوالمشروعاتالمكاتب القطرية بفضل قربهم من 

 .قاموا به من زيارات للمشاريع بعد اإلشراف

 مشروعا استثماريا 11، شارك موظفو المكاتب القطرية في تصميم 2010وخالل النصف األول من عام  -27

بما في ذلك البعثات المشتركة مع (دعم تنفيذ أو استعراض منتصف المدة / بعثة إشراف50وحوالي 

 ).دولي ومصرف التنمية اآلسيوي واالتحاد األوروبي والبعثات الثنائيةشركاء الصندوق كالبنك ال

؛ ويكادون يكونون برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائجوشاركوا في تصميم اثنين من 

 بما في ذلك استعراض منتصف –قد اشتركوا جميعا في شكل من أشكال استعراض البرامج القطرية 

مج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج وحلقات العمل التي يشارك فيها البري الرسمالمدة 

كما أنهم قدموا الدعم لعمليات التقييم، بما فيها عمليتا تقييم . المشروعاتموظفو الحكومات وموظفو 

القطرية تركز بصفة  وفي حين أن المكاتب 4.بالتمايز بين الجنسين المتعلق مواضيعيمؤقتتان والتقييم ال

 في القائمة االستثمارية، فقد ثبت أنها أداة فعالة لإلشراف على منح الصندوق المشروعاترئيسية على 

  .البلد ولمتابعتها

 تقني في عمليات تصميم المشروعات، وال سيما إسهاموتشارك المكاتب القطرية بوجه عام في توفير  -28

 السابقة وأخذ المعارف المحلية في الحسبان لدى اتالمشروعضمان مراعاة الدروس المستفادة من 

 الجارية لتلبية األوضاع المشروعاتكما أنها ساهمت في التغييرات التي ُأدخلت على تصميم . التصميم

ووفر .  االقتصادية المتغيرة التي يشهدها المستفيدون، وتناول السياسات الحكومية الجديدة–االجتماعية 

  . إثراءهاالستمرارية للبرامج القطرية وحققلمؤسسية للصندوق في البلد ااإلبقاء على الذاكرة ا

البرامج إلى المكتب القطري للحصول على الدعم والتوجيه بشأن الوفاء بااللتزامات /المشروعاتوتلجأ  -29

وتقوم المكاتب القطرية بانتظام . لصندوق، تمشياً مع اللوائح واإلجراءات الحكوميةتجاه ااالئتمانية 

جرى استعراضها في معظم وي. يزانيات السنوية وخطط التوريدمساعدة في إتمام خطط العمل والمبال

وقد قدم العديد من . الحاالت قبل إرسال الوثائق إلى الوزارات المنفذة من أجل إحالتها إلى مقر الصندوق

م اإلدارة المالية، مما تيسير استعراضات لنظ/المكاتب القطرية مزيداً من الدعم المباشر للمشاريع بإجراء

. كشف عن أوجه ضعف عديدة في النظم والضوابط، باإلضافة إلى ضعف قدرة اإلطار المالي للمشاريع

                                                      
  . أبدت تقارير التقييم تعليقات مشجعًة تمامًا بشأن المكاتب القطرية4
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  قدر استطاعتها المكاتب القطريةاضطلعتوقد . واقتُرحت تدابير عالجية وهي حالياً في طور التنفيذ

جعات في الوقت المناسب ومتابعة في مجال مراجعة الحسابات لكي تضمن إجراء المراأيضاً بدور 

  .توصيات المراجعة عند الضرورة

، 2009/2010ففي .  لتنفيذ المشروعات هو أيضاً وظيفة هامة للمكاتب القطرية المبكر والسابقإن الدعم -30

وعملت المكاتب القطرية على إزالة .  حيز النفاذحضور قطريوجد فيها  لبلدان ياقرض 18 خلد

 بين موافقة المجلس التنفيذي تنقضي متوسط الفترة التي وأصبح.  شروط النفاذاءاستيف بغية االختناقات

 في البلدان التي يوجد بها حضور قطري أقصر من المتوسط لجميع النفاذعلى المشروع ودخوله حيز 

 شهرا 12.8 شهراً في مقابل متوسط يبلغ 11.5المشروعات التي دخلت حيز النفاذ خالل السنة، بمقدار 

كما أن الفترة بين موافقة المجلس والصرف األول تقلصت كثيراً . ان التي ال توجد بها مكاتب قطريةللبلد

 14.5توجد بها مكاتب قطرية، بمقدار ال لبلدان التي توجد بها مكاتب قطرية مقارنةً بالبلدان التي في ا

  . في المائة20 شهرا، مسجلة انخفاضاً نسبته 18.4شهرا في مقابل 

من أجل ض، و المكتب القطري في كينيا وحدة المركزية إلدارة القر، أنشأ2008نيسان /في أبريلو -31

 للمشروعات التي يشرف عليها الصندوق إشرافاً مباشراً في  للبرامج التجريبيةسحبال طلبات معالجة

 المنح من المشروعات التي يتم/وتعالج وحدة إدارة القروض اإلقليمية جميع طلبات القروض. اإلقليم

وانصب التركيز الرئيسي في النصف األول . اإلشراف عليها مباشرة في إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية

 على تحسين زمن تجهيز طلبات السحب وتقليل الشكاوى من المشروعات التي شهدتها 2010من عام 

 إلى 2009عام  يوما في المتوسط في 53التجهيز في مكتب نيروبي من زمن وقد تحسن . الفترة السابقة

