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 الموافقةبتوصية 

اإلحاطة علما  بالتقدم الذي أحرزته مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد  المجلس التنفيذي مدعو إلى
دارة الصندوق في استعراض معادلة النظام فإن المجلس مدعو أيضا للموافقة على  ،كذلك .على أساس األداء وا 

وعلى عرض  ،استمرار مجموعة العمل في استعراضها وتنقيحها إلطار نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
 للموافقة عليها. 2017التوصيات واالستنتاجات النهائية على المجلس التنفيذي في دورة سبتمبر/أيلول 

 

جراءات نظام تخصيص الموا  رد على أساس األداءمعادلة وا 

 مقدمة -والأ
 محافظيمجلس وافق الدولية الرئيسية األخرى، المالية جميع المؤسسات  المعتمدة فيهج مع الن   تمشيا   -1

على ، 2003 /شباطفي فبراير المعقودةإلنشاء الصندوق الخامسة والعشرين ة الذكرى الصندوق، في دور 
غرض من شقين: زيادة فعالية استخدام بهدف تحقيق  تخصيص الموارد على أساس األداءلنظام اعتماد 
تدفقات الموارد في ل، ووضع أساس أكثر شفافية ومستوى يمكن التنبؤ به الشحيحةلصندوق اموارد 

 1المستقبل.

سنويا  القروض والمنح  ه منلصندوق تخصيص مواردل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وأتاح -2
لالحتياجات  مكون : )أ(من خالل مكونين هماالتي يتم تحديدها  الدرجة القطريةعلى أساس  قطريةاللبرامج ل

مكون  )ب(؛ القومي اإلجمالي الدخلنصيب الفرد من و  يونسكان الريفال: ين همامن متغير  يتألف، القطرية
 وأداء القطاع الريفي. ،أداء الحافظةو  ،اتسياسلالعام لطار اإلمن ثالثة متغيرات:  يتألفألداء القطري ل

وتخفيض  يينسكان الريفالبمجموع السكان على االستعاضة عن وافق المجلس التنفيذي  ،2006وفي عام  -3
 ،2007وفي عام  2.المعادلةمن االحتياجات القطرية في مكون  يينسكان الريفلل المسندالترجيحي الوزن 
نظام تخصيص ، ظل ينئاالستثنا وبخالف هذين 3إطار القدرة على تحمل الديون.المجلس التنفيذي اعتمد 

                                                      
. قبل اعتماد نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، كان الصندوق يخصص موارده لتمويل البرامج القطرية على 9، الصفحة GC 26/L.4الوثيقة  1

 .لكل بلدأساس الفرص االستراتيجية المتصورة للحد من الفقر الريفي، مرجحة بالقدرة االستيعابية 
( أن التفاوتات الكبيرة في أعداد السكان بين الدول 2007-2005األداء ) تخصيص الموارد على أساساألولى لدورة الالحظ المجلس التنفيذي أثناء  2

على تقليل تأثير عدد  2006األعضاء في الصندوق أسفرت عن فروق كبيرة في الدرجات القطرية والموارد المخصصة. ولذلك وافق المجلس في عام 
 0.45ة أسية قدرها ماجات القطرية في المعادلة ليصبح "عدد السكان الريفيين" بقيالسكان في المعادلة وغّير عنصر "مجموع عدد السكان" في مكون االحتي

وأتاح في الوقت نفسه لألداء  ،واعتبر المستوى الجديد "نقطة توازن" تترك لعدد السكان ثقال كبيرا كمحدد "لالحتياجات" في المعادلة .0.75بدال من 
 (.1، الصفحة EB 2006/89/R.48/Rev.1ا في هذا الصدد )انظر الوثيقة ونصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي دورا قوي

 القروضالغرض من إدخال إطار القدرة على تحمل الديون هو تنظيم شكل المساعدة المالية المقدمة من الصندوق إلى البلدان المؤهلة للحصول على  3
الديون، بشروط تيسيرية للغاية ولتمكين الدول األعضاء من الحد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية في المستقبل. وفيما يتعلق بالقدرة على تحمل 

القدرة وفقا إلطار و  .يستخدم الصندوق تصنيف البلدان الذي وضعه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تحليلهما لمستويات القدرة على تحمل الديون
( 1بناء على ما يلي: ) على أساس األداءدعم المالي إلى المشروعات والبرامج التي يحكمها نظام تخصيص الموارد الم الصندوق د، يقعلى تحمل الديون

للبلدان ذات القدرة المتوسطة كقروض في المائة  50في المائة كمنح و 50 (2في المائة كمنح للبلدان ذات القدرة المنخفضة على تحمل الديون؛ ) 100
 إطار(. والغرض من تنفيذ EB/2007/90/R.2قروض للبلدان ذات القدرة المرتفعة على تحمل الديون )الوثيقة كفي المائة  100( 3على تحمل الديون؛ )

في المائة من قيمة المنح المقدمة بموجب إطار القدرة  5القدرة على تحمل الديون هو تطبيق نهج الحجم المعدل الذي يشمل في الصندوق خصما بنسبة 
أساس على تحمل الديون. ويعاد توزيع كل حصيلة الخصم المتحقق باستخدام نهج الحجم المعدل وفقا للقواعد المتبعة في نظام تخصيص الموارد على 

https://webapps.ifad.org/members/gc/26
https://www.ifad.org/documents/10180/79f4c09b-083c-4255-904a-a968a0d7d641
https://www.ifad.org/documents/10180/cf629431-b40f-4605-a4c9-9e5b3e13d7de
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 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء معادلةو دون تغيير إلى حد كبير.  الموارد على أساس األداء
 الحالية هي كالتالي:

 1اإلطار 

 المعادلة الحالية لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء

 2الحافظة المعرضة للمخاطر( 0.35درجة أداء القطاع الريفي+ 0.45تقييم السياسات والمؤسسات القطرية+ 0.2) x 0.25- اإلجمالي للفرد الواحدالدخل القومي  x  0.45السكان الريفيون 
 مكون األداء القطري  مكون االحتياجات القطرية

 

 تيسيريةبشروط  البيئة العالمية تمويال ومرفقاإلنمائية المتعددة األطراف  المصارفالعديد من ويخصص  -4
عدد لمقياس  متغيرات مشتركة، بما في ذلك: )أ(النظم هذه وتتقاسم نظم قائمة على األداء. من خالل 

 لفقر؛ )ج( مقياسكمقياس ل، ي اإلجماليالدخل القومنصيب الفرد من لسكان، يمثل مدى الحاجة؛ )ب( ا
اإلنمائية  المصارفمولها تت التي يعكس أداء العمليا مقياس)د(  السياسات والمؤسسات القطرية؛ جودةل

المزيد من قد أضافت اإلنمائية المتعددة األطراف  المصارفبعض  ومع أنفي البلد. المتعددة األطراف 
المتغيرات المشتركة قد تختلف )كما في  تستند إليهاالمنهجية التي أن حين وفي مع مرور الوقت، المتغيرات 

اإلنمائية  المصارف بين نظم التخصيص عبر االتساقدرجة كبيرة من  هناك(، الحافظةحالة متغيرات أداء 
في نظمها لتخصيص الدروس واالبتكارات اإلنمائية المتعددة األطراف  المصارفتبادل وت. المتعددة األطراف

 لمصارفالتابعة ل نظام تخصيص الموارد على أساس األداءبالمعنية  عملالمن خالل مجموعة الموارد 
 .فيها ا  نشط ا  الصندوق عضو  التي يمثل، تعددة األطرافالماإلنمائية 

الصندوق )الوثيقة في على أساس األداء الموارد تخصيص نظام المؤسسي لتقييم الوخلص  -5
EB 2016/117/R.5 أن  إلى، 2016و 2015 يفي عامالصندوق  فيمستقل التقييم ال(، الذي أجراه مكتب

مالية دولية من خالل توفير  ةمؤسسكعزز مصداقية الصندوق  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
تحتاج إلى أيضا إلى مجاالت التقييم وأشار  4نة ويمكن التنبؤ به لتخصيص الموارد.و ة ومر ينهج أكثر شفاف

نظام تخصيص الموارد على أساس وعملية إدارة  معادلةالمزيد من التحسين بشأن موضوعين رئيسيين: 
 5.األداء

نظام  حاجةووافق على  ،نتائج التقييمب، أقر المجلس التنفيذي 2016 /نيسانأبريلالمعقودة في  في دورتهو  -6
 هوسياسات هلصندوق ودور والية اأفضل ليناسب بشكل تعديل الإلى  تخصيص الموارد على أساس األداء

طاره االستراتيجي للفترةالمتطورة   قادرا علىكون يأن  ينبغيأن النظام كذلك . وأكد المجلس 2025-2016 وا 

                                                                                                                                                            

عداد وثيقة عن تجربته وتجارب المؤسسات المالية متعددة األطراف ، يقوم الصندوق "بإ2010األداء على جميع البلدان. وحسب ما تم التعهد به في عام 
بعرض  األخرى فيما يتعلق بصافي الخسائر الفعلية والتقديرية من مدفوعات رسوم الخدمة منذ تطبيقه إلطار القدرة على تحمل الديون، ويقوم كذلك

اعات هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق اقتراحات بشأن ن هج التعويض في المستقبل حسب االقتضاء" في سياق اجتم
 (.EB 2010/100/R.28/Rev.1)الوثيقة 

 للكفاءة. 4.1، وعاليةللف 4.2للمالئمة، و 4.6فيما يلي تقديرات التقييم المؤسسي لكل معيار من معايير التقييم:  4
من التقييم المؤسسي لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق، واستجابة إدارة الصندوق للتقييم المؤسسي  75-70انظر الصفحات  5

 (.EB 2016/117/R.5/Add.1)الوثيقة  5-4لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق، الصفحتان 
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 هشاشةالالضعف و  مواطناالقتصادي واالجتماعي، وتغير المناخ، و  والشمولتقييم األمن الغذائي والتغذوي، 
 6.أفضلبشكل  في انعكاس الفقر الريفي ستسهمهذه المؤشرات أن ، و األخرى

الفهم. ولهذه  وسهل ابسيط المنقح نظام تخصيص الموارد على أساس األداءيكون أن  هوعام التفاق االوكان  -7
مرحلة معيارية لتقييم  األولىالمرحلة  وتمثل. مكملتين لبعضهما البعضالغاية، تم تقسيم العملية إلى مرحلتين 

نظام تخصيص الموارد وعملية إدارة  واألداء القطري القطريةحتياجات رصد االوفعالية كل متغير في  أهمية
 معادلةكمية، وتتألف من تقديم فتشمل قدرا أكبر من المعلومات الية، . أما المرحلة الثانعلى أساس األداء

نظام تخصيص الموارد على لالنهائية الحسابية المعادلة المتغيرات واألوزان و  بشأنمحدد  إلدراج مقترحمنقحة 
 .أساس األداء

الموارد على أساس نظام تخصيص تعزيز التعلم وملكية عملية ب التقييم المؤسسيوتمشيا مع روح توصية  -8
 2016 /أيارمايو في 7الدوائر تقنية مشتركة بينمجموعة عمل الصندوق إدارة أنشأت المنظمة،  في األداء

، بهدف االستفادة من الخبرة الداخلية وجعل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء استعراضللعمل على 
عملية تشاركية. وعملت هذه المجموعة بتوجيه  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءعملية استعراض 

