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الموارد على أساس األداء عن رئيس مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص تقرير 
 اجتماعها الثالث

يغطي هذا التقرير مداوالت مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء خالل  -1
 .2016يونيو/حزيران  10اجتماعها الثالث الذي عقد في 

وغانا، وأيرلندا، وحضر االجتماع أعضاء مجموعة العمل من الصين، والجمهورية الدومينيتية، وفرنسا،  -2
 واليابان، ونيجيريا )الرئيس(، وجمهورية فنزويال البوليفارية. وحضرت إيطاليا وهولندا بصفة مراقب.

 اعتماد جدول األعمال

( نهج وخطة عمل 3( اعتماد جدول األعمال؛ )2( افتتاح الدورة؛ )1جدول األعمال البنود التالية: ) تضمن -3
 ( مسائل أخرى.4ساس األداء؛ )نظام تخصيص الموارد على أ تشذيبل

بند (، مشيرين إلى إضافة بند في إطار PBAS 2016/3/W.P.1واعتمد األعضاء جدول األعمال )الوثيقة  -4
أخرى، بشأن المواعيد المقترحة لالجتماع المقبل لمجموعة العمل بناًء على اقتراح متتب سترتير مسائل 

 الصندوق. 

 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء تشذيبعمل  نهج وخطة

 تنشئأوضحت اإلدارة لألعضاء أنه في ضوء المناقشات األخيرة في المجلس التنفيذي ولجنة التقييم، أ   -5
بين الدوائر لمعالجة توصيات التقييم المؤسسي لنظام تخصيص الموارد على  ةتقني مشترت مجموعة عمل

نظام  تشذيب. وأتدت اإلدارة أهمية EC 2016/91/W.P.2في الوثيقة أساس األداء حسب ما هو وارد 
تحدي القضاء على الجوع، والمساهمة لتخصيص الموارد على أساس األداء بما يتيح للصندوق االستجابة 

، والمساعدة في إحداث تحول ريفي 2030من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  2في تحقيق الهدف 
 شامل ومستدام.

بنظام  ةالعمل المعنيمجموعة إدارة البرامج األعضاء بمشارتتها في االجتماع السنوي للوأبلغت دائرة  -6
تخصيص الموارد على أساس األداء في المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف الذي عقد في زامبيا خالل 
األسبوع األول من شهر يونيو/حزيران. وتمخضت مناقشات االجتماع عن معلومات مثيرة الهتمام 

تعزيز متون  تبحثالصندوق، مثل المعلومات التي أشارت إلى أن المؤسسات المالية الدولية األخرى 
 االحتياجات في ن ظم تخصيص الموارد.

 تشذيبلوأعرب األعضاء عن تقديرهم للعرض المفيد والثري بالمعلومات بشأن نهج الصندوق وخطة عمله  -7
والنهج المستخدم  اول بالوصف سياق عملية التشذيبتن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء والذي

لي. وتناول العرض أيضًا أفتارًا في حاجة إلى توجيه من األعضاء،  والنتائج التي أسفر عنها التحليل األوَّ
 تغييرات.ال إلجراءوشمل خطة 

ومبادرة تقييم األثر عن توجه  2025–2016االستراتيجي للصندوق للفترة يتعلق بالسياق، يتشف اإلطار وفيما  -8
من المنظمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى الستان الريفيين الفقراء وتذلك تحسين األداء. وينبغي النظر في 

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء من أجل ضمان متافأة البلدان  تشذيبهذا الجانب عند 
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 المؤسسةى ذلك. والحظت اإلدارة أن الصندوق هو والمشروعات التي تحقق نتائج إنمائية أفضل بناًء عل
المالية الدولية الوحيدة التي تستخدم نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في اإلقراض التيسيري وغير 

وأشارت اإلدارة أيضًا إلى الحاجة إلى مواصلة تقديم خدمات التيسيري، وأن ذلك يفرض تحديات خاصة. 
 البلدان من أجل مراعاة األنواع المتنوعة من عمالء الصندوق. متباينة على أساس احتياجات

النظام وفقًا لتوصيات التقييم المؤسسي على النحو  شذيبوالحظ األعضاء أن اإلدارة تبحث شتى س بل ت -9
 التالي:

. وفي هذا الصدد، المستخدمةاالحتياجات في الصيغة الخاص بن المتو  الترتيز على الفقر في  زيادة )أ(
حصة الفرد من الدخل القومي اإلجمالي المستخدم حاليًا نظرًا ألنه مقياس  مؤشري اإلدارة على ست بق

 باالعتماد علىحقيقي للدخل يمتن استخدامه بسهولة، وسوف تستطلع اإلدارة خيار وضع مؤشر 
 مصادر البيانات المتاحة، تي يتمِّل مؤشر الدخل القومي اإلجمالي للتعبير بشتل أفضل عن والية
الصندوق. وتستتشف اإلدارة أيضًا خيارين من بين الخيارات التي اقترحها التقييم المؤسسي. 

