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 اإلجراءات التشغيلية لالستراتيجيات القطرية
 مقدمة – أولا 
اتخذتها إدارة الصندوق لتحسين برامج المجلس التنفيذي بالمبادرات الت: إعالم هذه المذترة الغرض من  -1

السادة ممثل: الدول األعضاء ف: المجلس وتزويد  ،ندة إلى النتائجلمستالفرص االستراتيجية القطرية ا
باستراتيجية عمل تأشيرية إليصال خدمات الصندوق على مدى فترة محددة لدعم إنجاز األهداف اإلنمائية 

 الملموسة من خالل القطر المعن:.

 الخلفية –اا ثاني
عام  امن بين المخرجات األساسية لخطة عمل الصندوق لتحسين فعاليته اإلنمائية الت: تمت صياغته -2

تأتيد هذا اإلطار المنقح على  ءاج. و 1الستراتيجياته القطريةعلى إطار منقح التنفيذي  ، وافق المجلس2006
النتائج والمساءلة والملتية القطرية. ومن ثم تم تحديث المبادئ التوجيهية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية 

 السنوات الثالث األولى من التنفيذ. ، وذلك لالستفادة من الدروس المستقاة من2010عام 

 ،والدروس الت: استفاد منها الصندوق ،قييم مستقل، وبعد التوصيات الت: خرج بها ت2015وف: عام  -3
إدارة البرامج نهجها دائرة المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف األخرى، استعرضت ممارسات باالستنارة بو 

قطرية نشرت ف: ديسمبر/تانون الستراتيجيات الوطورت إجراءات تشغيلية منقحة ل ،القطريةات لالستراتيجي
وير اإلجراءات الجديدة باستخدام نهج تشاوري وتشارت: انطوى على مجموعة عمل . وتم تط2015األول 

ويرد أدناه الخصائص الرئيسية لهذه اإلجراءات  .من أصحاب المصلحة التشغيليين ف: الدائرة بأسرها
 المنقحة.

الخصائص الرئيسية لإلجراءات التشغيلية المنقحة لبرامج الفرص الستراتيجية –ثالثاا 
 القطرية

ا، سواء على شتل برنامج إجباري ايعتبر وضع استراتيجية لجميع البلدان الت: للصندوق انخراط نشط فيها أمر  -4
أدناه(. وقد أوضحت نتائج تحليل  هوصفتما يرد لفرص االستراتيجية القطرية أو مذترة استراتيجية قطرية )ل

فترة أساس األداء ف: د على تخصيص الموار بلد مشارك ف: نظام  102، بأن من بين 2015أجري عام 
نصف هذه البلدان تقريبا ليس لديها برنامج للفرص  ،(2018-2016التجديد العاشر لموارد الصندوق )

الضوء على الفرص وضع االستراتيجية القطرية )سواء تان هذا البرنامج نشطا أو ف: الذخيرة(. ويسلط هذا ال
ة على حد سواء. ويمثل برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الضائعة من وجهة النظر االستراتيجية والتشغيلي

عادة تموضع الصندوق، تما أنه يمثل أداة يمتن من خاللها للصندوق أن يستجيب  نقطة حاسمة للتمعن وا 

                                                      
مخرجات خطة العمل اقتراح بصيغة معدلة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى ، EB 2006/88/R.4انظر الوثيقة  1

 النتائج.
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وتسعى اإلجراءات الجديدة إلى ردم هذه الفجوة من خالل طلب وجود . للسياقات واألوضاع المتغيرة
 لبلدان الت: يعمل فيها للصندوق.استراتيجية قطرية لتل ا

جميع ل هو مطلوب. و ةالمتبع المعيارية سةر اممسيستمر إعداد برامج الفرص االستراتيجية القطرية باعتباره ال -5
ها أو أنشطة ال عالقة ل اتعو مشر أنشطة البلدان الت: يتون الصندوق فيها نشطا سواء من خالل 

ذا تانت الدولة العضو والصندوق غير قادرين على تحديد أهداف  بمشروعات أو مزيج من االثنين. وا 
 مذترة استراتيجية قطرية.اد إعدد برنامج على المدى المتوسط، عندئذ يتم إعدامفصلة أو 

 يتم إعداد مذترة استراتيجية قطرية ف: ظل الشروط التالية: -6

 لد؛انعدام اليقين بشأن انخراط الصندوق ف: الب (أ )

 عدم وجود استراتيجية إنمائية متوسطة األجل لتأطير دعم الصندوق؛ (ب )

عدم انخراط الصندوق فيها، أو انخراطه على القطرية نتيجة لفترة طويلة من  عدم تفاية المعرفة (ج )
 مستوى محدود؛

 مة مع الدورات السياسية؛ءانعدام اليقين نتيجة لألوضاع الهشة أو لعدم الموامن فترة  (د )

مواءمة فترة برنامج الفرص االستراتيجية القطرية مع فترة ثالث وثائق استراتيجية الحاجة إلى  (ه )
 حتومية رئيسية.

