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  الموجز التنفيذي

، تقترح )EB 2007/91/C.R.P.2 (2007أيلول /استجابة للقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي في سبتمبر -1

  . فيهاالمجلس التنفيذيكي ينظر  سياسة واستراتيجية للحضور القُطْري وثيقةهذه ال

ماليين  3 وبلغت الميزانية المخصصة له ،اًي قُطْراً مكتب15مع  2004في لصندوق لبدأ الحضور القُطْري  -2

 الوثيقة(التجريبي للحضور الميداني دوالر أمريكي لمدة ثالث سنوات في إطار البرنامج 
 EB 2003/80/R.4 .(ومن .  مكتبا إضافيا15، تمت الموافقة على 2007بعد إجراء تقييم مستقل في عام و

 اء ويدير المكاتب القُطْرية إما مدر. مكتبا29ًبين المكاتب الثالثين الموافق عليها حتى اآلن، جرى إنشاء 

وقد تم إنشاء . ن محلياون معينون وطنيوأو موظفللصندوق الرئيسي المقر  ن منومنتدبالقُطْرية البرامج ال

وال يمتلك . مكتب إقليمي في نيروبي، في كينيا لتوفير خدمة إدارة القروض وغيرها من الخدمات لإلقليم

الصندوق مرافق منفصلة لمكاتبه القطرية والتي تستضيفها وكاالت أخرى من وكاالت األمم المتحدة، 

وحتى تاريخه، تم توقيع تسع اتفاقيات لالستضافة . لغالب يستضيفها برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوعلى ا

 موظفاً بدأ 63تم تزويد المكاتب القطرية بـ و.  وأما ما تبقى فهي في مراحل مختلفة من اإلعداد،القطرية

 12مندوبون مقارنة بـ  وهنالك حاليا ستة مدراء برامج قطرية .الصندوق بإصدار عقود مباشرة معهم

وقد تم إدراج التكاليف البرامجية واإلدارية المتعلقة بالمكاتب القطرية بصورة .  من المقرر ندبهماًمدير

وتحقق تقدم معتبر في تكييف نظم اإلدارة المالية وتقديم خدمات . كاملة في الميزانية اإلدارية للصندوق

ضافة إلى برنامج التعريف فقد تلقى الموظفون تدريبا عن وباإل. تقنية المعلومات إلى المكاتب القطرية

  .اإلشراف والتوريد

في  71 مليون دوالر أمريكي، وجه أكثر من 6.5 بما قيمته 2010وتقدر تكلفة المكاتب القُطْرية في عام  -3

 نمط ويقدر إجمالي الوفورات الناجمة عن.  الموظفين والمصروفات ذات الصلة بهامرتباتالمائة منها ل

المقر الرئيسي للصندوق الموظفين في  في المكاتب القُطْرية، مقارنة بتكاليف ةالموظفين المنخفضتكلفة 

  ).لموظفين المكافئين في روماحوالي نصف تكلفة ا( مليون دوالر أمريكي 6.24في روما، بما يعادل 

 أن الحضور القُطْري للصندوق وتظهر األدلة التي تم جمعها خالل عملية التقييم الذاتي إلدارة الصندوق -4

دعم التنفيذ، تجهيز البرامج القطرية و: ترك أثرا إيجابيا على مجاالت التركيز األربعة المترابطة، وهي

ويظهر .  واالبتكاروإرساء الشراكات على مستوى المجتمع المحلي، وحوار السياسات، وإدارة المعرفة

 في البلدان التي يوجد بها الملحوظهر من خالل التحسن هذا األثر جليا في مجال دعم التنفيذ، كما يظ

فلوال كفاءة كوادر الموظفين المعينين داخل البلد . ليس لديها تمثيل قطريمكاتب قُطْرية مقارنة بتلك التي 

وعلى نفس المنوال، وفر . لما تمكن الصندوق من االنتقال إلى نظام اإلشراف المباشر بهذه الفعالية

ي للصندوق فرصة االجتماع على أساس أكثر انتظاما مع الشركاء من داخل البلدان وأتاح الحضور القُطْر

لهم مشاركة أكبر سواء في المجموعات المواضيعية التي تقودها الحكومة أو التي تقودها األطراف 

فة وسهل أيضا إجراء أنشطة إلدارة المعرفة تتسم بمستوى أكثر تكثيفا من خالل تبادل المعر. المانحة

  .  والخبرات بين المشاريع



  EB 2011/102/R.10/Rev.2 

iv 

لصندوق في اوكذلك يظهر استعراض عمليات تقييم المشاريع والبرامج القُطْرية التي أجراها مكتب التقييم  -5

. في السنوات األخيرة أن البلدان التي تتمتع بحضور قُطْري تتسم بأداء أفضل كثيرا على األبعاد الرئيسية

وإن .  القُطْري يعتبر جزءا ال يتجزأ من المنظمةهارى أن حضوروترى المؤسسات المالية الدولية األخ

انتقال النموذج التشغيلي األساسي في الصندوق في السنوات األخيرة نحو تعزيز الفعالية اإلنمائية من 

 على المشاريع، وتحسين المواءمة مع النظم الوطنية، وزيادة التركيز على إرساء باشرالماإلشراف خالل 

حوار السياسات، وتحسين إدارة المعرفة، إنما يأتي ليعطي مبررا جديدا للحضور القُطْري الشراكات و

  .    المعزز للصندوق

 إلنشاء المكاتب سياسةاعتماد ) 1: ( على المجلس التنفيذي ما يليوثيقةوفي ضوء ما تقدم، تقترح هذه ال -6

 لهذه المكاتب فيها اإلسهام في تحسين التي يمكنالمتلقية  في البلدان ،40، مع سقف ال يتعدى القُطْرية

 مكاتب قُطْرية 10 متوسطة األجل إلنشاء استراتيجيةاعتماد ) 2(الفعالية اإلنمائية وتحقيق فعالية التكلفة؛ 

، كما هو مقترح في إطار 2011إنشاء خمسة مكاتب قُطْرية في عام ) 3(؛ 2013إضافية قبل نهاية عام 

معايير فتح ) 4( ؛)EB 2010/101/R.2/Rev.1 (2011التنفيذي لعام الميزانية الذي اعتمده المجلس 

استراتيجية الخروج للمكاتب ) 6 (القطرية؛معايير اختيار النماذج المختلفة للمكاتب ) 5( القطرية؛المكاتب 

 .القُطْرية

عن التقدم المحرز في إنشاء مكاتب جديدة أو إغالق المكاتب تقريراً وسوف ترفع إدارة الصندوق  -7

الموجودة كجزء من برنامج العمل السنوي والميزانية السنوية المعروضين على المجلس التنفيذي 

  .للموافقة
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  بالموافقة توصية

  :ة التالياتالمجلس التنفيذي مدعو للموافقة على القرار

  المجلس التنفيذي،

  ،لحضور القطريل تهواستراتيجيالصندوق سياسة بعد األخذ بعين االعتبار 

   :ريقر -1

حيث تستطيع هذه المكاتب أن  ،40إنشاء المكاتب القطرية مع تحديد سقف لها ال يتعدى  سياسة اعتماد  )أ (
 تسهم في تحسين الفعالية اإلنمائية وكفاءة التكاليف في البلدان المتلقية؛

 مكاتب قطرية 10وضمن السياسة والسقف المذكورين أعاله، تبني استراتيجية متوسطة األجل إلنشاء   )ب (
 ؛2013فية بنهاية عام إضا

 هو مقترح في إطار كما، 2011 مكاتب قطرية جديدة عام 5 أعاله، إنشاء )ب(ومن بين ما ذكر في   )ج (
  ).EB 2010/101/R.2/Rev.1 الوثيقة(الميزانية التي اعتمدها المجلس التنفيذي 

 ؛)52الفقرة (القطرية معايير فتح المكاتب اعتماد   )د (

 ؛)66–63 تاالفقر(القطرية المختلفة للمكاتب معايير اختيار النماذج اعتماد   )ه (

 .)69–67الفقرات (استراتيجية الخروج للمكاتب القُطْرية اعتماد   )و (

 عن التقدم المحرز في إنشاء ا، ضمن السياسة واالستراتيجية المذكورتين أعاله،إدارة الصندوق تقريرترفع   - 2

ء من برنامج العمل السنوي والميزانية السنوية المكاتب القطرية الجديدة أو إغالق المكاتب الموجودة كجز

 .على المجلس التنفيذي للموافقةالمعروضين 

  القُطْري لحضورل الصندوق واستراتيجيته سياسة

 الغرض – أوال

إدراكا من المجلس التنفيذي بأن عدم تمثيله في البلدان المقترضة يفرض قيودا متزايدة على أثر عملياته، فقد  -1

وُأطلق البرنامج التجريبي . على برنامج تجريبي إلنشاء مكاتب قُطْرية 2003كانون األول /وافق في ديسمبر

لصندوق في في ا وخضع لتقييم مكتب التقييم 2004في عام ) EB 2003/80/R.4الوثيقة رقم (للحضور القُطْري 

الوثيقة  (2007 أيلول/وفي ضوء نتائج التقييم، قرر المجلس التنفيذي للصندوق في سبتمبر. 2006/2007

EB 2007/91/C.R.P.2 (ما يلي:  

 هذه داخل مختلفة نماذج تجريب مواصلة مع عشر، الخمسة القُطْري الحضور مبادرات في االستمرار  )أ (
 المكاتب؛

 للحضور استراتيجية وطرح ،2010 عام في القُطْري للحضور ذاتي تقييم بإجراء الصندوق إدارة تكليف  )ب (
 .2011 عام في يالتنفيذ المجلس على القُطْري



  EB 2011/102/R.10/Rev.2 

2 

 للحضور القُطْري وتعرض موجزا للتقييم الذاتي إلدارة تهواستراتيجيالصندوق  سياسة وثيقةوتقترح هذه ال -2

 . اإلعدادةتاريخه، والذي استرشد به في عمليالصندوق بشأن أداء المكاتب القُطْرية حتى 

  وتطورها القُطْرية المكاتب نشأة – ثانيا

ء إنشاء الصندوق في العمل من خالل المؤسسات المالية الدولية ووكاالت األمم تمثل الغرض األصلي من ورا -3

وحكمت هذه . المتحدة القائمة والتعاون معها بالقدر الممكن، عوضا عن أن يكون له حضور محلي خاص به

نهج وعلى الرغم من ذلك، تعرض هذا ال.  عاما20المبادئ الهيكل التنظيمي للصندوق وأسلوب عمله ألكثر من 

التجديد السادس لموارد الخاصة بمشاورات هيئة الوأوصت . لضغوط تدريجية بسبب المخاوف بشأن أداء التنفيذ

الصندوق اإلدارة بإجراء مزيد من التحليل بشأن قضية تعزيز حضوره الميداني، وتقديم مقترح إلى المجلس 

 على البرنامج التجريبي 2003ون األول كان/ وبعد ذلك، وافق المجلس في ديسمبر1 .التنفيذي في هذا الشأن

 .دوالر أمريكيماليين  3 الذي تقرر تنفيذه على مدار ثالث سنوات بميزانية معتمدة بقيمة 2للحضور القُطْري،

واستهدف هذا البرنامج تحسين الدور التحليلي للصندوق في البلدان المعنية، وتقوية أثر أنشطته على األوضاع  -4

وكان من المنتظر تحقيق هذا الهدف عن . ة للمجموعة المستهدفة وبناء القدرات المحليةاالجتماعية االقتصادي

التنفيذ، وإرساء تجهيز البرامج القطرية ودعم : طريق تعزيز قدرات الصندوق في أربعة مجاالت مترابطة، وهي

  . واالبتكاروإدارة المعرفة ،، وحوار السياساتالشراكات، 

كي تستنير به ج، عقدت اإلدارة التزاما بإجراء تقييم مستقل بعد ثالث سنوات ولدى الموافقة على البرنام -5

" توسيع نطاقه أو إنهائه أو تعديلهمواصلة البرنامج التجريبي للحضور القُطْري أو "القرارات المستقبلية بشأن 

)EB 2003/80/R.4 .(الصندوق من وتوصل هذا التقييم الذي أجراه مكتب التقييم المستقل إلى أن ما حققه 

التنفيذ وحوار السياسات وإرساء الشراكات وإدارة المعرفة تجهيز البرامج القطرية ودعم إنجازات على صعيد 

اتسم بتحسن ملحوظ في البلدان التي تحظى بحضور قُطْري أكثر من البلدان المقارن بها التي ال تتمتع واالبتكار 

 االستمرار في برنامج الحضور 2007قرر المجلس التنفيذي في  وبالنظر إلى هذه النتائج، 3.بمثل هذا الحضور

 4 .لبرامج القُطْريةمدراء االقُطْري، مع مواصلة التجريب باستخدام نماذج جديدة، بما في ذلك من خالل ندب 

 على توسيع نطاق البرنامج عن طريق رفع سبعة ترتيبات حضور 2008وبعد ذلك، وافق المجلس في عام 

عام   ذلك فيوتال5 .إلى مستوى مكاتب قُطْرية وإنشاء ثالثة مكاتب قُطْرية إضافية") بالوكالة("مية قُطْري غير رس

 مكتبا، منها 30 مما رفع إجمالي عدد المكاتب القُطْرية المعتمدة إلى 6 الموافقة على ثالثة مكاتب إضافية،2009

 .س دوليقُطْرية معينون على أسابرامج مدراء  مكتبا ينتظر أن يديرها 12

                                                      
 .22، ص REPL.VI/5/R.2 وثيقة التجديد السادس لموارد الصندوق، 1
 .EB 2003/80/R.4الوثيقة  2
 .2007تموز /، يوليو1983لحضور القطري للصندوق، تقرير التجريبي لبرنامج التقييم . 2007 مكتب التقييم في الصندوق، 3
 .2007تشرين الثاني /نوفمبرلحضور القُطْري للصندوق،  خطة عمل ا.EB 2007/92/R.47الوثيقة  4
 .2008كانون األول /ديسمبر. التقرير المرحلي وخطة عمل الحضور القُطْري للصندوق. EB 2008/95/R.9/Rev.1الوثيقة  5
 .2009تشرين األول /نوفمبر. التقرير المرحلي وخطة عمل الحضور القطري للصندوق. EB 2009/98/R.11الوثيقة  6
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  الصندوق إلدارة الذاتي التقييم نتائج موجز – ثالثا

لحضور القُطْري ل، أجرت إدارة الصندوق تقييما ذاتيا  أعاله))ب(1الفقرة (تمشيا مع قرار المجلس التنفيذي  -6

ونظر هذا التقييم بصورة أساسية في أداء المكاتب القُطْرية للصندوق من حيث . 2010للصندوق في عام 

وفضال على ذلك، جرى ).  أعاله5انظر الفقرة ( في األبعاد األربعة المترابطة للمخرجات والنواتج مساهمتها

 .تقييم األثر على كفاءة المشاريع وجودة الدعم اإلداري المقدم من الصندوق

وكان من . وتداخل افتتاح المكاتب القُطْرية الجديدة للصندوق مع حدوث تغيرات كبرى في نموذجه التشغيلي -7

التغيرات المهمة التي طرأت أن أصبحت عملية اإلشراف المباشر أداة تشغيلية مهمة للصندوق، وهو ما وفر 

للصندوق مبررا آخر لتوسيع نطاق حضوره القُطْري وتعزيزه، فلوال المكاتب القطرية لما تسنى للصندوق إجراء 

لة لعزل أثار اإلشراف المباشر وأجريت محاو. إشراف فعال على مشاريعه وتوفير دعم متواصل لتنفيذها

غير . والحضور القُطْري عن طريق مقارنة أداء البلدان التي بها مكاتب قُطْرية بتلك التي ليس بها مكاتب قُطْرية

 وهو الوضع الذي تواجهه –أنه في العديد من الحاالت، ال يمكن عزو النتائج بسهولة إلى أداة أو أخرى 

  ). انظر الملحق األول( بنتائج التقييم الذاتي ويرد أدناه موجز. اة الدولية أيضالمؤسسات المالي

  االختيار ومعايير القطري الحضور برامج أهداف – ألف

وبالنظر إلى األهداف المحددة للحضور القُطْري، وكما هو متفق عليه في المرحلة التجريبية، تبين من تقييم عام  -8

. لبرنامج التجريبي للحضور القُطْري افتقر إلى الموارد الكافيةأن ا) 2007تموز /، يوليو1893التقرير  (2007

واستجابة لذلك، حاولت إدارة الصندوق أوال تضييق مجاالت تركيز الحضور القُطْري، وثانيا، توفير موارد 

وتشير استنتاجات التقييم الذاتي إلى ضرورة مواصلة . إضافية في المجاالت التي تتسم بارتفاع عبء العمل

وفي بداية المرحلة التجريبية، وافق المجلس التنفيذي .  المجاالت ذات األولوية ألعمال الحضور القطريقتضيي

.  وتوصل التقييم الذاتي إلى االلتزام بهذه المعايير7.على معايير اختيار رئيسية للبلدان إلقامة مكاتب قُطْرية فيها

وتم أيضا اختيار البلدان التي تمر بظروف . نامجوخالل مرحلة التوسع كان المعيار الرئيسي هو حجم البر

من المكاتب )  مكتبا24( في المائة 75ويقع قرابة . خاصة، مثل الدول الهشة والبلدان ذات األداء الضعيف

  . الكبرى في المائة منها في أفريقيا جنوب الصحراء50أكثر من والقُطْرية في أفريقيا وآسيا، 

  ةالقُطْري المكاتب تنظيم – باء

 مكتبا من بين المكاتب القُطْرية الثالثين التي جرت الموافقة عليها حتى 29، بدأ العمل في 2010وبحلول عام  -9

البرامج مدراء ومن بين . ولم يتمكن الصندوق من إنشاء مكتب في غينيا نظرا للوضع األمني السائد هناك. اآلن

 منهم مهام منصبهم بنهاية 4، تولى 2009طْرية بنهاية عام القُطْرية االثنى عشر الذين ندبوا للعمل في المكاتب القُ

إثيوبيا  (2009، وأضيف ثالثة آخرون في )ت ناميكولومبيا وبنما وجمهورية تنزانيا المتحدة وفي (2008عام 

، مع رجوع مدير البرنامج القُطْري 2009وُأغلق المكتب القطري في كولومبيا في نهاية ). وكينيا والسودان

                                                      
ارتفاع مستويات الفقر، السيما في المناطق الريفية؛ بيئة مواتية بما يكفي على مستوى الحكومة وغيرها من الشركاء : ضمت هذه المعايير 7

؛ اإلنمائيين؛ والحاجة المحددة لتقوية البيئة السياساتية والمؤسسية لصالح المجموعة المستهدفة؛ والحجم المالئم لحافظة الصندوق المستقبلية
 . والتوزيع الجغرافي المالئم
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امج القُطْري أبطأ من وجاء تعيين الموظفين الدوليين المنتدبين للعمل في منصب مدير البرن.  إلى المقرالمنتدب

 . يتحكم الصندوق فيها بشكل تامساهم في التأخير طول وتعقيد عملية التصديق الوطني التي الو. المتوقع

 وحسب النموذج األول، يعين .وفي الوقت الراهن، تقع مكاتب الحضور القُطْري تحت ثالث فئات رئيسية -10

أما في النموذج الثاني، فينتدب مدير برنامج . برنامج قُطْريمسؤول المواطنون من أبناء البلد المعني في منصب 

وفي النموذج الثالث، كما هو الحال في كينيا، يكون المكتب القُطْري بمثابة . قُطْري للعمل في المكتب القُطْري

وفي هذا .  المبادرات داخل اإلقليم يتم تكميله بموظفين مهنيين ذوي خبرات محددةمركز خدمة إقليمي لدعم

وهناك أيضا وحدة مسؤولة عن إدارة القروض لجميع . قطريالبرنامج الالنموذج، يدير المكون القُطْري مدير 

بي بحيث تغطي وكمتغير إضافي، صمم عدد محدود من المكاتب في إطار البرنامج التجري. البلدان في اإلقليم

  .  شخص واحد ال يستطيع تغطية بلدين بفعاليةيديره  غير أن التجربة تظهر أن المكتب الذي 8.بلدين

  :وتأتي حالة الترتيبات المؤسسية األخرى وإدارة الموارد البشرية على النحو التالي -11

