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 موجز تنفيذي

تمتابعة للتقارير المرحلية السابقة المقدمة إلى المجلس التنفيذي للصندوق بشأن الحضور القطري للصندوق، يوفر  -1
القطرية للصندوق،  ف: تعزيز المتاتب 6132و 6131عن التقدم المحرز خالل عام:  اعام عرضاالتحديث الحال: 

نشاء متاتب قطرية جديدة، والتحديات التشغيلية والسياساتية الت: نشأت.    وا 

أحرز الصندوق ، 1122عليها في عام  المجلس التنفيذي قد وافقوبما يتماشى مع استراتيجية الالمرتزية الت: تان   -2
مكتبا قطريا عامال. ومن بين  01، أصبح 1122تقدما كبيرا في توسيع حضوره القطري. واعتبارا من فبراير/شباط 

هشة. وقد أنشأ  تعان: من أوضاع مكتبا في دول 12في المائة في أفريقيا، و 01 توجد نسبة هذه المكاتب،
الصندوق أغلبية مكاتبه القطرية مستخدما ترتيبات استضافة مع وكاالت األمم المتحدة، وال سيما الوكاالت التي 

 توجد مقارها في روما.

ومطالبات الدول األعضاء. ومن التركيز قد تطور الحضور القطري للصندوق استجابة للتعقيد المتزايد لعملياته و  -3
كلف المكاتب القطرية اآلن بمهام أكثر تعقيدا في مجاالت إدارة المبكر على دعم اإلشراف على المشروعات، ت  

دارة المعرفة، وبناء الش كلف بها المكاتب راكات. ومع زيادة المسؤوليات التي ت  الحافظة، واالنخراط في السياسات، وا 
مجموع المكاتب القطرية  القطرية، انتدب الصندوق كبار موظفيه المهنيين إلى المكاتب القطرية، وحوالي نصف

 .دوليا عينونمدار اآلن من قبل مدراء برامج قطرية ي

مسؤولة عن دعم العمليات فرعية إقليمية  مجمعاتء باإلضافة إلى الزيادة في المكاتب القطرية، بدأ الصندوق بإنشا -4
في أربع إلى خمس بلدان. ويسمح هذا الترتيب التنظيمي الجديد باستخدام أمثل لموارد الموظفين، وتقاسم أكبر 

دارة أكثر فعالية للحافظة.للمعرفة عبر البلدان،   وا 

أن المكاتب القطرية تساهم  ستقل في الصندوقأجرته إدارة الصندوق وكذلك تقارير مكتب التقييم الم ويظهر تقييم -5
في تحسين إدارة الحافظة. فمنجزات المشروعات في البلدان التي توجد فيها مكاتب قطرية أكبر من تلك التي ال 
توجد فيها مكاتب قطرية. وتسمح المكاتب القطرية لموظفي الصندوق بالتمتع بنفوذ أكبر بشأن القضايا السياساتية 

 تنمية الريفية وببناء شراكات فعالة بين جميع أصحاب المصلحة.المتعلقة بال

ومع توسع الحضور القطري للصندوق، ارتفعت أيضا التكاليف المرتبطة بالالمركزية. ومع ذلك، فإن ترتيبات  -6
 األخرى قد ساعد على احتواء تلك التكاليف. وحتى مع انتداب استضافة المكاتب القطرية مع وكاالت األمم المتحدة

مدراء البرامج القطرية، تبقى المكاتب القطرية صغيرة مقارنة بمكاتب المنظمات األخرى. وقد ساعد ذلك أيضا على 
 إلى أدنى حد ممكن.متصلة بتلك المكاتب الجديدة التخفيض الزيادات في الميزانية 

. وستقدم اإلدارة خطة قالالمركزية في الصندو بتقييم  1122سيقوم مكتب التقييم المستقل في الصندوق في عام  -7
مؤسسية لالمركزية إلى المجلس التنفيذي بهدف تعميق االنخراط المؤسسي في عملية الالمركزية وجعلها أكثر 
فعالية. وستستنير الخطة بكل من تقييم اإلدارة ومكتب التقييم المستقل في الصندوق، وستنظر في القضايا الحاسمة 

المكاتب القطرية، والعدد األمثل لموظفي المكاتب القطرية، والسياسات  العدد والمزيج األمثلين لنماذجمثل 
 واإلجراءات المطلوبة، وأنسب إطار للموارد البشرية من أجل تحقيق المركزية فعالة. 
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 تحديث عن الحضور القطري للصندوق 

 الخلفية -أوال 
وهي البرنامج التجريبي للحضور ، طريالمجلس التنفيذي قد وافق على أولى مبادرات الصندوق للحضور القتان  -1

متتبًا قطريًا للصندوق  32وقد مهدت هذه الموافقة الطريق أمام إنشاء . 6111في ديسمبر/كانون األول ، الميداني
 الصندوقأن عمليات  1112. ووجد تقييم أجراه مكتب التقييم المستقل في الصندوق في عام 1112بحلول نهاية عام 

وعلى . 1األخرىشكل ملحوظ في البلدان التي توجد فيها المكاتب القطرية بالمقارنة مع البلدان كانت أكثر فعالية ب
ليصل  1112مكتبا قطريا بحلول عام  20ضوء هذه النتيجة، جرى توسيع الحضور القطري للصندوق بإضافة 

  مكتبا. 01مجموع عدد المكاتب القطرية إلى 

نجا نتائج،لعمليات، و ا ذاتيا الصندوق تقييم، أجرت إدارة 1121عام ف:  -2 وتمت ت. ئات المكاتب القطرية التي أنشز وا 
في مايو/أيار  المجلس التنفيذيوافق عليها  ، الت:لحضور القطريا واستراتيجيةسياسة االستنارة بالنتائج في وضع 

  .1120عام  بحلولا مكتب 01هذه السياسة اإلدارة من زيادة عدد المكاتب القطرية إلى الموافقة على . ومكنت 1122

وف: دورة المجلس التنفيذي المنعقدة ف: ديسمبر/تانون األول، قدمت اإلدارة تحديثا آخر عن التقدم الذي تم تحقيقه  -3
 من المتاتب القطرية. تما حصلت على موافقة المجلس على استراتيجية محدثة للحضور القطري  11بتشغيل 
 متتبا. 21إلى  11القطرية للصندوق من للمتاتب  ، بما ف: ذلك توسيع آخر6132-6131للفترة 

ف: تعزيز المتاتب القطرية  6132و 6131عن التقدم المحرز خالل عام: عرضا عاما ويوفر التحديث الحال:   -4
نشاء متاتب قطرية إضافية، والتحديات التشغيلية والسياساتية الت: نشأت. القسم ثانيا من هذه  يناقش القائمة، وا 

ابير الت: اتخذت لتوسيع الحضور القطري للصندوق، بما ف: ذلك نماذج المتاتب القطرية المتطورة، الوثيقة التد
وتحديات الموارد البشرية، ووضع السياسات واإلجراءات المتصلة بها. ويناقش القسم ثالثا أثر الحضور القطري 

ومحرتات التتاليف المرتبطة بها.  ب القطريةللصندوق على فعاليته اإلنمائية. ويبين القسم رابعا تطور تتاليف المتات
 المؤسسية لالمركزية الخطة ة، والتحديات والفرص الت: ستوجه وضعوأخيرا، يلخص القسم خامسا الدروس المستفاد

  6132.2 لعرضها على المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول

 عامال الحضور القطريفي جعل التقدم المحرز  –ثانيا 

مبادرة . فقد تان هدف استجابة للتعقيد المتزايد لعملياته ومطالبات الدول األعضاء ور القطري للصندوقتطور الحض -5
مسؤولية اإلشراف المباشر التي توالها محدودا ومتمثال في دعم  1110الحضور القطري الرائدة التي أطلقت عام 

يضا، وتركز على إدارة الحافظة. وفي السنوات الصندوق حديثا آنذاك. ولذا كانت وظائف المكاتب القطرية محدودة أ
دارة المعرفة، وتوسيع  األخيرة، أصبحت عمليات الصندوق أكثر تعقيدا، وتشمل اآلن االنخراط في السياسات، وا 

زيادة تعقيد عمليات المكاتب القطرية من الضروري أن يخصص قد جعلت . و نطاق النتائج، وبناء الشراكات
     ارد لهذه المكاتب للقيام بوظائفها الجديدة.  الصندوق المزيد من المو 

                                                      
1 EB 2007/91/R.6 
وق والذي ستأخذ الخطة ف: االعتبار نتائج وتوصيات التقييم المؤسس: بشأن الالمرتزية الذي يقوم به حاليا متتب التقييم المستقل ف: الصند 2

 . 6132سيستتمل بحلول نهاية عام 
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 للصندوق تعزيز وتوسيع المكاتب القطرية –ألف 

واشتملت هذه  6132.3-6131، وافق المجلس التنفيذي على استراتيجية حضور قطري محدثة للفترة 6131ف: عام  -6
( معايير 6) 4يير فتح المتاتب القطرية؛( معا3)على االستمرار ف: استخدام األمور القائمة التالية: االستراتيجية 

ووافق المجلس أيضا على إنشاء  .القطرية لمتاتبلخروج ال( استراتيجية 1؛ )القطرية اختيار مختلف نماذج المتاتب
 ما يصل إلى عشرة متاتب إضافية.

