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 توصية بالموافقة
، 2011قد وافق عمييا عام المجمس التنفيذي مع البقاء ضمن إطار سياسة الحضور القطري لمصندوق التي كان 

 ، بما يشمل:2015-2014لمفترة محضور القطري لمحدثة  استراتيجيةمدعو إلى الموافقة عمى فإن المجمس 

( المعايير القائمة لفتح المكاتب القطرية، عمى النحو المبين في الفقرتين 1يمي: )االستخدام المستمر لما  (أ )
 استراتيجية( 3(؛ )25-19( المعايير القائمة الختيار مختمف نماذج المكاتب القطرية )الفقرات 2؛ )17-18

 (؛29-26الخروج الموجودة لممكاتب القطرية )الفقرات 

تقرر وفقًا لمعايير االختيار التي وافق عمييا المجمس التنفيذي  إنشاء عشرة مكاتب قطرية إضافية، مما (ب )
 (.34-30)الفقرتان 

 

 2015-2012الصندوق لمفترة الحضور القطري في  استراتيجية

 الخمفية -أوال 
وىي البرنامج التجريبي ، كان المجمس التنفيذي قد وافق عمى أولى مبادرات الصندوق لمحضور القطري -0

بحمول عام مكتبًا قطريًا لمصندوق  15وقد أنشئ . 2003في ديسمبر/كانون األول ، لمحضور الميداني
كانت أفضل بشكل ممحوظ في  الصندوقأن إنجازات  6002. ووجد تقييم مستقل أجري في عام 6002

البمدان التي توجد فييا المكاتب القطرية بالمقارنة مع البمدان األخرى. وعمى ضوء ذلك، جرى بحمول عام 
مكتبًا. وفي أعقاب  00توسيع برنامج الحضور القطري لمصندوق ليصل عدد مكاتبو القطرية إلى  6002

 لمحضور القطري واستراتيجية، قدمت سياسة 6000عام  الصندوقأجرتو إدارة  لمحضور القطريتقييم ذاتي 
، وأعقب ذلك تحديث لمسياسة 6000الثانية بعد المائة في مايو/أيار في دورتو  المجمس التنفيذيووافق عمييا 

 00. ومكنت ىذه السياسة اإلدارة من زيادة عدد المكاتب القطرية الذي وصل إلى 6000في سبتمبر/أيمول 
 . 6000في عام  مكتبا

وانطالقًا من التزام اإلدارة بتقديم تحديثات دورية إلى المجمس، تعرض ىذه الوثيقة التقدم المحرز حتى اليوم  -1
وىي تصف النظم واإلجراءات التي تسترشد بيا إدارة ىذه المكاتب. وتقترح  المكاتب القطريةفي إنشاء 

، بما في ذلك التعزيز 6002-6000لمفترة  الحضور القطري استراتيجية ىوتعديالت عمالوثيقة عدة تحديثات 
ن كان محدودًا، في عدد   . المكاتب القطريةالتدريجي والتوسيع المستمر، وا 

 لتقدم المحرز حتى اليوما –ثانيا 
مكتبًا في حين أن  39من أصل المكاتب القطرية األربعين التي وافق عمييا المجمس التنفيذي، تم إنشاء  -2

ىناك مكتبًا واحدًا، ىو مكتب بنن، يجري العمل عمى إنشائو )الممحق األول(. ومن المتوقع أن يقود نصف 
 17انتــــُدب حتى اآلن  تم تحقيقو في الوقت المقرر. وقدىذه المكاتب مديرو برامج قطرية، األمر الذي سي

مدير برنامج قطري إلى مكاتبيم القطرية، وىناك أربعة مديرين آخرين من المقرر أن ينتدبوا إلى مكاتبيم 



 EB 2013/110/R.5 

2 

)الممحق الثاني(. وقد شيدت البرامج القطرية تزايدًا تدريجيًا في رتب  2014بحمول الربع األول من عام 
المنتدبين. وييسر ذلك التوصل  15بين مديري البرامج الـ  5 -مديرًا برتبة ف 11يرين، فيناك وظائف المد

لممسائل التشغيمية والتنظيمية. وقد استعرضت عمميات تسيير األعمال وجرى  إلى حمول أكثر استجابة
تكييفيا بصورة مستمرة بحيث تحقق فوائد رئيسية دون زيادة التكاليف وضمن اإلطار الزمني المحدود، األمر 

 23توقيع . ومن أصل اتفاقيات البمد المضيف األربعين الالزمة، تم االستراتيجيةأىميتو من الناحية الذي لو 
 اتفاقية تمر حاليًا في مختمف مراحل التفاوض. 17اتفاقية في حين أن 

الحضور القطري التي وافق عمييا المجمس التنفيذي، أنشأ الصندوق مكاتبو  واستراتيجيةوعماًل بسياسة  -3
ة القطرية بموجب ترتيبات استضافة مع وكاالت األمم المتحدة، وفي حالة واحدة مع مؤسسة لمبحوث ممول

اتفاقية خدمة مع الوكاالت  35(. وقد تم توقيع الجماعة االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية حكوميًا )ىي
اتفاقيات مع منظمة األغذية والزراعة  سبعاتفاقية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و  21المضيفة، منيا 
واحدة مع مكتب األمم المتحدة في  ةاتفاقياتفاقيات مع برنامج األغذية العالمي، و خمس لألمم المتحدة، و 

نيروبي، واتفاقية واحدة مع المعيد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية )وىو من المراكز التابعة لمجماعة 
(. وتتباين تباينًا كبيرًا بين البمدان والوكاالت العمميات داخل البمدان االستشارية لمبحوث الزراعية الدولية

 1الخدمة مع الوكاالت المضيفة. د المضيف واتفاقياتلوضع اتفاقيات البم

 تكاليف الحضور القطري وأثره: األدلة المستقاة من التقييمات األخيرة –ثالثا 
اعتمادًا كبيرًا عمى مكاتبو القطرية لتعزيز فعاليتو اإلنمائية ولتحقيق الكفاءة المؤسسية.  الصندوقيعتمد   -4

فإن مستوى التمويل الممتزم بو تجاىيا حتى اآلن منخفض. من  القطريةوبالنسبة لمدور الذي تؤديو المكاتب 
مميون دوالر أمريكي ال تشكل إال  06.20والتي تبمغ  6000الكمية لعام  الحضور القطريذلك مثاًل أن ميزانية 

ال تغطي إال  المكاتب القطرية. وفي حين أن ميزانية موظفي الصندوقفي المائة من مجموع ميزانية  7.2
في المائة  02، فإن ىذه المكاتب تمثل الصندوقمن مجموع الميزانية المخصصة لموظفي  في المائة 2.2

من العدد الكمي لمموظفين، األمر الذي يـُحدث مكتسبات كبيرة في كفاءة نموذج األعمال. ويفسَّـر ذلك أساسًا 
ممن لديو معرفة عالمية وبين الموظفين بوجود ىيكل لمتوظيف أكثر توازنًا بين موظفي الفئة الفنية الدوليين 

 وبذلك يتم تخفيض تكمفة الوحدة المرتبطة بموظفي المقر الرئيسي. ،الوطنيين الذين يتمتعون بالخبرة المحمية

ر مميون دوال 06.00، والمدرجة في الميزانية، 6006المنشأة حتى نياية عام  02وبمغت تكاليف المكاتب الـ   -5
مميون دوالر أمريكي.  06.20ليصل إلى  6000ال بصورة ىامشية في عام المبمغ إأمريكي. ولم يرتفع ىذا 

 0.72ماليين دوالر أمريكي تكاليف الموظفين بينما يغطي مبمغ  7.22)ومن أصل ىذا المبمغ األخير، يغطي 
 ريالحضور القطماليين دوالر أمريكي التكاليف غير المتصمة بالموظفين.( وبعبارة أخرى، فإن ميزانية 

 ليست منخفضة نسبيًا فحسب بل إنيا مستقرة أيضًا.

، إال أن تعزيزىا لجية الموارد من 6000مع أن مبادرة الحضور القطري في الصندوق قد أطمقت عام   -6
الموظفين والميزانية لم يتحقق إال مؤخرا. إضافة إلى ذلك، فإن معظم الموظفين المعنيين وطنيا لم يصبحوا 

                                                      
1
توضع اتفاقٌة البلد المضٌف مع الحكومة؛ أما اتفاقٌة الخدمة مع وكالة مضٌفة  فهً مع وكالة األمم المتحدة التً تستضٌف موظفً   

 الصندوق.
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. لذا فإنو من المبكر نوعا ما تقدير أثر المكاتب القطرية عمى األداء. 6000 عام موظفين في الصندوق إال
ومع ذلك ىنالك مؤشرات أولية قوية تثبت األثر اإليجابي الذي خمفتو ىذه المكاتب عمى أداء برامج 

الذي ين. ويبرىن عمى ذلك مكتب التقييم المستقل ا المحتمل عمى المستفيدين المقصودالصندوق وعمى أثرى
أشار إلى أن عدم وجود مكتب قطري لمصندوق قد أعاق تحقيق األثر المرجو من قروض الصندوق في 

 بمدان عديدة، آخرىا األرجنتين واألردن )الممحق الخامس(.

( حوار السياسات )غانا 1البرامج القطرية تحسنًا في األداء من حيث ما يمي: )وباستمرار، وجدت تقييمات   -7
 (؛ 2013( إدارة المعرفة )مالي 3(؛ )2012( بناء الشراكات )فييت نام 2(؛ )2013، إكوادور 2012

( دعم التنفيذ في جميع األماكن. 5(؛ )2010، األرجنتين 2012( المساىمة في توسيع النطاق )غانا 4)
إضافة لذلك، أسيمت المكاتب القطرية في تعزيز صورة الصندوق ووضوح دوره في كل من مدغشقر 
وموزامبيق وأوغندا وفييت نام. وفي المقابل تبرز في بعض تقييمات البرامج القطرية المشاكل المرتبطة بعدم 

( أو 2012ة التقدم المحرز في حوار السياسات )األردن توفر الحضور القطري عمى المستوى الميداني: قم
 (.2010تحدي االستجابة السريعة لمسياق السياسي واالجتماعي المتغير )األرجنتين 

مساىمات شديدة األىمية في مجالي اإلشراف عمى المشروعات ودعم التنفيذ. ويتم  المكاتب القطريةوقدمت   -8
المشاكل بصورة أفضل، وتدفق المعمومات في الوقت المناسب،  تحسين إدارة المشروعات من خالل: تحديد

والتواصل مع الشركاء، والحوار مع الحكومات، وتحسين الرصد والتقييم، والمتابعة األوثق لمجوانب 
(. وعمومًا، يعزى التحسن في الكفاءة أيضًا 6000، وكينيا 6000 االئتمانية، والتعزيز العام لمكفاءة )اليمن

(. كما لوحظ أن مدير البرنامج القطري المنتدب إلى 6000رواندا ) المكاتب القطريةالمباشر و إلى اإلشراف
البمد المعني يسيم بصورة أشد فعالية في حوار السياسات وفي توفير دعم التنفيذ في الوقت المناسب )غانا 

ا يتعمق بمكتب نيروبي إلى مدغشقر(. وفيم ، ومدير البرنامج القطري المساعد المنتدبفييت ناموكينيا و
اإلقميمي في كينيا، الحظ مكتب التقييم المستقل أن المكتب اإلقميمي يمكن أن يسيم إسيامًا كبيرًا في تحسين 
النتائج، ال من خالل تحسين التجييز اإلداري لطمبات السحب فحسب بل كذلك من خالل تقديم مشورة تقنية 

ىي إدارة األراضي، وتغير المناخ، والمساواة بين  –لوية أفضل في ثالثة مجاالت مواضيعية تتصف باألو 
 (.6000وكذلك فيما يتعمق بإدارة القروض والمنح )كينيا  –الجنسين 

كما وجد مكتب التقييم المستقل أن عدم كفاية الموارد أعاق أداء المكاتب القطرية، وخصوصًا فيما يتعمق   -01
ترح بعض تقييمات البرامج القطرية تعزيز المكاتب القطرية بحوار السياسات وبالشراكات نيبال وأوغندا. واق

)ورد ذلك، إلى جانب انتداب مديري البرامج القطرية إلى المكاتب، في تقييمات إكوادور واليند وأوغندا وزيادة 
موظفي المكتب، في أوغندا مثال. وعمى مستوى أكثر تجميعا فقد عزا مكتب التقييم المستقل بعض 

نتائج دوق في الميدان )التقرير السنوي عن داء الصندوق إلى زيادة الحضور القطري لمصنالتحسينات في أ
 (.2012وأثر عمميات الصندوق 

( إلى أن 2013حافظة )ارة الصندوق لالستعراض السنوي لموتشير العمميات األحدث التي أجرتيا إد -00
والتي تتضمن  في إدارة المشروعات ير أداء أفضلالمشروعات في البمدان التي يوجد فييا مكاتب قطرية تظ

واالستيداف، والتركيز عمى التمايز بين الجنسين والفقر. وال يوجد حتى  مجاالت مثل جودة إدارة المشروعات
 اآلن أي فرق ممحوظ في المظاىر المالية لممشروعات التي تعتمد بشدة عمى النظم الحكومية.
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تب القطرية. وتستخدم بعثات اإلشراف نطاقا لمتصنيف من كذلك يساعد الجدول أدناه عمى إظيار أثر المكا -01
مرض لمغاية لمحكم عمى أداء المشروعات. ويظير الجدول أدناه أنو وفي كل الفئات،  6)غير مرض( إلى  1

 باستثناء المظاىر الحالية، كان أداء المشروعات أفضل في البمدان التي يوجد فييا مكاتب قطرية.

