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  الموافقةبتوصية 

وسوف تعدل سياسة ). ج(و) ب(و) أ( إلى الموافقة على الفقرات المدرجة في النقاط المجلس التنفيذي مدعو

  :الحضور القطري التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دورته الثالثة بعد المائة وفقا لذلك

 ؛)6الفقرة (القطرية لمعايير المحدثة لفتح المكاتب ا  )أ (

 ؛)16–15الفقرتان (القطرية معايير اختيار النماذج المختلفة للمكاتب   )ب (

 .)21–18الفقرات (استراتيجية الخروج للمكاتب القُطْرية   )ج (

 .قضايا التنفيذ الواردة في الملحق الثالثوالمجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علما ب  )د (
  
 

  سة الحضور القُطْري للصندوقتحديث سيا

  مقدمةال - أوال

 أثر من المجلس التنفيذي للصندوق بأن غياب التمثيل في البلدان المقترضة يفرض قيودا على إدراكاً -1

كانون األول /قُطْرية في ديسمبرالمكاتب الأنشطة الصندوق، فقد وافق على برنامج تجريبي إلنشاء 

 وخضع لتقييم مكتب التقييم في الصندوق في 2004 في طلق هذا البرنامج التجريبيوُأ. 2003

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

(EB 2007/91/C.R.P.2) تعميم مبادرات الحضور القُطْري للصندوق وتوسيعها وإجراء المزيد من 

ض  وعر2010راء تقييم ذاتي للحضور القُطْري في إدارة الصندوق إجإلى وأوعز كذلك . التجريب

 . 2011 على الصندوق في استراتيجية للحضور القُطْري

، عرضت إدارة الصندوق على المجلس سياسة 2007أيلول /واستجابة لقرار المجلس التنفيذي في سبتمبر -2

وبعد . 2011أيار /دة في مايوواستراتيجية للحضور القُطْري لينظر فيها في دورته الثانية بعد المائة المنعق

 : إجراء المداوالت الواجبة، قرر المجلس التنفيذي ما يلي

 مكتبا قُطْريا، حيثما يمكن أن تسهم في 40 حد أقصىاعتماد سياسة إلنشاء المكاتب القُطْرية، ب  )أ (

  تحسين التنمية وفعالية التكلفة في البلدان المتلقية؛ 

 إطار، في 2013 مكاتب قُطْرية إضافية قبل نهاية 10اء اعتماد استراتيجية متوسطة األجل إلنش  )ب (

  المحددين أعاله؛حد األقصىالسياسة وال

وفقا لالقتراح الوارد في إطار الميزانية  ، من هذه المكاتب العشرة،2011 خمسة مكاتب في اءنشإ  )ج (

 .(EB 2010/101/R.2/Rev.1)الذي اعتمده المجلس 

طلب المجلس التنفيذي للصندوق إلى  الحضور القُطْري للصندوق،عند الموافقة على سياسة واستراتيجية و -3

 :  اإلدارة تقديم وثيقة سياسات محدثة تحتوي علي ما يلي
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 جديدة؛ المكاتب ال فتحالمعايير المحدثة ل  )أ (

منتدب مدير ل إسناد قيادته وتحديدا ، مكتب قُطْري معينقيادة بمتعلقتوجيه القرار اللمعايير   )ب (

 و موظف وطني معين محليا؛  برنامج قُطْري ألل

 .عد ضروريةت لماستراتيجيات الخروج للمكاتب التي   )ج (

 وتدوير يتناول قضايا التنفيذ من قبيل الموارد البشرية، لحقاوقُرر كذلك أن يتضمن تحديث السياسة م -4

 .الموظفين، وتوضيح أدوار ومسؤوليات الوحدات المختلفة، وتفويض السلطة

 .  لحقهة لقرار المجلس وتتضمن تحديث السياسة المطلوب ومعدت هذه الورقة استجابوُأ -5

   المعايير المحدثة لفتح المكاتب القُطْرية- ثانيا

عند   في سياسة واستراتيجية الحضور القُطْري للصندوقعمليااقترحت خمسة معايير يمكن التحقق منها  -6

واستجابة للنقاش الدائر خالل دورة 1 .البلدان التي سيجري فتح مكاتب قُطْرية فيهاتحديد اتخاذ القرار ب