لبلدان ليمتن إعداد مذترة استراتيجية قطرية بالنسبة  ،شريطة موافقة إدارة الصندوق ،وباإلضافة إلى ذلك -7
ماليين دوالر  5األداء الت: يعادل فيها مخصص البلد المعن: بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس 

يتوقع من معظم الفرق تما  ،أمريت: أو يقل عن ذلك، ويتوقع لهذه المذترة أن تتون مرحلية بطبيعتها
 لفرص االستراتيجية القطرية.لالقطرية العمل صوب إعداد برنامج متتامل 

لفترة قد تصل إلى ست  إعداد برنامج الفرص االستراتيجية القطرية مبدئيايتم  المدة والتواتر والتحديثات. -8
استراتيجيات التنمية الوطنية، مثل إلى أقصى حد ممتن يجب مواءمتها مع الظروف القطرية ) ،سنوات

ويتم إعدادها  ،والدورات االنتخابية(. ويتوقع لمذترات االستراتيجيات القطرية أن تتسم بدورة أقصر بتثير
 لت: يتم استخدامها ف: ظلها.شهرا، بسبب الظروف األتثر تقلبا ا 24مبدئيا لفترة 

توفر اإلجراءات الجديدة مطلبا  التركيز على المخرجات القابلة للقياس التي تسهم في األهداف القطرية. -9
لجميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية، أال وهو وضع سلسلة نتائج واضحة من أنشطة الصندوق دعما 

 األهداف االستراتيجية ف اإلنمائية لبلد بعينه. ويتم تقريرلألهداف االستراتيجية لتسهم ف: تحقيق األهدا
لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية من خالل التقاطع بين األهداف اإلنمائية الخاصة بالبلد المعن: والميزة 

ويتم عرض برامج الفرص االستراتيجية القطرية على مستوى استراتيج: بالترتيز على النسبية للصندوق. 
االستراتيجية أتثر من الترتيز على األنشطة. وتستند برامج الفرص االستراتيجية القطرية على  األهداف

هذه تيف يمتن لألنشطة  نظرية التغييرنظرية التغيير الت: يتم تلخيصها ف: إطار اتفاقيات النتائج. وتوضح 
ف: تحقيق  أن تسهم (اتال عالقة لها بالمشروعأو  مشروعاتسواء تانت على شتل )الجارية والمخطط لها 

باألهداف اإلنمائية للبلد المعن:. أما مذترات ألخير وما عالقة اتل هدف استراتيج: من هذه األهداف 
 االستراتيجيات القطرية فال تتطلب وجود إطار لألهداف.
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ف: حين يفسر النص  ،وتلخص األهداف االستراتيجية مزيدا من المخرجات القابلة للتحقيق والقابلة للقياس -11
تيف يمتن للمخرجات اإلفرادية أن تسهم ف: أهداف استراتيجية متعددة. ويتم وضع تل مخرج تحت الهدف 

 أتثر من غيره.االستراتيج: الذي يسهم فيه 

تتبع عملية برامج الفرص االستراتيجية القطرية عرضا شامال لإلنجازات السابقة وتحليال  نهج تصميم متكرر. -11
لتصميم برامج  بين الصندوق والبلد المعن: :. وتتطلب الطبيعة المشترتةاتالحالية والسياق السياسللتحديات 

عملية حوار مع الحتومة والشرتاء اإلنمائيين بهدف توليد فهم مشترك للتوجه  الفرص االستراتيجية القطرية
الفرص استعراض برامج م التال:. ويت الفرص االستراتيجية القطريةاالستراتيج: الذي سيتبعه برنامج 

من قبل فريق إدارة البرنامج القطري ولجنة االستراتيجيات التشغيلية والتوجيه السياسات:  االستراتيجية القطرية
وباإلطار االستراتيج: والسياسات: المطبق قبل أن توافق  ،لتوفير المشورة ولضمان االمتثال لمهمة الصندوق

لس التنفيذي. أما عملية مذترات االستراتيجية القطرية فتستفيد من عليه إدارة الصندوق ويستعرضه المج
 للعلم. ونشرها على موقع الصندوق استعراضات النظراء قبيل موافقة إدارة الصندوق عليها 

ف: الفصل األول من تل عام، يوافق نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج على . التخطيط السنوي -12
امج الفرص االستراتيجية القطرية، ومذترات االستراتيجية القطرية. وبعد هذه الموافقة، الخطط اإلقليمية لبر 

