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تعميقات مكتب التقييم المستقل عمى تحديث استراتيجية وسياسة الحضور القطري في 
 الصندوق

(، أعد مكتب التقييم المستقل تعميقاتو المكتوبة 2011سياسة التقييم ف: الصندوق ). بما يتماشى مع الخمفية -1
مكتب بتقدير ال(. واستنارت تعميقات 2015-2014الحضور القطري ف: الصندوق )عمى استراتيجية 

رامج القطرية والت: الحضور القطري لمصندوق ف: التقييمات المؤسسية األخيرة، عالوة عمى تقييمات الب
 لصندوق.اف: لمحضور القطري  تتضمن تقديرا

(. 1110-1110الحضور القطري ف: الصندوق )يرحب مكتب التقييم المستقل باستراتيجية تعميقات عامة.  -2
وقد أكدت التقييمات األخيرة الت: أجراىا المكتب عمى أىمية تعزيز الصندوق لمكاتبو القطرية الموجودة 

 .إنشاء الصندوقف: نموذجو التشغيم: منذ أىمية وتوسيعيا، مما يعد واحدًا من أكثر التغييرات بعيدة المدى 

ارت التقييمات الت: أجراىا المكتب إلى أن الحضور القطري قد مكن، من بين فقد أشوعمى وجو اإلجمال،  -3
رساء الشراكات، فرص أكبر لحوار السياسات و  وأتاح المشروعاتجممة أمور أخرى، الدعم الوثيق لتنفيذ  ا 

جراء االتصاالت مع أصحاب المصمحة المتعددين ورصد سير المشروعات. كما أنو يسمح لمصندوق  وا 
بصورة أوضح مما ىو ىام الستقطاب التمويل المشترك واالنخراط ف: استقطاب التأييد  مرئ:جود باكتساب و 

 المتعمق بالحد من الفقر الريف:.

يعترف مكتب التقييم المستقل بالجيود الت: بذلتيا إدارة الصندوق ف: السنوات األخيرة لتحسين إدارة عمميات  -4
سبيل المثال، نشرة  منيا عمىمصندوق، لمميات المكاتب القطرية تحديد إطار لع (1الالمركزية بما ف: ذلك: )

)مثل الحوافز، وتدوير الموظفين، وتفويض  لممكاتب الرئيس بشأن التوظيف وغيرىا من المظاىر التشغيمية
إنشاء وحدة لمدعم الميدان: ف: دائرة خدمات المنظمة؛  (3ندب مدراء البرامج القطرية؛ ) (2السمطات(؛ )

 يج لمبادرات جديدة لتحسين روابط االتصاالت الالسمكية بين المقر والمكاتب القطرية.الترو  (4)

عرض أىداف السياسات. وف: واقع األمر، أكدت ىذه الفقرة عمى أن  16. المقصود بالفقرة تعميقات محددة -5
نشاء مكاتب قطرية جديدة ف: البمدان المتمقية حيث  "الصندوق سوف يستمر ف: تعزيز المكاتب الموجودة وا 
يمكن ليا أن تسيم ف: تحسين الفعالية اإلنمائية وفعالية تكاليف عمميات الصندوق". وىذه ليست باألىداف 

غايات التشغيمية أو البرامجية المتوقع تحقيقيا(. وربما كان من المفيد لو تم تحديد مثل ىذه الغايات )أي ال
 مصندوق(.لمع إشارات متقاطعة مع الممحق الثامن )مؤشرات رصد المكاتب القطرية 

البرامج  وجدت التقييمات المستقمة أن أكثر النماذج مواءمة لممكاتب القطرية ى: تمك الت: يترأسيا مدراء -6
بصورة كبيرة ف: السنوات األخيرة.  برامج القطرية المندبين قد تزايدالقطرية. ومن المطمئن أن عدد مدراء ال

