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 تنفيذي موجز
 قدرات الموارد البشريةمركزية ال توسيع نطاق على مدى العقد الماضي فيندوق تقدما كبيرا الص حقق  -1

حجم و  المكاتب القطرية للصندوق التي تغطيها البلدانأعداد في  المطرد النموتضح من ي، كما مسؤولياتالو 
 .حوافظها

مما  ،الالمركزية نتيجة اتالمشروع لتحسن في كفاءة وفعاليةومستمر لنمط قوي إلى دارة اإل وتشير بيانات -2
 2016 التقييم المؤسسي لعام نتائج وتؤيد ذلك. عمومايكون أفضل األكبر  القطري الحضوريشير إلى أن 

 لعمليات الصندوق األداء العام وثق مساهمة الالمركزية في تحسنالذي ي تجربة الالمركزية في الصندوقل
 أدت ،لكن بوجه عام. و مختلطة األنشطة غير اإلقراضية بشأنالتقييم المؤسسي  وكانت نتائج. أهميتهاو 

دارة المعرفةاالنخراط في د المتعلقة بوكانت الفوائ ،تعزيز الشراكات إلى الالمركزية واضحة  السياسات وا 
غير . مكاتب القطرية للصندوقعبر ال مستمربشكل  هار و ظهعدم ، على الرغم من للغاية في بعض البلدان

 يتطلبفإن ذلك س، األنشطة غير اإلقراضيةمواصلة تحسين تقديم تدرك الحاجة إلى  اإلدارة أنه في حين أن
 .تجاوز الالمركزيةا يمؤسسي حال

خطة الالمركزية المؤسسية  دارةاإل أعدتالحضور القطري للصندوق، بشأن  2016 عام متابعة لتحديثكو  -3
المتمثل الخطة مع نهج الصندوق الشامل  وتتواءم .ما بعدهلتجديد العاشر لموارد الصندوق و ل في الصندوق
تعزيز الحضور بشأن  التقييم المؤسسيمع توصيات و  السياق القطري وفقا لما يناسب عملياتال في تصميم
 القرار وتعزيز قدرات الموظفين. صنعالمركزية و  ،نشطة غير اإلقراضيةفضل لأاألدعم الو  القطري،

المعرفة  توطيدالصندوق، تهدف الخطة إلى  عبرتجربة الالمركزية لنجاحا  أبرز السماتواستنادا إلى  -4
لمكاتب القطرية . وتتضمن الخطة ثالثة نماذج لواتساقانهج أكثر تماسكا  شكلفي  المكتسبة على مر السنين

المكاتب القطرية الفردية  (3) ؛القطرية مجموعات البرامج (2) ؛المراكز دون اإلقليمية (1): للصندوق
للمنطقة مراكز خدمة ك عملتسو  ،تقنيين غيرو  يينتقنموظفين قليمية المراكز دون اإل ستضمو  .للصندوق

 وستعمل لمجموعة أصغر من البلدان. ةالبرامج القطريالواردة في وظائف وُتنفذ ال، هامنزء جبأكملها أو 
لعدد من  ةالبرامج القطريتنفيذ ألغراض  الالزمة المعرفةو  ع الموظفينيجمت على ةالبرامج القطري مجموعات

 وتبررها خدمة بلد واحد فقط؛فسيقتصر عملها على  ،لمكاتب القطرية الفردية للصندوقاأما  البلدان والبرامج.
 مع بلدان أخرى. اجمعهمن الصعب  تجعلقد أو الظروف الخاصة التي /ود األهمية االستراتيجية للبل

المكتب  تكلفة تشغيل فيها تبرير ال يمكنفي مقر الصندوق في الحاالت التي  ة القطريةاإلدار ستبقي و 
، مجموعاتفي مراكز و  البرامج القطرية في زيادة تجميعاألجل رؤية متوسطة ال وتتمثل .القطري للصندوق

، للصندوق اقطري امكتب 45 حواليعند  عددهاوتثبيت ، المكاتب القطرية الفردية للصندوق وخفض عدد
 .ات التقييم المؤسسيهذه الرؤية مع توصي وتتواءم .تقريبا ضعف عدد البرامج القطريةوستدير تلك المكاتب 

 التكاليف خالل تنفيذ الخطة. من حيثجهد ممكن لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة  كلدارة تبذل اإلوس -5
 المكاتب القطرية للصندوقفي وظائف اللدعم  مقرالوظائف الخدمة العامة في من  10خفض  اويجري حالي

الخدمة مع  اتفاقياتتقليص  وقد يتم ،مقرفي ال وظائف المكررةمواصلة ترشيد التم تسو  .وزيادتها بشكل كبير
تسفر . ومن المتوقع أن بالشكل الكاف المستغلةغير للصندوق غالق المكاتب القطرية ا  و  المضيفةوكاالت ال

موارد ل العاشر والحادي عشر تجديدال فترتيعلى دوالر أمريكي مليون  2.4وفورات قدرها هذه التدابير عن 
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 بينما تراوح تسالتكاليف اإلضافية  إلى أناإلدارة  تقديراتتشير وعلى الرغم من هذه الجهود،  .الصندوق
إنشاء المساحات لتوسع في أساسا باهذه التكاليف  تتعلقو  .في السنةدوالر أمريكي مليون  0.5و 0.4

. مكاتب القطرية للصندوقفي ال يةامجنلتعزيز القدرات التقنية والبر اإلضافيين المطلوبين  موظفينالالمكتبية و 
 نهاية اإلطار الزمني المحدد. بحلول التكاليف اإلضافية ستقرتومن المتوقع أن 

 عملية ه سيوطدننظرا ألعلى عمليات الصندوق،  اكبير  اإيجابي اتأثير تنفيذ الخطة يؤثر ومن المتوقع أن  -6
حضور قطري ضيق إلى استراتيجية تشغيلية يتسم بكز على المقر و ر الذي ي عملالالتحول من نموذج 

، النوعيةإلى  يةمن الكم (1)لى ستة مبادئ توجيهية: ذلك إويستند  .وفي الميدانمقر في الحضور و  مختلطة
في عدد المكاتب فقط  اضعةزيادة متو و ، للصندوق الحالية المكاتب القطريةقدرات  من خالل توطيد وتعزيز

لمناطق لتعزيز ا عبر موحدتبني نهج ب، إلى تحقيق االنسجامالخبرات  مجموعة متنوعة منمن  (2)الجديدة؛ 
 التقنيةالقدرات  بناءمن خالل  ،كتلة حرجة تأثير بسيط إلىمن  (3؛ )لصندوقل موحدةمؤسسية هوية 

لموظفين، ا إلى تجميع من العمل بمعزل (4؛ )تأثير أكبرحداث الميداني إل صعيدعلى ال مناسبةواإلدارية ال
 عن طريق، متداخلة إلى إجراءات مبسطة جراءاتإمن  (5بكفاءة؛ ) لصندوقلالعالمية  قوة العملستخدام ال

تفويض محدود للسلطة إلى مزيد  من (6) ؛المكاتب القطرية للصندوقبين المقر و  الوظائفضمان تكامل 
 .الميدان، لتعجيل تنفيذ اإلجراءات في من التفويض

 وأعباءللوظائف شامل تحليل  (1: )التاليةاألولي للخطة، سيتم تنفيذ اإلجراءات الحاسمة  وكجزء من التنفيذ -7
حتياجات من االتحديد و  ؛المكاتب القطرية للصندوقتوزيع نماذج لتوجيه جميع البرامج القطرية لالعمل 

المكاتب تحديد أولويات المهام واألنشطة على مستوى و  ؛األدوار والمسؤوليات في الفرق القطريةو  الموظفين
التفويض التجريبي تقييم  (2) ؛في المقر الوظائف المكررة ترشيدزيادة  العمل علىو  القطرية للصندوق؛
 ؛ى للصندوقخر أفي مكاتب قطرية  نظر في توسيع نطاق الممارسةلنام، ل يتيفي ف ميزانيةللمسؤولية عن ال

 .فعالية الالمركزية تعزيزل ضيةاإلقراو قراضية غير اإللأنشطة  أكثر وضوحارؤية مؤسسية  إعداد (3)

الذي  – المؤسسيةالمركزية لا تنسيق فريق سيعملو  الصندوق. عبردعما  جراءاتهاا  فيذ الخطة و ويتطلب تن -8
خدمات ال لدائرة مساعدال نائب الرئيسو إدارة البرامج  لدائرة مساعدال نائب الرئيسيشترك في رئاسته 

ويوفر  أنشطة الخطةتخطيط وتنفيذ ورصد بين الُشعب، وسيشرف على  ضمان التنسيقعلى  – مؤسسيةال
 .التوجيه االستراتيجي بشأنها
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  خطة الالمركزية المؤسسية في الصندوق

 مقدمة -والأ
 التقارير واستنادا إلى .المؤسسية المركزيةال عمليةالصندوق لالنتقال إلى المرحلة التالية من يستعد  -1

الحضور  متابعة لتحديثكو  1،القطري والالمركزيةن الحضور لمجلس التنفيذي عا المقدمة إلى سابقةال
لتجديد العاشر فترة ال خطة الالمركزية المؤسسية في الصندوق دارةاإل أعدت، (2016) القطري للصندوق
المركزية قدرات حرزه الصندوق في ألى التقدم الكبير الذي إالخطة  تستند. و ما بعدهلموارد الصندوق و 

 في اإلدارة وستوجه، 2003في عام  الحضور القطري تطبيق قرارالبشرية والمسؤوليات منذ صدور  الموارد
بما يناسب  عملياتال لتصميمطة مع نهج الصندوق الشامل الخ وتتواءم تنفيذ المرحلة التالية من الالمركزية.

إلى  التي تهدفالصندوق في تجربة الالمركزية ل 2016التقييم المؤسسي لعام ، ومع توصيات السياق القطري
 تعزيز فعالية وكفاءة الحضور القطري للصندوق.

تحوال في  لميدانل اتمواصلة تعزيز المكاتب القطرية للصندوق وتفويض مزيد من المسؤولي وتمثل -2
الصندوق مع عمالئه بها تفاعل التي يطريقة التغيير وسيؤدي ذلك إلى  الصندوق.بها الطريقة التي يعمل 

تقتضي في الواقع، و . المقرالداخلية، بما في ذلك في  أساليب العملفي إجراء تعديالت  يتطلبسو 
المعايير ب وبوسعه االلتزام، ضماناتو وسياسات  ااستراتيجي ااتجاه وحوضبيحدد  اقويمقرا  الالمركزية الفعالة

عن  احتياجاتهم ويلبيبفعالية أكبر  للعمالء منتجاته وخدماته يمكن أن يقدمالصندوق بأن  واإلقراروالجودة 
 المعلومات واألفكار نشر سيضمن في إدارة المعرفة:أيضا دور أكبر ب المقرسيقوم و  .هممناالقتراب  طريق

المكاتب  القادمة منتدفقات العن طريق  ةنوعيالمن الناحيتين الكمية و تحسن التي ست ،على نطاق واسع
 .األوسع نطاقامن هذه الجهود  الخطة جزءاتعتبر و  .القطرية للصندوق

لتجديد العاشر لموارد الصندوق افي جراءات إلل اطار ا  و  الصندوقفي لالمركزية  شامال الخطة تحليال وتوفر -3
لالمركزية  ةالراهن وترد الحالة، االصندوق في القسم ثانيفي تطور برنامج الالمركزية عرض ل يردو  .ما بعدهو 

طار إجراءات و ، اثالث قسمفي ال بما في ذلك ، ارابع قسمفي ال ما بعدهو التجديد العاشر لموارد الصندوق ا 
 من الموظفين فيحتياجات واال التغطية التشغيلية، المكاتب القطرية للصندوق لتعظيم نماذجلاألمثل  المزيج

 .إلى األمامطريق الاالستنتاجات و  اخامس قسمال ويعرضذات الصلة. والتكاليف  والميدان لمقرا

 تطور برنامج الالمركزية في الصندوق -ثانيا
خالل العقد  اتطور  القطري للصندوق الحضور شهد .لمؤسسيةإلى الالمركزية احضور القطري من ال التحول -4

 والمتمثلة فيلصندوق هدف محدود وهو دعم المسؤولية المفترضة الجديدة في ذلك الحين ل الماضي من
االنخراط مثل  - أنشطة غير اإلقراضيةل كبردعم أو متزايدة التعقيد موسعة عمليات إلى إلشراف المباشر، ا

دارة المعرفة و  توسع دعم  من أجلو  .الكليةالنتائج  طاقنتوسيع بهدف  –ناء الشراكات بفي السياسات وا 

                                                      
 (، واستراتيجية الحضور القطري EB 2011/102/R.10بصفة خاصة سياسة واستراتيجية الحضور القطري للصندوق ) 1