تغدو برامج الفرص االستراتيجية القطرية )وما يرفق بها من المذترات المفاهيمية للمشروعات(، ومذترات 
 جزءا من الذخيرة الرسمية لألنشطة القطرية.  ،االستراتيجيات القطرية

الفرص االستراتيجية مذترات االستراتيجية القطرية وبرامج تشير تل من  التأشيرية والذخيرة األولية.الموارد  -13
للموارد المالية المتوقع توفرها من الصندوق خالل فترة االستراتيجية القطرية. وتلما تان ذلك مالئما  القطرية

والحالة الرديئة. تذلك يتم إدماج  أيضا يتم عرض حجم المظروف المال: من خالل تصورين للحالة الجيدة
وف: تجزء من االستراتيجية القطرية.  ،بما ف: ذلك البرامج اإلقليمية والعالمية ذات الصلة بالبلد ،د المنحر موا

وحده، يتم إرفاق مشروع استثماري واحد على األقل أو مذترة  الفرص االستراتيجية القطريةحال برنامج 
 اتمذترات المفاهيمية للمشروعات لمصادقة لجنة االستراتيجيالمج. وتخضع مفاهيمية لمنحة بهذا البرنا

. ويعتبر تاريخ موافقة هذه اللجنة تاريخ الفرص االستراتيجية القطريةالتشغيلية والمشورة السياسية مع برنامج 
فقة على الموافقة على مفهوم المشروع. وف: حال أدخلت تعديالت تبيرة على مفاهيم المشروعات بعد الموا

التشغيلية  ات، يغدو من اإللزام: إعادة العرض على لجنة االستراتيجيالفرص االستراتيجية القطريةبرنامج 
المذترات المفاهيمية للمنح، فه: تأشيرية ويتم استعراضها بصورة منفصلة، بما  وأماية. اتوالمشورة السياس

جراءاتالمنح يتماشى مع سياسة   .هاوا 

لم يتم وبصورة طاغية االلتزام بإجراء تقديرات  تظم للتقدم المحرز.نز التقدير الذاتي المإعادة التقييم وتعزي -14
اإلجراءات السابقة. وأما هذه اإلجراءات منتظمة لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية، تما أوصت به 

التجريبية الحديثة، فه: تتطلب استعراضات لنتائج برامج الفرص االستراتيجية القطرية عند منتصف الفترة 
وإلدخال بعض التصحيحات ف: منتصف  ،والدروس المستفادةلتقدير التقدم المحرز ف: تحقيق النتائج 

أداة رئيسية  الفرص االستراتيجية القطريةستعراضات نتائج برامج الالطريق إذا تان ذلك مطلوبا. وتوفر 
للعملية المستمرة للرصد والتعلم من التنفيذ، تما أنها معممة ف: عمليات المصادقة المؤسسية لدعم استعراض 

 يجية.، أو المراجعات المبترة لالستراتالفرص االستراتيجية القطريةالمقترحات، مثل تمديد نفاذ مفعول برنامج 
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(، ينخرط الفرص االستراتيجية القطريةطول برنامج أو عند منتصف الفترة اعتمادا على ) ثالث سنواتوتل  -15
. الفرص االستراتيجية القطريةالفريق القطري مع أصحاب المصلحة ف: البلد إلجراء استعراض لنتائج برنامج 

ت: يوجز التقدم المحرز ف: التنفيذ، ويؤتد يتم إعداد تقرير قصير عن التقدير الذا ،وخالل هذه االستعراضات
استراتيجية بطول ست سنوات يمتن أن تعدل الستراتيجية الت: أعدت. وحيث أن على األهمية المستمرة ل

الفرصة للتفتير ف:  الفرص االستراتيجية القطريةهذه االستعراضات لنتائج برامج توفر خالل سياق التنفيذ، 
وف: إطار  ،مع ما ينجم عنها من تغيرات استراتيجية ،لب البلد وأولوياتهالتغييرات الت: طرأت على مطا

 دع:تسهذه االستعراضات تغييرات تبيرة ف: السياق العام واألولويات القطرية مما يالنتائج. وعندما تعتس 
. أما القطريةلفرص االستراتيجية تغييرا جوهريا ف: دعم الصندوق، قد يتون من المالئم إعداد برنامج جديد ل

 فه: تتطلب مثل هذه االستعراضات للنتائج.  مذترات االستراتيجيات القطرية

لفترات  الفرص االستراتيجية القطريةيمتن تمديد برنامج تقرير كل من الكفاءة والفعالية. المرونة والبساطة ل -16
فرص نامج جديد للأو يمتن االستعاضة عنه ببر  ،قد تصل إلى ثالث سنوات عدة مرات تما يتطلب األمر

سنة  لفترة، أو بمذترة استراتيجية قطرية. ويمتن تمديد مذترات االستراتيجيات القطرية االستراتيجية القطرية
الفرص وتضمن هذه المرونة بذل الجهود الت: تنطوي عليها عملية إعداد برنامج واحدة تل مرة. 