بنظام تخصيص  مجموعة العمل المعنيةإشراف  وتحتولجنة اإلدارة التنفيذية،  التشغيليةدارة اإلمن لجنة 
التقنية المشتركة عمل المجموعة  ت، استرشدافي عملهو  8.لمجلس التنفيذيالتابعة لعلى أساس األداء الموارد 

 إدخالوسعت إلى  9بادئ هي: البساطة والكفاءة والشفافية والتركيز على الفقر الريفي،أربعة مب الدوائر بين
نظام مجموعة العمل المعنية بوالمخصصات، تمشيا مع التفاهم داخل  معادلةالعلى ذات صلة تعديالت 

 .تخصيص الموارد على أساس األداء

 أيدوفي تلك الدورة،  2016.10ول كانون األ/نتائج المرحلة األولى في ديسمبر المجلس التنفيذي واستعرض -9
 في حتياجاتاالمكون  فيالصندوق الخاص بالضعف مؤشر دمج الصندوق بإدارة  مقترحالمجلس التنفيذي 

لغاء 11،المعادلة عملية لى يستند إالذي  - لمؤسسة الدولية للتنميةلمؤشر تخصيص الموارد درجة متغير  وا 
من مكون  - للتنميةالدولية المؤسسة المؤهلة لدى بلدان التغطي  التي السياسات والمؤسسات القطريةتقييم 
 .المعادلةفي القطري داء األ

ات على متغيرين من تعزيز الصندوق من إدخال الوخالل المرحلة الثانية من االستعراض، انتهت إدارة  -10
منهجية  وحسنت - الحافظة المعرضة للمخاطروقيمة  ،أداء القطاع الريفي درجة –المتغيرات الحالية 

                                                      
 نفيذي للصندوق.محاضر جلسات الدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس الت 6
المالية،  واإلدارةوتعبئة الموارد، وشعبة خدمات الخزانة، وشعبة المراقب  اتشعبة السياسات والمشورة التقنية، وشعبة البيئة والمناخ، ومكتب الشراك قامت 7

دارة المعرفة، وشعب  التقنية، وهي مسؤولة عن االتصال مع الوحدات جهات اتصال لمجموعة المعل بترشيح ، دائرة إدارة البرامج ودائرة االستراتيجية وا 
 التنظيمية لتيسير مشاركتها النشطة في تحسين نظام تخصيص الموارد على أساس األداء.

 10، في 2016اجتماعين في عام مجموعة العمل  . وعقدتاختصاصات مجموعة العمل لالطالع على EB 2009/97/R.48/Rev.1نظر الوثيقة ا 8
. وفيما يلي التشكيلة الحالية لمجموعة العمل: مارس/آذار 3يناير/كانون الثاني و 23، في 2017، واجتماعين في عام سبتمبر/أيلول 20ويونيو/حزيران 

صين )القائمة الو (؛ 1-وجمهورية فنزويال البوليفارية )القائمة باء(؛ وغانا )القائمة الفرعية جيم ،فرنسا، وأيرلندا، واليابان، والسويد )القائمة ألف(؛ ونيجيريا
 (.3 -(؛ والجمهورية الدومينيكية )القائمة الفرعية جيم2 -الفرعية جيم

 لالطالع على مزيد من الوصف. EB 2016/119/R.5انظر الوثيقة  9
 .EB 2016/119/R.5الوثيقة  10
لتوصية التقييم المؤسسي بتعزيز التركيز على الفقر الريفي،  تلبية   في المعادلة تم إدراج مؤشر الضعف الخاص بالصندوق في مكون االحتياجات 11

 إدراج مقاييس الضعف والهشاشة، وعدم المساواة في الدخل، والفقر غير فقر الدخل. كيفيةوخاصة تقييم 



EB 2017/120/R.2  

4 

 

 معادلةالالتعديالت الالزمة على  الصندوقإدارة كما أجرت  .مؤشر الضعف الخاص بالصندوقحساب 
لمؤسسة الدولية لمؤشر تخصيص الموارد واستبعاد  مؤشر الضعف الخاص بالصندوقالستيعاب إدراج 

خيارات لتخصيص  ت، واستكشفالمعادلة يلمتغيرات الفردية ومكونل الترجيحية وزاناأل واستعرضت، للتنمية
 هشة. تعاني من أوضاعالموارد على نحو أكثر فعالية للبلدان التي 

المجلس فيها نظر يل معادلةالوتقترح تغييرات على أوزان  ،وتلخص هذه الوثيقة أهم نتائج المرحلة الثانية -11
 تعرض. وأخيرا، أساس األداءنظام تخصيص الموارد على ل النهائية الحسابيةالمعادلة التنفيذي، بما في ذلك 

 .وتسييرها نظام تخصيص الموارد على أساس األداءتحسينات على فعالية وكفاءة عملية إدارة  الوثيقة

 12من تعزيز المتغيرات ءاالنتها -ثانيا
إعادة النظر في المؤشرات واألسئلة  من خالل أداء القطاع الريفيمتغير  بتحسين التقييم المؤسسيأوصى  -12

الصندوق بدأت إدارة و . القطريةفي عملية التخصيص  تهتركيز الصندوق وواليرصد األساسية من أجل 
وصف يرد المرحلة الثانية. و  في انتهت منها، و األولىمرحلة الخالل  أداء القطاع الريفيتقدير  عملية تحسين

الحافظة المعرضة باألول. وفيما يتعلق  الذيلفي  هاتفاصيلى أدناه ويمكن االطالع علهذه العملية ل
لى مقياس راسخ يستند إحقيقة أن هذا المتغير إلى  ال يقبل الجدل المؤسسي بشكل تقييمخلص ال، للمخاطر

الحافظة  سمةال تزال و . لصندوقالذاتي ل من نظام التقييم اجزء يشكلو ( للمخاطر مشروع المعرضال)
في كيفية دمج هذا الصندوق تغييرات إدارة أجرت بدال من ذلك، و دون تغيير. هذه  المعرضة للمخاطر

 ، لتعزيز موضوعية هذه العملية.نظام تخصيص الموارد على أساس األداء معادلةفي  المقياس

 أداء القطاع الريفي ديرتق ( أ)

في المجاالت التي تنطبق  القطريةداء أطر السياسات مقياس أللتوفير  أداء القطاع الريفي ديرتم تصميم تق -13
األول من  الملحقفي  أداء القطاع الريفي ديرتقعلى لتغييرات المقترحة لوصف يرد على فقراء الريف. و 

استعرضها المجلس التنفيذي في ديسمبر وقد  ،"نهج استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس األداء"
نظام تخصيص الموارد على أساس ل التقييم المؤسسيالتغييرات مع توصية تتماشى و  2016.13ول األ/كانون
ولويات والفرص األ"تعكس لكي ، أداء القطاع الريفيوأسئلة إعادة النظر في مؤشرات بالصندوق في  األداء

السياسات والمؤسسات تقييم متغير  إلغاءتعكس قرار كما أنها  14.في القطاع الريفي"الناشئة والتحديات 
لعديد من البلدان يؤدي حاليا إلى ل السياسات والمؤسسات القطريةتقييم عدم توافر درجة نظرا ألن ، القطرية

أداء القطاع  فيالمتغيرات باألسئلة ذات الصلة ضمن قوي بين  وأن هناك ارتباط، المعادلةتشوهات في 

                                                      
 األول على وصف كامل لجميع المتغيرات المدرجة في المعادلة. الملحقيحتوي  12
 .EB 2016/119/R.5 الوثيقة 13
 .EB 2016/117/R.5 الوثيقة 14
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 المتعلقة بتحديد درجاتات توجيهالمفصل و الستبيان ويرد اال 15.القطريةوالمؤسسات تقييم السياسات و  الريفي
 األول. الذيلفي  داء القطاع الريفيأل التقدير المعزز

والسياسات والمؤسسات التي  يينسكان الريفالالتركيز على بفظ تيح (1: )داء القطاع الريفيالتقدير المعزز ألو  -14
ن  الريفيأداء القطاع  تقدير جميع فئات األسئلة فيبفظ تيح (2ة؛ )السابق كانت تشملها النسخة الحالي، وا 

عالية من االرتباط الدرجة اليحسن األسئلة للقضاء على  (3؛ )تكرارالللحد من  كثافةكان ذلك بطريقة أكثر 
تعكس أفضل الممارسات لاألسئلة  يحّدث (4ة؛ )الحالي النسخةالموجودة في واألسئلة الفرعية بين األسئلة 

 (؛بين الجنسين المساواةوسياسات  المالي الريفيالشمول  بشأنالحالية والمقاييس والمؤشرات الجديدة )أي 
البيئة وتغير  بشأن وأهدافه االستراتيجية العمل الحالي للصندوقنموذج ليضيف أسئلة جديدة تستجيب  (5)

 المناخ والتغذية.

مصادر البيانات التي فيما يتعلق بأفضل  اتوجيهالمعزز  أداء القطاع الريفي دير، يوفر تقوباإلضافة إلى ذلك -15
أداء درجات الموضوعية، ويضع عملية أكثر قوة الستعراض األقران. ونظرا ألن للنهوض باستخدامها  يتعين

فترات قصيرة من خالل را جذريا تغي تتغيرالسياسات والمؤسسات التي عادة ال  جودةتعكس  القطاع الريفي
مرة واحدة في  أداء القطاع الريفي قديرتإجراء قترح ي   ،تعزيزالكجزء من عملية  الكفاءةتحقيق الزمن، وبهدف 

 بدء الدورة. الذي يسبق، في العام الموارد تجديدمن دورات كل دورة 

المخصصات المعزز على  أداء القطاع الريفيتقدير  سيؤثر، نظام تخصيص الموارد على أساس األداءوفي  -16
طار مؤسسي مواتي القطريداء األمن خالل تقييم  القطرية  بشكلللحد من الفقر  ينفي وضع سياسة وا 

منهجية  إعداد، يجري وباإلضافة إلى ذلك. يمستدام، مع األخذ بعين االعتبار األبعاد المتعددة للفقر الريف
االضطالع بأول عملية اختبارها عند  سيجريمبتكرة  وهذه سمةعلى مر الزمن.  القطريداء األتقييم  تتيح
أيضا  أداء القطاع الريفي تقدير سيتيح، وباإلضافة إلى ذلك. أداء القطاع الريفيدرجات معزز لالتحديد لل

الفرص خالل تصميم وتنقيح برامج  وخاصة، القطريةسلطات الفرصة لالنخراط في حوار السياسات مع 
 مذكرات االستراتيجية القطرية.والالقطرية االستراتيجية 

 الحافظة المعرضة للمخاطرمتغير  ( ب)

سنوي التقييم لكأساس ل للمخاطر مفهوم المشروع المعرض الرئيسيةجميع المؤسسات المالية الدولية تستخدم  -17
 قيمةاللتوليد  ستخدمت   درجةهذا التقييم وينتج عن جوانب تنفيذ مختلفة.  استنادا إلىاالستثمارية  لحوافظها

هذا و . ذي الصلة الموارد على أساس األداءنظام تخصيص المدرجة في  لحافظة المعرضة للمخاطرل الكلية
 هو الحال في الصندوق أيضا.