 (.EB 2013/110/R.5) 2015-2014للصندوق: 
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مع  بمرور الوقت بما يتماشى القطرية للصندوقأهداف نماذج المكاتب تم تعديل  ،الالمركزية في الصندوق
نشاء مكتب إقليو نهج "التعلم بالممارسة"،    .فرديةمكاتب دون إقليمية ومكاتب و  ميا 

مع الطلب ف من األهداف المؤسسية. المجموعة األوسعوالخدمات لدعم  من الموظفينحتياجات اال زادت -5
لى ع لصندوقفي المكاتب القطرية ل وقوة العملزادت أعداد الموظفين ايد واألهداف المؤسسية الموسعة، المتز 

 في و  .في الوقت المناسب ميدانيةمما أسفر عن الحاجة إلى تقديم خدمات إدارية وتقنية مر السنين، 
 ،للصندوق القطريةللمكاتب ير خدمات الدعم اإلداري لتوف داني، أنشأ الصندوق وحدة الدعم المي2013عام 
للمكاتب الميدانية االحتياجات المتزايدة  لتواكب قدرة الوحدة عززو  ،دائرة إدارة البرامجعاون وثيق مع في ت

 لموارد البشريةا إطارمن المبادرات، مثل تحديثات  سلسلة منذ ذلك الحينالصندوق أيضا  نفذو  .للصندوق
طار تفويض و  الوظيفي والقدرات، التطوير، وتنمية لموظفينابشأن  السياسات واإلجراءات نقح ، و السلطةا 
 لالمركزية.مواتية بيئة لتهيئة 

وطوال فترة تطور  التكاليف المرتبطة بالالمركزية.أيضا  زادت، قالحضور القطري للصندو ومع توسع -6
 معظم الحاالت معفي و  2مع وكاالت األمم المتحدة األخرىالحضور القطري، ساعدت ترتيبات االستضافة 

على و  .، الصندوق في النجاح في احتواء تكاليف المكاتب القطريةالوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها
تحديث في  على النحو المشار إليه بالفعل –مر السنين  على وفوراتتحقيق  فيح الصندوق انج الرغم من

 إضافية.تكاليف  اترتب عليهت ة الحضور القطريأن زياد فمن المسلم به – 2016

الحضور أن زيادة  حيث أشارت إلى، على مر السنينجيدا  المكاتب القطرية للصندوقوقد تم توثيق فوائد  -7
الناجمة عن فوائد ال أن نفسهمقارنة وخبرات الصندوق المنظمات ال تجربة من يتضحو  أفضل. القطري

وفي حين أنه الميداني.  حضورالفي  علتوسل ةتفوق التكاليف الهامشي ، بمرور الوقت،ضافيةاإلالالمركزية 
من خالل تحسين  األهم تأتيالقيمة ف. ، يكون من األصعب قياسها كميادهذه الفوائسهل نسبيا تحديد من ال

وتعزيز  ،أسرع بشكلوتوريد  تنفيذبشكل أفضل، و  اواإلشراف عليه اتصميم المشروعتو ، جودة الحافظة
من  ومتسقانمطا قويا  الحوافظقراضية. وتظهر بيانات إدارة الحوار والمعرفة لتحسين أداء األنشطة غير اإل

التقييم نتائج  وتؤيد ذلك(. 2 الملحقية )انظر الالمركز  نتيجة اتالمشروعفعالية و  التحسن في كفاءة
بعض  وتتحقق .وأدائها الشامل عمليات الصندوقزيادة أهمية مساهمة الالمركزية في  ، التي توثقالمؤسسي

 ،الحوار والتنسيق والمواءمة جودةخرى، مثل األفوائد بعض ال وتكون الوقت. بمرور التكاليفي فورات فالو 
عالمية من الشراكة لل اإلنمائيةفعالية المؤشرات مقابل  مثال، فيها التقدم ومع ذلك يمكن تتبعلموسة، مغير 

 .أجل تعاون إنمائي فعال

التقييمات الذاتية و  ،ةالفرص االستراتيجية القطري برامج من استعراضات نتائجألدلة النوعية اوتشير  -8
 توسيع نطاقالعمالء على  قوي منطلب إلى  ،اتحكومال يمسؤول ييمات المستقلة، والحوار معوالتق

التي  أيضا مع نتائج الدراسات االستقصائيةهذه األدلة تتسق و  .الميدانية الحضور الميداني والمشاركة
لالمركزية، اب يتسمونالذين  شركاءال عمالءفضل ال. ويوالشركاء ة األخرىالرئيسي المانحة الجهاتأجرتها 
تحسن و  على المستوى القطري،القرار  بشكل أسرع إلى المسؤولين عن اتخاذ وصولتيح الإنها تحيث 

مركزية الال بفائدةالجهات المانحة  أقرت ائق شركاء التنمية اآلخرين،وثلوفقا الستعراض و االستجابة الشاملة. 

                                                      
 في بعض الحاالت أيضا مراكز الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية. 2
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 ؛المرونة لمواءمة وتنسيق السياسات (2)فهم أفضل للظروف المحلية؛  (1)التالية:  في المجاالت الميدان في
االستجابة السريعة  (4) ؛الوطنية وشركاء التنميةفي الحوار مع السلطات  ينالمحلي مركز الممثلينتعزيز  (3)

المتعددة ة عدد من الجهات المانح الهشة. ونتيجة لذلك، شرع وضاعالناشئة، ال سيما في األ لالحتياجات
هذه  االمستمدة منه دروسوتوجه ال في العقد الماضيلالمركزية طموحة  برامج تنفيذفي الثنائية و األطراف 
 الخطة.

 تخطيط كونسي ،التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقأنه بحلول نهاية إلى اإلدارة  وتشير تقديرات -9
عدادو  وبالتالي سوف  دون اإلقليمي.و  الرئيسية على الصعيدين القطري هاوخدمات هامعظم منتجاتتسليم و  ا 

الفوائد المذكورة  بتشجيع منو  .متزايد بشكل لمكاتب الميدانيةإلى اصنع القرار البرنامجي والمالي  يفوض
 تقترحعلى خدمات الصندوق،  الذي يؤكد الطلبو  المتزايد الحجمأعاله، وباستخدام برنامج القروض والمنح 

 .هذه مؤسسيةدارة خطة الالمركزية الاإل

 لالمركزية في الصندوقالحالة الراهنة  -ثالثا
وزاد ، للحافظةالكلي  حجمالو  المغطاةالبلدان  دعد من حيث، ةمطرد زيادةالصندوق في الالمركزية  شهدت -10

 حضورال نطاقتوسع و  توطيدفي  متواصالحقق الصندوق تقدما فقد  .إلى حد ماأبطأ وتيرة عدد الموظفين ب
تعاني  في بلدان منهم في المائة 25 نسبة قعت ،للصندوق اقطري امكتب 40ما مجموعه حاليا  هناكو . قطريال

بلدا،  77 إلى ما مجموعه خدماتومعا، تقدم هذه المكاتب  في المائة في أفريقيا. 58و من حاالت هشاشة
مكاتب الكما زاد عدد الموظفين بشكل كبير في  في المائة من إجمالي تمويل الصندوق. 79 نحووتشكل 

، في دائرة إدارة البرامجفي المائة من الموظفين اإلقليميين  49اآلن ما يقرب من  ويشكلون القطرية للصندوق
ن كان هذا ال يتناسب مع   .الحوافظمسؤوليات وا 

 1الجدول 
 2016-2007الحضور القطري للصندوق، 

 (2016)في سبتمبر/أيلول 

 السنة
عدد المكاتب 
 القطرية للصندوق

البلدان التي تقدم فيها الخدمات 
 الهشة منها(البلدان )وعدد 

النسبة المئوية من قيمة 
 الحافظة )الجارية(

يري دعدد م
البرامج القطرية 

 المنتدبين

موظفو المكاتب القطرية للصندوق 
عب نسبة مئوية من موظفي الشُ )

 قليمية(إلا

 في المائة 2 2 %14 (4) 15 )تجريبي( 15 2007

 في المائة 37 9 59% (9) 42 30 2011

 في المائة 49 23 79% (17) 77 40 2016
 .2016. حسب الوضع في سبتمبر/أيلول نظام المنح والمشروعات االستثماريةو  دائرة الموارد البشريةالمصدر: 

تقع و  .المكاتب القطرية للصندوق تحسين كفاءةلإضافية ظائف و السلطة و تفويض ويجري حاليا تجربة  -11
المديرين  على عاتق ةالمحلي ةتب القطرياالمك في القيمة منخفضة لسلعا توريدميزانية  اعتمادمسؤولية حاليا 

 .استثنائيةفي معامالت إال  المكاتب القطرية للصندوقفي  لمديري البرامج القطرية تفوضولم اإلقليميين، 
 الميزانية المسؤولية عنتحويل  فييت نام فيالمكتب القطري للصندوق ويحاول المشروع التجريبي الجاري في 

الحسابات المصرفية المحلية  حيث ستستخدم ،تب القطري للصندوقمكفي ال امج القطرينالبر  مديرإلى 
كما يجري المالي للصندوق.  بالنظام مباشرة وسترتبطالمعامالت مصاريف لتغطية المصاريف اإلدارية و 

ا حاليويجري . المكاتب القطريةمن  العديدمحليا في  السفر تذاكر شراءة في عمليات الالمركزي تطبيق حاليا
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وتحقق مؤشرات األداء لتحسين تقديم الخدمات.  وستدرج، توحيدهاخدمة بهدف ات اليجميع اتفاقاستعراض 
لمكاتب السلس لعمل ال لتيسيرللصندوق  ةتب القطرياالمك إصدار كتيب، مثل في مجاالت أخرىأيضا تقدم 

من  مكاتب القطرية للصندوقال موظفيحاليا  هيجري تنفيذإعالمي ومّكن برنامج تدريبي . القطرية للصندوق
والعمل جاٍر على استكمال االنتقال نحو عرض المحتوى على شبكة باسم الصندوق،  العمل كمتحدثين

 .شرة من الميداناإلنترنت مبا

مفيدة، ولكن يتعين توطيد  الحضور القطريكانت نهج الصندوق المتطورة بشأن  ،وعلى مدار السنوات -12
معرفة قّيمة ووضعت  العقد الماضي على مدارالحضور القطري ولدت تجربة  ،وعموما .الالمركزية اآلن

ببعض المرونة  مع السماح ،المكاتب القطرية للصندوق عدد قليل منفي الالمركزية األساس الالزم لتوطيد 
 لسياقات القطرية في ظروف محددة.تصميم العمليات بما يناسب افي 

 ما بعدهو ة للتجديد العاشر لموارد الصندوق الخطة المؤسسي -رابعا
من "تمكين الصندوق  هو لصندوقل العاموكان الهدف  .هي نفسهاالصندوق في أهداف الالمركزية ستظل  -13

في  الحضور القطري للصندوق سهميكان من المتوقع أن و ". أثرهحفيزي أكثر فعالية وتعزيز ت رلقيام بدو ا
الحافظة كما تقاس في كفاءة  اتنإلى تحس بدوره يدالذي سيؤ من خالل دعم التنفيذ قطرية نتائج الالتحقيق 

على أهمية مشاركة  مرور الوقت، ، معالبرنامج وأكد .الصرف وسرعة واإلدارة المالية، التوريد،ن تحسب
ثالثة أبعاد أخرى  وأضيفت .هاوتنفيذعليها واإلشراف  اتتصميم المشروع موظفي المكاتب القطرية في

 السياسات، وتحسين االنخراط في: األنشطة غير اإلقراضية علىكلها تركز عة من الالمركزية، و فوائد متوقك
القطري  الوضوحزيادة في وقت الحق  تأضيف) ةيالحكوم اتسياسال علىالتأثير و القطرية  المواءمة
قامة(، و للصندوق أضيفت في وقت الحق الجهات المانحة )فيما بين زيادة اتساق السياسات و  ،اتالشراك ا 

دارة المعرفة. و  التمويل المشترك(، زيادة وتوسيع االبتكار  مثل ،ىداف أخر وأضيفت في وقت الحق أها 
االحتفاظ وسيتم  بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.التعاون  تيسيرو  ،القدرات الحكومية وتنمية النطاق،

 .الموارد المتاحةوضمان أنها تتناسب مع تنفيذ الخطة، أثناء  هذه األهدافب

المتعلقة  معاييرستظل الو  لتحديات الراهنة.وتتصدى للى الدروس الرئيسية المستفادة إخطة ال تستندو  -14
غالقها وبقائ المكاتب القطرية للصندوق إنشاءب هذه ستواصل و  3.إلى حد كبير كما وردت في األصلها وا 

، ةرفتعزز التعاون وتبادل المعحيث س ستضافة من قبل وكاالت أخرى،االعلى  االعتمادأيضا المكاتب 
وتعزز المزيد  مستقبلستكون موحدة في ال هج اإلقليميةالنُ أن  غير. في الوقت نفسه التكلفةكفاءة وتضمن 

المراحل السابقة، فإن في مكاتب لل. وخالفا للتوسع السريع للصندوقمؤسسية الهوية من االتساق والتوحيد لل
المكاتب  داعدأفي  ةمحدودالقائمة بزيادة القدرات في المكاتب  القادمة ستُنمي وتعززمرحلة الالمركزية 

بالمعايير ذات الصلة. وفي التي ال تفي القطرية للصندوق تب امكبعض الإغالق تضمن ت وقد 4،الجديدة

                                                      
( مجموعة من المعايير لفتح المكاتب القطرية للصندوق EB 2011/102/R.10وضعت سياسة واستراتيجية الحضور القطري لصندوق ) 3

غالقها؛ وتم تلخيص هذه المعايير في استراتيجية الحضور القطري للصندوق:  ( وال تزال هي المعايير EB 2013/110/R.5) 2015-2014وا 
 التوجيهية.

