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جراءات نظام تخصيص تعليقات مكتب التقييم المستقل في  الصندوق على معادلة وا 
 الموارد على أساس األداء

الموارد نظام تخصيص ل مؤسسياتقييما  2016في عام استكمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق خلفية.  -1
قدمت إدارة الصندوق  ، 2016. وفي ديسمبر/كانون األول (EB 2016/117/R.5)الوثيقة  على أساس األداء

 لمجلس التنفيذي نهجا الستعراض نظام تخصيص الموارد على أساس األداءإلى ا
لمزيد من بعد ذلك خضعت  رات رئيسيةييلتغ. وقد مثل هذا النهج األساس (EB 2016/117/R.5  )الوثيقة

 .الصندوق إدارةالصادرة عن  الحالية الوثيقةفي  أدرجتاالختبار ثم 

 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وتسييره عملية في راتيالتغي

على وجه كذلك ، كانت هناك جهود واضحة لمتابعة توصيات التقييم المؤسسي. وكان الحال بشكل عام -2
اس تبسيط عملية نظام تخصيص الموارد على أس( 1): الخصوص بالنسبة للتوصيات التي تتعلق بما يلي

 التعلم.مواد توليد ( 4) تحسين اإلدارة والتسيير؛( 3) الكفاءة؛تحسين ( 2) األداء لتحسين فعاليتها؛

كل دورة من دورات  خاللمرة واحدة فقط  لقطاع الريفياأداء  تقديربإجراء المتعلقة المقترحات من شأن و  -3
أن  ،إنشاء عملية داخلية الستعراض األقران داخل الصندوقوب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء،

أن التقييم بالنظر إلى ، مهمأداء القطاع الريفي وشفافيتها. وهذا األمر  تقديرفي تحسين جودة عملية  تفيد
أداء  تقديردرجة إلى  للوصولالمؤسسي كشف عن وجود فوارق واسعة في اإلجراءات المتبعة في الماضي 

 القطاع الريفي.

على أساس األداء في لجان تنسيق  نظام تخصيص الموارد مخصصاتالمقترح بمناقشة واستعراض  ويأتي -4
لنظام تخصيص الموارد  "نهج مؤسسي أكبر"توصية التقييم المؤسسي بوضع استجابة لمشتركة بين اإلدارات 

على أساس األداء. وبالمثل، فإن الممارسة المقترحة بتعميق إبالغ المجلس التنفيذي عن نظام تخصيص 
عداد  وفي  لهذا النظام يمكن أن تعزز وضوح اإلجراءات وشفافية القرارات. دليلالموارد على أساس األداء وا 

لمخصصات ووضع لتطبيق الحد األدنى والحد األقصى في المستقبل الصندوق إدارة يمكن أن تواصل حين 
لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء،  دليلللمخصصات لبعض البلدان، من خالل إعداد  سقف

 وضع قواعد ومعايير واضحة للقيام بذلك.فسيكون لديها الفرصة ل

لحفاظ على سالمة روح نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، سيكون من المهم تقليل عدد ونطاق ول -5
مخصصات العن االختالفات بين  ،عند إبالغ المجلس ،التقديرية، وتقديم مناقشة موضوعية االختيارات

 والحاالت الفعليةللمخصصات، سقف عادة التخصيص ووضع بدون عمليات إ يةاألساس القطرية في الحالة
 للمخصصات. سقفالتي ُتطبق فيها عمليات إعادة التخصيص ووضع 

نظام تخصيص الموارد بشأن تنظيم مناسبات تعلم بالمتعلق بالمقترح  وأخيرا، يرحب مكتب التقييم المستقل -6
المخصصات  لحسابمعلومات التكنولوجيا قائم على نظام  ووضععلى أساس األداء لموظفي الصندوق 

 الناتجة عن هذه العملية. القطريةمخصصات المحاكاة عملية التخصيص و ب للبلدان الشريكة والسماحتلقائيا 
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 في معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء راتيالتغي

. إن االستبعاد المقترح لدرجة مؤشر تخصيص لمؤسسة الدولية للتنميةلمؤشر تخصيص الموارد استبعاد  -7
فقد أفاد بأنه نظرا لعدم توافر  التقييم المؤسسي. اطرحه يستجيب لمسألةالموارد للمؤسسة الدولية للتنمية 

ها منحفي المائة من البلدان التي  38-30درجات مؤشر تخصيص الموارد للمؤسسة الدولية للتنمية لنسبة 
بين التجديد السابع والتجديد التاسع لموارد الصندوق، فقد اعتمد الصندوق  الصندوق مخصصات في الفترة

ومع ذلك، فقد أوجدت هذه الممارسة  ممارسة إعادة ترجيح المتغيرين اآلخرين في مكون األداء القطري.
لها درجات مؤشر تخصيص الموارد للمؤسسة الدولية للتنمية  تُتاحتحيزا محتمال لصالح البلدان التي ال 