، كجزء من مشاكل تواجهالتي  مشروعاتلتحديد ال هاستخدميتنقيح المعايير التي بويقوم الصندوق حاليا  -18
نظام تخصيص الموارد ألغراض و التنفيذ.  التوجيهية بشأن اإلشراف ودعمالصندوق  لمبادئ التعزيز الجاري

، الكفاءةتحقيق بهدف  (1): ما يلي علىهذا المتغير بالمبادئ األساسية المتعلقة ، تشتمل أساس األداءعلى 
                                                      

لبيئة  امقياسيمثل  السياسات والمؤسسات القطريةتقييم التقييم بأن  يقرفي حين ...، " 307، الفقرة 72، الصفحة الذيل، EB 2016/117/R.5الوثيقة  15
هناك فإن السياسات والبيئة المؤسسية في القطاع الزراعي والريفي، بينما يقّيم أداء القطاع الريفي بيئة لد، نطاقا للبوسع ات والبيئة المؤسسية األسياسال

وعملية أداء القطاع  مؤشرات تحسنعلى القطاع الريفي، وعلى افتراض  هالصندوق وتركيز  لواليةهذين المتغيرين. وبالتالي، نظرا درجات عالقة وثيقة بين 
 جدا". ضرورياكون يقد ال ظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق المتغيرين في نن استخدام إ، يمكن القول في المستقبل الريفي
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ات تقييم أداء المشروعالخاصة بضمن إجراءات المنظمة  المعرضة للمخاطر مشروعاتعملية تحديد التظل 
التغيرات في أداء تنعكس وتيرة التحديث أن تكفل  (3؛ )؛ )ب( عملية صريحة وشفافة ومتسقةواإلبالغ عنه

النهج  ىويتماش. نظام تخصيص الموارد على أساس األداءالسنوية للتخصيص في  العمليةفي  الحافظة
المبادئ التوجيهية  مع المعرضة للمخاطر اتتحديث مفهوم المشروعالصندوق في إدارة  الذي اعتمدته
 مع هذه المبادئ.التنفيذ  لإلشراف ودعم

نظام تخصيص الموارد على أساس الصندوق في العمليات الجارية التي يمولها أداء  مراعاةمن أجل و  -19
مشروع على حدة كل أخذ بعين االعتبار أداء تل يمصفوفة تحو في الوقت الحالي ، يستخدم الصندوق األداء

المشروع الذي يعاني من و ، والمشروع غير المعرض للمخاطر، المشروع الذي يعاني من مشاكل فعلية)
حجم المصفوفة التحويل تراعي القيام بذلك،  وعند. 6إلى  1 درجة تتراوح من ( وتحوله إلىشاكل محتملةم

نظام تخصيص الموارد  حساب في القيمة لهذه سنوات ثالثعلى  مرجحمتوسط وي ستخدم . الكلي للحافظة
 16.الكبيرة من سنة إلى سنةاالختالفات  لتجنب على أساس األداء

وهي الثاني.  الملحقبالتفصيل في  حافظة والصرفداء اللحساب القيمة المعززة ألرد المنهجية المقترحة وت -20
مشاكل  تواجهأن  محتملال مشروعاتستبعد الا تأنه (1): وهي ثالثة جوانب منالمنهجية الحالية  تختلف عن

انخفاض معدل  يسفر بحيث، حافظةصرف على مستوى الالألداء  شمل مقياسا  أنها ت (2)من الحساب؛ 
 مشروعاتالأخذ في االعتبار عمر ت اأنه (3؛ )لحافظة المعرضة للمخاطرعن قيمة أقل لصرف منخفض ال
مع زيد ت اأبطأ، وأنه عمرااألصغر  مشروعاتالفي صرف النعلم أن وتيرة  نظرا ألننا، حافظةفردية في الال

 .مشروعاتال تقدم عمر

الكشف المبكر عن التحديات  ةفي حال التأثير سلبالعدم مشاكل  تواجهأن  محتملال مشروعاتاليتم استبعاد و  -21
ويؤكد . ةحقيقي في مخاطر مشروعاتأن تصبح القبل  ضافياإلالمحتملة وتحفيز حشد الدعم التشغيلي 

، باعتباره مؤشرا مشروعاتتنفيذ التمويل الموارد بسرعة وكفاءة، ل صرفصرف القدرة على للإدراج مقياس 
في  التي تتأخر حوافظللبالنسبة  الحافظة المعرضة للمخاطردرجة  تنخفض وبالتالي،لنجاح المشروع. 
المنهجية المقترحة الموضوعية في عملية وتكفل . حافظةالعمر  سيراعىالقيام بذلك،  وعندصرف تمويلها. 
الحافظة المعرضة متوسط سي ستخدم . وتماشيا مع المنهجية الحالية، معادلةقوم على ا تالحساب ألنه

للحد من التقلبات في  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء معادلةثالث سنوات في على  للمخاطر
 .التخصيصات من سنة إلى سنة

 وضع المعادلة -ثالثا
تقييم كيفية معالجة استبعاد  (1)ثالثة تحديات أولية: الصندوق ، واجهت إدارة المعززة معادلةال عند إعداد -22

مؤشر الضعف الخاص  إدراجكيفية  (2)؛ القطري األداء مكونمن  السياسات والمؤسسات القطرية
عند بناء و . وباإلضافة إلى ذلك، يينسكان الريفالمتغير  تطبيع (3) في مكون االحتياجات؛ بالصندوق

بعض الصندوق إدارة  طبقتصات، يخصتعلى التوزيع العام لل المختبرةالخيارات  أثرسيناريوهات لمحاكاة 
 القيود المحددة بوضوح:

                                                      
 الثاني. الملحق، EB 2003/79/Rev.1الوثيقة  16
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 في السنة(؛مليون دوالر تطبيق حد أدنى للتخصيص ) أ(
التخصيص السنوي الكلي من نظام تخصيص في المائة من  5تطبيق حد أقصى للتخصيص ) ب(

 (؛الموارد على أساس األداء
 الحجم المعدل في إطار القدرة على تحمل الديون؛ نهجتطبيق  ج(
 ؛ للغاية تيسيريةالموارد األساسية بشروط  يثلثتخصيص  د(
 .في المائة من الموارد األساسية ألفريقيا جنوب الصحراء 45-40تخصيص  ه(

نظام تخصيص الموارد على أساس لمخصصات مع منهجية لتطبيق الحد األدنى والحد األقصى  ويتماشى -23
التي وافق  إطار القدرة على تحمل الديونمن منهجية  اجزءنهج الحجم المعدل تطبيق ويعد الحالية.  األداء

على أساس شروط تيسيرية للغاية وفقا الموارد التي ستخصص  وتحددت نسبة 17.عليها المجلس التنفيذي
 نسبةتمثل و  2013.18في عام  المحافظينوافق عليها مجلس التي الصندوق في لتمويل اسياسات ومعايير ل

 19.التجديد التاسع لموارد الصندوق من التزاماتالتزاما الموارد التي ستخصص ألفريقيا جنوب الصحراء 

، نظام تخصيص الموارد على أساس األداءمع الهدف من استعراض  وبما يتماشىوباإلضافة إلى ذلك،  -24
توفر موارد إضافية للبلدان األكثر ضعفا  اختبارها التي جرىخيارات الكانت  فيما لوالصندوق إدارة قّيمت 

 20.أكثر األوضاع هشاشة تعاني منالتي تلك و 

 إدارة عرضت، نظام تخصيص الموارد على أساس األداءلمجموعة العمل المعنية بفي االجتماع الخامس و  -25
القروض والمنح في التجديد العاشر لموارد الصندوق،  برنامج على ا، عند اختبارهوفرت معادلة الصندوق

في الوقت نفسه  وتمتثللحالية، االمتغيرات  استعراضأو في المعادلة جديدة متغيرات فعالة إلدراج  حلوال
كانت الثاني، و  الذيلفي المبينة الختبار والسيناريوهات لمفصلة النتائج ال تردو  .أعاله الوارد وصفهالقيود ل

 :هي المعادلة
 االحتياجات  X([ مؤشر الضعف الخاص بالصندوق+  X (1 0.25-نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي X 0.4]السكان الريفيون

(0.65 X  + 0.35أداء القطاع الريفي X  أداء)األداء  2الحافظة والصرف 

 .معادلةلل األولي المقترحللوصول إلى هذا  الم جرىختبار االالتالية  األقسامتصف و  -26

خالل المرحلة األولى من  .القطري األداء مكونمن  السياسات والمؤسسات القطريةتقييم متغير  إلغاء -27
إلغاء الصندوق اختبارا ألثر مجرد إدارة  أجرت، نظام تخصيص الموارد على أساس األداء استعراضعملية 
، EB 2016/119/R.5كما هو موضح في الوثيقة و . المعادلةمن  السياسات والمؤسسات القطريةتقييم  متغير

استقرار االقتصاد  سجلت درجة جيدة بشأنلبلدان التي في التخصيص لكبيرة  عن اختالفات أسفر ذلك

                                                      
 .EB 2007/90/R.2الوثيقة  17
 .GC 36/L.9 ،2013الوثيقة  18
وسوف يواصل الصندوق في فترة التجديد التاسع لموارده تركيز اهتمامه التشغيلي على البلدان المنخفضة الدخل التي ال تزال في " GC 35/L.4الوثيقة  19

قيق األهداف أمس الحاجة إلى المساعدة اإلنمائية. وبالنظر إلى ما تتيحه منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من آفاق طيبة لزيادة اإلنتاجية الزراعية وتح
موارد على نمائية لأللفية وعلى ضوء الحاجة الملحة إلى التصدي ألثر تغير المناخ يتوقع الصندوق خالل فترة التجديد التاسع ووفقا لنظام تخصيص الاإل

 "في المائة من موارده في هذا اإلقليم. 50و 40أساس األداء أن ينفق ما يتراوح بين 
عاشر لموارد الصندوق كمرجع، بدون أن تحدد إدارة الصندوق أي سقف على البلدان ذات قيود على جميع االختبارات استخدمت مخصصات التجديد ال 20

 أداء الحافظة أو القدرة االستيعابية.
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للتغلب على ذلك، قررت و . إلى مكافأتها عليها السياسات والمؤسسات القطريةتقييم  متغيرميل يالكلي، والتي 
أداء القطاع  درجةذات الصلة في  السياسات والمؤسسات القطريةتقييم لاألبعاد الكلية  الصندوق إدراجإدارة 
االقتصاد الكلي اآلن نحو المتعلقة باألسئلة وتشكل المنقح )كما هو موضح في القسم الثاني أعاله(.  الريفي

 لمكونعلى الوزن الكلي الحالي  فاظح، من أجل الاثانيو . أداء القطاع الريفيفي المائة من استبيان  25
السياسات تقييم ند إلى تالحالي المسالترجيحي وزن ال ، أضافت إدارة الصندوقمعادلةالفي القطري األداء 

ألغراض االختبار، وبالتالي، (. 0.45) أداء القطاع الريفيوزن إلى ( 0.2) معادلةفي ال والمؤسسات القطرية
 .0.65الحالي إلى  أداء القطاع الريفيالترجيحي ألس وزن الزيادة  تتم

تقييم  شطبللتعويض عن  القطاع الريفي لمتغيرالحالي الترجيحي وزن الختبار أن زيادة وأظهر اال -28
 شطب حدث بسببي ذثر على توزيع المخصصات الاألقلل بشكل كبير ت السياسات والمؤسسات القطرية

وباإلضافة إلى . مجديا، مما يجعل هذا حال (العوامل األخرىمع ثبات ) السياسات والمؤسسات القطريةقييم ت
 .بذلك التقييم المؤسسي ىوصأ، كما المعادلة يبسطدمج المتغيرين فإن ، ذلك

مؤشر الضعف طريقتين إلدراج الصندوق في إدارة  نظرت .مؤشر الضعف الخاص بالصندوق إدراج -29
 للطريقتينتقييم وأجري . أساس األداء نظام تخصيص الموارد علىحساب في عملية  الخاص بالصندوق

مؤشر استخدام الصندوق أوال اختبرت إدارة و  21.على مخصصات البلدان األكثر ضعفا أثرهماعلى أساس 
حوالي قدره  اتتخصيصاليذكر على  أثر الوأدى ذلك إلى  22.كعامل خصم الضعف الخاص بالصندوق

مكون في  مؤشر الضعف الخاص بالصندوق إلدراجبعد ذلك اختبار ثان أجري . و إجماال واحد في المائة
في  10 بنحوضعفا بلدا  40 أشدبذلك، ارتفعت مخصصات عن طريق القيام . و المعادلةمن حتياجات اال

لموارد إلى البلدان األكثر حجم أكبر من احال أكثر كفاءة لتوجيه الحل عتبر هذا ا ،. وبالتاليإجماال المائة
 ضعفا.