 باستخدام ةلمكاتب الصندوق القطري البرنامج التجريبي سمح وقد .2010حزيران /بنهاية يونيو يوما 27

 والخدمات المالية بالمراقوتتوقع شعبة .  والموافقة على الصرف عن بعدعملية نظام القروض والمنح

تستغرقه المعالجة حاليا لبعض تقييم النتائج في غضون ثالثة أشهر استنادا إلى وسطي الوقت الذي 

يوسع ليشمل شعبا ف وفي حال كان البرنامج التجريبي ناجحا .تكاليف القروض المختارة وحدوث األخطاء

  .أخرى

  إدارة المعرفة

تشكل إدارة المعرفة مجاال مهما من مجاالت تركيز المكاتب القطرية، ولكنه يصعب عادةً عزلها عن  -32

ركزت أنشطة إدارة المعرفة بصورة رئيسية على تبادل المعارف وقد . اإلشراف وحوار السياسات

من أجل البرامج  رسمياًّ 5ةولذلك، ُأنشئت فرق إدارة البرامج القطري. والخبرات بين المشروعات

لبناء حلقات عمل  نظمت المكاتب القطريةقد و. القطرية، مع قيام المكاتب القطرية بدور تيسيري رئيسي

وثبت أن استعراضات البرامج القطرية  .مل سنوية الستعراض البرامج القطريةوحلقات عروح الفريق 

تشكل أسلوباً ) التي تضم ممثلين عن الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين (الفرقالتي تجريها هذه 

 في جميع  إدارة البرامج القطريةفريق، شارك رواندافي ف. فعاالً لتقاسم المعرفة بشأن البرامج القطرية

  .  المشروعاتتنفذهجتماعات الختامية لبعثات المتابعة ودعم التنفيذ، وتقاسم آراءه بشأن العمل الذي اال

                                                      
 موظفين يعملون بالوحدات الوظيفية ذات الصلة  يرأس مدير البرنامج القطري فريق إدارة البرنامج القطري، ويتألف الفريق من5

  .ويعمل الفريق على أساس إلزامي ومنهجي ومستمر طوال عملية البرنامج القطري بكاملها. بالصندوق
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 إلىخدمات مثل إنتاج العروض البيانية والنشر المكتبي، باإلضافة ، يقدم المكتب القطري مدغشقروفي  -33

تب القطري، حلقة عمل ، تحت رعاية المكبيرووقد عقدت في . الفيديو وأدوات االتصال األخرىأفالم 

(Resultados de la lucha contra la pobreza rural: Gobierno del Peru – FIDA) وصف في 

خدمات المشروعات كيف ساهمت هذه األنشطة الممولة من الصندوق في ) المستفيدون(أثنائها مستخدمو 

واصلة تطبيق منهجيات وقد عزز هذا العرض قرار ممثلي الحكومة بم. تحسين مستوياتهم المعيشية

، الفلبينوفي . يتوقعونه واالصندوق الرامية إلى مكافحة الفقر، بما أن النتائج حققت نجاحاً أكبر مما كان

 تشكل منتدى ،نظم المكتب القطري وهيئة التنمية االقتصادية الوطنية التابعة للحكومة سوقاً لتعلم المعارف

ووصل المكتب القطري في اليمن . من الجهات الفاعلةلعرض المعارف وتقاسمها من مجموعة واسعة 

معتاد، ساهم في عدد من المقاالت الصحفية التي ومختلف إلى حد ما عن الجمهور ال أعرضإلى جمهور 

  .قدمت معلومات عن استراتيجية الصندوق ونهجه وأنشطته في اليمن

  االبتكار

ويرجع هذا إلى حد كبير إلى نقص . الية نسبياًيشكل االبتكار مجاال كانت فيه المكاتب القطرية أقل فع -34

الفصل بين  ويصعب عادة.  التي يمكن تكريسها لالبتكار– البشرية والرأسمالية على حد سواء –الموارد 

فالمكاتب . ك التي تقدمها مشروعات يمولها الصندوقاالبتكارات التي تستحدثها المكاتب القطرية وتل

توسيع النطاق مع المشروعات األخرى الممولة من أجل القطرية في وضع يسمح لها بتحديد االبتكارات 

وكانت أغلبية االبتكارات الموصوفة في التقارير . ن في التنميةيخراآلشركاء من ال أو من الصندوق

 توجد بعض غير أنه.  إلى المكتب القطريعزوهاوال يمكن  مستوى المشروع المرحلية تتم على

  .االستثناءات الملحوظة

 على سبيل المثال، أدخل المكتب القطري استخدام مذكرة تفاهم في شراكات البرامج لتفصيل نيجيرياففي  -35

ومن المنتظر أن يسفر ذلك عن . مهام الشركاء ومسؤولياتهم والنتائج المتوقعة بالقيم الكمية والنوعية

ر المكتب القطري زيارة إلى الصين ، يّسالصينوفي . لمسؤولياتزيادة الوضوح من حيث األدوار وا

التابع للصندوق  لصينلالقطري برنامج  المع بهدف إقامة تعاون المؤسسة العالمية للطاقة البديلةقامت بها 

وربما يتم تجسيد شراكة أخرى مع هذه . في مجال الطاقة البديلة للمجتمعات المحلية الريفية الفقيرة

  .المؤسسة

  حوار السياسات

 إلى أن يقام على أساس حاالت وخبرات مثبتة، تقدم دليالً  لكي يكون فعاالًحوار السياساتيحتاج  -36