مؤشر تخصيص الموارد للمؤسسة الدولية  إزالةوب (.238و 117-116)انظر التقييم المؤسسي، الفقرات 
لمعلومات، الخسائر المحتملة لتخفيف أثر من أجل مصدر التحيز هذا. و  يختفيللتنمية من المعادلة، س

رد للمؤسسة بعض من مؤشرات االقتصاد الكلي المدمجة في مؤشر تخصيص الموا إضافة الوثيقةتقترح 
 .أداء القطاع الريفي تقديراستبيان الدولية للتنمية في 

معادلة نظام تخصيص الموارد ل تحظى بالترحيبإضافة  الصندوقالخاص بالضعف إدخال مؤشر ويعتبر  -8
 :وهي ثغرة أبرزها التقييم المؤسسي يسدفهذا المؤشر  هميته بالنسبة لوالية الصندوق.ألعلى أساس األداء و 

التي يعمل فيها  المجاالتالسائدة في  النمطيةبجوانب الفقر  اوثيق اارتباطالتي ترتبط المؤشرات  نقص
يركز في كان الصندوق، مثل األمن الغذائي، والتغذية وعدم المساواة. وتمثل الجهود المبذولة لتحويل مؤشر 

 مساهمة ة األوسع نطاقافيالري يةالرفاه ألوضاععلى الضعف أمام تغير المناخ إلى مؤشر بديل  صلاأل
، 1 ومع ذلك، تم إدراج مؤشر الضعف الخاص بالصندوق في المعادلة من خالل أس قدره .للوثيقة ةإيجابي
نظام تخصيص الموارد  اتالوزن الذي يحمله في تحديد الدرجة القطرية ومخصص ما يمكن أن يقيدوهو 

لحساسية آلثار لتحليل  على الوثيقةمناقشة  تشتملكان من الممكن أن وفي هذا الصدد،  على أساس األداء.
 زيادة األس المطبق على مؤشر الضعف الخاص بالصندوق.

 التغيراتوتمثلت  .للمخاطرللمؤشر السابق للحافظة المعرضة  تنقيحا الحافظة والصرفويعتبر متغير  -9
دراج معادلة لضبط حساب  الرئيسية الحافظة متغير في إدراج نسبة صرف مرجحة بعمر الحافظة، وا 

ويتماشى ذلك مع استنتاجات  .الصغيرة الحوافظحجم حجم الحافظة، دون التأثير سلبا على وفقا لوالصرف 
 المعلماتلعملية تحديد شرح المزيد من الفي الملحق الثاني  وكان يمكن إضافةوتوصيات التقييم المؤسسي. 

 في معادلة الحافظة والصرف. اللوجستيةللدالة 

فالمعادلة  المعادلة المنقحة العديد من التحسينات، ولكن تبقى هيمنة عامل السكان الريفيين.ل وُتدخ   -10
من ورقة العمل( تدمج بعض السمات المرغوب فيها.  25المقترحة )على النحو المبين في الفقرة الجديدة 

في المائة  5نحو  بلغلتأقصى مخصصات  ستحددفإن المعادلة (، 32)الفقرة  للوثيقةعلى سبيل المثال، وفقا و 
على الحد األقصى  سقف اصطناعيوضع حاجة إلى ال مما يقللمن مجموع مظروف الموارد؛ 

، في السنة دوالر أمريكيمليون  1.5لمخصصات قدره حوالي لحد أدنى ستسفر عن للمخصصات. كما 
هذا األمر . وسيعزز بشكل اصطناعيزيادة الحد األدنى للمخصصات  بحيث ال تكون هناك حاجة إلى

 شفافية المعادلة والعملية.
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 وبالرغم من التحسينات المدخلة، ال تزال معادلة المخصصات يهيمن عليها متغير حجم السكان الريفين. -11
)باستخدام بيانات من  2018-2016بين إجمالي المخصصات القطرية المتوقعة للفترة  االرتباطمعامل و 

بالنسبة لنصيب  0.306-يبلغ  في حين أنه، 0.697 قدره( والسكان الريفيين للوثيقة الثاني الذيل من 1الجدول 
بالنسبة  0.128بالنسبة لمؤشر الضعف الخاص بالصندوق، و 0.253الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، و

المحسوبة في  االرتباطمعامالت بمقارنة بالنسبة للحافظة والصرف. و  0.144أداء القطاع الريفي و لتقدير
، 0.706فقط بالنسبة للسكان الريفيين )من  فقد انخفض مستوى االرتباط انخفاضا طفيفاالتقييم المؤسسي، 

داء القطاع بالنسبة أل اكبير  انخفاضاالتقييم المؤسسي(، ولكنه انخفض ب الملحق الرابعمن  3الجدول  -الذيل 
بشكل ملحوظ بالنسبة للحافظة والصرف، على  باطاالرتنفسه(. وزاد معامل  المرجع، 0.224الريفي )من 

 تعريف المؤشر. رة مع المعادلة السابقة، نظرا لتغيرمقارنة مباش إجراء الرغم من أنه لم يتسن

 الفقر الريفي. بشأنوكان من نتائج التقييم المؤسسي أن المعادلة لم تعكس بصورة كافية والية الصندوق  -12
الضعف )مؤشر الضعف الخاص بالصندوق( في  "وزن"زيادة لوبالتالي، كان من الممكن النظر في خيارات 

 المعادلة.

