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  تعليقات مكتب التقييم على سياسة الحضور القطري واستراتيجيته في الصندوق

تشرين الثاني / قررت اللجنة في نوفمبر،بما يتسق مع أحكام اختصاصات لجنة التقييم ونظامها الداخلي -1

 مناقشة استراتيجية الحضور القطري مع تعليقات مكتب التقييم عليها قبل أن ينظر فيها المجلس 2010

 فإن ، وكما هي الممارسة المتبعة،عالوة على ذلك. 2011أيار /في مايوالمنعقدة فيذي في دورته التن

 . هذهمكتب التقييم ستكون متاحة ألعضاء المجلس كضميمة لوثيقة السياسةتعليقات 

مه مكتب التقييم في الفترة وقي، 2004عام للحضور الميداني التجريبي تمت المبادرة بالبرنامج  -2

االستمرار في المبادرات ) 1: ( قرر المجلس التنفيذي، وعلى ضوء نتائج وتوصيات التقييم.2006-2007

الطلب من إدارة الصندوق إجراء ) 2( عشر للحضور القطري مع تجربة أنماط أخرى إضافية؛ ةالخمس

  وعرض استراتيجية الحضور القطري على المجلس التنفيذي في2010تقييم ذاتي للحضور القطري عام 

 .2011عام 

  التي ودعم التوجهات المقترحة،رحب مكتب التقييم بسياسة واستراتيجية الحضور القطري للصندوق -3

 والبراهين التي تم ،2007 لعام للحضور الميدانيالتجريبي  تقييم البرنامج وتوصياتتتماشى مع سياسات 

 كما أثنى المكتب أيضا على .نجمعها في التقييمات المختلفة للبرامج القطرية المجراة منذ ذلك الحي

 واالهتمام المكرس ،لترويج للحضور القطري الذي انعكس في السياسة واالستراتيجيةباااللتزام القوي 

عوامل مما يعتبر  )كات وحوار السياسات وإدارة المعرفةامثل إرساء الشر(لألنشطة غير اإلقراضية 

 .لد المعنيمساهمة ضرورية للفعالية اإلنمائية للصندوق في الب

حجم (تقترح السياسة واالستراتيجية عدة معايير اختيار قطرية صالحة إلنشاء مكاتب قطرية جديدة  -4

إال أنها تركز أساسا على اعتبارات ).  ومدى انتشار الفقر، االعتماد على الزراعة،برنامج الصندوق

، ليس هنالك أي نقاش حول عالوة على ذلك. الطلب وال تتضمن معايير رئيسية أخرى مثل أداء الحافظة

أن يتوجه فيها النهج المتمايزة للبلدان المتوسطة الدخل، حيث يتوقع للحضور القطري للصندوق 

. باألولويات والمتطلبات المختلفة عن تلك السائدة في البلدان الهشة أو البلدان األخرى المنخفضة الدخل

تحليل لشرح معايير االختيار ألكثر أنماط  كان يمكن للوثيقة أن تتوسع أكثر في ،وبصورة مشابهة

هل هي ندب مدير البرنامج القطري من المقر أو تعيين مسؤول وطني (؛ الحضور القطري مالءمة

 .)محليا

 من 16(في الوقت الحالي يستضيف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي معظم المكاتب القطرية للصندوق  -5

ك تعترف الوثيقة بأن العديد من المكاتب تجد الخدمات ومع ذل. ) اتفاقية استضافة موقعة27أصل 

 وعلى الرغم من أن السياسة واالستراتيجية المقترحة تحدد كال من ،مرضية إلى حد ما فقطالمتوفرة 

عند إنشاء مكاتب كجهات مستضيفة محتملة وكاالت األمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية 

نالك أية مناقشة للمساوئ والحسنات بناء على الخبرة المكتسبة حتى إال أنه ليست هالقطرية، الصندوق 

وعلى وجه العموم، يعتقد مكتب التقييم أنه من المفيد تحري فرص استضافة الحضور القطري . تاريخه

يوفر المزيد  ألن من شأن ذلك أن ،للصندوق في المكاتب القطرية للمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف
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قضايا مثل توسيع النطاق والتمويل المشترك في ري الشراكات مع مثل هذه المنظمات  لتحالفرصمن 

 .وحوار السياسات

وفيما يتعلق باألنماط البديلة للحضور القطري، تعترف االستراتيجية والسياسة بأن ندب مدراء البرامج  -6

وفي ). مخطط لندبهم مدير 12تم ندب ستة مدراء مقارنة مع (القطرية متخلف عن الجدول الموضوع له 

 إال أنها ال ،حين تشير الوثيقة إلى عملية التفويض المعقدة واالفتقار إلى الحوافز كأسباب رئيسية لذلك

ن من المقر ها عند ندب مدراء البرامج القطرييتعطي أي تحليل شامل للصعوبات التي تتم مواجهت

د البشرية في الصندوق المتعلقة بندب موارالوتشير السياسة أيضا إلى أن سياسة . الرئيسي للصندوق

ومع أن هذا التنقيح يأتي بدوره في الوقت المناسب . تدويرهم قيد التنقيح حاليا/الموظفين أو بإعادة إدخالهم