وموظفو المكاتب القطرية للصندوق في وضع يتيح لهم التعرف على الخبرات . وقصص نجاح مقنعة

  .طني والمحلي الصعيدين الوىالمكتسبة من المشروعات التي يمكن أن تؤثر في السياسات عل

جتماعات العمل واالفي فرق المشاركة  بصورة روتينية ةالقطريالمكاتب  من موظفي اتتطلب الحكومو -37

التنمية /وتشارك معظم المكاتب في مجموعات مواضيعية محلية بشأن الزراعة. اتتنظمها الحكومالتي 

تواصل  المتحدةتنزانيا ورية جمهموزامبيق ورواندا و في ةتب القطريافالمك. الريفية، واألمن الغذائي

 . الشاملينهج القطاعال بشأن التوجيهيةاللجان م بدور نشط في رسم السياسات في سياق اجتماعات القيا

 :ي اضطلعت فيه المكاتب القطرية بدور مهم ما يليذالومن األمثلة األخرى على حوار السياسات 
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ساعدة الحكومة على إعداد وتنفيذ ، عمل المكتب القطري مع جهات مانحة أخرى لمزامبيافي   )أ (

استراتيجية وطنية واقعية بشأن مكافحة أمراض الماشية، تتضمن شراكات بين القطاعين العام 

 .والخاص
 إلى المشاركة في الفريق الرئيسي المعني بعقد الهنددعت الحكومة المكتب القطري في   )ب (

عيشة الريفية، وهو برنامج يموله البنك م الدعم إلى الحكومة في البعثة الوطنية لسبل الميتقد/شراكة

وهذا البرنامج مصمم حول قطاع التمويل الصغري مع مؤسسات من . الدولي تمويالً جزئياً

وتحرص الحكومة على الحصول على . ي جميع أنحاء البلد، وسيجري تنفيذه فةالدرجة الثالث

 .ق عبر البلدمشورة الصندوق ودعمه في تعميم البرنامج في جميع مشروعات الصندو
، شارك مسؤول البرنامج القطري في عدة مناقشات وقدم إليها الدعم، مما شجع سري النكاوفي   )ج (

البنك المركزي على الموافقة على سياستين مهمتين لتيسير استقطاب تأييد القطاع المصرفي 

 .للمناطق الريفية والسماح بمشاركة شركات االئتمان في تقديم القروض
أن تطبق مشروعات الصندوق، على أساس طلبت وزارة الزراعة والتنمية الريفية ، فييت ناموفي   )د (

تجريبي، الخطوط التوجيهية الجديدة للوزارة؛ وسوف تستخدم الخبرات المستمدة من هذه التجارب 

 .فعاليتهافي تقييم 
 في إشراك الصندوق في وضع بالغة، أسهم مسؤول البرنامج القطري مساهمة مصروفي   )ه (

 .موضع التطبيق 2030حتى عام  للحكومة الزراعيةية التنمية استراتيج
، شارك مسؤول البرنامج القطري في إعداد منتدى مهم يتصل بتسيير الموارد السودانوفي   )و (

 االستفتاء في لما سيسفر عنهالطبيعية في الدول الحدودية بين شمال السودان وجنوبه استعدادا 

  .أوائل السنة القادمة

  الشراكات

كما أن معظم العمل المعني يجري . ك المشاركة في حوار السياسات وأنشطة الشراكة وقتا طويالًتستهل -38

 اإلشراف المباشر من أجلوقد هيأ الوقت اإلضافي الذي يقضيه مدير البرنامج القطري في البلد . في البلد

 مكّن الصندوق من فرصاً إلقامة شراكات جديدة وتغذية الشراكات القائمة، في حين أن الحضور القطري

 مممل العضوية في فريق األاصندوق عضو كوال. داخل البلدنتظاماً مع شركائه الجتماع بصورة أكثر اا

، بواسطة بنشاط وشارك الصندوق.  تقريباَ البلدان التي له فيها حضور قطريجميعفي  6المتحدة القطري

  .في معظم البلداننمائية لمساعدة اإلاألمم المتحدة لمكاتبه القطرية، في عملية إطار 

 في مبادرة األمم المتحدة الواحدة التجريبية، ويرأس اثنين قطريالحضور لابلدان من  خمسةويشارك  -39

بانتظام في المجموعات ة تب القطريايساهم موظفو المكو .منهما مدير منتدب للبرنامج القطري

مواضيع ذات الو واألمن الغذائي، الزراعة، التي تتناول موضوعات مثل المواضيعية للجهات المانحة

الجنسين خدمات تنمية األعمال التجارية في كينيا، والتمايز بين مثل  (خاصة للبرنامج القطريالهمية األ

  :  إقامتها بواسطة المكاتب القطرية ما يليتسنتومن األمثلة األخرى على الشراكات التي . )في بنما

                                                      
  . من الموظفين المعينين دولياًّ فقط، ولذلك ال يشارك الصندوق فيه كعضو منتظملقطري في نيجيريافريق األمم المتحدة ايتألف   6
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 جهدا ضخما إلرسال رد الصندوق على استراتيجية ، بذل مسؤول البرنامج القطريإثيوبيافي   )أ (

خالل حلقات العمل االستشارية المعقودة إلى الشركاء في التنمية الحد من الفقر الخاصة بإثيوبيا 

  7.التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيافي إثيوبيا في إطار برنامج 

