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 نقرذر مرحلي ضعن ملموضعة العمل المعفذة بقااذا النسذذر في الصفدوق
 الخليذة

، عقدت مجموعة العمل 2015منذ إنشائها ف: الدورة الثامنة والثالثين لمجلس المحافظين ف: فبراير/شباط  -1
 غير الرسمية.المعنية بقضايا التسيير ف: الصندوق ستة اجتماعات وعدد من المشاورات 

تم توثيق مداوالت االجتماعات األربعة األولى ف: تقريرين مرحليين عرضا على المجلس التنفيذي ف: دورته  -2
( والدورة السابعة عشرة بعد EB 2015/115/R.24/Rev.1) 2015الخامسة عشرة بعد المائة ف: سبتمبر/أيلول 

 .توال:على ال (EB 2016/117/R.17) 2016المائة ف: أبريل/نيسان 

وتنص اختصاصات مجموعة العمل على أن تقوم بإبالغ المجلس التنفيذي بصورة موجزة ومنتظمة بالتقدم  -3
 ن عقدا بتاريخيماع: اللجنة الخامس والسادس اللذالجت اويضم التقرير المرحل: هذا موجز  .تحرزهالذي 

السابع جتماع االعلى التوال:. ويتوقع أنه أثناء انعقاد  2016يونيو/حزيران  24و، 2016أبريل/نيسان  12
ستستكمل مجموعة العمل تقريرها عن نتائج  2016أكتوبر/تشرين األول  10 بتاريخ مجموعة العمل المقررل

وف: حال كان هنالك ضرورة لمناقشات أكثر لمسودة  ،وكما اتفق عليه ف: اجتماع يونيو/حزيران .مداوالتها
مع أي  ،وأما التقرير النهائ: .2016نوفمبر/تشرين الثان:  4 عقد اجتماع رسم: إضاف: بتاريخسيتم  ،التقرير

فسيعرض على المجلس التنفيذي ف: دورته التاسعة عشرة بعد المائة ف:  ،توصيات ناجمة عنه
 .2017فيما بعد على مجلس المحافظين ف: فبراير/شباط  ، إلحالته2016ديسمبر/كانون األول 
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مولز لمداوالت االلنماع الخام  لملموضعة العمل المعفذة بقااذا النسذذر في 
 الصفدوق 

 2016أبريل/نيسان  12عقد االجتماع الخامس لمجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير ف: الصندوق بتاريخ  -1
ف: مقر الصندوق. وحضر االجتماع جميع أعضاء المجموعة. كما حضر االجتماع أيضا بصفة مراقب 

البرازيل، وكندا، والصين، وكوبا، وقبرص، والجمهورية الدومينيكية، ومصر، ممثلون عن أفغانستان، و 
ا االتحادية، والسودان، وفنلندا، وفرنسا، وغواتيماال، والهند، وليسوتو، والمكسيك، وهولندا، والنرويج، وروسي

 .واإلمارات العربية المتحدة، وأروغواي، واليمن، وزامبيا، وزمبابويوسويسرا، 

 افنناح االلنماع  -ألف 
، فإن الغرض من 2016أعلم رئيس المجموعة المشاركين بأنه، وكما هو متصور ف: خطة العمل لعام  -2

االجتماع الخامس هو مناقشة التقرير النهائ: الذي أعّده المستشار الدول: المعن: بقضايا التسيير. وكما 
، فقد أجرى المستشار دراسة الستعراض التسيير 2015فّوضت به مجموعة العمل ف: نوفمبر/تشرين الثان: 

المالية الدولية األخرى، ألغراض المقارنة، بهدف ونظم التمثيل ف: الصندوق، وتلك الت: تطّبقها المؤسسات 
تزويد الدول األعضاء بتحليل للنماذج المحتملة ك: يتم النظر فيها. كما عرضت الدراسة أيضا الخيارات 
المحتملة لطول دورات تجديد الموارد. نشرت مسودة التقرير ك: يطلع عليها أعضاء مجموعة العمل لإلدالء 