ع مؤشرات المخصصات القطرية المتوقعة يظل أقوى م ارتباط، يمكن أيضا مالحظة أن وبشكل عام -13
بالفعل التقييم المؤسسي.  هاتوصل إليمؤشرات األداء، وهي إحدى النتائج التي مقارنة باالحتياجات القطرية 

(، مثل 22اإلدارة )الفقرة  التي تطبقهاالقيود  عنبدرجة كبيرة  هي ناتجة، و (40وتقر ورقة العمل بذلك )الفقرة 
في المائة من الموارد األساسية  45-40تخصيص و  للغاية تيسيريةالموارد األساسية بشروط  يثلثتخصيص 

 ء.أفريقيا جنوب الصحرابلدان ل

 مالحظات أخرى

(، فإن الصدمات المصطنعة ال تنطبق 8صفحة ال، 1)الجدول  الوثيقةفي تحليل الحساسية المعروض في  -14
. فجميع الصدمات المقترحة ذات أحجام نسبية مختلفة )على سبيل بطريقة منهجيةعلى جميع المؤشرات 

مثل أكثر من ثالثة انحرافات ت 0.3 ± فإن القيمة المثال، بالنسبة لمؤشر الضعف الخاص بالصندوق،
تمثل أقل من انحرافين معياريين(. وهناك طريقة  0.9 ± فإن القيمةمعيارية، أما بالنسبة ألداء القطاع الريفي، 

أساس الصدمات على  تحديد قيمةبديلة لمقارنة آثار الصدمات المصطنعة المختلفة بشكل أفضل تتمثل في 
 في المائة. 1 بنسبة انحراف معياري واحد أو

عدد الفئات  تقليلأداء القطاع الريفي إلى تبسيط عملية التصنيف عن طريق  لتقديرويهدف التنقيح المقترح  -15
قران داخل استعراض األ لمجموعة المقرر من شأن اإلنشاءو  ( وعدد األسئلة واألسئلة الفرعية.6إلى  12)من 

 واتساقبالفعل في المؤسسات المالية الدولية األخرى، أن يعزز صرامة  الصندوق، وهي ممارسة قائمة
دراسات البيانات أو ال من المرجح أن يشكل نقصالعملية بين البلدان. واستنادا إلى خبرة المنظمات األخرى، 

برات من تبادل خ تستفيدالداخلية حتى استعراض األقران عملية محددة عائقا، ومن هنا تأتي أهمية تعزيز ال
 الموظفين.

 يوضع االقتصادالأداء القطاع الريفي يدمج حاليا بيانات عن  تقديرأن ومن المحاذير ذات الصلة هي  -16
تخصيص  درجة مؤشر إزالة الناجمة عنلبلدان. وكما ُأشير إليه، فإن هذا األمر يسد جزئيا الثغرة لالكلي 

تحمل عالقة  مؤشرات ال ذلك قد ُيدِخله من المحتمل أن غيرالموارد للمؤسسة الدولية للتنمية من المعادلة. 
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 "ضوضاء" في أن إضافة وتتمثل المخاطرفقراء الريف. فيها التي يعيشها  األوضاعواضحة أو خطية مع 
 مؤشرات أخرى. إلى تنتقلذات الصلة قد  لمعلوماتل

تحسين للجهود المبذولة لإدارة الصندوق ، يثني مكتب التقييم المستقل على بشكل عاممالحظات ختامية.  -17
عملية نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وتعزيز مستوى صرامة وشفافية وجودة المعلومات المقدمة 

 إلى المجلس التنفيذي وبالتالي تعزيز وظيفته اإلشرافية.

حاليا مؤشرات تقارب ظروف  تشملالتي و ، الموارد وُأضيف عدد من التحسينات إلى معادلة تخصيص -18
بشكل كبير  ال يزال يحركهاالمعادلة  غير أنالصندوق.  يغطيهاالتي  المجاالتلفقراء الريف في  يةاهالرف

 حجم السكان الريفيين.

النظر بعناية في التعليقات المذكورة أعاله في المناقشات على الصندوق ويشجع مكتب التقييم المستقل إدارة  -19
مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء القادمة للجان التنسيق بين اإلدارات ومع 

 التابعة للمجلس التنفيذي.