ي القطاع الزراعي، وال  عمله مع الجهات المانحة األخرى فاأوغندواصل المكتب القطري في   )ب (

الوكالة ة، واالتحاد األوروبي، والدانمركية للتنمية الدوليالوكالة سيما مصرف التنمية األفريقي، و

 .ة، والبنك الدولياألمريكية للتنمية الدولي
الوكالة ، مثل نيبالخالل فترة التقييم، تحسنت عالقات العمل مع الجهات المانحة الثنائية في   )ج (

، والوكالة األمريكية ")الطرق من أجل التنميةممرات "توسيع نطاق نهج (ي تعاون الدولاليابانية لل

التنسيق الوثيق بويعمل المكتب القطري . للتنمية الدولية، ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة

ة مع منظمة األغذية والزراعة لدعم برنامج الحراجة والثروة الحيوانية في األراضي المستأجر

 .الذي يستفيد من منحة فنلندية موجهة عن طريق منظمة األغذية والزراعة
 والمشاركة في منتديات الجهات المانحة االتصاالت باكستانحسن التفاعل المتكرر مع حكومة   )د (

التنسيق مع منظمة األغذية :  الشراكات مثلإقامةكثيرا مع الصندوق، مما زاد من فرص 

 ومشروع األمن مشروع زيادة غلة المحاصيلعالمي من أجل والزراعة وبرنامج األغذية ال

الغذائي الممول من االتحاد األوروبي، وبين مشروعات التمويل الصغري التي يقدمها الصندوق 

وقد عقدت . ةوزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدومبادرات التمويل الصغري التي تطلقها 

 يالوكالة اليابانية للتعاون الدول، وةة الدولية في المملكة المتحدوزارة التنميمناقشات مع إيطاليا، و

 .بشأن شراكات التمويل المشترك الممكنة
 من التماس بنما  فيمكتبالنت مشاركة الصندوق النشطة في الفريق القطري لألمم المتحدة مكّ  )ه (

ثل منظمة الصحة  حتى من الشركاء غير التقليديين ماالهتمام البالغ ببرنامج الصندوقاآلراء و

  .العالمية

  بناء القدرات

بناء قدرات موظفي المشروعات القطريين والنظراء  أيضاً دوراً هاماًّ في  القطريةتؤدي المكاتب -40

وقد واصلت المكاتب القطرية تقديم الدعم إلى موظفي المشروعات في مجاالت مثل المالية، . الحكوميين

كما قدمت األفرقة الدعم لوحدات تنسيق المشروعات في . فيذوالتوريد، وإدارة المشروعات لتحسين التن

تنفيذ التوصيات الصادرة عن بعثات اإلشراف والمتابعة، فنشأت بذلك جوانب تآزر بين المكاتب القطرية 

ر موظفي المشروعات، وبخاصة يوتستلزم كثرة حركة تغي. والمشروعات التي يدعمها الصندوق

وقد ثبت أن المشاركة في بعثات . اد تكون مستمرة لبناء قدرات الموظفينالموظفون الرئيسيون، جهوداً تك

  .اإلشراف الخاصة بالمشاريع التي يدعهما الصندوق تشكل وسيلة فعالة لبناء القدرات

                                                      
.  في إطار الشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا2002حزيران / في يونيوالتنمية الزراعية الشاملة ألفريقيابرنامج  إطار ُأعد  7

ويهدف إطار برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا إلى تقليل الجوع والفقر، وتحقيق النمو االقتصادي عن طريق الزراعة، والحد من 
  .ية، وفتح الطريق أمام التوسع في الصادرات الزراعيةعبء استيراد األغذ
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  2011 خطة الحضور القطري لعام – رابعاً

  ف األهدا–ألف 

.  لبرامج الصندوق اإلنمائيةلتعزيز الفعالية مواصلة توطيد الحضور القطري 2011سيجري خالل عام  -41

  :ومن المتوقع أن يتحقق هذا الهدف عن طريق ما يلي

 المساعدة في مواءمة االستراتيجيات والمشروعات القطرية مع سياق البلد ومع الخطط الحكومية؛  )أ (
 تنفيذها؛دعم تقديم دعم فعال من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب لإلشراف على المشروعات و  )ب (
 التنمية الريفية ونشر هذه النهج؛ مبتكرة للحد من الفقر الريفي ولتحقيق استكشاف نُهج  )ج (
 وبرنامج عمل أكرا بشأن فعالية المعونةمواءمة عمل الصندوق بصورة أوثق مع إعالن باريس   )د (

 على الصعيد الوطني؛
 إقامة شراكات وعالقات تعاونية على الصعيد الوطني؛  )ه (
قر الريفي، والمساعدة في ابتكار استجابات فعالة على تحسين فهم الصندوق للظروف المتغيرة للف  )و (

 الصعيد الوطني؛
 .المشورة السياساتية  )ز (

 على 2011ولتحقيق األهداف المذكورة أعاله، سوف تركز أنشطة الحضور القطري للصندوق في عام  -42

 :ما يلي

 إما مباشرة إتمام اتفاقيات البلد المضيف وترتيبات الخدمة على المستوى القطري وتعيين الموظفين  )أ (

مع الصندوق أو عن طريق وكالة شقيقة من وكاالت األمم المتحدة، وتشغيل المكاتب القطرية 