مدراء البرامج القطرية بناء عمى رغبتيم أو قبوليم بتغيير وف: الوقت نفسو، وف: الماض:، كان يتم ندب 
، فقد يكون من المفيد تطوير خطة تستند إلى مكان عمميم من مقر الصندوق إلى الميدان. وبالتحرك قدماً 

األولويات االستراتيجية لمصندوق ومعايير لجعل المكاتب القطرية برئاسة مدراء البرامج القطرية بحيث يمكن 
 تزويد ىذه المكاتب بالموظفين تبعًا لذلك. 
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البرامج القطرية المندبين. من السياسة، معايير اختيار مدراء  22وفيما يتعمق بما ذكر أعاله، تحدد الفقرة  -7
ويبقى السؤال مطروحًا فيما لو كان من المفيد أيضًا تطبيق المعايير بصورة استباقية عمى أساس كل حالة 
عمى حدة. فعمى سبيل المثال، ينص المعيار )ألف( والمعيار )واو( عمى أن يتم ندب مدراء البرامج القطرية 

متعددة"، ومع ذلك فيناك بعض  لمكاتب القطرية الت: تخدم بمدانا: "ا"ف: البرامج القطرية الكبيرة نسبيًا وف
يذه المعايير )ويمكن أخذ دون اإليفاء لالمكاتب القطرية الموجودة حيث يوجد مدير مكتب قطري مندب 

 الوس عمى سبيل المثال(.

. ولعمو من معيار فتح المكاتب القطرية، والذي عمى ما يبدو قد خضع لتفكير معمق 17تتضمن الفقرة  -8
لتحقيق أثر أكبر عمى الفقر  النطاقالفرص المتاحة لتوسيع  –األفضل النظر ف: معيار إضاف: وىو 

الريف:، عمى الرغم من أن ىذا المعيار يتسم بدرجة ما من الالموضوعية، فإنو يتسق مع عزم الصندوق 
الكفاءة عالية اإلنمائية مع زيادة عمى توسيع النطاق، كما أنو سيسيم ف: "تحقيق اليدف المزدوج لتعزيز الف

وستتضمن الفرص لتوسيع النطاق تحري إرساء الشراكات والتأكيد بصورة أكبر عمى إدارة المعرفة ". يةالتكاليف
بمدان متوسطة الدخل وتعبئة التمويل المشترك من المنظمات الثنائية ومتعددة األطراف الوبخاصة ف: 

 والقطاع الخاص وجيات أخرى.

اس كل حالة عمى حدة، البد من تكريس اعتبار حذر لموقع إنشاء مكتب قطري ف: بمد معين، وىو وعمى أس -9
مقر المكتب القطري ف: البرازيل  يقعأمر ىام عمى وجو الخصوص ف: البمدان الكبيرة. فعمى سبيل المثال، 

ذلك مفيدًا ألغراض السمفادور )ف: الشمال الشرق: من البالد( وليس ف: العاصمة برازيميا. وقد يكون  ف:
ودعم التنفيذ إذا ما أخذنا بعين االعتبار قرب المكتب من المشروعات الت: يموليا الصندوق، إال  فاإلشرا

قد يحد أيضًا من فرص تعزيز االتصاالت مع صانع: القرار ف: الوكاالت الحكومية المركزية  الموقعأن ىذا 
وتحري الفرص إلرساء الشراكات مع جيات مانحة  ،وبخاصة وزارة التنسيق الرئيسية بالنسبة لمصندوق

وحوار السياسات. وبالفعل، فإن المكاتب القطرية لمجيات الفاعمة الرئيسية )أي البنك الدول:،  ،رئيسية
 ومصرف التنمية لمبمدان األمريكية، ومنظمة األغذية والزراعة( ى: ف: العاصمة.

