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  فقةالموابتوصية 

عرض التقرير المرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

 استنادا إلى هذا التقرير وضميمته التي 2012األداء على مجلس المحافظين في دورته الخامسة والثالثين في عام 

  .2012 ومخصصات عام 2011تتضمن الدرجات القطرية لعام 

 رير المرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداءالتق

  مقدمة ال- أوال
على وجهة ، 2003شباط /ة والعشرين، المنعقدة في فبراير مجلس المحافظين، في دورته السادسصادق -1

نظر مفادها أن يشرع المجلس التنفيذي منذ ذلك التاريخ في تطبيق نظام تخصيص الموارد على أساس 

 أكبر من المنهجية ويتسق مع النهج ري تقتضية سياسة اإلقراض ومعاييره وفق أسلوب يتسم بقداألداء الذ

. ن يعتمد نظام تخصيص الموارد على أساس األداءأالمتبعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى و

  .وفوض مجلس المحافظين المجلس التنفيذي صالحية وضع تفاصيل تصميم هذا النظام وتنفيذه

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء من بينها مصرف أخرى طبق مؤسسات مالية إنمائية عديدة وت -2

 ، ومرفق البيئة العالمية، ومصرف التنمية الكاريبي، التنمية اآلسيويومصرف ،التنمية األفريقي

بق جميع هذه وتط.  والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي،ومصرف التنمية للبلدان األمريكية

المؤسسات المالية الدولية نظاما لتقدير األداء واالحتياجات معا وهي تجتمع سنويا، مثلما يفعل الصندوق، 

  .الستعراض القضايا المطروحة والتقدم المحرز

ويقوم نظام تخصيص الموارد على أساس األداء على عمليات سنوية لتخصيص الموارد تتم وفق دورات  -3

وفي كل دورة، يستعرض الصندوق سنويا التخصيص ". فترات تخصيص الموارد " ثالثية السنوات هي

المسبق للموارد الستظهار نتائج عمليات تقدير األداء القطري السنوية، إذ أن هذه النتائج تبرز التغييرات 

وشملت أول عملية لتخصيص . نجازات القطرية السياساتية والمؤسسيةإلأو ا/ المهمة في االحتياجات و

 التي تتزامن مع التجديد 2012-2010ما العملية الحالية فتشمل الفترة أ. 2007-2005الموارد الفترة 

 أن 1وأكد تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق. الثامن لموارد الصندوق

نافذا في برنامج النظام الموحد لتخصيص الموارد في كامل برنامج اإلقراض التابع للصندوق سيصبح 

وأن أسلوب المخصصات اإلقليمية ) السنة األولى من فترة التجديد السابع للموارد ( 2007العمل لعام 

  .الثابتة لن يطبق بعد ذلك التاريخ

    التعديالت المدخلة على نظام تخصيص الموارد على أساس األداء- ثانيا

قها بأن ثمة حاجة إلى إدخال تعديالت وإجراء بعد اعتماد هذه النُظم، أقرت جميع الجهات التي تطب -4

  : على ما يلي2006أبريل /  في نيساندورتهووافق المجلس التنفيذي في . تحسينات عليها

                                                      
تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السابع : مساهمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية  1

 ).GC 29/L.4 الوثيقة) ( 2009-2007 (لموارد الصندوق
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مع المراعاة الواجبة للتوزيع "اتساقا مع اتفاقية إنشاء الصندوق، يستمر استخدام موارد الصندوق   )أ (

 نظام موحد لتخصيص الموارد للصندوق ابتداء وإضافة إلى ذلك، سيتيح تطبيق". الجغرافي العادل

مواصلة توجيه النسبة الحالية من الموارد على األقل إلى أفريقيا جنوب الصحراء  "2007من عام 

وذلك عمال بالقرارات التي تم التوصل " الكبرى، شريطة أن يسمح أداء كل بلد من البلدان بذلك

  .إليها أثناء التجديد السابع للموارد

يكون فيها لعامل السكان تأثير مهم في تحديد " نقطة توازن "0.45الوزن الترجيحي البالغ اعتبر   )ب (

في إطار هذه المعادلة ويمكِّن، في الوقت ذاته، من إسناد دور مهم فيها لألداء " االحتياجات"

  ومن ثم تم االتفاق على تعديل المعادلة في ضوء ذلك. اإلجماليالقوميولنصيب الفرد من الدخل 

  .0.45لتأخذ في الحسبان الوزن المعدل لحجم  السكان عند نقطة 

سيكون أكثر ) عوضا عن مجموع السكان( وانعقد اتفاق عام على أن استخدام معيار سكان الريف   )ج (

