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 اتضمنمالقطرية ) استعراض للنهج الشامل للصندوق لمواءمة عملياته مع السياقات
األوضاع الهشة، والبلدان متوسطة الدخل، ونظام تخصيص الموارد على أساس 

 األداء، والالمركزية(

 المقدمة  - أوال

بأهمية االستعانة بنهج متمايزة ومعززة تستجيب  2025-2016يعترف اإلطار االستراتيج: للصندوق للفترة  -1
وتتواءم مع التقدم االقتصادي واالجتماع:  ،ا الصندوقحتياجات المتنوعة للبلدان الت: يعمل فيهلال

لتحقيق ذلك، وبعد االلتزامات الت: أبرمت لفترة التجديد و  .والتغييرات الت: تطرأ على المشهد اإلنمائ: األوسع
هنالك العديد (، 2018-2016لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق الذي يغط: ا)العاشر لموارد الصندوق 

إلدخال قدر أتبر من التعزيز على نموذج اإليصال التشغيل: ف: الصندوق. وتنطبق اإلجراءات جارية من 
هذه اإلجراءات على أربعة مجاالت رئيسية متداخلة تؤتد معا نهج الصندوق ف: مواءمة عملياته للسياقات 

متوسطة الدخل، تنفيذ نظام  القطرية: االنخراط ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة، االنخراط مع البلدان
د المجلس أتّ  ،الالمرتزية. وف: دورته السابعة عشرة بعد المائة، و تخصيص الموارد على أساس األداء

عزز عناصره تالتنفيذي على الحاجة لتطوير توجهات مستقبلية للصندوق ف: هذه المجاالت بأسلوب شامل 
 بعضها بعضا.

وتوفر تحديثا عن التقدم المحرز  ،لمجاالت األربعة بأسلوب مشتركتوضح هذه الورقة المسوغ للتطرق لهذه ا -2
بعنوان "النهج الشمول: للصندوق  المواضيعوعن خارطة الطريق إلعداد وثيقة تضم هذه  ،حتى تاريخه

وستتون هذه الوثيقة بمثابة األساس الحاسم لتفعيل اإلطار االستراتيج:  .لمواءمة عملياته للسياق القطري"
وبالتال: ستضمن استنارة المداوالت الت:  ،2017أيار ستتمل بحلول مايو/. وست2025-2016لفترة للصندوق ل
والت: يتوقع أن تبدأ بحلول يونيو/حزيران  ،بهاللموارد عشر حادي ف: سياق مشاورات التجديد الستجري 

2017.  

 الخلفية – ثانيا
الجارية الت: تعزز بصورة أتبر نموذج اإليصال التشغيل: د من اإلجراءات يعدالتما أشير إليه أعاله، هنالك   -3

ر الزمنية المتفق عليها للصندوق. وتتضمن التزامات التجديد العاشر للصندوق ذات الصلة والمتعلقة باألط
 مايل::  2014التجديد العاشر الت: أجريت عام  مشاوراتخالل 

صندوق لالنخراط مع البلدان متوسطة عن استراتيجية الللمجلس التنفيذي توفير معلومات محدثة  (أ )
 (؛2015الدخل )ديسمبر/تانون األول 

استراتيجية جديدة عن عمل الصندوق ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة ت: يوافق عليها  عدادإ (ب )
 (؛2016يل/نيسان أبر )المجلس التنفيذي 

ف: الصندوق  داءاألف: تحسين تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس دعم المجلس التنفيذي  (ج )
 (؛2016)خالل عام 
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نشاء و  (،2017بحلول عام )استعراض الحضور القطري للصندوق  (د ) بحلول )متاتب قطرية إضافية  10ا 
 (.2018عام 

وعلى ضوء الروابط المتشابتة بين هذه االلتزامات والعمل على التقييمات المؤسسية ذات الصلة الت: يجريها  -4
متتب التقييم المستقل ف: الصندوق، تم استعراض األطر الزمنية لضمان نهج متسق ومتتامل إليصالها. 

عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي وبهذه الروح، أجريت مناقشة شاملة للمواضيع األربعة ف: الدورة السابعة 
نهج ( 2) ؛تحديث عن انخراط الصندوق ف: البلدان متوسطة الدخل( 1)استنادا إلى الوثائق التالية: 

عداد استراتيجية إلاالنخراط ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة )والت: تشتل لبنة بناء الصندوق ف: 
مؤسس: لنظام تخصيص الموارد قييم ت( 4) ؛ري للصندوقديث عن الحضور القطتح( 3) ؛لهذا الموضوع(

على  يووافق المجلس التنفيذ .(مع استجابة إدارة الصندوق عليه امترافق)على أساس األداء ف: الصندوق 
ها ف: وثيقة عالحاجة لوجود نهج شامل لتحديد االتجاهات المستقبلية ف: هذه المجاالت والقتناصها جمي

 واحدة.

 لسياق القطريمع المواءمة عمليات الصندوق  النهج الشاملمسوغ  – ثالثا
سياقات لها الصندوق لمواءمة عملياته مع سيحدد النهج المنسق لهذه المجاالت األربعة الجهود الت: يبذ -5

المقدم للتحول الريف: الشمول: والمستدام ف: تل بلد بهدف تعظيم الدعم  إفرادية واحتياجات ومطالب قطرية
يصال زبون من بلدا نه. تذلك سيضع مثل هذا النهج الصندوق ف: موضع يمتنه استراتيجيا من توفير وا 

توليفة من المنتجات والخدمات المعرفية والمالية ذات الصلة لمجموعة زبائنه المتطورة ف: خضم التغييرات 
 .الت: تطرأ على السياق اإلنمائ: األوسع

غالبية  تستهدفإذ  .متشابتة بين هذه المجاالت األربعةن الروابط الجم المسوغ لهذا النهج الشامل عوين -6
تتسم على الغالب بالهشاشة ف: شتل أو أتثر من أقاليم محرومة ونائية الت: يدعمها الصندوق  المشروعات

لها، سواء تانت ضعف المؤسسات، أو ارتفاع التعرض للمخاطر والتقلبات )بسبب الظواهر المناخية اأشت
لطبيعية، والهزات االجتماعية واالقتصادية(. وتعترف ورقة النهج الخاصة بالبلدان الت: المتطرفة، والتوارث ا

واالستراتيجية  ،السابعة عشرة بعد المائة هتتعان: من أوضاع هشة الت: ناقشها المجلس التنفيذي ف: دور 
نما مع أوضاع هشة قد تت ،ذات الصلة قيد اإلعداد ون على بأن الصندوق ال يتعامل مع دول هشة وا 

أن تؤثر على بلدان عبر جميع تصنيفات  لها المستوى الوطن: أو دون الوطن: أو اإلقليم:، والت: يمتن
الدخل )وبخاصة متوسطة بلدان المن هنالك تداخل تبير بين البلدان المصنفة على أنها  ،الدخل. وبالفعل

على الدخل من الشريحة الدنيا( وتلك الت: تتسم بأوضاع هشة. ويؤتد ذلك من جديد متوسطة بلدان ال
تساق والمرونة ف: نهج الصندوق ف: االنخراط مع البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة والبلدان لال الحاجة

ستجيب متوسطة الدخل، أي توفير توليفات متفاوتة من المنتجات والخدمات المالية وغير المالية الت: ت
 للسياق ولنمط الهشاشة وللبيئة االجتماعية واالقتصادية السائدة ف: بلد ما.

لبرامج القطرية المفصلة على التخصيص الفعال لموارد لاإليصال الناجح وتحقيق أتبر قدر من األثر  عتمدوي -7
لهذا السبب، و الصندوق المحدودة وفقا الحتياجات البلدان وأدائها، ووضع مستويات مالئمة للدعم ف: البالد. 

انخراط الصندوق ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة والبلدان متوسطة الدخل بالتزامن مع  يجري تعزيز
نظام تخصيص الموارد على أساس األداء المستند إلى مصادر على شاتلة التقييم المؤسس: جهوده لتحسين 
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الذي استتمل حديثا لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء. وف: الوقت نفسه، يتم تعزيز الحضور 
حاليا  من التقييم المؤسس: الجاري ،باالستقاء من بين جملة أمور أخرى ،القطري والالمرتزية ف: الصندوق

 لصندوق الذي يعده متتب التقييم المستقل.الالمرتزية 

ثر متانة لتصنيف ر الصندوق نهجا أتالعمل التمهيدي الستراتيجية األوضاع الهشة، يطوّ وتجزء من  -8
نظام تخصيص الموارد على أساس األداء،  ف: ستق: إلى حد ما من العناصر الموجودةاألوضاع الهشة ي