ييق نطاق عمليات تخصيص للستان الريفيين لتض ةواختبرت اإلدارة خيار استخدام الدالة اللوغاريتمي
ترات األخرى المستخدمة في الصيغة دون تغيير. في الوقت نفسه على جميع البارام لحفاظالموارد ول

، وتغيَّرت المخصصات نفسها بصورة ملموسة. التخصيصوأدى ذلك في الواقع إلى تضييق نطاق 
وتحققت نتيجة مماثلة عندما استبدل مؤشر التنمية البشرية بحصة الفرد من الدخل القومي اإلجمالي. 

 .وسيلزم مراعاة تلك النتائج من اآلن فصاعداً 

دماج القضايا الشاملة لعدة  )ب( تقديم حوافز لألداء عن طريق تحسين درجة األداء في القطاع الريفي، وا 
بين الجنسين، وتنقيح األوزان الترجيحية النسبية لتل مؤشر،  والتمايزقطاعات، من قبيل تغيُّر المناخ 

لغاء مؤشر تقييم السياسات والمؤسسات القطرية، وتعديل مؤشر الحافظ ة المعرَّضة للمخاطر تي وا 
 صرف األموال. األداء من حيثي عبر عن 

اإلبالغ واتخاذ القرارات  تحسين إدارة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء من خالل تحسين )ج(
الجماعية واستتشاف إمتانية إعادة تخصيص الموارد في مرحلة مبترة، والتعلم المستمر والشفافية 
المعززة. والحظ األعضاء أيضًا أن االنتهاء من إعداد أداة من أدوات تتنولوجيا المعلومات لحساب 

 ة.المخصصات تلقائيًا تان أحد اإلجراءات المقررة من اإلدار 

يم السياسات والمؤسسات القطرية، على أن يتون وفيما يتعلق بمتون األداء، اقترحت اإلدارة إلغاء متغيِّر تقي -10
تقييم أداء الصندوق في القطاع الريفي. واقترحت اإلدارة أيضًا  بترشيدفي الوقت نفسه ذلك مصحوبًا 

دمة. وفيما يتعلق بالطلب الداعي إلى االحتفاظ بمتغيِّر المشروعات المعرضة للمخاطر في الصيغة المستخ
بين الجنسين وتغيُّر المناخ، أشارت اإلدارة إلى أن من  التمايزأن ت عبِّر الصيغة بشتل أفضل عن قضايا 

األفضل معالجة تلك القضايا في إطار متون األداء عن طريق تعزيز العناصر التي يتألف منها مؤشر 
متغيرات إدخال  وقالت إن ذلك يعد أفضل منبهذه المواضيع؛  المشروعات المعرضة للمخاطر فيما يتصل

لمصارف غير أن اإلدارة أشارت إلى أن ذلك يختلف عن الممارسة المتبعة في اإضافية في الصيغة. 
متعددة األطراف التي ت عالج فيها القضايا الشاملة لعدة قطاعات على مستوى السياسات أو المستوى اإلنمائية 
 التشغيلي.
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ا يتعلق بالعملية، الحظ األعضاء اقتراح اإلدارة بإجراء تحليل لنظام تخصيص الموارد على أساس وفيم -11
األداء على مرحلتين. وسوف ترتز المرحلة األولى على إجراء تقييم شامل للمتغيرات الحالية والمحتملة التي 

عداد المعادلة ستشملها الصيغة، بينما سترتز المرحلة الثانية على التحليل اإلحصائي لألو  زان الترجيحية وا 
ش نتائج التحليل مع المجلس التنفيذي في دورته التي ستعقد نهائية للنظام المذتور. وسوف تناق  الحسابية ال

 .2016تقدَّم إليه وثيقة نهج في دورته التي ستعقد في ديسمبر/تانون األول س، بينما 2017في أبريل/نيسان 