  الخمسة المتبقية تشغيال كامالً؛

التقدير إعداد استراتيجية المكاتب القطرية الخاصة بالصندوق، وذلك أيضا باستخدام استنتاجات   )ب (

االستراتيجية إلى المجلس التنفيذي لكي ينظر فيها  الذي أجرته إدارة الصندوق، وتقديم هذه الذاتي

  ؛2011أيار /في دورته في مايو

بدء عملية إنشاء المكاتب القطرية اإلضافية الخمسة، على النحو المقرر في خطة الصندوق   )ج (

  .متوسطة األجل

 :ولدى القيام باألنشطة المذكورة أعاله، سيولي الصندوق عناية خاصة للمبادئ التالية -43

تعمل على المستوى التشغيلي لتعزيز وأن ،  نسبياًالمكاتب القطرية للصندوق صغيرةأن تظل   )أ (

الهدف األساسي المتمثل في تعزيز األثر بواسطة تحسين دعم تنفيذ المشروعات، وحوار 

  ؛السياسات، وإقامة الشراكات، وإدارة المعرفة

. رق فعالية من حيث التكلفةأن يعتمد الصندوق، لدى إقامة المكاتب وتعيين الموظفين، أكثر الط  )ب (

ويتعين إنشاء المكاتب القطرية للصندوق في أماكن عمل منظمات األمم المتحدة األخرى أو 

  األفضلية للبرنامج اإلنمائي؛حالمؤسسات المالية الدولية، مع من
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مكاتبه من أجل ) اإلغالق(أن يعد الصندوق، كجزء من استراتيجيته القطرية، سياسة للخروج   )ج (

وقد سبق أن أغلق الصندوق مكتبين . ة إذا انتفت الحاجة إلى وجود المكتب القطريالقطري

 .قطريين في كولومبيا ونيكاراغوا

، إذا وافق عليه المجلس، من إنشاء 2011ن توسيع النطاق المقترح بخمسة مكاتب قطرية في عام سيمكِّو -44

ع هذه البلدان يولجم. نيسيا، ومالوي، وماليبنغالديش، وغواتيماال، وإندو: ةمكاتب قطرية في البلدان التالي

 .برامج مهمة مع الصندوق

  المعايير المطبقة في اختيار المكاتب القطرية الجديدة –باء 

 :لدى اقتراح المكاتب القطرية الجديدة، استندت إدارة الصندوق في اختيارها إلى المعايير التالية -45

المقدم تمويل اللتكلفة اإلجمالية للمشروعات، واحجم البرنامج، كما يعبر عنه عدد المشروعات، و  )أ (

 الصندوق؛ وال تستثنى من ذلك سوى  البلدان ذات الظروف الخاصة مثل الدول الهشة؛من 
 وجود بيئة سياساتية ومؤسسية مواتية تتيح الفعالية للحضور القطري؛  )ب (
 قطري؛اللحضور لطلب الحكومة   )ج (
مم المتحدة أو المؤسسات المالية الدولية لتسكين إمكانية الدخول في اتفاقية مع إحدى وكاالت األ  )د (

 .المكتب القطري للصندوق وموظفيه

 من حيث كل من عدد –فيما يتعلق بحجم البرنامج، تمتلك بنغالديش ثاني أكبر حافظة في الصندوق  -46

 وتمتلك غواتيماال).  مليون دوالر أمريكي217(الصندوق المقدم من تمويل الوقيمة ) ثمانية(المشروعات 

شملها مريكي؛ وهي أيضاً أكبر حافظة لم ي مليون دوالر أ94متها ي مشروعات قةحافظة تتألف من خمس

 . والكاريبيالالتينية أمريكا إقليمبعد حضور قطري للصندوق في 

 ماليين دوالر أمريكي أكبر 107تشكل مالي التي لديها خمسة مشروعات يمولها الصندوق بمبلغ وبالمثل،  -47

هي عاشر أكبر حافظة و. يقيا الغربية والوسطى لم يخدمها بعد حضور قطري للصندوقأفرحافظة في 

وإلندونيسيا . حيث كل من عدد المشروعات وقيمة التمويل المقدم من الصندوق نفي الصندوق م

ونتيجة .  مليون دوالر أمريكي90 مقدارهمشروعان فقط، ولكنهما يحصالن على تمويل من الصندوق 

كما . قيمةاألعلى   الحافظة الرابعة عشرةية بكاملهادونيسيا تشكل في حافظة الصندوق الحاللذلك، فإن إن

.  مليون دوالر أمريكي39أن مالوي تمتلك حافظة ضخمة من ثالثة مشروعات يمولها الصندوق بمبلغ 

ى، وهي واحدة من أكبر حافظتين قطريتين لم يخدمهما بعد حضور قطري في أفريقيا الشرقية والوسط

  .وهي توفر بيئة تمكينية للدعم السياساتي والمؤسسي

سوف يرأس جميع المكاتب المذكورة أعاله موظفون معينون على الصعيد الوطني، وذلك في السنوات و -48

وسيحتفظ الصندوق بخيارات تعيين الموظفين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة . على األقل األولى

تكلفة من حيث الفعالية أكثرها تركيزا على النتائج وعتماد أكثر األساليب وكاالت األمم المتحدة بغية ا

 على ستية األخرىي والخدمات اللوجيالمكتبالحيز وسيعتمد في توفير . لتوفير الموظفين للمكاتب القطرية

عالمي، نمائي، وبرنامج األغذية البرنامج اإلالوكاالت األمم المتحدة الشقيقة كمنظمة األغذية والزراعة، و