حضوره  ، أحرز الصندوق تقدما إضافيا ف: تعزيز وتوسيع6131. منذ عام للصندوق توسيع المكاتب القطرية -7
للمزيد من )انظر الملحقين األول والثان:  مكتبا قطريا عامال 01، أصبح 1122القطري. فاعتبارا من فبراير/شباط 

 توجد نسبة ،ومن بين المكاتب القطرية األربعين التفاصيل(. وتشمل تلك المتاتب متتبا إقليميا مقره نيروب:، تينيا.
: األربعونالمكاتب القطرية وهذه  5هشة.تعاني من أوضاع في دول  مكتبا 12أفريقيا، وفي المائة منها في  01

في المائة من الموارد  22؛ وتمثل في المائة من السكان الريفيين في البلدان التي يعمل فيها الصندوق 88تغطي 
 في المائة من 28في المائة من مجموع عدد )و 20المخصصة بموجب التجديد العاشر لموارد الصندوق؛ وتشكل 

 إجمالي تمويل( االستثمارات النشطة التي يمولها الصندوق. 

 تما تمت الموافقة عليه ف:  6على مدى السنتين الماضيتين، بذل الصندوق جهودا إلنشاء عشرة متاتب إضافية، -8
 7، وتعبئة موظفين وطنيين.المضيف البلد اتاتفاقومن بين هذه المتاتب، تم إنشاء ثالثة بالتوقيع على . 6131عام 

وخالل هذه الفترة، تم التوقيع على  من أجل ثالثة متاتب إضافية. المضيف لبلدل اتاتفاقوالمفاوضات جارية بشأن 
  8)انظر الملحق األول(. 23إلى  المضيف البلد اتاتفاقاتفاقات البلد المضيف، ليصل مجموع عدد من تسعة 

نظرا إلى أنه لم يتن هناك سوى مشروع جار  حتى تاريخه، لم يغلق الصندوق سوى متتب قطري واحد ف: بنما، -9
واحد ولم تتن تنتظر أية مشروعات جديدة خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. وستتم إدارة العمليات ف: 

المتاتب ب الخاصة خروجالف: غواتيماال. وتتماشى هذه التدابير مع سياسة الفرع: اإلقليم:  المجمعبنما من خالل 
 ندوق.القطرية للص

فة مع منظمات يضلوتالة الما اء أغلبية متاتبه القطرية بموجب ترتيباتنشقام الصندوق بإترتيبات االستضافة.  -11
منظمة األغذية ؛ وعشرة تستضيفها برنامج األمم المتحدة اإلنمائ:متتبا يستضيفها  31دولية أخرى، ومن بينها: 

؛ ومتتب واحد من قبل تل من متتب األمم غذية العالم:برنامج األ، وسبعة يستضيفها والزراعة لألمم المتحدة
برنامج األمم و  ومتتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،المعهد الدول: لبحوث الثروة الحيوانيةالمتحدة ف: نيروب:، و 

يا تتبا قطر م 31. وقد نمت شراتة الصندوق مع الوتاالت الت: توجد مقارها ف: روما، مع استضافة المتحدة للبيئة
   .برنامج األغذية العالم: أومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، إما من قبل 

                                                      
3 EB 2013/110/R.5/Rev.1 
( توفر 2( انتشار الفقر؛ )1( تعداد ستان الريف؛ )1( اعتماد البلد على الزراعة؛ )6( حجم البرنامج القطري للصندوق؛ )3وتشمل هذه المعايير: ) 4

 يق النتائج اإلنمائية.  ( هشاشة الدولة أو ضعف األداء ف: تحق2بيئة سياسات تمتينية؛ )
متتبا ف:  33متتبا ف: إقليم أفريقيا الغربية والوسطى، و 33متاتب ف: إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية، و 9من بين األربعين متتبا قطريا، توجد  5

 إقليم آسيا والمحيط الهادي، 
 ق األدنى وشمال أفريقيا.متاتب ف: إقليم الشر  1متاتب ف: إقليم أمريتا الجنوبية والتاريب:، و 2و
6 EB 2013/110/R.5/Rev.1 
 وتشمل تلك تمبوديا، وتوت ديفوار، والمغرب. 7
 أظهرت التجربة أن عملية إنشاء متاتب قطرية والتوصل إلى اتفاقيات وتالة مضيفة تأخذ وقتا طويال. 8
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قدم مبنى . وف: حاالت تثيرة، يُ يتسم بالتفاءة التتاليفيةوقد أثبت نهج الصندوق بالنسبة لترتيبات االستضافة أنه  -11
ق هو تغطية نفقات التشغيل. وقد األمم المتحدة من غير رسم إيجار من قبل الحتومات، وتل ما يطلب من الصندو 

المرافق الت: تستضيف المتاتب القطرية قد ضمن ذلك أن التتاليف ستبقى أقل من أسعار اإليجار ف: السوق وأن 
 . واألمن السالمة لشؤون المتحدة األمم دارةإل الدنيا لألمن التشغيل: معاييرالنفذت 

القطري واالحتياجات المتنامية للمتاتب القطرية، قام  لتوسيع حضوره استجابة .الميداني الدعم وحدةتعزيز  -12
دائرة إدارة البرامج، تقوم الوحدة . وبالشراتة مع 6131الت: أنشئت ف: عام  الميدان: الدعم وحدةبتعزيز الصندوق 

 رية.بإدارة عمليات األمن الميدانية، وتشرف على اتفاقات البلد المضيف واتفاقات الخدمة، وتنسق الخدمات االستشا

رفع مستوى المرافق )مع و ما يل:: تقييم وتحديد مبان جديدة؛  الميدان: الدعم وحدةوتشمل الخدمات الت: تقدمها  -13
(؛ وانتداب 6132و 6131ف: عام:  متتب قطري 31دوالر أمريت: ف:  621 111استثمارات رأسمالية قيمتها 

. أفريقيا الشرقية والجنوبية خدمات إدارية لشعبةفي نيروبي لتقديم  اإلقليمي للصندوق المتتبموظف إداري إلى 
على األمن الميدان: نفقات رأسمالية على المعدات األمنية للمتاتب القطرية  الميدان: الدعم وحدةويشمل ترتيز 

 ووضع خطة للتخفيف من المخاطر. 

توفر موارد، للصندوق مرتزية من العوامل الرئيسية الممّتنة الستراتيجية الال .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -14
شعبة لموظف: الصندوق الموزعين جغرافيا. ولهذا الغرض، اعتمدت  المعلومات واالتصاالتوأدوات، وخدمات 

نهج "الالمرتزية الذتية" مستخدمة أحدث تتنولوجيا لتوفر للموظفين وصوال سهال  تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت
   اسوب موصول بشبتة اإلنترنت.وآمنا إلى موارد الصندوق من أي ح

يوجد و هذه االتصاالت. للمتاتب القطرية أحدث أجهزة  عن بعد الفيديو اتمؤتمر وباإلضافة إلى ذلك، وفرت مبادرة  -15
. وقد متنت هذه المبادرة موظف: 6132متتبا موصوال بالشبتة، وهناك خطط لمزيد من التوسع ف: عام  16حاليا 

اجتماعا  281، نظم 6132صاالت أتثر تواترا وموثوقية مع مقر الصندوق. وف: عام المتاتب القطرية من إجراء ات
   .6131اجتماعا ف: عام  311للشعب اإلقليمية باستخدام هذه التقنية، بالمقارنة مع 

حرز دورا مهما ف: دعم الحضور القطري للصندوق. وقد أُ  شعبة المراقب والخدمات الماليةلعبت  .اإلدارة المالية  -16
لى جانب دائرة دم تبير تق ف: بناء قدرات تل من موظف: المتاتب القطرية والمشروعات ف: مجال اإلدارة المالية. وا 

، والذي قلل من إداري لطلبات السحبنظام ف: وضع  ذات أثر شعبة المراقب والخدمات الماليةإدارة البرامج، تانت 
   متوسط الوقت الالزم لمعالجة طلبات السحب.

