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

 

يغط: هذا التقرير المداوالت الت: أجرتها مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس  -1
 يوليو/تموز.  50المنعقد بتاريخ  3654األداء خالل اجتماعها األول لعام 

، يرلندا، واليابانآالدومينيكية، فرنسا، و حضر االجتماع أعضاء المجموعة من الصين، الجمهورية  -2
 بصفة مراقب.  جمهورية فنزويال البوليفارية. كما حضرت إيطاليا االجتماعو ونيجيريا، 

 انتخاب رئيس المجموعة 

رشحت مجموعة العمل وانتخبت نيجيريا رئيسا للمجموعة للمرة الثالثة للفترة المنتهية ف: نهاية أبريل/نيسان  -3
 Yaya O Olaniranالنظام الداخل: للمجلس التنفيذي. وتولى الدكتور  من 5-55للمادة ، وذلك وفقا 3658

ورحب  ،إعادة انتخابه رئيسًا لهاعضاء المجموعة على أوشكر  ،)ممثل نيجيريا( منصبه رئيسا للمجموعة
 وليبريا.  ،واليابان ،يرلنداآو  ،والجمهورية الدومينيكية ،الصين :وهم ،باألعضاء الجدد ف: المجموعة

 جدول األعمالاعتماد 
( افتتاح 5دعا رئيس المجموعة أعضاءها الستعراض جدول األعمال المؤقت الذي يضم البنود التالية: ) -4

( استعراض نظام تخصيص 5( اعتماد جدول األعمال؛ )2( انتخاب رئيس المجموعة؛ )3االجتماع؛ )
 ( مسائل أخرى. 4الموارد على أساس األداء ف: الصندوق؛ )

بدون إدخال أي ، PBAS 2015/1/W.P.1الوثيقة الوارد ف: موعة جدول األعمال تبنى أعضاء المج -5
 يرلندا حول إمكانية مناقشة برنامج عمل المجموعة.آتعديالت عليه، مع األخذ بعين االعتبار تعليق ممثل 

 استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق
إدارة الصندوق استعراضا لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، بما ف: ذلك الخلفية  قدمت -6

والقرارات المتخذة والتقدم المحرز حتى تاريخه، والبلدان المدرجة ف: فترات  ،وأهداف النظام ،التاريخية
حتى تاريخه، عالوة على عملية التخصيص والمتغيرات الت: يأخذها الصندوق  3664التخصيص منذ عام 

 تطبيق معادلة النظام والمنهجية المتبعة ف: حساباته. بإدارة الصندوق المجموعة  رتذك  بعين االعتبار. و 

ومن الجدير بالمالحظة سع:  .بناًء حول القضايا الت: طرحها العرض أجرى أعضاء المجموعة نقاشاً  -7
 اء اللجنة للحصول على إيضاحات بشأن ما يل::أعض

  كان النظام يأخذ بعين االعتبار الموارد المتاحة لبلد ما لتقرير احتياجاته؛ لوفيما 

 و هذه المعلومات متاحة دومتى تغ ،توفر المعلومات بشأن االستخدام الفعال للمخصصات
 للعموم؛
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 ريف:، عالوة على القياس الفعل: لكل القياسات الفعلية لكل مظهر من مظاهر أداء القطاع ال
 متغير يؤخذ بعين االعتبار ف: هذا النظام؛

  ف: المائة من برنامج القروض والمنح؛ 54تطبيق هذا النظام على 

 التفاوت ف: عدد البلدان المدرجة ف: كل تجديد للموارد من سنة إلى أخرى، وتبعات هذا المتغير؛ 

 ف: حدها األدنى أو حدها األقصى. وكيف تحدد المخصصات ،الدرجات القطرية 

كما فسرت معادلة نظام  ،وفرت إدارة الصندوق المعلومات الضرورية استجابة لتساؤالت أعضاء المجموعة -8
 تخصيص الموارد على أساس األداء ف: الصندوق بتفصيل أكبر. 

 اختصاصات مجموعة العمل
فهم أوسع للقضايا الناشئة ف: تنفيذ  أوضح سكرتير الصندوق أن مجموعة العمل قد ُعقدت للوصول إلى -9

 . ، وتشاطر اختصاصاتها بإيجاز مع أعضاء المجموعةهذه النظام

  الخطوات التالية

ُأعلم أعضاء المجموعة أن مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق يجري حاليا تقييما مؤسسيا لنظام  -11
تخصيص الموارد على أساس األداء. وبالتال:، اتفق أعضاء اللجنة على تجنب تكرار نفس العمل الذي 

 . 3650ه هذا التقييم المقرر عرضه على المجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان يجري

ارة الصندوق على اقتراح إمكانية عقد ندوة غير رسمية لتقاسم المعلومات المحدثة عن التجديد وافقت إد -11
العاشر لموارد الصندوق ومخصصات النظام ذات الصلة بين دورت: المجلس ف: سبتمبر/أيلول 

 . ف: الصندوق على لجنة اإلدارة التنفيذية 3654وديسمبر/كانون الثان: 

 ربما بعد الندوة غير الرسمية مباشرة. ،اجتماع لها إلجراء مزيد من المناقشاتوستنظر المجموعة ف: عقد  -12

عبرت مجموعة العمل أيضا عن اهتمامها باالنخراط مع مكتب التقييم المستقل ف: مناقشة المسودات  -13
 . تتوفر هذه المسوداتما أن  ،تقييم المؤسس: لنظام تخصيص الموارد على أساس األداءللاألولية 

فق مع اختصاصاتها، طلب أعضاء المجموعة إجراء مناقشات مستقبلية حول ممارسات هذا النظام وبما يت -14
 وكيف يمكن للصندوق االستفادة منها. ،ف: المؤسسات المالية الدولية األخرى

فقد اختتم رئيس المجموعة االجتماع بشكر أعضاء المجموعة  ،وبما أنه لم تكن هنالك أية مسائل أخرى -15
 . حياً  الجدل الدائروشجعهم على إبقاء  ،المثمرة على المناقشة

 
 

 