 2 اإلطار

 الصندوقالخاص بمؤشر الضعف  

في مكون بشكل أفضل لفقر الريفي لعكس األبعاد المتعددة يل مؤشر الضعف الخاص بالصندوق وضع
 المتغيراتتم اختيار  وبالتالي،. نظام تخصيص الموارد على أساس األداء معادلةمن القطرية حتياجات اال

لصندوق على فقراء الريف. وبصفة الخاص للتعكس التركيز  مؤشر الضعف الخاص بالصندوقفي المدرجة 
أخذ في االعتبار وهو يللرفاه في المناطق الريفية،  مؤشرا   مؤشر الضعف الخاص بالصندوقعامة، يوفر 

المناخ )التعرض أمام المؤشرات حول العناصر الثالثة التي تحدد الضعف  ت نظمتغير المناخ. و  آثار
واحد أو أكثر من مجاالت  بمجال تركيز امنهم ويمكن أن يرتبط كل عنصر(، التأقلموالحساسية والقدرة على 

المناخ(. أمام ضعف الو  ،)األمن الغذائي، والتغذية، وعدم المساواة مؤشر الضعف الخاص بالصندوقتركيز 

                                                      
مسيتين وفقا لدرجات مؤشر الضعف الخاص بالصندوق. ويتراوح مؤشر الضعف الخاص بالصندوق ما تقع في أعلى شريحتين خ   يهذه هي البلدان الت 21

 إلى أعلى مستويات الضعف. 1، حيث يشير 1و بين صفر
مؤشر الضعف  المنهجية المستخدمة عند تطبيق نهج الحجم المعدل على البلدان المستفيدة من إطار القدرة على تحمل الديون علىهذا االختبار  كرر 22

 الخاص بالصندوق.
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نظام تخصيص الموارد من دورات كل دورة لمرة واحدة  مؤشر الضعف الخاص بالصندوق إصداروسيتم 
 في حسابات التخصيص في السنة األولى. الستخدامه، أساس األداء على

في  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءل التقييم المؤسسي خلص .السكان الريفيينمتغير  تطبيع -30
التقلب، وهو الذي ينطوي على أكبر قدر من هو إلى حد بعيد المؤشر  السكان الريفيينأن إلى الصندوق 

المخصصات األكثر ارتباطا بالصندوق في  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء معادلةأيضا متغير 
لدول كبر امخصصات أليسفر عن  المتغير لهذاالحالي الترجيحي  الوزنأن  إلى كما أشار أيضا 23.القطرية

في  5إلى تطبيق الحد األقصى )ذلك . ويؤدي الحد األقصى للتخصيص المعمول به نع تزيداألعضاء 
 24.المعادلةفي  العشوائيةمن  ا  يضفي قدر  مما(، سنوية تخصيصالمائة من مجموع الموارد في أي دورة 

أوال اختبرت ف. السكان الريفيينمتغير  ، أي الحد من تقلباتللتطبيعطريقتين  الصندوقإدارة  واختبرت -31
كبيرة في وأدى ذلك إلى انخفاض كبير أو زيادة  25.ةلوغاريتميبقيمته ال السكان الريفيينمتغير استبدال 

لمخصصات، كما هو ضمن نطاق محدود لجميع المخصصات  وتقاربت 26المخصصات لجميع البلدان،
فإنه يمهد على الحد األدنى والحد األقصى للمخصصات،  يقضيفي حين أن هذا و . 1مبين في الشكل 

تخصيص بين البلدان ذات الكثافة السكانية الاختالفات صغيرة في إلى  يؤديالمخصصات، مما  جميع
 الريفية الصغيرة والكبيرة.

. 0.45حاليا  تبلغ، التي يةاألسقيمته هذا المتغير عن طريق تعديل  تطبيعأيضا الصندوق إدارة  واختبرت -32
أظهرت نتائج و . 0.20ألس لنقطة ليصل الحد األدنى  0.05 بمقدارتدريجيا األس تغيير بتجارب ال وأجريت

كما ، الريفيين على متغير السكان 0.40 و الذي يطبق فيه أس قدرهاالختبار أن السيناريو األفضل أداء ه
في المائة  5نحو  متوائمة معمخصصات الأقصى تصبح  (1): كما يلي مزايا هذا الحلو . 1الشكل  يرد في

في المائة  5 البالغ قصىاألحد العد هناك حاجة إلى تطبيق تمن مجموع مظروف الموارد؛ وهذا يعني أنه لم 
دون الحاجة إلى بسنويا،  دوالر أمريكيمليون  1.5مخصصات إلى الأقل تصل  (2) 27في جميع الحاالت؛

تزيد  (3) 28للوصول إلى أدنى تخصيص في الوقت الراهن؛في الوقت الحالي زيادتها كما هو الحال 
؛ الريفيين قلة عدد السكانخصصات نتيجة الحد األدنى من المعلى حاليا  تحصللبلدان التي لمخصصات ال
 .0.40أس متغير الفقر الريفي إلى خفض  الصندوقإدارة تقترح بسيطة. وبالتالي  معادلةتظل ال (4)

                                                      
 الرابع. الملحق، EB 2016/117/R.5الوثيقة  23
ولكنه  غير أن التقييم المؤسسي يقر بأن التشويه الناشئ عن تحديد حد أقصى للمخصصات )بالنسبة المئوية( يكفل للبلد المعني تخصيص كبير نسبيا، 24

وارد على يحرر، في الوقت نفسه، بعض الموارد للدول األعضاء المتلقية األخرى. ويخلص التقييم المؤسسي إلى أن هذه سمة مهمة في نظام تخصيص الم
 أساس األداء في الصندوق، بالنظر إلى أن احتمال إدراج جميع البلدان المتلقية.

أي  –الخطي التوزيع جعل توزيع قيم السكان أقرب إلى يهذا الشكل من متغير السكان له تأثير طبيعي  كما تم توضيحه في التقييم المؤسسي، فإن "... 25
بما فيه الكفاية لتجنب الحاجة إلى تحديد سقف اصطناعي"، الوثيقة متسقة  البلدانمخصصات أكبر أنه يخفض نطاق االختالف ويمكن أن يجعل 

EB 2016/117/R.5 28، الصفحة. 
 .5و 4 ، الصفحتانEB 2016/119/R.5الوثيقة  26
إلى ما تجدر اإلشارة إلى أن الحاجة إلى حد أقصى لسقف المخصصات بالنسبة المئوية ستظل قائمة، نظرا ألن السكان الريفيين متغير يمكن أن يزيد  27

 ال نهاية.
 مليون دوالر أمريكي في السنة. في الوقت الحاليالحد األدنى للمخصصات  يبلغ 28
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  السكان الريفيينمتغير  لتطبيع: خيارات 1الشكل 

 

 تحليل الحساسية -رابعا
جوانب مختلف تحليل الحساسية عبارة عن مجموعة من األدوات اإلحصائية التي يمكن استخدامها لتقييم إن  -33

والهدف من تحليل الحساسية اإلجابة على التساؤل "ماذا لو؟". وهو يقّدر متانة المعادلة في وجه  29نموذج.
نظام تخصيص الموارد على الة في حو المتغيرات ضمنها. المخاطر المحتملة والتغييرات المستقبلية في قيم 

حساسية نهج الخدم قد است  ف، مركبة معادلةلكن و  ا بالمعنى الدقيقنموذج حيث إنه ليس، أساس األداء
  مدى تأثير انعدام اليقين )أو التغيير المحتمل( لكل متغير من المتغيرات على نتيجة المعادلة.الختبار 

درجة لى يستند إلمخصصات لأن توزيع  ينطوي على األداءنظام تخصيص الموارد على أساس  وبما أن -34
الصندوق إدارة  فقد اختبرت، نظام تخصيص الموارد على أساس األداء معادلةمن خالل المحسوبة بلد ال

 :على كل من( 1الجدول  )انظرالمطبقة التغييرات مقارنة بمخصصات الكيف تغيرت 

 ؛(1ختبار )اال - جميع المتغيرات (أ)

 ((؛4)و (2) نختبارااال - الفرديةمتغيراته  (ب)

 ؛(3ختبار )اال - برنامج القروض والمنححجم  (ج)

                                                      
( المعلمات التي تتطلب المزيد من 1المالحظات، ي ستخدم تحليل الحساسية بشكل شائع لتحديد ما يلي: )في عملية تقييم أنسب نموذج لمجموعة من  29

( 3المعلمات غير المفيدة والتي يمكن استبعادها من النموذج النهائي؛ ) (2البحوث لتعزيز القاعدة المعرفية، وبالتالي الحد من عدم يقين الناتج؛ )
عند تطبيق النموذج، ما الذي ينتج عن تغيير معلمة  (5المعلمات األكثر ارتباطا بالمخرجات؛ ) (4تقلبات في المخرجات؛ ) المدخالت التي تؤدي إلى أكبر

 :D.M. Hamby, A review of techniques for parameter sensitivity analysis of environmental models (Ann Arbor, MI, USA .مدخل معين
Environmental Monitoring and Assessment, School of Public Health-I, University of Michigan, 1994). 
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ختبار اال - نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجماليو  السكان الريفيينهما ين من متغير  موحدةمجموعة  )د(
(5.) 