 الشفهية المذكرة بين فصلوت. النهائية صيغتهما في اثنتان ووضعت المضيف للبلد اتفاقيات تسعة توقيع تم  )أ (
 واحدة؛ سنة التوقيع حتى األولية

 27 أصل من 16 (القُطْرية المكاتب معظم اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يستضيف الراهن، الوقت وفي  )ب (
 رأى وإن التعاوني، الجهد لتحكم البرنامج مقر مع إطارية اتفاقية وقعت وقد ،)موقعة استضافة اتفاقية
  ؛إلى حد ما فقط مرضية المقدمة الخدمة أن اتبالمك من الكثير

 يبلغ التي بالصندوق العمل قوة من منهم المائة في 8 – موظفا 63 قرابة حاليا القُطْرية بالمكاتب ويعمل  )ج (
 محليا المعينين القُطْرية المكاتب لموظفي حاليا مباشرة عقود إصدار ويجري موظفا؛ 758 قوامها

 العامة؛ الخدمات فئة وموظفي
 وكان. المقرر موعده عن القُطْرية المكاتب إلى الدوليين القُطْرية البرامجلمدراء  المزمع الندب تأخر قدو  )د (

 كسبب الحوافز إلى االفتقار إلى أيضا أشير أنه غير التأخير، هذا في دور وتعقيدها االعتماد عملية لطول
 .   التناوب/ودةوالع الندب بشأن البشرية الموارد سياسة تنقيح حاليا ويجري. آخر

إذ تمول التكاليف اإلدارية والبرامجية المرتبطة بالمكاتب . وقد تحقق تقدم ملحوظ على مستوى اإلدارة المالية -12

ية السنوية نوساهم استخدام نموذج برنامج العمل والميزا. القُطْرية بصورة كاملة من ميزانيات الشُعب اإلقليمية

وأوضحت عملية التقييم الذاتي أيضا احتمال ظهور مزيد من .  القُطْريةفي تحسين اإلبالغ المالي في المكاتب

ويجري حاليا . الفرص لتوجيه اإلنفاق البرامجي عبر المكاتب القُطْرية وتبسيط مجموعة من نظم الدفع المسبق

 . إعداد الصيغة النهائية لدليل المكاتب القُطْرية

نولوجيا المعلومات إلى المكاتب القُطْرية، بما في ذلك وتحقق تقدم كبير على صعيد توصيل نظم وخدمات تك -13

النظم الشبكية الداخلية على غرار نظام طلبات السحب، وتقارير حالة المشاريع على اإلنترنت، ) 1: (النفاذ إلى

 ونظام البريد PeopleSoftوبرنامج ) 2(ونظام إدارة السجالت اإللكتروني؛ ) xdesk(ومستودع الوثائق 

المالية والتطبيقات غير القائمة على الويب؛ العمليات الميدانية والشبكة الداخلية لدائرة ) 3(؛ للصندوق اإللكتروني

وأظهر النفاذ إلى نظام . ونسخ نظام القروض والمنح المثبتة محليا ونظام إدارة المشروعات والحافظة) 4(

                                                      
  .غامبيا/منغوليا والسنغال/وتشمل الصين 8



  EB 2011/102/R.10/Rev.2 

5 

بة المراقب والخدمات المالية في تجهيز طلبات القروض والمنح فائدة بالغة لشعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية وشع

  . السحب لمكتب كينيا

وعقدت . وحصل موظفو المكاتب القُطْرية على التدريب أساسا من خالل المشاركة في بعثات اإلشراف والتصميم -14

وحضر سبعة . مؤخرا حلقة تعريف وشارك معظم الموظفين المهنيين في التدريب المؤسسي على اإلشراف

ومع تحسن مرافق تكنولوجيا .  موظفي المكاتب القُطْرية أيضا تدريبا على التوريد أجري مؤخراأعضاء من

المعلومات والنهج واالستراتيجية المؤسسية، أسهم تحسين االتصال بين المقر والمكاتب القُطْرية في تكوين فريق 

ا المعلومات إلشراك الموظفين ويجري استخدام أدوات تكنولوجي. جميع موظفي المكاتب القُطْريةشامل يضم 

 .في الشُعب بشأن مواضيع مهمةأو اجتماعات موظ/القُطْريين في اجتماعات الصندوق الشاملة و

  ووفوراته القُطْري الحضور تكلفة – جيم

وشكلت .  مليون دوالر أمريكي6.5 ما يعادل 2010في عام ) بما فيها االستحقاقات(تقدر تكلفة المكاتب القُطْرية  -15

 وبلغت تكلفة المكتب اإلقليمي 9 . مليون دوالر أمريكي من هذا المبلغ2.2بات الموظفين الدوليين المنتدبين مرت

، وشكّل 2010 في المائة من تكاليف المكاتب القُطْرية في 20 مليون دوالر أمريكي، نحو 1.3 ، كينيافي نيروبي

لمكاتب التي يتولى اووصل متوسط تكاليف .  في المائة من تكاليف الموظفين الدوليين35هذا المكتب نحو 

دوالر أمريكي، بينما بلغ متوسط تكاليف المكاتب الخمسة  157 000البرنامج القُطْري قرابة مسؤولو شؤونها 

ويرجع الفرق بين النموذجين في . دوالر أمريكي 472 200 نحو 10مدراء البرامج القطريةالتي يتولى شؤونها 

 .دوليين الوحدة المضافة للموظفين الجانب كبير منه إلى تكلفة
مصروفات متنوعة

0%

تكاليف الوآالة المضيفة وإيجار المكاتب 
واالتصاالت والخدمات األخرى

16%

المعدات %5
السلع و

تكاليف الموظفين
71%

%
السفر والنقل المحلي 8

 

 في المائة لمرتبات 71:  مكتبا على النحو التالي24 والبالغ عددها 2010تقسم مصروفات المكاتب القُطْرية في  -16

ة للرسوم  في المائ16، و)بما في ذلك التكاليف المقدرة للموظفين الدوليين(الموظفين وما يتصل بها من نفقات 

 في المائة 8، و)اإليجارات وصيانة المباني، ورسوم الخدمات، واالتصاالت، واألمن(المستحقة للوكالة المضيفة 

 .  في المائة للسلع والمعدات5للسفر واالنتقال الداخلي، و

 : نوع التعيينوفيما يلي تقسيم لهؤالء الموظفين حسب مستوياتهم و.  موظفا في المكاتب القُطْرية63وينتشر حاليا  -17

                                                      
  .ال تحتسب تكاليف الموظفين الدوليين على أساس تراكمي، بل كمدفوعات منقولة من التكاليف اإلدارية للمقر 9

 . طْريتشمل مكتب الصندوق في إثيوبيا الذي لم يكتمل االعتماد النهائي ألوراق مدير برنامجه القُ 10
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 البرامج مدراء 
  المنتدبون ةالقطري

 )دولي أساس على(

 البرامج مساعدو
  ةالقُطْري

 )دولي أساس على(
  آخرون مهنيون

 )دولي أساس على(
  مسؤولو البرامج القطرية

 )وطني أساس على(
 آخرون مهنيون

 )وطني أساس على(
  الدعم موظفو

 المجموع )وطني أساس على(

6 3 2 23 7 22 63 

 موظفا منتدبا معينا على أساس دولي، يوجد ستة منتدبين من المقر وبالتالي ال يخضعون للزيادة 11ومن أصل  -18

 في المائة التعيينات الجديدة، إال أن بوجه عام تعادل التكاليف 5وتشكل النسبة المتبقية البالغة . التراكمية

و تراكمي  فه52أما العدد المتبقي والبالغ .  المقرالمصاحبة التكاليف التي كان من الممكن تكبدها بشكل آخر في

  :  عند مقارنتها بتكاليف الموظفين في المقراًويطرح نمط تكاليف مختلف

تكلفة موظفي الخدمات العامة في الدرجات المماثلة تأتي أقل من الربع في مكاتب الصندوق القُطْرية   )أ (
  مقارنة بمقر الصندوق في روما؛

الفئة (بدال من الموظفين الدوليين ) موظف معين في الرتبتين جيم ودال(ين عند تعيين موظفين محلي  )ب (
  . تنخفض التكلفة إلى نحو الثلث) 5الفنية  والفئة 4 الفنية

وعند قياس الوفورات المحققة من تكاليف الموظفين، فمن العدل افتراض أن في حالة عدم وجود المكاتب  -19

وبموجب هذا االفتراض، يكون إجمالي الوفورات . لصندوق بروما مقر امنن والقُطْرية سيعمل هؤالء الموظف

 4.37 – أي تعيين موظفين على أساس محلي وليس دولي –الناشئة عن تعيين الموظفين في بلدان غير روما 

وبالتالي، أدى االنخفاض الشديد في نمط التكاليف المصاحب 11 ).الملحق السادسانظر (مليون دوالر أمريكي 

  . محليين إلى توفير كبير في تكاليف التشغيلللموظفين ال

  القُطْري الحضور مخرجات – دال

دعم التنفيذ وإرساء الشراكات تجهيز البرامج القطرية و وهي –ال تزال مجاالت التركيز األربعة المترابطة  -20

دخل الرئيسية  التي حددت للبرنامج التجريبي، تعكس مجاالت الت–واالبتكار وحوار السياسات وإدارة المعرفة 

دعم التنفيذ وتصميم /ونحى المجيبين على استقصاء للتصورات إلى تصنيف اإلشراف. لموظفي المكاتب القُطْرية

وبناء القدرات الشراكات المشاريع باعتبارها أهم وظائف المكاتب القُطْرية، يتلوها حوار السياسات وإرساء 

 تولوا نب القُطْرية وقيام الموظفين الذيام بزيارات تفقدية للمكاتوتأكد هذا الترتيب عن طريق القي. وإدارة المعرفة

وعند تقييم أداء الحضور القُطْري، من المهم مراعاة أن . مهمة التقييم الذاتي باستعراض التقارير المرحلية

برنامج القروض والمنح في الصندوق ازداد بصورة حادة على مدار السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى 

  .اإلشراف عليها ودعم تنفيذهاوارتفاع كبير في الطلب على تعيين موظفين إضافيين لتصميم المشاريع 

 2007 2008 2009 2010 

 234 221 205 196 الجارية الحافظة في المشاريع عدد
 215 186 159 98 المباشرالصندوق  إلشراف تخضع مشاريع: منها
 117 100 89 61 المعني القُطْري المكتب من المباشر لإلشراف تخضع مشاريع: منها

  :، تبين أن المكاتب القُطْريةبدعم التنفيذوفيما يتعلق  -21

                                                      
  تشكل التكاليف غير المتعلقة بالموظفين نسبة صغيرة نسبيا من التكلفة الكلية ومن المفترض أن تتماثل التكاليف المصاحبة في كل من روما 11

 . والمكاتب الميدانية
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 اإلشراف بعثات توقيت بشأن األخرى المعنية واألطراف الحكومات مع التفاوض في أساسيا عامال كانت  )أ (
  البعثات؛ لهذه القيادة الحاالت من العديد في توفر حيث التنفيذ، ودعم

  اإلشراف؛ بعد للمشاريع زيارات إجراء خالل من البعثات توصيات لمتابعة دةمستع كانت  )ب (
 السحب وطلبات السنوية، والميزانية العمل لخطة مسبق استعراض إجراء في رئيسي بدور اضطلعت  )ج (

   التوريد؛ ووثائق
 تقارير تقديم ومتابعة والتقييم، الرصد وتحسين المالية، اإلدارة تشديد على المشاريعمدراء  مع عملت  )د (

  .الحسابات مراجعة

، شارك موظفو 2010حزيران /و يوني30 إلى 2009تموز / يوليو1وخالل فترة السنة الواحدة الممتدة من  -22

وفي كل الحاالت، .  في المائة من عمليات اإلشراف وفي نصف بعثات دعم التنفيذ75المكاتب القُطْرية في نحو 

ومن ثم اضطلعت المكاتب . البعثات المتعلقة بالتنفيذ في بالدهمساهم موظفو المكاتب القُطْرية في نحو ثلثي 

 .   القُطْرية بدور حاسم في النهوض بمبادرة الصندوق لإلشراف المباشر

، أتاح الحضور القُطْري فرصة للصندوق لالجتماع بصورة أكثر انتظاما مع بإرساء الشراكاتوفيما يتعلق  -23

ندوق بالعضوية الكاملة في فريق األمم المتحدة القُطْري في جميع البلدان ويتمتع الص. شركائه في البلدان المعنية

في أغلب األحيان، شارك الصندوق بفعالية في عملية إطار عمل األمم ي يوجد بها مكتب قُطْري، وتقريبا الت

ات وأتاح الحضور القُطْري للصندوق قدرا أكبر من المشاركة في المجموع. المتحدة للمساعدة اإلنمائية

وعلى مدى فترة ثالث سنوات، صنفت البلدان التي بها . المواضيعية التي تقودها الحكومات والجهات المانحة

وبالمثل، أبلغ .  مثل هذه المكاتبامكاتب قُطْرية في مرتبة أفضل من حيث التنسيق مقارنة بغيرها ممن ليس لديه

شهريا على األقل في المجموعات التي تقودها نحو ثلث المجيبين على الدراسة االستقصائية عن مشاركتهم 

وتأتي خمسة .  في المائة بالنسبة للمجموعات التي تقودها جهات مانحة60الحكومات، بينما وصلت النسبة إلى 

 جن منهم مدير برناماتجريبية لتوحيد األداء، يدير اثنمن مكاتب الحضور القُطْري ضمن مبادرة األمم المتحدة ال

 .قُطْري منتدب

ويتمتع موظفو المكاتب القُطْرية في الصندوق بوضع يسمح لهم بتحديد خبرات المشاريع التي يمكن استخدامها  -24

وأكد استبيان الصورة الذهنية، الذي أجاب عليه قطاع .  على المستويين الوطني والمحليللتأثير على السياسات

البرامج القُطْرية المنتدبين في حوار ء مدراالبرامج القُطْرية وموظفيها، مشاركة مدراء عريض ضم جميع 

. رية في المقر الذين ليس لهم مكتب قُطْري رسميالبرامج القُطْمدراء السياسات على نحو أكثر تواترا من 

 المجيبين أيضا عن رأيهم بتحسن قدرة الصندوق على إجراء حوار السياسات أو تحسنه يوأعرب نحو ثلث

البرامج القطرية هؤالء الذين شاركوا بشكل مدراء ومنح . ثالثة المنصرمةبصورة كبيرة على مدار السنوات ال

. المشاركة في هذا الحوار وأأكثر تواترا في حوار السياسات تصنيفا مرتفعا أيضا لقدرة الصندوق على الرصد 

غلبية وترى األ. ومن حيث الموضوعات، يعد موضوع التمويل الريفي وإدارة الموارد الطبيعية األكثر شيوعا

أن البرنامج القُطْري للصندوق متوائم أو متوائم تماما مع اآلليات )  في المائة94قرابة (العظمى من المجيبين 

تنزانيا جمهورية وتواصل المكاتب المقامة في موزامبيق ورواندا و. واألهداف الوطنية للحد من الفقر الريفي

ياق اجتماعات اللجان التوجيهية المعنية بالنهج القطاعي االضطالع بدور نشط في إعداد السياسات في سالمتحدة 

 . الشامل
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ونظمت .  ركزت بصورة أساسية على تبادل المعرفة والخبرات بين المشاريعإدارة المعرفةوتبين أن أنشطة  -25

وأثبتت . وحلقات عمل عن االستعراض السنوي للبرامج القُطْريةالفرق المكاتب القُطْرية حلقات عمل عن تكوين 

 واألطراف ةالذي يضم ممثلين عن الحكوم(رية عمليات االستعراض التي يجريها فريق إدارة البرامج القُطْ

وأعرب أغلب المجيبين على . نجاعتها كطريقة لتبادل المعلومات حول البرنامج القُطْري) المعنية األخرى

سنها بصورة كبيرة على مدار السنوات االستبيان عن رأيهم بتحسن قاعدة المعرفة القُطْرية لدى الصندوق أو تح

 .الثالثة الماضية

 تركز أساسا على الرصد والتقييم بناء القدراتووجد أن الجهود التي تبذلها المكاتب القُطْرية على صعيد  -26

وأثبتت الزيارات القُطْرية تقدير موظفي المشاريع والحكومات عاليا لما تقدمه مكاتب الصندوق . واإلدارة المالية

وفي بعض األحيان يؤدي ارتفاع معدل تغيير موظفي المشروع إلى ضرورة توفير . طرية من مساعدة ودعمالقُ

وعموما، تنظر األطراف المعنية إلى المكاتب القُطْرية للصندوق نظرة شديدة . المساعدات بصورة متكررة

أعربت األطراف المعنية عن و. اإليجابية؛ فينظر إلى الموظفين باحترام وإعجاب، مما يعزز صورة المنظمة

  .  رغبتها في تعيين موظفين إضافيين في المكاتب القُطْرية

  الكفاءة على األثر – هاء

أجري تحليل لمجموعة مختارة من تصنيفات االستبيان، ضمن عملية التقييم الذاتي، للكشف عن أي عالقة بين  -27

 : فيما يلي تلخيص للنتائجويرد. ى المشاريعنات على مستويالمكاتب القُطْرية وحدوث تحس

 األموال وتوافر صرفالو المالية اإلدارة حيث من أفضل قُطْرية مكاتب بها التي البلدان أداء يأتي عموما،  )أ (
  التوريد؛ إلجراءات واالمتثالالنظيرة 

 برنامج موظف شؤونها يتولى التي المكاتب في كثيرا أفضل تصنيف في والتوريد المالية اإلدارة وتأتي  )ب (
  ي؛قُطْر

 .صرفبالنسبة لل كثيرا أعلى 12قُطْري برنامج مدير يديرها مكاتب بها التي البلدان تصنيف وجاء  )ج (

  :وعلى نحو أكثر تحديدا. ولوحظت نتائج مماثلة على مستوى فعالية القروض -28

 بقرابة 13غيرها من أسرع التنفيذ حيز قُطْرية مكاتب بها بلدان في تنفيذها يجري التي المشاريع دخلت  )أ (
  المتوسط؛ يف شهر

 مع قُطْري، برنامج مدير يديرها مكاتب بها التي البلدان في القائمة المشاريع في تحسن أكبر وسجل  )ب (
 قُطْري برنامجمسؤول  يديرها مكاتب بها التي البلدان في المجراة المشاريع من أسرع التنفيذ حيز دخولها
 جاهز قُطْري مكتب لها ليس التي ريعالمشا من أشهر خمسة بنحو وأسرع المتوسط، في أشهر ثالثة بنحو
 .   للعمل

  : وعند تنفيذ الصرف األول تبين ما يلي -29

                                                      
مؤشرات خاصة بكل مشروع على  ينبغي توخي الحذر فيما يتعلق بالمكاتب التي يديرها مدير برنامج قُطْري نظرا لصغر حجم العينة وألن ال12

 . حدة وتعتمد اعتمادا شديدا على عمليات قُطْرية داخلية
  نظرا للتغيرات التي أدخلت على الشروط العامة التي تقضي بدخول معظم المشاريع حيز التنفيذ بمجرد التوقيع، فإن هذا المؤشر ال يعتبر 13

 . مفيدا في المستقبل
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 السنة من بشهرين وأسرع بشهر، غيرها من أسرع صرف فيها تم قُطْرية بمكاتب المدعومة البلدان  )أ (
 القياسية؛

 في أجري طْريقُ برنامج رمدي يديرها مكاتب بها التي البلدان في القائمة المشاريع في األول الصرف  )ب (
   .  األخرى البلدان في المجراة بالمشاريع مقارنة كثيرا أقصر زمنية فترة غضون

  نتائج التقييم المستقل – رابعا

 تقييما للمشاريع وعمليات 17كتب التقييم المستقل في الصندوق قرابة مخالل السنوات الخمس األخيرة، أجرى  -30

. ود صلة قوية بين وجود المكاتب القُطرية وتحسن الفعالية اإلنمائيةتقييم للبرامج القُطْرية تبين من خاللها وج

ويعرض الملحق . 2009 و2008وجاءت أوثق النتائج من تقييمات البرامج القُطْرية الست التي أجريت في عامي 