 .خرىاألدولية المالية المؤسسات الو
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ضمان وضع ترتيبات مالئمة على  إدارة الصندوق حرصتولدى توسيع الصندوق لحضوره القطري  -49

وباإلضافة إلى ذلك، ال بد .  التشغيلتحقيقاً لفعالية الترتيبات اللوجستية المناسبة وتوفيرلتعيين الموظفين، 

 .تحسين التنميةالعائدة من ائد بالفومن تعويض تكاليف هذا التوسع 

 12 مكتباً يرأس 35وسوف يرفع التوسيع المقترح العدد اإلجمالي للمكاتب القطرية الموافق عليها إلى  -50

وسوف تقدم هذه .  منها مسؤولون وطنيون معينون محليا23ًللبرامج القطرية ويرأس منتدبون منها مدراء 

بالتزامات من ) ائة من العدد اإلجمالي للمشروعات في الم59( مشروعا 152المكاتب الدعم لنحو 

 ). في المائة من القيمة اإلجمالية للحافظة الحالية69 ( مليار دوالر أمريكي3.2الصندوق مقدارها 

   ترتيبات توفير الموظفين–جيم 

 ترتيبات إلدارة موظفي المكاتب القطرية لوضعبصورة رئيسية  2011 في عام هسيكرس الصندوق جهود -51

 ن عقد الصندوق لكل موظفي المكاتب القطرية الذيسيمددولهذا السبب . يقة أكثر استجابةً لحاجاتهمبطر

باإلضافة إلى و). ثالث سنوات على األقل(كان أداؤهم جيداً وكانت خدماتهم الزمة في األجل المتوسط 

تكلفة، من حيث الية أكثر فعالو إدارة المكاتب القطرية أكثر كفاءة سيجري العمل على أن تكونذلك، 

برنامج اإلنمائي ووكاالت األمم المتحدة الالحصول على الخدمات من مصادر خارجية كأساسا من خالل 

 .قيقة األخرىشال

وقد عكفت إدارة الصندوق على مواصلة اختبار نماذج مختلفة من الحضور القطري، وبخاصة عن  -52

منتدبون للبرامج القطرية وعن طريق إنشاء مكتب طريق زيادة عدد المكاتب القطرية التي يرأسها مدراء 

 للخدمة في الموظفين المعينين دولياًوتتطلب هذه المبادرات بعض . كينياب إقليمي في نيروبي، شبه

 : إدارة الصندوق بما يليقامتوتحقيقاً لهذه الغاية، . ماوالمكاتب القطرية، بدال من مقر الصندوق في ر

  بين في ذلك من مقر الصندوق إلى المكاتب القطرية؛ الموظفين الراغإعادة إيفاد  )أ (

  تعيين موظفين دوليين تشكل المكاتب القطرية مراكز عملهم في مقابل مقر الصندوق؛  )ب (

موظف تنص جميع التعيينات الجديدة للموظفين الدوليين على أنه يجوز إلدارة الصندوق أن تنقل ال  )ج (

 المعين إلى المكاتب القطرية؛
إلى نظام المنح والقروض مباشرةً لمكتب القطري الكائن في نيروبي تجربة وصول موظفي ا  )د (

  .وتجهيز الصرف، مما يمكن أن يسفر عن إلغاء بعض عمليات تجهيز الصرف في المقر

 اإلقليمية التي يرأسها شبهوفي حين أن ما تقدم قد ساعد في توفير الموظفين للمكاتب القطرية والمكاتب  -53

 مسألة توفير الحوافز المناسبة لكي يوافق الموظفون المعينون دولياً على مدراء للبرامج القطرية، فإن

قطري، ال اإليفادفمعظم الموظفين العاملين في المقر ال يقبِلون على اختيار . كامالًاالنتداب لم تجد حال 

ويرجع بعض السبب في ذلك إلى عدم وجود حافز لالنتقال، كما أن األوضاع القطرية الصعبة تشكل 

 .ثبطات مؤثرة في بعض الحاالتم

 البلدان الذي يعين فيوتكتسب مسألة الحوافز المزيد من األهمية عندما تكون مواصفات كفاءة الموظف  -54

طلباً مرتفعاً على المشورة االستراتيجية والسياساتية، يستلزم يواجهون الموظفون القطريون ف. مرتفعة

ظم األحيان، ينبغي أيضاً أن يكون الموظفون قادرين وفي مع. االتصال على مستوى رفيع مع الحكومات
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ويتحاج الموظفون المكلفون إلى . على العمل باستقاللية مع الحصول على أدنى حد من التوجيه من المقر

ومن . تمكينهم من فهم السياق اإلقليمي والوطني على نحو أفضل مما هو عليه حين يعملون من المقر

، يحتاج الموظفون القطريون إلى وضع مماثل لوضع االستراتيجيار منظور إقامة الشراكات والحو

 .الشقيقة والمؤسسات المالية الدولية العاملة في البلدرؤساء وكاالت األمم المتحدة 

البرامج القطرية  (Managers)رح لتعيين مدراء مقتوفي ضوء ما تقدم، تنظر إدارة الصندوق في  -55

 الدرجة يمنحوا بذلك بحيث للبرامج القطرية (Directors) يرينمد بوصفهم 5-  فالدرجةالحاصلين على 

 والمنتدبون 1-دم الدرجةوسوف يحتفظ الموظفون الحاليون الحاصلون على .  خالل فترة انتدابهم1-دم