وفي هذا . تناسبا مع مهمة الصندوق نظرا ألن الصندوق يصب جل اهتمامه على الفقر الريفي

  .2008فهوم سكان الريف ابتداء من برنامج العمل لعام الصدد، انعقد االتفاق على تطبيق م

   فريق العمل المعني بتخصيص الموارد على أساس األداء- ثالثا
، تم عقد فريق عمل بغية التوصل إلى فهم أعمق للقضايا المتطورة المنبثقة عن 2006نيسان / بعد أبريل -5

ة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن وطلب تقرير هيئ. تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

، من المجلس التنفيذي أن 2009شباط /  في فبرايرالمحافظين عليه مجلس وافقلموارد الصندوق الذي 

ن يستعرض أيخول لفريق العمل المعني بتخصيص الموارد على أساس األداء مواصلة أداء مهامه و

ومن . خرى وتحديد السبل الكفيلة بتطوير هذا النظامالممارسات المتبعة في المؤسسات المالية الدولية األ

الوزن النسبي لمختلف العناصر في معادلة تخصيص : المجاالت المحتملة التي ستخضع للبحث ما يلي

رصد لالموارد على أساس األداء، المستويات الحالية للمخصصات الدنيا والقصوى والحاجة المحتملة 

، إضافة إلى الدعم  المقدم حاليا إلى البلدان الخارجة من مرحلة مخصصات استثنائية للبلدان األضعف

وثمة حاجة أيضا إلى دراسة نُهج إعادة التخصيص المتبعة في المؤسسات المالية الدولية . الصراعات

، دعي أعضاء فريق العمل إلى االنضمام إلى موظفي الصندوق 2011 حزيران/يونيو 23وفي . األخرى

ه موظفون من المؤسسة الدولية للتنمية عن نظام تخصيص الموارد على أساس لالستماع لعرض يقدم

 .Yaya Oوفي تلك المناسبة، اجتمع  فريق العمل برئاسة الدكتور. األداء المتبع في هذه المؤسسة
Olaniran 2011تشرين الثاني /نوفمبر من نيجيريا ومن المقرر أن يجتمع ثانية في.  

صارف التنمية المتعددة األطراف والمؤسسات المالية  االجتماع التقني لم- رابعا

  الدولية بشأن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
االجتماع التقني السابع بشأن تخصيص الموارد على أساس األداء في فريقي أل االتنميةاستضاف مصرف  -6

وفي ). 2008عام وكان الصندوق قد استضاف االجتماع في  ( في تونس العاصمة2011حزيران /يونيو

معرض تلخيص حالة تنفيذ تخصيص الموارد على أساس األداء، أشار المشاركون إلى أن اجتماع تجديد 
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له منذ فترة وجيزة اتفق على أن النظام االموارد السادس عشر للمؤسسة الدولية للتنمية الذي أنهى أعم

  2".ه عاميعمل على نحو مرض بوج" الحالي لتخصيص الموارد على أساس األداء

وناقش المشاركون تكييف معايير األداء القطرية المالئمة مع مهامهم وأخذوا علما بأن الصندوق يركز  -7

 والزراعية بينما يستخدم مصرف التنمية الكاريبي نظاما خاصا لتحديد الوزن الريفيةعلى المؤشرات 

قييم المستقل، أجرى البنك وعمال بتوصيات فريق الت. الترجيحي ويولي أهمية خاصة للهشاشة البيئية

 والمؤسسات القطرية وسيدخل بعض السياساتالدولي استعراضا دقيقا لنظام التصنيف المتبع في تقييم 

 التوجيهية المصاحبة للمعايير والموجهة للموظفين المبادئوستوضح . 2011التغييرات على المعايير لعام 

الذي ( السياسات والمؤسسات القُطرية تقييممية في كيفية مراعاة االعتبارات ذات الصلة بمراحل التن

  ).يستخدمه الصندوق أيضا لتقدير األداء

عادة ما تنشر األرقام القُطرية عن : وتتشابه سياسات نشر المعلومات التي تنتهجها المؤسسات بوجه عام -8

على ضرورة وتم التشديد . مجموعات األنشطة بينما ال يكشف عن المعلومات الخاصة بالبلدان فرادى

وال يتم نشر .  لعدم الكشف عن المعلوماتالرئيسيالحفاظ على نزاهة التقديرات بصفتها المبرر 

المعلومات المتصلة بتقييمات السياسات والمؤسسات القطرية للبلدان األعضاء في البنك الدولي لإلنشاء 

 عن هذه المعلومات على  سالب قد يحدثه الكشفأثر تفاديا ألي األفريقيوالتعمير ومصرف التنمية 

