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النخراط الصندوق في الدول واألوضاع  استجابة إدارة الصندوق للتقييم المؤسسي
 الهّشة والمتأثرة بالنزاع

 مقدمةال -ألف
لتوفير استجابتها على التقرير النهائ: للتقييم المؤسس: النخراط المتاحة ترحِّب إدارة الصندوق بالفرصة  -1

( بما يتماشى مع أحكام EC 2015/87/W.P.3)الصندوق ف: الدول واألوضاع الهّشة والمتأثرة بالنزاعات 
سياسة التقييم ف: الصندوق. وتوّد إدارة الصندوق أن تشكر مكتب التقييم المستقل على منحها الفرصة 

 سياق إجراء هذا التقييم. ف:لتوفير تغذيتها الراجعة 

 السياسة واالستراتيجية -باء
عالوة على  ،جود بلدان هّشةالصندوق بو  اعترافف: تعريف الدول الهّشة  يعكس النهج الحال: للصندوق -2

أوضاع/مناطق هّشة ضمن بلدان غير هّشة. ويجمع التصنيف الحال: البلدان المصّنفة على أنها دول هّشة 
ف: الميدان االقتصادي.  والتنمية من ِقبل كل من المؤسسات المالية الدولية الشريكة ومنظمة التعاون

إلى  المالية الدولية المستندلمؤسسات لتصنيف المنّسق لايات استخدام تقييم ودوتتجاوز هذه القائمة محد
الذي يتبعه البنك الدول: والذي يستبعد فيه البلدان متوسطة  ف: تقييم السياسات والمؤسسات القطريةالدرجات 

، وعلى عكس ما تم اإلبالغ عالوة على ذلك ين االعتبار الهشاشة دون القطرية.كما أنه ال يأخذ بع ،الدخل
بإطار الموارد والسياسات ف: المؤسسة فإن التصنيف الحال: للصندوق للدول الهّشة ال يربط الصندوق  عنه،

المالية للتنمية. ويأخذ الصندوق بعين الحسبان تعريف المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان الخارجة من النزاعات 
 .لمواردفقط ف: سياق احتمال توفير مخصصات إضافية من ا

إذ أن المشروعات الت:  .ة ف: التعبير عن الحاجة لنهج متمايز للدول الهّشة ف: هذا التقييمتمت المبالغ -3
والظروف التشغيلية ف: هذه  ،يموّلها الصندوق غالبًا ما تعمل ف: المناطق النائية مع المجتمعات المهّمشة

ذا ف: المؤسسات والحوكمة واالفتقار ل ، حيث الضعفالمناطق شبيهة باألوضاع الهّشة لتنمية البشرية. وا 
 كان هذا البلدبغض النظر فيما لو  بلد ماضمن  "ظروف هّشة"أخذنا بعين االعتبار أن الصندوق يعمل ف: 

يمكن أن يكون مضّلاًل.  "دول هّشة"فإن تصنيف بعض الحافظة على أنها  ،أم ال هّش  ُمَصنَّف على أنه
أو  تثار المخاوف من النزاعاتة من األوضاع حيث ولعله من المالئم بصورة أكبر االعتراف بأنماط مختلف
وضع استراتيجيات من /تصنيفالعوضًا عن محاولة  ما بعد النزاعات أو القدرات المؤسسية أو الحوكمة

خالل التصنيفات )البلدان متوسطة الدخل، البلدان منخفضة الدخل، البلدان متوسطة الدخل من الشريحة 
عوضًا عن االستنتاج بأن الصندوق و . إلخ( ،من الشريحة الدنيا، الدول الهّشةالعليا، البلدان متوسطة الدخل 

بالفعل الصندوق  قيام يةالتقرير االعتراف وتقدير كيفاألجدى بهذا كان  ،ال يألو جهدًا ف: االستجابة للسياق
تقسيم ب عدم قيامهو بعين االعتبار، السياق المخصوص ف: بلٍد ما/منطقة ما من مناطق المشروع  بأخذ