 ذج المكتب القطريانم ورتط  -باء 

تطور نماذج المتاتب القطرية، مشيرا إلى أن أربعة  6131للحضور القطري للصندوق لعام ث ي. لخص تحدالنماذج -17
 نماذج قد نشأت:

  ها مدراء برامج قطرية؛القطرية الت: يقودالمتاتب  (3)

  ها مسؤولو برامج قطرية؛قودالمتاتب القطرية الت: ي (6)

  فر دعما لبلد مجاور؛المتاتب القطرية الت: تو  (1)

  متتب قطري بمثابة متتب إقليم:. (1)

  حتياجات الوطنية واإلقليمية الناشئة.وأشار التحديث إلى أنه يمتن تتييف هذه النماذج حسب الضرورة استجابة لال
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ن ذات "، استمر الصندوق ف: تتييف وتطوير نماذجه للمتاتب القطرية. فف: البلداالتعلم بالممارسةوتماشيا مع نهج " -18
الحافظة التبيرة أو ف: الدول الهشة، يستمر انتداب مدراء البرامج القطرية، الذين يتحملون المسؤولية التاملة عن 

للصندوق،  األربعينومن بين المتاتب القطرية  إدارة المتتب والبرنامج القطري بدعم من موظفين يعينون وطنيا.
. أما المتاتب 6133وهذه زيادة بثالثة أضعاف منذ عام  -دب يدار النصف اآلن من قبل مدير برنامج قطري منت

  ويديرها مدير برنامج قطري ف: مقر الصندوق. قطري وطن:البرنامج عن الالمتبقية فيقودها مسؤول  عشرونال

ءمة . نظرا إلى أن عدد المتاتب القطرية قد ازداد ف: السنوات األخيرة، يتم النظر ف: مالمكاتب اإلقليمية الفرعيةال -19
. وتبديل لذلك، جربت بعض األقاليم إنشاء متاتب إقليمية فرعية تستضيف عددا من لخط:االستمرار بهذا النهج ا

نموذج ـ"مدراء البرامج القطرية الذين يتولون مسؤولية البرامج ف: البلد المضيف والبلدان المجاورة. وتوجد أمثلة ل
مسؤول عن بليز، والسلفادور، وغواتيماال، وهندوراس، وبنما(، وهو )" اإلقليم: الفرع: ف: غواتيماال محوريال المجمع

 ، وميانمار، وتايلند، وفييت نام(.الديمقراطية الشعبية الوجمهورية وف: فييت نام )مسؤول عن تمبوديا، و 

طرية والموظفين وميزة المتاتب اإلقليمية الفرعية أنها تمتن من تقاسم أمثل للمسؤوليات والمهام بين مدراء البرامج الق -21
ف:  مدراء البرامج القطرية المنفردونمن عبء العمل الهائل الذي يواجهه يخفف التقنيين اآلخرين. ويمتن لذلك أن 

أيضا أنها وسائل فعالة لتقديم الدعم لإلشراف، تثبت المتاتب اإلقليمية الفرعية أن تما  9متاتب قطرية معزولة.
وباإلضافة إلى ذلك، تسمح هذه المتاتب بالتبادل  .االئتمانيةسن بالمتطلبات والتنفيذ، والتصميم، وااللتزام المح

المتترر للمعارف والخبرات بين موظف: الصندوق، مما يمتن من تقاسم األفتار عبر البلدان. ومع ازدياد عدد 
خذ بعين االعتبار المتاتب القطرية، من المحتمل أن ينشئ الصندوق المزيد من المتاتب اإلقليمية الفرعية، مع األ

 الدروس المستفادة حتى هذا التاريخ )يوفر الملحق الثالث وصفا للمتتبين اإلقليميين الفرعيين ف: غواتيماال 
 وفييت نام(.

: وهو يدير مجموعة للصندوقالوحيد متتب نيروب: هو المتتب اإلقليم:  .المكتب اإلقليمي للصندوق في نيروبي -21
شعبة والشباب. وموظفو  االت تشمل قضايا المنظور الجنسان:ت تقنية ف: مجمن البرامج القطرية ويقدم خدما

، ويقدمون خدمات إدارة متتب اإلقليم: للصندوق ف: نيروب:موجودون أيضا ف: ال المراقب والخدمات المالية
الغربية والوسطى. ف: المائة من إقليم أفريقيا  81القروض والمنح الت: تغط: تامل إقليم أفريقيا الشرقية والجنوبية، و

ونظرا إلى أن نيروب: تستضيف عددا المشروعات.  وقد بدأ متتب نيروب: ف: تحسين جودة اإلشراف االئتمان: على
له دور حاسم ف: بناء  متتب اإلقليم: للصندوق ف: نيروب:من المنظمات الدولية والشرتاء اإلقليميين، فإن ال

   الشراتات.

الخدمات التقنية والمعرفية للمتاتب  شعبة البيئة والمناخو  سات والمشورة التقنيةشعبة السيا. توفر الدعم التقني -22
بعثة  28ـلالقطرية، بما ف: ذلك الخبرة التقنية خالل تصميم المشروعات، وتعزيز الجودة، واإلشراف، ودعم التنفيذ )

 شعبة البيئة والمناخطط (. تما أنهما توفران مطبوعات مواضيعية ومجموعات أدوات تشغيلية. وتخ6132ف: عام 
     خصائيين وطنيين ف: مجال البيئة وتغير المناخ.اتب القطرية عن طريق تعيين خمسة ألتعزيز الموظفين ف: المت

                                                      
. وقد أشار 6131إلشراف ف: الصندوق ف: ديسمبر/تانون األول انظر تحليل أعباء عمل مدراء البرامج القطرية الذي أجراه متتب المراجعة وا 9

 بعض مدراء البرامج القطرية إلى أن المتاتب القطرية الصغيرة المزودة بعدد محدود من الموظفين المهنيين تخلق بيئة تشبه "الصومعة". 
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 إدارة الموارد البشرية -جيم 

بة . ازداد التوظيف ف: المتاتب القطرية تثيرا ف: السنوات األخيرة. وازداد توظيف الموظفين الوطنيين بنسالتوظيف -23
الخطة . وتجزء من عملية 11إلى  21، مما أوصل عددهم من 6132إلى عام  6131ف: المائة من عام  31

ن دوليا عينييتوقع زيادة أخرى سترفع العدد اإلجمال: للموظفين الميدانيين الم، 6132لعام  االستراتيجية لقوة العمل
ف: المائة من مجموع عدد  12رية سيشتلون نسبة . وهذا يعن: أن موظف: المتاتب القطالمائةووطنيا إلى حوال: 

موظف: دائرة إدارة البرامج. وخالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، من المتوقع أن تزداد هذه النسبة أتثر مع 
عادة نشر موظف: مقر الصندوق.توظيف   موظفين وطنيين إضافيين وا 

، 6133ومنذ عام  ف: المتاتب القطرية الدوليين والوطنيين.. الصندوق ملتزم بتحسين وظائف موظر الوظيفييالتطو  -24
ر يتطو الستة موظفين وطنيين ف: مناصب مهنية دولية مختلفة. وتجزء من الجهود الرامية إلى تحسين  تم توظيف

تما ستنفذ شعبة الموارد البشرية  .إحاالت التطويربرنامج  لموظفين المهنيين الوطنيين، أدخل الصندوقل :فالوظي
ة طويلة األجل لموظف دول: وظيفعلى سبيل المثال، قد تتطلب و لتوجيه الموظفين.  :وظيفبرنامجا لإلطار اليضا أ

 : قد يعط: األولوية للموظفين ذوي الخبرة الميدانية.وظيفوظيفة ميدانية. لذا فإن التقدم ال

على تدريب وتنمية قدرات موظف:  ارد البشرية ترتيزهاو ، عززت شعبة الم6132. ف: عام التدريب وتنمية القدرات -25
المتاتب القطرية. ويستمر التدريب على األنظمة المؤسسية للصندوق جنبا إلى جنب مع التدريب ف: مجاالت 
اإلشراف، واإلدارة المالية، والتوريد. وقد نظمت عدة أحداث ذات صلة ف: أفريقيا الشرقية والجنوبية وأفريقيا الغربية 

وظف: المتاتب القطرية وموظف: المشروعات. وباإلضافة إلى ذلك، أطلقت شعبة الموارد والوسطى جمعت ما بين م
هم خبرة ف: الذين لديين عتمدمال يةمهنالوظائف ال مدرب:تتيح الوصول إلى  ظائفو خدمة مبتترة لدعم الالبشرية 

  نظام األمم المتحدة وخارجه.