 :الثاني خالصة هذه النتائج ونورد فيما يلي موجزا بها

تجهيز البرامج ب المتعلقة األساسية األبعاد على كثيرا ضلأف بأداء قُطْرية بمكاتب المزودة البلدان تتسم  )أ (
 تقييم أشار المثال، سبيل فعلى.  واالبتكارالمعرفة وإدارة الشراكات وإرساء السياسات وحوار التنفيذ دعمو

 دعم في كثيرة ملموسة إسهامات بالفعل أسهم "القُطْري الصندوق مكتب أن إثيوبيا في القطري البرنامج
 التمثيل مكتب نطاق توسيع "أن للهند القُطْري البرنامج تقييم وجد وبالمثل،". الشراكات رساءوإ التنفيذ

  ." األخيرة السنوات في البرنامج إدارة كفاءة زيادة في أسهم قد للصندوق القُطْري
 وتدفق المشكالت، استبانة لتحسين األهمية بالغة إيجابية إسهامات القُطْرية الصندوق مكاتب وتقدم  )ب (

 وتحسين الحكومات، مع الحوار وتعزيز الشركاء، مع االتصال وتحسين المناسب، الوقت في لمعلوماتا
 الحضور "... أن لموزامبيق القُطْري البرنامج تقييم أثبت المثال، سبيل فعلى. والتقييم الرصد عملية

 بشأن باريس إعالنب التزاماته مواصلة من الصندوق ومكّن ،الحكومة مع الحوار بتحسين سمح القُطْري
 امجنالبر تقييم أشار وبالمثل،". األداء لتوحيد التجريبية المتحدة األمم مبادرة إلى إضافة المعونة فعالية

 صورة تحسين إلى أدى القُطْري الحضور بأن النطاق واسع اعتراف ثمة "أن إلى لباكستان القطري
 ...".   باكستان في ملحوظة بصورة الصندوق

  . اإلنمائية لفعاليتها جوهريا عامال الميداني حضورها األخرى المالية ساتالمؤس وتعتبر  )ج (

المساهمة ببالرغم من االعتراف فعلى سبيل المثال، . أشار التقييم المستقل أيضا إلى الحاجة لزيادة الموارد -31

ادة الموارد الكبيرة التي قدمها المكتب القطري في السودان فقد أشار التقييم المستقل أيضا إلى ضرورة زي

ني من نقص يعا"المكتب وبالنسبة لباكستان، أشار تقييم البرنامج القُطْري إلى أن . المخصصة لهذا المكتب

  ...".بإرساء حضور على مقربة من مشاريع التنمية الريفية الجاريةالموارد التي تسمح له 

  األخرى الدولية المالية المؤسسات خبرات – خامسا

ي بالنسبة للمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف األخرى على غرار مصرف التنمية يمثل الحضور القُطْر -32

الملحق انظر (سيوي والبنك الدولي، جزءا من جهد أكبر لتحقيق الالمركزية األفريقي ومصرف التنمية اآل

الهدف األسمى ومثلما هو الحال في الصندوق، يتوقع من المؤسسات المالية الدولية اإلسهام في تحقيق ). الثالث

 : للمنظمة عن طريق ما يلي
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 للبلدان المقدمة الخدمات في والقُطْرية العالمية المعرفة ودمج المضيف، البلد وأولويات قضايا فهم تسهيل  )أ (
 المضيفة؛

 اإلشراف عمليتي ذلك ويشمل أسرع، بوتيرة المضيف البلد في للعمالء الخدمات توصيل تسهيل  )ب (
  اإلئتماني؛ واإلشراف

  السياسات؛ ارحو تعزيز  )ج (
 الميدان في المعنية األطراف من وغيرها المعنية الحكومة مع شراكات وتكوين القُطْرية الملكية تحسين  )د (

  .اإلنمائي

 أكبر من موظفيها  ويوجد جزء،بدأ إنشاء المكاتب القُطْرية في المؤسسات المالية الدولية األخرى في وقت أسبق -33

فمثال، يمتلك .  المكاتب بأنها أكبر حجما وأكثر تنوعا من مكاتب الصندوقوتتسم هذه. حاليا في المكاتب القُطْرية

 بعثة مقيمة وثالثة مكاتب قُطْرية، ويرتكز 27مصرف التنمية اآلسيوي، الذي تغطي خدماته قارة واحدة فحسب، 

مركزية ، نجح البنك الدولي في تحقيق الال1997ومنذ عام .  في المائة من أعمال موظفيه في الميدان22نحو 

 في المائة من 38بإسناد أعمال مهمة وعملية صنع القرار إلى المكاتب القُطْرية؛ ويعمل حاليا ما يزيد على 

أما مصرف التنمية األفريقي، الذي تغطي خدماته أيضا قارة واحدة فحسب، فقد .  مكتبا قُطْريا120الموظفين في 

 في المائة من موظفيه في هذه 27إقليميا واحدا، ويعمل نحو  مكتبا في الدول األعضاء اإلقليمية ومكتبا 26أنشأ 

 في المائة من موظفي المؤسسات المالية الدولية األخرى يعملون داخل 38 إلى 22وخالصة القول أن . المكاتب

 .      في المائة أقل كثيرا8وهو ما يجعل نسبة الصندوق البالغة . البلدان المعنية

المكاتب الميدانية أسهمت   أن أنشطة2008ثر، وجد تقييم مصرف التنمية األفريقي لعام واألبالنتائج وفيما يتعلق  -34

الذي يأخذه المشروع ليدخل حيز في توسيع نطاق الحوار القُطْري وتعميقه، كما أسهمت في الحد من الوقت 

نخفاض نسبة وتوصل التقييم أيضا إلى ا. ، وخفض معدل الرفض وتقصير زمن التوريد وطلبات الصرفالتنفيذ

وتأكدت هذه النتائج . المشاريع المحفوفة بالمشكالت والمشاريع المعرضة للخطر في البلدان التي بها مكتب عامل

، الذي أثبت 2007، وكانت قد ذكرت في تقييم مصرف التنمية اآلسيوي لعام 2009في تقييم الحق أجري في 

 .تهافعالية البعثات المقيمة في دعم تصميم المشاريع وإدار

  سياسة الصندوق واستراتيجيته للحضور القطري – سادسا

  السياسات إطار – ألف

تظهر األدلة المتاحة من التقييم الذاتي إلدارة الصندوق األثر اإليجابي للحضور القُطْري للصندوق في جميع  -35

، وحوار السياسات، دعم التنفيذ، وإرساء الشراكاتتجهيز البرامج القطرية و: مجاالت المخرجات المترابطة وهي

التي  اتنيويظهر األثر اإليجابي جليا في مجال دعم التنفيذ، كما يتضح من التحس.  واالبتكاروإدارة المعرفة

على البلدان المدعومة بمكاتب قُطْرية مقارنة بالبلدان غير المدعومة بمثلها على أساس المؤشرات طرأت 

، ومعدل الية القروض، وتاريخ الصرف األول، ويشمل ذلك فع)29-27الفقرات (المختلفة لقياس أداء التنفيذ 

 . الصرف الالحق
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ويظهر استعراض للمشاريع والبرامج القُطْرية التي خضعت في السنوات األخيرة لتقييم مكتب التقييم المستقل  -36

حضور في البلدان التي تحظى ب) 31-30الفقرتان (حدوث تحسن كبير في األداء على هذه األبعاد الرئيسية 

، وتخصص نسبة هاوترى المؤسسات المالية الدولية األخرى أن مكاتبها القُطْرية تمثل جزءا ال يتجزأ من. قُطْري

وإن التغيير الذي أدخل على . مقارنة بالصندوق) 33الفقرة (أكبر كثيرا من موارد الموظفين لهذه المكاتب 

بغية توسيع نطاق اإلشراف المباشر ليشمل المشاريع النموذج التشغيلي األساسي للصندوق في السنوات األخيرة 

 والتركيز على إرساء 14الصندوق، وتحسين االستراتيجية القُطْرية والمواءمة مع النظام الوطني،بادر بها التي 

. الشراكات، وتعزيز حوار السياسات، وإدارة المعرفة إنما يعطي مبررا إضافيا لتعزيز الحضور القُطْري

النخفاض تكاليف الموظفين المعينين محليا، فإن الحفاظ على الحضور القُطْري يتيح فرصا وأخيرا، ونظرا 

  ).     18الفقرة (لتحقيق وفورات في التكلفة 

وبالنظر إلى خبرة الصندوق وخبرة المؤسسات المالية الدولية األخرى، فسيسعى الصندوق إلى اعتماد سياسة  -37

 .  المتلقية حيث يمكنها المساهمة في تحسين الفعالية اإلنمائية وكفاءة التكلفةإلنشاء المكاتب القُطْرية في البلدان

  األجل المتوسطة االستراتيجية -باء

من المقرر تعزيز الحضور القُطْري للصندوق استجابة لتوسيع نطاق برنامج عمله، بما في ذلك القروض والمنح  -38

. 2013 عدد الموظفين، وذلك في األجل المتوسط إلى والمشورة السياساتية، وما يستتبع ذلك من ضرورة زيادة

وكما هو متوخى . قوة العملمواءمة ومن هذا المنطلق، سيسهم تعيين الموظفين في المكاتب القُطْرية في إعادة 

، يدعو ذلك إلى زيادة موظفي المكاتب )EB 2010/101/R.49الوثيقة (في الخطة االستراتيجية لقوة العمل 

ذات الصلة القرب من أماكن تنفيذ النتائج وسوف تتضمن . البرامج القُطْرية المنتدبينمدراء في ذلك القُطْرية، بما 

ومن المقرر أن يتمشى تعيين الموظفين في المكاتب . العمليات ورصد النمط األقل تكلفة للموظفين المعينين محليا

ب الخطة االستراتيجية لقوة وق عموما بموجالقُطْرية تماما مع التغيير في مستويات تعيين الموظفين في الصند

 .العمل

  القُطْرية المكاتب أهداف – جيم

تعزيز الفعالية اإلنمائية لعملياته وتحقيق فعالية التكلفة، إلى أقصى حد في الحضور القُطْري للصندوق سيستمر  -39

دوره بوصفه طرفا فاعال وستسعى المكاتب القُطْرية إلى تهيئة بيئة تمكينية لعمليات الصندوق وتعزيز . ممكن

ومن المقرر أن تعقد هذه المكاتب جلسات مشاورات منتظمة مع النظراء . الفقر الريفيالحد من أساسيا في مجال 

ت التنفيذية واألجهزة الحكومية على جميع المستويات اإلدارية، والجهات المانحة، المجتمع ا من الوزار–

وستعمل المكاتب القُطْرية أيضا على تحسين التنسيق مع . أثرها لتعزيز فعالية عمليات الصندوق و- المدني

الحكومة المعنية وشركاء التنمية الرئيسيين لتسهيل تحقيق أوجه التآزر وتصميم نهج مشترك الستراتيجيات الحد 

 . من الفقر اآلخذة في الظهور وسياساته وبرامجه االستثمارية

  :ما يليجري تعزيز الفعالية اإلنمائية عن طريق يوس -40

  القُطْرية؛ والخطط القُطْري السياق مع القُطْرية والمشاريع االستراتيجيات مواءمة في المساعدة  )أ (
                                                      

 . على إعالن باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكراالصندوق أحد األطراف الموقعة  14
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  التكلفة؛ فعالية يحقق وبما المناسب الوقت في التنفيذ ودعم المشاريع على اإلشراف توفير  )ب (
  نشرها؛ في ساعدةوالم الريفية التنمية وتحقيق الريفي الفقر من الحد إزاء ابتكارية نهج عن الكشف  )ج (
  ودوليا؛ محليا التعاونية والعالقات الشراكات إرساء  )د (
  ؛واستقطاب التأييد القطريالسياسات  حوار في فعالية أكثر نحو على المشاركة ضمان  )ه (
 المستوى على فعالة باستجابات الخروج في والمساعدة الريفي الفقر أحوال لتغير الصندوق فهم تحسين  )و (

  .الوطني

 .حقق فعالية التكلفة باالعتماد على الموظفين المعينين على أساس محلي أينما أمكنومن المنتظر أن ت -41

 البرامج القُطْرية ودعم تجهيز: سيشمل نطاق عمل المكاتب القُطْرية أربعة مجاالت مواضيعية واسعة، وهي -42

عم في المساعدة على ويتمثل الهدف األ.  واالبتكارالتنفيذ، وحوار السياسات، وإرساء الشراكات، وإدارة المعرفة

وبالنظر إلى نتائج التقييم الذاتي، فمن المنتظر أن تخصص . بناء القدرات المحلية في المجاالت األربعة جميعا

ن ون دوليوومن المتوقع أن تقدم المكاتب التي يديرها موظف. المكاتب نصف وقتها على األقل لدعم التنفيذ

جاالت المواضيعية، السيما في مجال حوار السياسات وإدارة العالقات ن مزيدا من اإلسهامات في جميع المومنتدب

       15 .مع الشركاء داخل البلد المعني

 :وترد اختصاصات المكاتب القُطْرية بالتفصيل في الملحق الرابع، على النحو الموجز أدناه -43

بدور بالغ األهمية في إعداد برامج  يتوقع أن تضطلع المكاتب القُطْرية :تنمية البرامج القُطْرية ودعم التنفيذ -44

وتحقيقا لهذه الغاية، ستعمل على توفير اإلرشاد والدعم، السيما . ومشاريع جديدة قائمة على االستثمارات والمنح

بشأن القضايا المؤسسية والسياساتية، واإلسهام في وضع االستراتيجية القُطْرية، وتحديدا برنامج الفرص 

وستسعى، في معرض . المستند إلى النتائج، والمشاركة في جميع مراحل تصميم المشروعاالستراتيجية القُطْرية 

قيامها بذلك، إلى تحقيق قدر أكبر من المواءمة بين تصميم البرامج والمشاريع القُطْرية واالستراتيجيات 

وع ومساعدتها في وستعمل المكاتب القُطْرية على االتصال بالسلطات المسؤولة عن المشر. والسياسات الحكومية

. التصدي للقضايا اإلدارية والموضوعية على غرار االستهداف، وتحديد االحتياجات الالزمة للدعم التقني

وسيعمل الموظفون على المشاركة في اإلشراف على المشاريع ودعم التنفيذ وبعثات منتصف المدة وبعثات إنجاز 

تؤثر على التنفيذ، واالضطالع بدور ريادي متزايد في هذا المشاريع والمتابعة مع النظراء لحل القضايا التي 

وسيعمل المكتب القُطْري، في مسعاه لتنفيذ هذه المهام، على نحو وثيق مع إدارة المشروع المعني . الصدد

  .     لضمان تركيز الجميع على تحقيق النتائج واألثر وتجنب تداخل العمل

 إلى االستمرار في تنمية عالقات الصندوق مع الشركاء القُطْريين  ستسعى المكاتب القُطْرية:إرساء الشراكات -45

. والتركيز على أوجه التآزر وتنسيق السياسات مع الجهات المانحة العاملة في ميدان الحد من الفقر الريفي

وعي وسيتحقق ذلك من خالل المشاركة النشطة والمنتظمة في المبادرات والمنتديات المتعددة المانحين وتكوين ال

. بشأن مجال مهمة الصندوق، والسياسات الراهنة واالستراتيجيات المؤسسية واإلقليمية والقُطْرية المتنامية

 القُطْريين عن طريق المشاركة في أنشطة اوتحقيقا لهذه الغاية، ستعمل المكاتب القُطْرية على التنسيق مع شركائه

ر اإلنمائي الشامل واستراتيجيات المساعدة المشتركة، وتمثيل إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية واإلطا

                                                      
 الذي أشار إلى ضرورة زيادة المشاركة في 2010 جاء ذلك استجابة الستنتاجات استقصاء شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف لعام 15

 .  قت ذاته إلى قوة أداء الصندوق على مستوى اإلدارة التشغيليةحوار السياسات وتنسيق اإلجراءات واستخدام النظم القُطْرية، مع اإلشارة في الو
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وستسعى إلى دعم الجهود . الصندوق في اجتماعات التنسيق المتعددة المانحين بشأن استراتيجيات الحد من الفقر

 .   لزيادة أنشطة مشاريع الصندوق عن طريق نشر المعلومات على مجتمع المانحين األوسع

 المكاتب القُطْرية بصورة منتظمة بالمشاركة في اجتماعات السياسات ذات الصلة  تقوم.حوار السياسات -46

 ويشمل ذلك الحكومة المعنية والجهات المانحة .لصندوقلوالفعاليات ذات االهتمام بالنسبة للمجموعة المستهدفة 

أن استراتيجيات الحد  وذلك لتشجيع إقامة حوار بناء بش،والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

وسينصب تركيز حوار السياسات على السعي إلى .  االستثمارية المتعلقة بهالفقر الريفي والسياسات والبرامجمن 

وفي . وصل الحقائق على أرض الواقع وأصوات الفقراء بسياسات وبرامج الحكومات والجهات المانحة األخرى

مجال مساندة السياسات، والمشاركة في مجموعات العمل ضوء ما تقدم، سيعمل المكتب على التعاون في 

المواضيعية التي تقودها الحكومة والمعنية بالقطاعات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالبرنامج القُطْري، ودعم 

 .توسيع نطاق المبادرات الناجحة للحد من الفقر، وتشجيع إجراء عملية تعلّم مشترك مع الحكومة المعنية

تبادل المعلومات والتعلم فيما بين وتحفيز  تضطلع المكاتب القُطْرية بمهمة تيسير .فة واالبتكارإدارة المعر -47

كفالة ) 1: (ذلك، يسعى الصندوق إلى ما يليلوتنفيذا . الصندوق والحكومات المعنية والمجتمع اإلنمائي األوسع

الحكومة المعنية، والشركاء، وغيرهم من  إدارة المشاريع، ولومات النابعة من المقر إلى فرقنشر المعرفة والمع

 إدارة المشاريع وغيرهم بغية تحديد النُهج الفعالة إزاء فرقوتسهيل عمليات التعلم بين ) 2(األطراف المعنية؛ 

وتتضمن األنشطة البالغة . وتتمثل النتيجة األساسية في توسيع نطاق النُهج الناجحة وتكرارها. الحد من الفقر

ت من صحة المعرفة المكتسبة من المشاريع المدعومة من الصندوق ونشرها، وتسهيل زيارات األهمية التثب

اف المعرفة المحلية واالبتكارات، وتسهيل المبادرات التجريبية وتوسيع النطاق متى كان ذلك شالتبادل، واستك

 .   مالئما

محلية من أجل تصميم المشاريع وتنفيذها،  ستسعى المكاتب القُطْرية إلى بناء القدرات ال.بناء القدرات المحلية -48

وهو ما سيتحقق عن طريق تنظيم دورات تدريبية في مجاالت مثل الرصد والتقييم، واإلدارة المالية، وتنظيم 

زيارات لموظفي المشروع المعني وغيرهم في مجاالت مواضيعية مختارة، والكشف عن الخبرات الوطنية 

 .   ة المشروع والمشاركة في بعثات الصندوقالمؤهلة بغية توفير اإلرشاد إلدار

  التشغيل وأولويات مبادئ – دال

 بعض مسؤوليات التمثيل، ولكن تبقى مهمتها األساسية هي  للصندوقمن المقرر أن تتحمل المكاتب القُطْرية -49

ل عدد الموظفين وسوف يتطور هيكلها بالتواكب مع البرامج القُطْرية وسيظ. اإلسهام المباشر في البرامج القُطْرية

ومن نفس المنطلق، سيعمل الصندوق على إعداد استراتيجية خروج إلغالق المكاتب القُطْرية التي . فيها قليال

 16ونتيجة لذلك، لن يجري الصندوق أي استثمارات كبرى. تصبح غير ذات جدوى أو غير فعالة من حيث التكلفة

 .     ن حيث التكلفة في تعيين الموظفينلدى إنشاء مكاتبه، وسيعتمد أفضل المناهج فعالية م

وبالنظر لنقص الموارد المتاحة للمكاتب القُطْرية، فمن األهمية البالغة أن تلتزم المكاتب باالنتقائية في تحديد  -50

وستضطلع . وتوضح نتائج التقييم الذاتي ضرورة إيالء األولوية القصوى لتوفير دعم تنفيذ المشاريع. أولوياتها