  .األسواق الخاصة ووكاالت التصنيف

وأبرز المشاركون أوجه التباين في تصنيفات أداء الحافظة وأشاروا إلى أن إحكام معايير تحديد  -9

المشروعات التي قد تتعرض لمشكالت ووضع نظام فعال لإلنذار المبكر قد يساعدان في تقليل أوجه 

 إدخال نظام معدل اآلسيويويعتزم مصرف التنمية . ة بالحافظةالتباين في المخصصات ذات الصل

لإلبالغ عن أداء المشروعات يراعي الفرق بين القيم التراكمية الفعلية واألصلية لعقد التوريد 

ويشبه هذا النهج نهج تقرير رصد التقدم الذي استحدثه مصرف التنمية للبلدان األمريكية في . والمدفوعات

وأشار مشاركون آخرون . ذ في الحسبان نطاق المشروع وتكلفته والجدول الزمني وهو يأخ2009عام 

  .إلى أن تدابير األداء تتصل بتصميم المشروعات أو التقديرات المسبقة بقدر ما تتصل بالتنفيذ

 ومصرف التنمية ، والصندوق، والمؤسسة الدولية للتنمية،ويتخذ مصرف التنمية للبلدان األمريكية -10

.  الدخل القومي اإلجمالي للفرد والسكان معيارين لتقدير االحتياجاتاألفريقيصرف التنمية  وم،اآلسيوي

 هما المؤسستان الوحيدتان اللتان تستخدمان في األفريقي ومصرف التنمية  للتنميةبيد أن المؤسسة الدولية

. لى أساس األداءلهذه العوامل في معادالتهما المتعلقة بتخصيص الموارد عاُألس الوقت الراهن نفس 

وأشار المشاركون إلى أن مهمة الصندوق تتعلق بالحد من الفقر الريفي وهو يستخدم من ثم معياري 

وناقش المشاركون التوازن بين االحتياجات واألداء .  معا3سكان الريف والدخل القومي اإلجمالي للفرد

" االحتياجات "لمكونا ُأضيفت عوامل في معادلة تخصيص الموارد على أساس األداء واتفقوا على أنه إذ

  .فينبغي إجراء مثل هذه التغيرات على نحو يكفل بقاء األداء عامال رئيسيا لتخصيص الموارد

                                                      
التجديد :  لمجلس المحافظين بشان إضافات لموارد المؤسسة الدولية للتنمية للتنميةمديرين التنفيذيين للمؤسسة الدوليةتقرير من ال   2

 .2011آذار /مارس،  العاصمةالسادس عشر للموارد، واشنطن
 .ال يوجد في الوقت الحالي مصدر شامل يعتد به للدخل القومي اإلجمالي الريفي  3
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سبل المعونة لمعالجة معيقات النمو الرئيسية في البلدان وناقشوا / وشدد المشاركون على أهمية أدوات -11

وفي هذا الصدد، أقر .  حجم المعونة فحسبلىعالمخاطر التي ينطوي عليها اإلفراط في التركيز 

 القُطرية تمثل األداة الرئيسية لمواءمة األنشطة مع احتياجات العمالء  االستراتيجياتالمشاركون بأن 

أي (وأشار المشاركون إلى أن أصحاب المصلحة الرئيسيين . وظروفهم عوضا عن مجرد حجم المعونة

ولذلك، اتفق أغلب المشاركين . بالنتائج والقيمة المحققة من األمواليهتمون في نهاية المطاف ) البرلمانات

على أنه ينبغي مواصلة التركيز في السعي لتحقيق النتائج على تحقيق التوازن بين األداء واالحتياجات في 

   .نظم تخصيص الموارد

  2011 تطبيق نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في عام - خامسا
 التي تتزامن مع التجديد الثامن للموارد ومع ازدياد الموارد 2012-2010 المواردص خالل فترة تخصي -12

وفي ضوء ذلك، حددت الشعب اإلقليمية البلدان . محددة" نشطة"المتاحة، لم يكن ثمة داع لتحديد بلدان 

 االستراتيجية والمبالغ المخصصة في إطار برامج الفرص المزمعةعلى أساس أنشطة المشروعات 

غير أنه وبغية .  ووفقا لذلك، قُدمت المخصصات لمائة وعشرين بلدا من البلدان األعضاء. طريةالقُ

مواصلة إدارة المخصصات خالل فترة السنوات الثالث، فقد وضع للبلدان التي يتوقع أالّ تستخدم إال 

لل الحاجة إلى ومن شأن ذلك أن يق. جزءا من مخصصها المحتمل حد أقصاه المستوى المتوقع لتمويلها