 مالوي وميانمار وتركيا وقيرغيزستان. 4
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، ووفقا لتوصية التقييم المؤسسي، سيعيد الصندوق توازن لموارد الصندوق الحادي عشرنهاية فترة التجديد 
 وسلطات، وتطبيق تحول مواز في المقر. أكبر بكتلة حرجةالموظفين عن طريق إقامة حضور قطري 

زيادة العمل  إلى واضح لألدوار وتحديد للمكاتب القطرية للصندوقفيين تخصيص موظفين إضاوسيؤدي  -15
لقد زادت أعباء عمل  البلدان. عبراالستخدام األمثل للموارد إلى تجميع الموظفين سيؤدي الجماعي و 

مسؤوليات مع مرور الوقت )لتغطية  المكاتب القطرية للصندوقزادت واجبات  مثلما لموظفين الميدانيينا
دارة المكاتب(. و التمثيل  وضوح بدارة مختلف تقارير اإلو  التقييم المؤسسييشير و اإلقراض وغير اإلقراض، وا 

، تتضمن الخطة أحكاما تقتضي من ذلكواستجابة ل 5.الميدانفي  ينامج إضافيموظفي بر إلى إلى الحاجة 
ضح أو الدولية، وتقسيم  هموخبرات لمميزاتهم النسبيةاألنسب  المجاالتلتركيز على مديري البرامج القطرية ا

، لقوة العملسياق عملية التخطيط االستراتيجي  . وفيالمكاتب القطرية للصندوقمكتب من كل  فيللعمل 
تقنيون ن و ، بما في ذلك موظفةاإلداري الشؤونالبرامج القطرية و  سيتم تعيين عدد تكميلي كاف من موظفي

، والتمايز بين تغير المناخ/والبيئة والتوريد، التمويل،)ممة المععية يضالأولويات المو  وفقان و متخصصو 
في استمرارية مع تجربة الصندوق مع المكاتب اإلقليمية الفرعية، سيتم و أهمية، وبما ال يقل (. الجنسين

البلدان  عبرفي فرق  بشكل أكبرلعمل با، مما يسمح للموظفين قدر اإلمكانتجميع البرامج القطرية معا 
المكاتب في  (1): األدوار الفردية والمساءلةسيتم إضفاء المزيد من الوضوح على . وأخيرا، عرفةالموتبادل 

 المقرفي  (2؛ )كل من الموظفين الدوليين والوطنيين ةاستفادة من خبر تحقيق أفضل ل القطرية للصندوق،
المقترحة تغييرات المقر الستيعاب حيث سيتعين إجراء بعض التعديالت في ال، المكاتب القطرية للصندوقو 

ويتوقع أن يكون لها  التقييم المؤسسيهذه اإلجراءات مع توصيات وتتواءم . المكاتب القطرية للصندوقعلى 
إلى ، وخدمة العمالء. وستكون هناك حاجة اتالمشروعوكفاءة أثر إيجابي كبير على الموظفين، وفعالية 

 في العالم. انتشاراأكثر  عملنحو قوة تحول التنظيمي الالصندوق من أجل ضمان نجاح  عبردعم 

 اتفعالية المشروع المكاتب القطرية للصندوقو من جانب المقر دارة التكميلية للبرامج القطرية اإل وستعزز -16
في ن و ن اإلداريو الموظفسيظل مقر و الإدارة برامج قطرية معينة في بسيتم االحتفاظ ف وتبادل المعرفة.

. المكاتب القطرية للصندوقفي وأداء وظيفة االتصال للموظفين اإلداريين القائمة في المقر لبرامج مواقعهم ل
ا من جغرافيمختارة قريبة البلدان الصغيرة وبلدان على مقر جانب ال إدارتها منمل البرامج التي ستستمر توتش
. وكمسألة ذات لصندوقالمكاتب القطرية لتشغيل  ال يمكن تبرير تكاليفمثل هذه الحاالت،  . وفيمقرال

 لتيسيرمقر في ال ات من حيث مديري البرامج القطريةببعض القدر  االحتفاظ، من المهم أيضا ةمؤسسيأهمية 
 .المكاتب القطرية للصندوقتناوب الموظفين داخل وخارج 

السنوات  مدارعلى ف .لمكاتب القطرية للصندوقلالقطري حول ثالثة نماذج  حضورهالصندوق وسيوطد  -17
، ومجموعات دون اإلقليمية المراكزالنماذج التالية:  أحدفي إطار  المكاتب القطرية للصندوقالقادمة، ستدار 
رؤية متوسطة األجل التتمثل كما هو موضح أدناه، و . للصندوقالفردية المكاتب القطرية و  ،البرامج القطرية

جراء و  المجموعاتأو  المراكززيادة تجميع البرامج القطرية تحت في  القطرية المكاتب خفض كبير في عدد ا 
 تدير نحو، للصندوق اقطري امكتب 45يكون هناك في نهاية المطاف ما يقرب من وس. الفردية للصندوق

                                                      
بيانات من تقرير المراجعة الداخلية بشأن "استعراض دور وأعباء عمل مديري البرامج القطرية المعينين في مراكز العمل بالمكاتب ُتظهر  5

عمل المشروعات أكبر لمديري البرامج القطرية المنتدبين وأن أعباء العمل هذه ال تحظى بدعم ( أن أعباء IAR/15/10القطرية للصندوق )
 كاف من مستويات الموظفين الحالية.
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مراكز اليعزز بقوة مفهوم  الذي، التقييم المؤسسيمع ذلك ضعف هذا العدد من البرامج القطرية. ويتماشى 
 إغالق بعضقد تكون هناك حاجة إلى  هإلى أنأيضا ، ويشير القطرية للصندوق لمكاتبأكبر لوكتلة حرجة 

 .المكاتب القطرية للصندوق

 المراكز دون اإلقليمية (1)

بأكملها أو  لخدمة منطقة ينواإلداري ينتقنيال مزودة بالموظفينالمراكز دون اإلقليمية مراكز خدمة  ستكون -18
لدعم  المراكزصممت و لمجموعة أصغر من البلدان.  ةالقطريوظائف البرامج بأيضا  تقوم، وسجزء منها
 ةإضافيقدرات من خالل توفير  حافظةضمان التنفيذ الفعال لللالمراكز  تهيئةسيتم و قريبة جغرافيا. الالبلدان 

دارية ) ،(ينالجنسالتمايز بين تغير المناخ و /)بيئة ةتقني والموارد البشرية وتكنولوجيا  ،ة العامةياإلدار الشؤون وا 
ة للقضايا تقنيالالخدمات  ستعزز دوائرو  7(.اتمشروعوالتوريد لل 6،وائتمانية )اإلدارة المالية ،المعلومات(

التقييم في حالة البيئة في ضوء النتائج التي توصل إليها  المطلوب بصفة خاصةالشاملة األداء التشغيلي، 
 حافظةوأداء ال اتحسن كفاءة المشروعأن ي واإلدارة المالية التوريددعم  من شأنفي هذا المجال. و  المؤسسي

 زيادة وضوح الصندوق.إلى لموظفين في بلد واحد لكبر األتركز ال يؤديعام. وسال

التي البلدان  بين ةلمجموعة أصغر من البلدان، وموظفي البرامج القطري ةظائف البرامج القطريو  وسيتم تقاسم -19
البرامج  وفورات في إلى المعرفةموظفي البرامج القطرية وتبادل تجميع سيؤدي . و المراكزتخدمها تلك 

العمل وتنمية المهارات،  كما أن ذلك سيعزز محتوىلخدمة العمالء.  للفرقنهج واستحداث  التكاليفو 
من و  جيد جغرافيوموقع المستقرة،  األوضاعفي البلدان ذات  المراكز وستقعوخاصة للموظفين الوطنيين. 

ها يمكن يشير إلى أنو ، المراكزفوائد  ويؤكد التقييم المؤسسي. شبه اإلقليم/اإلقليمداخل إليها السفر السهل 
، هاعلى المستوى اإلقليمي، وتوفر المزيد من االستمرارية والمرونة في البلدان التي تخدم االنخراط تيسر: أن
خفض التكاليف اإلدارية مثل السفر توالخبراء االستشاريين، و نشر الموظفين عملية وفورات الحجم في  تحققو 

المقررة في التجديدين العاشر والحادي عشر لموارد الصندوق المراكز دون اإلقليمية  تردو  .الوثائقوتجهيز 
  .2في الجدول 

                                                      

ختبار باإلضافة إلى الموظفين الوطنيين المعنيين باإلدارة المالية، هناك مناقشات جارية بين دائرة إدارة البرامج وشعبة اإلدارة المالية ال 6
 الالمركزية التدريجية لشعبة اإلدارة المالية من خالل مشروع تجريبي، وفي حالة نجاحه، نشر المفهوم على المراكز األخرى.  مفهوم

في حين أنه من غير المتوقع تعيين/انتداب كل هؤالء الموظفين بحلول نهاية التجديد العاشر لموارد الصندوق، فقد تحقق بالفعل تقدم  7
من المتخصصين في مجال البيئة، واثنين من المتخصصين في مجال التمايز بين الجنسين، واثنين من موظفي  جيد لالحتفاظ بخمسة

 المالية )ومن المتوقع تعيين اثنين آخرين على المدى القريب( لوظائف في المراكز
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 2الجدول 
 8المراكز دون اإلقليمية للتجديدين العاشر والحادي عشر لموارد الصندوق

 الموقع اإلقليميالمركز دون  

 إندونيسيا )جاكرتا( مركز جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ 1

 فييت نام )هانوي( مركز ميكونغ 2

 9كينيا )نيروبي( مركز شرق أفريقيا 3

 موزامبيق )مابوتو( مركز إفريقيا الجنوبية 4

 بيرو )ليما( مركز األنديز 5

 10سيتي(غواتيماال )غواتيماال  مركز أمريكا الوسطى 6

 مصر )القاهرة( مركز الشرق األدنى وشمال أفريقيا 7

 السنغال )داكار( مركز غرب أفريقيا 8

التجديد العاشر لموارد  بحلول نهايةمن الموظفين فيها كامل تعيين العدد الأو جميع المراكز  إنشاء وال يتوقع -20
إلى مجموعة كاملة من  الوصولحتى الصندوق؛ وخالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد، سيستمر التعيين 

قد يتم إنشاء ، ةالبلد المضيف المناسب يةالطلب، والموارد المتاحة وتنفيذ اتفاقورهنا بة. تقنيموظفي الخدمات ال
 الهند وتركيا(.  فيضافية )مثالاإلمراكز العدد محدود من 

 القطرية برامجال( مجموعات 2)

معا ألغراض إدارة البرامج القطرية.  مجمعةأو برامج قطرية و/ بلدانمن مجموعات البرامج القطرية  تتألف -21
جارية على غطي ثالثة برامج قطرية مدير للبرامج القطرية وي ر كل مجموعة مكتب واحد بقيادةيديسوف و 

مثل موظفي و . المكاتب القطرية للصندوقمكتب من ى أكثر من كثير من األحيان علفي يشرف وس، األقل
 ةوظائف البرامج القطري ةن في مجموعات البرامج القطريو الموظفسيتقاسم ، المراكزفي  ةالبرامج القطري

معا  البلدانسيتم تجميع و . ينتقنيموظفين  المجموعات لن تضم هذهعلى عكس المراكز، و لبلدان المجموعة. 
 ،مشروعاتمجاالت تركيز ال/أو و، القطريةبالمالمح واالحتياجات متعلقة خصائص مشتركة على أساس 

 المقررة في التجديد العاشر لموارد الصندوق.مجموعات ال 3أو القرب الجغرافي. ويعرض الجدول و/
 3الجدول 

التجديد العاشر خالل  ةالبرامج القطريمن مجموعات وتدير  مدير للبرامج القطريةالتي يقودها  المكاتب القطرية للصندوق
 لموارد الصندوق

 المكاتب القطرية للصندوق التي يقودها مدير للبرامج القطرية وتدير مجموعات من البرامج القطرية 

 تركيا 6 بنغالديش 1

 قيرغيزستان 7 الصين 2

 كوت ديفوار 8 الهند 3

 الكاميرون 9 المتحدة تنزانياجمهورية  4

   مدغشقر 5

لموارد أو الحادي عشر التجديد العاشر  تيفي وقت الحق في فتر مجموعات إضافية  تكوينومن المتوقع  -22
األخرى )انظر أدناه( أو  المكاتب القطرية للصندوق، من خالل دمج المكاتب القطرية الفردية مع الصندوق

 عدد قليل منسيتم النظر في تحويل و . المكاتب القطرية للصندوقمن خالل توسيع التغطية القطرية لبعض 
الهند والصين وتركيا(.  )مثالإلى المراكز في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق مجموعات مختارة ال

                                                      
 قع المراكز المقررة وتغطيتهاكما أوصى التقييم المؤسسي، سُيجرى تحليل للوظائف/أعباء العمل لتحسين، حسب االقتضاء، مو  .8
 بإنشاء مركز الجنوب األفريقي، سيكون للمكتب القطري للصندوق في نيروبي تغطية دون إقليمية بدال من تغطية إقليمية. 9

 رهنا بالتوقيع على اتفاقية البلد المضيف .10
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مقر الذين يديرون مجموعات من مديري البرامج القطرية في السيتم تشجيع ، الموظفينتجميع مبدأ  وباعتماد
 عبرلعمل ين باوطنيالبرامج اللسماح لموظفي على ا للصندوقردية فقطرية مكاتب البلدان التي تشمل 

 البلدان.