جراءات سياسات و  –دال   الدعمالتنسيق و ا 

مع توسع الحضور القطري للصندوق، هناك حاجة لضمان . ق المعنية بالالمركزية المؤسسيةمجموعة التنسي -26
مجموعة التنسيق المعنية بالالمرتزية المؤسسية، الدعم والتنسيق الفعالين عبر جميع الشعب. ولهذا الغرض، تنسق 

، تخطيط، وتنفيذ، ورصد دمات المنظمةدائرة خالت: يشارك ف: رئاستها نائبا الرئيس المساعدان لدائرة إدارة البرامج و 
  األنشطة الحاسمة بالنسبة لعملية الالمرتزية الفعالة.

. أحد المتونات الحاسمة بالنسبة لعملية الالمرتزية الفعالة هو تفويض السلطات للمتاتب إطار تفويض السلطات -27
خطوة أولى، أوجد الصندوق إطار تفويض بالمهام الميدانية. وتالقطرية بحيث يستطيع مدراء البرامج القطرية القيام 

السلطات الذي يضع الخطوط العريضة لهيتلية صنع القرار ف: المنظمة، ومسؤوليات، وأدوار، ووظائف الموظفين، 
بما ف: ذلك موظف: المتاتب القطرية. ومع تجميع المزيد من الخبرة من الميدان، سيتم تطوير هذا اإلطار أتثر. 

 ادرة تجريبية جارية الختبار الالمرتزية التاملة للميزانية.هناك مب، ف: غضون ذلكو 

ف: أي  مهم . تظهر خبرات المنظمات األخرى أن اتساق السياسات تحد  من أجل الالمركزيةبيئة تمكينية خلق  -28
وزاد للحضور الميدان: والالمرتزية،  أولوية أعطى متتب المراجعة واإلشراف. وبهذا الشأن، يةعملية تتعلق بالالمرتز 

إلى بعض الممارسات . وقد تمت اإلشارة 6132و 6131من تغطية مراجعته للمتاتب القطرية بشتل تبير ف: عام: 
تحسين ف: تطبيق السياسات، والممارسات واإلجراءات المالية. وسوف يقدم والمجاالت الت: تحتاج إلى الجيدة 
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يا الناشئة الت: قد تحتاج إلى عمل من قبل تقرير مراجعة يسلط الضوء على القضا متتب المراجعة واإلشراف
 اإلدارة.

جراءات إدارية تدعم بيئة عمل المرتزية. وه: تشمل ما يل:: . الدعم اإلداري -29 وضع الصندوق مبادئ توجيهية وا 
تفويض السلطات إلى مدراء الشعب من أجل توريد السلع والخدمات منخفضة على  تشرفمبادئ توجيهية للتوريد 

متا ويدمج عقد السفر العام الجديد الشراء  نية تفويض هؤالء المدراء لهذه السلطة إلى الموظفين الميدانيين.القيمة؛ وا 
. تما تم أيضا تنقيح سياسات نظام تخطيط الموارد ف: المؤسسةالمحل: للتذاتر مع سياسة السفر ف: الصندوق و 

جراءات الصندوق المتعلقة بالممتلتات لتضم المتاتب القطرية. وب اآلن أدوار  دليل إدارة السجالتيشمل المثل، وا 
 ومسؤوليات إدارة السجالت ف: المتاتب القطرية.

 النتائج الناشئة والفعالية اإلنمائية –ثالثا 

أحد أهداف استراتيجية الحضور القطري هو فعالية إنمائية أتبر لعمليات الصندوق. ويوفر هذا القسم، باستخدام  -31
دارة الصندوق، التقارير الت: أعدها متتب  ا لنتائج وأثر عمليات الصندوق عام اعرضالتقييم المستقل ف: الصندوق وا 

. ويغطي مجموعة من مؤشرات األداء التي ال توجد فيها مكاتب قطريةو البلدان التي توجد فيها مكاتب قطرية ف: 
 10المؤسس: للصندوق. طار قياس النتائجإلوفقا 

تان له أثر يؤتد هذا التقرير أن الحضور القطري للصندوق  5102.11عام ل تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق -31
، أن أداء 6132-6133، خالل الفترة عند اإلدراج "الجودةنتائج تصنيف "إيجاب: إجمال: على أداء الحافظة. وتظهر 

د مقارنة نتائج . وعناألخرىالبلدان  ه فيمنأفضل ف: المتوسط  باستمرارهو البلدان التي توجد فيها مكاتب قطرية 
البلدان التي توجد فيها مكاتب قطرية أفضل في مجاالت إدارة المشروعات، المشروعات الجارية، يتبين أن أداء 

بقليل فيما يتعلق بمعدالت الصرف، مما  البلدان التي ال توجد فيها مكاتب قطرية أفضلأداء واستدامة األثر. إال أن 
 ى.يدل على أنه قد تتون هناك عوامل أخر 

بين الموافقة على  ت الفاصلوقالتما سلط هذا التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه الصندوق ف: الحد من  -32
هر في عام أش 20.2التي توجد فيها مكاتب قطرية، قلص الوقت من المشروع وأول عملية صرف: بالنسبة للبلدان 

 2270يها مكاتب قطرية، كان هناك تقليص من التي ال توجد ف . وفي البلدان1120أشهر في عام  22.0إلى  1122
 1120.12أشهر في عام  2078إلى  1122في عام  أشهر

الذي يعده متتب التقييم المستقل ف: الصندوق، قام  5102لعام  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق -33
(، بما ف: 6132-6131د الصندوق )التجديد التاسع لموار بتحليل التقدم المحرز ف: مجاالت األولوية خالل فترة 

للمشروعات، واالبتتار وتوسيع النطاق، والمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة، والتفاءة ذلك: اإلنجاز اإلجمال: 
 13التشغيلية.

                                                      
الدول: أنه من الصعب تقديم أدلة فعلية على فوائد تؤتد تجارب منظمات مثل مصرف التنمية األفريق:، ومصرف التنمية اآلسيوي، والبنك  10

 الحضور القطري ومساهمته القابلة للقياس ف: تحسين أداء المشروعات. 
11 EB 2015/116/R.10 
12 EB2013/110/R.5 
 ترد النتائج بتفصيل أتبر ف: الملحق الرابع. 13



EB 2016/117/R.4 

1 

أنه بينما تانت  التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوقللمشروعات، وجد  اإلجمال:فيما يتعلق باإلنجاز  -34
البلدان التي توجد فيها مكاتب أو أفضل مماثلة ف:  إلى حد ما مرضيةمشروعات الت: صنفت على أنها نسبة ال
 00 مرضيةفي المائة(، كانت نسبة المشروعات المصنفة على أنها  22التي ال توجد فيها مكاتب قطرية )و قطرية

  ف: البلدان األخرى. ف: المائة فقط  62، وفي المائة في البلدان التي توجد فيها مكاتب قطرية

لمشروعات في البلدان التي توجد فيها ف: المائة من ا 23نسبة  ، صنفتباالبتتار وتوسيع النطاقيتعلق وفيما  -35
في المائة فقط في البلدان التي ال توجد فيها مكاتب قطرية. وفيما  12، مقارنة بنسبة مرضيةمكاتب قطرية على أنها 

أو أفضل كانت  إلى حد ما مرضيةالتقرير أن نسبة المشروعات المصنفة على أنها يتعلق بالكفاءة التشغيلية، وجد 
البلدان التي ال توجد فيها ف: المائة ف:  26مقارنة بنسبة ، في المائة في البلدان التي توجد فيها مكاتب قطرية 21

اضية أيضا أن وجود متاتب . وتؤتد تقييمات البرامج القطرية الت: أجريت خالل السنوات األربع الممكاتب قطرية
    : حوار السياسات، وتقاسم المعرفة، وبناء الشراتات.وق باالنخراط بصورة أتثر فعالية فقطرية يسمح للصند