 من خالل المعايير العالمية. ببساطةالبلدان 

أو موارد إضافية كبيرة للدول الهّشة  مختلف نموذج أو إطاروف: هذا المعنى، فإن الصندوق ال يحتاج إلى  -4
مما قد يؤّدي ف: واقع األمر إلى عدم إيالء االهتمام الكاف: لألوضاع الهّشة المعّقدة والمتطلبة بصورة موازية 
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عوضًا عن هشاشة  "األوضاع"الصندوق ُيطبِّق مفهومًا متسقًا تمامًا لهشاشة  إذ أنف: الدول غير الهّشة. 
لى حٍد ما بتعميم مفهوم الهشاشة ف: حافظته. ،"الدول"  كما أنه قام وا 

الهشاشة والنزاعات تتشاطر بعض األسباب الجذرية ويغّذي "أن  لمقولةوهناك حاجة إلى تحليل أكثر دّقة  -5
سياق انخراط الصندوق بصورة درامية ف: األوضاع الهّشة  يختلف ،بالمعنى العمل:و  ،. ألنه"أحدهما اآلخر

حيث يكون هنالك نزاع نشط. ويتوجَّب على التوصيات أن تتجّنب عن غيرها الت: ال تتسم بنزاع َنشط 
خطوات تخلط بين الهشاشة والنزاعات والت: ال تعترف بصورة مساوية بضرورة الُنُهج على اتخاذ التشجيع 
 المطلوبة لكٍل منهما.الضرورية المختلفة 

ف:  ،إن كان ذلك ضرورياً  ،تصنيفها الحال: وتتحّرى البدائل مالءمةستقوم إدارة الصندوق بإعادة تقدير  -6
 ف: لهّشة الت: سُتعرض على المجلس التنفيذيسياق وضع استراتيجية الصندوق للعمل ف: األوضاع ا

وسوف  .د الصندوقر كجزء من التزامات الصندوق بموجب عملية التجديد العاشر لموا 2116أبريل/نيسان 
المتأثرة بالنزاعات وف: و تتضّمن هذه االستراتيجية أيضًا أية مبادئ مالئمة لالنخراط ف: الدول الهّشة 

 اعات على المستوى دون الوطن:.األوضاع الهّشة المتأثرة بالنز 

بأنه وف: العديد من البلدان فإن التحليل الحال: الذي يرتكز على الفقر  اعتراف التقييمتقدِّر إدارة الصندوق  -7
االستراتيجية القطرية كاٍف. وفيما يتعلق بالتوصية بتحديث هذه المعلومات  الفرصكجزء من وضع برامج 

 الفرصوبما يتعّدى التحليل الوضع: أو السياق: الذي يجري خالل وضع برامج  ،تراً ابصورة أكثر تو 
إاّل  ،االستراتيجية القطرية واإلعداد للمشروعات، ومع أن إدارة الصندوق توافق على األمر من حيث المبدأ

ارة الصندوق أن إلجراء مثل هذا التحليل تبعات على الميزانية ال بد من النظر فيها. إضافة إلى ذلك، فإن إد
االستراتيجية القطرية أن تخّصص ميزانيات  الفرصتوّد أن تسّلط الضوء على أنه ليس من مهمة برامج 

 إذ أن مثل هذا النمط من التحليل أكثر مالءمة لتصميم البرامج. ،مختلفة ألهداف محّددة

ة القطرية للموافقة عليها االستراتيجيالفرص وفيما يتعّلق بإدراج مذكرات مواضيعية للمشروعات ف: برامج  -8
فقد تم إدخال هذا اإلجراء لتوفير  ،بصورة متزامنة من ِقَبل لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياسات

مثل هذه  تمّثل ،لجهة عملية االستعراض الداخل: للمشروعات. عالوة على ذلكمكاسب ف: الكفاءة 
صندوق والحكومة ف: عملية وضع برنامج الفرص المشروعات بلورة للفرص الت: حّددها التعاون بين ال

ذلك إمكانية  يستبعدوال  ،ف: الوقت الذي يتم فيه اإلعداد لمثل هذا البرنامج ،االستراتيجية القطرية نفسه
 أخرى ف: حال تغيَّر الوضع ف: البالد.مشروعات مفاهيم  عملية تطوير

 تصميم المشروعات والبرامج -جيم
مهمة الصندوق ال تتمّثل ف: حّل الهشاشة أن مكتب التقييم المستقل على توافق إدارة الصندوق مع  -9

ن ال يمكنه القيام يتصميم المشروعات ف: حاجة لتحديد أين يمكن للصندوق أن ينخرط وأ"وأن  ،والنزاعات
األولويات . إاّل أن المجتمعات والمحافظات الت: تتم تغطيتها ضمن بلد ما غالبًا ما تتقّرر من خالل "بذلك