 للصندوقالفردية المكاتب القطرية ( 3)

واحد موظف فني هذه المكاتب في يكون وعادة ما فقط.  اواحد ابلد القطرية الفردية للصندوقالمكاتب تخدم  -23
 دير البرنامج القطريمو  لبرامج الصغيرةحالة افي القطري  البرنامج موظف اويديرهفقط، اثنين أو موظفين 
ستراتيجية، أو اال تهأهمي بسبب للصندوقواحد فردي  قطريتب مكلبلد وقد يحتاج لبرامج الكبيرة. في حالة ا

، تكون خاصة )على سبيل المثالظروف بكبير. وتتميز هذه البلدان ال حافظةحجم الهشاشة أو البسبب 
 إليهاالسفر قد يكون على أنها هشة للغاية( و  مصنفةأو  خاصةسياسية  شواغلا لديهأو جغرافيا، منعزلة 

، القطرية الفردية للصندوقمكاتب للتجميع. ونظرا لعدم الكفاءة النسبية المشكلة، مما يجعل من الصعب 
 مستغلةالمكاتب غير الإغالق  فيوالنظر  التجديد العاشر لموارد الصندوقخالل  لتجميعهاسيتم بذل جهد 

ال يتبقى إال عدد قليل من من المتوقع أو ، لموارد الصندوق الحادي عشرالتجديد بحلول نهاية و . بشكل كاف
 .القطرية الفردية للصندوقالمكاتب 

زيادة  عنالخطة  وستسفر العمل. للوظائف وأعباءتحليل إجراء الخطوة األولى في تنفيذ الخطة  وستكون -24
 المقرانتداب موظفي  وزيادةموظفين وطنيين،  تعيينال سيما من خالل و ، للصندوق ةتب القطرياالمك اتقدر 
لموظفين لالتحول التدريجي  وسيؤثر. المقرفي  وظائف المكررةال ترشيد، و لمكاتب القطرية للصندوقل

 المكاتب القطرية للصندوق-المقروتعميق العمل الجماعي عبر  المكاتب القطرية للصندوقوالمسؤوليات إلى 
عمل الذي يقودون ويدعمون  ن الفنيينموظفيالمن  مين، وغيرهتقنيوالموظفين ال ي البرامج القطرية،على مدير 
وسيتم  .موموقعه مومسؤولياته ممن حيث أدواره يةمكتبة الاإلداريوالشؤون  مشروعاتالموظفي ، و اتالمشروع

المكاتب توزيع نماذج  عمليةلتوجيه العمل لجميع البرامج القطرية  ائف وأعباءلوظشامل لإجراء تحليل 
حتياجات من الموظفين، وتحديد أولويات المهام واألنشطة على مستوى اال، وتحديد القطرية للصندوق

 وأعداد الموظفين، معايرة حوافظ مديري البرامج القطريةنتيجة إعادة الكون تقد و . المكاتب القطرية للصندوق
المناطق والبرامج.  عبرهناك انعكاسات على الميزانيات اإلدارية  تكون قد، و المعنيةموقع للبرامج القطرية الو 
لوظائف )بما في لمثل هذا التحليل الوظيفي والحاجة إلى تحول كبير إلى الحاجة التقييم المؤسسي يؤكد و 

زيادة بللسماح  المقرعدد الموظفين في في تخفيض البعض و إلى الميدان؛  المقرلموظفين من لتقنية( و الذلك 
نماذج مختلف ل ةوزيادة الوضوح بشأن المسؤوليات المتوقع ؛المكاتب القطرية للصندوقالموظفين في  أعداد

 .المكاتب القطرية للصندوق

المكاتب الموظفين وتقسيم أوضح للعمل على مستوى  بشأنالنماذج الثالثة تغييرات  وسيترتب على -25
وانخفاض القدرات في  المكاتب القطرية للصندوق يفقدرات الموارد البشرية  فمع زيادة .القطرية للصندوق

. وستتم دراسة الترتيبات هاواألدوار والترتيبات التعاقدية وتعديل سيتعين استعراض أعداد الموظفين،، المقر
معاملة التقليل و ، المكاتب القطرية للصندوقالموظفين عبر نماذج متسق لمالك التعاقدية لضمان هيكل 

السياقات القطرية  لمراعاة، وتوفير المرونة والمقر المكاتب القطرية للصندوقلموظفين عبر المختلفة ل
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على النحو  المكاتب القطرية للصندوقوضح للعمل على مستوى األتقسيم الخطة وستعزز الالمختلفة. 
 التالي:

 اتالمشروعتصميم دعما في مراكز اآلخرون في ال الخدمةالتقنيون وموظفو  ونموظفسيقدم ال 
التقنية ذات  الشعبةإلدارة في ون تقارير إلى ا. وسيقدماإلقليميةلمنطقة دون اإلقليمية أو ل هاودعم

 .ةاإلقليمي للشعبةدارية اإلأغراض لو  المقرالصلة في 

  موظفي البرامج في عدد إضافي من مديري البرامج القطرية ومسؤولي البرامج لمساندة سيتم توفير
وسيدير العمل.  أعباءنتائج تحليل  حسبو  هاوتعقيد حافظةحجم ال ، حسبالمجموعاتالمراكز و 
المسؤوليات  يتولون، (5-)الدرجة فموظفون دوليون كبار ، أيضا المجموعات، ويفضل المراكز

 . وفيممن برامج عمله ، وسيصبحون جزءا متناميا ومعترفا بهألفراد والمكاتب واألمنعن ااإلدارية 
، والتمثيل، وتصميم األنشطة غير اإلقراضيةن على و ن الدوليو ركز الموظفي، سمجموعاتالالمراكز و 

دارة المكاتب، في حين  مشروعاتال ر على اإلشراف على بأك بشكلن و ن الوطنيو الموظف سيركزوا 
 .يغطيها المركزعبر البلدان التي  تهممعرفقدراتهم و ويشاركون بودعم التنفيذ،  اتالمشروع

 وعند  ،الحوافظعلى أداء  والمقر القطرية الفردية للصندوقالمكاتب موظفو البرامج في  سيركز
للمزيد من األولوية  إعطاءاالقتضاء، الحفاظ على االنخراط في فترات الهشاشة. ومن غير المتوقع 

ردية القطرية الفالمكاتب ن في يلموظفل ولن يكون. واألنشطة غير اإلقراضيةالمستمر  القطريتمثيل ال
ن في و الموظفلن يكون و  األنشطة غير اإلقراضيةكاملة من المجموعة بالية للقيام فاكموارد  للصندوق
إلقامة شراكات منتظمة واالنخراط في السياسات، وباإلضافة إلى من العمالء الكافي القرب بالمقر 

 ذلك فهم يؤدون مسؤوليات مؤسسية وهم في المقر.

 لتوفير الحد األدنى من  المكاتب القطرية للصندوقموظفي الدعم اإلداري في عدد تم زيادة تس
 . وفيالمكاتب القطرية للصندوقة المكتبية في جميع ياإلدار الشؤون القدرات الالزمة لدعم البرامج و 

الدعم في توفير إلى مرور الوقت بمقر الفي  ةاإلداري الشؤون مهام موظفي ستتحولموازاة ذلك، 
 بالوظائفوالقيام  المكاتب القطرية للصندوقلزيادة القدرات اإلدارية في  والتواصلراف اإلشمجال 

 .المقرلموظفي  يةاإلدارية البرنامج

فقد  حوافز والموارد.مع توافر الخدمات للعمالء معرفية و سيتم تعزيز نجاح الصندوق في تقديم منتجات و  -26
القطرية  لمكاتبل المقرالحاجة إلى المزيد من الموارد والمزيد من الدعم من إلى  التقييم المؤسسيأشار 

المركزية أنشطة تنفيذ ، وخاصة المنتجات المعرفية. ومن المزمع األنشطة غير اإلقراضيةلتنفيذ  للصندوق
ة يمعرف، وبناء القدرات الحكومية وتطوير منتجات وخدمات اتالمشروعمن س و تعلم الدر  مثلدارة المعرفة إل

فرص مستمرة لبناء قدرات الحكومة من  المكاتب القطرية للصندوق يموظفوستتاح ل. اتالحكوممن للعمالء 
، ةشريكالالمواضيعية  اتمجموعمثل ال –حكوميين المسؤولين الخالل أشكال مختلفة من التفاعل مع 

 بالنسبة لوضوحواضحة هذه األنشطة مكاسب  وتحقق. اتوالعمل في المشروع ،السياسات واالنخراط في
هذا العمل.  لتيسير للصندوق ةتب القطرياالمكالمزيد من الموارد لموظفي ستخصص و  تهالصندوق وسمع

بين /شبكات للتعاون ة، وبناء منصاتتقنيمذكرة الخدمات المعرفية التي تركز على منتج معين ) أبرزتكما 
حين  . وفيالمكاتب القطرية للصندوقي سياق جزءا أساسيا من عمل الصندوق ف ابلدان الجنوب( باعتباره
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اإلدارة تنفيذ إطار فمن المتوقع أن يسمح الالمركزية، بأن هذه المنتجات والخدمات التي ال ترتبط حصرا 
دارة المعرفة ةاالستراتيجيدائرة تحت قيادة  المعرفية العمل الجماعي بين الفرق القطرية، وشعبة  اراستمر و ، وا 

 منتمكين الصندوق بأموال المنح  لتعبئةالمزيد من الجهود و ة وشعبة االتصاالت، تقنيالوالمشورة السياسات 
 .بشكل أفضل تقديم هذه الخدمات

 اتالشراكإقامة  الصدارة في عملياتفي  المكاتب القطرية للصندوقالميداني  الحضورتعزيز وسيضع  -27
دار  يتزايد تحديد فرص التمويل و  مقرا لها.، بما في ذلك مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما تهاوا 

نموذج الصندوق وسيقتضي . المكاتب القطرية للصندوقعلى مستوى بشأنه وتطويره التفاوض و المشترك، 
أكثر  المكاتب القطرية للصندوق أن تكون ةف ثالثاطر من أاستخدام موارده الذاتية لتعبئة موارد المتمثل في 

تدريب منتظم على بناء م د  قُ صلة محليا. وخالل العام الماضي،  شراكات ذات ها إلقامةنشاطا في سعي
هذا كان . و المكاتب القطرية للصندوقالتي تستهدف موظفي تلك اإلقليمية، وخاصة  عبللشُ الشراكات 

 أدناه. الوارد وصفها" مديري البرامج القطريةالتدريب سمة أساسية من "أكاديمية 

 منتشرة قوة عملفب عالمية.العمل الالوظيفي لدعم قوة  والتطويرالموظفين تنمية  مواصلةوهناك حاجة إلى  -28
فإن ، تم التأكيد عليه في التقييم المؤسسيكما و لتدريب والتطوير الوظيفي أهمية متزايدة. سيصبح لجغرافيا، 

إلى مرة حاجة مستتنشئ  المكاتب القطرية للصندوقفي  اتهمالزيادة التدريجية في مسؤوليات الموظفين وسلط
فرق ال، وبناء الجدد لموظفين الوطنيينا ، بما في ذلك تأهيلالمكتب القطري للصندوقبناء قدرات موظفي 