.  التي تسجل أداءا ضعيفا في تحقيق النتائج اإلنمائية–" هشاشة الدول"ضيف متغير جديد لقياس المجلس، ُأ

ويستخدم مؤشر تخصيص . ويعني ارتفاع مستوى الهشاشة ارتفاع األولوية إلنشاء المكتب القُطْري

شتق هذا المؤشر من تقديرات وي.  لهذا المتغير بديالا مقياس(IRAI) اإلنمائية الدولية لدى المؤسسةموارد ال

 جودة اإلطار السياساتي والمؤسسي الحالي للبلد تعمل على تقديري تالسياسات والمؤسسات القُطْرية، ال

مؤشرا مجمعين في أربعة مجموعات16ف البلدان على أساس صنّالمعني وي  : 

 اإلدارة االقتصادية؛  )أ (

 يكلية؛السياسات اله  )ب (

 سياسة الشمول واإلنصاف االجتماعي؛  )ج (

 .إدارة القطاع العام ومؤسساته  )د (

 مدى إفضاء إطار عمل البلد المعني إلى تعزيز الحد من الفقر، دير على تقوتعمل هذه المعايير أساساً -7

 . والنمو المستدام، واالستخدام الفعال للمساعدة اإلنمائية

وفي .  كل متغير من المتغيرات السبععلى أساس البلدان ترتيبب األول جدول محدث لحقويرد في الم -8

حتمل تأهله إلنشاء مكتب قُطْري للصندوق فيه، أوال  بلدا ي20عدت قائمة مكونة من المرحلة الثانية، ُأ

استبعاد البلدان ب الموافقة إلنشائه، وثانيا حصل علىمكتب قُطْري فيها بالفعل أو ئ نشأ بلدا 30شطب ب

 بلدا 20وترد في الملحق الثاني القائمة المكونة من .  معظم المتغيراتفيترتيب متدن  حصلت علىالتي 

 . الموسعةالمعايير التي جرى اشتقاقها باستخدام قائمة 

                                                      
) 4(تعداد سكان الريف؛ ) 3(لبلد على الزراعة؛  اعتماد ا)2(حجم البرنامج القُطْري للصندوق؛ ) 1: (تضمنت هذه المعايير ما يلي 1

  . توفر بيئة سياسات تمكينية) 5(انتشار الفقر؛ 
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عن طريق  وقع عليها االختيار بلدا التي 20ويظهر اختالف طفيف للغاية عند مقارنة القائمة المكونة من  -9

القائمة الجديدة المشتقة بفي وثيقة سياسة واستراتيجية الحضور القُطْري تطبيق المعايير الخمسة الواردة 

وتقتصر االختالفات . لمؤسسة اإلنمائية الدولية أيضالدى اموارد العن طريق إضافة مؤشر تخصيص 

ومع ذلك، تظل القائمة المكونة . على الترتيب النسبي إلندونيسيا وسيراليون وإحالل إريتريا محل بيرو

 . يريدان العشرة المحتمل توسيع حضور الصندوق القُطْري فيها كما هي دون تغمن البل

 2013 و2012ومن ثم، تظل القائمة المكونة من البلدان الخمسة المحتمل إنشاء مكاتب قُطْرية فيها في  -10

  2 .يريكما هي دون تغ)  من سياسة واستراتيجية الحضور القُطْري55الفقرة (

  لمكتب القُطْري اختيار نموذج ا- ثالثا

 – تفاصيله في تقرير التقييم الذاتي على النحو الواردةظهرت ثالثة نماذج أساسية للترتيبات التنظيمية  -11

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

طْري،  القُبرنامجن أحد مواطني البلد المعني في منصب موظف العيفي إطار النموذج األول، ي  )أ (

 ؛ وتوجيههمدير البرنامج القُطْري المعني العام لشراف اإلتحت 

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

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

 ؛قر الرئيسيوفي الم

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

وتشمل هذه المبادرات إدارة . بمثابة مركز للخدمات اإلقليمية لدعم المبادرات داخل اإلقليم

قضايا مواضيعية  تغطية بعض الموظفين تولىالقروض والمنح لجميع البلدان في اإلقليم، حيث ي

ل المكتب اإلقليمي وال يمثّ. مثل قضايا التمايز بين الجنسين، وإدارة المعرفة، وحيازة األراضي