وبعد العودة إلى المقر، يعود الموظفون الذين كانت .  كمديرين1-ددرجتهم مإلى المكاتب الميدانية ب

 مدير البرنامج  هيالوظيفية صفتهم إلى هذه الرتبة مرة أخرى، وتصبح 5- هي ف في السابقدرجتهم

مدراء ومن المتوقع أن يشجع هذا كبار الموظفين على قبول وظائف . (manager) القطري مرة أخرى

، عندما تستدعي الظروف ذلك، أن تعين كما أنه سيتيح إلدارة الصندوق. البرامج القطرية المنتدبين

  . هذه الوظائففيخاصا من أرفع المستويات مباشرة أش

  2011ميزانية عام  –دال 

، )48، الفقرة EB 2007/92/R.47( 2008 القطري للصندوق لعام الحضوركما جاء في خطة أنشطة  -56

ميزانية الحضور القطري للصندوق دمج الصندوق  وكما هو مسجل في التقرير المرحلي للعام السابق،

 الذي في معدل الفعالية المعياريويحسب هذا المبلغ أيضا .  الصندوق السنويةماًّ في ميزانيةدمجاً تا

  .يجري رصده بموجب إطار قياس النتائج في الصندوق

موح وأن كان له تصميم طَوبالنظر إلى ما خلص إليه التقييم من أن برنامج الحضور القطري التجريبي  -57

رد المخصصة للبرامج القطرية تدريجيا منذ عام الموايرفع  الصندوق أخذ، فقد  يكن كافياًتمويله لم

 . مليون دوالر أمريكي2.65بمبلغ  2008حدِّدت ميزانية المكاتب القطرية السبعة عشر لعام و. 2008

رفعت هذه ثم .  مكتبا27ً مليون دوالر أمريكي من أجل 4.73إلى  2009عام في هذه الميزانية رفعت و

تم وقد .  مكتبا قطريا30 من أجل 2010 دوالر أمريكي في عام  مليون7.21 إلىالميزانية كذلك 

 30بحلول  2010بالفعل من الميزانية المخصصة لعام  في المائة 100تخصيص ما يقرب من 

ويتضمن هذا المبلغ بعض المخصصات المقدمة والسلف المقدمة إلى وكاالت األمم . 2010أيلول /سبتمبر

وبوجه عام، ارتفعت القدرات االستيعابية .  لقيمة النفقاتا تضخيم بالتالييشكلالمتحدة األخرى، وقد 

  .2010للمكاتب القطرية كثيرا في عام 

خمسة المكاتب القطرية الوبالنظر إلى التوسع المحدود ب، 2010عام استناداً إلى التجربة اإليجابية في و -58

 مليون 11.5ة المجمعة ستبلغ ، تقدر إدارة الصندوق أن ميزانية المكاتب القطري2011 لعام ةالمقترح

 في 71، أي حوالي  أمريكي دوالرمليون 8.2وسوف يخصص من مجموعها نحو . دوالر أمريكي

  .المائة، لتلبية تكاليف الموظفين
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  1 الجدول

  )بالدوالرات األمريكية (2011 لعام  الحضور القطري المقترحةميزانيةال

 فين وغير الموظفينمجموع الموظ غير الموظفين أ الموظفون  اإلقليم

 220 175 3 000 000 1 220 175 2  أفريقيا الغربية والوسطى

 301 122 4 229 053 1 072 069 3 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 034 874 1 000 700 034 174 1 آسيا والمحيط الهادي

 953 420 1 627 362 326 058 1 أمريكا الالتينية والكاريبي

 106 929 092 239 014 690 فريقياالشرق األدنى وشمال أ

 614 521 11 948 354 3 666 166 8 المجموع
 )، الخوالمساعدون مدراء البرامج القطرية(تضمن الموظفين المنتدبين  تأ

  . ألفريقياأكثر من الثلثينس من بين إجمالي الميزانية المخصصة، يكرو -59

  برنامج العمل والرصد – هاء

التنفيذي، تتولى إدارة الصندوق اإلشراف على نحو وثيق على تخطيط أنشطة تمشياً مع نوايا المجلس  -60

عد برنامج عمل مفصل لكل مكتب قطري، ُأ  الممارسة المتبعة،وتمشياً مع. المكاتب القطرية ورصدها

وسوف تكمل هذه الخطط تقارير رصد تصدر كل ستة . 2011عام في  تنفيذها المقرر األنشطة يحدد

  .إلى مدير الشعبة اإلقليمية عن طريق مدير البرنامج القطري مكتب قطريكل أشهر ويقدمها 

  التوصية والخطوات التالية – خامساً

 على النحو، 2011إنشاء خمسة مكاتب قطرية إضافية في عام  على يوصى بأن يوافق المجلس التنفيذي -61

  . أعاله44مبين في الفقرة ال

استناداً إلى النتائج،  و.حضورها القطرينتائج رة الصندوق إدا تحللسبعد استكمال األعمال الميدانية، و -62

أيار / في مايو إلى المجلس التنفيذيهاتقدمواستراتيجيةً أطوَل أجالً للحضور القطري للصندوق ستعد 

2011.  
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  وضع حافظة المشروعات في المكاتب القطرية القائمة والمقترحة
  )2010أيلول / سبتمبر30في (