، 6118بلدا منذ عام  11والذي أجري ف:  14الخاص بالصندوق، السنويمسح العمالء . ف: السنويمسح العمالء  -36
البلدان التي توجد فيها شملها. ويظهر أحدث مسح أن من البلدان الت:  ف: المائة 21تانت هناك متاتب قطرية ف: 

مكاتب قطرية تحقق قدرا أكبر من فعالية المعونة واألثر، وتبني شراكات أكثر فعالية، وتمكن من حوار سياسات 
  في البلدان التي ال توجد فيها مكاتب قطرية. عليه أفضل مما هو الحال

البرامج القطرية ومسؤول: البرامج القطرية المنتدبين أن حضور الصندوق من خالل وتؤتد المشاورات مع مدراء  -37
يمتنها من لعب دور أتثر نفوذا ف: السياسات وقضايا التنمية الريفية الت: تؤثر على الستان المتاتب القطرية 

يف: ف: تمبوديا، وغانا، الريفيين الفقراء. وتشمل األمثلة على ذلك دور الصندوق ترئيس لمجموعات عمل القطاع الر 
ندونيسيا، و  . تما أشار مدراء البرامج مهورية تنزانيا المتحدةج، ومدغشقر، و جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةوا 

 رأتث شريتا القطرية إلى أن صورة الصندوق ومالمحه البارزة ف: المتاتب القطرية قد تحسنت تثيرا، مما يجعله
  جتمع المدن:، واألمم المتحدة وغيرهم من أصحاب المصلحة. وموثوقية بالنسبة للحتومات، ومنظمات المفعالية 

 تطورها ومضامينها المستقبلية –التكاليف  –رابعا 

نشا .5102-5100تكاليف الفترة  -38 ء المتاتب القطرية مع مرور لقد تطور نهج الصندوق بالنسبة للحضور القطري وا 
ف: المراحل األولى، تان ترتيز الحضور القطري للصندوق مقتصرا فالوقت؛ وتان لذلك مضامين تتاليفية واضحة. 

غالبا بعقد استشارات أو يتم تعيينه من  –على تحسين إدارة الحافظة. ولهذا الغرض، تان يعين مسؤول قطري واحد 
  .ضيفةمرافق محدودة من قبل المؤسسات المويزود ب –قبل وتالة أخرى من وتاالت األمم المتحدة 

الالمرتزية الالحقة، تم توسيع هدف الحضور القطري للصندوق ليشمل حوار السياسات، وتقاسم  وف: مراحل -39
وظفين تبار معينين دوليا. المعرفة، وتوسيع الشراتات. ولم يتن باإلمتان تحقيق أهداف النهج الجديد إال بانتداب م

(. ومع تنفيذ 61وليا )انظر الفقرة دار نصف المتاتب القطرية تقريبا من قبل مدراء برامج معينين دواآلن تُ 
 االستراتيجية الجديدة للصندوق بشأن المتاتب القطرية، ارتفعت تتاليف المتاتب القطرية.

                                                      

أسئلة عن أداء الصندوق ف: المجاالت التالية: االلتزام بجدول أعمال فعالية يسعى هذا المسح وراء الحصول على معلومات ارتجاعية من خالل  14
نظراء المعونة؛ واألثر على الدخل، واألمن الغذائ:، والتمتين؛ وحوار السياسات؛ وبناء الشراتات. وتجمع المعلومات االرتجاعية للعمالء من ال

 .ومنظمات المجتمع المدن: الحتوميين، والجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف،
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 3الجدول   

 (2011-2015) للمكاتب القطريةالمتكررة : الميزانية السنوية دائرة إدارة البرامجلالشعب اإلقليمية 
 ماليين الدوالرات األمريتية(ب)

 تاليففئة الت

المعتمدة لعام   
6133 

ام المعتمدة لع 
6136   

المعتمدة لعام  
6131 

المعتمدة لعام   
6131 

المعتمدة لعام   
6132 

 1986 1921 1939 1926 1991 تتاليف الموظفين الوطنيين للمتاتب القطرية

 1919 1912 1982 1921 1912 إداريةغير الموظفين/تتاليف تتاليف 

 12.0 9222 9212 9.01 9257 المجموع  

 

المنتدبين مرتبات ومزايا الموظفين )مع استبعاد  6132-6133للمتاتب القطرية للفترة  المتتررةوترد الميزانية  -41
 3. وعلى الرغم من أن التتاليف اإلجمالية قد ارتفعت، إال أنه من الواضح من الجدول 3دوليا ف: الجدول  (المعينين

ين الوطنيين ف: المتاتب القطرية تانت ناجحة. ومن جهة أخرى، ارتفعت التتاليف أن جهود احتواء تتاليف الموظف
التتاليف اإلدارية العالية للمتاتب ( 6( إنشاء متاتب قطرية جديدة؛ )3اإلدارية لغير الموظفين تنتيجة للتال:: )

قطري معين وطنيا. الرنامج بعن التلك الت: يقودها مسؤول  القطرية الت: يقودها مدير برنامج قطري بالمقارنة مع
 قطري بينالبرنامج عن الواستنادا إلى التقديرات الحالية، تتراوح التتاليف اإلدارية للمتاتب الت: يقودها مسؤول 

دوالر أمريت:، بينما تتراوح تتاليف المتاتب الت: يقودها مدير برنامج قطري بين  81 111دوالر أمريت: و 21 111
  دوالر أمريت:، بحسب الموقع وترتيبات االستضافة. 611 111دوالر أمريت: و 311 111

للشعب اإلقليمية لدائرة إدارة البرامج.  نيين المهنيلموظفبيانات التتاليف المحملة على الميزانية ل 6يعرض الجدول  -41
ام مليون دوالر أمريت: ف: ع 2981إلى  6133مليون دوالر أمريت: ف: عام  1961وقد زادت هذه التتاليف من 

هذه الزيادات ف: التتاليف إضافية، نظرا إلى أن الزيادة ف: وليست  مع انتداب المزيد من الموظفين. 6132
  الموظفين ف: المقر.انيات ز ميزانيات الموظفين المنتدبين يتم التعويض عنها مباشرة بتخفيض ف: مي

 6الجدول   

 ن المنتدبون : الموظفون المهنيودائرة إدارة البرامجلالشعب اإلقليمية 
 ماليين الدوالرات األمريتية(ب)

 الفئة

المعتمدة لعام   
6133 

ام المعتمدة لع 
6136 

المعتمدة لعام  
6131 

المعتمدة لعام  
6131 

المعتمدة لعام   
6132 

 2981 2911 2912 2938 1961 *الموظفون المهنيون المنتدبون

را إلى أن هذه الوظائف موجودة بالفعل ف: الميزانية )إعادة تصنيف إن تتاليف وظائف الموظفين المهنيين ليست إضافية نظ*
 الوظائف الموجودة ف: الميزانية من المقر إلى المتاتب القطرية(.

 

. على الرغم من االحتواء الناجح لتتاليف المتاتب القطرية ف: حدود المبالغ المعتمدة ف: 5101ميزانية عام  -42
أن اتساع الحضور القطري  6132غدا واضحا خالل دورة اإلعداد لميزانية عام ، 6132-6133الميزانية خالل الفترة 

، الت: 6132يترتب عليه تتاليف إضافية. ويتسق هذا مع تجارب المنظمات اإلنمائية األخرى. وتوفر ميزانية عام 
مرتبط مباشرة  ت:مليون دوالر أمري 6، زيادة بمقدار 6132وافق عليها المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول 

 61(. وهذا يمثل، مع استبعاد تتاليف الموظفين المهنيين المنتدبين، زيادة بنسبة 1بعملية الالمرتزية )انظر الجدول 
  . 6132وعام  6132ف: المائة ف: التتاليف المتتررة للمتاتب القطرية بين عام 
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 1الجدول       

  5101و 5102، التكاليف المتكررة للمكاتب القطرية
 ماليين الدوالرات األمريتية(ب)

 فئة التتاليف

المعتمدة لعام   
6132 

المعتمدة لعام   
6132 

 النسبة المئوية مجموع التغيير 
 لتغييرل

  1916 1921 1986 تتاليف الموظفين الوطنيين

  1911 1989 1919 تتاليف غير الموظفين/تتاليف إدارية

  1911 1911 -  أتعاب المنسق المقيم

  1961 1961 - النقليادة تتاليف ز 

 52 5215 ..012 12.0 المجموع الفرعي

  (0.02) 2982 2981 الموظفون المهنيون المنتدبون

 02 5211 01201 02201 المجموع  

 