عالية الهشاشة )والعديد منها قد تتون من البلدان متوسطة الدخل(  أوضاعجد فيها للسماح للبلدان الت: تو 
تسمح بالحد من  :د اإلضافية للتطرق للهشاشة، ولتن بالمرونة التر وصول ف: الوقت المناسب للموابال

ومظاهر ص القدرة االستيعابية. ويتم النظر ف: هذه المظاهر ل فترات انعدام االستقرار أو تقلالتمويل خال
أخرى ف: سياق جهود الصندوق الرامية إلى تحسين الطريقة الت: تعالج فيها أدواته ووسائله المالية، بما ف: 
ذلك نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، االحتياجات واألداء عبر دوله العديدة والمتنوعة والسياقات 

 االجتماعية واالقتصادية الت: يعمل ضمنها.

جل للحضور القطري للصندوق ة األمن المبادرات المذتورة أعاله، يتم إعداد خطة متوسط وتجزء ال يتجزأ -9
تعزيز أداء البرامج ف: هذه  والالمرتزية بتقدير تامل للدور الرئيس: الذي يلعبه القرب من البلدان الزبونة ف:

نخراط السياسات:، ، وف: تعزيز إيصال الخدمات غير اإلقراضية )االن الت: تعان: من أوضاع هشةادالبل
وبخاصة  ،إدارة المعرفة، وبناء الشراتات والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:(، والت: تزداد أهمية

 لبلدان متوسطة الدخل الت: يخدمها الصندوق.من ابين العدد المتزايد 

 خارطة الطريق والهيكلية اإلجمالية – رابعا
طر وه: تعتس األ .2017طريق الستتمال وثيقة النهج الشامل هذه بحلول مايو/أيار رد أدناه خارطة ت -11

واإلجراءات الت: طلبها المجلس التنفيذي والتفاعالت المختلفة مع المجلس  ،الزمنية المختلفة، والمعالم البارزة
داء التابعة للمجلس ومجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األ ،التنفيذي، ولجنة التقييم

 .2017وأبريل/نيسان  2016فترة مابين سبتمبر/أيلول الف: 



 EB 2016/118/R.39 

4 

 1الجدول 

 الوثيقة الستكمالخارطة الطريق 
المجلس التنفيذي في 

 2016سبتمبر/أيلول 

في  لجنة التقييم
 تشرين األول/أكتوبر
2016 

في  لجنة التقييم
 تشرين الثاني/نوفمبر
2016 

المجلس التنفيذي في 
 كانون األول/ديسمبر
2016 

المجلس 
التنفيذي في 

 نيسان/أبريل
2017 

 2017 أيار/مايو 

  استعراض النهج
الشامل والوثيقة 

 )للعلم(

  االستراتيجية
الخاصة باألوضاع 

الهشة 
 )لالستعراض(

  التقييم المؤسسي
لالمركزية الذي يعده 
مكتب التقييم المستقل 

 )لالستعراض(

  استراتيجية األوضاع
 )للموافقة(الهشة 

  نظام
تخصيص 

الموارد على 
أساس األداء 

المعدل 
 )للموافقة(

  

 
 وثيقة النهج الشامل 

 
  استراتيجية لألوضاع

 الهشة 
  استراتيجية للبلدان

متوسطة الدخل )بما في 
ذلك التعاون بين بلدان 

الجنوب والتعاون 
  الثالثي(

 المعّدل نظام ال
تخصيص الموارد ل

 على أساس األداء
  الالمركزيةخطة 

   الخطة المؤسسية
لالمركزية 

 )لالستعراض( 

 

  اجتماع مجموعة
م العمل المعنية بنظا
تخصيص الموارد 
 *على أساس األداء

  

    نظام تخصيص نهج
الموراد على أساس 
 األداء )لالستعراض(

 

     نهج للتعاون بين
بلدان الجنوب 

والتعاون الثالثي 
 )لالستعراض( 

 

عقد صيص الموارد على أساس األداء قد تقرر مجموعة العمل المعنية بنظام تخ 2016بعد اجتماعها المقرر ف: سبتمبر/أيلول *
 .2017لنظام لعرضها على المجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان لاجتماع إضاف: واحد أو أتثر الستتمال مراجعاتها 

 
جميع األوراق حول تل موضوع سوف يتم ت ،2017وف: أعقاب دورة المجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان  -11