محاكاة في عمليات اختبارها من خالل التي يجري  معادلةفي الفتراضية االمجموعة التغيرات لوصف ويرد  -35
لبلدان لمخصصات نسبة العلى األثر  تم فحصلحساسية، ل. وعند تقييم نتائج كل تحليل 1 الجدول

الموارد المخصصة ألفريقيا جنوب الصحراء،  نسبة، جنبا إلى جنب مع تيسيرية للغايةالمقترضة بشروط 
لى أكثر البلدان و  مستقرة في جميع  المعادلةوثبت أن . األوضاع هشاشة التي تعاني من أكثروتلك  ضعفاا 

وتعتبر هذه . انبلدفرادى العلى مستوى  الفرديةالحاالت، في حين أنها حساسة جدا للتغيرات في المتغيرات 
حتياجات واألداء، على متغيري االتعكس التغيرات في  القطريةعني أن المخصصات ت انتيجة إيجابية، ألنهال

ألن البلدان نظرا ، حسب مجموعات البلدان في المخصصات مقابلة تترجم إلى تغيرات الرغم من أنها ال
 .نظام تخصيص الموارد على أساس األداء عمليةتتنافس فيما بينها في إطار 

 1الجدول 

 نظام تخصيص الموارد على أساس األداءالجديدة المقترحة  المعادلةتحليل الحساسية من 

 النتائج المنهجية الهدف من االختبار المطبقالتغير  رقم االختبار

1 
صدمات لجميع 

المتغيرات في نفس 
 الوقت

االستقرار من حيث مخصصات نظام تقييم 
تخصيص الموارد على أساس األداء مع 
 مرور الوقت واستجابته للتغيرات الواقعية

تعرضت جميع المتغيرات لصدمة بحجم متناسب 
سنة )نصيب الفرد  15التجاهها التاريخي على مدار 

من الدخل القومي اإلجمالي والسكان الريفيون( أو إلى 
مؤشر الضعف الخاص ل 2-1نطاقها الفعلي )

والحافظة  القطاع الريفيألداء  6-1، وبالصندوق
 (±) ( في االتجاهينرالمعرضة للمخاط

هذه المعادلة مستقرة 
على وتحافظ كنظام 

مستوى التوزيع بين 
 مجموعات البلدان

 

2 
صدمات لكل متغير على 

 حدة

تقييم مرونة المتغيرات الفردية، أي كيف 
يؤثر كل متغير فردي على المخصصات 

 لمجموعات البلدان
 

من  ،تعرضت المتغيرات لصدمة، كل على حدة
 :خالل
  نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي والسكان

 مرات معدل النمو السنوي لكل بلد 3الريفيون: 
  0.3 ±: الخاص بالصندوقمؤشر الضعف 
 0.9 ±: أداء القطاع الريفي 
 1.7 ±: الحافظة المعرضة للمخاطر 

الصدمات لمتغير 
واحد ال تؤثر على 
توزيع المخصصات 

على مجموعات 
 البلدان

3 
صدمة لحجم برنامج 

 القروض والمنح
تقييم آثار الزيادات أو االنخفاضات في 
مظروف برنامج القروض والمنح على 

 العام للمخصصاتالتوزيع 

تعرض برنامج القروض والمنح في التجديد العاشر 
في المائة  13 ±لموارد الصندوق إلى صدمات قدرها 

تم النظر فيها سيفي المائة، وهي النسب التي  25و
خالل مناقشات التجديد الحادي عشر لموارد 

 الصندوق

هذه المعادلة مستقرة 
على مستوى التوزيع، 
ولكنها تعني تغيرات 
كبيرة على المستوى 

 القطري

4 
صدمات لمتغير الواحد 

على مجموعة  على حدة
 مختارة من البلدان

تقييم استجابة المخصصات للتغيرات في 
 متغيرات فردية على المستوى القطري

تم تقسيم المجموعة الكاملة من البلدان النشطة إلى 
ثالث مجموعات حول المخصص الوسيط: األعلى 

د من كل مجموعة بلد واحوتعرض  والوسيط واألدنى.
 لصدمة لتحديد عينة تمثيلية

المخصصات شديدة 
الحساسية للصدمات 

التي يتعرض لها 
 متغير واحد

5 

صدمات لمتغيري السكان 
الريفيين ونصيب الفرد 

من الدخل القومي 
 اإلجمالي

 تقييم استقرار المعادلة مع مرور الوقت

الفرد من بما أن متغيري السكان الريفيين ونصيب 
الدخل القومي اإلجمالي هما األكثر تأثيرا على 

تحليل لالتجاهات للتنبؤ  يجر المخصصات النهائية، أ  
بقيمهما في المستقبل في فترتي التجديد التاليتين 
للموارد. وجرى اختبار القيم المقدرة وفقا للمعادلة 

 المقترحة بدون تغيير العوامل األخرى.

أظهرت المعادلة 
ا مع مرور استقراره

الوقت كنظام، في 
حين يمكن التنبؤ 
بالتقلبات على 

 المستوى القطري.
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 تحقيق التوازن بين مكوني االحتياجات واألداء -خامسا
الحالية  المعادلةأن  إلىالصندوق في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء خلص التقييم المؤسسي ل -36

في  65نسبة متغيرات االحتياجات  وت حدد، تحتياجاباالمدفوعة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ل
إعادة تقييم التوازن بين التقييم المؤسسي ب ى. وأوصهافي المائة من 35نسبة متغيرات األداء و  هاالمائة من
وافقت إدارة و نظام تخصيص الموارد على أساس األداء.  معادلة فياألداء القطرية و حتياجات مكوني اال

غير أنه في استجابتها للتقييم  30داء.تحسين األكحافز ل ابقصد تعزيز آثاره المعادلةم تقيّ  أنالصندوق على 
لى الرغم من الحدس القائل )ألن المعادلة معادلة مركبة( أن أنه ع" الصندوق إلىإدارة المؤسسي، أشارت 

احد( في المعادلة ال يعني بالضرورة إعطاء وزن ترجيحي أكبر )وحتى أكبر بكثير( لمتغير واحد )أو مكون و 
ن كانت درجات هذا  أن البلدان التي تحظى بدرجات أفضل في هذا المتغير تتلقى المزيد من الموارد، حتى وا 

وأما كون األثر سلبيا أو إيجابيا، فهو يعتمد على نسبة  المكون أفضل من أي مكون آخر في المعادلة.
 31".رات األخرى مقارنة ببلدان أخرىدرجات هذا المتغير إلى درجات المتغي

الواردة  ةثبت أيضا النظر أ غير أنهقائم على االحتياجات. طابع المعادلة النفسه  الصندوقأكد تحليل إدارة و  -37
مكونات ال تؤدي إلى نتيجة الأوزان المتغيرات الفردية أو أوزان  فيتغييرات فال. الصندوق إدارةفي استجابة 

تم الحصول يألن النتيجة التي نظرا لمعادلة، لالمضاعف  الطابعخطية في اتجاه واحد. ويرجع ذلك إلى 
عالقة  ضمنالمدرجة في الحساب، ان األخرى بلداللكل  حققتؤثر على النتيجة التي تتكل بلد سلعليها 

 مترابطة.

الحتياجات واألداء في تحديد المكونين الفرعيين لتأثير  بينلفصل اهناك قيود في محاولة  وبالتالي، -38
كل المستقلة لللمساهمة  ا  مشترك ا  أثر يضيف  لمعادلةلالمضاعف  الطابعن إالمخصصات النهائية، حيث 

التوازن بين االحتياجات واألداء تشكل تحقيق مكون. وبالتالي، فإن النتائج المعروضة في هذا القسم بشأن 
على توزيع  المعادلةمتغيرات ل الترجيحية ناوز األتغيرات النظر في ، يمكن ذلك. وبناء على يةتقدير نتائج 

 المخصصات بين مجموعات البلدان.

المعروضة  معادلةالالسيناريوهات من وتتطور  32نظر فيها المجلس التنفيذي.يأربعة سيناريوهات ل وترد أدناه -39
عدت أ  قد و  .الخامس اعلى أساس األداء في اجتماعه تخصيص المواردنظام ة بالمعني مجموعة العمللى ع

القطري، والذي يعتبر جوهر التوصيات التي انبثقت عن التقييم  وزن مكون األداءتدريجية على زيادة  بإدراج
 األداء في جميع السيناريوهات المقترحة. مكون زيادة مرونة ذلك هووكان الغرض من  المؤسسي للنظام.

األربعة المقترحة اللتزامات الصندوق الخاصة بالتمويل بشروط تيسيرية للغاية،  وتمتثل السيناريوهات -40
على توزيع  األثر، جرى تقييم سيناريولكل و الصحراء. عالوة على ذلك،  وبتخصيص الموارد ألفريقيا جنوب

التي تعاني من أكثر المخصصات للبلدان  نسبةتم تقييم كما . لدانفئات دخل البوفقا لالمخصصات 
 .األوضاع هشاشة

                                                      
 .EB 2016/117/R.5/Add.1الوثيقة  30
 المرجع نفسه. 31
 الحافظة والصرف الجديد.أداء أداء القطاع الريفي، ومتغير  تقدير درجاتالسيناريوهات المقترحة تستخدم  32
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أخماس أدناه على اليسار توزيع المخصصات )بالنسب المئوية( حسب  ةالمعروض ةم البيانيو ظهر الرست   -41
األشد  1األداء تحت كل سيناريو. ويتم وضع الخرائط ألخماس االحتياجات )حيث يساوي و  االحتياجات

األفضل أداء (. وي ظهر التوزيع  1تظهر أخماس األداء عموديا  )حيث يساوي احتياجا ( أفقيا ، في حين 
المثالي تمركزا  أعلى للموارد حول البلدان األشد حاجة واألفضل أداء . أما الرسوم البيانية على اليمين، 

 ،ومتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا ،منخفضة الدخلفتعرض توزيع الموارد الناجم عن كل سيناريو للبلدان 
 .والتي تعاني من أكثر األوضاع هشاشة ،ياومتوسطة الدخل من الشريحة العل

لمجموعة العمل المعنية التي نوقشت في االجتماع الخامس  المعادلة 1السيناريو يستخدم  .1السيناريو  -42
 انون الثاني:/كنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في ينايرب

 X([ بالصندوق الخاص الضعف مؤشر+  X (1 0.25-اإلجمالي القومي الدخل من الفرد نصيب X 0.4الريفيون السكان]
(0.65 X 0.35+  الريفي القطاع أداء X والصرف الحافظة أداء)2 

 1 السيناريو معادلةمخصصات  فإنالحالية،  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء معادلةوعلى غرار  -43
مخصصات في هذا الفي المائة من  56حتياجات االتحدد متغيرات و االحتياجات. بال تزال مدفوعة 

أهداف على هذا التوازن  يحافظو في المائة.  44 تحدد متغيرات األداء النسبة المتبقية والبالغةالسيناريو، و 
في المائة من الموارد للبلدان  82 ت خصص نسبة، وباإلضافة إلى ذلكالتمويل.  معلماتالصندوق من حيث 
 .دنياوالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة المنخفضة الدخل، 

 1الرسم البياني 

أكثر األوضاع  تعاني منللبلدان التي مخصصات الحتياجات، واألداء، والدخل وتوزيع اال، 1السيناريو 
  وع()في المائة من المجم هشاشة

 
 يزيد مكون( و في المائة 54نسبيا ) أعلىوزن ب 2 يحتفظ مكون االحتياجات في السيناريو .2السيناريو  -44

يعزز التركيز ، مما الحافظة والصرف أداء ( من خالل زيادة في وزن قيمةفي المائة 46األداء إلى حد ما )
 على أداء العمليات التي يمولها الصندوق:

([ بالصندوق الخاص الضعف مؤشر+  X (1 0.25-اإلجمالي القومي الدخل من الفرد نصيب X 0.4الريفيون السكان]
X (0.40 X 0.60+  الريفي القطاع أداء X والصرف الحافظة أداء)2  

 خ مس االحتياجات

داء
 األ

مس
خ 

 

 أكثر األوضاع هشاشة

 البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا البلدان منخفضة الدخل

 الدنياالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة 
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على  شكل يبأ)بدال من السياسات والمؤسسات( على األمور التشغيلية ر بأكتركيز هذا التحول إلى وال يؤثر  -45
 .1 بالسيناريو توزيع المخصصات، مقارنة