لصندوق، ومن ثم فهي ال تؤدي وظيفة ل بين المكاتب القُطْرية والمقر الرئيسي وسيطةطبقة 

 . إشرافية على المكاتب القُطْرية األخرى

القيمة فيما يتعلق بالفعالية النسبية للمكاتب القُطْرية التي يقودها مدير ويواصل الصندوق مراكمة الخبرات  -12

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

تائج؛ أفضل النعنه لبرنامج القُطْري يصدر لالتقييم المستقل والتي مفادها أن النموذج الذي يرأسه مدير 

. التعميم  مستوى يؤدي إلى تقييدقاصرا علىغير أن عدد المكاتب القائمة في إطار هذا النموذج ال يزال 

حيث لبرنامج القُطْري أداءه أفضل من لوتبين األدلة المجمعة حتى اآلن أن النموذج الذي يرأسه مدير 

وفيما يتعلق .  مباشرةاتروعالتنفيذ بعد الموافقة على المشعملية إجراء حوار السياسات وتعجيل 

 عالقة أوثق مع ترسي المكاتب التي يقودها مدير مكتب قُطْري أنبالشراكات، هناك بعض األمثلة على 

 . الحكومة والشركاء المانحين

                                                      
  .بنن، وبوروندي، وكمبوديا، والنيجر، وسيراليون: استنادا إلى األرقام المتاحة حاليا، تتضمن هذه البلدان ما يلي 2
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ج واالستراتيجيات الكلية لمراكز الخدمة شبه اإلقليمية ال تزال آخذة في التطور، هوعلى الرغم من أن النُ -13

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

تيسير توصيل الخدمات على نحو أكثر فعالية، وتحسين في من المقر الرئيسي، والمتكرر للسفر 

 التنفيذ وضمان  المراكز شبه اإلقليمية نهجا يتسم بفعالية التكلفة إزاء توفير دعميمكن أن تمثلو. االتصال

 . االمتثال لهاأو /تحسين اإلشراف على المتطلبات االئتمانية و

 باالعتبار المتمثل في أن المهمة ،عند اختيار نموذج معين لبلد ما، ماائوستسترشد إدارة الصندوق د -14

يات األساسية للمكاتب القُطْرية هي اإلسهام المباشر في البرنامج القُطْري، وإن أنيط بها بعض مسؤول

وفي ضوء ذلك، وبناء على الخبرات المكتسبة حتى اآلن، ستطبق إدارة الصندوق المعايير . التمثيل

 :اإلرشادية التالية عند اختيار نموذج لندب مدير للبرنامج القُطْري

 ؛كبر نسبياًاألقُطْرية البرامج ال  )أ (

الصلة بالحد من الفقر إلجراء حوار للسياسات بشأن القضايا ذات  المالئمة  والفرصةزيادة الحاج  )ب (

 الريفي والتنمية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة؛ 

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

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

 ب الحيازات الصغيرة؛ ألصحا

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

لطائفة أوسع من األطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المزارعين وغيرها من منظمات 

 المجتمع المدني؛ 

 . متعددةاًالمكاتب القُطْرية التي تخدم بلدان  )و (

 مطالب الحكومة المضيفة ار نموذج معين للمكتب القُطْري، ستراعي إدارة الصندوق أيضاًوعند اختي -15

 .المعايير الواردة أعالهجانب المعنية، إلى 

وكما سلفت اإلشارة، من المرجح أن يقود مديرون منتدبون للبرامج القُطْرية نحو نصف المكاتب القُطْرية  -16

ان إضافيان على األكثر دور المكاتب اإلقليمية في الدورة وبالمثل، سيؤدي مكتب. األربعين المقترحة

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

 وظيفة إشرافية يكون لهامكاتب خدمة ولن بمثابة وستعمل هذه المكاتب . اإلقليمية على أساس حالة بحالة

 . ها موظفون وطنيون معينون محلياقودأما بقية المكاتب اإلقليمية فسي3 .طْرية األخرىعلى المكاتب القُ

، فسوف يجري إنشاء كل عين نموذج م حيثوفي حين أنه من المفيد أن ينظر إلى المكاتب اإلقليمية من -17