                                                      
 .  إال لتغطية النسبة الثابتة من تكاليف التجديد، ولاللتزام بالتوجيهات األمنية على وجه التحديد16
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وبوجه عام، .  بدور متزايد في حوار السياسات بما يتناسب مع القدرات المتاحة في المقر لدعمهاهذه المكاتب

  :  بالمبادئ التالية في إنشاء وتشغيل المكاتب القُطْريةسيتم االلتزام 

 سوى ينشأ لم اآلن، وإلى. اإلقليمية المكاتب باستثناء المكاتب، في الموظفين من صغير بعدداالحتفاظ   )أ (
     ؛)والجنوبية الوسطى أفريقيا إقليم ويغطي كينيا، مكتب (واحد قليميإ مكتب

 المالية المؤسسات أو المتحدة األمم وكاالت مع استضافة ترتيبات بموجب مكاتبه نشاءإل الصندوقسعى   )ب (
 الدولية؛

 األهمية؛ من أكبر قدرا الشراكات وإرساء السياسات حوار اكتساب مع الموظفين نمطتغيير إمكانية   )ج (
 القُطْرية؛ المكاتب احتياجاتمتزايد األهمية في  عامالواألتمتة  الصندوق عمل عمليات ليتُشك  )د (
 االقتضاء؛ حسب المساءلة إطار وتحسين السلطات من المزيد تفويض  )ه (
  . القُطْري للبرنامج بالنسبة ةأهميتصبح أقل  قد التي المكاتب بإغالق الصندوقالتزام   )و (

  السلطات وتفويض والعقود الموظفين تعيين – هاء

وقد تتعاقد الوكالة . من حيث المبدأ، سيتولى الصندوق تعيين الموظفين الوطنيين المتفرغين بصورة مباشرة -51

ومن المقرر أن يعمل الموظفون . المستضيفة مع موظفين آخرين لتقديم خدمات للصندوق بشكل حصري

ولن يجري انتداب الموظفين .  في غير بلدانهمالمحليون في بلدانهم األصلية، غير أنهم قد يشاركون في بعثات

ويقوم مدير الشعبة اإلقليمية بتكليف أحد . الدوليين إال في البلدان التي وقعت اتفاقية استضافة مع الصندوق

أرفع الموظفين باالضطالع بمهام رئيس المكتب، وهو عادة ما يكون مدير البرنامج القُطْري المنتدب أو 

إذ يتمتع . كس سلطات موظفي المكتب القُطْري سلطة الموظفين داخل الصندوق ككلوتع.  مستوىالموظفين

ن بسلطة التصرف في الميزانيات غير المركزية، في حين يحتاج الموظفون والبرامج القُطْرية المنتدبمدراء 

طة تمثيل الصندوق ن بسلوبرامج القُطْرية المنتدبالمدراء ويتمتع . الوطنيون لموافقة مسبقة من أجل القيام بذلك

ويصرَّح للموظفين الوطنيين تمثيل الصندوق في . ات التمويليلدى الحكومة المعنية والتفاوض بشأن اتفاق

  .    اجتماعات السياسات واجتماعات المانحين وغيرها من المحافل

  الجديدة القُطْرية المكاتب مواقع اختيار – واو

لى إقام فيها مكاتب قُطْرية فيما بعد المرحلة التجريبية تلبلدان التي كما سلفت اإلشارة، ارتكزت عملية اختيار ا -52

معايير عملية في اختيار البلدان التي ستة واستخدمت ). 7الحاشية (المعايير العامة التي طرحها المجلس التنفيذي 

لمجلس، وذلك على  استنادا إلى اآلراء المستقاة من حلقة التدارس غير الرسمية ل17سيطالها التوسع المستقبلي،

  ):انظر الملحق الخامس(النحو الوارد أدناه 

 للصندوق؛ القُطْري البرنامج حجم  )أ (
 الزراعة؛ على المعني البلد اعتماد  )ب (
  ؛يينالريف سكانحجم ال  )ج (
 الفقر؛ انتشار  )د (

                                                      
 .استخدم معيار الضعف االقتصادي كمعيار سادس، ولكنه أسقط لعدم المالئمة 17
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 ؛تمكينية يةسياسات بيئةوجود   )ه (
 .  ضعيفا في تحقيق النتائج اإلنمائية التي تسجل أداء–" هشاشة الدول"  )و (

 ا مقياس(IRAI)  للتنمية الدوليةلدى المؤسسةموارد ال يستخدم مؤشر تخصيص أعاله،) و(يتعلق بالمعيار وفيما  -53

 جودة تعمل على تقديري تشتق هذا المؤشر من تقديرات السياسات والمؤسسات القُطْرية، الوي.  لهذا المتغيربديال

مؤشرا مجمعين في أربع16دان على أساس ف البلصنّاإلطار السياساتي والمؤسسي الحالي للبلد المعني وي  

 : مجموعات

 اإلدارة االقتصادية؛  )أ (

 السياسات الهيكلية؛  )ب (

 سياسة الشمول واإلنصاف االجتماعي؛  )ج (

 .إدارة القطاع العام ومؤسساته  )د (

 مدى إفضاء إطار عمل البلد المعني إلى تعزيز الحد من الفقر، والنمو دير على تقوتعمل هذه المعايير أساساً -54

 . ، واالستخدام الفعال للمساعدة اإلنمائيةالمستدام

وفي المرحلة . ةالست كل متغير من المتغيرات على أساسترتيب البلدان ب جدول محدث الخامس لحقويرد في الم -55

 بلدا 30شطب بحتمل تأهله إلنشاء مكتب قُطْري للصندوق فيه، أوال  بلدا ي20عدت قائمة مكونة من الثانية، ُأ

 ترتيب حصلت علىاستبعاد البلدان التي ب الموافقة إلنشائه، وثانيا حصل على فيها بالفعل أو مكتب قُطْريئ نشأ

 بلدا التي جرى اشتقاقها باستخدام 20 القائمة المكونة من السادسوترد في الملحق .  معظم المتغيراتفيمتدن 

  . الموسعةالمعايير قائمة 

الجمهورية العربية السورية  ي وه– األولى في التصنيف ة من البِلدان التي تحتل المراكز العشرتقع ثالثة -56

 أولوية منخفضة إلنشاء مكتب قُطْري في تشكل ومن ثم ، في منطقة قريبة جغرافيا من روما–  وتركياوالمغرب

 . البلدان العشرة األعلى ترتيباب  قائمة منقحةرد فيما يليتو. اأي منه

 سيراليون -6 بنغالديش -1
 دياكمبو -7 مالي -2
 بنن -8 بوروندي -3
 غواتيماال -9 مالوي -4
 إندونيسيا -10 النيجر -5

واستنادا إلى القائمة الواردة أعاله وبالنظر إلى األولويات اإلقليمية وغيرها من االعتبارات الكيفية، سيجري  -57

تمدها المجلس لعام  اعالتيوستتم هذه الزيادة داخل إطار الميزانية . 2011افتتاح مكاتب في خمسة بلدان في 

ويرد التمويل الالزم لعملية توسيع النطاق في الميزانية اإلدارية ). EB 2010/101/R.2/Rev.1الوثيقة  (2011

 .   التي اعتمدها المجلس التنفيذي

وتحقيقا لهذه الغاية، . 2013 و2012وستفتتح مكاتب في البلدان ذات األولوية القصوى الخمسة المتبقية في  -58

 اللذين سيتم عرضهما على المجلس 2013 و2012راجهم في صلب برنامج العمل والميزانية لعامي سيجري إد

 . التنفيذي للموافقة
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 وفقا للتوقعات ؛2013في الثامن  مكتبا، بنهاية فترة التجديد 40ومن ثم، فسوف يصل عدد المكاتب القطرية إلى  -59

. 2013 مكتبا بحلول 40 ثم 2010 مكتبا بحلول 30لى ، تزداد إ2007 مكتبا بحلول 15السابقة التي أشارت إلى 

ونظرا ألن المكاتب القُطْرية . ن نحو نصف البلدان التي يعمل فيها الصندوق حالياووستغطي هذه المكاتب األربع

 عدد)  في المائة63(ن نحو ثلثي وا، فسوف تغطي هذه المكاتب األربعبرامج كبيرة نسبيتتسم بتغطي البلدان التي 

وستجري .  الحافظة الجاري تنفيذهاقيمة)  في المائة74(ريع في الحافظة الجاري تنفيذها ونحو ثالثة أرباع المشا

وسيصل متوسط الزيادة . تغطية البلدان األخرى إما من خالل المكاتب القُطْرية في البلدان المجاورة أو من روما

 18. موظفا79ن شخصين لكل مكتب، بإجمالي  موظفا من المقر، إلى أقل م25التراكمية للموظفين، مع نقل 

، حسبما هو عليه حاليا، إلى 466عدد موظفي دائرة إدارة البرامج في المقر من  من المتوقع أن يزدادوإجماال 

ويعني ذلك ضمنا أن . 2013 موظفين في المكاتب القطرية بحلول نهاية 104، منهم 2013 موظف، بنهاية 500

 .2013عام  396 إلى 2010 عام 403ناقص قليال من عدد الموظفين في المقر سيت

   اختيار نموذج المكتب القُطْري-زاي 

 برنامج – تفاصيله في تقرير التقييم الذاتي على النحو الواردةظهرت ثالثة نماذج أساسية للترتيبات التنظيمية  -60

 ): EB 2011/102/R.10/Add.2الوثيقة (الحضور القُطْري للصندوق 

 القُطْري، تحت برنامجن أحد مواطني البلد المعني في منصب موظف العيج األول، يفي إطار النموذ  )أ (

 ؛ وتوجيههمدير البرنامج القُطْري المعني العام لشراف اإل

نتدب مدير البرنامج القُطْري إلى المكتب القُطْري ويتولى المسؤولية الكاملة في إطار النموذج الثاني، ي  )ب (

نون محليا وفي المقر  ويسانده في أداء هذا الدور موظفون معي–القُطْري إدارة المكتب والبرنامج عن 

 ؛الرئيسي

 بمثابة ، يعمل المكتب القُطْري أيضاً فقطحاليا لمكتب كينيا في إطار النموذج التنظيمي الثالث، المعتمد  )ج (

روض والمنح وتشمل هذه المبادرات إدارة الق. مركز للخدمات اإلقليمية لدعم المبادرات داخل اإلقليم

قضايا مواضيعية مثل قضايا التمايز بين تغطية  بعض الموظفين تولىلجميع البلدان في اإلقليم، حيث ي

 بين المكاتب وسيطةل المكتب اإلقليمي طبقة وال يمثّ. الجنسين، وإدارة المعرفة، وحيازة األراضي

 . فية على المكاتب القُطْرية األخرىلصندوق، ومن ثم فهي ال تؤدي وظيفة إشرالالقُطْرية والمقر الرئيسي 

ويواصل الصندوق مراكمة الخبرات القيمة فيما يتعلق بالفعالية النسبية للمكاتب القُطْرية التي يقودها مدير  -61

لنتائج الصادرة عن التقييم إلى تأكيد ا تقرير التقدير الذاتي ينحىوعموما، . للبرنامج القُطْري أوموظف وطني

أفضل النتائج؛ غير أن عدد عنه لبرنامج القُطْري يصدر لها أن النموذج الذي يرأسه مدير المستقل والتي مفاد

وتبين األدلة المجمعة . التعميم  مستوى يؤدي إلى تقييدقاصرا علىالمكاتب القائمة في إطار هذا النموذج ال يزال 

إجراء حوار السياسات وتعجيل يث حلبرنامج القُطْري أداءه أفضل من لحتى اآلن أن النموذج الذي يرأسه مدير 

 أنوفيما يتعلق بالشراكات، هناك بعض األمثلة على .  مباشرةاتالتنفيذ بعد الموافقة على المشروععملية 

 .  عالقة أوثق مع الحكومة والشركاء المانحينترسيالمكاتب التي يقودها مدير مكتب قُطْري 

                                                      
 –لين من المقر  فيهم الموظفين المنقون، بمين موظف104 يتوقع بلوغ عدد الموظفين في المكاتب القطرية  استنادا إلى الحسابات اإلشارية،18

 . برنامج قُطْريمسؤول  للمكاتب التي يديرها  موظف1.95ا مدير برنامج قُطْري و تقريبا للمكاتب التي يديره موظف3.25بمتوسط 
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 لمراكز الخدمة شبه اإلقليمية ال تزال آخذة في التطور، تشير ج واالستراتيجيات الكليةهوعلى الرغم من أن النُ -62

الخبرات المكتسبة حتى اآلن إلى أن المكاتب اإلقليمية أو شبه اإلقليمية قد تسهم في الحد من الحاجة للسفر 

يمكن أن و. تيسير توصيل الخدمات على نحو أكثر فعالية، وتحسين االتصالفي من المقر الرئيسي، والمتكرر 

 المراكز شبه اإلقليمية نهجا يتسم بفعالية التكلفة إزاء توفير دعم التنفيذ وضمان تحسين اإلشراف على ثلتم

 . االمتثال لهاأو /المتطلبات االئتمانية و

 باالعتبار المتمثل في أن المهمة األساسية ،عند اختيار نموذج معين لبلد ما، ماائوستسترشد إدارة الصندوق د -63

وفي ضوء . ة هي اإلسهام المباشر في البرنامج القُطْري، وإن أنيط بها بعض مسؤوليات التمثيلللمكاتب القُطْري

ذلك، وبناء على الخبرات المكتسبة حتى اآلن، ستطبق إدارة الصندوق المعايير اإلرشادية التالية عند اختيار 

 :نموذج لندب مدير للبرنامج القُطْري

 ؛كبر نسبياًاألقُطْرية البرامج ال  )أ (

إلجراء حوار للسياسات بشأن القضايا ذات الصلة بالحد من الفقر الريفي  المالئمة  والفرصةادة الحاجزي  )ب (

 والتنمية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة؛ 

 البلدان التي تتسم بضعف مؤسساتها وأدائها اإلنمائي أو تلك المنخرطة في صراع أو خارجة منه؛  )ج (

تعبئة الموارد من أجل الحد من الفقر الريفي والتنمية الزراعية  ب–إمكانية إرساء الشراكات زيادة   )د (

 ألصحاب الحيازات الصغيرة؛ 

البلدان التي تتطلب على نحو متزايد أدوات غير إقراضية أخرى مثل إدارة المعرفة وتقديم الدعم لطائفة   )ه (

 مع المدني؛ أوسع من األطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المزارعين وغيرها من منظمات المجت

 . متعددةاًالمكاتب القُطْرية التي تخدم بلدان  )و (

 مطالب الحكومة المضيفة المعنية، إلى وعند اختيار نموذج معين للمكتب القُطْري، ستراعي إدارة الصندوق أيضاً -64

 .المعايير الواردة أعالهجانب 

 نحو نصف المكاتب القُطْرية وكما سلفت اإلشارة، من المرجح أن يقود مديرون منتدبون للبرامج القُطْرية -65

وبالمثل، سيؤدي مكتبان إضافيان على األكثر دور المكاتب اإلقليمية في الدورة الحالية . األربعين المقترحة

وستصدر إدارة الصندوق قرارا بشأن المكاتب اإلقليمية على . 2013الستراتيجية الحضور القُطْري حتى نهاية 

 وظيفة إشرافية على المكاتب القُطْرية يكون لهامكاتب خدمة ولن بمثابة كاتب وستعمل هذه الم. أساس حالة بحالة

 . ها موظفون وطنيون معينون محلياقودأما بقية المكاتب اإلقليمية فسي19 .األخرى

، فسوف يجري إنشاء كل مكتب عين نموذج م حيثوفي حين أنه من المفيد أن ينظر إلى المكاتب اإلقليمية من -66

بمعنى آخر، ستعتمد إدارة الصندوق نهجا مرنا عند إنشاء وإدارة كل . ياجات البرامج المحددةليتوافق مع احت

 .مكتب قُطْري

                                                      
   .باشرة بين المقر الرئيسي للصندوق والمكاتب القُطْريةبمعنى آخر، ستكون هذه المكاتب بمثابة طبقة م 19
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   استراتيجية الخروج-حاء 

 الصندوق المكاتب التي تضاءلت أهميتها في سياسته واستراتيجيته للحضور القطري، سيغلقمبدأ تشغيلي وك -67

 أن المهمة ذي مفادهمبدأ التشغيلي ارتباطا وثيقا بالنهج األساسي الويرتبط هذا ال. بالنسبة للبرنامج القُطْري

ومن ثم، فبمجرد استبعاد حاجة . نامج القُطْرير في اإلسهام المباشر في البتمثلاألساسية للمكاتب القُطْرية ت

. ويجري إغالقه المكتب القُطْري أهميته سيفقدالبرنامج القُطْري إلنشاء مكتب قُطْري أو تضاؤلها بدرجة كبيرة، 

التي )  أعاله52الفقرة (حدوث تغيرات كبرى في عدد من المؤشرات  ومن الناحية التشغيلية، سيعني ذلك

وينبغي االعتراف بأن معظم هذه .  فيها مكتب قُطْريقرر إنشاء في اختيار البلدان التي ياستخدمت مبدئياً

 فترة زمنية عبرريفيين، أو حتى انتشار الفقر، تتغير د السكان الاعدتالمؤشرات، مثل االعتماد على الزراعة أو 

لعتبة لوصول إلى اوبالمثل، قد تكون بعض البلدان التي أنشأ فيها الصندوق مكتبا قُطْريا أقرب ل. قصيرة نسبياً

  .  الوصول إلى هذه النقطة في فترة زمنية قصيرة نسبياجري  الفقر الريفي، وقد يالقضاء علىمن حيث المحددة 

وعند اتخاذ قرار بإغالق مكتب ما أو .  المكاتب القُطْرية للصندوق بصفة مؤقتة ألسباب أمنيةتُغلققد لك كذو -68

وتمشيا . توجيهاته األمم المتحدة وفيمشورة نظام األمن ناء على إعادة فتحه بصورة مؤقتة، سيعمل الصندوق ب

ل الصندوق بقدر اإلمكان استخدام الموارد التي مع التزام الصندوق بخدمة البلدان الهشة أو ضعيفة األداء، سيحاو

 . إغالق المكتب لمعاونة البلد المعني من خالل بلد مجاور أو من المقر الرئيسي للصندوقعند يجري إطالقها 

أن تعيد نشر الموارد  ، يمكن إلدارة الصندوق2013 مكتبا للفترة حتى 40وبالبقاء في نطاق الحد األقصى البالغ  -69

وعند اختيار البلد، ستطبق .  نهائيا لفتح مكتب إقليمي في بلد جديدةتب اإلقليمياالمكأحد  إغالق عند حررةالم

  .  أعاله52إدارة الصندوق نفس العملية والمعايير الوارد تفصيلها في الفقرة 

  المقترح النطاق توسيع عليها ينطوي التي التكاليف – طاء

 ويدير ،برامج قُطْرية منتدبونمدراء حة، يدير نحو نصف المكاتب من بين المكاتب القُطْرية األربعين المقتر -70

وبوجه عام، من المتوقع أن تغطي المكاتب التي يديرها مدير . العدد المتبقي موظفون وطنيون معينون محليا

 4 موظفا إجماال أو 65برنامج قُطْري البرامج األكبر حجما وأن يعمل بها، وفقا للحسابات اإلشارية، نحو 

 مهنيين تقنيين معينين 5البرامج القطرية، ومدراء  من 20ويضم هذا العدد . ظفين لكل مكتب في المتوسطمو

ونتيجة .  موظفا في فئة الخدمات العامة22 موظفا وطنيا معينا على أساس محلي، ونحو 13على أساس دولي، و

ا برامج أصغر نسبيا، ويصل إجمالي وطني في البلدان التي يجرى فيهمسؤول لذلك، ستقع المكاتب التي يديرها 

 من المهنيين 9البرامج القطرية، ومسؤولي  من 20 موظفا تقريبا، يتألفون إشاريا من 39عدد الموظفين فيها إلى 

وقد حققت المكاتب القُطْرية للصندوق .  من موظفي الخدمات العامة10التقنيين المعينين على أساس محلي، و

ر، وهي سياسة الموظفين المهنيين إلى موظفي الخدمات العامة فيها مقارنة بالمقمستوى أفضل بالنسبة لمعدل 