 2الرسم البياني 

أكثر األوضاع  تعاني منللبلدان التي مخصصات الحتياجات، واألداء، والدخل وتوزيع اال ،2السيناريو 
  هشاشة )في المائة من المجموع(

 
غير تت 3 ففي السيناريو. خرينآمكونات، تم اختبار سيناريوهين تغيير أوزان البعد مسار  .3السيناريو  -46

في  48)على التوازن الجيد بين المكونين االثنين  باتجاه األداء، مع اإلبقاء المعادلة يبين مكون األوزان
من خالل زيادة أخرى  معادلةالفي  وهو ما ينعكس(، لمتغير األداء في المائة 52وحتياجات المائة لمتغير اال

  األداء، على النحو التالي: مكونوزيادة كبيرة في أس  الحافظة والصرفأداء متغير في 

([ بالصندوق مؤشر الضعف الخاص+  X (1 0.25-الفرد من الدخل القومي اإلجمالي نصيب X 0.4الريفيون السكان]
X (0.20 X 0.80+  الريفي القطاع أداء X والصرف الحافظة أداء)4 

نسبة تخصيص و  فضل أداء  البلدان األالمخصصات نحو يتحول توزيع تحرك في هذا االتجاه، وفي حالة ال -47
عالوة على ذلك، وبسبب زيادة وزن  .3 في الرسم البياني رؤيته، كما يمكن احتياجا  ألشد لكبيرة من الموارد 

لتحسين أداء الحافظة  المشروعاتالحافظة والصرف، يوفر هذا السيناريو حافزا  واضحا  للبلدان ولفرق أداء 
فيذ المشروعات. ولهذه األسباب مجتمعة، تقترح إدارة الصندوق أن التي يمولها الصندوق من خالل تعزيز تن

 ينظر المجلس التنفيذي في الموافقة على الصيغة ذات الصلة بالسيناريو الثالث. 

 خ مس االحتياجات

داء
 األ

مس
خ 

 

 أكثر األوضاع هشاشة

 البلدان منخفضة الدخل

 الدنياالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة 

الدخل من البلدان متوسطة 
 الشريحة العليا
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 3الرسم البياني 

أكثر األوضاع  تعاني منللبلدان التي مخصصات الحتياجات، واألداء، والدخل وتوزيع اال، 3السيناريو 
  المائة من المجموع(هشاشة )في 

 
 

داء أعلى من األمكون  حيث يكون وزن ،هو األشد تركيزا  على األداء السيناريو األخير،. وهو 4السيناريو  -48
هذا  معادلةوتحافظ في المائة على التوالي(.  45في المائة و 55)بصورة كبيرة حتياجات االوزن مكون 

س وتضاعف أ 3 في السيناريو المطبقة المعرضة للمخاطرالحافظة كبيرة في وزن الزيادة الالسيناريو على 
  مكون األداء ككل:

([ بالصندوق مؤشر الضعف الخاص+  X (1 0.25-نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي X 0.4الريفيون السكان]
X (0.20 X 0.80+  الريفي القطاع أداء X والصرف الحافظة أداء)8 

يتشارك مع السيناريو الثالث في بعض الخصائص اإليجابية، إال أن تركيزه وفي حين أن هذا السيناريو  -49
 .احتياجا   البلدان أشديقلل مخصصات  ه، ولكنأداء  البلدان أفضل  يكافئالمتزايد على األداء 

 خ مس االحتياجات

داء
 األ

مس
خ 

 

 الدنياالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة 

 البلدان منخفضة الدخل

 أكثر األوضاع هشاشة

البلدان متوسطة 
الدخل من الشريحة 

 العليا
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 4الرسم البياني 

أكثر األوضاع  تعاني منللبلدان التي مخصصات الحتياجات، واألداء، والدخل وتوزيع اال ،4السيناريو 
  هشاشة )في المائة من المجموع(

 
   الخيارات معروضة على المجلس التنفيذي للنظر فيها. وكما أشير أعاله، فإن هذه

 والتسييرم تخصيص الموارد على أساس األداء اعملية إدارة نظ -سادسا
إدارة التزمت الصندوق، في  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءل لتقييم المؤسسيل استجابتهافي  -50

 .وتسييره نظامالسلسلة من التحسينات فيما يتعلق بعملية إدارة الصندوق ب

باإلضافة و لتعزيز شفافية النظام.  2016في عام  اإلبالغعمق اد دز ا التقارير إلى المجلس التنفيذي. رفع -51
السنوي عن ، تضمن التقرير أداء القطاع الريفي ودرجات، القطرية والمخصصات اإلبالغ عن الدرجاتإلى 

األساس و ، البلدان النشطةإلى المجلس معلومات عن المقدم  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
وتلك  دورةمن اللتي دخلت مخصصات، والبلدان االدنى األقصى و األستخدام اال، و السقوفوضع لالمنطقي 

عادة توزيع المخصصاتهاخرجت منالتي  هذه النظرة بتزويد المجلس الصندوق إدارة  ستواصلو  33.، وا 
 .نظام تخصيص الموارد على أساس األداءلتنفيذ نطاقا األوسع العامة 

تخصيص الموارد نظام  إزاء مؤسسيا أكبرالصندوق نهجا يتخذ أن بأيضا  التقييم المؤسسيأوصى  .التسيير -52
 اتعلى تخصيصوافقت ، عندما 2014به منذ عام  بشكل عام. وكان هذا النهج معموال على أساس األداء

لجنة وهما للصندوق،  تانالرئيسي يتانالتنسيق الهيئتانألول مرة  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
 الممارسة في المستقبل.. وسوف تستمر هذه ولجنة اإلدارة التنفيذية التشغيليةدارة اإل

، نظام تخصيص الموارد على أساس األداءبالعمليات المرتبطة بفيما يتعلق  .أداء القطاع الريفيتحديث  -53
 يأقل، وليس على أساس سنوي كما هبوتيرة  أداء القطاع الريفي بحساب درجة التقييم المؤسسيأوصى 

المؤسسية ال  اتهاسياسات البلدان وبيئ نظرا ألنهذه التوصية، الصندوق إدارة وتبنت الممارسة الحالية. 

                                                      
 .EB 2016/119/R.2/Add.1و EB 2016/119/R.2/Rev.1 الوثيقتان 33

 خ مس االحتياجات

داء
 األ

مس
خ 

 

 أكثر األوضاع هشاشة

 البلدان منخفضة الدخل

 الدنياالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة 

البلدان متوسطة 
الدخل من الشريحة 

 العليا
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مرة  أداء القطاع الريفيدرجة يتم تحديث سبشكل جذري خالل فترة قصيرة من الزمن. وبالتالي عادة تتغير 
 .نظام تخصيص الموارد على أساس األداءمن دورات واحدة في كل دورة 

المتعلقة بإدارة األخرى الممارسات  تتعلق .المحددة بسقوفالمخصصات والقصوى و  الدنياالمخصصات  -54
، الدنيا والقصوى لمخصصاتا بتحديدالتي ستستمر  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

استخدام  وسيكفل. املةكالمخصصاتها  تستوعبحتمل أن التي ال ي  لبلدان ل ة بسقوفوالمخصصات المحدد
، ينالريفي هاالحصول على مخصصات كافية لحجم سكان األعضاءالدول  أن تواصلالمخصصات القصوى 

 تكفلسوف و . السكان الريفيينمن  مع تجنب في الوقت ذاته االستيعاب المفرط للبلدان التي تتسم بأكبر عدد
 للبلدان الصغيرة. مفيدبرنامج تشغيلي  الدنيا إمكانية وضعالمخصصات 

سيشار بشكل سقف مخصصات البلدان، ولكن  تحديد الصندوق التقديرية على إدارةاالحتفاظ بسلطة سيتم و  -55
نظام تخصيص الموارد على السلطة التقديرية في دليل  يجوز بموجبها تطبيق هذهالمبادئ التي إلى  صريح

نظام تخصيص الموارد على  استعراضاالنتهاء من عملية  الصندوق فورإدارة ستصدره ي ذال أساس األداء
القدرة ب تتعلق على مسائلمل هذه المبادئ تالممارسة الحالية، سوف تش. وتماشيا مع أساس األداء

 الصندوقإدارة توفر سوف و الحالية.  حافظةالفي تنفيذ  ةكبير ال اتتأخير الأداء حافظة، أو أو ، يةاالستيعاب
 عنلمجلس التنفيذي المقدم إلى افي التقرير السنوي ذلك وأسباب  البلدان ذات السقف المحددتفاصيل عن 

 .نظام تخصيص الموارد على أساس األداءتنفيذ 

نظام تخصيص الموارد المتعلقة بالتعلم مواد الصندوق المزيد من يصدر أن ب التقييم المؤسسيأوصى  التعلم. -56
نظام  بشأن حدث التعلم األولالصندوق نظمت إدارة  ،2016 /كانون األولفي ديسمبرو . على أساس األداء

، االستعراضاالنتهاء من عملية  بعد، أشيركما و لموظفي الصندوق.  األداءتخصيص الموارد على أساس 
لنشر الداخلي والخارجي ل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  بشأندليال الصندوقإدارة سوف ت عد 
 واإللمامته وعملية إدار  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءتعزيز الشفافية في مخصصات من أجل 

 .هب

لتعزيز  محاكاة.ونظام التخصيص الموارد على أساس األداء تكنولوجيا المعلومات الخاص بنظام نظام  -57
في شراكة مع فريق شعبة تكنولوجيا  الصندوقإدارة تعمل ، المخصصاتالشفافية في عملية حساب 

وباإلضافة إلى مخصصات تلقائيا. يحسب التكنولوجيا المعلومات لتطوير نظام لاالتصاالت المعلومات و 
تخصيص المحاكاة عملية بالشريكة  للبلدانالنظام للسماح  وظيفةتوسيع تعتزم إدارة الصندوق ، أنها ذلك

 .هاالناتجة عن القطريةوالمخصصات 

إطار القدرة على تحمل  تشغيل استعراضيجري حاليا  .نهج الحجم المعدلو إطار القدرة على تحمل الديون -58
قد يؤدي ذلك إلى و . التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقمشاورات  سياقفي الصندوق في  الديون

لى البلدان ع نظام تخصيص الموارد على أساس األداءالحالي المطبق في نهج الحجم المعدل تعديالت على 
 في تحليل القدرة على تحمل الديون. في الفئتين الحمراء والصفراءالمصنفة 

  الخالصة -سابعا
 بما يلي: السادسها عفي اجتما األداءأحاطت مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس  -59
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  السيناريوهات األربعة المعروضة أعاله، والتي تعكس تغيير أوزان المتغيرات المتفق عليها في المعادلة
 ؛المنقحة للنظام

 تركيز على األداء عند مقارنتها بالصيغة توضيح إدارة الصندوق بأن الصيغ األربع جميعها تعزز من ال
 في الوقت الذي تعكس فيه التوازنات المختلفة بين مكوني االحتياجات واألداء؛ ،الحالية

 ل بشروط تيسيرية للغاية تأكيد اإلدارة على أن جميع السيناريوهات تمتثل لاللتزامات المعقودة بشأن التموي
 جنوب الصحراء؛ وأفريقيا

 الموافقة على السيناريو الثالث كخيار يوفر توازنا  أفضل بين مكوني االحتياجات واألداء ) توصية اإلدارة ب
تركيز المخصصات في البلدان التي  إلىوالذي ينحو  ،لألداء( في المائة 52لالحتياجات وفي المائة  48

 ؛3كما هو معروض في الرسم البياني  ،هي في أشد الحاجة إليها واألفضل أداء  

  الحافظة والصرف مع زيادة أس مكون األداء يوفران حافزا  أداء وجهة نظر اإلدارة القائلة بأن زيادة وزن
 واضحا  للبلدان ولفرق المشروعات لتحسين أداء الحوافظ التي يمولها الصندوق؛

 ه تعترف مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء بالعمل الجاد الذي قامت ب
وهي تعترف بمقترح اإلدارة الخاص بالسيناريو الثالث وتوصي  .اإلدارة في تحليل ووضع السيناريوهات

المجلس التنفيذي بتمديد اإلطار الزمني الستكمال استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 
بغية تعميق تحليل  وذلك ،2017بحيث يمكن مناقشته والمصادقة عليه في دورة المجلس في سبتبمر/أيلول 

 34بعض القضايا المعينة.