 المؤشر
بدون مكاتب 

 قطرٌة
مكاتب 
 المتوسط قطرٌة

الفرق بٌن وجود 
مكاتب قطرٌة وعدم 
 وجود مكاتب قطرٌة

 %2- 4.06 4.02 4.09 متوسط المظاهر المالٌة

 4% 4.12 4.20 4.02 متوسط اإلدارة

 4% 4.12 4.19 4.04 متوسط االستدامة

 5% 4.07 4.16 3.96 األصول المالٌة المادٌة

 6% 4.09 4.20 3.97 األمن الغذائً 

 4% 4.03 4.10 3.95 سٌر التنفٌذ اإلجمالً

 3% 4.09 4.15 4.03 احتمال تحقٌق األهداف اإلنمائٌة

 4% 4.07 4.15 3.98 متوسط األثر

متوسط المدة الفاصلة بٌن موافقة المجلس وأول صرف 
 )باألشهر(

19.47 18.95 19.19 %-3 

 المدة الفاصلة بٌن أول صرف ودخول المشروع متوسط
 حٌز النفاذ )باألشهر(

6.92 6.82 6.87 -1% 

مشابية، كانت المشروعات التي تحظى بدعم المكاتب القطرية أفضل أداء في عدد من المعايير  وبصورة -02
ذات الصمة باالستدامة مثل االبتكار والتعمم، وتمكين المستفيدين وتوسيع النطاق والتكرار )الممحق السادس(. 

اإلجمالي واحتمال تحقيق  كذلك كان أداء ىذه المشروعات أفضل بالنسبة لألىداف الشاممة أي سير التنفيذ
األىداف اإلنمائية وتبدي ىذه المشروعات أيضا تحسينات صغيرة، لكنيا ىامة، في تجنب التأخيرات في 

 تحسينو أولوية قصوى.لبداية التنفيذ، وىو مجال أولى الصندوق 

ة ليذه المكاتب وقد سمط أعضاء لجنة التقييم في زياراتيم لكل من فييت نام وغانا عمى المساىمات اإلنجابي -03
 القطرية.

 ثةالحضور القطري المحدّ  استراتيجية -رابعا 
لى  -04 بالنظر إلى الدالئل التي ظيرت في اآلونة األخيرة عمى فعالية الحضور الميداني لمصندوق، وا 

 واستراتيجيةحول اإلفراط في تقييد عدد المكاتب ، وفي أعقاب استعراض سياسة  ةالمالحظات المستجد
لمتنفيذ  لالستراتيجية، تقترح إدارة الصندوق عدة تنقيحات 2011ي التي أقرىا المجمس عام الحضور القطر 
، مع الحفاظ دون تغيير عمى اإلطار العام لمسياسة الموافق عمييا. والتغييرات 2015-2014خالل الفترة 

ن الناحية المالية المقترحة محدودة وىي تشغيمية في معظميا من حيث طبيعتيا وليس ليا إال آثار محدودة م
 ومن ناحية الموارد البشرية.

 األهداف -ألف 
نشاء مكاتب قطرية  تمشيا -05 مع ىدف السياسة الموافق عمييا، سيواصل الصندوق تعزيز المكاتب القائمة وا 

جديدة في البمدان التي يمكن ليذه المكاتب فييا أن تسيم في تحسين الفعالية اإلنمائية وكفاءة التكاليف في 
ه المكاتب ال تسيم فييا في عمميات الصندوق. كما سيغمق الصندوق المكاتب في البمدان التي يتقرر أن ىذ

 تحقيق ىذه األىداف. 
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  القطريةمعايير فتح المكاتب  -باء 
عماًل عمى ضمان أن تسيم المكاتب الجديدة بصورة إيجابية في تحقيق اليدف المزدوج المتمثل في تعزيز   -06

ير الستة القابمة الفعالية اإلنمائية وزيادة كفاءة التكاليف، ستواصل إدارة الصندوق تطبيق مجموعة المعاي
لمتحقق التجريبي منيا والتي وافق عمييا المجمس التنفيذي كمعايير لفتح المكاتب القطرية الجديدة وإلغالق 

اعتماد البمد عمى الزراعة؛  (2)( حجم البرنامج القطري التابع لمصندوق؛ 1المكاتب. وىذه المعايير ىي: )
"ىشاشة الدولة"، مما يمثل ( 6) توفر بيئة سياسات تمكينية؛ (5( انتشار الفقر؛ )4( تعداد سكان الريف؛ )3)

 ضعف األداء في تحقيق النتائج اإلنمائية.

بيدف المواءمة الكاممة بين عممية اختيار المكاتب القطرية ووالية  ختير معيار "ىشاشة الدولة" خصيصاوقد ا -07
إخراج الناس من دائرة الفقر. وكمما ارتفع الصندوق والمحددة تشغيميًا في إطار الصندوق لقياس النتائج بأنيا 

مؤشر تخصيص الموارد ويستخدم معدل اليشاشة، كمما ارتفع مستوى األولوية المعطاة لممكتب القطري. 
مقياسا بديال ليذا المتغير. وُيشتق ىذا المؤشر من تقديرات السياسات  الخاص بالمؤسسة الدولية لمتنمية

ىو و  ،مى تقدير جودة اإلطار السياساتي والمؤسسي الحالي لمبمد المعني، التي تعمل عالقطريةوالمؤسسات 
 ؛ االقتصاديةاإلدارة  (0: )مجموعات مجمعين في أربع معياراً  16ُيصّنف البمدان عمى أساس 

. إدارة القطاع العام ومؤسساتو)د( سياسات اإلشراك االجتماعي واإلنصاف؛ )ج( السياسات الييكمية؛ )ب( 
المعايير أساسًا عمى تقدير مدى إفضاء إطار عمل البمد المعني إلى تعزيز الحد من الفقر، وتعمل ىذه 

 والنمو المستدام، واالستخدام الفعال لممساعدة اإلنمائية. 

 نماذج المكاتب القطرية -جيم 
ج المختمفة أربعة نماذج لممكاتب القطرية باعتبارىا انبثقت عن تجارب الني .القطرياختيار نموذج المكتب  -08

مع اعتماد القرار حول صالحية النموذج لبمد ما عمى السياق القطري. وسيحتفظ بيذه النماذج  –فعالة 
 وسيجري تكييفيا حسب المزوم بغية االستجابة لمخصائص المحمية. 

تحت ، القطريمنصب موظف البرنامج  ُيعّين أحد مواطني البمد المعني في، في إطار النموذج األول (أ)
. ويحقق ىذا النموذج وتوجييو ، ومقره في روما،المعني القطرياإلشراف العام لمدير البرنامج 

االستخدام األقصى لممعرفة المحمية ولتقاسم المرافق وفق أولويات المقر الرئيسي. وفي ىذه الحالة 
دنى، ويؤدي المكتب أساسًا الميام اليومية، يبقى مستوى التفويض إلى المكتب القطري في حده األ

عمييا. ويبقى ىذا  فباإلشراويتواصل مع الحكومة، ويسيم في دعم تنفيذ المشروعات، ويضطمع 
 النموذج خيارًا مناسبًا في البمدان ذات الحافظات الصغيرة.

المسؤولية  ىفي إطار النموذج الثاني، ينتدب مدير البرنامج القطري إلى المكتب القطري ويتول (ب)
وتمقى مدير البرنامج القطري في دوره ىذا الدعم من  اإلدارية الكاممة عن المكتب والبرنامج القطري.

موظف برامج وطني و/أو دولي، ومن موظف برنامج قطري معين محميًا، وموظفين يتمتعون بالدراية 
عامة، باإلضافة إلى موظفي التقنية ويعينون بعقود قصيرة األجل، وموظفين محميين من فئة الخدمة ال

. وىذا النموذج ىو األكثر فعالية، وفقًا لمكتب التقييم المستقل يفئة الخدمة العامة في المقر الرئيس
 ولمتقدير الذاتي الذي أجرتو اإلدارة.
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النموذج التشغيمي الثالث ىو عبارة عن نوع معدل من النموذجين )أ( و )ب(، وىو يستند إلى مكتب  (ج)
لبرنامج القطري أو موظف البرنامج القطري، وىو يقدم الخدمات أيضًا إلى بمد مجاور يقوده مدير ا

لديو برنامج صغير جدًا ال يبرر وجود مكتب منفصل. وفي ىذه الحاالت، يوجد موظف برامج دولي 
أو موظف برنامج قطري ثان مقره في المكتب أو في البمد المجاور ولكنو يدار من مكتب الصندوق 

 يفة )ضمن حدود سقف األربعين بمدا(. الة المضضمن الوك

الرابع، وىو نموذج لم يعتمد حتى اآلن إال في كينيا، يعمل المكتب القطري في  في إطار النموذج  (د)
نيروبي كمركز خدمة إقميمي أيضًا لدعم المبادرة ضمن اإلقميم. كما تقع عميو مسؤولية دول المحيط 

اإلقميمي لشرق أفريقيا أساسيًا لتقديم الدعم التنفيذي الالمركزي اليندي الجزرية. ويعتبر ىذا المركز 
المتعدد التخصصات، وىو ييسر التشاور والحوار مع المانحين. وقد أعيدت ىيكمة المكتب اإلقميمي 
وجرى تعزيزه بقدرات إدارية تشغيمية المركزية كافية، مع العمل في الوقت نفسو عمى تجنب جعمو 

. وتدار من نيروبي المنح المقدمة لدعم لمصندوقتب القطرية والمقر الرئيسي طبقة أخرى بين المكا
مجاالت السياسة المواضيعية، مع المساىمة في الشراكات اإلنمائية الزراعية/الريفية وفي جدول 
أعمال توسيع النطاق وحوار السياسات مع الجماعات االقتصادية اإلقميمية في شرق أفريقيا والجنوب 

حيث  ،البمدان في اإلقميم إدارة القروض والمنح لجميعالتي بدأ العمل بيا وتشمل المبادرات  األفريقي.
دارة المعرفة، بين الجنسين المساواةيتولى بعض الموظفين تغطية قضايا مواضيعية مثل قضايا  ، وا 

حديد مع ت وىناك ترابط بين أدوار الدعم اإلقميمي المؤسسي التقني والتشغيمي .وحيازة األراضي
 أوضح لممسؤوليات.