مساهمات أعلى من الصندوق لدعم التنسيق دوالر أمريت:( ب 111 111ترتبط نسبة تبيرة من الزيادة ف: التتاليف ) -43
. وتفسر الزيادة بتوسع الحضور متتب المنسق المقيملألمم المتحدة على المستوى القطري من خالل اإلنمائ: 

القطري للصندوق ويتوقع أن تستمر ف: االرتفاع مع إنشاء المزيد من المتاتب القطرية. ونتجت الزيادات األخرى ف: 
    دارية المرتبطة بذلك.التتاليف اإلضافية عن تتاليف زيادة الموظفين الوطنيين والتتاليف اإل

 1 الجدول 

 تكاليف المتكررة اإلضافية المتوقعة للمكاتب القطرية، التجديد العاشر والتجديد الحادي عشرال
 ماليين الدوالرات األمريتية(ب)

 *فئة التتاليف

المعتمدة لعام   
 6131الزيادة التقديرية لعام  6132

 لعامتتاليف السنوية تقديرات ال  6138الزيادة التقديرية لعام 
6138 

تتاليف الموظفين الوطنيين للمتاتب 
 القطرية

1921 1911 1966 2912 

تتاليف غير الموظفين/تتاليف  
 إدارية

1989 1961 1961 2912 

 1992 1932 1931 1911 أتعاب المنسق المقيم

النقل إلى المتاتب زيادة تتاليف 
 القطرية

1961 1931 1931 1911 

معدات المعايير الدنيا االستهالك )
 لألمن التشغيل:(

- 1912 1931 1932 

 00275 1211 1297 ..012 المجموع الفرعي

 (0.58) (0.29) (0.29) - التخفيض ف: تتاليف موظف: المقر

 002.2 1220 1221 ..012 المجموع  

موجودة بالفعل ف: الميزانية )إعادة  : فهذه الوظائفإضافية ليستأنها  نظرا إلىمن الجدول أعاله وظائف الموظفين المهنيين استبعدت تتاليف  *
  تصنيف الوظائف الموجودة ف: الميزانية من المقر إلى المتاتب القطرية(.

 

يبلغ مجموع استنادا إلى التوقعات الحالية، تقديرات التكاليف اإلضافية لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق.  -44
المنسق المقيم،  أتعابوالزيادات المتوقعة ف:  ،الفتتاح أربعة متاتب قطرية جديدةالتتاليف اإلضافية المتوقعة 

  6131دوالر أمريت: لعام  191 111خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق  االستهالكو وتتاليف النقل 
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ون دوالر أمريت: ملي 3929وهذه التتاليف اإلضافية، الت: يبلغ مجموعها . 6138دوالر أمريت: لعام  811 111و
خالل فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق، ستعوض جزئيا عن طريق المتاسب ف: التفاءة ف: المقر. والنتيجة 

  .6138و 6131مليون دوالر أمريت: خالل عام:  3913بقيمة  النهائية ه: زيادة تقدر

 من الحضور القطري إلى الالمركزية المؤسسية –خامسا 

إلى حد بعيد. فبعد ، تطورت استراتيجية الحضور القطري للصندوق 6111امج التجريب: ف: عام البرن انطالقمنذ  -45
أصبح ضيق النطاق يهدف إلى دعم اإلشراف المباشر على المشروعات التي يدعمها الصندوق، أن تان برنامجا 

دارة االنخرا، و إدارة الحافظةاآلن يضم مسؤوليات كثيرة على المستوى القطري، بما في ذلك  ط في السياسات، وا 
كبار من قبل  يدار تطورت أيضا، وأصبح حوالي نصفها اآلنالمكاتب القطرية  كما أنالمعرفة، وبناء الشراكات. 

وفي السنوات القليلة األخيرة، خاض الصندوق تجربة إنشاء مكاتب إقليمية فرعية  .منتدبين مدراء برامج قطرية
       بلدان.مسؤولة عن العمليات في أربع أو خمس 

البلدان  تحققعدة مؤشرات للتقييم، ل بالنسبةو  وتشير البيانات المتاحة إلى الفوائد العديدة للحضور القطري للصندوق. -46
أفضل من تلك الت: ال توجد فيها متاتب قطرية، مما يشير إلى الفعالية اإلنمائية أداء الت: توجد فيها متاتب قطرية 

وبينما أن التتاليف اإلضافية للمتاتب القطرية قد زادت مع افتتاح المزيد منها، ق. القطري للصندو  األتبر للحضور
فإن الصندوق قد نجح ف: احتواء تلك التتاليف. واستضافة المتاتب من قبل وتاالت األمم المتحدة والوتاالت 

 .اليفيةيتسم بالتفاءة التتاإلنمائية الدولية قد ساعد بال شك ف: جعل الحضور القطري للصندوق 

، سيقّيم متتب التقييم المستقل ف: الصندوق الحضور القطري للصندوق بهدف تقاسم الدروس 6132خالل عام  -47
خطة خطط إدارة الصندوق لتقديم تالمستفادة والخروج بتوصيات لجعل جهد الالمرتزية أتثر فعالية وتفاءة. و 

. وستستنير الخطة بتل من تقييم متتب 6132ل إلى المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األو  مؤسسية لالمركزية
  التقييم المستقل ف: الصندوق وتقييم اإلدارة لتجربة الصندوق.

  وف: عرض هذه الخطة على المجلس التنفيذي، ستعالج اإلدارة قضايا تشمل ما يل:: -48

لذي تمثله المتاتب " امحوريال المجمعنموذج العدد والمزيج األمثلين ألنواع المكاتب القطرية، بما في ذلك " (أ )
  اإلقليمية الفرعية من أجل تعظيم تغطية عمليات الصندوق؛

الذين تحتاج إليهم المتاتب القطرية من أجل تقديم أداء أفضل ف: المجاالت مستويات وأنواع الموظفين  (ب )
التشغيلية الحاسمة، والمستوى األدنى من الموظفين ف: المقر لضمان اتساق السياسات، واإلجراءات، 

   المعارف.و 
السياسات واإلجراءات المطلوبة، بما ف: ذلك المزيد من تفويض السلطات لدعم العمليات الالمرتزية، مع  (ج )

 ضمان وجود رقابة مالية وائتمانية.
 وحرتة موظف: المتاتب القطرية.إطار الموارد البشرية الضروري من أجل التطوير المهن:  (د )
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 5101فبراير/شباط  0ا حتى المكاتب القطرية للصندوق الموافق عليه
 ات البلد المضيفاتفاق التشغيلي التنفيذي المجلس موافقة سنة  البلد عدد اإلقليم

 X X 6131 أفغانستان   3 آسيا والمحيط الهادي

  X 6133 بنغالديش   6 

   6133 كمبوديا   1 

  X 6111 الصين  1 

   6111 الهند 2 

   6133 إندونيسيا  2 

   6136 الو الديمقراطية الشعبيةجمهورية  1 

 X X 6131 ميانمار   8 

   6118 نيبال   9 

  X 6118 باكستان 31 

  X 6119 الفلبين 33 

  X 6118 سري النكا  36 

   6111 فييت نام   31 

 1 00    مجموع آسيا والمحيط الهادي

   6136 بوروندي 3 أفريقيا الشرقية والجنوبية

   6111 إثيوبيا   6 

   6118 كينيا   1 

   6118 مدغشقر  1 

 X  6133 مالوي 2 

   6118 موزامبيق   2 

   6118 رواندا   1 

   6118 أوغندا   8 

   6111 جمهورية تنزانيا المتحدة   9 

   6119 زامبيا   31 

 01 7    مجموع أفريقيا الشرقية والجنوبية

  X 6118 ولة بوليفيا المتعددة القومياتد  3 أمريكيا الالتينية والكاريبي

  X 6118 البرازيل   6 

 X  6131 كولومبيا   1 

  X 6133 غواتيماال   1 

  X 6111 هايتي   2 

 X  6111ما قبل عام  *بنما   2 

   6111ما قبل عام  بيرو   1 

 . 2    مجموع أمريكا الالتينية والكاريبي

   6111 مصر   3 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا 

 X X 6131 قيرغيزستان  6 

   6131 المغرب  1 

  X 6111 السودان   1 

 X X 6131 تركيا 2 

  X 6111 اليمن   2 

 5 2    مجموع الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
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 X X 6136 بنن   3 أفريقيا الغربية والوسطى