، وتعزيز الفرص الوظيفية لمديري البرامج القطرية، والتدريب اإلداري المجموعاتللموظفين في المراكز و 
. لمديري البرامج القطريةأكاديمية ء من إنشاء االنتها، يجري حاليا هذه المسألةللموظفين الوطنيين. ولمعالجة 

لتعزيز خبرات الموظفين في القائمة تدريبية الدورات ال مديري البرامج القطريةأكاديمية تستكمل سوف و 
 وسيجري تعديله ونشره لمديري البرامج القطريةإدارة  تطوير تدريب متعية. وقد يضاة والمو تقنيالمجاالت ال

في المراكز  المكاتب القطرية للصندوق ومع زيادة عدد موظفي. جغرافيا متفرقة االذين يديرون فرق
 ةمركزيالقع امو التي تكون في المكاتب المجموعات، سيتم تقديم المزيد من الدورات التدريبية في الو 

مناطق مواضيع مثل العمل في فرق صغيرة و  بشأن، المكاتب القطرية للصندوقلمجموعات من موظفي 
دارة واإلجهاد ، نائية . وعالوة على ذلك، فإن االستعراض الذي أنجز مؤخرا العمل وبناء فرقالخالفات وا 
الستفادة من ل المكاتب القطرية للصندوقلموظفي المتاحة الفرص سيزيد خدمات التدريب اللغوي  بشأن

فرص التنقل وسيتم تعزيز . اتاللغفي مجال  للغة التي توفرها شركة مهنية رائدةاالفتراضية دروس ال
 . وفيالصندوقفي ر الوظيفي يلتطو الجديد لطار اإلمع  بما يتماشىوالتطوير الوظيفي للموظفين الوطنيين، 
على علم لضمان أن الموظفين الميدانيين  المكاتب القطرية للصندوقهذا الصدد، تعقد جلسات إحاطة في 

، المجموعاتل نظام تجميع الموظفين في المراكز و من خالو فرص التطوير الوظيفي المتاحة لهم. ب تام
مما الموظفين الوطنيين العمل في بلدان أخرى، واكتساب الخبرات اإلقليمية والتعرض الدولي، سيكون بوسع 

 الدولية في مراكز العمل األخرى. الوظائففرصهم للتنافس على  سيعزز

إلى  التقييم المؤسسي أشارقد ف وظائف إضافية. تفويضمن خالل  القطريةويمكن تحسين كفاءة المكاتب  -29
بوتيرة كافية حتى اآلن. يمض لم  المكاتب القطرية للصندوقفي  لمديري البرامج القطريةأن تفويض السلطة 

 اتقرار لتوجيه بعناية  فييت نامفي  المكتب القطري للصندوقالميزانية الالمركزية في  تجربةنتائج وسيتم تقييم 
 السلطة إلىزيادة تفويض أن تؤدي خرى. وعموما، يمكن في المراكز األتوسيع نطاق المبادرة  بشأناإلدارة 
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 وكالةالمقر أو حصول على موافقة الالكفاءة من خالل تقليل الوقت الالزم للحيث مكاسب كبيرة من 
لكنه يحتاج إلى أن و حسن الكفاءة بشكل كبير، أن يالسلطة للميدان ومن شأن نقل المزيد من . المضيفة

المكاتب القطرية  في النظم وتدريب موظفي يرأسمالالستثمار اال، وبعض ات إضافيةقدر بيكون مصحوبا 
 .هذه العملية المقر أن يراقبينبغي لتولي هذه األدوار، و  للصندوق

دارة وستبذل اإل تكاليف إضافية.على تب امكفي الالموظفين وبعض التوسع في أعداد تغييرات وتنطوي ال -30
 10تخفيض ويجري حاليا كل جهد ممكن لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في التكاليف خالل تنفيذ الخطة. 

. وزيادتها بشكل كبير المكاتب القطرية للصندوقالوظائف في وظائف الخدمة العامة في المقر لدعم من 
غالق و ، المضيفةوكاالت الات الخدمة مع ياتفاق، وتقليص في المقر وظائف المكررةاليتم ترشيد  سوفو  ا 

ومن المتوقع أن تحقق هذه التدابير معا وفورات . مستخدمة بالقدر الكافيالغير  المكاتب القطرية للصندوق
. وعلى الرغم لموارد الصندوقوالحادي عشر التجديد العاشر مليون دوالر أمريكي خالل فترتي  2.4قدرها 

دوالر مليون  0.5إلى مليون دوالر أمريكي  0.4حوالي قدرها تكاليف إضافية ، ستكون هناك من هذه الجهود
(، لموارد الصندوقالحادي عشر التجديد في نهاية  دوالر أمريكيمليون  1.6 ما مجموعه) أمريكي في السنة

 2016.11لعام  الموافق عليهاي المائة من مجموع ميزانية الصندوق ف 0.34-0.27 أي ما يعادل حوالي
لتعزيز القدرات المطلوبين  ينالمساحات المكتبية والموظفين اإلضافي بتوسيعهذه التكاليف أساسا تتعلق و 

قد تطور ف، 2016 التحديث لعام كما هو مبين في وثيقةو . المكاتب القطرية للصندوقفي  يةامجنالتقنية والبر 
 ،والمجموعات ،المراكزمن  مثالي هيكلفي  يدهطتو الحضور القطري، ومن المتوقع  بشأننهج الصندوق 

لموارد الحادي عشر التجديد بنهاية التي يديرها المقر والبرامج  ،القطرية الفردية للصندوقالمكاتب و 
 هذا اإلطارفي نهاية الستكمال هذه المرحلة الالزمة التكاليف اإلضافية ستقر ت. ومن المتوقع أن الصندوق
 الزمني.

 للمكاتب القطرية للصندوق التكاليف اإلضافية التقديرية -1الشكل 

 

                                                      
 مليون دوالر أمريكي. 146.71، بلغ مجموع ميزانية الصندوق الموافق عليها 2016في عام  11
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المكاتب ذات حضور مختلط بين المقر و عكس مؤسسة لينظام الرصد لتتبع الالمركزية وسيتم تعديل  -31
إطار الرصد المؤسسي الحالي لالمركزية من المراحل األولية من البرنامج، عندما فينبع  .القطرية للصندوق

كبير في التحول بالبع الفوائد لتبرير التكاليف المرتبطة جديدة وتتقطرية على فتح مكاتب ينصب كان التركيز 
مكاتب الرصد افتتاح فإن ، تعمل بالفعل المكاتب القطرية للصندوقموقع للمؤسسة. وبالنظر إلى أن معظم ال
أقل  والمقر المكاتب القطرية للصندوق الحوافظ بينرصد اختالفات كما سيكون جديدة لم يعد ضروريا. ال

 الميدانعلى نحو متزايد المنتجات والخدمات في يقدم الصندوق  نظرا ألن، فصاعدا من اآلنأهمية 
وكما يشير . المكاتب القطرية للصندوقوفرق  والمقر المكاتب القطرية للصندوقمختلطة بين استخدام فرق ب

فعالية لا تقرير )مثال المؤسسيةتقارير الفي رصد الحوافظ في المستقبل تم تغطية ت، سالتقييم المؤسسي
 مستقل لالمركزية. رصدلصندوق(، وليس من خالل إطار اإلنمائية ل

إدارة  لدائرة مساعدال نائب الرئيسيشترك في رئاسته الذي  – المؤسسيةالمركزية لا تنسيق فريقوسيقوم  -32
تنفيذ الالمركزية في على تخطيط و اإلشراف ب – مؤسسيةخدمات الال لدائرة مساعدال نائب الرئيسو البرامج 
وحدة الدعم الميداني واصل تبالتعاون مع دائرة إدارة البرامج، سو . وتوفير التوجيه االستراتيجي الصندوق

لتقدم في تنفيذ تحديثات ل. وسيتم توفير لمكاتب القطرية للصندوقل اليومي الحيويالدعم المؤسسي  توفير
 الخطة في برنامج العمل السنوي.

 االستنتاجات -خامسا
الصندوق وتعزيز الكفاءة المؤسسية في استراتيجية الالمركزية  المؤسسية لتوطيدخطة الالمركزية  أعدت -33

. ومن المتوقع أن اوما بعده لموارد الصندوقوالحادي عشر التجديد العاشر  فترتيوفعالية البرامج خالل 
حضور ب محورها المقر بفضل التحول من عمليةيجابي كبير على عمليات الصندوق، تأثير إ فيذهانلتيكون 

 ذلكويستند وحضور في شكل مختلط بين المقر والميدان. أكثر توطيدا تشغيلية قطري ضيق إلى استراتيجية 
 المكاتب القطريةقدرات  ، من خالل توطيد وتعزيزالنوعيةإلى  يةمن الكم (1)لى ستة مبادئ توجيهية: إ

الخبرات  مجموعة متنوعة منمن  (2)ب الجديدة؛ في عدد المكاتفقط  اضعةزيادة متو و ، للصندوق الحالية
تأثير من  (3؛ )لصندوقل موحدةمؤسسية لمناطق لتعزيز هوية ا عبر موحدتبني نهج ب، إلى تحقيق االنسجام

تأثير حداث الميداني إل صعيدعلى ال مناسبةواإلدارية ال التقنيةالقدرات  بناءمن خالل  ،كتلة حرجة بسيط إلى
من  (5بكفاءة؛ ) لصندوقلالعالمية  قوة العملستخدام اللموظفين، ا إلى تجميع بمعزل من العمل (4؛ )أكبر

المكاتب القطرية بين المقر و  الوظائفضمان تكامل  عن طريق، متداخلة إلى إجراءات مبسطة جراءاتإ
 .الميدان، لتعجيل تنفيذ اإلجراءات في تفويض محدود للسلطة إلى مزيد من التفويض من (6) ؛للصندوق

 وأعباءللوظائف شامل تحليل  (1: )التاليةاألولي للخطة، سيتم تنفيذ اإلجراءات الحاسمة  وكجزء من التنفيذ -34
حتياجات من االتحديد و  ؛المكاتب القطرية للصندوقتوزيع نماذج لتوجيه جميع البرامج القطرية لالعمل 

المكاتب المهام واألنشطة على مستوى  تحديد أولوياتو  ؛األدوار والمسؤوليات في الفرق القطريةو  الموظفين
التفويض التجريبي تقييم  (2) ؛في المقر الوظائف المكررة ترشيدزيادة العمل على و  القطرية للصندوق؛
 ؛ى للصندوقخر أفي مكاتب قطرية  نظر في توسيع نطاق الممارسةلنام، ل يتيفي ف ميزانيةللمسؤولية عن ال

ونوع  )األهداف، والغايات، ضيةاإلقراو قراضية لأنشطة غير اإل أكثر وضوحارؤية مؤسسية  إعداد (3)
 .فعالية الالمركزية تعزيزلالمنتجات والخدمات، واالحتياجات من الموظفين والموارد( 
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المركزية لا تنسيق فريقوسيضمن الصندوق.  عبرتنفيذ الخطة واإلجراءات المرتبطة بها دعما وسيتطلب  -35
ويوفر التوجيه  تخطيط وتنفيذ ورصد أنشطة الخطةوسيشرف على  ،عبالتنسيق الكافي بين الشُ  المؤسسية

 .االستراتيجي بشأنها



 

  

E
B

 2
0
1

6
/1

1
9
/R

.1
1 

لملا
قح

ألا 
لو 

 
 

1
4

 

 2010-2011خارطة الحضور القطري للصندوق للعام 

 

خطة الالمركزية المؤسسية في الصندوق



EB 2016/119/R.11 يناثلا قحلملا  

15  

 فوائد الالمركزية في الصندوق
 1الجدول 

 *مع وبدون إنشاء المكاتب القطرية التنفيذ،أداء المشروعات أثناء 

   متوسط درجات تقرير إنجاز المشروع  

مع مكتب  معايير التقييم
 الفارق بدون مكتب قطري قطري

 0.21 4.82 5.02 المالءمة
 0.27 4.17 4.44 الفعالية
 0.26 3.86 4.11 الكفاءة

 0.33 3.89 4.22 االستدامة 
 0.43 4.22 4.66 المداخيل واألصول األسرية 
 0.43 4.24 4.67 رأس المال االجتماعي والبشري والتمكين 

 0.32 4.21 4.53 األمن الغذائي
 0.31 4.21 4.51 اإلنتاجية الزراعية

 0.24 4.24 4.48 المؤسسات والسياسات 
 0.50 4.18 4.69 المساواة بين الجنسين وتمكين النساء

 0.28 3.81 4.10 الوصول إلى األسواق 
 0.29 4.24 4.53 االبتكار

 0.47 4.24 4.72 إمكانية توسيع النطاق
دارة الموارد الطبيعية  0.29 4.03 4.32 البيئة وا 