 دد المشروعات في الحافظة  الحاليةع البلد  اإلقليم  
  تمويل الصندوق الملتزم به

 )بآالف الدوالرات األمريكية (

  أفريقيا الغربية والوسطى 1
 514 69 5 بوركينا فاسو

  أفريقيا الغربية والوسطى 2
 806 82 6 جمهورية الكونغو الديمقراطية/الكونغو

  أفريقيا الغربية والوسطى 3
 261 80 5 غانا

  قيا الغربية والوسطىأفري 4
 426 45 3 غينيا

  أفريقيا الغربية والوسطى 5
 475 85 3 نيجيريا

  أفريقيا الغربية والوسطى 6
 039 47 4 السنغال

 أفريقيا الغربية والوسطى 7
 055 46 3 الكاميرون

  أفريقيا الغربية والوسطى 8
 801 106 5 *مالي

 أفريقيا الشرقية والجنوبية 9
 918 144 5 إثيوبيا

 أفريقيا الشرقية والجنوبية 10
 326 121 6 كينيا

 أفريقيا الشرقية والجنوبية 11
 181 65 4 مدغشقر

 أفريقيا الشرقية والجنوبية 12
 588 78 4 موزامبيق

 أفريقيا الشرقية والجنوبية 13
 284 85 5 رواندا

 أفريقيا الشرقية والجنوبية 14
 913 137 5 تنزانيا

  والجنوبيةأفريقيا الشرقية 15
 151 184 6 أوغندا

 الشرقية والجنوبيةأفريقيا  16
 095 45 3 زامبيا

 أفريقيا الشرقية والجنوبية 17
 479 39 3 *مالوي

 آسيا والمحيط الهادي 18
 190520 7 نغوليام/الصين

 آسيا والمحيط الهادي 19
 427 297 9 الهند

 آسيا والمحيط الهادي 20
 289 51 4 نيبال

 المحيط الهاديآسيا و 21
 555 101 4 باكستان

 آسيا والمحيط الهادي 22
 434 104 5 سري النكا

 آسيا والمحيط الهادي 23
 590 127 5 فييت نام

 آسيا والمحيط الهادي 24
 721 64 3 الفلبين

 آسيا والمحيط الهادي 25
 112 90 2 *إندونيسيا

 آسيا والمحيط الهادي 26
 692 112 8 *بنغالديش

 كا الالتينية والكاريبيأمري 27
 500 75 3 البرازيل

 أمريكا الالتينية والكاريبي 28
 000 20 1 كولومبيا

 أمريكا الالتينية والكاريبي 29
 367 40 2 هايتي

 أمريكا الالتينية والكاريبي 30
 200 29 2 بنما

 أمريكا الالتينية والكاريبي 31
 231 15 2  المتعددة القومياتبوليفيادولة 

 أمريكا الالتينية والكاريبي 32
 427 97 5 *غواتيماال
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 الشرق األدنى وشمال أفريقيا 33
 619 82 3 مصر

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا 34
 723 122 7 السودان

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا 35
 211 78 5 اليمن

 930 166 3 152 شملها الحضور القطرييمجموعة المشروعات التي 

 954 581 4 256 وق الشاملةحافظة الصند

 69 59 النسبة المئوية للمشروعات التي تغطيها مكاتب قطرية

   2011المقترحة لعام المكاتب القطرية  *
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  أ 2010 و 2009ميزانية مكاتب الحضور القطرية لعامي 

 2010ميزانية  2009ميزانية   

   أفريقيا الغربية والوسطى
 314 120 الكونغو /جمهورية الكونغو الديمقراطية

 437 235 غانا
 80 80 غينيا

 150 145 نيجيريا
 437 230 غامبيا/السنغال

 297 0 الكاميرون
 80 60 بوركينا فاسو

 795 1 870 أفريقيا الغربية والوسطىمجموع 
   أفريقيا الشرقية والجنوبية

 709 243 ب إثيوبيا
 030 1 254 كينيا

 587 490 جمهورية تنزانيا المتحدة
 80 80 مدغشقر
 80 80 رواندا
 272 120 أوغندا

 80 80 موزامبيق
 80 0  زامبيا

 918 2 347 1 أفريقيا الشرقية والجنوبيةمجموع 
   آسيا والمحيط الهادي

 95 95 مونغوليا/الصين
 211 263 الهند
 29 25 نيبال

 88 88 باكستان
 143 150 سري النكا
 229 219 فييت نام

 128 0 نالفلبي

 923 840 آسيا والمحيط الهاديمجموع 
   أمريكا الالتينية والكاريبي

 260 100 بيرو
 0 316 )كولومبيا(

 97 0 دولة بوليفيا المتعددة القوميات
 189 307 البرازيل
 148 153 هايتي
 192 186 بنما

 886 1062 أمريكا الالتينية والكاريبيمجموع 
   الشرق األدنى وشمال أفريقيا

 400 338 السودان
 180 120 اليمن
 173 150 مصر

 753 608 الشرق األدنى وشمال أفريقيامجموع 
 213 7 728 4 المجموع الكلي

 .2010 و 2009 لعامي 0.79، تم إعداد الجدول أعاله باستخدام نفس سعر الصرف وقدره االتساقلضمان : ظةوملح
  . البرامجإدارة  دائرة داخليا من قبلإدارته قد تمت األقطارما بين  التخصيص الكلية مع تقديرات الميزانية إال أن المجاميعتتواءم أ 

  .وقد تم توزيع المخصصات وفقا لذلك. 2010كاتب القطرية في أواخر عام مستنشأ بعض الب 