واصل الصندوق مراكمة الخبرات القيمة فيما يتعمق بالفعالية النسبية . يالدروس المستفادة حتى اآلن -11
وتبين األدلة المجمعة حتى اآلن أن . موظف وطني أو القطريالتي يقودىا مدير لمبرنامج  القطريةلممكاتب 

حوار السياسات وتعجيل ب االضطالعه أفضل من حيث ؤ أدا القطريرأسو مدير لمبرنامج النموذج الذي ي
. وفيما وبخاصة في البمدان التي تتسم ببرامج أكبر، التنفيذ مباشرة بعد الموافقة عمى المشروعاتعممية 

يتعمق بالشراكات، ىناك بعض األمثمة عمى أن المكاتب التي يقودىا مدير مكتب ُقْطري ترسي عالقة أوثق 
 لمانحين.مع الحكومة والشركاء ا

فإن ال تزال آخذة في التطور، الفرعية واالستراتيجيات الكمية لمراكز الخدمة اإلقميمية النيج العام أن  ومع -10
الفرعية التي تقدم الخدمات أن المكاتب اإلقميمية أو اإلقميمية  تشير إلىالخبرات المكتسبة حتى اآلن 

تكاليف السفر تسيم في الحد من يمكن أن االئتمانية من شعبة المراقب المالي والخدمات المالية 
االتصاالت، عمى الرغم من وفي تيسير توصيل الخدمات عمى نحو أكثر فعالية، وتحسين ، والمستشارين

حاجة مثل ىذا النموذج لفريق متخصص عمى دراية بإجراءات وممارسات الصندوق، يرفع تقاريره إلى رئيس 
نيجا يتسم الفرعية يمكن أن تمثل المراكز اإلقميمية كما جودة. الفريق في المقر مباشرة لضمان معايير ال

عمى المتطمبات االئتمانية  الرقابةوضمان تحسين التصميم دعم اإلشراف و بفعالية التكمفة إزاء توفير 
البرامج وال بد من التشديد عمى أن المراكز إلقميمية الفرعية تعمل أساسًا كمراكز لخدمة واالمتثال ليا. 

 .المكاتب القطريةوىي ليست بأي حال من األحوال طبقة إدارية بين المقر الرئيسي و ةالقطري

تسترشد إدارة الصندوق عمى الدوام في  معايير االختيار النتداب مديري البرامج القطرية إلى الميدان. -11
القطرية ىي المساىمة  لممكاتباختيارىا ألحد النماذج لبمد ما باالعتبار المتمثل في أن الميمة األساسية 
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إدارة فإن حتى اآلن،  الدروس المستفادةوفي ضوء ذلك، وبناء عمى بصورة مباشرة في البرامج القطرية. 
 :القطريمدير لمبرنامج  النتدابالمعايير اإلرشادية التالية عند اختيار نموذج ستطبق الصندوق 

 نسبيًا؛ الكبيرة القطريةالبرامج  (أ)
مالئمة إلجراء حوار لمسياسات بشأن القضايا ذات الصمة بالحد من الفقر زيادة الحاجة والفرص ال (ب)

 الريفي والتنمية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة؛
 البمدان التي تتسم بضعف مؤسساتيا وأدائيا اإلنمائي أو تمك المنخرطة في صراع أو خارجة منو؛ (ج)
الحد من الفقر الريفي والتنمية الزراعية بتعبئة الموارد من أجل  –زيادة إمكانية إرساء الشراكات  (د)

 ألصحاب الحيازات الصغيرة؛ 
البمدان التي تتطمب عمى نحو متزايد أدوات غير إقراضية أخرى مثل إدارة المعرفة وتقديم الدعم  (ه)

بما في ذلك منظمات المزارعين وغيرىا من منظمات المجتمع ، أصحاب المصمحةلطائفة أوسع من 
 المدني؛

 التي تخدم بمدانًا متعددة. ريةالقطالمكاتب  (و)

، ستراعي إدارة الصندوق أيضًا مطالب الحكومة المضيفة المعنية، القطريوعند اختيار نموذج معين لممكتب  -12
 إلى جانب المعايير الواردة أعاله.

إدارة فإن ، نموذج معين تصنيفيا ضمن من حيث القطريةفي حين أنو من المفيد أن ُينظر إلى المكاتب و  -13
 .ىذه المكاتب القطرية وتشغيلوق ستعتمد نيجا مرنا عند إنشاء الصند

وسيحافظ عمى سياسة إبقاء عدد المكاتب اإلقميمية/اإلقميمية الفرعية ضمن الحد األقصى المتمثل في اثنين،  -14
عندما  2015، حتى عام 2016وذلك حتى عام  ،2011عمى نحو ما وافق عميو المجمس التنفيذي في عام 

الصندوق بإجراء استعراض إداري تفصيمي ليذا الجانب من السياسة وبعرضو عمى المجمس إدارة ستقوم 
 التنفيذي.

 الخروج استراتيجية -دال 
، اعتمد المجمس التنفيذي المبدأ التشغيمي القائل بأن القطريالحضور  واستراتيجيةعند الموافقة عمى سياسة  -15

. ويرتبط ىذا المبدأ التشغيمي ارتباطا القطريبة لمبرنامج يغمق الصندوق المكاتب التي تضاءلت أىميتيا بالنس
تتمثل في اإلسيام المباشر في  القطريةوثيقا بالنيج األساسي الذي مفاده أن الميمة األساسية لممكاتب 

إلنشاء مكتب ُقْطري أو تضاؤليا  القطريالبرنامج لدى حاجة البمجرد استبعاد و . ومن ثم، القطريالبرنامج 
إغالقو. ومن الناحية التشغيمية، سيعني ذلك حدوث  وسيتمسيفقد أىميتو  القطريالمكتب فإن رة، بدرجة كبي

نشاء مكتب إلفي اختيار البمدان  في البدايةاستخدمت كانت قد التي تغيرات كبرى في عدد من المؤشرات 
أو حتى انتشار الفقر، ، أو تعداد السكان الريفيين ،مثل االعتماد عمى الزراعة، ىذه المؤشرات. ُقْطري فييا

كما أن المتغيرات من قبيل توفر بيئة سياسات ريفية تمكينية يمكن أن تتغير ىي األخرى . مع الوقتتتغير 
كون بعض البمدان التي أنشأ فييا الصندوق مكتبا ُقْطريا ي، قد وبالمثل خالل فترة من الوقت قصيرة نسبيًا.

خالل فترة قضاء عمى الفقر الريفي، وقد يجري الوصول إلى ىذه النقطة لملى العتبة المحددة أقرب لموصول إ
 ، وعن ذلك يمكن أال يكون ىناك أي لزوم لممكتب المعني.قصيرة نسبيا من الوقت
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وعند اتخاذ قرار بإغالق مكتب ما أو إعادة فتحو مؤقتًا ألسباب أمنية.  المكاتب القطريةكما يمكن إغالق  -16
األمن في األمم المتحدة وتوجيياتو. إدارة سيعمل الصندوق بناء عمى مشورة نظام ، ليذا السبب رة مؤقتةبصو 

بخدمة البمدان اليشة أو الضعيفة األداء، فإنو سيعمل عمى تحديد الطريقة  الصندوقوتمشيًا مع التزام 
في الوقت  الصندوقظفي الناجعة األنسب لضمان أن يتم دعم البرنامج بصورة فعالة مع ضمان أمن مو 

 نفسو. 

. 2015حتى عام  قطريا مكتبا 50وتقترح إدارة الصندوق أن تبقى ضمن السقف المقترح المتمثل في  -17
 أعاله.  18-17وستطبق، في اختيارىا لمبمدان الجديدة، العممية والمعايير المدرجة بالتفصيل في الفقرتين 

، وذلك كجزء من برنامج العمل مكتب أو بفتح مكاتب جديدةغالق أي وستبمغ اإلدارة المجمس التنفيذي بإ -18
 السنوي والميزانية.

 التوسع المقترح في المكاتب القطرية واآلثار المتعمقة بالتكمفة –خامسا 
الحضور القطري،  استراتيجية. وجدت اإلدارة، عند إجرائيا الستعراض التوسع المقترح في المكاتب القطرية -21

. وقد جاءت إلى المكاتب القطريةأن التوسع في حافظة مشروعات الصندوق الجارية قد ضاعفت الحاجة 
، وىناك حاجة لمتوسع 2013-2010زيادة حافظة المشروعات الجارية نتيجة لمتوسع في اإلقراض في الفترة 

لتشديد  ونظرا .د فييا برامج كبيرة نسبيالتي توجفي الحضور القطري لمصندوق لتغطية زيادة عدد البمدان ا
مساعدة البمدان في حاالت ما بعد النزاع أو البمدان الضعيفة من حيث األطر السياساتية الصندوق عمى 

 تتميز بيذه الخصائص. والمؤسسية، فإن الحضور القطري الموسع سيعطي األولوية لمبمدان التي

أعاله، وعمى ضوء  18-17ا بموجب المعايير الواردة في الفقرتين إلى النتائج التي تم الوصول إليي واستنادا -20
. 2015-2014مكاتب قطرية خالل الفترة  10الطمب القادم من بمدان محددة، تقترح إدارة الصندوق إضافة 

 ويتضمن الجدول أدناه المكاتب القطرية الجديدة والعدد الكمي لممكاتب القطرية، مصنفًا حسب األقاليم:
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المكاتب عدد  البمدان والتبرير اإلقميم 
 الجديدة القطرية

المكاتب مجموع 
 القطرية

حالة ما بعد النزاع، عدد السكان الريفيين كبير نسبيًا : أفغانستان آسيا والمحيط اليادي
نظام تخصيص الموارد عمى في  6002 -6000 لمفترةومخصصات 
 خالف ذلك.، إال إذا أممت تطورات األوضاع األمنية أساس األداء

1 11 

من فئة البمدان التي لم  إريترياال يوجد أية مقترحات حاليًا، مع احتمال  أفريقيا الشرقية والجنوبية 
 يتم البت فييا، وذلك في حال حدوث تحسن كبير في الوضع األمن

0 10 

أيضًا(: ىذه البمدان  طاجيكستان)وتغطي  المغرب وتركيا وقرغيزستان الشرق األدنى وشمال أفريقيا
، كما وأوروبا الشرق األدنى وشمال أفريقيالدييا أكبر البرامج في إقميم 

 أن األوضاع األمنية مستقرة فييا

3 6 

لدييا أكبر برنامج في البمدان غير المغطاة في أمريكا : كولومبيا أمريكا الالتينية والكاريبي
 الالتينية

1 7 

سيتم اختيار ثالثة من بين  :، كوت ديفوار، تشادليبرياغامبيا،  أفريقيا الغربية والوسطى
أفريقيا الغربية ىذه البمدان األربعة التي لدييا أكبر البرامج في إقميم 

 ، وذلك رىنًا باالعتبارات األمنيةوالوسطى

3 14 

 2 2  سيتقرر فيما بعد
 50 10  المجموع 

"، ستطبق إدارة الصندوق المعايير التي وافق سيتقرر فيما بعدفي سياق البت في مكتبين قطريين في فئة " -21
عمييا المجمس التنفيذي بالفعل، مع العمل في الوقت نفسو عمى مراعاة الطمب القطري واألوضاع األمنية. 
وىناك عدد من االحتماالت الممكنة: مثاًل، إريتريا إذا تحسنت آفاق زيادة حجم البرنامج؛ ميانمار، إذا تم 

؛ مركز خدمة نظام تخصيص الموارد عمى أساس األداءمخصصات  وارد إضافية إلى جانبحشد م
إقميمي/إقميمي فرعي في آسيا، إذا قـــُــدرت وفورات التكمفة من إشاعة الالمركزية عمى تجييز القروض بصورة 

 تزيد عمى التكاليف المتكبدة في إنشاء المكتب.