وغالبًا ما تقوم الحكومات المركزية بطلب مخصوص من الصندوق للتدخُّل ف: مناطق  ،والسياسات الحكومية
. ويحتاج الصندوق لإلبقاء على هذا (غالبًا مع الشركاء اإلنمائيين الدوليين اآلخرين بذلككما تقوم ) محّددة 

ماشى مع إعالن باريس بشأن فعالية المعونة ومؤخرًا المقترضة بما يتالجهات النموذج لالستجابة الحتياجات 



 EB 2015/114/R.4/Add.1 

2 

وطنية لهذه البرامج اإلنمائية. ومن شأن اتخاذ أي قرار من طرف واحد الملكية ال ولتأكيد ،1مع مبادئ بوسان
 أن يتعارض مع هذه المبادئ الهامة.ما ف: إقليم  بشأن انخراط الصندوقخالل تصميم البرنامج 

إدارة الصندوق على الحاجة للتطّرق لمحركات الهشاشة والنزاعات والت:  وافقتوبصورة مشابهة، وف: حين  -11
عود ف: واستخدامها )وبخاصة األراض:(، إاّل أن هذا القرار يغالبًا ما تتعّلق بالوصول إلى الموارد الطبيعية 

 بإمكانتقود الترتيب المواضيع: لتدخُّالت الصندوق. و الت: نهاية المطاف إلى الحكومات الشريكة 
تطّرق لألسباب الجذرية تف: استقطاب التأييد العمل: للتدخُّالت الت:  ،ال بل إنه سيستمر ،صندوقال

وما ه: المجاالت  ،ومن هم الشركاء ،ف: بلٍد ما بمنطقة عمل الصندوقللهشاشة. ولكن القرار الخاص 
ف: إرساء الشراكات مع الحكومات الشريكة. وسيستمر الصندوق خاصة بالمواضيعية تبقى على الدوام 

المجتمعات المحلية ومنظمات المزارعين والمنظمات النسائية ومنظمات المجموعات النسائية والحكومات 
تم تحديد المخاطر، سيتم التطرق لها عند تصميم يوحيث المحلية حيث للصندوق ميزة نسبية ُمعَترف بها. 

المعنية. وال توافق إدارة الصندوق، بأي  : الشعبا ف: خطط إدارة المخاطر فكما سيتم إدراجه ،البرنامج
عالوة على ذلك، (. 201رة غيلية أو عدم التركيز عليها )الفقالمخاطر التش نبحال من األحوال، على تج

نعدام المساواة بين المناطق الريفية والحضرية ال نظراً معظم األوضاع الهّشة ف: المناطق الريفية  تتوّلد
شباب الريفيين والفقر وتآكل التالحم المجتمع: والمجتمعات ذات القطب الواحد إلى والبطالة ف: صفوف ال

هج ما يفعله الصندوق ف: النُّ  ف: النموذج التشغيل: للصندوق. وتشابه هذه تندرج أساساً قضايا وه:  ؛آخره
االستراتيجيات ولمواءمة نفسه مع  .يمثِّل جوهر النموذج التشغيل: للصندوق كما أنه ،الدول غير الهّشة

 يأخذ الصندوق بعين االعتبار محّركات الهشاشة والنزاعات. ،والبرامج واالحتياجات القطرية

ويّتبع  .على أساس األداء تخصيص المواردبقى رفع مستويات تمويل البرامج وظيفة من وظائف نظام ي -11
ناَسب النسبة المئوية للزيادة وتت ية ف: توفير بعض التمويل اإلضاف:.الصندوق نهج المؤسسة الدولية للتنم

. 2اإلضافية مع درجات أداء البلدان الخارجة من النزاعات بالطريقة الت: تحتسبها المؤسسة الدولية للتنمية
وقد تابع الصندوق التغييرات األخيرة الواردة ف: فترة التجديد السابع عشر للمؤسسة الدولية للتنمية بهذا 

فإنه يستمر ف: توفير الموارد للتمويل  ،تقرير مكتب التقييم المستقلعلى عكس ما ورد ف: و  ،الصدد
ف: و ف: حين أنه  ،بأن الدول الخارجة من النزاعات تمتلك مؤشرات أداء أضَعف مع االعتراف)اإلضاف: 