   المضي قدما   -ثامنا
استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس بالتزامات اإلدارة فيما يتعلق  ولالنتهاء من – المضي قدما   -60

جمع عمليات المحاكاة و  تيسيرأتمتة عملية الحساب، و على العمل الصندوق إدارة  ستواصل -األداء 
الذي أيضا دليل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء،  وستصدر. بياناتالمعلومات في شكل لوحة 

 ستصدر، وباإلضافة إلى ذلكصف عملية الحساب والقواعد اإلدارية من أجل زيادة االتساق والشفافية. سي
ها بتتم تجر تالجديدة التي س يالريف بشأن درجات أداء القطاع ينلمستخدمل اتإجراءات وتوجيه الصندوقإدارة 
أكثر األوضاع نها ستعمل على تفعيل تعريف "فإ. وأخيرا، التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق قبل

 مع نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. الكافية" لضمان التطبيق المتسق والروابط هشاشة

 

  

                                                      
34

 .التي ستخضع لتحليل إضافي في محاضر االجتماع السادس لمجموعة العمل تسيشار إلى المجاال  
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 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ل المنقحةمعادلة الالمتغيرات المدرجة في 

 

نصيب الفرد من الدخل القومي  السكان الريفيون 
 اإلجمالي

مؤشر الضعف الخاص 
 بالصندوق

 الحافظة والصرفأداء  أداء القطاع الريفي

نصيب الفرد من الدخل القومي  السكان الريفيون في البلد الوصف
 اإلجمالي

لضعف على امقياس يركز 
الفقر الريفي، واألمن الغذائي 

 والتغذية وتغير المناخ

درجة أداء القطاع الريفي، 
 6و 1تتراوح ما بين 

الحافظة أداء  درجة
تراوح ما بين توالصرف، 

 6و 1
حجم االحتياجات يتعلق بعدد  ما الذي ترصده

 األشخاص المتأثرين
قابلية البلد للتعرض للعوامل  مستوى متوسط ثروة الفرد

 التمكينية الرئيسية للفقر الريفي
مستوى كفاءة السياسات 
المتعلقة تحديدا بالقطاع 
الريفي على المستوى الكلي 
 والتي تؤثر تأثيرا مباشرا عليه

مستوى المخاطر 
للمشروعات في الحافظة 

 القطرية

نسبة مجموع السكان التي تعيش  ما الذي تقيسه
 مناطق ريفيةبالفعل في 

، سنويا   نصيب الفرد من الدخل
 بالدوالر األمريكي

هذا المؤشر المكون من يقيس 
مؤشرا بأوزان متساوية  12

الضعف الريفي من حيث 
التعرض، والحساسية ونقص 
القدرة االستيعابية لألسباب و/أو 

 األحداث الداخلية والخارجية

مدى استجابة السياسات 
ن الحتياجات الفقراء الريفيي

بموجب ستة جوانب، من 
سؤاال، يمثل  19خالل 

 متوسطها الدرجة النهائية

في  بالفعلوجود مشاكل 
مشروعات الحافظة، مع 
مراعاة حجمها وعمرها 

 ومستوى الصرف

البنك الدولي، مؤشرات التنمية في  المصدر
 العام

 

البنك الدولي، مؤشرات التنمية 
طريقة أطلس،  –في العام 

 تحويل إلى الدوالر األمريكي
 

 الصندوق الصندوق الصندوق
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 الحافظة والصرفأداء متغير 

تصنيف من أجل متنوعة معايير /الصندوق بعين االعتبار جوانب حافظةالحالي ألداء  اإلجراء يأخذ -1
 :مشروعاتال

 "؛المشروع الذي يعاني من مشكلة بالفعل"حالة  (1)

 "؛المشروع الذي يعاني من مشاكل محتملة"حالة  (2)

 ؛"المشروع غير المعرض للمخاطرحالة " (3)

 ؛الوقتمع مرور  الحالةاستمرار  (4)

 .مشروعات، من حيث عدد الحافظةالالحساسية لحجم  (5)

، نظام تخصيص الموارد على أساس األداءأداء العمليات الجارية التي يمولها الصندوق في  إدراجمن أجل و  -2
، ويترجم 1، كما هو مبين في الجدول المختلفةاألداء الممكنة  لحاالتل ييستخدم الصندوق مصفوفة تحو 

 .6إلى  1على مقياس من  درجةإلى  ذلك

 1الجدول 
 ستعرا االقبل  الحافظة المعرضة للمخاطر لتحديد درجات المستخدمةل يالتحو مصفوفة 

 أداء الحافظة درجة
 عدد المشروعات الجارية لدى المقترض

 ثالثة مشاريع أو أكثر مشروعان مشروع

 المشروع مصنف على أنه " 6
" مخاطرلمشروع غير معرض ل

 متتاليتين أو أكثرلسنتين 

مشروعان ن على أنهما "االمشروعان مصنف
 ن للمخاطر" لسنتين أو أكثراغير معرض

 للمخاطر الحافظة المعرضةنسبة 
في المائة لسنتين  0قدرها 

 متتاليتين أو أكثر
المشروع مصنف على أنه  5

 غير معرض للمخاطر"مشروع "
مشروعان ن على أنهما "االمشروعان مصنف

 للمخاطر" ناغير معرض
 للمخاطر الحافظة المعرضةنسبة 
 %0في المائة  0قدرها 

المشروع مصنف على أنه  4
يعاني من مشاكل مشروع "

بمجموع درجات ولكن " محتملة
للتقدم في التنفيذ/الهدف 

 4اإلنمائي أقل من 

غير مشروع مشروع واحد مصنف على أنه "
معرض للمخاطر" ومشروع مصنف على أنه 

 "من مشاكل محتملةمشروع يعاني "

 الحافظة المعرضة للمخاطرنسبة 
 في المائة 34-0قدرها 

المشروع مصنف على أنه  3
يعاني من مشاكل مشروع "

" بمجموع درجات للتقدم محتملة
في التنفيذ/الهدف اإلنمائي أقل 

 (2+2) 4يساوي 

مشروعان المشروعان مصنفان على أنهما "
مشروع واحد  أو "يعانيان من مشاكل محتملة

غير معرض مشروع مصنف على أنه "
للمخاطر" ومشروع مصنف على أنه "مشروع 

 "مشاكل فعليةيعاني من 

 الحافظة المعرضة للمخاطرنسبة 
 في المائة 67-35قدرها 

المشروع مصنف على أنه  2
يعاني من مشاكل "مشروع 

 "فعلية

مشروع يعاني مشروع واحد مصنف على أنه "
وع واحد مصنف ر ومش "من مشاكل محتملة
أو  "مشاكل فعليةيعاني من على أنه "مشروع 

المشروعان مصنفان على أنهما "مشروعان 

 الحافظة المعرضة للمخاطرنسبة 
 في المائة 100-68قدرها 
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 "فعليةيعانيان من مشاكل 

المشروع مصنف على أنه  1
يعاني من مشاكل "مشروع 

" لسنتين متتاليتين أو بالفعل
 أكثر

مشروع من صنف على أنه "مشروع م
" ومشروع المحتمل أن يعاني من مشاكل

يعاني من مشاكل مصنف على أنه "مشروع 
" أو المشروعان مصنفان على أنهما بالفعل

" لسنتين يعانيان من مشاكل بالفعل"مشروعان 
 متتاليتين أو أكثر

 الحافظة المعرضة للمخاطرنسبة 
في المائة لسنتين  100قدرها 

 متتاليتين أو أكثر

 

على مصفوفة  القائمنوعي النهج الن ع الجديد المقترح تحوال الحافظة المعرضة للمخاطريمثل حساب و  -3
 على مقاييس كمية. تقومأبسط و  معادلة، إلى 1الجدول  الواردة فيل يالتحو 

 المقترحة المعادلة

 تغييرين أساسيين: علىالمنهجية المقترحة تشتمل  -4

الكشف المبكر عن  في حالة التأثير سلبامشاكل لعدم  تواجهأن  محتملال مشروعاتالتستبعد  أنها ( أ)
 ؛بالفعل في مخاطر مشروعاتأن تصبح القبل  ضافياإلالتحديات المحتملة وتحفيز حشد الدعم التشغيلي 

ألن القدرة على صرف الموارد بسرعة وكفاءة، لتمويل تنفيذ نظرا لمعدل الصرف، تطبق مقياسا  اأنه ( ب)
 عتبر مؤشرا لنجاح المشروع.تالمشروع، 

 الحافظة والصرفأداء  مقياسحساب مكونات 

، يتم قياس مشاكل تواجهأن  محتملال مشروعاتال. نظرا الستبعاد مشاكل بالفعل تواجهالمشروعات التي  -5
حسب على النحو ي، و فقط مشاكل بالفعل تواجهالتي  مشروعاتلامراعاة بما النشطة لبلد  حافظةأداء ال
 التالي:

 pالعدد في حافظة نشطة مكونة من  مشاكل بالفعل تواجهالتي  مشروعاتلاهو عدد  xلنفترض أن  -
 (؛الحافظة= حجم  pالقطرية ) من المشروعات

 ؛x/pعلى أنها  مشاكل بالفعل تواجهالتي  مشروعاتلف نسبة اتعرّ  -

أعلى  ( بحيث تكونx/p-1على أنه ) مشاكل بالفعل تواجهالتي  مشروعاتلامتغير  درجةيتم حساب  -
تكون ( و يواجه "مشاكل بالفعل" على أنه مشروعاتالال يوصف أي من )عندما  1 قدرهاألداء لقيمة 

 (.بالفعلمشاكل  تواجه" مصنفة على أنها مشروعات)عندما تكون جميع ال 0 أدنى قيمة قدرها

𝐴𝑃𝑃 = (1 −
𝑥

𝑝
) 

الصغيرة  حوافظبين ال المقترحة الحافظة والصرفأداء متغير منهجية تصنيف  ت فّرق .حافظةحجم ال  -6
 وتتيح الدالةلوجستية. دالة مختلفة من خالل الحجام األ الحافظة والصرفأداء يعكس متغير والكبيرة، بحيث 
النشطة. وبالتالي فإن  حافظتهوفقا لحجم البلد  اعليهحصل ي أنيمكن  درجةأقصى بين سلس التفريق بشكل 
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عدد المشروعات النشطة في بفيما يتعلق  الحافظة والصرفأداء  درجةالدالة تؤدي إلى زيادة تدريجية في 
 الصغيرة. حوافظالالتأثير سلبا على ، ولكن دون حجما كبرتكافئ الحوافظ األف، مابلد  حافظة