العشرة الجديدة المقترحة سيقودىا موظفون  المكاتب القطريةجميع يرجح أن . الخاصة بالتكاليفاالنعكاسات  -22
عمى حجم البرنامج  من المتوقع أن يبقى وطنيون معينون محميًا، عمى األقل في المستقبل المنظور، ألن

مستوى منخفض نسبيًا. وسيتمقى الموظفون الوطنيون الدعم من موظفين لمدعم والخدمات يعممون بوقت 
 20إلى   02قاسم وقتيم مع الوكالة المضيفة. ولن يزيد العدد التدريجي لمموظفين عن جزئي، وسيجري ت

في الماضي القريب، كانت دائرة إدارة البرامج قادرة عمى تحسين نسبة  .موظفًا في المستقبل المنظور
الموظفين المينيين إلى موظفي الخدمة العامة من خالل الحد من أعداد موظفي الخدمة العامة وتقميصيا 

عن  وسيعوضفي المقر، عمى الرغم من زيادة عدد الموظفين المينيين لإلشراف المباشر عمى المشروعات. 
ستشاريين، بير من التكاليف المرتبطة بالموظفين الدوليين بوفورات تتحقق بتعيين عدد أقل من االجانب ك

بشكل  القطريونظرا لدمج ميزانية الحضور صوصًا ألغراض اإلشراف عمى المشروعات ودعم التنفيذ. وخ
الميزانية السنوية حت ت القطريةكمي في الميزانية اإلدارية، يندرج الموظفون المكمفون بالعمل في المكاتب 

غير متكررة ترتبط بإنشاء المكاتب  وسيكون ىناك تكاليف إضافيةلدائرة إدارة البرامج. الكمية المعتمدة 
 .6002-6000الجديدة، وقد أدرجت في خطة العمل لتعزيز الكفاءة المؤسسية وستستوعبيا ميزانية الفترة 

مكاتب إضافية  10يصل عدد المكاتب القطرية مع إنشاء . سالمكاتب القطريةالطويمة األجل لتوسيع  قاآلفا -23
في المائة من سكان العالم الريفيين،  89مكتبًا. وستخدم ىذه المكاتب مجموعة من البمدان تضم  50إلى 

في المائة من مجموع التمويل الذي  83في المائة العدد الكمي لممشروعات التي يموليا الصندوق، و 70و
 نظام تخصيص الموارد عمى أساس األداءفي المائة من المخصصات اإلشارية في  79يقدمو الصندوق، و
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مكتبًا قطريًا، سيتمكن من خدمة أكثرية كبيرة من فقراء  50. والواقع أن الصندوق، بوجود 2015-2013لمفترة 
بل الريف ومشروعاتو الخاصة، األمر الذي يعني أنو لن يقترح إنشاء مكاتب قطرية إضافية في المستق

المنظور. وال يعني ذلك أنو لن يكون ىناك حاجة إلى خدمة بمدان إضافية. بل بالعكس: فيذه الحاجة 
ستكون موجودة مما يعود أساسًا لمطابع المتغير لبرنامج الصندوق ولتغير ظروف البمدان األعضاء 

 المقترضة. 

 العالقة بين المكاتب القطرية والمقر الرئيسي –سادسا 
، فإن مسؤوليتيا 39-37كاتب القطرية وظائف تمثيمية، عمى النحو الوارد في الفقرات مع أن لدى الم -24

الرئيسية تكمن في تقديم الدعم البرنامجي لعمميات الصندوق في البمدان المخصصة ليا. ويختمف نموذج 
ل العام المكاتب القطرية لدى الصندوق عن نموذج مكاتب المؤسسات المالية الدولية األخرى من حيث الييك

لممكاتب القطرية، فقد أبقيت ىذه المكاتب صغيرة بصورة مقصودة ولدييا عدد محدود من الموظفين. 
وسيستمر تقديم التوجيو والدعم ليذه الوحدات فيما يتعمق بالبرامج القطرية من جانب الشعب اإلقميمية 

 المسائل المواضيعية والتقنية.المعنية، وكذلك من جانب شعبة السياسات والمشورة التقنية فيما يتعمق ب

 التفويض بالصالحيات -ألف 
تطورت مع الوقت العالقة بين المكاتب القطرية والمقر الرئيسي. فعدد كبير من الميام التي تؤدييا المكاتب  -25

القطرية ينفذ بموجب تفويض بالصالحيات من مديري البرامج القطرية إلى موظفي البرامج القطرية الذين 
كاتب. أما حيث يقود المكاتب القطرية مديرو برامج قطرية منتدبون لمعمل في المكاتب، فإن يرأسون الم

ألن مديري البرامج القطرية  –وأكثر توحيدًا  –التفويض بالصالحيات كان منذ البداية أشد وضوحًا بكثير 
مستوى  م تقنينيواصمون ممارسة نفس المستوى من الصالحيات كما في المقر الرئيسي. وقد تالمنتدبين 

 المستوى الحالي لمسمطات المفوض بيا عمى مختمف المستويات. الصالحيات، ويتضمن الممحق السادس

وسيجري تكميل المستوى العريض لمصالحيات التي تم تفويضيا بالفعل بتفويضات محددة لمقيام بأنشطة  -26
األنشطة التي ستنفذىا المكاتب وستحدد ىذه الخطط السنوية  .خطة العمل والميزانية السنويةمعتمدة في 

 القطرية، وسيتم تفويض المكاتب القطرية بالسمطة المالية لمقيام باإلنفاق المطموب.

 وحدة الدعم الميداني –باء 

تواجد الصندوق عمى المستوى الميداني والحاجة إلى مزيد من الالمركزية، قامت دائرة  استجابة لتوسع -27
دعم القائمة لممكاتب القطرية بإيجاد وحدة الدعم الميداني ضمن اإلدارة. الخدمات المؤسسية بتعزيز آلية ال

وتمثل الوحدة نيجًا أكثر منيجية يمكن من تقديم دعم أفضل ألنشطة الصندوق في الميدان من خالل توفير 
شمل "مكان واحد" مسؤول عن إدارة الشؤون األمنية واإلدارية المتعمقة بجميع أنشطة الصندوق الميدانية. وي

ذلك وظائف األمن الميداني، والتدريب عمى األمن الميداني، واالمتثال األمني في السفر الخاص بالصندوق، 
واإلدارة العامة، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعمومات، واتفاقات الخدمة مع الوكاالت المضيفة، واتفاقيات 

لوحدة بشكل وثيق مع الشعب التقنية وتنسق أعمال البمد المضيف، ووثائق االعتماد، واالمتيازات. وتعمل ا
 الدعم معيا، مع ضمان أن تبقى المسؤولية الموضوعية لدى الشعب اإلقميمية المعنية.
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 الصندوقممثمو  –جيم 
في البمد المعتمدين لديو بتطوير العالقات  الصندوقبصفتيم ممثمين عن رئيس  2الصندوقيقوم ممثمو  -28

والحفاظ عمييا مع الحكومة والمؤسسات األخرى في البمد المعني. ويعممون، في إطار البرنامج القطري 
ومظروف الميزانية، عمى توجيو الموظفين فيما يتعمق بأولويات المساعدة القطرية بالمسائل األمنية واإلدارية 

 مون مسؤولين مباشرة أمام مدير الشعبة اإلقميمية.العامة. وُيـعتبر الممث

إن دور ممثمي الصندوق آخذ في التوسع وىو يشمل مسؤولية متزايدة عن اإلشراف عمى المشروعات  -31
وتصميميا، والتفاعل مع فريق األمم المتحدة، والمشاركة في فريق اإلدارة األمنية، ومستويات متزايدة من 

ري حاليًا استعراض التفويض بالصالحيات الممنوحة لممثمي الصندوق في اإلدارة. وفي ىذا السياق، يج
 سياق االستعراض التنظيمي األعم.

ويجري العمل حاليًا في وحدة الخدمة الميدانية ودائرة إدارة البرامج عمى إعادة تصميم عممية اختيار ممثمي  -30
ات دورية عن الشواغر الداخمية والخارجية، الصندوق. وستـــُــنشأ قائمة بالممثمين المحتممين عن طريق إعالن

تعقبيا عممية اختيار صارمة تقدر صالحية المرشحين التقنية والشخصية واإلدارية. وسيدرج المرشحون 
الناجحون عمى القائمة التي تديرىا شعبة الموارد البشرية بتعاون وثيق مع وحدة الخدمة الميدانية. وعندما 

ن طريق مقابالت مع كبار ق، سيجري تحديد مرشح من القائمة عيشغر منصب أحد ممثمي الصندو 
 المديرين. ويتطمب تعيين ممثل عن الصندوق موافقة رئيس الصندوق.

 والمقر الرئيسي المكاتب القطريةالتواصل بين  –دال 
خذ بنظام لمتواصل يضمن لأل مع تزايد مستوى االختصاصات الالمركزية، تبرز اآلن حاجة في الصندوق -31

تساق في تخطيط العمميات وتنفيذىا، وكذلك يضمن التطبيق الموحد لمسياسات واإلجراءات المؤسسية اال
دراكًا منيا إلمكانية وجود ثغرات في التواصل، واستنفاذ لممعارف، وافتقار  األساسية في مختمف الكيانات. وا 

 أرست إدارة الصندوق ما يمي:إلى إجراءات مشتركة لالستجابة المؤسسية مما قد يخمقو العمل الالمركزي، 

 توجيو منيجي عند نقطة الدخول لجميع موظفي المكاتب القطرية؛ (أ)
توفير التدريب الدوري لمموظفين القطريين عمى األنشطة األساسية من قبيل تصميم المشروعات  (ب)

 واإلشراف عمييا؛
 حمقات دراسية سنوية لمتخطيط واالستعراض اإلقميمي؛  (ج)
موظفين القطريين في تصميم المشروعات واإلشراف عمييا وفي بعثات مشاركة وثيقة من جانب ال (د)

 االستعراض المالي؛ 
موظفي المكاتب القطرية الرئيسيين في عمميات المشروعات في المقر الرئيسي، بما في ذلك مشاركة  (ه)

 ؛ لممجمس التنفيذيفي اجتماعات مختارة 
المقر الرئيسي، من قبيل المقاءات  ييامة فالنقل الفيديوي بجميع اجتماعات التفاعل مع الموظفين ال (و)

 ت الصمة، وما شابو ذلك. راض الحافظة والحمقات الدراسية ذاالمفتوحة واجتماعات استع

                                                      
 ٌمكن أن ٌرأس المكاتب القطرٌة ممثل عن الصندوق أو مدٌر للبرنامج القطري. 2



 EB 2013/110/R.5 

12 

ويسمم الصندوق بقيمة التواصل الداخمي الفعال في تعزيز التنظيم الذي تتزايد صفتو العالمية وىو يعمل عمى  -32
عممياتو أكثر كفاءة ولبناء فريق عالمي يركز بقوة عمى  للجع تحسين ممارساتو في مجال التواصل الداخمي

إشراك المكاتب القطرية. كما يسعى الصندوق لزيادة الوعي بعممو والتعريف بميمتو لدى جميور أوسع 
نطاقًا. وتمعب المكاتب القطرية، بصفتيا وجو الصندوق وصوتو في البمدان، دورًا حيويًا في إحياء ىويتو 

كون ىذه المكتب جيات فاعمة أساسية في الجيد الرامي إلى تعزيز ىوية الصندوق وصورتو. المؤسسية. وست
ويعمل الصندوق عمى وضع برنامج مكثف لمتدريب عمى التواصل ولتقاسم المعارف، باإلضافة إلى إعداد 

ل بصورة أدوات جديدة لمتواصل، بغية تمكين موظفي المكاتب القطرية وموظفي الشعب اإلقميمية من التواص
دارة المعارف، وحوار  أشد فعالية، وبغية دعم أىدافيا الخاصة بالشراكات وتعبئة الموارد، والتوعية، وا 

 السياسات في البمدان التي يعمل فييا الصندوق عمى المستوى اإلقميمي.