 0.21 4.00 4.21 التكيف مع تغير المناخ
 0.42 4.17 4.59 االستهداف واالنتشار

 0.39 4.29 4.68 أداء الصندوق
 0.35 3.99 4.34 األداء الحكومي

 0.30 4.14 4.44 العام للمشروعاتاإلنجاز  
   متوسط

 
0.33 

. 2015و 1995تقرير للمشاريع التي استكملت بين عامي  304يأخذ هذا التحليل بعين االعتبار جميع البيانات المتاحة من تقارير إنجاز المشروعات، أي *
غيل. وقد كان تقرير إنجاز المشروع قد أنجز بدون .مكتب قطري في حال استكمال المشروع قبل سنتين على األقل من دخول المكتب القطري حيز التش

 .بلدان كانت المكاتب القطرية فيها أكثر حداثة من هذا التحليل 5وقد تم استبعاد 
 (2015عات )البيانات مأخوذة بتاريخ أغسطس/آب المصدر: قاعدة بيانات تصنيفات تقارير إنجاز المشرو 
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 2الجدول 
  *أداء المشروعات أثناء التنفيذ، قبل وبعد إنشاء المكاتب القطرية

 (2016)في أغسطس/آب 
   متوسط تصنيفات تقارير وضع المشروعات  

 التغيير بعد المكتب القطري قبل المكتب القطري معايير التقييم
 0.33 3.91 4.25 اإلجماليسير التنفيذ  
 0.33 3.96 4.29 احتمال تحقيق األهداف اإلنمائية 
 0.44 4.18 4.62 التركيز على الفقر 
 0.54 4.00 4.54 التركيز على التمايز بين الجنسين 
 0.18 3.83 4.01 أداء الرصد والتقييم 
 0.50 3.88 4.38 جودة إدارة المشروع 

 0.38 3.89 4.28 استجابة موفري الخدمات 
 0.06 3.82 3.88 12معدل الصرف المقبول 
 0.12 4.24 4.36 األموال النظيرة 
 0.20 4.15 4.35 التقيد باتفاقيات التمويل 
 0.11 4.11 4.22 التقيد بالتوريد 
 0.20 4.03 4.23 جودة وحسن توقيت المراجعة 

 0.36 4.14 4.49 جودة مشاركة المساهمين
 0.22 4.00 4.22 /المالية األصول المادية 
 0.13 4.08 4.21 االتساق بين خطة العمل السنوية والميزانية السنوية والتنفيذ 
 0.36 3.94 4.30 األمن الغذائي 
 0.20 3.95 4.15 جودة اإلدارة المالية 

 متوسط
  

0.27 

مشروعا. وتم مالحظة تفس المشروع في وقتين مختلفين: أي سنتين قبل دخول المكتب القطري حيز التنفيذ )قبل المكتب  69أجري التحليل على عينة من *
مالحظة وهي تعد هامة من الناحية اإلحصائية  138القطري( وسنتين بعد دخول المكتب القطري حيز التشغيل)بعد المكتب القطري(.وتتضمن هذه القاعة 

 المقارنة بين المشروعات. أما بالنسبة للبلدان الخمسة التي تمتلك آخر أحدث مكاتب قطرية فقد استبعدت من هذا التحليل وتعالج قضية إمكانية

 2016المصدر: بيانات تقارير وضع المشروعات بتاريخ أغسطس/آب 

 

                                                      
وعلى الرغم من عدم االرتباط المنخفض نسبيا في أداء الصرف بين البلدان التي تمتلك مكاتب قطرية، فإن النتائج األولية والدراسة  12

راسة أن المعمقة للصرف التي أجرتها شعبة البحوث تظهر بأن الحضور القطري يرتبط بصورة إيجابية مع األداء الجيد للصرف. وتظهر الد
المكاتب القطرية قد خلفت أثرا إيجابيا على معدالت الصرف أثناء تنفيذ المشروعات. إذ كانت الصروفات أعلى وأكثر انتظاما. وتستند هذه 

 1995النتائج المتعلقة بالمكاتب القطرية على تحليل إحصائي ألداء الصرف في جميع المشروعات التي تمت الموافقة عليها بين عام 
، وهي هامة من الناحية اإلحصائية و متينة كنموذج استخدام لهذ الدراسة والذي يضبط أيضا التفاوتات في جملة من المتغيرات 2014و

 األخرى على المستوى القطري وعلى مستوى الصندوق.
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  3الجدول 
 *المكاتب القطريةبعد إنشاء  مقابل الحافظة المعرضة للمخاطر قبل أداء المشروعات أثناء التنفيذ،

 (2016 )بتاريخ أغسطس/آب
 عدد المشروعات  

 
غير عرضة 
 المجموع   مشاكل محتملة. مشاكل فعلية للمخاطر

مشروعات عرضة 
 للمخاطر
)%( 

 30  69 3 18 48 قبل المكتب القطري
 17  69 5 7 57 بعد المكتب القطري

 %43-    %67  %61-  %19  )نسبة مئوية( التغير  
 .2مشابه لما ورد في الجدول  *

 2016طس/آب سأغ يف بيانات تقارير وضع المشروعات )متوفرة على شبكة اإلنرنت( :المصدر
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  ألف 4الجدول 
 قيمة الحافظة الجارية التي تديرها مكاتب قطرية

 (2016)بتاريخ سبتمبر/أيلول 

 

 

 2016سبتمبر/أيلول  30المصدر: نظام المنح والمشروعات االستثمارية بتاريخ 
 

 

 باء  4الجدول 
 هيكلية التمويل المشترك
 (2016)بتاريخ سبتمبر/أيلول 

 التمويل المشترك المحلي  
 النسبة المئوية من الحافظة الجارية   

 التمويل المشترك الدولي
 )% الحافظة الجارية(

 بدون مكتب قطري مع مكتب قطري مع مكتب قطري مكتب قطريبدون  السنة 
2007  <16%  <19%  >5%  <13% 
2011  <24%  <9%  <13%  <10% 
2016  <39%  <4%  <24%  <3% 

 2016سبتمبر/أيلول  30المصدر: نظام المنح والمشروعات االستثمارية بتاريخ 
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 الصندوق للتقييم المؤسسي لتجربة الالمركزية في الصندوقاستجابة إدارة 
 مقدمة  -ألف 

تب التقييم إدارة الصندوق بالتقرير النهائي للتقييم المؤسسي لالمركزية في الصندوق. وتثني على مك ترحب -36
وق لالمركزية في الصندسب كي تستنير به الخطة المؤسسية التقييم في الوقت المنا المستقل على إعداد هذا

بعدها. وسوف تشكل هذه الخطة ركيزة رئيسية في نموذج العمل المتطور  لفترة التجديد العاشر للموارد وما
 .2025-2016للصندوق إليصال أهداف إطاره االستراتيجي للفترة 

حيث يلعب موظفو  ،يعتبر هذا التقييم مثاال جيدا عن التعاون المثمر بين مكتب التقييم المستقل واإلدارة -37
وفر لإلدارة لمحات ثاقبة  مما ،ندوق دورا هاما في عملية المشاورات وخاصة موظفي المكاتب القطريةالص

بالدروس المستفادة من تجربة الحضور القطري للصندوق، ولتحديد  المستوى المؤسسيعلى  للتمعنمفيدة 
 العناصر الرئيسية لهذه الخطة. 

المرضي لمساهمة الالمركزية في الصندوق بإدارة االستراتيجيات يسر إدارة الصندوق أن تشير إلى التقدير و  -38
والبرامج، وأداء المشروعات لجهة تحسين إعداد االستراتيجيات واإلشراف عليها، وتعزيز دعم تنفيذ وأداء 
المشروعات. كذلك فهي تقدر أيضا االعتراف بجهود وحدة الدعم الميداني لضمان إيصال خدمات فعالة 

نمط من التحسن  ية وموظفيها. وتعزز هذه النتائج من التقدير الذاتي لإلدارة الذي يشير إلىللمكاتب القطر 
 المشروع بفضل الالمركزية.  في كفاءة وفعالية

هنالك حاجة اآلن إلطار أكثر  ،ما ورد أعاله، وبهدف جني الفوائد الكاملة من الالمركزيةوبغض النظر ع -39
ومن الدروس المستفادة خالل هذه  ،حا من المنظمة بأسرهااتساقا يستقي من الخصائص األكثر نجا

السنوات. وبالبناء على النتائج والتوصيات الرئيسية للتقييم المؤسسي، سوف تقود الخطة اإلدارة والموظفين 
 لالمركزية في الصندوق. من افي تنفيذ المرحلة الثانية 

كزية توثق خبرة الالمر  ود للرجوع إلى األوراق التين بذل الجهوأخيرا، تشير اإلدارة أيضا إلى أنه وبالرغم م -40
ومواءمة مع  ،لتوصيات أن تستفيد من تحليل أكثر عمقا وانتظامال كان يمكن في المنظمات الدولية األخرى،

مهمة الصندوق وحجمه وموارده، وذلك بالرجوع إلى خبرات مختارة أقل. ويصح هذا األمر، على وجه 
ن يكن جزئيا، دون الخصوص، بالنسبة لبعض المج االت حيث هنالك بعض النواقص التي تم تحديدها، وا 

 ومنها على سبيل المثال إيصال األنشطة غير االقراضية. ،هاحلول متوائمة معالتوصية بأية 

 التوضيحات -باء

ا إدارة الصندوق إلى أنه وفي الوقت الذي نجح فيه الزخم اإلجمالي للتقييم المؤسسي باقتناص القضاي تشير -41
والتحديات األساسية لالمركزية، مازالت هنالك بعض المجاالت الرئيسية التي لم يتم تقديرها بصورة دقيقة. 

 ويعرض هذا المقطع اإليضاحات الرامية إلى رفد محتوى هذا التقرير. 

أغفل التقييم المؤسسي معلومات هامة كان يمكن لها أن تؤطر الالمركزية  .الالمركزية في الصندوق سياق -42
بأن عملية الالمركزية قد جرت ضمن  ،ومن الجدير بالذكر .في الصندوق وأن توفر فهما أفضل ألهميتها
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أي قبل عشر  ،2006ففي عام  .يًا في نموذج عمل الصندوقاتيكوحققت تحوأل درام ،فترة قصيرة نسبيا
تحرك الصندوق من نموذج المؤسسات المتعاونة لإلشراف المباشر على مشروعاته  ،من اآلن فقط سنوات

تطورت التجربة الريادية للحضور الميداني بصورة سريعة لتغدو حضورا  ،ومنذ ذلك الحين .ودعم تنفيذها
جية للحضور ستراتيامنذ خمس سنوات مع إعداد أول  افي الطابع الرسمي عليهضأُ ، كما قطريًا أكثر هيكلة

تغطي  اإقليمي امكتب 40موظف للصندوق يعملون في  100واليوم هنالك أكثر من  .2011عام  الميداني
وقد وفرت المكاتب القطرية الدعم الحيوي  .بلداً  77من حافظة الصندوق وتخدم  في المائة 40حوالي 

 ،2006بأكثر من الضعف منذ عام  انم وحيث ،إليصال برنامج للقروض والمنح يزداد طموحا بصورة مطردة
 مشروعا كل سنة. 250وفي اإلشراف والدعم التنفيذي على مايقرب من 

 .وعلى خلفية إصالح مؤسسي كبير ،ميزانية مستقرة ال زيادة فيها تحكمهاوقد تحقق هذا التحول ضمن بيئة  -43
ومنها وعلى  ،ب جديدةواإلدارة تجري إصالحات هيكلية بما في ذلك إنشاء دوائر وشع ،2007فمنذ عام 

دارة المعرفةسبيل المثال دائرة اال ومكتب الشراكات وتعبئة  ،ومكتب الميزانية وتطوير المنظمة ،ستراتيجية وا 
وذلك  ،في شعبة السياسات والمشورة التقنية يةسياساتالكذلك فقد عززت أيضًا من المهارات التقنية و  ،الموارد

وكذلك فقد أنشأ الصندوق أيضًا وحدة للدعم  .مهام المساندة في المقرلتحديد أكثر وضوحا لمهام المرجعية و 
 لمكاتب القطرية وموظفيها.لالحتياجات المتزايدة لستجابة لالالميداني مخصصة على وجه التحديد 

يسلط التقييم الضوء على مجاالت  .والخدمات اإلدارية ،الموارد البشرية ،تصاالتالمعلومات واال  تكنولوجيا -44
مما يعد حاسمًا لتنفيذ برنامج  ،إلدخال تحسينات على الخدمات الموفرة للمكاتب القطرية وموظفيهاهامة 

عتبار المبادرات العديدة الهامة وتشير إدارة الصندوق إلى أن التقييم لم يأخذ بعين اال .الصندوق في الميدان
دارة وجيا المعلومات واالالتي نفذت بالفعل أو التي هي جارية إليصال الخدمات اإلدارية وتكنول تصاالت وا 