. ومن ثم  أدمجت التعليقات المستلمة ف: 2016اع الرابع للجنة ف: يناير/كانون الثان: بتعليقاتهم بعد االجتم
 .2016مارس/آذار  16التقرير النهائ: الذي أتيح بتاريخ 

 با -افنخاب فائب رئذ  ملموضعة العمل من القائمة –با  
، وهو نائب الممثل Des Alwiمن اختصاصات مجموعة العمل، تم انتخاب السيد  10كما تنص عليه المادة  -3

باء بصفته الشخصية، وذلك بعد  -الدائم لجمهورية إندونيسيا، كنائب لرئيس مجموعة العمل عن القائمة
 .2015ف: ديسمبر/كانون األول  Tazwin Hanifالوفاة المأساوية للسيد 

 اضعنماد لدول األضعمال  -لذم 
 اعُتمد جدول أعمال االجتماع دون أي تعديل. -4

 النسذذرقااذا الدولي المعفي ب الفهائي للمسنشارالنقرذر  –دال 
عرض المستشار الدول: المعن: بقضايا التسيير تقريره النهائ: بشأن قضايا التسيير ف: الصندوق. وركز  -5

عرضه على مالءمة وصلة نظام القوائم لضمان تمثيل مالئم للدول األعضاء ف: المجلس التنفيذي، ولتوزيع 
لت: أنشئ على أساسها مالئم لقوة األصوات ف: المنظمة. وسلطت وجهة نظره الضوء على أن المبادئ ا

يالء االهتمام للتمثيل  نظام القوائم مازالت ذات صلة، أال وه:: جمع البلدان الت: تتسم بعقلية متشابهة؛ وا 
اإلقليم: وشبه اإلقليم:؛ واالعتراف بدور البلدان النامية ف: المجلس والحاجة إلى اإلبقاء على رابط بين 
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قول المستشار بأن جميع هذه المبادئ مازالت هامة وذات  المساهمات وحقوق التصويت. وعلى الرغم من
صلة، إال أن هذه القوائم أصبحت غير متجانسة وهنالك بعض الشذوذ ف: تركيبيها. وبالتال:، وضمن 
السياق االقتصادي العالم: والجيوسياس: ف: وقتنا الحاضر ربما غدا نظام القوائم هذا غير مالئم للغرض 

 ه.الذي أساسا وضع من أجل

وبهدف التطرق للضعف ف: نظام القوائم، اقترح المستشار ثالثة خيارات ف: هذا التقرير؛ الخيار األول وهو  -6
ينطوي على إيضاح التركيبة الحالية للقوائم، ويتضمن ذلك توضيح التركيبة وتعديل القواعد المطبقة على 

جب هذا السيناريو، ستقوم أي دولة االنضمام إلى قائمة ما أو التحرك من قائمة إلى قائمة أخرى. وبمو 
عضو جديدة باالنضمام إلى القائمة الت: تكون أكثر توافقا مع وضعها، وأما التغيير من قائمة لى أخرى فلن 

 يكون خاضعا لموافقة القائمة المتلقية.

باء -لقائمةألف وا-أما الخيار الثان:، فهو يتطلب أيضا إيضاحا لتركيبة القوائم على النحو التال:؛ القائمة -7
جيم لتضم جميع -اللتان ستتشكالن فقط من الدول األعضاء غير المتلقية، ف: حين سيعاد تجميع القائمة

 الدول األعضاء المتلقية. ويتطلب هذا الخيار تعديال للقواعد المطبقة على االنضمام إلى القوائم وتغييرها. 

دال(. -جيم، وخلق قائمة رابعة )القائمة-القائمةأما الخيار الثالث، فيقترح فيه المستشار تعديل تركيبة  -8
جيم لتضم الدول األعضاء المؤهلة لتلق:  -وبموجب هذا الخيار، سوف يعاد تجميع البلدان ف: القائمة

التمويل من الصندوق بشروط عادية. ف: حين ستشكل القائمة دال من الدول األعضاء المؤهلة لتلق: 
للغاية أو مختلطة. ويتطلب هذا الخيار أيضا تغيير القواعد الناظمة  التمويل من الصندوق بشروط تيسيرية

 لالنضمام إلى القوائم وتغييرها.