 .يتوقع مواصلتها

وستتم ). 70مدرجة في األرقام المبينة في الفقرة ( موظفا 22ها إضافة روتطلب المكاتب العشرة اإلضافية بدوست -71

 )).أ (50الفقرة (جم المكتب بدأ حالزيادة التدريجية في عدد الموظفين بصورة محدودة، استنادا إلى م

 أعاله، تنخفض تكلفة موظفي الخدمات العامة في المكاتب القطرية بأقل من الربع، 18وكما ذكر في الفقرة  -72

ويعني ذلك أن . وتنخفض تكلفة الموظفين الوطنيين بنحو الثلث إذا ما قورنت بالموظفين المعينين في روما
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قطرية يوفرون فرصة كبيرة لتحقيق وفورات في التكلفة ومكاسب على الموظفين المعينين محليا في المكاتب ال

)  الداعمة الخدمات العامةموظفي في فئة 10و في الفئة المهنية 12( موظفا إضافيا 22مستوى الكفاءة، وأن نقل 

. كي مليون دوالر أمري2.47في المكاتب الميدانية مقارنة بروما من شأنه أن يؤدي إلى وفورات صافية قيمتها 

ويقدر إجمالي الوفورات التي تعزى إلى انخفاض تكلفة الوحدة لتعيين الموظفين في الميدان وليس في روما، إلى 

الملحق (دوالر أمريكي  مليون 6.84، بما قيمته )19الفقرة (جانب الوفورات المرتبطة بالمكاتب المنشأة بالفعل 

  ).السادس

 األمريكية الدوالرات بآالف 
 اإلجمالي العامة الخدمات فئة موظفو المهنيون الموظفون  للموظفين لتراكميةا االحتياجات

 3520 1051 2469   فقط روما موظفي من االتعيين حالة في
 1047 250 797 الدوليين والموظفين المحليين القُطْريين الموظفين من مزيج حالة في

 2473 801 1672 الوفورات صافي

 ال يشكل تعيين الموظفين في المكاتب القُطْرية زيادة صافية أعلى من المستوى وفي عموم الصندوق إجماال، -73

الحالي للموظفين في المقر، بل إنه يرجع إلى قرار بشأن نشر الموظفين اإلضافيين الالزمين ألداء مهام كان يتم 

). الجدول التالي(ر وتنفيذ برنامج عمل أكب) أي مهام اإلشراف(تعهيدها حتى ذلك الحين إلى مؤسسات متعاونة 

 مليون دوالر أمريكي سنويا عن 10.3وبإمعان النظر في تلك المؤشرات يتبين أن الصندوق تمكّن من توفير 

وكان ذلك المبلغ يوجه لتمويل . طريق إعادة مهام اإلشراف على المشاريع وإدارة القروض إليه مرة أخرى

وباإلضافة إلى ذلك، . عاونة على برامج الصندوق سنويا موظفا متفرغا يعملون في المؤسسات المت64أجور نحو 

.  في المائة خالل نفس الفترة، وهو ما يفسر االحتياجات الزائدة من الموظفين32 حجم برنامج العمل بنحو نما

 مليون دوالر أمريكي والتي تحققت عن طريق اإلشراف المباشر 10.3وبالمقارنة بالوفورات التي بلغت قيمتها 

 مليون دوالر أمريكي يعد 4.3 ألغراض المكاتب القطرية والبالغ 2010اريع، فإن المبلغ المتكبد في على المش

  . من ثم، استخدمت األموال التي تم توفيرها في اإلنفاق على تكاليف الحضور القُطْري حتى اآلن20 .صغيرا نسبيا

 2007 2008 2009 2010 

 :اإلشراف مهام لتولي خارجية جهات مع التعاقد
  المتعاونة للمؤسسات المستحقة اِإلشراف رسوم

 0.16 2.62 5.87 10.55  )األمريكية الدوالرات بماليين(
 0.9 14.8 33.2 63.8 السنة/األشخاص – المتفرغين للموظفين المكافئون الموظفون
   والمنح القروض برنامج

 855 715 650 605 )األمريكية الدوالرات بماليين(

ية الحضور القُطْري بشكل كلي في الميزانية اإلدارية، يندرج الموظفون المكلفون بالعمل في ونظرا لدمج ميزان -74

وفي ضوء ما تقدم، فإن القضية . المكاتب القُطْرية تحت مجموع مناصب الموظفين المعتمدة لدائرة إدارة البرامج

ن داخل البلدان ائد تعيين الموظفي ومع ارتفاع فو.الموظفين وليس في إضافة موظفين جددمواقع تتمثل في توزيع 

مقارنة بالتعيين في روما وانخفاض التكاليف، يكون القرار الرشيد هو زيادة الحضور القُطْري إلى أقصى 

ويتمثل القيد المفروض على زيادة نسبة موظفي الصندوق في المكاتب القُطْرية أكثر من ذلك في قدرة . مستوى

فقد كان التوسع وئيدا ولكن مطردا، وفي حدود قدرة . لوب المركزيالصندوق على إدارة قوة العمل بأس
                                                      

، الذين تم نقلهم من المقر بدون تكلفة إضافية، ) مليون دوالر أمريكي2.2(اشتقاق هذا المبلغ بخصم تكاليف الموظفين الدوليين المنتدبين  تم 20
 ).    15الفقرة (ر أمريكي  مليون دوال6.5من التكلفة اإلجمالية للمكاتب القُطْرية والتي بلغت قيمتها 
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، سيأتي تعيين الموظفين في المكاتب القُطْرية استجابة إلعادة )38الفقرة (وكما ذُكر . الصندوق على إدارته

 .لقوة العملخطة االستراتيجية التصفيف قوة العمل على النحو المتوخي في 

   قضايا التنفيذ-ياء 

 طلب المجلس التنفيذي، أدرجت قضايا التنفيذ مثل الموارد البشرية وتناوب الموظفين وتوضيح األدوار بناء على -75

  .الثامنوالمسؤوليات وتفويض السلطات في الملحق 

  القُطْرية للمكاتب الرصد إطار –كاف 

النواتج والتكاليف، نظرا للطبيعة المتطورة للمكاتب القُطْرية والحاجة إلى التعلم المؤسسي ورصد المخرجات، و -76

ويرد في الملحق السابع وصفا عاما للمجاالت التي سيجري رصدها . سيواصل الصندوق تعزيز عملية الرصد

وستتولى المكاتب القُطْرية مسؤولية ضمان االمتثال إلجراءات الصندوق . وترد المؤشرات في الملحق الثامن

إلى المقر بشأن تطور الحافظة وبشأن األحداث الكبرى اإلدارية وستقدم تقارير منتظمة وفي الوقت المناسب 

  . النفقات/المتعلقة بأهداف الصندوق في البلد المعني، باإلضافة إلى التقارير المالية عن الميزانية

   التالية والخطوات التوصيات –الم 

  : القرارات التاليةى المجلس التنفيذي بالموافقة علىيوص -77

 الفعالية تحسين في المساهمة يمكنها حيثما، 40مع سقف ال يتعدى  القُطْرية المكاتب إلنشاء سياسة اعتماد  )أ (
 ؛المتلقية البلدان في التكلفة وفعالية اإلنمائية

 قُطْرية مكاتب 10 إلنشاء األجل متوسطة استراتيجية اعتمادضمن السياسة والسقف المذكورين أعاله،   )ب (
   ؛2013 بنهاية إضافية

 في المقترح النحو على ،2011 في جديدة قُطْرية مكاتب خمسة إنشاء، أعاله) ب(من بين ما ذكر في   )ج (
 ).EB 2010/101/R.2/Rev.1 الوثيقة (المجلس اعتمده الذي الميزانية إطار

 ؛)52الفقرة (القطرية معايير فتح المكاتب اعتماد   )د (
 ؛)66–63 تاالفقر(القطرية معايير اختيار النماذج المختلفة للمكاتب اعتماد   )ه (
 .)69–67الفقرات (ستراتيجية الخروج للمكاتب القُطْرية ااعتماد   )و (
  

  .والمجلس التنفيذي مدعو أيضاً إلى اإلحاطة علماً بقضايا التنفيذ الواردة في الملحق الثامن -78

 برفع تقرير حول التقدم المحرز في  وفي إطار السياسة واالستراتيجية المبينة أعاله، ستقوم إدارة الصندوق -79

 جديدة أو إغالق مكاتب قائمة ضمن برنامج العمل والميزانية السنوية المعروضين على إنشاء مكاتب قطرية

 .المجلس التنفيذي للموافقة عليهما
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   القُطْرية للمكاتب الذاتي التقييم: واالستنتاجات الموجز

 االجتماعي الوضع عن وفصله وضوحا أكثر نحو على القُطْري الحضور برنامج من الهدف تحديد ينبغي -1

النتائج  تحقيق على إيجابيا أثرا القُطْرية المكاتب تحقق أن توقع يمكن فبينما. المستهدفة للمجموعة واالقتصادي

 من يصبح ثم ومن. فعليا به القيام يمكن ما على بوضوح القُطْري الحضور برنامج هدف تركيز ينبغي اإلنمائية،

 إعداد وينبغي. القُطْرية واألولويات المواقف سياق في للصندوق اإلنمائية الفعالية الهدف هذا يعزز أن المرجح

  .  الهدف هذا مع لمواءمتها خاص، بوجه القُطْرية والسياقات عام، بوجه القُطْرية المكاتب اختصاصات

 والتوسع التجريبية المرحلة خالل القُطْرية المكاتب إنشاء في مالئمة اختيار معايير تطبيق من الرغم وعلى -2

 البشرية الموارد لنقص ونظرا. المعايير هذه تلبي كانت التي البلدان من عدد على االختيار قعي لم الالحق،

 .بوضوحوالتواصل بشأنها  المعايير تعزيز ينبغي المتاحة، والمالية

 في قُطْري برنامج مدير مع القُطْري المكتب في قُطْري برنامجمسؤول  تعيين نموذج (النموذجين كال حقق وقد -3

. الصندوق مشاريع دعم في السيما جيدة، نتائج)  مدير برنامج قطري وموظف برنامج قطرينموذج أو المقر

 في يفضلون والشركاء الحكومات أن من الرغم على واعدة، الشراكات وإرساء السياسات حوار نتائج وتبدو

 فعاليات في مباشرة بصورة المكتب عن المسؤول القُطْري البرنامج مدير يشرك الذي النموذج األحيان بعض

 اإلقليمية للخدمة إضافية مكاتب إلنشاء العناية إيالء وينبغي. الرسمية اإلنمائية والمساعدة السياسات حوار تنسيق

  . الدعم خدمات من وغيرها السحب طلبات تجهيز وتيرة تسريع ذلك في بما والفوائد، التكاليف تحليل إلى استنادا

 لتحقيق ةالمخصص والموارد الوقت مزيجاإلفرادية  القُطْرية المكاتب وقدرات يالقُطْر السياق يحدد أن وينبغي -4

 القُطْرية االستراتيجيات مواءمة على الرئيسي التركيز مجال ينصب أن المتوقع من أن غير ؛نتيجة من النتائج

  .وموظفيها طْريةالقُ المكاتب اختصاصاتتقدير  ويجب. التنفيذ ودعم واإلشراف للصندوق القُطْري البرنامج مع

 كفاءتها لتحسين األهمية بالغ أمرا الميزانية ونظم اإلدارية النظم في القُطْرية للمكاتب الكامل الدمج ويمثل -5

  : يلي ما تعزيزها ينبغي التي المحددة المجاالت وتشمل. وفعاليتها

 الصندوق؛ مع مباشرة عقودا الوطنيين الموظفين منح •
 على لتطبيقالقابلة ل للتشغيل التوجيهية والمبادئ البشرية الموارد تلسياسا النهائية الصيغة إنجاز •

 الوطنيين؛ الموظفين
  الدوليين؛ الموظفين وتناوب ندب بشأن للتطبيق قابلة بشرية موارد سياسات وضع •
 المصرفية؛ الحسابات حول اإلرشاد توفير •
 أدخلت التي والتحسينات ،)ريالقُطْ والمكتب المستضيفة الوكالة (المالي اإلبالغ بشروط االلتزام •

  . المقر في المالية اإلدارة نظام على
 منتظم أساس على تقارير بإعداد للسماح المحاسبي ونظامه الصندوق ميزانية على تغييرات إدخال ينبغي وقد -6

  :ومنها ية،القُطْر المكاتب تتكبدها التي الفعليةوالنفقات  الميزانية في المدرجةالنفقات  عن الشفافية من وبقدر

 معينة؛ قُطْرية لمكاتب إدارية تكلفة باعتبارها المنتدبين الدوليين الموظفين تكلفة •
 .القُطْري المكتب يسددها التي) القُطْري المكتب من المؤلفة اإلشراف بعثات أي (يةالبرامج تكاليفال •



 EB 2011/102/R.10/Rev.2  الملحق األول

22 

 للبرامج اإلدارية المهام بعض نقل طريق عن التكلفة في وفورات تحقيق فرص في للنظر دراسة إجراء وينبغي -7

  .القُطْرية المكاتب إلى المقر من المالية اإلدارة وعمليات) التقارير وإعداد البعثات، أعضاء تعيين مثل (القُطْرية
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  استنتاجات التقييمات المستقلة

نب  تقييما للمشاريع إلى جا17خالل السنوات الخمسة الماضية، أجرى مكتب التقييم المستقل في الصندوق  -1

المكاتب القُطْرية وتحسن الفعالية اإلنمائية، وجود تقييمات للبرامج القُطْرية تبين من خاللها وجود صلة قوية بين 

وجاءت أوثق النتائج من تقييمات البرامج . وأوصت هذه التقييمات بشكل عام بتوجيه مزيد من الموارد إليها

 .استنتاجات التقييماتويرد أدناه خالصة . 2009 و2008القُطْرية الستة التي أجريت في عامي 

قدم العديد من اإلسهامات الملموسة لدعم التنفيذ " أن المكتب القُطْري إثيوبياوذكر تقييم البرنامج القُطْري في  -2

وكانت النجاحات التي تحققت على مستوى حوار السياسات وكذلك على مستوى إدارة . وإرساء الشراكات

الميداني يمكنه مسؤول البرنامج الداللة في هذه اللحظة هي أن " وأشار أيضا إلى أن ."المعرفة بطيئة الوتيرة

ويمكن أن تأتي بعض هذه الموارد . أيضا أن يحقق النجاح فيها، السيما إذا ما توفر له الوقت والموارد اإلضافية

رير أيضا إلى أن بالرغم من وأشار هذا التق." مسؤول البرنامج الميدانيمن وفورات التكلفة المتحققة من وجود 

فمن الواضح أنه أدى إلى تسهيل تدفق المعلومات والوقوف على مشكالت "إنشاء المكتب القُطْري منذ عامين، 

وأدى في الوقت ذاته إلى . في بعثة اإلشراف] مدير الدعم الميداني[التنفيذ في الوقت المناسب، مع مشاركة 

لشركاء، بحيث يتسنى للصندوق أن يكون له من يمثله في حضور تيسير الحوار مع الحكومة وغيرها من ا

  .    الحكومة والجهات المانحة األخرى بشأن القضايا القطاعية واإلنمائيةااالجتماعات التي تعقده

توسيع مكتب الحضور القُطْري للصندوق أسهم في "إلى أن ) 2009 (الهندوتوصل تقييم المكتب القُطْري في   -3

لتكون وسيطا لبعض الممارسات "وحدد التقييم إدارة المعرفة ." ارة البرنامج في السنوات األخيرةزيادة كفاءة إد

الجيدة التي تظهر على مستوى المشروع، ولتشجيع تنمية معارف جديدة في المجاالت التي تحددها على أنها 

وأشار تقييم البرنامج القُطْري . باعتبارها مجاال يحتاج الصندوق أن يزيد من تركيز اهتمامه عليه" تعوق التقدم

 ." حدوث نقلة كمية في هذا المجال مع اتساع دور مكتب الحضور القُطْري في الهند"إلى 

، )2009(في وقت إجراء تقييم البرنامج القُطْري " بالوكالة "موزامبيقوفي حين كان الصندوق يؤدي أنشطته في  -4

ته التنفيذية في الميدان تدريجيا بما يعود بالنفع على تحسين تنسيق تعزيز قدراببدأ  الصندوق "فقد وجد التقييم أن 

) بما في ذلك تطوير نظم رصد وتقييم المشاريع(وقد مكّن ذلك الصندوق من دعم األنشطة . امج ومواءمتهنالبر

إرساء حضور قُطْري "وباإلضافة إلى ذلك، أشار التقييم إلى أن ." التي تساعد على تحسين جودة الحافظة

وعلى الرغم من نقص الموارد .  أسهم في تعزيز صورة الصندوق في موزامبيق2003بالوكالة في عام 

والسلطات المتاحة للمكتب القُطْري هناك، فقد عمل على تحسين الحوار مع الحكومة ومكّن الصندوق من 

لتوحيد "مم المتحدة التجريبية مواصلة التزاماته فيما يتعلق بإعالن باريس بشأن فعالية المعونة وكذلك مبادرة األ

 "."  األداء

األنشطة التشغيلية والمشاركة في االجتماعات القُطرية " أن 2009 لعام نيجيرياوأثبت تقييم البرنامج القُطْري في  -5

وفي حين أشاد التقييم بدور الصندوق في إنشاء .  العمل تحسنت مع إنشاء مكتب الحضور القُطْريفرقوأنشطة 

يرى أن ترتيبات الموارد البشرية الجارية، ومستوى تفويض "كبير ومهم مثل نيجيريا، فإنه مكتب في بلد 

للمكتب القُطْري ينبغي أن تكون على مستوى مرتفع يسمح له باالضطالع بدور أكبر المنقولة السلطات والموارد 

 ." في تحسين مساعدة الصندوق لنيجيريا
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الحضور الميداني أسهم في تعزيز دعم التنفيذ وإدارة "أن ) 2008 (دانللسوكر تقييم البرنامج القُطْري وذ -6

وقد دأب مكتب الحضور القُطْري على المشاركة في بعثات اإلشراف والتصميم، وقدم الدعم لفرق ... المعرفة

ويقر التقييم أيضا بأهمية إسهام ."  وعمل بوجه عام على تعزيز دعم التنفيذ الذي يوفره الصندوق،المشاريع

عمليات الحضور القُطْري تأثرت بالرغم "غير أن التقييم رأى أن . كتب الميداني في أنشطة حوار السياساتالم

 ".من ذلك تأثرا سلبيا بسبب نقص الموارد المالية المتاحة

ثمة إدراك واسع النطاق بأن الحضور القُطْري أدى " إلى أن 2008 عام لباكستانوأشار تقييم البرنامج القُطْري  -7

. تحسن ملحوظ في طريقة تمثيل الصندوق وصورته في باكستان، كما تحسنت عالقاته بالحكومة كذلكإلى 

المشاركة بانتظام في مجموعات التنسيق بين الجهات : وتتضمن أوجه التحسن المحددة األخرى ما يلي...