وقد  موظفيو بضمان الوصول الموثوق إلى االنترنت ووسائل التواصل األخرى، الصندوقإضافة لذلك، ألزم  -33
 (.02)الفقرة  المكاتب القطريةبدأ مبادرة لمترابط الشبكي عمى مستوى 

 االستثمار في المكاتب القطرية -سابعا 
إنشاء مكاتبو بموجب  (0)، بتطبيق مبادئ منيا ما يمي: الحضور القطريبموجب سياسة  ،الصندوقيمتزم  -34

إغالق المكاتب التي قد ( 2)ترتيبات استضافة مع وكاالت األمم المتحدة أو المؤسسات المالية الدولية؛ 
ويعني ذلك، من حيث المبدأ، أن الصندوق لن يضع استثمارات . القطريتصبح أقل أىمية بالنسبة لمبرنامج 

دارتيا، ومن كبيرة في إنشاء مبانيو. عمى أن ىناك تكمفة غير مت كررة تتعمق بإنشاء المكاتب القطرية وا 
 من المخصصات الكمية في خطة العمل لتعزيز كفاءة الصندوق. التكمفةىذه المقترح تغطية 

 مبادرة الترابط الشبكي عمى مستوى المكاتب القطرية –ألف 
لمكاتب القطرية، األمر لم تعالج بصورة كافية مسألة إقامة ىيكل لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في ا -35

الذي يعزى في معظمو إلى استضافة ىذه المكاتب لدى منظمات أخرى واقتران ذلك باالنتقال السريع من 
المبادرات التجريبية إلى المرافق التشغيمية. ونتيجة لذلك، اعتمدت المكاتب القطرية عمى ترتيبات مخصصة 

كنولوجيا المعمومات واالتصاالت، والدعم التقني. وقد لموصول إلى االنترنت، والترابط الشبكي، ومعدات ت
 تفاوتت مستويات النجاح في ىذه الترتيبات ورضا العمالء عنيا. 

ويشكل الترابط الشبكي بين المكاتب القطرية والمقر الرئيسي لمصندوق مسألة حرجة بصورة خاصة، سواء  -36
األمر الذي يمنع موظفي المكاتب القطرية من حيث النطاق الموجي المتاح أو من حيث موثوقية الخدمات، 

في كثير من األحيان من الدخول الفعال إلى تطبيقات الصندوق والخدمات األخرى الخاصة بالمكاتب. 
اط بين كل مكتب والمقر وليذا، يتصف بأىمية كبرى تنفيذ حل ليذه المشكمة يحسن توفر وأداء االرتب

 التصاالت التي تعطل بشدة سير األعمال. حد من مخاطر إخفاقات تكنولوجياويالرئيسي 

لتربط  شبكتو الواسعةيعالج ىذه المسألة بتوسيع  مشروععمى وقد وافق فريق تنسيق الحضور القطري  -37
المكاتب القطرية في جميع أنحاء العالم. وستنشئ الشبكة ترابطًا شبكيًا فعااًل من حيث التكمفة وحمواًل 

رية من أن تصبح جزءًا من شبكة الصندوق، وىي شبكة تدار مركزيًا منخفضة التكمفة تمكن المكاتب القط
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وتتمقى الدعم من شركاء تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. وقد بدأ العمل في المرحمة التجريبية من ىذا 
 المشروع وىي ستغطي أحد المكاتب القطرية في إحدى الشعب اإلقميمية.

 سيةد المؤسالتخطيط الالمركزي لمموار  –باء 
لتخطيط PeopleSoft وىو برنامج أوركل  –يواصل الصندوق عممية إدماج برنامجو الحاسوبي األساسي  -38

الموارد المؤسسية. ويرتكز ىذا التخطيط عمى المقر الرئيسي إلى حد كبير والمكاتب القطرية غير مييأة 
ىذه تعتمد عمى ما تقدمو ليا  الستخدامو في أعماليا اإلدارية )الميزانية/المشتريات وغير ذلك(. فالمكاتب

اتفاقيات الخدمة. ومع اكتساب الصندوق لممزيد من  أساسالوكاالت المضيفة من اختصاصات إدارية عمى 
الخبرة الميدانية، فإن من الواضح أن ىناك حاجة إلى مواصمة تطوير تخطيط الموارد المؤسسية مع توخي 

األخذ بإدارة أفضل لموارد الميزانية المخصصة لممكاتب  الالمركزية بغية تمكين الموظفين الميدانيين من
القطرية ومن تقميل االعتماد عمى الدعم اإلداري الذي تقدمو الوكاالت المضيفة. وقد بدأ فريق عمل تابع 
لوحدة الخدمة الميدانية مشروعًا يستعرض تدفق العمل، وسيــُـقدم طمب ميزانية رأسمالية، في إطار ميزانية 

لمبادرة تجريبية بحيث يمكن دراسة النتائج قبل التنفيذ الكامل. ويتعين أن يقدم تخطيط الموارد  ،2012عام 
 ية بيئة تمكينية تدعم إدخال المكاتب القطرية الالمركزية.المؤسس

 القطريةإطار الرصد لممكاتب  - ثامنا
لى رصد النواتج والنتائج والتكمفة،  المكاتب القطريةنظرًا لطابع  -41 المتطور والحاجة إلى التعمم المؤسسي وا 

عمى مواصمة تعزيز نظام استعراض ورصد حضوره القطري بتوجيو عام من جانب  الصندوقسيعمل 
، بصورة مستمرة، مسؤولة عن ضمان االمتثال إلجراءات المكاتب القطريةالمديرين اإلقميميين. وستكون 

دارية والبرنامجية واألمنية. وستتـــّــبع تقارير الحافظة والتقارير اإلدارية تدفق العمل المؤسسي اإل الصندوق
 عمى النحو المترسخ )استعراضات األداء والتقارير المالية الفصمية، إلى آخر ما ىنالك(.

اء المقر الرئيسي في إدارة البرامج وأد المكاتب القطريةالمؤشرات األساسية لرصد أداء  2ويتضمن الممحق  -40
 .المكاتب القطريةفي إدارة  لمصندوق

 التوصيات والخطوات التالية -تاسعا 
، 6000عام  المجمس التنفيذيالتي وافق عمييا  الحضور القطريمع البقاء ضمن اإلطار المحدد في سياسة  -41

، بما يشمل ما 6002-6000المحدثة لمفترة  الحضور القطري استراتيجيةيدعى المجمس إلى الموافقة عمى 
 يمي:

، عمى النحو المبين في المكاتب القطرية( المعايير القائمة لفتح 0االستخدام المستمر لما يمي: ) (أ)
-19 ات)الفقر  القطريةختيار النماذج المختمفة لممكاتب القائمة المعايير ال( 2)؛ 07-02الفقرتين 

 ؛(29-26الفقرات ) القطريةمكاتب الخاصة بالالخروج  استراتيجية( 0)؛ (25
مكاتب قطرية إضافية وفق ما تم التوصل إليو بموجب معايير االختيار التي وافق عمييا  10إنشاء  (ب)

 (.34-30 )الفقرات المجمس التنفيذي
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جديدة أو إغالق المكاتب ال القطريةمكاتب التقارير عن التقدم المحرز في إنشاء الإدارة الصندوق وستقدم  -42
برنامج العمل السنوي والميزانية السنوية المقدمين إلى المجمس التنفيذي لمموافقة ، وذلك كجزء من القائمة
 عمييما.
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 حسب سنة الموافقة واإلقميممكاتب الصندوق القطرية 
 سنة الموافقة البلد اإلقلٌم

 2011 بنغالدٌش شعبة أسٌا والمحٌط الهادي

 2003 الصٌن 

 2003 الهند 

 2011 إندونٌسٌا 

 2012 دٌمقراطٌة الو الشعبٌة 

 2008 نٌبال 

 2008 باكستان 

 2009 الفلبٌن 

 2008 سري النكا 

 2004 فٌٌت نام 

 10   مجموع شعبة آسٌا والمحٌط الهادي

 2012  بوروندي أفرٌقٌا الشرقٌة والجنوبٌة

 2004 أثٌوبٌا 

 2008 كٌنٌا 

 2008 مدغشقر 

 2011 مالوي 

 2008 موزامبٌق 

 2008 رواندا 

 2008 أوغندا 

 2003 جمهورٌة تنزانٌا المتحدة 

 2009 زامبٌا 

 10   مجموع أفرٌقٌا الشرقٌة والجنوبٌة

 2008 دولة بولٌفٌا )متعددة القومٌات( أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

 2008 برازٌل 

 2011 غواتٌماال 

 2004 هاٌتً 

 2003قبل عام  بنما 

 2004قبل عام  بٌرو 

 6   مجموع أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

 2004 مصر الشرق األدنى وشمال أفرٌقٌا وأوروبا

 2003 السودان 

 2003 الٌمن 

مجموع الشرق األدنى وشمال أفرٌقٌا 
 وأوروبا

  3 

 2012 بنن أفرٌقٌا الوسطى

 2008 بوركٌنا فاسو 

 2009 الكامٌرون 

 2003 جمهورٌة الكونغو الشعبٌة 

 2008 غانا 

 2008 غٌنٌا 

 2011 مالً 

 2014 النٌجر 

 2004 نٌجٌرٌا 

 2003 سنغال 

 2013 سٌرالٌون 

 11 مجموع أفرٌقٌا الوسطى

 40 مجموع الصندوق
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 مديرو البرامج القطرية المنتدبون، حسب الشعب اإلقميمية

 التارٌخ المبدئً خطة االنتداب تارٌخ بدء النفاذ انتداب مدٌر البرنامج القطري  البلد اإلقلٌم

آسٌا والمحٌط 
 الهادي

     بنغالدٌش

     الصٌن

 2014الربع األول   Nigel Brett    الهند

 2014الربع األول   Ron Hartman   إندونٌسٌا

جمهورٌة الو الدٌمقراطٌة 
 الشعبٌة 

Stefania Dina  1  الحاضر - 2012ٌونٌو/حزٌران   

     نٌبال

     باكستان

     الفلبٌن

     سري النكا

 Henning Pedersen فٌٌت نام
Atsuko Toda 

 2012ٌونٌو/حزٌران  1

 10-2008 نوفمبر/تشرٌن الثانً 8
 2012 فبراٌر/شباط

  

أفرٌقٌا الشرقٌة 
 والجنوبٌة

 31 -2012دٌسمبر/كانون األول  Hamed Haidara 17 بروندي

 2012دٌسمبر/كانون األول 
  

   الحاضر - 2010ٌونٌو/حزٌران  Robson Mutandi 1 أثٌوبٌا

 Nadine Gbossa كٌنٌا )المكاتب اإلقلٌمٌة(
Samuel Eremie 

 الحاضر - 2013فبراٌر/شباط  15
ٌولٌو/تموز  1 -2012ٌونٌو/حزٌران  1

2013 

  

     مدغشقر

     مالوي

     موزامبٌق

     رواندا

     أوغندا

 John Gicharu جمهورٌة تنزانٌا المتحدة
Samuel Eremie 

سبتمبر/أٌلول  1 -2010ٌولٌو/تموز  1
2012 

 1 -2008أكتوبر/تشرٌن األول  1
 2012ٌناٌر/كانون الثانً 

Francisco 
Pichon 

دٌسمبر/كانون  13
 2013األول 

   الحاضر - 2013أغسطس/آب  Abla Benhammouche 1 زامبٌا

أمرٌكا الالتٌنٌة 
 والكارٌبً

   الحاضر -2012مارس/آذار  Jaana Keitaanranta 5 دولة بولٌفٌا )المتعددة القومٌات(

     البرازٌل

 Joaquin Lozano غواتٌماال
Glayson Santos 

 الحاضر -2012ماٌو/أٌار  15
 الحاضر -2013فبراٌر/شباط  10

  

   الحاضر -2013مارس/آذار  Esther Kasalu-Coffin 1 هاٌتً

 1 -2002نوفمبر/تشرٌن الثانً  Jaana Keitaanranta 1 بنما
 2012فبراٌر/شباط 

  

اإلقلٌمً الفرعً/مدٌر البرنامج  بٌرو
 القطري

 Vacant  األول الربع 
2014 

Jesus Quintana 1  الحاضر -2013فبراٌر/شباط   

الشرق االدنى 
وشمال أفرٌقٌا 

 وأوروبا

      مصر

 Hani Elsadani السودان
Rasha Omar 

 الحاضر -2013فبراٌر/شباط  2
 31 -2009نوفمبر/تشرٌن الثانً  11

 2011دٌسمبر/كانون األول 

  