وسيتم تنظيم هذه الوثيقة ضمن أربعة فصول رئيسية تتعلق بتل واحدة من هذه  .ي ف: وثيقة واحدةإفراد
نسخة النهائية من ، مع تسليط الضوء على الروابط المتشابتة بينها. وسوف يتم طرح الةالمواضيع على حد

 ، وستنطوي على الفصول التالية:2017الوثيقة ف: مايو/أيار 

 ؛استراتيجية االنخراط ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة (أ )

ورقة النهج ف: : البلدان متوسطة الدخل )بما ف: ذلك العناصر الرئيسية خراط فناستراتيجية بشأن اال (ب )
المجلس التنفيذي ف: دورته  ىتعاون الثالث: الت: ستعرض علالخاصة بالتعاون بين بلدان الجنوب وال

 ؛التاسعة عشرة بعد المائة(

 ؛تخصيص الموارد على أساس األداءالمعدل لنظام ال (ج )

 الخطة المؤسسية لالمرتزية. (د )

المشاورات  سوف تتاح هذه الوثيقة ف: الوقت المناسب ت: تستنير بها المداوالت الت: ستجري ف: سياق هيئة -12
وسوف  .2017حزيران يونيو/والت: يتوقع أن تبدأ ف:  ،بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقالخاصة 

 .2017يلول أتعرض على المجلس التنفيذي للعلم ف: سبتمبر/

 التقدم المحرز حتى تاريخه واالتجاهات الرئيسية التي يتم السعي لها-خامسا
السابعة عشرة للمجلس التنفيذي ف: تل من المجاالت قطع استعراضا للتقدم المحرز منذ الدورة يوفر هذا الم -13

 األربعة.
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 النخراط في البلدان التي تعاني من أوضاع هشةلاالستراتيجية الخاصة  -ألف 
 2016عدة مرات منذ أبريل/نيسان ف: الصندوق اجتمعت مجموعة العمل الداخلية المعنية بهذا الموضوع  -14

لتغذية الراجعة من المجلس التنفيذي، وإلجراء استعراض مسهب للنهج للدفع بإعداد االستراتيجية استنادا إلى ا
الت: تتبناها وتاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية األخرى. والعمل جار على طول الخطوط 

 التالية:

استعراض للنهج والممارسات األتثر حداثة ف: المجتمع الدول:، مع إيالء اهتمام مخصوص لعملية  (أ )
الدول: )تجديد الموارد الثامن عشر  التابعة للبنكلمؤسسة الدولية للتنمية ف: اتجديد الموارد الجارية 

خراط السابق ف: من االن ةللمؤسسة الدولية للتنمية(. واستعراض خبرات الصندوق والدروس المستفاد
 وضع الحافظة الحالية ف: األوضاع الهشة. منو  ،األوضاع الهشة

وتعميم التمايز بين  ،وبخاصة فيما يتعلق بإرساء الشراتات، واالستهداف ،تعزيز المبادئ التوجيهية (ب )
دا ،الجنسين، والصمود  ة المخاطر.ر والمرونة ف: المبادئ التوجيهية التشغيلية والعمليات، وا 

وضاع الهشة لضمان توفير الدعم اإلضاف: المستهدف ألشد األوضاع هشاشة. وف: تصنيف األ (ج )
يتم وعوضا عن ذلك،  .إال أن تقدير التتاليف تان عاليا ،حين تم النظر ف: إعداد مؤشر مرتب

المنبثقة من عناصر نظام تخصيص الموارد على أساس األداء الت: تعتس الخيارات حاليا تقدير 
 .ا من المعايير ذات الصلة بالنزاعوغيرهالقدرة المؤسسية، 

تقدير أبعد لنطاق وطرائق تخصيص موارد الصندوق لتمتين الدعم المعزز للمشروعات ف: أتثر  (د )
 األوضاع هشاشة )أو نافذة للهشاشة(. 