في بعثات اإلشراف المانحة المعنية بتخفيف وطأة الفقر والتمويل الصغري؛ والمشاركة العملية المباشرة 

وتوصل التقييم إلى أن ." ؛ والمشاركة في اجتماعات فريق األمم المتحدة القُطْريواجتماعات اختتام البعثات

وفضال على . المكتب القُطْري تعرض لقيود بسبب عدم كفاية التفويض الرسمي للسلطات ونقص الدعم اإلداري

تمكين المكتب من إرساء حضور بمقربة من مشاريع التنمية عدم وجود موارد كافية ل"ذلك، أشار التقييم إلى 

الريفية الجارية من خالل زيادة عدد الزيارات، أو من التصدي لطائفة من التحديات التي تشمل وضع السياسات 

 ."     وإدارة المعرفة والمساعدة في تصميم برنامج استراتيجي متسق

رامج القُطْرية وتقييمات المشاريع التي أجريت في وقت سابق إلى وأسفرت النتائج التي خلصت إليها تقييمات الب -8

 :   وجاء من أبرز النقاط الواردة في هذه التقييمات ما يلي. اإليجابية للحضور القُطْريالنتائج تعزيز 

 الشريكة، البلدان في للصندوق العامة األهداف لمتابعة مهما عامال القُطْري الحضور يمثل"...   )أ (
 وإدارة الشراكات وإرساء السياسات وحوار التنفيذ دعم تحسين في بالمساهمة يتعلق فيما وخصوصا
 لالعتماد بدائل استكشاف بضرورة "اإلنجاز نقطة عند االتفاق وأوصى." عليها يقتصر لم وإن المعرفة،

 ريالقُطْ البرنامج تقييم)" (وغيرها (الجنوبي المخروط بلدان يغطي إقليمي شبه كمكتب البرازيل على
  ).    2006 للبرازيل

 من الممولة لعملياتل التنفيذ دعم توفير يتواله، ما بين من يتولي، أن يمكن القُطْري المكتبمسؤول "  )ب (
 ثم، ومن. إثيوبيا في السياسات حوار وإقامة الشراكات إرساء تعزيز على بالقدرة يتمتع وهو الصندوق،

 الفعالية تعزيز في أكبر بدور االضطالع له ىيتسن بحيث القُطْري، الحضور تعزيز مواصلة ينبغي
 تقييم الجنوبي، اإلقليم في واالئتمان التعاونيات تطوير مشروع إثيوبيا،". (إثيوبيا في للصندوق اإلنمائية

  ).2008استكمال المشروع 
 مإلقليا في ضيراألا ونص مشروع من الثانية للمرحلة 2005 عام في أجري مرحلي تقييم توصل  )ج (

 قُطْري حضور إلى االفتقار "أن إلى غانا في رةلصغيا زاتلحياا بصحاأ لصالح یألعلا قيرلشا
 الجهات مع والتنسيق السياسات حوار وعلى المشروع تنفيذ دعم على قيودا يضع غانا في للصندوق
 ."األخرى المانحة

 التنفيذ، فترة ةنهاي في "أن 2007 عام في بموزامبيق نياسا في الزراعية التنمية مشروع إنجاز تقييم ذكر  )د (
 في للصندوق ممثل وجود من سيستفيد كان المشروع أن شك من وما قُطْريا حضورا الصندوق أرسى
 التي المختلفة القيود تحديدأن يساعد على  الحضور هذاإذ كان بإمكان . المشروع فترة طوال مابوتو
 تصميم عن لالنحرافات تالتوقي حيث من مالءمة أكثر استجابة وضمان المنفذة، المؤسسات واجهتها
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 بين التنسيق عملية في النشطة المشاركة خالل من إضافية فائدة اكتساب الممكن من وكان. المشروع
 ."السياسات حوار عمليات وفي المانحين

 إلى) 2005(برنامج مساندة التنمية على مستوى األقسام استكمال  تقييم أشار المنوال، نفس وعلى  )ه (
 ضمان بغية غيرها، في كما أوغندا في انخراطا، وأكثر مباشر قُطْري حضور إرساء إلى الحاجة "...

 ". المستخلصة الدروس ونشر السياسات على حقيقي أثر تحقيق

 :  الرئيسية فيما يلياتوخالصة القول، تتمثل نتائج التقييم -9

 وحوار نفيذالت لدعم الرئيسية األبعاد في أفضل قُطْريالتي يوجد فيها حضور  البلدانيكون أداء   )أ (
  المعرفة؛ وإدارة الشركات وإرساء السياسات

 الوقت في المعلومات تدفق وضمان المشكالت، تحديد في األهمية بالغ إسهاما القُطْرية المكاتب تسهم  )ب (
  والتقييم؛ الرصد عملية وتحسين الحكومات مع الحوار وإجراء الشركاء، مع التواصل وتحسين المناسب،

 . اإلنمائية فعاليتها لتحقيق جوهريا عامال الميداني حضورها أن األخرى الدولية يةالمال المؤسسات تعتبر  )ج (
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  األخرى الدولية المالية المؤسسات خبرات

: وهي لخبرات مجموعة مختارة من المؤسسات المالية الدولية، 1عند إعداد هذه السياسة، أجري استعراض -1

ويوضح هذا االستعراض أن المكاتب . والبنك الدوليمصرف التنمية األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي، 

القُطْرية للمؤسسات المالية الدولية، كما هو الحال مع الصندوق، يتوقع لها أن تساهم في تحقيق الهدف األعم 

 :  للمنظمة المعنية عن طريق ما يلي

 في والقُطْرية لميةالعا المعرفة ودمج وأولوياته، المضيف البلد لقضايا أفضل فهم إلى التوصل تشجيع  )أ (
   المضيفة؛ للبلدان المقدمة الخدمات

 واإلشراف اإلشراف عمليتي ذلك في بما المضيف، البلد من العمالء إلى الخدمات تقديم وتيرة تسريع  )ب (
  االئتماني؛

 السياسات؛ حوار تعزيز  )ج (
 .األخرى المعنية واألطراف الحكومة مع الشراكات وتكوين القُطْرية الملكية تشجيع  )د (

 : أهداف السياسة العامة من وراء إنشاء المكاتب القُطْرية ما يليوضمت  -2

 اإلنمائية األهداف مع المعونة برامج مواءمة وتحسين المضيفة البلدان مع قوية شراكات إرساء تسهيل  )أ (
  وأولوياته؛ المضيف للبلد

 وتحسين نمائيةاإل والتحديات السائدة التمكينية البيئات فهم تحسين طريق عن المعامالت تكاليف خفض  )ب (
  الخدمة؛ وجودة التوقيت وحسن االستجابة

  .األمثل للمستوى اإلنمائية بالفعالية الوصول  )ج (

. وتتميز المكاتب القُطْرية للمؤسسات المالية الدولية األخرى بكبر حجمها وتنوعها مقارنة بمكاتب الصندوق  -3

طاقم تكميلي كامل من الموظفين الذين  بالغة الصغر، بوجود "تابعة"ويفخر معظم المكاتب، باستثناء مكاتب 

وأنشأت كذلك مكاتب إقليمية . القطاعية، والشؤون المالية واإلدارة/يشتغلون في العمليات، والمجاالت المواضيعية

 بعثة مقيمة 27فيمتلك المصرف اآلسيوي للتنمية . توفر الخبرة العملية وتصمم البرامج لدعم المكاتب القُطْرية

، 1997 ومنذ عام 2 .العاملين في الميدانهم من يمة، واثني وعشرين في المائة من الموظفين وثالثة مكاتب مق

وتوجيههما إلى المكاتب القُطْرية؛ ويعمل أكثر وصناعة قراراته  هنجح البنك الدولي في تحقيق المركزية أعمال

مكاتب  هناك( مكتبا 120غ عددها  القُطْرية الباله في المائة من الموظفين اآلن في مكتب واحد من مكاتب38من 

 مكتبا في دوله األعضاء ومكتبا إقليميا في 26 وأنشأ مصرف التنمية األفريقي 3 ).المانحةفي بعض البلدان 

                                                      
؛ 2008تموز /أثر استراتيجية تحقيق الالمركزية على الحوار القُطْري وجودة الحافظة، مصرف التنمية األفريقي، يوليو:  المصادر الرئيسية1

 المدة لصندوق التنمية التقييم المستقل الستراتيجية وعملية تحقيق الالمركزية في مصرف التنمية األفريقي، تقرير موجز الستعراض منتصف
؛ سياسة البعثة المقيمة والعمليات ذات الصلة؛ توصيل الخدمات إلى العمالء، دراسة تقييم خاصة، 2009 أيلول/سبتمبر، 2011 لعام األفريقي

تقييم المستقل التابع فريق الل؛ ونتائج مجموعة البنك الدولي وأدائها، التقرير السنوى 2007تشرين األول /المصرف اآلسيوي للتنمية، أكتوبر
 . 2010للبنك الدولي 

 .2009التقرير السنوي لمصرف التنمية اآلسيوي،  2
 .2010التقرير السنوي للبنك الدولي،  3
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 في 15 في المائة من الموظفين، منهم 27، حيث يعمل في هذه المكاتب نحو 2009جنوب أفريقيا بنهاية عام 

  4 .2009اية عام المائة من موظفي الفئة المهنية بنه

فعلى . وعند نقل العمل إلى الميدان، ينصب التركيز األولي على اإلشراف على المشاريع والقضايا االئتمانية -4

 لمواجهة المشكالت المستمرة 1982سبيل المثال، أنشئ أول مكتب لمصرف التنمية اآلسيوي في بنغالديش عام 

، وتستخدم  قليلة في الميدانمال االستشارية واالقتصاديةاألعفإن وبوجه عام، . صرفالعلى مستوى التنفيذ و

 . خبرات المقر في تعزيز عمل المكاتب القُطْرية

طْري وإدارة الحافظة المكاتب الميدانية المعنية بالحوار القُ" أن 2008وأثبت تقييم مصرف التنمية األفريقي لعام  -5

أنشطة " إلى أن 2008وأشار تقرير ." ري وإدارة الحافظة على الحوار القُطْاًإيجابيوإن يكن  كان لها أثر محدود

استراتيجيات من خالل مساهمتها في " المكاتب الميدانية قد أسهمت في توسيع نطاق الحوار القُطْري وتعميقه

وسرى اعتقاد بأن عالقات العمل الوثيقة القائمة بين موظفي المصرف . القُطْريةواالستراتيجيات الحد من الفقر 

عملت على تعزيز فهم القضايا السياسية "ي الحكومة وغيرهم من األطراف المعنية داخل البالد وموظف

وأشار التقييم كذلك إلى األثر اإليجابي المحقق على عمليات ومؤشرات المصرف ". واالقتصادية المعقدة

. صرفالد وطلبات الرئيسية، بما في ذلك تسريع فعالية القروض، وخفض معدل الرفض، وتقصير عملية التوري

وتحسن أيضا تقديم التقارير المرحلية لتنفيذ المشاريع وتقارير مراجعة الحسابات الصادرة من البلدان المدعومة 

، وكانت قد وردت في تقييم 2009عام وتأكدت هذه النتائج من خالل تقييم أجري الحقا في . بمكاتب ميدانية

تعمل بفعالية لدعم تصميم المشاريع "ل إلى أن البعثات المقيمة ، الذي توص2007مصرف التنمية األفريقي لعام 

 5."وإدارتها

عدد المشاريع المحفوفة بالمشاكل تراجع واستخدم مصرف التنمية األفريقي مؤشرات بديلة على غرار مؤشر  -6

بالمشاكل وأثبت التقييم أن نسبة المشاريع المحفوفة . لقياس التحسن الذي يمكن عزوه إلى المكاتب القُطْرية

 الماضية في البلدان التي بها مكتب عامل وهو ر تراجعت على مدى السنوات الثالثوالمشاريع المعرضة للخط

وأنشأ معظم المكاتب آليات متابعة لمساعدة إدارة المشاريع . ما يرجع في جانب منه إلى تأثير المكاتب الميدانية

ن التحسينات التي أدخلت على المشاريع المعرضة وعلى الرغم من أ. على حل المشكالت على أرض الواقع

 أطول من ثالث سنوات؛ وجاءت اًللخطر تعد تحسينات ملموسة، فإن الحفاظ على استمراريتها يتطلب مدى زمني

 .للمصرف بصورة عامةالنتيجة المحققة أفضل من متوسط هذه الفترة 

المهمات بنك الدولي عالقة تذكر بين مكان قائد فريق وعلى الرغم من ذلك، لم يجد فريق التقييم المستقل التابع لل -7

مقرهم مدراء بين البرامج القُطْرية التي يعمل بها  "اً في النتائجالتقرير تحسنوقد وجد . النهائية للعملياتوالنتائج 

، برغم عدم ظهور أي اختالف له داللة إحصائية "عوضاً عن كونهم في مركز تجمع قريبداخل البلد المعني 

وناقضت إدارة البنك الدولي في ردها هذه النتائج وأشارت إلى أن ." القُطْريين في المقرالمدراء د المقارنة مع عن

وفضال على ذلك، أشارت اإلدارة إلى أن ." يمثل مقياسا بالغ الضيق للفوائد المحققة... العملياتنتائج النظر إلى "

                                                      
يالحظ أن هناك ثالثة مكاتب ال يوجد بها عدد كاف من الموظفين ومن ثم غير جاهزة . 2009 التقرير السنوي لمصرف التنمية األفريقي، 4

 .للعمل
ركز تقييم مصرف التنمية اآلسيوي على السياسات في حد ذاتها واعتمد أساسا على استبيانات الصورة الذهنية والمقابالت إلثبات صحة ت 5

  .غير أن التقرير النهائي لم يورد اإلحصاءات المتعلقة بأداء المشاريع. نتائجه
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ائد المتحصلة من تحسن جودة الحوار القُطْري، وتحسن هذا التعريف الضيق ال يراعي، في جملة أمور، الفو

 .   المواءمة مع االستراتيجيات القُطْرية للحد من الفقر وتحسن الشراكات القائمة مع مجتمع المانحين

 سواء من الناحية المنهجية حيث –وأجمعت المؤسسات المالية الدولية األخرى على صعوبة تقييم فعالية التكلفة  -8

أقرب إلى الصعوبة التي يواجهها الصندوق في فصل أثار الحضور القُطْري (كزية المنظمة بأكملها الالمرتشمل 

النتائج مثل قياس فوائد حوار السياسات المعزز وزيادة (، أو من ناحية تحديد الفوائد )عن اإلشراف المباشر

 ).المستدامة

 :وإلى جانب ذلك، توصلت التقييمات إلى ما يلي -9

 الالمركزية إرساء من الكاملة الفوائد تحقيق ويتطلب والطويل، المتوسط المديين على الفوائد تتوزع  )أ (
  الميزانية؛ من ضخمةإضافية  نفقات

 إلى) األفريقي التنمية مصرف (الالمركزية تحقيق بشأن الصارمة واإلبالغ الرصد آليات توافر عدم أدى  )ب (
 التقييم؛ إعاقة

 األعمال عمليات في مدرجة غير اآلن إلى تزال فال مركزية،الال تحقيق بأهمية االعتراف من الرغم على  )ج (
 ). األفريقي التنمية مصرف(

 في خبرات خمس منظمات ألغراض المقارنة على أساس 2007ونظر تقييم الحضور الميداني للصندوق عام  -10

 6يل دولية،وعلى الرغم من أن واحدة فقط من بين هذه المنظمات كانت مؤسسة تمو. الالمركزية ونقل السلطات

  : وخالصة القول أن التقييم توصل إلى ما يلي. فإن هذه النتائج تتمشى مع أحدث التقييمات المذكورة أعاله

 على وذلك – المقارنة المنظمات جميع من إيجابية نظرة القُطْري للحضور اإلنمائية الفعالية إلى ُينظر  )أ (
 إلى أساسا اإليجابي التقدير هذا ويعود. تكاليف من عليه تنطوي وما القائمة العديدة التحديات من الرغم

 حسب المعونة تكييف تحسن فقد بالميدان، االتصال لتحسن ونظرا. المنظمات لعمل الكيفية الجوانب
 .إيجابية أكثر توأصبح المحلي الوضع

 هاتكبد يرجح التي اإلضافية التكاليف لتعويض حثيثة جهود بذل وينبغي تلقائية، ليست الكفاءة مكاسب  )ب (
 جميعا المقارنة المنظمات في الالمركزية تحقيق أدى وقد .اإلقليمية أو/و الميدانية المكاتب إنشاء عند
 . ضخمة إضافية تكاليف تكبد إلى

 من وغيره الميداني الحضور لتعزيز المبذولة الجهود بين فالعالقة .منعزلة تحدث ال الالمركزية  )ج (
 المكاتب دور تغير على ويترتب. األولوية ومنحها العتبارا في وضعها إلى تحتاج المؤسسيةاإلصالحات 

  .   المقر في تبعات الميدانية
 وقضايا بالهياكل، يتعلق فيما – والمتغيرة المتنوعة السياقات مواجهة في جوهريا عامال تمثل المرونة  )د (

 إزاء دةمتعد نهج استخدام يجري أن تحديدا المهم ومن. المسؤوليات وتوزيع والمواقع، الموظفين،
 .المختلفة للسياقات التصدي أجل من الميداني الحضور

 ويقوض كبيرة، بصورة الفعالية يعوق الميدانية المكاتب إلى مالئم غير نحو على السلطات تفويض  )ه (
  .القُطْري للحضور المحتملة الفوائد

 

                                                      
مصرف التنمية اآلسيوي، والمعهد الدولي لبحوث سياسات  و،Action Aid شملت المنظمات التي خضعت لالستعراض كل من منظمة 6
 .غذية، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاوناأل
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   القُطْرية الصندوق مكاتب اختصاصات

 .اإلنمائية وتحقيق فعالية التكلفةفعاليته  تعزيز للحضور القُطْري للصندوق هدف مزدوج يتمثل في -1

وتسهم مكاتب الصندوق القُطْرية إسهاما مباشرا في تعزيز الفعالية اإلنمائية عن طريق مساعدة الصندوق على  -2

 الفقراء إلى الموارد الطبيعية والتكنولوجيات يينسكان الريفال وصولتحقيق هدفه األعم المتمثل في كفالة تحسين 

عية والخدمات المالية واألسواق وفرص العمل وتنمية المشاريع، والمشاركة في عمليات وضع السياسات الزرا

وسوف تتحقق .  لتحقيق ذلكمهارات وتنظيموالبرامج على المستويين الوطني والمحلي، واكتسابهم ما يلزم من 

 .   اس محلي حيثما أمكنفعالية التكلفة أساسا باالعتماد على الموظفين الوطنيين المعينين على أس

ومن المتوقع أن تساعد المكاتب القُطْرية في تهيئة بيئة تمكينية لعمليات الصندوق وتعزيز دوره المؤسسي  -3

مة مع نظرائها في ظومن المقرر أن تعقد هذه المكاتب مشاورات منت. الرئيسي في مكافحة الفقر الريفي

وسوف تسعى المكاتب القُطْرية أيضا إلى تحسين . أثرهاالصندوق من أجل تعزيز فعالية عمليات الصندوق و

التنسيق بين الصندوق والحكومة والشركاء اإلنمائيين الرئيسيين بغية ضمان تحقيق التآزر واعتماد نهج مشترك 

 .  فيما يتعلق بالحد من الفقر الريفيالناشئة إزاء االستراتيجيات والسياسات وبرامج االستثمار 

البرامج القُطْرية ودعم التنفيذ؛ وحوار تجهيز : ل أربعة مجاالت مواضيعية واسعة، وهيوسيشمل نطاق العم -4

 في المائة على 50ومن المتوقع أن تخصص المكاتب .  واالبتكارالسياسات؛ وإرساء الشراكات؛ وإدارة المعرفة

ى على السياق القُطْري األقل من وقتها لدعم التنفيذ؛ وسترتكز الموارد المخصصة للمجاالت المواضيعية األخر

أما بالنسبة للمكاتب األكبر، ال سيما تلك التي يديرها موظفون . المحدد واألهداف المحددة للبرامج القُطْرية

ومن المقرر أن يقوم . دوليون منتدبون، فمن المتوقع أن تسهم بصورة أكبر في جميع المجاالت المواضيعية

لهم، بزيارات ميدانية لالستماع إلى المستفيدين والعمل على دمج آرائهم موظفو المكاتب القُطْرية، خالل فترة عم

 حوار السياسات؛في تصميم المشاريع وتنفيذها وفي 

وتوفر هذه االختصاصات إطارا واسعا للعمل الذي تجريه المكاتب القُطْرية ويشير إلى أنواع األنشطة التي  -5

   1 .القُطْرية خطة عمل وميزانية سنويةحكم عمليات المكاتب توسوف . فيهاتشارك يتوقع أن 

  إعداد البرامج القُطْرية ودعم التنفيذ – ألف

من المتوقع أن تضطلع المكاتب القُطْرية بدور ريادي في إعداد برامج ومشاريع الصندوق االستثمارية الجديدة،  -6

ة الريفية الخاص بالبلد وسيحدث ذلك في إطار الحد من الفقر والتنمي. إضافة إلى المبادرات الممولة بمنح

ومن المتوقع تحقيق مستوى أكبر من مواءمة تصميم البرامج . المضيف وبالتعاون الوثيق مع الجهات المانحة

وسيعمل المكتب القُطْري على توفير اإلرشاد والدعم، . والمشاريع القُطْرية مع استراتيجيات وسياسات الحكومة

  :  والسياساتية، إضافة إلى ما يليالسيما فيما يتعلق بالقضايا المؤسسية 

 إلى المستند القُطْرية االستراتيجية الفرص برنامج وتحديدا قُطْرية، استراتيجية إعداد في المساهمة  )أ (
  النتائج؛