لمدراء البرامج القطرية المندبين،  ذلك العدد الكبير نسبيا، بما ف: المخطط إنشاؤىا لمخمسين مكتبا قطريا -11
تبعات عمى عالقتيم بالمقر. وتصيغ االستراتيجية إجراءات موجودة أو ستوضع لضمان االتصاالت الفعالة 
والتفاعل بين المقر والبمدان المعنية. وىنالك نقطة تستحق تفكيرًا إضافيًا بيا، وقد أثارىا بالفعل التقييم 

س: األخير لكفاءة الصندوق، وى: تتعمق بالدور الناشئ لممدراء اإلقميميين ف: منظمة تتجو إلى المؤس
الالمركزية بصورة متزايدة بيدف ضمان قدرتيم عمى توفير إشراف مرض وتدريب فوري وتغذية راجعة 

 وتقدير لألداء.

خدمات. ومن المشجع مالحظة ويتضمن الممحق الرابع جدواًل باتفاقيات الوكاالت المضيفة عمى مستوى ال -11
 من أصل 12ف:  امن روما مقرًا ليم المتين تتخذاو ىناك تعاون بين الصندوق والمنظمتين األخرتين  وجود

. وتتسق الفرص لتعزيز مثل ىذا التعاون بصورة أكبر ف: المستقبل مع اليدف األعرض مكتبًا قطرياً  40
ة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم: عمى وجو المتمثل ف: تحقيق تعاون أكبر بين الصندوق ومنظم

العموم. وبصورة مشابية، ستكون الفرص المتاحة لتعاون مشترك مع المؤسسات المالية الدولية أمرًا مرحبًا بو 
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ن كانت تكاليف مثل ىذه االتفاقيات أعمى تاحة  ،حتى وا  ألن من المحتمل ليا تحقيق قدر أكبر من الفعالية وا 
 توسيع النطاق.الفرص ل

وف: حين يوافق مكتب التقييم المستقل عمى أن اليدف الشامل لممكاتب القطرية يجب أن يتمثل ف: النيوض  -12
لتعزيز دور المكاتب القطرية  المتاحة ، فإن النظر ف: الفرصباألىداف واألنشطة المتعمقة بالبرامج القطرية

المالية  دعم المظاىر، بما ف: ذلك االعتباريستحق بعض  خارج نطاق دائرة إدارة البرامجف: أنشطة 
والمراجعات عمى المستوى القطري والتقييمات المستقمة، والمظاىر القانونية وغيرىا. ومن شأن ذلك، أن يعزز 
بصورة أكبر دور المكاتب القطرية كمكاتب قطرية كاممة مكتممة لمصندوق عمى الرغم من أن السع: لتحقيق 

، باألولوية والمتمثل ف: عمميات الصندوقالذي يحظى ون عمى حساب عمميا ىذا اليدف يجب أن ال يك
 كذلك البد من األخذ بعين االعتبار الموارد اإلجمالية المتاحة لممكاتب القطرية اإلفرادية.

(، وتقييمات 2007لصندوق )ف: اوأخيرًا، فقد حدد التقييم المؤسس: لمبرنامج التجريب: لمحضور الميدان:  -13
(، وغيرىا من التقييمات المستقمة ميزات إنشاء مكاتب إقميمية 2011(، وكينيا )2010القطري لميند )البرنامج 

أو شبو إقميمية لمصندوق. إذ أن من شأن ذلك أن يتسق مع الممارسات الجيدة ف: المنظمات المتعددة 
نيروب: كما ىو وارد  المؤسسية. ويعتبر دور مكتب الصندوق المعاد ىيكمتو ف: وىيكميتيااألخرى األطراف 
(، خطوة ف: االتجاه الصحيح نحو تعزيز الفعالية اإلنمائية وتخفيض التكاليف بصورة )دال 19ف: الفقرة 

عامة. ومع أخذ ذلك بعين االعتبار، يشجع مكتب التقييم المستقل الصندوق عمى توسيع إنشاء مكاتب 
وافقت عمييما االستراتيجية ف: األصل، مشيرا إلى أن  يمية بما يتعدى حتى المكتبين المذينإقميمية/شبو إقم

 مؤسسية إضافية تفصل بين المقر والمستوى القطري. أال تصبح طبقةىذه المكاتب يجب 