عند إنشاء بمعنى آخر، ستعتمد إدارة الصندوق نهجا مرنا . مكتب ليتوافق مع احتياجات البرامج المحددة

 .وإدارة كل مكتب قُطْري

                                                      
   . الرئيسي للصندوق والمكاتب القُطْريةبمعنى آخر، ستكون هذه المكاتب بمثابة طبقة مباشرة بين المقر 3
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   استراتيجية الخروج- رابعا

عند الموافقة على سياسة واستراتيجية الحضور القُطْري، اعتمد المجلس التنفيذي المبدأ التشغيلي القائل  -18

ويرتبط هذا المبدأ التشغيلي . بأن يغلق الصندوق المكاتب التي تضاءلت أهميتها بالنسبة للبرنامج القُطْري

 في اإلسهام المباشر تمثل أن المهمة األساسية للمكاتب القُطْرية تذي مفادهرتباطا وثيقا بالنهج األساسي الا

ومن ثم، فبمجرد استبعاد حاجة البرنامج القُطْري إلنشاء مكتب قُطْري أو تضاؤلها . نامج القُطْريرفي الب

حدوث  من الناحية التشغيلية، سيعني ذلكو.  المكتب القُطْري أهميته ويجري إغالقهسيفقدبدرجة كبيرة، 

قرر  في اختيار البلدان التي يالتي استخدمت مبدئياً)  أعاله6الفقرة (تغيرات كبرى في عدد من المؤشرات 

وينبغي االعتراف بأن معظم هذه المؤشرات، مثل االعتماد على الزراعة أو .  فيها مكتب قُطْريإنشاء

وبالمثل، قد تكون .  فترة زمنية قصيرة نسبياًعبرنتشار الفقر، تتغير د السكان الريفيين، أو حتى ااعدت

القضاء من حيث المحددة لعتبة لوصول إلى ابعض البلدان التي أنشأ فيها الصندوق مكتبا قُطْريا أقرب ل

  .  الوصول إلى هذه النقطة في فترة زمنية قصيرة نسبياجري  الفقر الريفي، وقد يعلى

وعند اتخاذ قرار بإغالق مكتب ما . اتب القُطْرية للصندوق بصفة مؤقتة ألسباب أمنية المكتُغلققد كذلك و -19

 األمم المتحدة فيمشورة نظام األمن ناء على أو إعادة فتحه بصورة مؤقتة، سيعمل الصندوق ب

وتمشيا مع التزام الصندوق بخدمة البلدان الهشة أو ضعيفة األداء، سيحاول الصندوق بقدر . توجيهاتهو

إغالق المكتب لمعاونة البلد المعني من خالل بلد عند إلمكان استخدام الموارد التي يجري إطالقها ا

 . مجاور أو من المقر الرئيسي للصندوق

أن تعيد نشر  ، يمكن إلدارة الصندوق2013 مكتبا للفترة حتى 40وبالبقاء في نطاق الحد األقصى البالغ  -20

وعند اختيار .  نهائيا لفتح مكتب إقليمي في بلد جديدةتب اإلقليمياالمكأحد  إغالق عند حررةالموارد الم

 من سياسة 52البلد، ستطبق إدارة الصندوق نفس العملية والمعايير الوارد تفصيلها في الفقرة 

 .  أعاله6 في الفقرة ة المشار إليهاالمحدث في نسختها  القُطْريالحضورواستراتيجية 

 إلى المجلس التنفيذي عن إغالق أو فتح المكاتب القُطْرية الجديدة ضمن وسترفع إدارة الصندوق تقريراً -21

 . برنامج العمل والميزانية السنوية

   قضايا التنفيذ- خامسا

بناء على طلب المجلس التنفيذي، أدرجت قضايا التنفيذ مثل الموارد البشرية وتناوب الموظفين وتوضيح  -22

  .ملحق الثالثاألدوار والمسؤوليات وتفويض السلطات في ال
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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 
 اإلجمالي

ترتيب 
مؤشر 
السكان 
 الريفيين

ترتيب 
مؤشر 

تخصيص 
لموارد ا

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
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الرقم 
 البلد التسلسلي 