     الٌمن

أفرٌقٌا الغربٌة 
 والوسطى

     بنن

     بوركٌنا فاسو

 Bernard Hien الكامٌرون
Nadine Gbossa 

 الحاضر -2013ٌولٌو/تموز  1
 14 -2011ٌناٌر/كانون الثانً  1

 2013فبراٌر/شباط 

  

   الحاضر -2012ٌناٌر/كانون الثانً  Rasha Omar 1 جمهورٌة كونغو الشعبٌة

 Ulac Demirag غانا
Aissa Toure 

 الحاضر -2011فبراٌر/شباط  1
 31 -2011ٌولٌو/تموز  18

 2013أغسطس/آب 
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     غٌنٌا

     مالً

 30 -2011ٌناٌر/كانون الثانً  Bernard Hien 16 الكونغو/النٌجر

 2013ٌونٌو/حزٌران 
  

   الحاضر -2012ماٌو/أٌار  Atsuko Toda 1 نٌجٌرٌا

   الحاضر -2013مارس/آذار  Luyaku Nsimpasi 15 السنغال

     سٌرالٌون

 المكتب سيكون مغمق 
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 3112أكتوبر/تشرين األول  1حالة اتفاقيات البمد المضيف بتاريخ 

 مسودة  تأنجز  2013 2012 2011 2010 2009 2008 البمد اإلقميم

أرسمت 
المذكرة 
 المجموع الشفوية

 1  1              بنغالديش اليادي آسيا والمحيط
 1  1              الصين آسيا والمحيط اليادي
 1  1              اليند آسيا والمحيط اليادي
 1  1              إندونيسيا آسيا والمحيط اليادي
 1       1          الو آسيا والمحيط اليادي
 1   1             نيبال آسيا والمحيط اليادي
 1   1             باكستان آسيا والمحيط اليادي
 1   1             الفمبين آسيا والمحيط اليادي
 1   1             سريالنكا آسيا والمحيط اليادي
 2     2          1 فييت نام آسيا والمحيط اليادي

 10  8 2  1        1   مجموع آسيا والمحيط اليادي
 1     1  1          بوروندي أفريقيا الشرقية والجنوبية
 1     1      1     إثيوبيا أفريقيا الشرقية والجنوبية
 1     1        1   كينيا أفريقيا الشرقية والجنوبية
 1    1 1           مدغشقر أفريقيا الشرقية والجنوبية
 1     1    1       مالوي أفريقيا الشرقية والجنوبية
 1     1    1       موزامبيق أفريقيا الشرقية والجنوبية
 1     1      1     رواندا أفريقيا الشرقية والجنوبية
 1     1          1 تنزانيا أفريقيا الشرقية والجنوبية
 1     1    1       أوغندا أفريقيا الشرقية والجنوبية
 1     1      1     زامبيا أفريقيا الشرقية والجنوبية

 10   10 1 1 3 3 1 1  مجموع أفريقيا الشرقية والجنوبية
 1   1             بوليفيا أمريكا الالتينية والكاريبي
 1   1             البرازيل أمريكا الالتينية والكاريبي
 1  1              غواتيماال أمريكا الالتينية والكاريبي
 1 1                ىايتي أمريكا الالتينية والكاريبي
 1     1        1   بنما أمريكا الالتينية والكاريبي
 1     1  1         بيرو أمريكا الالتينية والكاريبي

 6 1 3 2  1   1   مجموع أمريكا الالتينية والكاريبي
 1     1    1       مصر الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
 1   1             السودان الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
 1 1               اليمن الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 3 1 1 1   1     مجموع الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
 1   1              بنن شعبة أفريقيا الغربية والوسطى

 1   1             بوركينا فاسو الغربية والوسطىأفريقيا 
 1     1    1       الكاميرون أفريقيا الغربية والوسطى
 1     1    1       جميورية الكونغو الديمقراطية أفريقيا الغربية والوسطى
 1   1               النيجر أفريقيا الغربية والوسطى
 1     1      1     غانا أفريقيا الغربية والوسطى
 1     1    1       غينيا أفريقيا الغربية والوسطى
 1     1  1         مالي أفريقيا الغربية والوسطى
 1     1  1         نيجيريا أفريقيا الغربية والوسطى
 1     1    1       السنغال أفريقيا الغربية والوسطى
 1     1  1          سيراليون أفريقيا الغربية والوسطى

 12 0 3 9  3 5 1 0 0   مجموع أفريقيا الغربية والوسطى
 40 2 15 23  6 9 4 2 2  المجموع الكمي
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 اتفاقيات الخدمة مع الوكاالت المضيفة: حالة االتفاقيات بتاريخ
 3112أكتوبر/تشرين األول  1

 البلد اإلقلٌم

 الوكالة المضٌفة

 المجموع العملٌة لم تبدأ بعد

منظمة 
األغذٌة 

والزراعٌة 
لألمم 

 المتحدة

المعهد 
الدولً 
لبحوث 
الثروة 

 الحٌوانٌة

برنامج 
األمم 

المتحدة 
 اإلنمائً

مكتب األمم 
المتحدة فً 

 نٌروبً

برنامج 
الغذاء 
 العالمً

 1  1     بنغالدٌش آسٌا والمحٌط الهادي

 1  1     الصٌن والمحٌط الهاديآسٌا 

 1  1     الهند آسٌا والمحٌط الهادي

 1 1      إندونٌسٌا آسٌا والمحٌط الهادي

جمهورٌة الو  آسٌا والمحٌط الهادي

 الدٌمقراطٌة الشعبٌة

  1    1 

 1  1     نٌبال آسٌا والمحٌط الهادي

 1      1 باكستان آسٌا والمحٌط الهادي

 1    1   الفلبٌن الهادي آسٌا والمحٌط

 1 1      سري النكا آسٌا والمحٌط الهادي

 1    1   فٌٌت نام آسٌا والمحٌط الهادي

 10 2 4  3  1   آسيا والمحيط الهاديمجموع 

 1    1   بروندي أفرٌقٌا الشرقٌة والجنوبٌة

 1     1  أثٌوبٌا أفرٌقٌا الشرقٌة والجنوبٌة

 1   1    كٌنٌا والجنوبٌةأفرٌقٌا الشرقٌة 

 1      1 مدغشقر أفرٌقٌا الشرقٌة والجنوبٌة

 1    1   مالوي أفرٌقٌا الشرقٌة والجنوبٌة

 1      1 موزامبٌق أفرٌقٌا الشرقٌة والجنوبٌة

 1      1 رواندا أفرٌقٌا الشرقٌة والجنوبٌة

 1    1   أوغندا أفرٌقٌا الشرقٌة والجنوبٌة

جمهورٌة تنزانٌا  أفرٌقٌا الشرقٌة والجنوبٌة

 المتحدة

1      1 

 1  1     زامبٌا أفرٌقٌا الشرقٌة والجنوبٌة

أفريقيا الشرقية مجموع 

 والجنوبية

  4 1 3 1 1 0 10 

دولة بولٌفٌا )المتعددة  أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

 القومٌات(

1      1 

 1    1   البرازٌل أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

 1    1   غواتٌماال أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

 1    1   هاٌتً أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

 1    1   بنما أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

 1    1   بٌرو أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً

أمرٌكا الالتٌنٌة مجموع 

 والكارٌبً

  1  5   0 6 

وشمال أفرٌقٌا الشرق األدنى 

 وأوروبا

 1    1   مصر

الشرق األدنى وشمال أفرٌقٌا 

 وأوروبا

 1    1   السودان

الشرق األدنى وشمال أفرٌقٌا 

 وأوروبا

 1 1      الٌمن



 EB 2013/110/R.5 الملحق الرابع

20 

الشرق األدنى وشمال مجموع 

 أفرٌقٌا وأوروبا

    2   1 3 

 1 1      بنن أفرٌقٌا الغربٌة والوسطى

 1    1   بوركٌنا فاسو أفرٌقٌا الغربٌة والوسطى

 1    1   الكامٌرون أفرٌقٌا الغربٌة والوسطى

جمهورٌة الكونغو  أفرٌقٌا الغربٌة والوسطى

 الدٌمقراطٌة

  1    1 

 1    1   غانا أفرٌقٌا الغربٌة والوسطى

 1    1   غٌنٌا أفرٌقٌا الغربٌة والوسطى

 1    1   مالً أفرٌقٌا الغربٌة والوسطى

 1 1      النٌجر الغربٌة والوسطىأفرٌقٌا 

 1    1   نٌجٌرٌا أفرٌقٌا الغربٌة والوسطى

 1    1   السنغال أفرٌقٌا الغربٌة والوسطى

 1      1 سٌرالٌون أفرٌقٌا الغربٌة والوسطى

أفرٌقٌا الغربٌة مجموع 

 والوسطى

 1  8   2 11 

 40 5 5 1 21 1 7 المجموع الكلً
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 مقتطفات من تقييمات البرامج القطرية
 (3112، يونيو/حزيران 77)لجنة التقييم مالي 

  ويقترح تقييم البرنامج القطري أن إنشاء المكتب سيساعد عمى 2012لم ينشأ المكتب القطري إال عام .
"من اء يمكن أن يتحقق من خالل المكتب. االنتقال إلى تيج برنامجي، وأن تحسين تقاسم المعرفة مع الشرك

شأن فتح المكتب القطري التابع لمصندوق في باماكو أن يساعد عمى تقاسم المعرفة، بما في ذلك ما يتعمق 
بشأن  20الفقرة ، EC 2013/77/W.P.6الوثيقة بالمبادرات اإلنمائية غير تمك التي يدعميا الصندوق." )

 األنشطة غير اإلقراضية(

 سيسيل االنتقال من نيج  المعزز لمتنفيذ من خالل اإلشراف المباشر والمكاتب القطرية إن الدعم"
شطة التي تموليا القروض والمنح." المشروعات إلى نيج برنامجي يتم فيو الربط والتنسيق بين مختمف األن

 (22)الفقرة 

 (3112أوغندا )أبريل/نيسان 

 جية نظر الحكومة ووفقًا لتقدير وزارة المالية والتخطيط "من و في حوار السياسات:  تعزيز تأثير الصندوق
والتنمية االقتصادية، يمكن تعزيز تأثير الصندوق في المسائل السياساتية من خالل تعزيز المكتب القطري 
 "بموظفين من الفئة الفنية لدييم خمفيات مالئمة ومن خالل تفويض المكتب القطري بالمزيد من الصالحيات.