رات تبيرة يي إذا أفصح استعراض النتائج عن تغي، عندما يتون هنالك حاجة لها فقط، أاالستراتيجية القطرية
 لصندوق.اقدمه طلب تغييرات عامة ف: الدعم الذي يف: السياق العام واألولويات القطرية مما يت

، يتم إعداد استعراض إلنجاز الفرص االستراتيجية القطريةمع استتمال برنامج  .تقدير النتائج عند اإلنجاز -17
من استتمال البرنامج. وتعد هذه األولى البرنامج القطري ضمن الستة أشهر إدارة البرنامج من قبل فريق 

مما يمثل  ،وأداء الصندوق ف: تحقيقها ،االستعراضات تقييمات ذاتية لتحقيق األهداف االستراتيجية للبرنامج
ى خلفية أداة للتعلم وأداة للمساءلة ف: آن معا للفريق القطري. ويتم تقدير النتائج ف: المقام األول عل

الفرص االستراتيجية امج ر بإنجاز الواردة ف: إطار قياس نتائج البرنامج. تذلك يقصد باستعراضات المؤشرات 
ستخلص الدروس العملية من تنفيذ البرنامج السابق والت: يمتن إدراجها ف: تصميم تأيضا، أن  القطرية

الدروس المستفادة الت: ال تعتبر هامة لبرامج االستعراضات أيضا تقتنص هذه البرنامج الجديد. تما 
نما  أيضا تساعد على بناء قاعدة المعارف اإلجمالية للصندوق وتستنير بها الصندوق ف: البلد فحسب، وا 

، الفرص االستراتيجية القطريةبرنامج إنجاز تصميمات االستراتيجيات ف: العالم بأسره. وتتبع استعراضات 
رامج القطرية، تما تم االتفاق عليه مع متتب التقييم المستقل ف: الصندوق، وه: منهجية تقييم معيارية للب

بما ف: ذلك أنشطة المشروعات وغير  ،تقييم األداء اإلجمال: لبرنامج الفرص االستراتيجية القطريةتتضمن 
 إجراء استعراض لإلنجاز.أما مذترات االستراتيجية القطرية فه: ال تتطلب  .المشروعات

يجري متتب التقييم المستقل ف: الصندوق تقييمات لبرامج واستراتيجيات  من التقييمات المستقلة.التعلم  -18
يم نتائج يفيتمثل ف: تقـما الهدف األساس: من مثل هذه التقييمات أقطرية ف: بعض البلدان المختارة. و 

الفرص االستراتيجية  برامجبها عمليات واستراتيجيات الصندوق، وتوليد النتائج والتوصيات لت: تستنير 
ئية نتقاإطار االويتم اختيار البلدان لمثل هذه التقييمات بما يتماشى مع المعيار الوارد ف:  ،القطرية الالحقة

بما ف: ذلك ضمان التوازن الجغراف: عبر جميع أقاليم الصندوق. وعندما تتون استعراضات إنجاز  ،للمتتب
يطلب متتب التقييم المستقل من إدارة الصندوق إجراء عملية ، ال متاحة الفرص االستراتيجية القطريةبرامج 
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والت: ف: الحالة العادية  ،وم بهاتقدير ذات: منفصلة تمدخل لتقييمات البرامج واالستراتيجيات القطرية الت: يق
 تون مطلوبة مما يتماشى مع سياسة التقييم ف: الصندوق.ت

 النتائج  –رابعاا 
مع نتائج وتغذية راجعة إيجابية إلى حد تبير من ، 2016جديدة عام التشغيلية ال جراءاتإلاينفذ الصندوق  -19

والمجلس حول جودة برامج الفرص االستراتيجية القطرية.  ،االستراتيجيات التشغيلية والتوجيه السياسات:لجنة 
عتراف بالفوائد المتأتية عن المنتجات وف: حين أن حجم وثائق االستراتيجيات القطرية قد ازداد إال أنه يتم اال

استعراضات نتائج برامج الفرص االستراتيجية القطرية و  وه: )مذترات االستراتيجيات القطرية ،الجديدة
 .واستعراضات إنجاز برامج الفرص االستراتيجية القطرية(

 موقع الصندوق على والنسخة التاملة من اإلجراءات التشغيلية لبرامج الفرص االستراتيجية متاحة على -21
https://www.ifad.org/what/operating_model/tags/cosop/1965483، .تما يمتن تحميلها أيضا 

https://www.ifad.org/what/operating_model/tags/cosop/1965483
https://www.ifad.org/what/operating_model/tags/cosop/1965483