   6118 بوركينا فاسو   6 

   6119 الكاميرون 1 

 X X 6131 تشاد   1 

   6131 كوت ديفوار 2 

   6111 جمهورية الكونغو الديمقراطية 2 

   6118 غانا   1 

   6118 غينيا   8 

 X X 6131 ليبريا   9 

   6133 مالي   31 

   6133 النيجر   33 

   6111 نيجيريا   36 

   6111 السنغال   31 

   6131 سيراليون   31 

 00 00    مجموع أفريقيا الغربية والوسطى

 5. 21   21 مجموع الصندوق

.وسوف يستبدل ف: المستقبل استنادا إلى المعايير الحالية 6131أغلق المتتب القطري ف: بنما ف: عام  *  
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 الملحق الثان:

 واتيماال
هايتي

كولومبيا

بيرو
بوليفيا

المغرب

السنغال

البرازيل

 ينيا
سيراليون

ليبريا كوت ديفوار
بنن انا

بوركينا 
ماليفاسو النيجر

نيجيريا
تشاد

مصر

السودان

تركيا

الكاميرون

الديمقراطية جمهورية الكونغو بوروندي
أو ندارواندا كينيا

تنزانيا

زامبيامالوي

موزامبيق

مد شقر

إثيوبيا

اليمن

أفغانستان

قير يزستان الصين

باكستان

الهند
نيبال

بنغالدي 

نكاال سري 

ميانمار

كمبوديا

الوس

إندونيسيا

الفلبين

المكاتب القطرية للصندوق
    في عام 

المخطط لها
 سيا والمحيط الهادي

أفريقيا الشرقية والجنوبية
أمريكا الالتينية والكاريبي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
أفريقيا الغربية والوسطى

شعب الصندوق
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 الملحق الثان:

 اإلقليمية الفرعية المجمعاتوصف 

اإلقليم: الفرع: ف: غواتيماال هو أول متتب إقليم: لشعبة  لمجمعا. إن اإلقليمي الفرعي في  واتيماال المجمع -1
ف: غواتيماال، أخذ الصندوق ف: االعتبار  المجمعأمريتا الالتينية والتاريب: )تبعه متتب بيرو(. وعند إنشاء 

الصعبة ف: التشابهات ف: اإلقليم الفرع:، وحجم البلدان، وحجم الحوافظ، والمخاطر، والظروف و الجغرافيا، والربط، 
  الحجم المحتملة.  فوراتبلدان معينة، وو 

من قبل عليه ، ويتم اإلشراف وبنما ،وهندوراس ،وغواتيماال ،والسلفادور ،بليزل الحوافظ القطرية المجمع غط:وي -2
، والثان: مدير برنامج قطري من 5-أحدهما منسق/مدير برنامج قطري من درجة ف – مديري برامج قطرية منتدبين

ف: الوقت ، ومساعد برنامج قطري. و عن البرنامج القطري مسؤوال، و اوطني موظفا المجمع. تما يوظف 4-درجة ف
. ويقوم محلل برامج ومساعد برامج ف: المقر المجمعن من الُشعب األخرى ف: الحاضر، ال يوجد أخصائيون تقنيو 

  عنية.على أساس ما هو مطلوب لتلبية احتياجات المتتب وحوافظه الم المجمعبدعم 

 قليم، مع تجنبلدان اإلببمن أجل توفير مستوى أعلى من االهتمام  المجمع: أمريتا الالتينية والتاريب أنشأت شعبة -3
       محدودة.وميزانيات إدارية  وعات قليلةمشر ذات بلدان إنشاء متاتب ف: 

 المجمع نع 3104 ول/تانون األف: ديسمبر أول تقرير عن مجمعات الصندوق متتب المراجعة واإلشراف أصدر -4
مرتز لصندوق. وعموما، وجدت المراجعة أن لمرتز بتتعلق مراجعة  أول ههذ تتانو  ؛غواتيماالف: اإلقليم: الفرع: 

العالقة مع الوتالة و تفاية الخدمات؛ و ؛ مؤسسيةمتطلبات الل: االمتثال لبالتال: أداء جيدا فيما يتعلق حققغواتيماال 
  تتل.اإلنمائ: المجتمع و رتاء اآلخرين ف: غواتيماال مع الش وتفاعله ؛المضيفة له

األخرى.  قاليمتقاسم مع األاللتترار و لتأدوات فيها على عدد من الممارسات الجيدة للنظر  ف: التقرير لط الضوءوسُ  -5
دام ، بما ف: ذلك استخإلى مدير البرنامج القطري المجمعمن إدارة الميزانية  هو نقل مسؤوليات أحد هذه األمثلةو 
امج. ثانيا، تانت أمريتا الالتينية فظة البر احبصلة متوالمعامالت ال، الصندوقف: إلدارة الميزانية  مؤسس:نظام الال

 ،نتائج إيجابية من حيث التفاءة اإلجرائية ثبتأاألمر الذي محل:، وتيل سفر  أدخلي ذاألول ال اإلقليموالتاريب: 
دارة الميزانية. وتشمل العوامل األخرى  التخطيط و فريق، العمل اإليجاب: تنهج  المجمعالت: تسهم ف: فعالية وا 

  ( مع المقر.عن بعدالفيديو مؤتمرات يسر من خالل الموالتفاعل الجيد ) ،مفصلالالمسبق 

 041 س بلدان تضمجنوب شرق آسيا خممرتز . يخدم نام تيجنوب شرق  سيا، فيلاإلقليمي الفرعي  المجمع -6
ومدير نام،  تيفيل القطري مديرال المجمعف: ق الثالث(. ويعمل لح)انظر الم ينلريفيا ستانال مننسمة مليون 

المسائل االئتمانية واإلدارة، وموظف خدمة  يغط: مسؤول عن البرنامج القطريلتمبوديا وتايلند، و البرنامج القطري 
يوجد مقرهما رامج قطرية ب مسؤول:و  ف: مقر الصندوق، لميانمار مدير برنامج قطريأيضا  المجمع ضمعامة. وي

مع استثمار و . امشروعا جاري 55 أصل من 02 المجمعهذا  يدعمو . وجمهورية الو الديمقراطية الشعبيةتمبوديا ف: 
الصندوق مؤسسة يعد ، أمريت: مليون دوالر 215 بقيمةوتمويل مشترك  دوالر أمريت: مليون 251مجموعه  يبلغ

    البلدان. تلكدولية تبيرة ف:  تمويل

اإلقليم: الفرع: لشعبة آسيا والمحيط الهادي هيتلية واضحة لإلدارة اليومية، تستفيد من مهارات  المجمع يوفر نهج -7
عبر شبه اإلقليم، مع تقديم مسؤول: البرامج القطرية الدعم عبر البلدان  2-وخبرات موظفين على مستوى ف

رونة، حيث يتحمل الموظفون مسؤوليات متنوعة ف: وتقاسمهم للمسؤوليات. ويتيح هذا النهج نموذج تنفيذ أتثر م
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 الملحق الثان:

عدة بلدان. وخير مثال على هذه المرونة هو المدير القطري لفييت نام، الذي تولى مؤخرا قيادة تصميم مشروعات 
 .جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةف: 
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 الملحق الثان:

ن مع وجود وعدم البلدا مقارنة أداء :5102التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  
 وجود مكاتب قطرية 

أداء المشروعات ف: مجاالت مختارة ذات أولوية  6132حلل التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق لعام  -1
لصندوق. وشملت هذه المجاالت ما يل:: االبتتار وتوسيع النطاق، والمساواة بين الفترة التجديد التاسع لموارد 

  ة، والتفاءة التشغيلية، وأداء الدول الهشة، والالمرتزية على المستوى القطري.الجنسين وتمتين المرأ

أو أفضل بالنسبة  إلى حد ما مرضية، النسبة المئوية للمشروعات المصنفة على أنها 2تما هو مبين ف: الجدول  -2
طرية والت: ال توجد فيها ف: المائة( ف: البلدان الت: توجد فيها متاتب ق 11مماثلة ) لإلنجاز اإلجمالي للمشروعات

  متاتب قطرية. 