 (203)الفقرة 

  :باالنتقال من كونو من تابعي البنك الدولي  1998-1997"بدأ الصندوق خالل وفي الشراكات/الشركاء
ليصبح شريكًا بعمل بصورة أكثر مباشرة ونشاطًا. وقد اكتسب الصندوق خبرة في اإلشراف المباشر عمى 

اليوم يشرف مباشرة ، وىو 1998( منذ عام DDSPالمستوى التجريبي عمى برنامج دعم تنمية المقاطعات )
عمى جميع مشروعات القروض الجارية ماعدا برنامج الخدمات االستشارية لمتكنولوجيا واألعمال الزراعية 

(ATAAS الذي يشارك فيو الصندوق، مع ذلك، في حوار السياسات بين الحكومة والمانحين. كما تعزز )
ومًا إلى اإلشراف المباشر ابتداء وباالنتقال عم 2006عمل الصندوق المباشر بإنشاء المكتب القطري عام 

 (180)الفقرة  ."2007من عام 

  إلى زيادة بروز  2006تعزيز صورة الصندوق داخل البالد عمومًا: ""أدى إنشاء المكتب القطري عام
 (273الصندوق وتعزيز مشاركتو في الحوار وفي تنمية محافل الشركاء."" )الفقرة 

 (3111كينيا )

  ،اصر المكتب تعزيز الفعالية من حيث فيم السياق القطري والحوار مع الشركاء، مع أن بعض عنعمومًا
من اكتساب فيم أفضل لمسياق القطري مكتب كينيا القطري ومقره بنيروبي مكن . "القطري يتعين تحديدىا

عات وغيرىم ومن تطوير تواصل وحوار أكبر مع مجموعة من الشركاء. وتقّدر حكومة كينيا وموظفو المشرو 
 ير البرنامج القطري في نيروبي."تقديرًا عاليًا الحضور المادي الدائم لمد

 اإلشراف  كما يبدو أن ما يقوم بو المكتب القطري منلمباشر من خالل المكتب القطري. " تعزيز اإلشراف ا
مكن ىذا الترتيب المباشر ودعم التنفيذ يحظى بتقدير المشروعات وبتقدير وكاالت الحكومة المركزية. فقد 
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 والدعم التقني والمنيجي لمتنفيذ، وىو ما لم يكن واضحاً  الجديد من الجمع بين التحقق من الجوانب االئتمانية
ىو الذي يتولى عمميتي إدارة القروض واإلشراف عمى لخدمات المشاريع عندما كان مكتب األمم المتحدة 

إلشراف المباشر ودعم التنفيذ رزمة لبناء التآزر المشروعات. ويمكن اعتبار حضور الصندوق القطري وا
 (161)الفقرة  "تؤدي إلى المزيد من التفاعل والشفافية

  كما يذكر تقييم برنامج كينيا القطري أن انتقال الصندوق إلى مجّمع األمم المتحدة في نيروبي سيساعد عمى
 تعزيز صورتو وشراكاتو مع المانحين اآلخرين.

 وعمومًا، يرى تقييم البرنامج القطري أن إنشاء المكتب اإلقميمي ألفريقيا فوائد المكتب اإلقميمي. " وحول
الشرقية والجنوبية، وىو األول في أي من األقاليم الجغرافية الخمسة التي تغطييا عمميات الصندوق، يعتبر 

 (168)الفقرة لثناء وخطوة في االتجاه الصحيح". مبادرة جديرة با

 (3111) داروان

  نشاء المكتب في رواندا، تعزى التحسينات التي طرأت عمى الكفاءة إلى االنتقال إلى اإلشر اف المباشر وا 
"تعكس التحسينات التي طرأت خالل الفترة المستعرضة زيادة في قدرة الشركاء الروانديين وانتقال القطري. 

نشاء المكتالصندوق إلى اإلشراف المباشر ودعم   ، الممخص(7)الفقرة  ب القطري."التنفيذ، وا 

 ألسباب تتعمق بالممارسات والثقافة المؤسسية، كان لقطري لممساىمة في حوار السياسات. إمكانات المكتب ا"
والثانية في حوار السياسات )تثبيت مكونات المشروعات والمساعدة  األولىالصندوق تقميديًا يتبنى الفكرتين 
القطري وتركيزه الحصري عمى األنشطة  رفتقاره في الماضي إلى الحضو التقنية(. وىذا مفيوم عمى ضوء ا

(. غير أن األوضاع 2005عمى مستوى المشروعات )وىو أمر أكد عميو سابقًا تقييم البرنامج القطري لعام 
 تغيرت، فالصندوق لديو اآلن مكتب قطري يتيح المزيد من الفرص )وىي فرص لم يستفد منيا بعد(."

 أصبح الصندوق من خالل المكتب القطري شريكًا نشطًا في عممية " وحيد أداء األمم المتحدة.ركة في تالمشا
في االجتماعات ووضع التقارير."  توحيد أداء األمم المتحدة، األمر الذي يتطمب الوقت والموارد لممشاركة

 (247)الفقرة 

  قت(: ""إن االنتقال إلى نيج اإلشراف زيادة االستجابة )غير أن تقديم الدعم ال يزال يتطمب الكثير من الو
المباشر وفتح المكتب القطري في كيغالي عزز بشكل واضح قدرة الصندوق عمى االستجابة لمشاكل تنفيذ 

 (261المشروعات."" )الفقرة 

 (3113 تشرين الثاني/نوفمبر، 77)لجنة التقييم  نيبال

 رد المخصصة حتى اآلن غير كافية. ويذكر يعتبر الحضور القطري في نيبال شديد األىمية غير أن الموا
)في القسم المتعمق  306في الفقرة ، EC 2012/74/W.P.5في الوثيقة  تقييم البرنامج القطري مجدداً 

وفر الحضور القطري الذي اشتدت الحاجة إليو منذ منسق البرنامج القطري النيبالي "بتخصيص الموارد( أن 
 ، غير أنو مقيد في كثير من األحيان باالفتقار إلى مرافق الدعم." 2007عام 
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 (3113 نتائج وأثر عمميات الصندوقعن التقرير السنوي ، 3113، يوليو/تموز 73)لجنة التقييم  األردن

  في حين أنو ال يوجد حضور قطري في األردن، يقترح تقييم البرنامج القطري أن التقدم في مجال حوار
كان محدودًا وأن المسائل المطروحة فيو طموحة أكثر من الالزم، وخصوصًا عمى ضوء االفتقار  السياسات

 االستراتيجيةكان التقدم في جدول أعمال حوار السياسات المقترح في ورقات الفرص إلى مكتب قطري. "
قارنة بقدرة القطرية محدودًا بصورة عامة. كما كانت قائمة المسائل المطروحة مفرطة في الطموح بالم

 فر حضور قطري".وخصوصًا دون تو  –الصندوق عمى المشاركة في حوار جار مع الحكومة 

 (268الفقرة ،  EC 2013/77/W.P.6الوثيقة )

 (3113، أبريل/نيسان 71)لجنة التقييم  غانا

 عن المكتب القطري  إيجابيا غير أنو لم يقدم تقديرا تفصيميا أوليا البرنامج القطري في غانا تقديرا أعطى تقييم
(. غير أن أعضاء لجنة لم يكن قد فتح إال مؤخرا )وذكر أن ذلك يعود ألن المكتب، عندما أِعد التقييم،

يشكل قيدا.  2010كتب قطري حتى عام عتبر أن عدم وجود مااليجابية جدًا. وا التقييم الحظوا المساىمات
(. صّعب عمى 2010ي لمصندوق )حتى عام فضعف ترتيبات اإلشراف التقميدية وعدم وجود مكتب قطر "

 (7الفقرة ،  EC 2012/71/W.P.3الوثيقة )اكل التنفيذ في الوقت المناسب." الصندوق االستجابة لمش

  إضافة لذلك نبو تقييم البرنامج القطري إلى وجود فرص أكبر أمام حوار السياسات من خالل المكتب
، تعين أن ميدانيا ماضي، وبسبب االفتقار إلى حضور الصندوقفي ال(. "13طري الذي فتح مؤخرًا )الفقرة الق

يجري حوار السياسات عن بعد وأن يرشح عبر مكونات المشروعات/البرنامج. غير أن إنشاء مكتب 
وينبغي استخدام المكتب القطري لمواصمة تعزيز األنشطة غير جد فرصًا كبيرة. "الصندوق القطري يو 

الصندوق فرصة وجود مكتب لو في غانا وحضور المدير المنتدب لمبرنامج  اإلقراضية: ""وينبغي أن يغتنم
 في ذلك لألنشطة غير اإلقراضية." القطري، بغية مواصمة الدعم لمبرنامج القطري، بما

  وفي حالة غانا، الحظ أعضاء لجنة التقييم المساىمات التي قدميا المكتب الميداني وذكروا أنيم "شعروا
دير المانحين لمدور القيادي الذي يؤديو الصندوق في العمميات اإلنمائية في البالد، وىم بالسرور لمالحظة تق

يسممون بأن ىذه النتيجة اإليجابية ما كانت لتتحقق دون إنشاء مكتب الصندوق القطري بقيادة مدير منتدب 
إلى غانا(. كما ""أشاد  من تقرير رئيس لجنة التقييم عن الزيارة الميدانية 15لمبرنامج القطري."" )الفقرة 

أعضاء لجنة التقييم بالمكتب القطري في غانا لممساىمة القيمة التي يقدميا من خالل دعم السياسات 
 (26)الفقرة  عية والريفية."والبرامج العامة التمكينية لمتنمية الزرا

 (3113، أبريل/نيسان 71فييت نام )لجنة التقييم 

 براز صورة الصندوقالحظ تقييم البرنامج القطري المس  ىناك تقدير جيد. "اىمات العامة في بناء الشراكات وا 
لدى الحكومة والمنظمات األخرى ألداء الصندوق كشريك. وقد ساعد المكتب القطري ومدير البرنامج 

 االستراتيجيةالقطري المنتدب عمى إبراز صورة الصندوق من خالل المشاركة في صياغة برنامج الفرص 
 ميم البرامج الداعمة وتنفيذىا ودعميا الفعال عن طريق الترويج لتقاسم المعرفة." القطرية وتص

تقييم البرنامج القطري يعتقد أن إضافة لذلك، فإن " .الممخص(، 9رة الفق ،EC 2013/77/W.P.6الوثيقة )
قد تكمل مكتب الصندوق القطري في فييت نام قدم مساىمة ىامة في نجاح البرنامج القطري بصورة عامة. و 
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روعات وتنفيذىا واإلشراف بالنجاح عمومًا إنشاء المكتب القطري، بما لديو من قدرات كافية لدعم إعداد المش
 ، الممخص(19)الفقرة  عمييا."

 " .شكل إنشاء المكتب القطري وانتداب مدير البرنامج القطري لفيتنام من روما إلى ىانوي حوار السياسات
وأبرز تقرير زيارة أعضاء لجنة التقييم مساىمة المكتب  .(7واألداء." )الفقرة  خطوة إيجابية لتعزيز الحوار

قد كانت واضحة تمامًا قيمة وجود مكتب قطري قوي لمصندوق وانتداب مدير في حوار السياسات: "ل القطري
لمبرنامج القطري. وقد مكن المكتب القطري من إجراء حوار وثيق مع الشركاء الرئيسيين ومن تكثيف 
اإلشراف والمتابعة إثناء تنفيذ المشروعات. ويتمتع مكتب الصندوق القطري بمعرفة جيدة جدًا بالواقع المحمي 

مية إلى وبالفرص والتحديات التي تعترض الصندوق، مما يمكنو من تحقيق فارق في الجيود القطرية الرا
 ، تقرير رئيس لجنة التقييم(34)الفقرة  الحد من الفقر الريفي."