 ،وتحت تنسيق وحدة الدعم الميداني .على الرغم من التعليقات السابقة التي أدلت بها اإلدارة، الموارد البشرية
كانت بعض التغييرات الهامة في هذه المجاالت محورية في التحول التنظيمي الهام من نموذج عمل يتمحور 

 ستراتيجية التشغيلية الحالية التي تمزج بين الميدان والمقر.ئيل إلى االض ،مع حضور قطري ،حول المقر

إال أن إدارة الصندوق  ،تصاالت في هذا التقريرعلى الرغم من وجود إشارات عديدة لمسائل اال .تصاالتاال  -45
ذا ستشر خالل عملية إعداد هتصاالت في الصندوق لم يُ ترغب باإلشارة إلى أن فريق اإلدارة في شعبة اال

بحيث قلل من  ،تصاالتبمعلومات كافية لفهم ما ينطوي عليه عمل االالتقييم ونتيجة لذلك لم يحظ  ييم.التق
 الصندوق مع دوله األعضاء. سمعةتقديره لمحورية هذه العملية في اإلبقاء على 

تعترف إدارة الصندوق بأن هنالك مكاسب واضحة يمكن أن يجنيها الصندوق من   .األنشطة غير اإلقراضية -46
إال أن هذه  .فيما يتعلق بوضوح صورة الصندوق وبسمعته وزيادة أثره اإلنمائي ،األنشطة غير اإلقراضية

وهنالك المزيد مما  .األنشطة لم يتم توقعها بصورة مخصوصة لتناسب نموذج الالمركزية في الصندوق
ب عمله للتطرق لأنشطة غير اإلقراضية من خالل حل مؤسسي ينطوي على تعريفات ومسؤوليات يتوج

إال أنه البد من اإلشارة إلى أن العديد  .يمكن تحقيقه بالموارد المتاحةمما  ،وأهداف وحوافز وتوقعات أوضح
وعات التي يدعمها أو مرتبطة بالمشر  ،إنما هي متأصلة في ،من األنشطة الموصوفة كأنشطة غير إقراضية

واألنشطة  األنشطة غير اإلقراضية الفصل بشكل واضح بين بمكان ومن هنا فإنه من الصعوبة ،الصندوق
 اإلقراضية.
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النهائي يتضمن العديد من حاالت عدم الدقة التي لم  ييمتشير إدارة الصندوق إلى أن التق .حاالت عدم الدقة -47
عدد المكاتب القطرية قيد ،ومثاال على ذلك  .لت بها اإلدارةيتم تصحح على الرغم من التعليقات التي أد

والذي أغلق مؤقتًا فقط  ،بما في ذلك المكتب القطري في اليمن ،مكتبا 39وليس  40التشغيل حاليا والبالغ 
 .يةحافظة القطر البسبب تعليق 

  لإلدارة الموجهة التوصيات -جيم
 ذها من خالل الخطة وما يرافقها من خطوات.تنفالتوصيات وس علىتوافق إدارة الصندوق  ،ى وجه العموملع -48

أن يقسم  المستقلتقييم الحاول مكتب  ،وبعد التعليقات األولية التي أدلت بها ،ر إدارة الصندوق أنهتقدّ  -49
بعض الحاالت التي تتطلب المزيد من التقسيم لتيسير  وجودالتوصيات إلى إجراءات ملموسة على الرغم من 

 .ويوفر الجدول الوارد أدناه استجابة مفصلة على كل إجراء موصى به .التوصيات ورصدهاباألخذ 
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 .التوصية األولى: تعزيز الحضور القطري للصندوق مع تعزيز كفاءة التكاليف
 استجابة اإلدارة 
طرية حول قإعادة تنظيم المكاتب ال )أ(1

جراء تحليل وظيفي ل ،المراكز يتوجه به وا 
ستعداد إلغالق المراكز، واالإنشاء هذه 

 المكاتب القطرية.بعض 

  . موافقة

على مدى السنوات، أدركت إدارة الصندوق وبصورة متزايدة أهمية مفهوم المراكز شبه اإلقليمية 
 ت وتوفير الخدمات للزبائن. باعتبارها نهجا يتسم بفعالية التكاليف في اإلشراف على المشروعا

بالبناء على توصية مكتب التقييم المستقل وعلى الخبرة  ،مركزيةوتتصور الخطة المؤسسية لال
المكتسبة من المراكز األولى )في غواتيماال، وفييت نام، ونيروبي(، إنشاء المزيد من هذه المراكز 
بحلول نهاية التجديد الحادي عشر للموارد. وسوف تكون هذه المراكز بمثابة مراكز تخديم مزودة 

فين آخرين لتخديم اإلقليم بالكامل أو جزء منه، بما في ذلك مكاتب قطرية بموظفين تقنيين وموظ
جراء تجميع لمهام وظائف البرامج القطرية لمجموعة من البلدان. ويعد مبدأ تجميع  أخرى. وا 
 الموظفين أيضا، إحدى خصائص النموذج الثاني للمكاتب القطرية وهو مجموعة البرامج القطرية.   

ركز في أعقاب تفكير متمعن بالموقع الجغرافي للبلد، والمرافق المتيسرة وسيتقرر مكان كل م
للمكتب القطري، واألمن وترتيبات االستضافة من قبل البلد المعني، إلى آخره. إال أنه، وكما 
أوصى به التقييم المؤسسي سيجري تحليل للوظائف بغية تشذيب التشكيلة المقترحة حسبما هو 

 مالئم.

ومن خالل هذه الخطة، تعتزم إدارة الصندوق تعزيز وتبسيط الحضور القطري الحالي للصندوق. 
وستفتتح أربعة مكاتب جديدة فقط )كجزء من المركز أو كمجموعة(، كذلك يجري التفكير أيضا 
بإغالق المكاتب التي لم تعد مبررة. وفي نهاية المطاف سيتم تثبيت عدد المكاتب القطرية بحدود 

 مكتب. 45

إجراء تحليل وظيفي إلعادة التوازن  )ب(1
 في التوظيف بين المقر والميدان.  

 موافقة.  

ن ال يمكن لها أن تتسم بحيادية  توافق إدارة الصندوق مع مكتب التقييم المستقل بأن الالمركزية وا 
الكفاءات لرفد  التكاليف، إال أنه ال بد من اتباع إجراءات لتحقيق وفورات في التكاليف بهدف توليد

عملية الالمركزية. وفي هذا الصدد، سوف تترافق الخطة بإجراءات تهدف إلى تبسيط التداخل في 
 الوظائف في الصندوق.    

وترى الخطة تحوال، مع مرور الوقت، من مهام مساعدي البرامج إلى مهام للربط ومهام أكثر 
إشرافية لدعم الموظفين اإلداريين في المكاتب القطرية. وسيتضمن ذلك تقليص عدد مساعدي 
البرامج مما سيؤدي إلى وفورات في التكاليف، كذلك ال بد من إعادة التوازن في مهام الموظفين 

ين، على ضوء تعيين موظفين مهنيين إضافيين في المراكز. والبد من إجراء تحليل وظيفي المهني
 لتحديد الخيارات اإلضافية لكي تهتدي بها تقارير إدارة الصندوق. 

وبهذا الصدد، ترغب إدارة الصندوق باإلشارة إلى ان حصة الموظفين المهنيين في الميدان، هي 
أن تزداد مع زيادة أعداد مدراء البرامج القطرية والموظفين  في المائة، ويتوقع لها 49حاليا 

كذلك سيتم تعيين الموظفين التقنيين أو موظفي القطريين المندبين أو المعينين في الميدان. 
 الكتلة الحرجة في الميدان. /ندبهم إلى المراكز بهدف خلقاإلئتمان

 .  موافقةلالمركزية ا من النظر في قدر أكبر )ج(1
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األخرى )مثل اإلدارة في بعض المهام 
 المالية(.

فيما يتصل باإلدارة المالية، تتوقع الخطة وجود موظف وطني واحد في كل مركز. والمناقشات 
جارية بين دائرة إدارة البرامج وشعبة اإلدارة المالية لتجربة مفهوم الالمركزية المتدرجة لهذه الشعبة. 

 قه في مراكز أخرى.وفي حال نجح األمر، يمكن البدء بتطبي

 التوصية الثانية. زيادة الدعم المقدم لألنشطة غير اإلقراضية من خالل الالمركزية بغية تحقيق نتائج إنمائية أقوى
 استجابة اإلدارة 
تمايز جداول أعمال األنشطة غير  )أ(2

اإلقراضية والتوقعات المتصورة وفقا لنمط 
 المكتب القطري.

 موافقة.  
توافق اإلدارة على أن النتائج المتوقعة من األنشطة غير اإلقراضية ستعتمد على نمط المكتب 
القطري. فعلى سبيل المثال، ال يمكن توقع تعزيز الشراكات واالنخراط السياساتي على نفس 
السوية بالنسبة لموظف برنامج قطري كما هو الحال بالنسبة لمدير قطري، وخاصة في حال كان 

كتب القطري موظف مهني واحد فقط. وسيعتمد نمط األنشطة غير اإلقراضية المقررة في الم
 على الفرص والظروف المخصوصة لكل بلد إفرادي.   

وسيؤدي توضيح كل من التوقعات المؤسسية الخاصة باألنشطة غير اإلقراضية ومسؤوليات 
شطة غير اإلقراضية. موظفي البرامج في نهاية المطاف إلى وضع جداول أكثر واقعية لأن

وتحاول الخطة تحقيق تخصيص أوضح للعمل فيما يتعلق باألنشطة غير اإلقراضية، بحيث 
 تستفيد إلى أقصى حد ممكن من خبرة الموظفين الوطنيين.  

سيركز الموظفون الدوليون على األنشطة غير اإلقراضية والتمثيل  ،وفي المراكز والمجموعات
دارة ا في حين سيركز الموظفون المحليون أكثر على اإلشراف  ،لمكتبوتصميم المشروعات وا 

مع تشاطر المعرفة والقدرات عبر البلدان التي يغطيها المركز  ،على المشروعات ودعم تنفيذها
وسيركز موظفو البرامج في المكاتب القطرية اإلفرادية وفي المقر على اإلشراف على  .نفسه

أما  .األولوية لأنشطة غير اإلقراضية امنهم أن يعطو ولن يتوقع  ،المشروعات ودعم تنفيذها
فإنها تفتقر إلى الموارد لتأخذ على عاتقها جملة من  التي تمتلك موظفا واحدا المكاتب القطرية

 القرب الجغرافيب يتمتعونفي حين أن الموظفين في المقر ال  ،األنشطة غير اإلقراضية
رساء التزامات للزبائن إلبرام اال الضروري وكذلك يتوقع  .شراكات على شكل منتظمالسياساتية وا 

 منهم أن يغطوا المسؤوليات المؤسسية بسبب وجودهم في المقر.
تكريس خطوط في الميزانية لأنشطة  )ب(2

كاتب القطرية وتعزيز غير اإلقراضية في الم
ات بين شعبة السياس واالتساقالتعاون 
دارة ستراتيجالتقنية ودائرة اال ةوالمساعد ية وا 

المعرفة والمكاتب القطرية وتعزيز الروابط 
 بين البرامج القطرية وبرنامج المنح.

       .موافقة
إال أنها تعتقد بأنه ينطبق على كل من المكاتب  ،اإلجراء الموصى به علىتوافق إدارة الصندوق 
وتوافق إدارة الصندوق مع مكتب التقييم المستقل بأنه البد من تكريس خط  .القطرية والمقر معا

 .للفرق القطرية لتيسير األنشطة غير اإلقراضية سواءًا في المقر أو في الميدان يتاحفي الميزانية 
التقنية  ةالمساعدومع أن التعاون بين المكاتب القطرية وشعبة السياسات و  ،وبصورة مشابهة

دارة المعرفة يمكن أن تتعززستر ودائرة اال أن تشرك موظفي من أيضًا  لها البد هإال أن ،اتيجية وا 
 .  قتصاديين اإلقليمييينبما في ذلك الخبراء اال ،دائرة إدارة البرامج في المقر

االنخراط أو و/اليًا للترويج إلدارة المعرفة حكل من المنح اإلقليمية والقطرية  استخدامومع 
جهد أكبر لضمان استخدام أوسع للمنح لتمويل األنشطة غير  بذلمن  ال بد ،السياساتي
إال أن اإلدارة ستستمر في اإلبقاء على التوازن الصحيح بين المخصصات بموجب  .اإلقراضية

 حتياجات التي عبرت عنها الشعب اإلقليمية.ليمية والقطرية لضمان أن يعكس االالنافذتين اإلق
 .   موافقةإدراج المهارات والخبرات المهنية في  )ج(2
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األنشطة غير اإلقراضية كمعيار عند تعيين 
 الموظفين في المكاتب القطرية.