لك فإن أي تمويل ومع ذ من البلدان(. هابغير  بكثير مقارنةاحتياجات أكبر  الديهفإن العديد من الحاالت 
مسألة ال بد من المخصصات الموضوعة ف: نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  بما يتعّدى إضاف:

 يتم فيها األخذ بعين االعتبار كل من الحاجة والقدرة االستيعابية. أن

 تنفيذ المشروعات والبرامج -دال
يجية مع المؤسسات التوصية القائلة بالمزيد من السع: إلرساء شراكات استراتعلى إدارة الصندوق  توافق -12

المالية الدولية والوكاالت المتعددة األطراف حيث تتواجد أوجه التكامل مما يمكن استقطابه لزيادة األثر على 
الحّد من الفقر. وبشأن الحوافز لمكافأة الموظفين العاملين ف: الدول الهّشة يمكن تحّري ذلك بتشاور وثيق 

دارة الصندوق على دراية بالحوافز المهنية الت: شعبة الموارد البشرية ضمن سياق االستمع  راتيجية القادمة. وا 
                                                      

1
 .2100بوسان، كوريا  ،ق أهداف مشتركةالمبادئ المشتركة لتحقيشراكة بوسان ألغراض التعاون اإلنمائي الفعال:    

2
   EB 2003/79/C.R.P.3 وEB 2005/85/R.3. 
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واألثر اإليجاب: الذي خّلفته هذه  ،المتأثرة بالنزاعاتو وضعها البنك الدول: لموظفيه العاملين ف: الدول الهّشة 
ى إدارة لمثل هذه الحوافز تبعات على الميزانية وسوف تتحرّ الحوافز على فعالية عمليات البنك. إاّل أن 

جميع وستطبق مثل هذه الحوافز على  .لصندوقف: االصندوق اإلمكانيات استنادًا إلى توفُّر موارد الميزانية 
 الموظفين المندبين.

دعم التنفيذ يديره مدراء لفإن النطاق اإلقليم:  ،على دعم التنفيذ اإلقليم:وفيما يتعّلق بتخصيص اإلنفاق  -13
يتم التخصيص استنادًا إلى حيث  ،استنادًا إلى مناقشات داخلية مع مدراء البرامج القطرية اإلقليميةالُشَعب 

 تتعّلقوظيفة  موضوع اإلشراف ودعم التنفيذ هو االحتياجات القطرية. وتوّد إدارة الصندوق أن تركِّز على أن
. "سابقاصص "المحدد بالمخ وليست ب اإلقليمية ف: خططها لإلشراف،عالشُ  كما تقّررها  ،االحتياجاتب

وللُشَعب اإلقليمية  ،" المستند إلى النتائج على "النهجوتركِّز المبادئ التوجيهية للميزانية ف: الصندوق 
صالحية إدخال تعديالت حيثما دعت الحاجة والتقدُّم بطلبات مخصوصة إلدارة الصندوق للمزيد من التمويل 

وذلك هو نمط االستجابات القطرية المخصوصة الذي يطّبقه  اإلضاف: على أساس كل حالة على حدة.
 (،المسؤولين عن البرامج القطرية والموظفين ف: المقرّ )الصندوق باستخدام توليفة من موظف: الصندوق 

والمستشارين المحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة مثل المجتمع المدن:. وف: حالة الدول الهّشة فإن 
دارتها أكثر من مجّرد َنهج واحد يناسب جميع الدول الهّشة أو مجّرد توفير التركيز على إدراك ا لمخاطر وا 

 ."بحد ذاتها"موارد إضافية للهشاشة 

ة بالمكاتب اإلجراءات والمعايير الخاص 3(2115-2114تضع استراتيجية الحضور القطري للصندوق للفترة ) -14
وتعتقد إدارة الصندوق بأن االستراتيجية تبقى  .والنزاعات "بهشاشة الدولة" معيارا خاصا تضمنته: القطرية و 

بالحاجة إليالء المزيد من األولوية للبدان المتأثرة بالهشاشة  وال تؤمن صالحة لجميع الدول األعضاء
 .كما تم االتفاق عليه تنفيذها شأنببإبالغ المجلس التنفيذي سنويًا  وستستمر ،والنزاعات