وف: جميع هذه الخيارات، ستتم إعادة تخصيص مقاعد المجلس التنفيذي مبدئيًا وبصورة متواترة بين القوائم  -9
وة التصويت الناشئة لكل قائمة وقائمة والقوائم الفرعية بهدف األخذ بعين الحسبان االنتقال بين القوائم وق

 فرعية.

وأكد المستشار على الحاجة لالعتراف بالدور الذي تلعبه البلدان النامية ف: تسيير الصندوق، واعتبر أن  -11
النظام الحال: مالئم ف: هذا المجال. إال أنه أضاف بأن هذا النظام ربما ال يساعد على تحفيز المساهمات. 

خلق مثل هذه الحوافز، اقترح المستشار توسيع المبدأ المنصوص عليه ف: الجدول ولهذا الغرض، وبهدف 
من اتفاقية إنشاء الصندوق لينص على أن البلدان الت: قامت بمساهمات معتبرة ف: آخر  27الثان:، الفقرة 

س تجديد مستكمل للموارد ه: وحدها البلدان الت: يمكن تعيينها كأعضاء أو أعضاء مناوبين ف: المجل
التنفيذي. وحسب ما قال المستشار، يمكن إضافة بعض المقاعد ف: المجلس ألكبر البلدان مساهمة، إضافة 

 إلى المقاعد الموجودة حاليا.

اعترف أعضاء مجموعة العمل بتعقيد هذه القضية، وعبروا عن تقديرهم للتقدير الذي اعتبر شامال للغاية  -11
 ومثيرا لالهتمام.

األعضاء مع الحاجة لتعريف واضح للقوائم، عالوة على القواعد الناظمة لالنضمام وعلى وجه العموم، اتفق  -12
إلى القوائم واالنتقال بينها. وعّبر العديد من األعضاء عن دعمهم للمبدأ القائل بأنه يتوجب على كل قائمة 

 من القوائم أن تتألف من البلدان ذات العقلية المتشابهة.
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جيم ف: المجلس التنفيذي يجب أن يعّدل، -يم عن رأيها بأن تمثيل القائمةج-وعّبرت دولة عضو ف: القائمة -13
وأن الخيار األول يمكن أن يحظى بالدعم مع بعض التعديالت. ومع المصادقة على فكرة ربط قضية 
التمثيل بتحفيز المساهمات، سلط غالبية األعضاء الضوء على أن المساهمات الماضية يجب أن تستمر ف: 

-باء بأنه يتوجب النظر إلى مستوى مساهمات القائمة-التمثيل. وقالت دولة عضو من القائمةلعب دور ف: 
باء من منظور تاريخ: للسماح بالمقارنة مع القائمتين األخرتين. إضافة إلى ذلك، فقد اقترحت هذه الدول 

ان من هذه جيم مستندا إلى حقيقة أن بعض البلد-العضو أن يكون تخصيص المقاعد اإلضافية للقائمة
 ألف.-القائمة قد أسهمت أكثر من بعض البلدان من القائمة

وكانت هنالك آراء متضاربة حول مقترح ربط مقاعد المجلس التنفيذي بعتبة معينة ف: آخر تجديد للموارد.  -14
وجادل بعض أعضاء اللجنة قائلين بأن مثل هذا الترتيب سيكون مضرا ببعض الدول الصغيرة، والت: لن 

ن زادت مساهماتها بزيادات معتبرة.تتمكن عل  ى اإلطالق من الوصول إلى هذه العتبة المحددة، حتى وا 

جيم عن دعمهم لإلبقاء على التخصيص الحال: -وفيما يتعلق بنظام التصويت، فقد عّبر أعضاء القائمة -15
 .1جيم-لثلث اإلجمال: كأصوات عضوية للقائمة

 مجموعة، ما يل::ومن بين األفكار األخرى الت: طرحها أعضاء ال -16

 يمكن النظر في هيكلية تسيير ال تستند إلى القوائم، كما ورد وصفه في مسودة التقرير. (1)

يمكن تبني أحكام خاصة بالدول األعضاء التي هي مساهمة ومتلقية في آن معا، بهدف تجنب  (2)

 تخصيص األصوات على أساس مساهمتها وعلى أساس "مبدأ الثلث".