ض الثري بالمعلومات الذي أرسى أساسًا قويًا للنقاش. وباإلشارة إلى للعر  موأعرب األعضاء عن تقديره -12
الحاجة إلى زيادة الوزن الترجيحي لمتون األداء في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، سلط 

المؤسسي بشأن تعزيز  التقييماألعضاء الضوء على عدم وجود توافق عام في اآلراء حول ما خلص إليه 
لجيد، وأعربوا عن شتوتهم بشأن تيفية تقييم األداء. وفيما يتعلق باقتصار األداء على تحريك حوافز األداء ا

منخفضًا أو  يعتبر ذلك في المائة فقط من المخصصات حاليًا، تساءل أحد األعضاء عما إذا تان 35
تستند إلى نهم يرون أن المخصصات ينبغي أن إمرتفعًا، وتساءل عن التوازن السليم. وقال األعضاء 

االحتياجات القطرية واألداء القطري على السواء، واقترحوا تقديم مبررات لتغيير النسبة الحالية. وفي رأي 
بعض األعضاء أن االحتياجات القطرية ينبغي أن تحظى باألولوية وأنه ينبغي عدم زيادة الوزن الترجيحي 

 لمتون األداء، ولتن يمتن إدخال تقييم دينامي لألداء.

ترت اإلدارة أنها تسلِّم بالتحديات التي ينطوي عليها البت فيما إذا تان من األفضل إعطاء األولوية للعائد وذ -13
 ة األداء في حال تلبية االحتياجات. أعلى االستثمار باالستناد إلى األداء الجيد، أو االقتصار على متاف

الواقع نظام لتخصيص حظ األعضاء أنه في ، الس األداء"على أساغم من أن النظام يشار إليه بأنه "وبالر  -14
النظر في استخدام اسم  شذيبالموارد على أساس االحتياجات واألداء؛ وشددوا على أنه ينبغي في عملية الت

ارد على أساس نظام تخصيص المو ". وط رح اقتراح بإعادة تسمية النظام ذلكجديد للنظام تي ي عبِّر عن 
عند  من مصطلح "تشذيب" أنسب نهم يرون أن مصطلح "تنقيح"إضاء أيضًا . وقال األعاالحتياجات واألداء"

 اإلشارة إلى األعمال الجارية بشأن نظام تخصيص موارد على أساس األداء.

وفيما يتعلق باإلبقاء على حصة الفرد من الدخل القومي اإلجمالي تمقياس للفقر أو الفقر الريفي، باإلضافة  -15
حدثه اإلدارة، ذتر األعضاء أنهم يرون أن متغيِّر حصة الفرد من الدخل إلى أي مؤشر آخر يمتن أن تست

المتغيرات التي يجري سائر القومي اإلجمال ينبغي أن يخضع أواًل لنفس التقييم المعياري الذي تخضع له 
النظر فيها قبل التوصل إلى استنتاج بشأن اإلبقاء عليه من عدمه. وذتر األعضاء أنه ينبغي عدم التخلي 
عن متغيِّر الدخل القومي اإلجمالي قبل إيجاد بديل أفضل. وأعربت مجموعة العمل عن تأييدها لوضع 

 شديدة التحديد.ندوق وواليته مؤشر خاص بالصندوق ي عبِّر عن الطابع الفريد للص

وشدَّد األعضاء على أن صيغة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ينبغي أن تظل بسيطة، ولتن  -16
صندوق، أيضًا أن تشمل القضايا الرئيسية الشاملة لعدة قطاعات التي تتسم بأهميتها المحورية لوالية ال ينبغي
 الداعي إلى حذف وتغيُّر المناخ، والتغذية. ورحب جميع األعضاء باقتراح اإلدارة بين الجنسين التمايزمثل 

 لموارد على أساس األداء.متغيِّر تقييم السياسات والمؤسسات القطرية من صيغة نظام تخصيص ا

وردًا على سؤال بشأن تحسين استيعاب تخصيص أموال إطار اإلقراض السيادي واألموال التتميلية، أبلغت  -17
اإلدارة مجموعة العمل أن الصندوق هو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي ت طبِّق نظام تخصيص الموارد 
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رأس المال ستصبح عاماًل في هذه المعادلة ويمتن أن  على أساس األداء على تل الحافظة وأن تتلفة
 تتعارض مع التخصيص.