ترتيب البرنامج 
  القطري

ترتيب 
القيمة 

الزراعية 
المضافة 
كنسبة 

مئوية من 
الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

ترتيب 
الدخل 
القومي 
 اإلجمالي

ترتيب 
مؤشر 
السكان 
 الريفيين

ترتيب 
مؤشر 

تخصيص 
لموارد ا

لدى 
مؤسسة 
التنمية 
 الدولية

ترتيب 
أداء 

القطاع 
 الريفي

ترتيب مؤشر 
الضعف 
 االقتصادي

سنة إنشاء المكتب 
 القطري

   79 30 0 78 80 45 20 السلفادور 24

   20 89 2 65 5 42 50 ترياإري 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 غينيا 31

 2004 28 80 18 59 29 44 46 هايتي 32

   70 69 51 66 60 65 64 هندوراس 33

 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 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 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
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الرقم 
 البلد التسلسلي 

ترتيب البرنامج 
  القطري

ترتيب 
القيمة 

الزراعية 
المضافة 
كنسبة 

مئوية من 
الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

ترتيب 
الدخل 
القومي 
 اإلجمالي

ترتيب 
مؤشر 
السكان 
 الريفيين

ترتيب 
مؤشر 

تخصيص 
لموارد ا

لدى 
مؤسسة 
التنمية 
 الدولية

ترتيب 
أداء 

القطاع 
 الريفي

ترتيب مؤشر 
الضعف 
 االقتصادي

سنة إنشاء المكتب 
 القطري

 2004 61 77 46 6 48 33 23 نيجريا 52

 2008 97 72 24 5 43 19 13 انباكست 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 االنك 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 ةسوري 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

 2003 49 58 22 26 46 15 10 اليمن 69

 2009 26 70 42 46 40 33 36 زامبيا 70

  



  

 

  يار بلدا حسب الخ20أعلى : هافي توسيع الحضور القُطْري 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 

الموارد 
للمؤسسة 
اإلنمائية 
 الدولية

مؤشر 
تخصيص 

موارد ال
للمؤسسة 
اإلنمائية 
 الدولية

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

 %20 ة المضافة الزراعيةالقيم %20 القيمة المضافة الزراعية %30 القيمة المضافة الزراعية %40 القيمة المضافة الزراعية      
القيمة المضافة 

 %25 %20 الزراعية

 %20 %20 السكان الريفيون %15 السكان الريفيون %15 السكان الريفيون %20 السكان الريفيون         

            
نصيب الفرد من الدخل 

 %25 القومي اإلجمالي
نصيب الفرد من الدخل 

 %20 القومي 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

 ندونيسياإ سيراليون سيراليون كمبوديا غواتيماال لدوفامو 7

 تركيا كمبوديا بنن غواتيماال كمبوديا سورية 8

الملحق 
الثاني
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 6 الخيار  5 الخيار  4 الخيار  3 الخيار  2 الخيار  1 الخيار   

 النيجر المغرب سورية النيجر المغرب األرجنتين 9

 كمبوديا بنن المغرب ندونيسياإ السلفادور تركيا 10

 سيراليون غواتيماال و الديمقراطية الشعبيةجمهورية ال سيراليون جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 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 ندونيسياإ تشاد بنن نيكاراغوا مالوي 14

 إريتريا نيكاراغوا ندونيسياإ السلفادور المغرب كمبوديا 15

 المكسيك السلفادور نيكاراغوا كوت ديفوار ندونيسياإ جورجيا 16

 تشاد إريتريا كوت ديفوار نيكاراغوا تركيا سيراليون 17

 كوت ديفوار تركيا المغرب المغرب األرجنتين ندونيسياإ 18

 المغرب تشاد ورالسلفاد تشاد كوت ديفوار تشاد 19

 السلفادور قيرعيزستان قيرغيزستان األرجنتين أرمينيا إريتريا 20
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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

ئات الموارد البشرية ذات الصلة التي تشكل موظفي المكاتب ترتيبات تعاقدية مالئمة، يرد فيما يلي ف

 .القُطْرية

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

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

على الموظفين ) لمكافآت، والمعاشات التقاعدية، واالستحقاقات األخرى، وإدارة األداء، وما إلى ذلكذلك ا

 .الدوليين المكلفين بالعمل في المكاتب القُطْرية

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

والموظفون الوطنيون هم مواطنون أو . للعمل في أحد المكاتب اإلقليميةالمعينون محليا لدى الصندوق 