 قياس النتائج -هاء
ال توافق إدارة الصندوق على التأكيد بأن َنهج الصندوق ف: الرصد والتقييم هو التخطيط وتوفير الموارد:  -15

كذلك فإنه بأسرها، ولكنها ُتدِرك بأن الرصد والتقييم قضية عامة ف: الحافظة  "،واحد يناسب الجميع "نهج
برامج ف: الصندوق ف: عدة سياق عمل العمليات الوطنية والقدرات الوطنية. ومع ذلك، وف:  وظيفة تؤّديها

كان الصندوق مرنًا ف: السنوات األخيرة لالستجابة  ،بيئة تتسم بميزانيات تتقّلص أو تتسم بنمو صفري
أو إصدار الكتيِّبات وغيرها من التوجيهات الصادرة عن لمتطلبات الرصد والتقييم لجهة المبادئ التوجيهية 

وتعزيز المبادئ التوجيهية على مستوى  ،ويتضّمن ذلك تحديد مستويات المدخالت والمخرجات .الصندوق
. وفيما يتعّلق بتصميم تقييمات اإلنجازاألثر والجهود المبذولة ف: مسوحات األثر عند خط األساس وعند 

بانتقاء راض التنمية ُشعبة اإلحصاءات والدراسات ألغ ممع قيا ،قيد الدراسة حالياً أكثر انتقائية فإن ذلك 
قة لها لتغطية كل من التمثيل  المشروعات إلجراء عيِّنات فرعية من نتقاء العّينات امن خالل )تقييمات ُمعمَّ
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االنتقائية ف: ستستمر اإلدارة ف:  ،. وعلى وجه العموم)من خالل انتقاء العينات الهادفة(التعّلم و  (العشوائية
 4(227احه لوضع تصميمات لتقييمات أكثر انتقائية ف: الفقرة تم اقتر كما ) التقييمات المعمَّقة

ك لإطار قياس النتائج ف: الصندوق ومؤشرات المخرجات الت: تتصل بالهشاشة: ينّص التقييم على أن هنا -16
. وال ُتعَتبر هذه المقولة إدخالهاالقياس الت: يتوجَّب  ووسائلف: قياس تمكين النساء ومؤشراته فجوة كبيرة 

إذ  كما أنها ال تعكس الجهود الكبيرة الت: ُبذلت بالفعل لقياس المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.دقيقة 
دورة  مراحللصندوق ف: كل ف: االمؤشرات والتقديرات لتمكين المرأة جزءًا من أدوات قياس النتائج تشكِّل 

مان الجودة/تعزيز الجودة المشروعات. ويتضّمن ذلك التقدير عند تصميم المشروع من خالل عملية ض
معايير مخصوصة للتمايز بين تتضمن الت: ) والتقدير خالل التنفيذ من خالل تقارير وضع المشروعات

حيث يتم تقسيم جميع النتائج )نظام إدارة النتائج واألثر تقدير و  ،توجيهات مفّصلة ف: التقدير(مع الجنسين 
ف: استعراضات تقارير إنجاز المشروعات )د اإلنجاز والتقدير عن (حسب الجنسعلى مستوى المستفيدين 

. ويتم إبالغ (والت: تستعرض تصنيف أداء المشروعات المتعّلق بالتمايز بين الجنسين باعتباره فئة منفصلة
 ات بصورة منتظمة.لس التنفيذي عن نتائج هذه التقدير المج

من مؤشر مرّكب لألثر على الفقر الريف: فإن ذلك جزء  ،وفيما يتعّلق برصد التمكين واألثر على المؤسسات -17
الذي ف: إطار قياس النتائج لفترة التجديد التاسع للموارد وف: إطار قياس النتائج لفترة التجديد العاشر للموارد 

جزءًا من التحليل  شكل هذا الرصدتمت المصادقة عليه مؤخرًا من ِقبل المجلس التنفيذي. ولسنوات طويلة 
البرامج ف: سياق عملية إلعداد والذي ُيعّد وظيفة من وظائف التقييم الذات:  على مستوى المخرجات

دائرة إدارة البرامج وتصّنف  ستعرضحيث ت ،لكل من الدول الهّشة والدول غير الهّشة ،استعراض الحافظة
أداء المشروعات الُمسَتكَملة بالنسبة للتمكين البشري ورأس المال االجتماع:، عالوة على األثر على 