تطوير إجراءات اإلدارة الداخلية لتحديد لد بإجراءات رفَ إال أن االستراتيجية يجب أن تُ،وهو ضروري

 . عندما يكون ذلك مطلوبا،قبل لتبرير ندب مدراء البرامج القطريةالمعايير المستخدمة في المست

وتغدو مسألة ندب موظفي مدراء البرامج القطرية أكثر محورية في ضوء توقع أن تسهم المكاتب  -7

ار القطرية للصندوق ال في اإلشراف المباشر فقط وإنما أيضا في دعم تنفيذ البرامج القطرية وحو

ويعتقد مكتب التقييم أن سياسة واستراتيجية الحضور القطري يجب أن . السياسات وإرساء الشراكات

 مدير برنامج قطري كما تم توقعه في وثيقة 20تتبعها قرارات داخلية تظهر التزاما أشد بندب 

تزايدة أن بصورة موالتقييمات المستقلة تظهر  إذ ، ضمن مخطط زمني محدد)57الفقرة (االستراتيجية 

كذلك فإنه من . األخرى للحضور القطري للصندوقاألنماط ندب مدراء البرامج القطريين أكثر فعالية من 

لمساءلة وندب مدراء البرامج القطرية من لالضروري أيضا وضع حوافز متسقة وجيدة الصياغة وإطار 

 .روما إلى البلدان المعنية

 ومع أن .أساسيا في سياسة واستراتيجية الحضور القطري يغدو التدريب الكافي مكونا ،وبهذا الصدد -8

 ،الوثيقة تذكر الجهود الجديرة بالثناء التي بذلها الصندوق للتدريب على اإلشراف والتوريد واإلدارة المالية

وفي هذا السياق يتفهم مكتب التقييم أنه . التدريب في مجاالت أخرى هامة مثل دعم التنفيذتذكر  ال اإال أنه

 . في المستقبل إضافيم توفير تدريب مكثف لمدة أسبوع عقب استكمال التقييم الذاتي سيتبعه تدريبقد ت

 وهو يوفر من بين جملة أمور أخرى ، أنشأ الصندوق مكتبا إقليميا واحدا في نيروبي،حتى تاريخه -9

وى إنشاء أو جدوال تناقش االستراتيجية والسياسة المقترحة مزايا . خدمات إدارة القروض لهذا اإلقليم

وعلى وجه الخصوص ال بد من إدراج إمكانية إنشاء مكتب شبه إقليمي في . مكاتب إقليمية في المستقبل

عند عليه  كما تم االتفاق ،الهند كبند واضح في الوثيقة التي ستعرض على المجلس التنفيذي للنظر فيها

 . إدارة الصندوق والحكومة الهنديةكل منحظي بموافقة نقطة إنجاز تقييم البرنامج القطري للهند و

 المقترحة أن وضع المكاتب القطرية ضمن الهيكل التنظيمي ليس واضحا ةواالستراتيجييبدو من السياسة  -10

ستفوض في حين "تشير الوثيقة إلى أنه ) 49الفقرة (ففي المقطع الخاص بالمبادئ التشغيلية واألولويات 

 في اإلسهام المباشر هي مهمتها األساسية لكن تبقى ، التمثيلالمكاتب القطرية للصندوق ببعض مسؤوليات

متطلبات الوحدات لستجيب الحضور القطري للصندوق يومن الهام أن . "البرامج القطرية للصندوق

 أي التقييم المستقل واالتصاالت ،التنظيمية األخرى في الصندوق مما يتجاوز دائرة إدارة البرنامج

أي أن .  والتي تسهم أيضا في الفعالية اإلنمائية على المستوى القطري،القروضوالمستشار العام وإدارة 
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عالوة على ذلك فقد .  البعد المؤسسي للحضور القطري للصندوق أكبرالوثيقة يجب أن تحدد بوضوح

 ؛لم يتم عرضها وال صياغتها بوضوحإذ اإلضافي فيها التأمل  من بعض ةالمكاتب القطريأهداف تستفيد 

 . في الوقت الحاضر بين األهداف والمهام واألنشطة39يل المثال تخلط الفقرة فعلى سب

 عالوة على ،شعر مكتب التقييم بالسعادة لرؤية مقطع كامل مكرس إلدراج استنتاجات التقييم المستقل -11

مثال كان أداء البلدان (ملخصة صحيحة الوفي حين تبقى االستنتاجات األساسية . وجود ملحق يتوسع فيها

ألبعاد الرئيسية لدعم التنفيذ وحوار للتي تتسم بحضور قطري على وجه العموم أفضل بكثير بالنسبة ا

، إال أن الوثيقة يجب أن تشير أيضا إلى المجاالت التي ما )السياسات وإرساء الشراكات وإدارة المعرفة

 .لتحسينات كما حددها التقييممزيد من ازالت بحاجة ل

إال أن ذلك .  الحضور القطري جهدا لعرض مضامين تكلفة الحضور القطرياستراتيجيةوتبذل سياسة  -12

 مقر منسيعمل هؤالء الموظفون  ، المكاتب القطريةحالة عدم وجودفي "يستند على افتراض أنه 

وفورات التكلفة مبلغ ن إ ف، إال أنه في حال إعادة ندب الموظفين الحاليين).19الفقرة  ("الصندوق في روما

 .فاسيكون مختل