  

 ) 6 )حجم الحافظة= 
1  +0.5e -p 

 

 

 
إدراج إلى بسرعة وكفاءة  مشروعاتالتنفيذ أدت إمكانية إعطاء وزن للقدرة على تمويل  نسبة الصرف. -7

 تاريخهصرف الفعلية حتى التقاس على أنها النسبة بين قيمة و . صرفالنسبة هو ، و للصرفمقياس 
 :الجاريةالتنفيذ متاح لسنة الصرف الو 

 حتى تاريخهإجمالي المبلغ المصروف  نسبة الصرف =
∈ [0,100] 

 المبلغ القابل للصرف في بداية العام

 

تطبق في  ا، فإنهالنسبةحساب وبعد لكل مشروع. في المائة  100و 0ويتراوح نطاق نسبة الصرف بين  -8
 .حافظةعمر ال، جنبا إلى جنب مع 1إلى  0من تراوح ي، z، خصم عاملك معادلةال

جديدة ال معادلةال تأخذالقديم،  الحافظة المعرضة للمخاطرمتغير في حساب هو الحال كما  .حافظةعمر ال -9
نسبة  بشأنالتسامح حديثا كلما زاد  لمشروعكان ا كلماو : حافظةالفي االعتبار عمر كل مشروع مدرج في 

 .هالخاصة ب الصرف

 المعادلةفي  حافظةوعمر الإدراج نسبة الصرف 

 

 1 معامل الحسم =
 (الصرفنسبة  – 1) عمر المشروع ∑

 عمر المشروع ∑

لكل  نسبة الصرفو  العمر من كل االعتبار بعين األخذ مع مرجح،خصم كمتوسط التم حساب معامل ي -10
في  تقدم المشروعخصم مع العامل م يزيدجديدة، ال مشروعاتولعدم التأثير سلبا على ال. حافظةفي المشروع 
 .العمر
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 لحافظة والصرفلالنهائية  المعادلة

 :يه الحافظة والصرفأداء  درجةلحساب المقترحة النهائية  المعادلة -11

 1- ) ( 6 ) الحافظة والصرف =أداء 
x ( - معامل الخصم 

1  +0.5e -p p 

 

التي  مشروعاتعدد ال xو(؛ حافظةالعدد المشروعات النشطة في الحافظة القطرية )حجم مجموع  pحيث   -12
 .حافظةعمر الصرف جنبا إلى جنب مع الالخصم الناتج عن نسبة  معامل zو؛ مشاكل بالفعل تواجه

 الحالةاستمرار 

مع األخذ بعين االعتبار استمرار حالة  ت حدد درجاته مرة أخرى، الحافظة والصرفأداء بعد حساب متغير  -13
؛ 1ساوي أنه يعتبر ي  ف، 3من أقل ين تالسابق السنتينفي  الحافظة والصرفأداء متغير كل مشروع: إذا كان 

يساوي أنه عتبر ي  ف، 4أعلى من ين تالسابق السنتينفي  الحافظة والصرفأداء متغير كان إذا على العكس، و 
6. 

كل  تجددم سنة، يتم استخدام متوسط إلىسنة من عالية التقلبات الو  الناقصةالقيم  تجنبمن أجل و وأخيرا،  -14
 . تخصيص الموارد على أساس األداءنظام في حساب  الحافظة والصرفأداء  لمتغير سنوات ثالث
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نظام لالمنقحة  المعادلةو المصنفة على أنها تعاني من أكثر األوضاع هشاشةالبلدان 

 على أساس األداءتخصيص الموارد 

على  2016 األولكانون /يسمبربعد المائة المعقودة في د ةوافق المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشر  -1
وتقترح االستراتيجية تعريفا  35.النخراط في البلدان التي تعاني من أوضاع هشةبشأن ااستراتيجية الصندوق 

التعريف الجديد كما و . اني من أكثر األوضاع هشاشةالتي تعجديدا للهشاشة، ونهجا جديدا لتحديد البلدان 
 يلي:

الهشاشة هي وضع يتسم بالتعّرض الكبير للهزات الطبيعية وتلك التي يتسبب بها اإلنسان، "
الضعيفة، مع  التسييروتعتبر هياكل  وغالبا ما تتزامن أيضا بمخاطر عالية للعنف والنزاع.

وينجم عن  المؤسسات التي تتسم بتدني القدرات، محركا ونتيجة مشتركة لألوضاع الهشة.
األوضاع الهشة نمطيا بيئات تمكينية أضعف للتحول الريفي المستدام، وتّتسم بأزمات ممتدة 

الغالب على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  فيو/أو متكررة، مع ما لذلك من تبعات 
  "الغذائي. واألمن

بالقدرة  متعلقةستراتيجية مؤشرات االأوضاع هشة، تستخدم التي تعاني من من أجل تحديد البلدان و  -2
 :والنزاعالمؤسسية 

 لصندوقفي اأداء القطاع الريفي في درجات أدنى  تحصل علىالقدرة المؤسسية: البلدان التي  (1)
 (؛تقريبامس خ  أدنى )

أو اإلقليمية؛ قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة جد بها و ت التي البلدان: )أ( النزاع (2)
وفقا " عاليةجدا" أو "حالة تأهب  عاليةتأهب "حالة في البلدان التي تصنف على أنها  )ب(

 السالم.لصندوق الدول الهشة لمؤشر 

ثة. المؤشرات الثال هذه إحدى يتعين أن تنطبق عليهاألكثر هشاشة، ولكي ي صنف البلد في فئة البلدان  -3
لى المنهجية استنادا إ، 2016لعام  التي تعاني من أكثر األوضاع هشاشةلبلدان لقائمة الصندوق وتتألف 

 .1في الجدول  وترد بلدا 30ما مجموعه مالمبينة في االستراتيجية، 

، تينالحالي نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وعملية معادلةلإدارة الصندوق  كجزء من استعراضو  -4
. التي تعاني من أكثر األوضاع هشاشةاستكشاف طرق لتخصيص موارد إضافية للبلدان بدارة التزمت اإل

 نظام تخصيص الموارد على أساس األداءهو العنصر المشترك الوحيد بين متغيرات  أداء القطاع الريفيو 
في  63سبعة عشر بلدا، أو وهناك . التي تعاني من أكثر األوضاع هشاشةالتي تعّرف البلدان مؤشرات الو 

درجتها المنخفضة على هذا النحو بسبب  مصنفة، التي تعاني من أكثر األوضاع هشاشةالمائة من البلدان 
ينطبق  ألنهأكثر األوضاع هشاشة  تعاني منعلى أنها المتبقية وت صنف البلدان . أداء القطاع الريفي في

 ن.خرياآل ينواحد على األقل من المؤشر  عليها مؤشر
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نظام تخصيص الموارد على  معادلةهو العنصر المشترك الوحيد بين  أداء القطاع الريفيأن وبالنظر إلى  -5
بديهي استكشاف كيفية توفير من اليبدو ، فإنه أكثر األوضاع هشاشةالتي تعّرف مؤشرات الو  أساس األداء

من خالل  األوضاع هشاشةأكثر إلى  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءموارد إضافية من خالل 
في داء األجزء من مكون  أداء القطاع الريفي غير أن. أداء القطاع الريفيإدخال تعديالت على متغير 

أصحاب تهدف إلى مكافأة  معادلةالن وبالنظر إلى أ. نظام تخصيص الموارد على أساس األداء معادلة
أداء القطاع لديها درجة منخفضة بشأن  هشاشةالتي تعاني من أكثر األوضاع البلدان أن األداء الجيد، و 

على موارد  أن تحصلال يمكن  التي تعاني من أكثر األوضاع هشاشةالبلدان فإن ، بحكم التعريف الريفي
فإن خفض على العكس من ذلك، و . المعادلة في أداء القطاع الريفيمتغير إضافية من خالل زيادة في وزن 

نظام تخصيص الموارد  لطابعالتأثير المطلوب، ولكن سيكون مخالفا  سيحقق أداء القطاع الريفيمتغير وزن 
 .داءاألالقائم على  على أساس األداء

لضعف، الصندوق مقياسا لإدارة  استحدثت، نظام تخصيص الموارد على أساس األداءكجزء من استعراض و  -6
كلما اإلضافة، ه خالل هذ منو . المعادلةمن حتياجات االالصندوق، في مكون الخاص بمؤشر الضعف هو و 

مؤشر الضعف الخاص أثر  وكلما زاد، مؤشر الضعف الخاص بالصندوقدرجة  زادتلبلد، كلما زاد ضعف ا
التي تعاني من البلدان ضعفا و أكثر أن هناك تداخل جزئي بين وبالنظر إلى على التخصيص.  بالصندوق

 تقع أنها تعاني من أكثر األوضاع هشاشة المصنفة علىالثالثين  بلدانالمن  17) أكثر األوضاع هشاشة
التي تعاني من أكثر البلدان بعض  فإن(، مؤشر الضعف الخاص بالصندوقخ مسين وفقا لأيضا في أعلى 
 في مؤشر الضعف الخاص بالصندوقموارد إضافية من خالل إدخال تحصل على  األوضاع هشاشة

على زيادة في المخصصات  األوضاع هشاشةالتي تعاني من أكثر تحصل البلدان . وعموما، المعادلة
 .في المائة 3نسبتها 

 1الجدول 

 2016حسب الوضع في ديسمبر/كانون األول  المصنفة على أنها تعاني من أكثر األوضاع هشاشةالبلدان 

 التأهبحالة  أداء القطاع الريفيأخماس  البلد
بعثة حفظ 

السالم أو بناء 
 السالم

اختالف التخصيص وفقا 
الضعف الخاص ؤشر لم

 (-/+) بالصندوق
 / نعم عالية   أأفغانستان 

 - نعم     البوسنة والهرسك
 + نعم عالية أدنى خ مس بوروندي

 + نعم جدا عالية أدنى خ مس جمهورية أفريقيا الوسطى
 +   جدا عالية أدنى خ مس تشاد

 / نعم جدا عالية أدنى خ مس أجمهورية الكونغو الديمقراطية 
 - نعم   أدنى خ مس ديفواركوت 

 /     أدنى خ مس أجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
 +   عالية أدنى خ مس غينيا

 + نعم   أدنى خ مس غينيا بيساو
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 + نعم عالية أدنى خ مس هايتي
 + نعم عالية   العراق

 /   أدنى خ مس أجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
 + نعم     لبنان
 + نعم   أدنى خ مس رياليب

 + نعم     مالي
 -     أدنى خ مس ميانمار
 +       النيجر
 =   عالية   باكستان

 -     أدنى خ مس بابوا غينيا الجديدة
 +     أدنى خ مس تومي وبرينسيبي نسا

 + نعم     سيراليون
 / نعم     بالصومال 

 + نعم جدا عالية أدنى خ مس جنوب السودان
 + نعم جدا عالية   السودان

 / نعم     بالجمهورية العربية السورية 
 +     أدنى خ مس طاجيكستان

 +     أدنى خ مس توغو
 -     أدنى خ مس أوزبكستان

 / نعم     بالضفة الغربية وقطاع غزة 
 +   جدا عالية   اليمن

 .الصندوق وضع سقف محدد لهذه البلدان في التجديد العاشر لموارد أ
 ليس للصندوق عمليات في هذه البلدان حاليا. ب

 

 

 

 

 

 

 

 