فق إدارة الصندوق على أنه يمكن إضافة الخبرة المهنية في األنشطة غير اإلقراضية كمعيار اتو 
إلدراج الخبرة "عتبار أيضا من إيالء االوالبد  ،لتعيين مدراء البرامج القطرية في المكاتب القطرية

رساء  ،في إدارة المعرفة في التوصيف الوظيفي للمدراء  يالسياسات واالنخراطشراكات الوا 
    القطريين.

لى  االختناقاتإال أن اإلدارة تود أن تؤكد على أن  في إيصال الخدمات غير اإلقراضية يعود وا 
ليه إوكما أشير  .أكثر من عدم كفاية الخبرات والمهاراتفتقار للموارد المكرسة إلى االكبير حد 
تقع فقط على  أال أن المسؤولية على األنشطة اإلقراضية يجببتعتقد إدارة الصندوق  ،سابقا

نما يجب أن ي ،كاهل مدراء البرامج القطرية طلع بمثل هذه األنشطة كجهد مشترك بين ضوا 
  ألخرى المعنية.الشعب اإلقليمية وغيرها من الدوائر والشعب ا

 التوصية الثالثة: تعزيز التفويض بالصالحيات 
 استجابة اإلدارة 
استنادًا الى تقرير خبرة التجربة الريادية  )أ(3

يتوجب إعداد خطة للتفويض  ،نام تيفي في
أكبر في  بصالحيات للمدراء القطريين
 .اإلمساك بالميزانية

 موافقة.
تتعلق /أكبرتوافق إدارة الصندوق على التوصية بأنه البد من التفويض بصالحيات إدارية 

. وسيتم تقدير نتائج الخبرة الريادية التي تتعلق بالميزانية بالميزانية في المكتب القطري
نام بصورة حذرة لكي يستنير بها قرار إدارة  تيفي في الالمركزية في المكتب القطري

 التجربة في المراكز األخرى.هذه كرار مثل الصندوق بشأن ت
تدريب موظفي المكاتب القطرية على ضمان أداء  (1): فتتضمنوأما اإلجراءات التالية 

إمكانية اإلدماج  رتقدي( 2؛ )مهام اإلدارة المالية والتوريد المحلي والمحاسبة بصورة صحيحة
طرق تالداخلية المالئمة لللضمان وجود نظم الضوابط ( PeopleSoft) الكامل لنظام

   و في المراكز.ألتزامات المالية في المكاتب القطرية لال
تحديد إطار لتفويض إضافي  (ب)3

نشاء بالصالحيات فيما يتعلق باال تصاالت وا 
 منصة للمعرفة

 .  موافقة
 توافق إدارة الصندوق مع مبدأ اإلجراء الموصى به، ولكن مع بعض التحفظات.

إلى زيدة االستثمار في  2016-2025يدعو اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة 
االتصاالت االستراتيجية، معترفا بكونها حاسمة للعمليات. واإلدارة ملتزمة بالسعي للوصول 
إلى اتصاالت تتسم باالستراتيجية وفعالية التكاليف لتحسين صورة الصندوق على مستوى 

 طري، واإلقليمي، والعالمي.المشروعات، والمستوى الق
سيستدعي قدر أكبر من الالمركزية زيادة نشاط االتصاالت والفرص المتاحة عبر 
الصندوق، ولكن ذلك يعني أيضا زيادة خطر تشرذم رسائل الصندوق والعالمة المميزة له. 

 وتعتزم اإلدارة االستمرار في بناء بيئة مواتية لالتصاالت في الصندوق. 
ة غير اإلقراضية مستوى أعلى من مهارات االتصاالت. وتخطط إدارة تتطلب األنشط

الصندوق لإلجراءات التي تؤدي إلى تمتع موظفي العمليات بالقدرات األساسية لالتصال 
دارة موارد االتصاالت بصورة أفضل.  بصورة فعالة ولالطالع بمسؤولياتهم وا 

األغذية والزراعة وبرنامج األمم وأما خبرة المنظمات التي يمكن المقارنة معها )منظمة 
المتحدة اإلنمائي وبرنامج األغذية العالمي والبنك الدولي( فتشير إلى ضرورة إدارة 
االتصاالت على المستوى القطري من قبل مهنيين متخصصين في االتصاالت. ونظرا 
للطلب الذي تضعه المكاتب القطري على شعبة االتصاالت للحصول على دعم مهني في 
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تصاالت، ستتحرى إدارة الصندوق جدوة توسيع الموظفين في المراكز بحيث ينضم إليهم اال
 موظفو اتصاالت مهنيون.

ومع اعتراف اإلدارة بوجود منصات جيدة لتقاسم المعرف ومعظمها قد أنشئ بموجب 
مبادرات من الشعب اإلقليمية إال أنه يمكن تحسين هذه المنصات لتخدم غرضها بصورة 

تصعد اإلدارة من جهودها الجارية الرامية إلى ضمان أن يتم تجهيز  أفضل. وسوف
وتشاطر المعرفة المتولدة بصورة مالئمة في المنظمة ومع زبائنها، وتحديد القنوات 

 الصحيحة لنشرها.
 التوصية الرابعة: تعزيز حوافز الموظفين وقدرتهم على العمل في بيئات المركزية

 استجابة اإلدارة  
تعزيز الحوافز الممنوحة للموظفين  )أ(4

 المندبين. 
 .موافقة

ها الصندوق للموظفين المندبين مع تلك المتبعة في النظام حتتواءم الحوافز التي يمن
حصول  ينص علىوالذي  ،والمزايا والعالوات المشترك لأمم المتحدة بالنسبة للرواتب

دفع بدل مشقة  :لمزايا ومنهاالموظفين العاملين في مقاٍر في الميدان على عدد من ا
عانات لبدل اإليجار ،األسرة اصطحابعدم لإضافي  واإلبقاء على تسوية مقر العمل  ،وا 

ودفع  ،ستجمامومخططات الراحة واال ،السابقة في حال لم تنتقل األسرة مع الموظف
لبالد في اودفع بدل للمخاطر تبعًا للمستوى األمني  ،تكاليف لتعزيز المساكن الخاصةال
عطاء مخصصات إضافية  ،التسريع بإجازة زيارة الوطن تحت بعض الشروط المعينةو  وا 

 عمل المعينة.الللتعليم والسفر وشحن األمتعة للموظفين في مقرات 
ت هذا اإلطار وسعّ ، 2012وفي عام  .وقد تبنت اإلدارة اإلطار الحالي لالمتيازات بالكامل

وهي توفر دفع بدل  ،اء البرامج القطرية المندبينليغدو حزمة شاملة للحوافز تمنح لمدر 
عكس يل المسمى الوظيفيوتغيير  ،خاص بالوظيفة لجميع مدراء البرامج القطرية المندبين

ضمن نطاق الهيكلية  ،وهذه الحزم اآلن قيد االستعراض .زيادة المهام التمثيلية التي يؤدونها
 .2016في الذي أدخل عام لتطور الوظيالسياساتية المتطورة للصندوق لتتماشى مع إطار ا

ستعراض بعين الحسبان الحوافز اإلضافية ذات الصلة بإدارة التطوير وسوف يأخذ هذا اال
 العمل والحياة. أعباء وخلق التوازن بين الحركةالوظيفي والقدرة على 

هيكلية برنامج التوجيه  تحسينو  سيعتو  )ب(4
 .والرعاية

    موافقة .
موظفي  ليناسبسوف تزيد اإلدارة من جهودها الرامية إلى توفير بناء قدرات مفصل 

 .القطرية باستكمال التدريب الموجود البرامجالمكاتب القطرية وذلك مع قيام أكاديمية مدراء 
حتياجات التعلم الخاصة بالمكاتب القطرية على أساس سنوي من قبل اوسيستمر تحديد 

وسوف يحظى موظفو المكاتب  .لتعلم المؤسسية في الصندوقفريق تقدير احتياجات ا
     القطرية باألولوية في تخصيص ميزانية التدريب في الصندوق.

تتوقع هذه الخطة تعيين موظفين للتوريد في المراكز لدعم البرامج القطرية  ،النسبة للتوريدوب
على أساس عدم  ،وسيوفر ذلك الدعم الضروري للموظفين المسؤولين .وشبه اإلقليمية

 توريد في المشروعات.ال لبناء قدرات وكما أن ذلك سيرفد الجهود الرامية االعتراض،
تطور وظيفي أفضل لمدراء المكاتب  )ج(4

 القطرية.  
     .موافقة

وتعتقد بأن التطور  ،توافق إدارة الصندوق على أهمية وظيفة مدراء المكاتب القطرية
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    أمر ضروري لدعم الالمركزية. ،وظفين الوطنيينالوظيفي للموظفين وبخاصة الم
ضمن  ،يتم تعزيز فرص التطور الوظيفي للموظفيين الوطنيينوكما تم وصفه في الخطة، 

 سيتم توسيع، واستنادا إلى مبدأ تجميع الموظفين في المراكز والمجموعات الحركة.سياق 
وللتنافس على المناصب المتاحة للموظفين الوطنيين للعمل في بلدان أخرى الفرص 
وسيتم رفد التدريب الموجود حاليًا بدورات تدريبية في أكاديمية مدراء البرامج  .الدولية
مة منها ءدية لضمان تبني أفضل األنماط مالوسيتم تفحص التدابير التعاق .القطرية

 .للمكاتب القطرية

 .والرصد والتقييم الذاتي ،التوصية الخامسة : تحسين جودة البيانات

 استجابة اإلدارة 
تعديل نظام المحاسبة في الصندوق  )أ(5

لرصد تكاليف إدارة البرامج القطرية 
بموجب التشكيالت المختلفة للمكاتب 

 القطرية.

 .     موافقة

من  القطرية، مما ترحب إدارة الصندوق بالتوصية بالسماح باحتساب أفضل لتكاليف البرامج
ومن شأن ميزانية أكثر شفافية أن تسمح برصد  .شأنه أن يؤدي إلى مكاسب واضحة في الكفاءة

التكاليف  اتساقتفاقيات على مستوى الخدمات وتحسين داء الوكاالت المضيفة وتنفيذ االأفضل أل
التوقعات المتعلقة بإيصال األنشطة  واقعيةتضمن أيضًا لوكذلك  .إلى آخره ،عبر األقاليم

والسماح بتقدير أفضل للتكاليف  ،فيما يتعلق بالميزانية المتاحة ،قراضية وغير اإلقراضيةاإل
كما هو  ،هدف توجيه التعديالت والتنقيحات المتواترة التي ستدخل على الخطةبوفوائد الالمركزية 

 مالئم.

ملفات على إلدراج ( PeopleSoft)قتراح القاضي بتعزيز نماذج توافق إدارة الصندوق مع اال
 .الذي تقوم به المكاتب القطرية ،المستخدمة حاليًا لدعم الميزانية واإلبالغ المالي Excel قنس

وسوف يزيد ذلك من الكفاءة ويحسن من رفع التقارير عن تكاليف المكاتب القطرية في الوقت 
ي إيجاد مركز للتكاليف لكل مكتب قطري أن يسهل وظيفت من شأن فإن كذلك .المحدد لها

 الرصد واإلبالغ.
تقليص عدد المؤشرات لرصد  (ب)5

المكاتب القطرية ومراجعة تعريفاتها 
دماجها في نظم معلومات اإلدارة  وا 

  .واإلبالغ على مستوى الصندوق

 غير موافقة 
مختلطة  مع فرقتعتقد اإلدارة بأن الصندوق يقوم وبصورة  متزايدة  بإيصال منتجات وخدمات 

ويغدو وجود إطار رصد  ،وفرق مختلطة عبر المكاتب القطرية ،بين المكاتب القطرية والمقر
هنالك  ،وفي واقع األمر .نسبيا كأداة لإلدارة معنىمة وبال ءمنفصل للمكاتب القطرية أقل مال

اشى وبما يتم .من برامج الصندوق التي تغطيها المكاتب القطرية حاليا في المائة 80أكثر من 
عى إدارة الصندوق لرصد أداء الحافظة سسوف ت ،مع ما تتبعه المؤسسات المالية الدولية األخرى

بما في ذلك البرامج التي تغطيها المكاتب القطرية في التقارير المؤسسية  ،واإلبالغ عنها
 الموجودة أصاًل ومنها على سبيل المثال تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق.

الخطة المؤسسية لالمركزية تعديل  )ج(5
بالغ المجلس التنفيذي  بصورة متواترة وا 

 بذلك 

 موافقة.
التي المجموعة المؤسسية لتنسيق الالمركزية و هذه الخطة تحت قيادة وتوجيهات  سيتم تنفيذ

كذلك سيتم  .ستوصي المجلس التنفيذي بأية تنقيحات توصي بإدخالها على الخطة كما هو مالئم
 اإلبالغ عن تنفيذ هذه الخطة من خالل أدوات اإلبالغ المؤسسية الموجودة كما تم شرحه أعاله.