تقرير الوف:  ،المؤسسات والسياسات. ويتم اإلبالغ عن هذا التحليل ف: االستعراض السنوي ألداء الحافظة
ض على المجلس التنفيذي. وقد أشار آخر التحليالت الُمدَرج ف: عن الفعالية اإلنمائية للصندوق الذي ُيعرَ 

من جميع مشروعات ف: المائة  89أن  ىإل 2114-2113تقريري الفعالية اإلنمائية للصندوق ف: عام: 
( بالنسبة للتمكين البشري 6-4اتسمت بأداء ُمرٍض )بمعدل  2113-2111الصندوق المستكملة ف: الفترة 

 رضيًا أيضًا بالنسبة للمؤسسات والسياسات.ف: المائة منها مُ  92وكان أداء  ،:ورأس المال االجتماع

 بالدالئلربط تصنيف المشروعات  -واو
ومن الهام أن نبق:  إلى أن جودة المعلومات غير كافية لدعم تصنيف أداء المشروعات.يشير هذا التقييم  -18

ومكتب التقييم المستقل يبنيان  امجإدارة البر  ائرةدمن  فإن كالّ  ،نفسهوف: سياق الصندوق  هف: أذهاننا أن
بالنسبة لمعظم التقييمات )تقييمات إنجاز المشروعات  الدالئلتقديرات البرامج حاليًا على نفس قاعدة 

 الدالئلستعراض إنجاز المشروعات والتثبُّت من إنجاز المشروعات(. وُيعّد االفتقار إلى الوالوثائق المرافقة 
تحليل المنتظم والمتسق للبيانات ف: ُنظم الرصد الو على الجمع المشروعات  قدرةدن: تخاصية من خصائص 

بميزانيات تنفذ البرامج الت: و مشروعات الالتنمية و وه: مشكلة تعان: منها  ،والتقييم عامة كما أشير إليه أعاله
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قة أو     للبرنامج مع معيار تقييمات لهنالك أيضاً معيار آخر للصندوق الذي يوِجب عليه أن ينظر فيما يلي: وجوب اختيار البلد أو المشروعات إلخضاعها لتقييمات معمَّ

ب إعال م إدارة الصندوق بمثل هذا المعيار واضح يسهم في المزيد من التعلُّم وتحسين تصميم البرامج. ومثل هذا المعيار والفوائد المتوّقعة من التقييمات المختارة ويتوجَّ

 وبالفوائد المتوّقعة من التقييمات المختارة قَُبيل المبادرة بهذه التقييمات.
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من خالل أدوات  ،مع تركيز كبير ف: السنوات األخيرة ،لهذه المشكلةويتطرق الصندوق  .من الحكومات
الت: ُتَحّدث بانتظام. وأّما المبادئ التوجيهية الجديدة لتقارير إنجاز المشروعات )وه: حاليًا المحدَّد التوجيه 

مكتب التقييم الذي يعده بصيغة مسوّدة سيتم استكمالها ما أن يتم وضع اللمسات األخيرة على دليل التقييم 
ق المواءمة واالنسجام بين عمليات التقييم الذات: المختلفة. للخبصورة مخصوصة للحاجة فتتطرق  (المستقل
ند استكمال تقرير إنجاز المشروع على إدراج النتائج والدروس المستفادة من يتم تشجيع المشروع عوبالتال: 

ومن المتوّقع أن تكون نتائج مثل هذه  ،عمليات الرصد والتقييم المنتظمة والمسوحات على مستوى األثر
 درات أوضح ف: السنوات القليلة القادمة.المبا

تحسين القدرات الوطنية ورفع وع: الحكومات المحلية  ويتطرق الصندوق ألداء الرصد والتقييم من خالل -19
وضمان أن تحصل المشروعات على  ،وموظف: المشروعات بأهمية الرصد والتقييم ف: إدارة المشروعات

 رفع وع:إدارة الصندوق بأن النهج المالئم يتمّثل ف: وتقتنع  ،توجيهات واضحة ومرنة من الصندوق
والتقييم والنتائج الناجمة عنها للمشروعات وإلدارة التدخُّالت اإلنمائية ف: الرصد عمليات  هميةالمشروعات بأ
م مدراء البرامج القطرية وجميع موظف: الصندوق المنخرطين ف: العمليات باستقطاب التأييد و بلدانها. ويق