مواعيد نظام تخصيص الموارد على أساس األداء من عملية سنوية إلى تغيير وتساءل أحد األعضاء عن  -18
قياس المتغيرات سنويًا  على عدم ضرورةتوافق  إنهاعملية يتم إجراؤها مرة تل ثالث سنوات. وقالت اإلدارة 

ن تان من الممتن استطالع خيارات أل ن التغييرات التي تطرأ خالل دورة مدتها ثالث سنوات طفيفة، وا 
أخرى. وعالوة على ذلك، رحَّب األعضاء بالفترة التي طرحتها اإلدارة بشأن وضع دليل لنظام تخصيص 

 شفافية النظام. الموارد على أساس األداء ونظام تتبع باستخدام تتنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز

وأتدت اإلدارة من جديد تقديرها للدور الذي تقوم به مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على  -19
أساس األداء التابعة للمجلس التنفيذي في إجراء التنقيح، وأتدت أنها ستواصل العمل في تعاون وثيق مع 

مشترتة. وأضافت أنها ترحب باقتراحات  أعضاء مجموعة العمل، وأنه سيجري اتخاذ القرارات بصورة
سهامات األعضاء في هذه العملية. وأشار أحد األعضاء إلى أن اختيار البلدان وفرض   القصوىحدود الوا 

دارة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء بعبارة أعم قد يود األعضاء مناقشتها أثناء  مسائل ،وا 
 مفاوضات تجديد الموارد.

وطلب األعضاء من اإلدارة توضيح أثر أي تغييرات مقترحة في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  -20
بالنسبة للمخصصات حسب اإلقليم، نظرًا ألن الصيغة المستخدمة في النظام المذتور ت طبَّق على تل البلدان 

ضاء أيضًا على النظر في وأن النظام نفسه ال يتوقع أي مخصصات محددة سلفًا حسب اإلقليم. وحث األع
تنقيح نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. وعالوة  عند مناقشة 2030الصالت المحتملة بخطة عام 

على ذلك، دعا األعضاء إلى الترتيز بقوة على متون االحتياجات بما يتفق مع والية الصندوق، ولتن دون 
 المساس بجانب األداء.

ذ على مرحلتين، أبلغت اإلدارة األعضاء أن العمل متواصل في وضع وثيقة وفيما يتعلق بالخطة التي ستنف -21
تغطية تقدِّم صورة عامة عن اتجاه الصندوق بشأن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ونهجه حيال 

، مع اعتبار الالمرتزية موضوعًا وثيق الصلة. أوضاعًا هشة والبلدان التي تعانيالبلدان المتوسطة الدخل 
، وستقدَّم وثيقة نهائية في 2016وف ت عرض هذه الوثيقة على المجلس في ديسمبر/تانون األول وس

 القتراح التعديالت النهائية التي سيجري إدخال على النظام. 2017أبريل/نيسان 

وأعرب األعضاء عن موافقتهم على عقد االجتماع المقبل في سبتمبر/أيلول قبل موعد انعقاد دورة المجلس  -22
رة. وسوف يقوم متتب سترتير الصندوق بتعميم موعد انعقاد االجتماع. وسوف تناقش إمتانية إجراء مباش

 حلقة دراسية غير رسمية الحقة خالل ذلك االجتماع.

لتشاور مع لالتافي  لتزويدهم بالوقتوطلب األعضاء نشر جميع العروض والوثائق في المستقبل مسبقًا  -23
 عواصم بلدانهم.
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 مسائل أخرى

موعدًا لالجتماع المقبل  2016أتتوبر/تشرين األول  10 أن يتون اقترح القائم بأعمال سترتير رئيس الصندوق -24
االجتماع قبل دورة المجلس في عقد لمجموعة العمل. غير أن األعضاء أشاروا إلى الحاجة إلى 

 1.سبتمبر/أيلول 20 أو 19صندوق تحديد الموعد األنسب: سبتمبر/أيلول. ولذلك طلب متتب سترتير ال

إلدارة عن تقديرها لمجموعة العمل على ما أبدته من تعليقات مفيدة. وفي الختام، ونظرًا لعدم وجود اوأعربت  -25
أي بنود أخرى للمناقشة، وجه الرئيس شتره إلى األعضاء والمراقبين على مشارتتهم الفعَّالة، تما وجه شتره 

ه من و دعم، واإلدارة، ومتتب سترتير الصندوق، على ما قدمإلى المترجمين الفوريين، والسعاة، وموظفي ال
 دعم أثناء االجتماع.

                                                      

1
 العمل في متابعة لذلك االجتماع، وباالتفاق مع رئيس مجموعة العمل، تم تأتيد موعد انعقاد االجتماع المقبل لمجموعة  
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