 للفقرة ووفقاً. مقيمون دائمون في البلد المقرر أن تكون خدمتهم فيه، والذين تقتصر خدمتهم على ذلك البلد

  للمنهجية من سياسة الموارد البشرية، تحدد مستويات رواتب واستحقاقات الموظفين المحليين وفقا9-3ً

وهم يدخلون ضمن نظام إدارة األداء في . المطبقة في نظام األمم المتحدة الموحد في مراكز عملهم

 :ويمكن للصندوق إجراء ما يلي. الصندوق

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

 ية وتحديد جدول الرواتب عند التعيين؛  على خدمات الوكالة المضيفة لألغراض اللوجست

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

موظفون ("وموظفين إداريين محليين )  من الصندوقالقُطْرية، الذين يتعين أن يكون لديهم عقداً

ويتفق على إجراءات . تب القُطْري للصندوقبالنيابة عنها، مع تحديد خدمتهم على المك") مكلفون

 .تعيين هؤالء الموظفين بين الصندوق والوكالة المضيفة

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

، قد يلتجأ إلى اتفاق وفضال عن ذلك. على تعيين االستشاريين للمكاتب القُطْرية) األداء، وما إلى ذلك

خدمة الستئجار الخدمات المحلية، حسب تقدير مدير البرنامج القُطْري، بهدف توفير موارد دعم مؤقتة 

 ).كتابية/عادة ما تكون ذات طبيعة سكرتارية(على المدى القصير 

   الموظفينتدوير -باء 

، كمسألة ية التنفيذها ولوائح كجزء من مراجعة قواعد الموظفينتدوير الموظفين لموضوع التطرقيجري  -5

 .تخص المؤسسة ككل
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   األدوار والسلطات والمسؤوليات-جيم 

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

يل سترد في  يعرض العناصر المتعلقة باألدوار والسلطة والتفويض بالمسؤولية إال أن التفاصالتاليالقسم 

 .دليل الصندوق كمسألة تخص المؤسسة ككل

  :ويقوم رئيس الصندوق أو أي مندوب مفوض بالتوقيع على ما يلي -7

 ات البلد المضيفياتفاق •

 ات اإلطاريةياالتفاق •

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

القُطْري إلى مدير البرنامج القُطْري المختص، تحت إشراف مدير الشعبة اإلقليمية المختص إدارة المكتب 

 ").المدير("

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

لرئيس المساعد لشؤون البرامج ويتولى نائب ا. الحيوية الالزمة لتحسين إدارة الحضور القُطْري للصندوق

 . رئاسة الفريق على أساس مشتركالمنظمةورئيس دائرة خدمات 

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

 . المناسب وبكفاءة وفقا للقواعد اإلجرائية في الصندوق

رادى المكاتب القُطْرية إلى مديري الشعب اإلقليمية، في إطار اإلرشاد وتُعهد مسؤولية اإلشراف على ف -11

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

 . اإلقليمية المعنية وتعمل في إطارها

  :يتولى المدير المهام التالية  ) أ(

ة في السياق العام إلدارة الموارد البشرية والمالية للشُعبة اإلقليمية إدارة المكاتب القُطْري )1(

  والموافقة 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؛
 . على ترتيبات المكتب القُطْري بالنيابة عن الصندوقالتوقيع )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  )2(

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

 وكيفية تقديمها الدعم لتحقيق أهداف البرنامج القُطْري؛
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المضيف واتفاق ضمان االمتثال لسياسات وإجراءات الصندوق واالمتثال التفاق البلد  )5(

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

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

وفي هذا اإلطار العام، يتحرك . ف عليها، والتوريدذات الصلة بالسياسات، وتصميم المشروعات واإلشرا

ويجري . الصندوق على نحو متزايد نحو اعتماد نهج يتسم بقدر أكبر من الالمركزية إزاء صناعة القرار

على نحو متزايد التحديد المسبق لمهام ومسؤوليات المكاتب القُطْرية التي يقودها موظفون وطنيون 

خطة العمل والميزانية السنوية وكميات األموال المحولة في بداية السنة، معينون محليا من خالل عملية 

بما يسمح للمكاتب القُطْرية إجراء األنشطة المتفق عليه بدون الحصول على موافقة المقر الرئيسي لكل 

  .حالة على حدة

  

  

  

  