 .المشروع تصميم مراحل جميع في والمشاركة  )ب (

                                                      
 . سوف ترد ميزانية المكتب القُطْري في ميزانية الشعبة المختصة1
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 ويساعد فيوسيكون المكتب القُطْري بمثابة نقطة اتصال للصندوق مع السلطات المسؤولة عن المشروع  -7

ا الموضوعية المتعلقة بالبرنامج على غرار االستهداف، وفي تحديد احتياجات يالتصدي للقضايا اإلدارية والقضا

 عمل إدارة المشروع، عإلدارة المباشرة أو تداخل عمله موسيسعى المكتب إلى تجنب أسلوب ا. الدعم التقني

. ياسات الصندوق وتوجهه نحو تحقيق النتائج واألثرولكنه سيعمل مع إدارة المشروع على ضمان االمتثال لس

ويشمل ذلك .  اإلفراديةأهداف البرنامج القُطْري والمشاريعتحقيق األساسية للمكاتب القُطْرية تتمثل في فالنتائج 

 :ما يلي

 التنفيذ، دعم وبعثات اِإلشراف، بعثات (المعني المشروع بعثات قيادة في آخر إلى وقت من المشاركة  )أ (
 على تؤثر التي القضايا لحل النظراء مع والمتابعة) استكمال المشروع وبعثات المدة منتصف اتوبعث
 ؛المشروع تنفيذ

 الصندوق؛ في المنح برنامج بموجب الممولة األنشطة على اإلشراف  )ب (
   التنفيذ؛ حيز ودخولها االتفاقيات على التوقيع تسريع  )ج (
 واستعراض للموافقة، تقديمها قبل المعني للمشروع السنوية والميزانية السنوية العمل خطط استعراض  )د (

  واألثر؛ النتائج إدارة نظام تقارير مثل الصندوق، يطلبها التي األخرى التقارير
 طلبات بإعداد القُطْري المكتب يقوم لن (السحب طلبات تقديم ذلك ويشمل المالية، لإلدارة الدعم توفير  )ه (

 ؛)تقديمها قبل واكتمالها قتهاد من للتأكد باستعراضها يقوم ولكن السحب
 ؛النظير التمويل بتوافر المتصلة المشكالت حل  )و (
 الوقت في اإلنجاز وتقارير المرحلية والتقارير المالية، والكشوف الحسابات مراجعة تقارير تقديم  )ز (

 المناسب؛
  . المعنية الحكومة في والنظراء الصندوق مقر بين لالتصاالت السلس التدفق تسهيل  )ح (

  الشراكات ءإرسا – باء

ومن المقرر أن يواصل المكتب القُطْري تطوير عالقة . يمثل إرساء الشراكات جانبا أساسيا في البرنامج القُطْري -8

الصندوق مع الشركاء القُطْريين والتركيز على أوجه التآزر وتنسيق السياسات مع المانحين في مجال الحد من 

. ت مع الحكومة المعنية مصداقية واستدامة على حد سواءالفقر الريفي إلكساب جدول أعمال حوار السياسا

وسيسعى المكتب إلى تحسين عالقات الشراكة القائمة مع الجهات المانحة المتعددة األطراف والثنائية ومع 

وسيتولى . المجتمع المدني من خالل المشاركة النشطة والمنتظمة في المبادرات والمنتديات المتعددة المانحين

عزيز التعاون بين الصندوق والحكومة المعنية والشركاء اإلنمائيين الرئيسيين أساسا عن طريق مسؤولية ت

والتوعية الناشئة توضيح مجال مهمة الصندوق وسياساته الراهنة واستراتيجياته المؤسسية واإلقليمية والقُطْرية 

  :   وسيسعى المكتب إلى التنسيق مع الشركاء القُطْريين من خالل ما يلي. بها

 وإعداد الشامل اإلنمائي واإلطار اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل إطار أنشطة في المشاركة  )أ (
  مشتركة؛ مساعدة استراتيجيات

 وفي الفقر، من الحد استراتيجيات حول المانحين المتعددة التنسيق اجتماعات في الصندوق تمثيل  )ب (
 بالنهج الصلة ذات المحافل من وغيرها الشامل اعيالقط بالنهج المعنية التوجيهية اللجان اجتماعات
   الشامل؛ القطاعي
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 المجموعات وفي الحكومية، واألجهزة المانحين مع المستديرةالموائد  اجتماعات في المشاركة  )ج (
  والزراعة؛ الريفية والتنمية الغذائي واألمن الفقر من الحد حول المانحون يقودها التي المواضيعية

 عن المعلومات نشر طريق عن الناجحة، الصندوق مشاريع أنشطة نطاق توسيع إلى ةالرامي الجهود دعم  )د (
  . األوسع المانحين مجتمعفي  النجاحات هذه

  السياسات حوار – جيم

سيعمل المكتب القُطْري على مواصلة وتشجيع إقامة حوار بنّاء حول استراتيجيات الحد من الفقر الريفي  -9

وسيشارك المكتب بصفة منتظمة في اجتماعات السياسات ذات الصلة . وسياساته وبرامجه االستثمارية

الحكومة وهي االجتماعات التي تشارك فيها والفعاليات ذات االهتمام بالنسبة لمجموعة الصندوق المستهدفة 

 حوار السياسات على السعي زوسيرك. لك المنظمات غير الحكوميةوالجهات المانحة والمجتمع المدني، بما في ذ

ويتمثل الهدف األسمى في . ل الحقائق على أرض الواقع وأصوات الفقراء بالسياسات والبرامج الحكوميةلوص

تمكين الفقراء والفئات الضعيفة بحيث يتسنى لهم الدخول في عالقات شراكة على جميع المستويات من أجل 

 :    ري بما يليوسيقوم المكتب القُطْ. تعزيز عملية مفيدة لحوار السياسات المناصر للفقراء

 التي السياسات لتحسين الصندوق مشاريع خبرات باستخدام لسياسات،استقطاب التأييد ل بشأن التعاون  )أ (
   المستهدفة؛ مجموعةال على أثر أشد تترك

 خبرات إسهام لضمان الريفي، والفقر الزراعية التنمية قضايا حول القُطْرية النقاشات في المشاركة  )ب (
  السياسات؛ وثائق من وغيرها الفقر من الحد استراتيجيات ادإعد في وتعلمه الصندوق

 ارتباطا ترتبط التي بالقطاعات والمعنية الحكومة تديرها التي المواضيعية العمل مجموعات في المشاركة  )ج (
  والزراعة؛ الريفية والتنمية الصغري التمويل قطاعات مثل القُطْري، بالبرنامج مباشرا

  الناجحة؛ الريفي الفقر من حدال مبادرات نطاق توسيع دعم  )د (
 .المانحين من أوسع شبكة مع مشاطرتها يمكن الحكومة مع المشتركالتعلم  عملية تعزيز  )ه (

  واالبتكارات المعرفة إدارة – دال

تبادل المعلومات والتعلم بين الصندوق والحكومة المعنية والمجتمع وتحفيز سيعمل المكتب القُطْري على تيسير  -10

فمن ناحية، سيعمل المكتب القُطْري على ضمان نشر المعرفة والمعلومات النابعة من المقر . اإلنمائي األوسع

ومن ناحية أخرى، . إدارة المشاريع والحكومات المعنية والشركاء وغيرهم من األطراف المعنيةفرق إلى 

ويتمثل . لحد من الفقرإدارة المشاريع وغيرهم بغية تحديد النهج الفعالة إزاء افرق ستسهل عمليات التعلم بين 

وستعمل األنشطة المتصلة بإدارة المعرفة على . الناتج األساسي في تعزيز توسيع نطاق النُهج الناجحة وتكرارها

  :ما يلي

 ونشرها؛ صحتها من والتثبت الصندوق يدعمها التي المشاريع من المكتسبة المعرفة توثيق  )أ (
 نبم الحكوميين، والمسؤولين الموظفين من سواهم نوم المشاريع موظفي بين التبادلية الزيارات تيسير  )ب (

  المنفذة؛ الوزارات ومسؤولو موظفو فيهم
 مجتمع داخل المعرفة هذه ونشر الصندوق من المدعومة المشاريع بين المعرفة وتبادل تقاسم تنظيم  )ج (

 المانحين؛



 EB 2011/102/R.10/Rev.2  الملحق الرابع

32 

 العادية العمل حلقات خالل من المشاريع خبرات ونشر للتخطيط عملية على المؤسسي الطابع إضفاء  )د (
  والمطبوعات؛ المستهدفة والدراسات

 ذلك كان متى النطاق وتوسيع التجريب عمليات وتسهيل ،المحلية واالبتكارات المعرفة عن الكشف  )ه (
 .مالئما

  المحلية القدرات بناء – هاء

ميم المشاريع سيسعى المكتب القُطْري إلى بناء القدرات المحلية خالل عمله المعتاد، وال سيما فيما يتعلق بتص -11

  :وسوف يقوم المكتب بما يلي. وتنفيذها

  المالية؛ واإلدارة والتقييم الرصد مثل مجاالت في القدرات تعزيز إلى الرامية التدريب برامج تنظيم  )أ (
 مختارة؛ مواضيعية لمجاالت التعرض منوغيرهم  المشاريع موظفي تمكن التي الزيارات تسهيل  )ب (
 بعثات في والمشاركة المشروع إدارة إلى اإلرشاد وتوفير المؤهلة الوطنية الخبرات عن الكشف  )ج (

 .الصندوق
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  ترتيب البلدان على أساس مؤشرات مختلفة: الحضور القُطْري
  

الرقم 
 البلد التسلسلي 

ترتيب البرنامج 
  القطري

ترتيب 
القيمة 

الزراعية 
المضافة 
كنسبة 

مئوية من 
الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

ترتيب 
الدخل 
القومي 
 الياإلجم

ترتيب 
مؤشر 
السكان 
 الريفيين

ترتيب 
مؤشر 

تخصيص 
الموارد 
لدى 

مؤسسة 
التنمية 
 الدولية

ترتيب 
أداء 

القطاع 
 الريفي

ترتيب مؤشر 
الضعف 
 االقتصادي

سنة إنشاء المكتب 
 القطري

   103 8   86 89 56 66 ألبانيا 1

   86 13   72 115 58 31 األرجنتين 2

   103 2 76 97 78 52 58 أرمينيا 3

   103 26 68 64 99 66 53 أذربيجان 4

   94 52 50 3 25 7 2 بنغالديش 5

   60 39 45 60 33 32 38 بنن 6

   24 29 73 111 64 61 59 بوتان 7

 2008 57 55 63 71 57 62 67 بوليفيا 8

   103 25 58 81 97 8 60 البوسنة والهرسك 9

 2008 100 6 0 16 117 46 26 البرازيل 10

 2008 55 27 64 31 21 6 16 بوركينا فاسو 11

   14 56 20 52 1 13 19 بوروندي 12

   19 82 32 35 28 29 43 كامبوديا 13

 2009 84 64 27 45 50 36 34 كاميرون 14

   23 111 0 47 26 49 49 تشاد 15

 2003 96 23 0 2 83 23 6 الصين 16

 40 الكونغو 17

 ال
 2003 41 101 15 91 61 ينطبق

 2007 38 97 8 11 2 16 33 جمهورية الكونغو الديمقراطية 18

   83 109 13 37 46 53 62 كوت ديفوار 19

 68 جيبوتي 20

 ال
   30 84 23 125 54 ينطبق

 56 الجمهورية الدومينيكية 21

 ال
   64 36 0 73 95 ينطبق

   69 28 0 62 88 68 57 إكوادور 22

 2004 99 5 0 9 65 22 24 مصر 23

   79 30 0 78 80 45 20 السلفادور 24

   20 89 2 65 5 42 50 إريتريا 25

 2004 82 42 41 7 7 2 18 إثيوبيا 26

 2003 16 51 31 106 13 35 42 غامبيا 27

   103 11 77 80 72 51 44 جورجيا 28

 2008 52 20 69 33 31 9 17 غانا 29

   87 44 0 54 73 37 12 غواتيماال 30

 2008 88 88 14 56 10 34 35 اغيني 31

 2004 28 80 18 59 29 44 46 هايتي 32

   70 69 51 66 60 65 64 هندوراس 33
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الرقم 
 البلد التسلسلي 

ترتيب البرنامج 
  القطري

ترتيب 
القيمة 

الزراعية 
المضافة 
كنسبة 

مئوية من 
الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

ترتيب 
الدخل 
القومي 
 الياإلجم

ترتيب 
مؤشر 
السكان 
 الريفيين

ترتيب 
مؤشر 

تخصيص 
الموارد 
لدى 

مؤسسة 
التنمية 
 الدولية

ترتيب 
أداء 

القطاع 
 الريفي

ترتيب مؤشر 
الضعف 
 االقتصادي

سنة إنشاء المكتب 
 القطري

 2003 105 46 61 1 51 14 1 الهند 34

   95 65 0 4 67 40 45 إندونيسيا 35

 2008 104 50 60 15 34 11 8 كينيا 36

   103 73 52 70 35 48 70 قيرغيزستان 37

   9 83 26 63 37 41 51 الو الديمقراطية الشعبيةجمهورية  38

   34 60 47 89 44 69 65 ليسوتو 39

 2008 72 45 49 29 12 12 21 مدغشقر 40

   18 61 39 34 4 18 41 مالوي 41

 69 جزر الملديف 42

 ال
   10 86 37 119 87 ينطبق

   62 41 53 43 30 10 9 مالي 43

   44 63 29 84 39 57 61 موريتانيا 44

   103 31 0 18 122 70 52 المكسيك 45

   103 9 57 79 56 38 25 مولدوفا 46

   98 37 0 28 74 31 22 المغرب 47

 2008 39 53 59 27 13 8 11 موزامبيق 48

 2008 77 78 33 19 13 17 27 نيبال 49

   56 68 55 77 41 43 39 نيكاراغوا 50

   47 66 35 30 8 24 37 النيجر 51

 2004 61 77 46 6 48 33 23 نيجريا 52

 2008 97 72 24 5 43 19 13 باكستان 53

 54 بنما 54

 ال
   75 40 0 100 110 ينطبق

   81 24 0 44 91 55 48 بيرو 55

 2009 90 18 0 13 59 25 30 الفلبين 56

 2008 21 15 61 49 18 5 14 رواندا 57

 2003 68 34 53 53 44 30 29 السنغال 58

   32 71 28 68 8 27 47 سيراليون 59

 2008 80 43 47 25 63 28 15 النكا سري 60

 2003 25 85 3 20 53 20 3 السودان 61

 63 ندسوازيل 62

 ال
   40 75 0 101 69 ينطبق

   91 17 0 39 70 26 28 سورية 63

 2003 85 7 70 14 20 1 7 جمهورية تنزانيا المتحدة 64

   106 12 0 21 121 47 32 تركيا 65

 2008 29 35 72 17 18 3 5 أوغندا 66

 55 جمهورية فنزويال البوليفارية 67

 ال
   73 16 0 85 126 ينطبق

 2004 89 14 67 8 42 4 4 ت ناميفي 68
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الرقم 
 البلد التسلسلي 

ترتيب البرنامج 
  القطري

ترتيب 
القيمة 

الزراعية 
المضافة 
كنسبة 

مئوية من 
الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

ترتيب 
الدخل 
القومي 
 الياإلجم

ترتيب 
مؤشر 
السكان 
 الريفيين

ترتيب 
مؤشر 

تخصيص 
الموارد 
لدى 

مؤسسة 
التنمية 
 الدولية

ترتيب 
أداء 

القطاع 
 الريفي

ترتيب مؤشر 
الضعف 
 االقتصادي

سنة إنشاء المكتب 
 القطري

 2003 49 58 22 26 46 15 10 اليمن 69

 2009 26 70 42 46 40 33 36 زامبيا 70
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   بلدا حسب الخيار20أعلى : هافيالحضور القُطْري  توسيع مزمعالقائمة المحتملة للبلدان ال
  )بعد شطب البلدان الثالثين التي تضم مكاتب إقليمية قائمة( 

 6 الخيار  5 الخيار  4 الخيار  3 الخيار  2 الخيار  1 الخيار   

 المؤشر الوزن المؤشر الوزن المؤشر الوزن المؤشر الوزن المؤشر الوزن المؤشر  

مؤشر 
تخصيص 

رد الموا
للمؤسسة 
اإلنمائية 
 الدولية

مؤشر 
تخصيص 

الموارد 
للمؤسسة 
اإلنمائية 
 الدولية

 %25 %25 البرنامج القطري %30 البرنامج القطري %40 البرنامج القطري %50 البرنامج القطري %60 البرنامج القطري %100 البرنامج القطري  

 %20 القيمة المضافة الزراعية %30 اعيةالقيمة المضافة الزر %40 القيمة المضافة الزراعية      
القيمة المضافة 

 %25 %20 القيمة المضافة الزراعية %20 الزراعية
 %20 %20 السكان الريفيون %15 السكان الريفيون %15 السكان الريفيون %20 السكان الريفيون         

            
نصيب الفرد من الدخل 

 %25 القومي اإلجمالي

ن نصيب الفرد م
الدخل القومي 

 %20 اإلجمالي
نصيب الفرد من الدخل القومي 

 %15 %15 اإلجمالي

 %15 %10 أداء القطاع الريفي %15 أداء القطاع الريفي               

                  
مؤشر تخصيص الموارد للمؤسسة 

   %10 اإلنمائية الدولية

 %100 %100   %100   %100   %100   %100   %100 المجموع  
       
 بنغالديش بنغالديش بنغالديش بنغالديش مالي بنغالديش 1
 مالي مالي مالي مالي بنغالديش مالي 2
 مالوي مالوي بوروندي بوروندي بوروندي غواتيماال 3
 سورية بوروندي مالوي مالوي مالوي بوروندي 4
 بوروندي النيجر النيجر المغرب سورية السلفادور 5
 المغرب سورية كمبوديا سورية سيراليون المغرب 6
 إندونيسيا سيراليون سيراليون كمبوديا غواتيماال مولدوفا 7
 تركيا كمبوديا بنن غواتيماال كمبوديا سورية 8
 النيجر المغرب سورية النيجر المغرب األرجنتين 9
 كمبوديا بنن المغرب إندونيسيا السلفادور تركيا 10
 سيراليون غواتيماال جمهورية الو الديمقراطية الشعبية سيراليون و الديمقراطية الشعبيةجمهورية ال النيجر 11
 غواتيماال المغرب إريتريا تركيا النيجر بنن 12
 بنن جمهورية الو الديمقراطية الشعبية غواتيماال جمهورية الو الديمقراطية الشعبية بنن نيكاراغوا 13
 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ونيسياإند تشاد بنن نيكاراغوا مالوي 14
 إريتريا نيكاراغوا إندونيسيا السلفادور المغرب كمبوديا 15
 المكسيك السلفادور نيكاراغوا كوت ديفوار إندونيسيا جورجيا 16
 تشاد إريتريا كوت ديفوار نيكاراغوا تركيا سيراليون 17
  ديفواركوت تركيا المغرب المغرب األرجنتين إندونيسيا 18
 المغرب تشاد السلفادور تشاد كوت ديفوار تشاد 19
 السلفادور قيرعيزستان قيرغيزستان األرجنتين أرمينيا إريتريا 20
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  القُطْرية المكاتب تكاليف مقارنة 

  
 عدد

 المكاتب

 4المهنية 
والمهنية 

5 
 2المهنية 

 3والمهنية 

موظف 
وطني من 
 الرتبة دال

موظف وطني 
 من الرتبة جيم

وظف م
وطني من 
 الرتبة باء

 إجمالي
 الموظفين

 الفئة في
 المهنية

الخدمات 
 4العامة 

والخدمات 
 5العامة 

الخدمات 
 6العامة 

 إجمالي
 في الموظفين

 الخدمات فئة
 العامة

 المجموع
 الكلي

                        والموظفون المكاتب: األساسية االفتراضات   - ألف
 65 22 8 14 43 7 6 - 5 25 20 دوليون نموظفو يديرها التي المكاتب
 39 10 0 10 29 11 10 8     20 محليا معينون وطنيون موظفون يديرها التي المكاتب
 104 32 8 24 72 18 16 8 5 25 40 المجموع