  . وأن يتيح معايير تخطيط أفضل للبلدان األخرى2012إعادة التخصيص في عام 

وعلى هذا األساس ووفق منهجية نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، تم تحديد الدرجات  -13

 لتترافق مع األرقام المؤقتة للسنوات الالحقة في فترة  على أساس سنوي القطرية النهائيةوالمخصصات

وتعتبر .  البالغة ثالث سنواتالتخصيصتخصيص الموارد بغية توفير مخصص قطري شامل لفترة 

بينما تعتبر مخصصات ) 2010إذ أنها مستمدة من الدرجات القطرية لعام (  نهائية 2011درجات عام 

ومع االنتقال إلى المخصصات الموحدة خضعت البيانات الستعراض ووضع معايير  . 4 مؤقتة2012عام 

مرجعية على مستوى األقاليم توخيا التساق التقديرات، مما أدى إلى تحسين نهج وضع الدرجات 

وفي هذا الصدد، عملت شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي بصورة . لمؤشرات تقدير أداء القطاع الريفي

قطاع الريفي لعام ريكا على مؤشرات تقدير أداء الليمية للمساعدة التقنية في كوستاوثيقة مع الوحدة اإلق

  . وذلك لتقدير الدرجات ومقارنتها في اإلقليم برمته2011

  2012 والمخصصات القطرية لعام 2011 تحديث الدرجات القطرية لعام - سادسا
 أداء كل من الحافظة والقطاع عن، أصبحت بيانات األداء المحدثة 2011في الفصل الرابع من عام  -14

وستتجلى هذه البيانات المحدثة في . 2011 لعام الدرجات القطريةمتاحة وبدأت عملية تحديث  الريفي

 وستوزع على دورة المجلس 2012 وفي المخصصات القطرية لعام 2011 لعامالدرجات القطرية النهائية 

 عليها بشأن نشر معلومات نظام المتفقديسمبر ثم تُنشر الحقا وفق اإلجراءات / التنفيذي في كانون األول

نترنت إلرد على أساس األداء على موقع الصندوق على شبكة اتخصيص الموا

                                                      
على أساس تقدير مخاطر المشروعات وأداء القطاع ( ة إشارية بطبيعتها وعرضة للتغيرات في األداء السنوي المخصصات المؤقت  4

وحيثما كان ذلك مالئما، . والسكان والدخل القومي اإلجمالي للفرد) الريفي ومؤشر تخصيص الموارد لدى المؤسسة الدولية للتنمية
 .ائي بمرور الزمناستُخدمت متوسطات مرجحة لتقليل التفاوت اإلحص
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)pbas/operations/org.ifad.www( .صصات مخ تخصيص الموارد السابقة، تعتبر وعلى غرار فترة

 2010 و 2009ألعوام  الدرجات القطرية ل نهائية، إذ أنها تستند إلى2012و 2011و 2010األعوام 

  .2011و

 وهما العامين األولين من فترة تخصيص الموارد، لم يكن هناك ما يستدعي 2011و 2010وفي عامي  -15

وهذا الوضع شبيه بما يحدث في الوكاالت األخرى التي اعتمدت . إعادة تخصيص الموارد بين البلدان

يذي أقر، أثناء إعداد نظام تخصيص غير أن المجلس التنف. نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

على أساس   التزاماتتقديمالموارد على أساس األداء داخل الصندوق، باحتمال وجود حاالت يتعذر فيها 

المخصصات القطرية المسبقة أثناء فترة تخصيص الموارد ألسباب منها، على سبيل المثال، عدم الطلب 

ي عمليات في األنشطة ذات األولوية حسبما تحددها على قروض الصندوق أو انعدام فرص االنخراط ف

وفي مثل هذه الحاالت، ستتم إعادة امتصاص .  القطرية المستندة إلى النتائجاالستراتيجيةبرامج الفرص 

 القابلة للتخصيص بغية إعادة توزيعه من خالل النظام 5المخصص غير المستخدم في مجموع الموارد

وفي عام ). 40، الفقرة EB 2003/79/R.2/Rev.1 الوثيقة( س األداء الحالي لتخصيص الموارد على أسا

 ستعتبر، تبعا لذلك، جميع موارد نظام تخصيص الموارد على أساس األداء غير المستخدمة من 2012

 جزءا من مجموع الموارد المتاحة للتخصيص للسنة النهائية من 2012-2010 تخصيص الموارد ةفتر

خصص الموارد غير المستخدمة وفق منهجية تخصيص الموارد على أساس وستُ. فترة تخصيص الموارد

  .األداء
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 .EB 2003/79/C.R.P.3 غير الملتزم بها في الوثيقة