ف: البلدان الت:  مرضيةإال أن تحليال أتثر تفصيال يتشف عن نسبة أعلى من المشروعات المصنفة على أنها  -3
ف: المائة من المشروعات ف: البلدان الت: توجد فيها متاتب قطرية على  11توجد فيها متاتب قطرية: صنفت نسبة 

 ف: المائة ف: البلدان الت: ال توجد فيها متاتب قطرية.  62نسبة  مقارنة مع مرضيةأنها 

  2الجدول 
 اإلنجاز اإلجمالي للمشروعات بحسب سنة اإلنجاز

 أو أفضل( إلى حد ما مرضية)النسبة المئوية للمشروعات المصنفة          

  

متاتب  الت: توجد فيهافذة ف: البلدان المن اتعو أدناه أن المشر  5الجدول  يبين ،النطاق وتوسيع لالبتكاربالنسبة  -4
متاتب  الت: ال توجد فيهاف: البلدان ات عو من المشر  للغاية مرضيةات صنيفنسبة أتبر من ت حصلت علىقطرية 

توسيع لالبتتار و بالنسبة  مرضية ات على أنهاعو مشر الف: المائة من  52قطرية. وباإلضافة إلى ذلك، تم تصنيف 
الت: ال توجد فيها متاتب  البلدان ف:ف: المائة  32مقارنة مع نسبة  قطرية متاتب توجد فيهاالت: ف: البلدان النطاق 
  قطرية. 
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 الملحق الثان:

 2 الجدول
 االبتكار وتوسيع النطاق

 أو أفضل( إلى حد ما مرضية)النسبة المئوية للمشروعات المصنفة 

 
 

(، حصلت المشروعات ف: البلدان الت: 1)الجدول  وعند تقييم األداء المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة -5
ف: المائة( من المشروعات ف: البلدان  9للغاية ) مرضيةتوجد فيها متاتب قطرية على نسبة أعلى من تصنيفات 

ف: المائة(. وعالوة على ذلك، حصلت المشروعات ف: البلدان الت: توجد فيها  1الت: ال توجد فيها متاتب قطرية )
ف: المائة( من المشروعات ف: البلدان الت: ال  11) مرضيةعلى نسبة أتبر بتثير من تصنيفات متاتب قطرية 

ف: المائة(. وأحد التفسيرات لألداء األفضل ف: البلدان الت: توجد فيها متاتب قطرية  16توجد فيها متاتب قطرية )
 ميم قضايا المنظور الجنسان:. هو أن العديد من هذه المتاتب لديها موظف أو استشاري متفرغ مسؤول عن تع

 1 الجدول
 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  

 أو أفضل( إلى حد ما مرضية)النسبة المئوية للمشروعات المصنفة 

 
 

وباإلضافة إلى النتائج الموجزة أعاله، حلل التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق العالقة بين المتاتب  -6
ءة التشغيلية. وتشف هذا التحليل عن أن التفاءة التشغيلية ه: أفضل ف: البلدان الت: توجد فيها القطرية والتفا

أو أفضل( منها ف: البلدان الت: ال توجد فيها متاتب قطرية  1ف: المائة حصلت على تقدير  26متاتب قطرية )
  أو أفضل(. 1ف: المائة حصلت على تقدير  26)

نتائج تقييم البرنامج القطري بأن المتاتب القطرية ه: محرتات حاسمة لنتائج تشغيلية  ويؤتد هذا التحليل العديد من -7
 أفضل تساهم ف: تعزيز الفعالية اإلنمائية للبرامج القطرية للصندوق.
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ف: باالنخراط بصورة أنشط  للصندوقأيضا أن وجود المتاتب القطرية يسمح هذه تؤتد تقييمات البرامج القطرية و  -8
بنغالديش أن ل تقييم البرنامج القطري على سبيل المثال، تشفو وبناء الشراتات.  ة،المعرف قاسموت، تحوار السياسا

 ،وتحسين الشراتات مع الحتومة ات،إنشاء متتب قطري ف: دتا تان خطوة إيجابية ف: تعزيز تنفيذ المشروع
   اآلخرين. نمائيينشرتاء اإلالو  ،ألمم المتحدةلالقطري  فريقالو 



 EB 2016/117/R.4 الملحق الخامس

39 

 *صد للمكاتب الُقْطريةإطار الر 

ح إطار الرصد هذا حين يصبح جزءا من الخطة المؤسسية لالمرتزية، والت: ستقدم إلى المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون سيتم تنقي *
 6132 األول

 الهدف المنجز  الغرض/المستهدف  المؤشر الفئة

االنتشار  
وتوسيع 
 النطاق

 (3105) 41 2015 بحلول عام  51  عدد البلدان الت: تغطيها المتاتب الُقْطرية 1.1

 %17% و52 ل: الحافظةالنسبة المئوية من إجما  ها متاتب ُقْطريةفيتمويل الصندوق ف: البلدان الت:  وقيمة اتعو ر عدد المش 1.1

المشروعات الت: يمولها الصندوق والت: تولت الحتومة المعنية أو جهات عدد   1.1
 مانحة أخرى توسيع نطاقها

 نشاطا 42 يتابع 

إعداد 
البرنامج 
 الُقْطري

 ف: المائة 011 ف: المائة  011 عدد بعثات التصميم الت: شارك فيها موظفو المتاتب القطرية  1.1
فرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج الت: شارك فيها عدد برامج ال 1.1

 موظفو المتاتب القطرية
 ف: المائة 011 ف: المائة  011

 5.5أشهر ) 5.5 3103انخفاض عن عام  الفترة ما بين الموافقة والدخول ف: حيز النفاذ  1.1 تنفيذ المشروع
  أشهر(

 05.2أشهر ) 00.0 3103انخفاض عن عام  والصرف األولاألشهر الفاصلة بين الموافقة على المشروع   1.1
 أشهر(

 ف: المائة  011-71 ف: المائة  011 شارك فيها موظفو المتاتب القطريةعدد بعثات اإلشراف/دعم التنفيذ الت:   1.1
 %02 ئةف: الما  15 بمتوسط   2012 زيادة من   نسبة التمويل المصروف تنسبة مئوية من الموارد الت: يمتن صرفها  1.3
ف:  37يوما ) 01 2012 انخفاض عن متوسط عام   األيام الفاصلة بين تقديم طلب السحب والصرف   1.3

3100) 
  4.13 3103تحسن عن متوسط عام  لمجموعة مختارة من الجوانب االئتمانية تقرير وضع المشروع تصنيفات  1.3

إرساء 
 الشراتات

 %51 يتابع  ية من إجمال: تتاليف المشروعاتتنسبة مئو  تمويل المشترك )المحل: والخارج:(ال  3.1
 (3105) 4.70 العمالء مسح التنسيق المعزز لبرامج الصندوق مع الجهات المانحة األخرى  3.1

حوار  
 السياسات

 يات الوطنية الت: جرى تمثيل الصندوق فيها:منتدعدد ال  3.1
 الحتومة  3.1.1
 الجهة المانحة  3.1.1

   يتابع 

11  

71  

امج الصندوق واآلليات واألهداف الوطنية للحد من الفقر بين بر  مواءمةتعزيز ال  3.1
 الريف:

 (3105) 5.33 العمالء مسح

الناتجة عن أنشطة الصندوق، والت: تتصدى للقضايا والتغيرات  التغيرات السياساتية  3.1
 المتعلقة بالفقر الريف:

  43 يتابع 

إدارة المعارف  
 واالبتتار

  15 دة سنويا على األقلواح  عدد فرق إدارة البرامج القطرية 3.1
 %011 ف: المائة  011 عدد عمليات االستعراض السنوية للبرامج الُقطرية  3.1

إدارة المتاتب 
 الُقْطرية

 51 موافقات المجلس التنفيذي  عدد المتاتب الُقْطرية الموافق عليها 1.1

البلد  تعاقد مع الموظفين، توقيع اتفاقال  المتاتب العاملة  1.1.1
 المضيف

 23و 21

 متاحة وتم توفيقها  3104أنجزت بنهاية   امجيةارية والبر اإلد – احةتتاليف المتتب القطري المت  1.1

% من مدراء ومسؤول: البرامج 011 عدد الموظفين المحليين ممن لديهم عقود مباشرة مع الصندوق  1.1
     اتفاق البلد المضيفالقطرية ف: بلدان ب

011% 

 مدير برنامج قطري 31 يتابع  ف: المتاتب الُقْطرية عدد الموظفين الدوليين المعينين 1.3

 3 يتابع  عدد الحسابات المصرفية للمتاتب الُقْطرية: 1.3

 %011 ف: المائة من الحسابات المطلوبة  الحسابات المفتوحة  1.3.1

 %011 ف: المائة من الحسابات المفتوحة  011 الحسابات الت: يجري توفيقها على أساس شهري  1.3.1