 (3111 تشرين األول/أكتوبر، 96)لجنة التقييم  اليمن

 " .بقيادة موظف وطني لمبرنامج 2007أسيم إنشاء مكتب قطري في صنعاء عام الشراكات وتعزيز اإلشراف ،
القطري، في فعالية الصندوق اإلنمائية في اليمن من خالل توفير الدعم الكافي في الوقت المناسب لإلشراف 

( الممخص ،12الفقرة ، EC 2011/69/W.P.4/Rev.1الوثيقة ) ة قوية مع الحكومة."ل بناء عالقومن خال
ضافة لذلك، عزز حضور الصندوق القطري بموظف وطني في صنعاء مسؤول أمام مدير البرنامج  "وا 

( 263ع الحكومة عمى مستويات مختمفة." )الفقرة القطري الموجود في روما. وقد أقام الصندوق عالقة قوية م
"شارك موظف البرنامج القطري في حوار السياسات مع الحكومة لدعم الييئة المؤسسية وة عمى ذلك، وعال

 ( 264الجديدة التي ستدير برنامج الصندوق الجديد في اليمن." )الفقرة 

 (3111، 97)لجنة التقييم  األرجنتين

  فاالفتقار إلى الحضور القطري  وجود مكتب قطري يؤثر عمى الحافظة.يذكر تقييم البرنامج القطري أن عدم"
مع األوضاع السياسية  اثنين: الحاجة إلى التكيف سريعا في األرجنتين يعتبر عاماًل مقيدًا لسببين

واالقتصادية المتغيرة وارتفاع تكمفة البعثات الموفدة إلى البالد )بسبب تكاليف النقل إلى بمد يدعمو الصندوق 
 "البعثات في السياق األرجنتيني(. واتر الضروري ليذهىو األبعد جغرافيًا عن روما، والت

 (100الفقرة ،  EC 2010/64/W.P.4الوثيقة ) 
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 3112أداء المكاتب القطرية في تقارير وضع المشروعات لعام 

 المؤشر 

المكاتب غٌر 

 القطرٌة

المكاتب 

 متوسط القطرٌة

 4.02 4.00 4.03 جودة اإلدارة المالٌة المالٌة المظاهر

 3.73 3.64 3.83 معدل الصرف المقبول المظاهر المالٌة

 4.18 4.13 4.23 األموال النظٌرة المظاهر المالٌة

 4.18 4.22 4.14 التقٌد باتفاقٌات التموٌل المظاهر المالٌة

 4.05 4.01 4.11 التقٌد بالتورٌد المظاهر المالٌة

 4.19 4.15 4.23 جودة وحسن توقٌت المراجعة المظاهر المالٌة

 7019 7013 7016  متوسط المظاهر المالٌة 

 4.12 4.16 4.07 جودة إدارة المشروع اإلدارة

 3.81 3.96 3.64 أداء الرصد والتقٌٌم اإلدارة

 3.76 3.83 3.67 االتساق بٌن خطة العمل السنوٌة والمٌزانٌة السنوٌة والتنفٌذ اإلدارة

 4.28 4.42 4.11 التركٌز على التماٌز بٌن الجنسٌن اإلدارة

 4.42 4.47 4.35 التركٌز على الفقر اإلدارة

 4.34 4.39 4.29 فعالٌة نهج االستهداف اإلدارة

 7013 7031 7013 متوسط اإلدارة 

 4.16 4.17 4.15 متوسط  االبتكار والتعلم االستدامة

 4.04 4.13 3.93 متوسط بناء المؤسسات )المنظمات ألخ( االستدامة

 4.12 4.21 4.02 متوسط التمكٌن االستدامة

 4.26 4.35 4.15 متوسط نوعٌة مشاركة المستفٌدٌن االستدامة

 3.99 4.06 3.89 متوسط استجابة موفري الخدمات االستدامة

 3.99 4.06 3.89 متوسط استجابة موفري الخدمات االستدامة

 4.32 4.37 4.26 متوسط امكانٌة توسٌع النطاق والتكرار االستدامة

 7013 7016 7017 متوسط االستدامة 

 4.07 4.16 3.96 األصول المادٌة /المالٌة األثر

 4.09 4.20 3.97 األمن الغذائً األثر

 4.03 4.10 3.95 سٌر التنفٌذ اإلجمالً األثر

 4.09 4.15 4.03 (4-وباء 3-)القسم باء احتمال تحقٌق األهداف اإلنمائٌة األثر

 7017 7014 2063 متوسط األثر  

 19.19 18.95 19.47 متوسط المدة الفاصلة بٌن دورة المجلس وأول صرف 

 6.87 6.82 6.92 متوسط المدة الفاصلة بٌن الدخول فً حٌز النفاذ وأول صرف 
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 صالحيات ومسؤوليات المكتب المعني بالمكاتب القطرية في المقر الرئيسي
ىو الييئة المعنية بالموافقة عمى إنشاء أي مكتب قطري بناء عمى توصية من رئيس  المجمس التنفيذي -1

 الصندوق.

 يوقع عمى اتفاقيات البمد المضيف واالتفاقيات اإلطارية مع الوكاالت المضيفة. رئيس الصندوق -2

دارتيا ، دائرة إدارة البرامجلمساعدالرئيس انائب  -3 ، لديو المسؤولية العامة عن إنشاء المكاتب القطرية وا 
 وتشغيميا.

المسؤولية عن ضمان خدمات الدعم المتصفة بحسن  لديو، الخدمات المنظمة ، دائرةنائب الرئيس المساعد -4
مجاالت الموارد البشرية، والخدمات  التوقيت والكفاءة وعن تقديم التوجيو المالئم لممكاتب القطرية في

 اإلدارية، وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، واألمن.

عن ضمان سرعة وكفاءة تقديم الخدمات إلى  لديو المسؤوليةالعمميات المالية،  ، دائرةالمساعدنائب الرئيس  -5
 المكاتب القطرية في مجاالت الميزانية، والخدمات المالية، والخزانة.

صورة مباشرة عمى المكاتب القطرية التي تدخل في نطاق مسؤوليتو، وذلك بيشرف ، اإلقميميةالشعبة  مدير -6
من خالل مدير البرنامج القطري. وىو يدير المكاتب القطرية في سياق إدارة الموارد البشرية والمالية لمشعبة 

. كما يراقب مسؤوليات مديري سنويةخطة العمل والميزانية الاإلقميمية والممارسات األمنية؛  ويوافق عمى 
 البرامج القطرية عن إدارة مكاتبيم القطرية، وعن أداء موظفي المكاتب القطرية عند االقتضاء.

ن إدارة وعمميات المكتب القطري المعني. وىو مسؤول ، ىو مسؤول بصورة مباشرة عالبرنامج القطريمدير  -7
 أمام مدير الشعبة ويقوم بأداء الميام التالية:

 توقيع اتفاقية الخدمة مع الوكالة المضيفة؛ (1)

 إدارة المكتب القطري تمشيًا مع غايات البرنامج القطري وأىدافو؛ (2)

إعداد التقرير السنوي لتقدير أنشطة المكتب القطري من حيث الحصيالت والنتائج المتحققة، ومن  (3)
 حيث كيفية دعم ىذه الحصيالت والنتائج لتحقيق أىداف البرنامج القطري؛

جراء تقييمات أدائيم، أو المساىمة في تمك التقييمات؛ (4)  تحديد اختصاصات موظفي المكتب القطري وا 

لممكتب القطري مع  خطة العمل والميزانية السنويةفي إطار بارامترات الميزانية اإلقميمية، وضع  (5)
 موظفي المكتب؛

جراءاتو والتفاق (6) ية البمد المضيف واتفاقية ضمان امتثال موظفي المكتب القطري لسياسات الصندوق وا 
 الخدمة مع الوكالة المضيفة؛

 جعة الحسابات؛ات وتوصيات مراضمان االمتثال لمتطمب (7)

 االمتثال لتنفيذ التدابير األمنية في المكتب القطري؛ (8)

 تمثيل الصندوق في فريق اإلدارة األمنية التابع لألمم المتحدة؛ (9)
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مني المحدد بموجب معايير األمم المتحدة األمنية ضمان أن تتمتع أماكن المكتب القطري بالمستوى األ (10)
 التشغيمية الدنيا، الموافق عمييا من جانب إدارة األمم المتحدة لألمن والسالمة.

، وىو الممثل القانوني لمصندوق في البمد المضيف. ويمثل الممثل القطري الصندوق أمام الممثل القطري -8
البد من موافقة رئيس الصندوق عمى تعيين أي ممثل قطري جميع السمطات الحكومية في البمد المضيف. و 

 في أحد المكاتب القطرية.

، ىو الموظف الوطني من الفئة الفنية. وىو مسؤول أمام مدير البرنامج القطري، موظف البرنامج القطري -9
مكتب وىو مسؤول أيضًا، في حال عدم انتداب مدير البرنامج القطري، عن إدارة العمميات اليومية في ال

القطري. وىو مسؤول، إضافة لذلك وضمن توجييات مدير البرنامج القطري، عن إعداد التقرير السنوي 
لتقدير أنشطة المكتب القطري من حيث الحصيالت والنتائج المتحققة، ومن حيث كيفية دعم ىذه 

 .33 الحصيالت والنتائج لتحقيق أىداف البرنامج القطري
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 القطريةمؤشرات الرصد لمكاتب الصندوق 

 

 الغرض/المستيدف المؤشر الفئة

االنتشار وتوسيع 
 النطاق

 2015عام  حمولب 20 القطريةعدد البمدان التي تغطييا المكاتب  101
 المئوية من إجمالي الحافظةالنسبة  وقيمة تمويل الصندوق في البمدان التي بيا مكاتب ُقْطرية المشروعاتعدد  103
جيات التي يموليا الصندوق والتي تولت الحكومة المعنية أو  المشروعاتعدد األنشطة/ 102

 توسيع نطاقيا مانحة أخرى
 يتابع

 في المائة 100 عدد بعثات التصميم التي شارك فييا موظفو المكاتب القطرية 301 القطريإعداد البرنامج 

القطرية المستندة إلى النتائج التي شارك فييا موظفو  االستراتيجيةعدد برامج الفرص  303
 المكاتب القطرية

 في المائة 100

 2012انخفاض عن عام  الفترة ما بين الموافقة والدخول في حيز النفاذ 201 تنفيذ المشروع
 2012انخفاض عن عام  األشير الفاصمة بين الموافقة عمى المشروع والصرف األول 203
 في المائة 100 بعثات اإلشراف/دعم التنفيذ التي شارك فييا موظفو المكاتب القطرية:عدد  202
 في المائة 15بمتوسط  2012زيادة من  نسبة التمويل المصروف كنسبة مئوية من الموارد التي يمكن صرفيا 207
 2012انخفاض عن متوسط عام  األيام الفاصمة بين تقديم طمب السحب والصرف  204
 2012تحسن عن متوسط عام  تقرير أداء الحافظة لمجموعة مختارة من الجوانب االئتمانيةتصنيفات  209

 يتابع المشروعاتالتمويل المشترك )المحمي والخارجي(  كنسبة مئوية من إجمالي تكاليف  701 بناء الشراكات

المنظمات المتعددة تقارير شبكة تقييم أداء  التنسيق المعزز لبرامج الصندوق مع الجيات المانحة األخرى 703
 األطراف/استقصاء العمالء

 عدد الفعاليات الوطنية التي جرى تمثيل الصندوق فييا: 401 حوار السياسات
 الحكومة 40101
 الجية المانحة 40103

 خاضعة لمتعقب، التقارير المرحمية

تقييم أداء المنظمات المتعددة تقارير شبكة  تعزيز التواؤم بين برامج الصندوق واآلليات واألىداف الوطنية لمحد من الفقر الريفي 403
 األطراف/استقصاء العمالء

التي تتصدى لمقضايا والتغيرات و التغيرات السياساتية، الناتجة عن أنشطة الصندوق،  402
 المتعمقة بالفقر الريفي

 يتابع

 سنويا عمى األقل واحدة الموجودة داخل البمدان المعنية عدد فرق إدارة البرامج القطرية 901 إدارة المعارف واالبتكار
 في المائة 100 عدد عمميات االستعراض السنوية لمبرامج الُقطرية 903

 موافقات المجمس التنفيذي الموافق عمييا القطريةعدد المكاتب  701 القطريةإدارة المكاتب 
 التعاقد مع الموظفين، توقيع اتفاقية البمد المضيف المكاتب العاممة 70101

في المائة  100النسبة المئوية لممكاتب القطرية،  البمد المضيفعدد االتفاقيات الموقعة مع  703
 2014بحمول 

 الرصد الفترة الفاصمة بين إرسال المذكرة الشفيية وتوقيع االتفاقية 70301
 6002 بحمولفي المائة  100 عدد التقارير المرحمية المتمقاة في الوقت المناسب 702

  6000 أنجزت بنياية والبرنامجيةاإلدارية  –تكاليف المكتب القطري المتوفرة  707

 القطريمن موظفي البرنامج في المائة  100 عدد الموظفين المحميين ممن لدييم عقود مباشرة مع الصندوق 704
ومساعدي البرنامج القطري في البمدان التي وقعت 

 اتفاقيات البمد المضيف 
 يتابع القطريةعدد الموظفين الدوليين المعينين في المكاتب  709
 يتابع :القطريةعدد الحسابات المصرفية لممكاتب  707

 من الحسابات المطموبة في المائة الحسابات المفتوحة 70701
 من الحسابات المفتوحةفي المائة  100 الحسابات التي يجري توفيقيا عمى أساس شيري 70703