وهو جهد يتكرر كل عام خالل عملية جمع  ،األمر خالل تصميم المشروعات وخالل دعم التنفيذلهذا 
 اصة بنظام إدارة النتائج واألثر.واستعراض البيانات الخ

 المضي ُقدما   -زاي
من التزامات تتطور كجزء االستراتيجية لعمل الصندوق ف: األوضاع الهّشة و  ىستبن السياسة واالستراتيجية. -21

يًا اتوسوف توفِّر بيانًا سياس ،د العاشر لموارد الصندوق على خبرة الصندوق المكتسبة حتى تاريخهالتجدي
ح بصورة أكبر دور الصندوق وأولوياته ف: مثل هذه البلدان.  شاماًل واحدًا يوضِّ

القطري الَنهج مع توافق إدارة الصندوق على هذه التوصيات والت: تتماشى  .تصميم المشروعات والبرامج -21
المخصوص الذي تبّناه الصندوق بالفعل بشأن البلدان الهّشة وغير الهّشة. وسوف تستمر إدارة الصندوق ف: 
السع: النخراط الصندوق ف: الدول الهّشة ف: المجاالت الت: يتمتع فيها بميزة نسبية )المجتمعات المحلية 

يزها على بساطة األهداف والتصميم، تركتُبق: ف و وس (المزارعين اتوالمستويات األقل للحكومات ومنظم
كذلك فإنها ستستمر ف: السع: لمصادر تمويل إضافية وبديلة لتمويل  واألخذ بعين االعتبار إدارة المخاطر.

 المزيد من الدعم لتصميم المشروعات ودعم التنفيذ.

محّددة سابقة حسب التأكيد بأن الميزانيات على ال توافق إدارة الصندوق  تنفيذ المشروعات والبرامج. -22
تقسيم الميزانيات حسب تصنيفات الهشاشة أو أو من المفروض  من الممكن،، وال على أنه المشروع
ألن موضوع اإلشراف ودعم التنفيذ هو وظيفة تتعّلق باالحتياجات كما تقررها الُشَعب اإلقليمية ف:  النزاعات.
مدراء الُشعب اإلقليمية بإدارة اإلنفاق اإلقليم: وليست بالمخّصص المحّدد سابقًا. ويقوم  ،لإلشرافخططها 

على دعم التنفيذ استنادًا إلى مناقشات داخلية مع ُمدراء البرامج القطرية والمخصصات الموفَّرة مسبقًا استنادًا 
واحدة من المعايير  م األولويات،سل، وكما ذكر أعاله ف: إلى االحتياجات القطرية. وُتعّد الهشاشة بالفعل

 المكاتب القطرية للصندوق. لفتحاختارتها إدارة الصندوق الت: 
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إاّل أنها ستتحّرى جدوى هذه التوصية ف: سياق  ،. ومع أن اإلدارة توافق من حيث المبدأتمكين الموظفين -23
 الميزانية أحد المعايير.توفُّر وسيشّكل  ؛وضع االستراتيجية

من تتطرق إليه اإلدارة باستمرار ف: الحافظة وهو موضوع شاملة ُيعَتبر الرصد والتقييم قضية  إدارة النتائج. -24
خالل توفير المزيد من التوجيه على مستوى المشروعات. وتوفِّر مبادرة تقييم األثر بموجب إطار التجديد 
التاسع لموارد الصندوق دروسًا إضافية حول الرصد والتقييم الت: يتم إدراجها ف: الوقت المناسب. وفيما 

قياس النتائج لفترة التجديد العاشر للموارد فهو يتضّمن بالفعل مؤّشر للتمايز بين الجنسين على  يتعّلق بإطار
ويقيس الصندوق أيضًا األثر على التمكين البشري ورأس المال المستوى الثان: )مستوى المخرجات(. 

مستوى الثان: لكل من االجتماع: والمؤسسات والسياسات كجزء من مؤشِّر مرّكب لألثر على الفقر الريف: لل
على الفقر الريف: وغيرها من م الصندوق بالفعل بتقسيم مؤشرات األثر وقد التز  .دان الهّشة وغير الهّشةالبل

 لصندوق.لمؤشرات إطار قياس النتائج بالنسبة للدول الهّشة ف: تقرير الفعالية اإلنمائية 