تعزيز النهج التنظيمية والتشغيلية للصندوق ف: األوضاع الهشة. ويتضمن ذلك تعزيز الدعم للشرتاء  (ه )
. تذلك يتم اختبار فيها ف: البلدان الت: تم تعليق الحوافظ "مواجيز المراقبة"يسير الوطنيين وت

الخيارات لتعزيز الصمود التنظيم: بالتشاور مع المجموعة المؤسسية لتنسيق الالمرتزية ف: 
 لالمرتزية الت: ستناقش أدناه.وف ينعتس ذلك ف: الخطة المؤسسية الصندوق، وس

ستعرض على لجنة التقييم الت: و  ،راط ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشةاستراتيجية الصندوق لالنخ -15
للسماح بإدراج التغذية الراجعة للجنة ف: النسخة األخيرة من االستراتيجية  ،2016ف: أتتوبر/تشرين األول 

تانون ف: ديسمبر/ الت: ستعرض على المجلس التنفيذي للموافقة عليها ف: دورته التاسعة عشرة بعد المائة
 .األول

 خراط في البلدان متوسطة الدخل ناستراتيجية لال  -باء 
الدورة السابعة عشرة بعد المائة  عرض علىن التحديث الذي هذا المقطع مختلفا بصورة تبيرة ع لن يتون -16

الدول األعضاء علما بالتقدم الذي أحرزه الصندوق ف: إعداد وتنفيذ الخدمات  ممثلو أحاط حيث ،للمجلس
فيه صف و ي توالذ ،2011واألدوات الت: تمت الموافقة عليها ف: استراتيجية البلدان متوسطة الدخل لعام 

 يط( تسل1) وف: هذا الفصل سيتم ما يل::. الدخلفرضية القيمة الت: يأت: بها الصندوق للبلدان متوسطة 
نات السبل الت: يالضوء على الروابط ذات الصلة مع استراتيجية األوضاع الهشة )وبخاصة فيما يتعلق بتحس
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لبلدان متوسطة الدخل( والتوجهات المستقبلية لنظام تخصيص ف: ايتطرق فيها الصندوق لألوضاع الهشة 
نهج لت: طلبها المجلس حول إعداد ية اتوفير المعلومات اإلضاف( 2) ؛الموارد على أساس األداء والالمرتزية

التفتير ف: العناصر الرئيسية لورقة ( 3) ؛متوسطة الدخلمات والمنتجات المقدمة للبلدان لقياس أداء الخد
النهج الخاصة بالتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث: الت: ستعرض على المجلس التنفيذي ف: دورته 

 التاسعة عشرة بعد المائة.

 تخصيص الموارد على أساس األداءالمعّدل لنظام ال -جيم 

بعد مناقشات المجلس التنفيذي للتقييم المؤسس: لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء ف: الدورة  -17
وأوتلت إليها مهمة التطرق  ،تقنية داخلية السابعة عشرة بعد المائة، شتلت إدارة الصندوق مجموعة عمل

دعم مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموراد على أساس األداء التابعة و  ،لتوصيات التقييم المؤسس:
ظام تخصيص اء بشأن التعديالت المقترحة على نللمجلس التنفيذي ف: التقدير والوصول التفاق ف: اآلر 

 .العمل ف: عدد من المناسبات بعد انعقاد دورة المجلس تاالموارد على أساس األداء. وقد اجتمعت مجموع
 ،يونيو/حزيران 10جتمعت مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء بتاريخ وا

يونيو/حزيران،  10وف: اجتماعها ف: . 2016سبتمبر/أيلول  20واتفقت على االجتماع مرة أخرى بتاريخ 
 ،اس األداءاستعرضت خطة العمل الت: اقترحتها إدارة الصندوق لتعديل نظام تخصيص الموارد على أس

نظام. وف: هذا السياق، أعلمت إدارة الصندوق لونتائج التحليل المبدئ: للتغييرات المحتمل إدخالها على هذا ا
األخيرة الت: جرت ضمن  ةمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء بالمناقش

اإلنمائية المتعددة األطراف، بما ف:  مجموعة عمل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ف: المصارف
معادالت نظمها لتخصيص الموارد على  بتعزيز متون االحتياجات ف:ذلك اهتمام بعض هذه المصارف 

 أساس األداء. 