                   25   المقر من المنقولون الموظفون ، منه

 79 32 8 24 47 18 16 8 5 0   للموظفين ددع في التراكمية الزيادة أعاله، ألف من   -باء

 57 22 8 14 35 12 14 4 5     2010 ديسمبر قبل المعينون الموظفون منه،   -جيم

 22 10 0 10 12 6 2 4 0     )2013-2011 (إضافية تعيينات    -دال

     28129 24994   53781 68064 84513 175189 236290   األمريكي بالدوالر القُطْرية، المكاتب متوسط  - المعيارية الوحدة تكاليف

     125741 105081   منطبق غير منطبق غير منطبق غير 178347 240550   األمريكي بالدوالر روما، في المقر متوسط  - المعيارية الوحدة تكاليف

                       2010 ديسمبر  القائمة المكاتب  الوفورات،-جيم 

 52 22 8 14 30 12 14 4       نوالمنتدب نوالدولي نوالموظفو النقل إعادة صافي ن،لحاليوا الموظفين

     97612 80087   124565 172486 156036       محلي أساس على موظفين تعيين عن الناجمة الوحدة تكلفة وفورات

 4366 1902 781 1121 2464 1495 345 624       محلي أساس على موظفين تعيين عن الناجمة األمريكي بالدوالر الوفورات

                        

-2011 لعام المقترح النطاق لتوسيع اإلضافية، والوفورات  التكاليف–دال 
2013                        

 22 10 0 10 12 0 0 0 6 6     بروما الصندوق مقر في تعيينهم حالة في للموظفين، اإلضافية التكاليف
 في والوطنيين، الدوليين الموظفين من مزيج للموظفين، اإلضافية التكاليف

 22 10 0 10 12 6 2 4   0   القُطْرية المكاتب في تعيينهم حالة

 3520 1051 0 1051 2469 0 0 0 1051 1418   بروما الصندوق مقر في الموظفين تعيين حالة في اإلجمالية، التكلفة
 تعيينهم حالة في والمحليين الدوليين الموظفين من مزيج اإلجمالية، التكلفة

 1047 250 0 250 797 323 136 338 0 0   القُطْرية المكاتب في
 القُطْرية المكاتب في المعينين اإلضافيين للموظفين اإلضافية الوفورات
 2473 801 0 801 1672 323- 136- 338- 1051 1418   روما في بالمعينين مقارنة

 6839 2703 781 1922 4136 1172 209 286 1051 1418   والمقترحة الحالية للمكاتب وفوراتال إجمالي
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  قضايا التنفيذ

   الموارد البشرية-ألف 
وتمشيا مع هذا المفهوم ومع إقامة . موظفو المكتب القُطْري هم جزء من قوة العمل الموحدة في الصندوق -1

 .الموارد البشرية ذات الصلة التي تشكل موظفي المكاتب القُطْريةترتيبات تعاقدية مالئمة، يرد فيما يلي فئات 

 هم موظفون مهنيون معينون على أساس دولي لدى الصندوق، ويمكن تكليفهم بالعمل في الموظفون الدوليون -2

بما في ذلك (وتطبق القواعد اإلجرائية للصندوق التي تحكم عمل الموارد البشرية . أحد المكاتب القُطْرية

على الموظفين الدوليين ) فآت، والمعاشات التقاعدية، واالستحقاقات األخرى، وإدارة األداء، وما إلى ذلكالمكا

 .المكلفين بالعمل في المكاتب القُطْرية

في الفئة المهنية والموظفون في فئة الخدمات العامة المعينون ) الوطنيون( هم الموظفون الموظفون الوطنيون -3

والموظفون الوطنيون هم مواطنون أو مقيمون دائمون في . ل في أحد المكاتب اإلقليميةمحليا لدى الصندوق للعم

 من سياسة الموارد 3-9 للفقرة ووفقاً. البلد المقرر أن تكون خدمتهم فيه، والذين تقتصر خدمتهم على ذلك البلد

طبقة في نظام األمم المتحدة  للمنهجية المالبشرية، تحدد مستويات رواتب واستحقاقات الموظفين المحليين وفقاً

 :ويمكن للصندوق إجراء ما يلي. وهم يدخلون ضمن نظام إدارة األداء في الصندوق. الموحد في مراكز عملهم

تعيين موظفين محليين وتوظيفهم بشكل مباشر في الفئة المهنية وفئة الخدمات العامة، باالعتماد على   ) أ(

 تحديد جدول الرواتب عند التعيين؛  خدمات الوكالة المضيفة لألغراض اللوجستية و

باستثناء موظفي البرامج القُطْرية، (الطلب إلى إحدى الوكاالت المضيفة تعيين وتوظيف مهنيين وطنيين   ) ب(

بالنيابة ") موظفون مكلفون("وموظفين إداريين محليين )  من الصندوقالذين يتعين أن يكون لديهم عقداً

ويتفق على إجراءات تعيين هؤالء الموظفين . لقُطْري للصندوقعنها، مع تحديد خدمتهم على المكتب ا

 .بين الصندوق والوكالة المضيفة

معدالت األجور، االختصاصات، خبرة العلم، تقييم األداء، وما (تُطبق القواعد اإلجرائية للصندوق : االستشاريون -4

 يلتجأ إلى اتفاق خدمة الستئجار وفضال عن ذلك، قد. على تعيين االستشاريين للمكاتب القُطْرية) إلى ذلك

عادة (الخدمات المحلية، حسب تقدير مدير البرنامج القُطْري، بهدف توفير موارد دعم مؤقتة على المدى القصير 

 ).كتابية/ما تكون ذات طبيعة سكرتارية

   تدوير الموظفين-باء 
ية، كمسألة تخص  التنفيذهاائح كجزء من مراجعة قواعد الموظفين ولوتدوير الموظفين لموضوع التطرقيجري  -5

 .المؤسسة ككل

 

   األدوار والسلطات والمسؤوليات-جيم 

وعلى الرغم من أن القسم .  وفقا لسياسة واستراتيجية الحضور القُطْريقطريةستنشئ إدارة الصندوق مكاتب  -6

ترد في دليل التالي يعرض العناصر المتعلقة باألدوار والسلطة والتفويض بالمسؤولية إال أن التفاصيل س

 .الصندوق كمسألة تخص المؤسسة ككل
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  :ويقوم رئيس الصندوق أو أي مندوب مفوض بالتوقيع على ما يلي -7

 ات البلد المضيفياتفاق •

 ات اإلطاريةياالتفاق •

وتعهد مسؤولية إدارة . وتعهد المسؤوليات العامة للمكاتب القُطْرية إلى نائب الرئيس المساعد لشؤون البرامج -8

 ").المدير("طْري إلى مدير البرنامج القُطْري المختص، تحت إشراف مدير الشعبة اإلقليمية المختص المكتب القُ

ويتولى فريق تنسيق الحضور القُطْري مسؤولية التنسيق المتعلقة بتخطيط وتنفيذ ورصد المهام واألنشطة الحيوية  -9

س المساعد لشؤون البرامج ورئيس دائرة ويتولى نائب الرئي. الالزمة لتحسين إدارة الحضور القُطْري للصندوق

 . رئاسة الفريق على أساس مشتركالمنظمةخدمات 

ويتولى رئيس دائرة الخدمات المؤسسية مسؤولية ضمان توفير خدمات الدعم للمكاتب القُطْرية في الوقت  -10

 . المناسب وبكفاءة وفقا للقواعد اإلجرائية في الصندوق

 المكاتب القُطْرية إلى مديري الشعب اإلقليمية، في إطار اإلرشاد العام من وتُعهد مسؤولية اإلشراف على فرادى -11

وتتحمل المكاتب القُطْرية المسؤولية أمام اإلدارة التنفيذية للشُعب اإلقليمية . فريق تنسيق الحضور القُطْري

 . المعنية وتعمل في إطارها

  :يتولى المدير المهام التالية  ) أ(

 السياق العام إلدارة الموارد البشرية والمالية للشُعبة اإلقليمية والموافقة إدارة المكاتب القُطْرية في )1(

  على خطة العمل والميزانية السنوية للمكتب القُطْري؛ 

اإلشراف على مسؤوليات مدير المكتب القُطْري المتعلقة بالمكتب والمساهمة في تقييم أداء  )2(

 موظفي المكتب القُطْري، حسب االقتضاء؛
 . ترتيبات المكتب القُطْري بالنيابة عن الصندوقالتوقيع على )3(

 :ويتولى مدير البرنامج القُطْري المهام التالية  ) ب(

 مسؤولية إدارة المكتب القُطْري بما يتفق مع غايات البرنامج القُطْري وأهدافه؛ )1(
تحديد اختصاصات موظفي المكتب القُطْري وإجراء تقييمات ألداء هؤالء الموظفين أو المساهمة  )2(

 جرائها؛في إ
 وضع خطة العمل والميزانية السنوية للمكتب القُطْري؛ )3(
إعداد تقرير سنوي لتقدير أنشطة المكتب القُطْري من حيث النواتج والنتائج المحققة، وكيفية  )4(

 تقديمها الدعم لتحقيق أهداف البرنامج القُطْري؛
يف واتفاق المكتب ضمان االمتثال لسياسات وإجراءات الصندوق واالمتثال التفاق البلد المض )5(

 .القُطْري
ويتولى مدير المكتب اإلقليمي قيادة الفريق القُطْري، سواء كان مقر عمله في المقر الرئيسي أو في الميدان،  -12

ويعمل على تقديم اإلرشاد بصفة منتظمة بشأن طائفة من الموضوعات، ال سيما الموضوعات ذات الصلة 

وفي هذا اإلطار العام، يتحرك الصندوق على . يها، والتوريدبالسياسات، وتصميم المشروعات واإلشراف عل

ويجري على نحو متزايد . نحو متزايد نحو اعتماد نهج يتسم بقدر أكبر من الالمركزية إزاء صناعة القرار
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التحديد المسبق لمهام ومسؤوليات المكاتب القُطْرية التي يقودها موظفون وطنيون معينون محليا من خالل عملية 

العمل والميزانية السنوية وكميات األموال المحولة في بداية السنة، بما يسمح للمكاتب القُطْرية إجراء خطة 

  .األنشطة المتفق عليه بدون الحصول على موافقة المقر الرئيسي لكل حالة على حدة
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  المرحلية التقارير محتوى –النتائج  رصد مجاالت

  القُطْري السياق – أوال

 تطورات حدثت في البلد المعني منذ صدور التقرير المرحلي األخير والتي من شأنها التأثير ةأيينبغي إدراج  -1

وينبغي أن تتسم مناقشة السياق القُطْري باالستشراف إلى أبعد حد ممكن، . على البرنامج القُطْري للصندوق

  . لى األثر المحتمل على البرنامج القُطْري للصندوقعبحيث تركز 

  المواضيعية جاالتالم – ثانيا

  التنفيذ ودعمالقطرية  البرامج تنمية – ألف

إنجازات مكتب البرنامج القُطْري فيما يتعلق ببرنامج الفرص االستراتيجية القُطْرية وتصميم المشاريع، والدعم  -2

طْري في  ينبغي أن يشير التقرير المرحلي إلى دور مكتب البرنامج القُ.لتنفيذ، واإلشراف، ودعم التنفيذلالسابق 

أي حل (لتنفيذ لوينبغي أن يصف النتائج المتحققة فيما يتعلق بالدعم السابق . تصميم المشاريع واِإلشراف عليها

، وتقديم وصف موجز عن ما تحقق من نتائج، سواء من حيث القضايا )سريان المفعول/اختناقات التوقيع

 وينبغي إلقاء الضوء على القضايا التي لم تحل، .المشتركة في البرنامج القُطْري أو تلك الخاصة بكل مشروع

  ) فقرات6: الحد أقصى. (محتملةويجب أيضا تحديد المشكالت واالختناقات ال. والتوصية بحلول متى أمكن

  الشراكات إرساء – باء

ركة وينبغي المشا. ن في القطاعين الزراعي والريفيي تغييرات في العالقات مع المانحين الرئيسيةينبغي شرح أي -3

التركيز على دور ومساهمة الصندوق، والنتائج مع في مجموعات عمل الجهات المانحة والمحافل المواضيعية، 

 وينبغي. وينبغي إبراز القضايا المتعلقة بتنسيق الدعم المقدم من المانحين. التي تم تحقيقها أو النتائج المنشودة

 المشترك والتنفيذ مع الشركاء الدوليين أو الوطنيين، لكل لتمويلالمحتملة للترتيبات لأيضا إجراء تقييم مقتضب 

  )قرات ف4: الحد األقصى(والمستقبلية الجارية من المشاريع 

  السياسات حوار – جيم

ينبغي تقديم وصف موجز لعمليات السياسات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الريفي الذي يعمل فيه مكتب البرنامج  -4

رات التي حدثت في السياسات يوينبغي وصف التغي. ومساهمة الصندوق المحددةالقُطْري، ووصف دور المكتب 

، واستقطاب التأييد ،لصالح فقراء الريف من الرجال والنساء والتي يمكن عزوها إلى جهود الصندوق في التيسير

جابية إي( تغيرات على مستوى السياسات ةويتعين كذلك وصف أي. بما في ذلك دور مكتب البرنامج القُطْري

 الويجب اإلشارة إلى الحاالت التي . التي من شأنها أن تؤثر على البرنامج القُطْري للصندوق) كانت أو سلبية

قصير تقدير قُطْرية، وينبغي توفير التوريد التمويل العام أو نظم اليستخدم فيها البرنامج القُطْري للصندوق 

  ) فقرات4: الحد األقصى. (مكانية القيام بذلكإل
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  واالبتكار المعرفة إدارة -لدا

يورد هذا القسم بالتفصيل النتائج المتعلقة بإدارة المعرفة، بما في ذلك الجهود المبذولة إلعداد فريق إدارة قُطْري  -5

تابع للصندوق، ونشر المعلومات عن سياسات الصندوق وممارساته، والمشاركة في فعاليات التقييم وتيسير 

بغي إدراج االستنتاجات والنتائج الرئيسية لالجتماعات والمحافل التي نظمها مكتب وين. عمليات التقييم الذاتي

تي طورها مكتب البرنامج وينبغي وصف منتجات المعرفة ال. البرنامج القُطْري، وكذلك إجراء المتابعة المطلوب

  ). فقرات3: الحد األقصى( أو التي وفر مساهمة كبيرة من أجلها القُطْري

صف موجز لالبتكارات التي حددها مكتب البرنامج القُطْري، يشمل التطبيق المحتمل لها وترتيبات ينبغي تقديم و -6

الصندوق ) أو مشاريع(وينبغي أن يبرز التقرير المرحلي عملية توسيع نطاق أو تكرار أحد ابتكارات . الشراكة

ر المرحلي أيضا أن يشير إلى وينبغي للتقري. الذي ساهم مكتب البرنامج القُطْري بدور أساسي في ترويجها

القطاعات التي يحتمل أن تكرر نهج الصندوق من البرنامج القُطْري المعني وكذلك في كل مشاريع /الشركاء

 ) فقرات3: الحد األقصى. (حافظةال

  القدرات بناء – هاء

البرنامج القُطْري ينبغي وصف نتائج مبادرات بناء القدرات، بما في ذلك تلك التي تم فيها تعزيز قدرات مكتب  -7

الحد . (وينبغي إدراج اقتراحات بإجراءات متابعة. وتلك التي قام فيها المكتب ببناء قدرات أطراف أخرى

  )فقرتان: األقصى

  والمؤسسية اإلدارية الترتيبات – ثالثا

دعم البات االستضافة و والترتيبات المؤسسية لمكتب البرنامج القُطْري، السيما ترتياإلدارية قضايا تتعلق بالجوانب ةأي

  .)نافقرت: الحد األقصى. (المقدم من مقر الصندوق
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   القُطْرية الصندوق لمكاتب الرصد مؤشرات
 المستهدف/الغرض المؤشر الفئة

 2010 من اعتبارا 30  القُطْرية المكاتب تغطيها التي البلدان عدد  1-1
 مكاتب بها التي ناالبلد في الصندوق لتموي وقيمة المشاريع عدد  1-2

   قُطْرية
  الحافظة إجمالي من المئوية النسبة

 النطاق وتوسيع االنتشار

 الحكومة تولت والتي الصندوقالتي يمولها  المشاريع/األنشطة عدد  1-3
   نطاقها توسيع المعنية األطراف من سواها ما أو المعنية

  لرصدا

 القُطْري البرنامجإعداد  %100 القطرية المكاتب موظفو فيها اركش التي التصميم بعثات عدد  2-1
 التي النتائج إلى المستندة القطرية االستراتيجية الفرص برامج عدد  2-2

   القطرية المكاتب موظفو فيها شارك
100%  

 2010 عام عن انخفاض التنفيذ حيز ودخوله المشروع على الموافقة بين الفاصلة الفترة  3-1
  2010 عام عن انخفاض  األول والصرف المشروع على الموافقة بين فاصلةال األشهر  3-2

 المكاتب موظفو فيها شارك التي التنفيذ دعم/اإلشراف بعثات عدد  3-3
  :القطرية

100%  

 %15 بمتوسط 2010 من زيادة  صرفها يمكن التي الموارد من مئوية كنسبةالمصروف  التمويل نسبة  3-4
 2010 عام متوسط عن انخفاض  والصرف السحب طلب تقديم نبي الفاصلة األيام  3-5

 المشاريع تنفيذ

  2010 عام متوسط عن تحسن  االئتمانية الجوانب من مختارة لمجموعة الحافظة أداء تقرير تصنيفات  3-6

 إجمالي من مئوية كنسبة)  والخارجي المحلي (المشترك التمويل  4-1
 للتعقب خاضع  المشاريع تكاليف

 الشراكات إرساء

 المتعددة المنظمات أداء تقييم شبكة تقارير  األخرى المانحة الجهات مع الصندوق لبرامج المعزز لتنسيقا  4-2
  العمالء استقصاء/األطراف

 :فيها الصندوق تمثيل جرى التي الوطنية الفعاليات عدد  5-1
  الحكومة فعاليات  5-1-1
 المانحة الجهات فعاليات  5-1-2

 المرحلية تقاريرال للتعقب، خاضعة

 المتعلقة الوطنية واألهداف اآلليات مع الصندوق برامج مواءمة تعزيز  5-2
  الريفي الفقر من بالحد

 المتعددة المنظمات أداء تقييم شبكة تقارير
  العمالء استقصاء/األطراف

 السياسات حوار

 تتصدى التي الصندوق، أنشطة عن الناتجة السياساتية، التغيرات  5-3
  الريفي بالفقر المتعلقة والتغيرات للقضايا

  للتعقب خاضعة

  المعرفة إدارة األقل على سنويا واحدة القطرية البرامج إدارة فرق عدد  6-1
  %100  القُطرية للبرامج السنوية االستعراض عمليات عدد  6-2

 التنفيذي المجلس موافقات عليها الموافق القُطْرية المكاتب عدد  7-1
  المضيف البلد اتفاقية توقيع الموظفين، مع التعاقد  العاملة المكاتب  7-1-1

   2014 بحلول% 100 القطرية، للمكاتب المئوية النسبة  المضيف البلدالموقعة مع  تفاقياتاال عدد  7-2

  لرصدا  االتفاقية وتوقيع الشفهية المذكرة إرسال بين الفاصلة الفترة  7-2-1

  2010 بحلول% 100   المناسب الوقت في المتلقاة المرحلية التقارير عدد  7-3

  2011 بنهاية أنجزت  المتاحة والبرامجية، اإلدارية القُطْرية، المكاتب تكاليف  7-4

 ومساعدي القُطْري البرنامج موظفي من% 100   الصندوق مع مباشرة عقود لديهم ممن المحليين الموظفين عدد  7-5
 البلد اتفاقيات وقعت التي دانالبل في القطري البرنامج
  المضيف

  لرصدا  القُطْرية المكاتب في المعينين الدوليين الموظفين عدد  7-6

  لرصدا  :القُطْرية للمكاتب المصرفية الحسابات عدد  7-7

  المطلوبة الحسابات من%    المفتوحة الحسابات  7-7-1

 القُطْرية المكاتب إدارة

  المفتوحة الحسابات من %100  شهري أساس على توفيقها يجري التي الحسابات  7-7-2
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