وفيما يتعلق بالتوصية الواردة ف: التقييم المؤسس: للنظام بتعزيز الترتيز على الفقر ف: متون االحتياجات  -18
الستخدام الوظيفة اللوغاريتمية لتعداد الستان  :وعة العمل ف: التحليل األولمن المعادلة، نظرت مجم

 تل الحاالت. وف: الريفيين أو لمؤشر التنمية البشرية أو بصورة ترفد الدخل الوطن: اإلجمال: للفرد الواحد
الراجعة  لتغذيةلتانت النتيجة مجاال أضيق ومخصصات مختلفة إلى حد تبير للعديد من البلدان. وللتطرق 

، وتغير د مثل التمايز بين الجنسيناوبصورة أفضل، بعض األبع ،من المجلس حول حاجة النظام ألن يعتس
 ،تقدمت إدارة الصندوق ببعض المقترحات ،بقاء على معادلته بسيطةاإلمع  ،والهشاشة ،والتغذيةالمناخ، 
ذه األبعاد المذتورة أعاله )مع عدد من ه صتعزيز متغير الحافظة المعرضة للمخاطر القتنا( 1)وه:: 

مع القضايا المتشابتة على المستوى  تتعاملية المتعددة األطراف األخرى لمالحظة أن المصارف الما
وتبسيط تقدير الصندوق  ،شطب متغير تقدير السياسات والمؤسسات القطرية( 2) ؛السياسات: أو التشغيل:(

 ألداء القطاع الريف:.

رت عن وعبّ  ،شطب متغير تقدير السياسات والمؤسسات القطرية من المعادلة بت المجموعة بمقترحورحّ  -19
سهابا إ. إال أنها طلبت تحليال أتثر تهدعمها إلعداد مؤشر مخصوص بالصندوق يقتنص خصوصية مهم

 ولمناقشة أبعد للتوازن المالئم بين االحتياجات واألداء ف: ،للمتغيرات الحالية والمحتمل إدراجها ف: المعادلة
 النظام ف: اجتماعات الحقة لمجموعة العمل قبل الوصول إلى أية استنتاجات.
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مجموعة العمل ف: ورقة نهج خاصة بنظام تخصيص الموارد على  أجرتهاوسيتم اقتناص المداوالت الت:  -21
ستنير بهذه . وسوف يأساس األداء ستناقش ف: المجلس التنفيذي ف: دورته التاسعة عشرة بعد المائة

عرضه على الموارد على أساس األداء المخطط المناقشات استتمال المقترح القائل بتعديل نظام تخصيص 
 . 2017المجلس التنفيذي ف: دورته العشرين بعد المائة ف: أبريل/نيسان 

 المركزية المؤسسةخطة  -دال 

جلس التنفيذي ف: دورته السابعة ف: تحديث الحضور القطري للصندوق الذي عرض على الم إليهتما أشير  -21
المرتزية المؤسسة على المجلس ف: ديسمبر/تانون األول بهدف تعميق  عشرة بعد المائة، ستعرض خطة

أتثر فعالية. والعمل على هذه الخطة جار تحت إشراف مجموعة تنسيق  االمرتزية الصندوق وجعله
ئرة إدارة البرامج ونائبة الرئيس المساعدة لدائرة المرتزية المؤسسة الت: يترأسها نائب الرئيس المساعد لدا

خدمات المنظمة، مع األخذ بعين االعتبار التغذية الراجعة من المجلس التنفيذي ف: دورته السابعة عشر بعد 
المائة وتحليل التقييم المؤسس: الجاري حاليا لالمرتزية ف: الصندوق الذي يعده متتب التقييم المستقل، 

جموعة العمل الداخلية الموتل إليها إعداد استراتيجية للصندوق لالنخراط ف: البلدان الت: وبالتشاور مع م
 تعان: من أوضاع هشة.

صياغة هذه الخطة بإيالء اهتمام خاص للدور الذي يلعبه الحضور القطري والالمرتزية ف: الجهود وسيتم  -22
غير اإلقراضية )االنخراط الخدمات  لتعزيز إيصالو  ،الرامية لتعزيز أداء البرامج ف: األوضاع الهشة

السياسات:، إدارة المعرفة، إرساء الشراتات، التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالث:(، الت: سيتزايد 
 متوسطة الدخل الت: يخدمها الصندوق.بين العدد المتزايد من البلدان ال أقله  ،الطلب عليها

طرية، سوف توفر الخطة المزيد من المعلومات حول العدد قليمية والقلخصوصيات اإلل من خالل عتسهاو  -23
األمثل لمتاتب القطرية للصندوق وترتيبتها، واحتياجاتها من الموظفين الدوليين والوطنيين، والسياسات 

طار الموارد البشرية  ،لصالحيات(باواإلجراءات )بما ف: ذلك التفويض  وتعزيز  لتشجيع التطور الوظيف:وا 
 تاتب القطرية للصندوق.قدرات موظف: الم