المجلس التنفيذي للدول األعضاء كمراقبين مع إعطائها الحق بالكالم يمكن النظر في فتح دورات  (3)

 ولكن دون الحق بالتصويت.

تصنيف الدول األعضاء وفقا لفئات تحدد من خالل الشروط اإلقراضية، األمر الذي اعتبر مفيدا  (4)

 على الرغم من ضرورة وضع معيار موضوعي لمثل هذا التصنيف.

ع لعملية تجديد الموارد. وعرض المستشار توصياته مستذكرا بأن نظام وُكّرس النصف الثان: من االجتما -17
جيم، -القوائم قد ُأخذ بعين االعتبار عند تحديد عدد المشاركين ف: مشاورات تجديد الموارد. وبالنسبة للقائمة

ية فقد اقترح النظر ف: معايير اختيار أخرى مثل مستوى المساهمات؛ والقدرة على توفير التزامات تمويل
مؤكدة لبعض األنشطة المخصوصة. وعلى ضوء هذا، فقد اقترح تقليص عدد الدول األعضاء المتلقية 
المشاركة بما ال يتعدى ستة دول بين الدول المؤهلة للحصول على التمويل بشروط تيسيرية للغاية/شروط 

 مختلطة، إضافة إلى األعضاء الذين قدموا مساهمات كبيرة ف: التجديدات األخيرة.

وكما تم تسليط الضوء عليه ف: االجتماع الرابع، أكد المستشار مجددا على أن تمديد دورة تجديد الموارد  -18
ألربع سنوات سوف يحّسن من كفاية التمويل للبرامج اإلنمائية للصندوق ومن إمكانية التنبؤ به، ويمكن أن 

والدول األعضاء فيه وعلى مستوى يكون أكثر كفاءة وأقل تكلفة. أنه قد يؤثر على الحوار بين الصندوق 
 المساهمات.

                                                      
 ( من اتفاقية إنشاء الصندوق.3)أ()3، الفقرة 6المادة  1
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وأكد على أن تمديد دورة تجديد الموارد يجب أن تشكل جزءا من إصالح أوسع، واقترح تحري إمكانية  -19
 التنسيق مع دورات تجديد الموارد ف: صندوق التنمية اإلفريق: والمؤسسة الدولية للتنمية.

، وفرت إدارة الصندوق وجهات نظرها حول موضوع تجديدات واستجابة للتقرير النهائ: الذي قدمه المستشار -21
الموارد، وأعلمت أعضاء المجموعة بالتعاون الوثيق الجاري مع فرق تجديد الموارد ف: صندوق التنمية 
األفريق:، وصندوق التنمية اآلسيوي، والمؤسسة الدولية للتنمية. كما تم تسليط الضوء أيضا على أنه، وخالفا 

لية الدولية األخرى، فإن الصندوق يعتمد بصورة كبيرة على المساهمات الطوعية للدول للمؤسسات الما
األعضاء فيه، الت: تعد مشاركتها ف: مشاورات تجديد الموارد أحد الوسائل لتشجيع المساهمات. وبالتال:، 

اهمة. إال أن فإن المشاركة األوسع ف: مشاورات تجديد الموارد يمكن أن تشكل حافزا للدول األعضاء للمس
إدارة الصندوق أكدت على أن هذه القضية تحديدا تقع، وبصورة حاسمة، ضمن نطاق صالحيات الدول 

 األعضاء.

وذكرت إدارة الصندوق المشاركين بأن هنالك حاليا نوع من "التداخل السياسات:" الطبيع: بين تجديدات  -21
والصندوق مما يساعد المؤسسات الثالث جميعا  موارد صندوق التنمية األفريق:، والمؤسسة الدولية للتنمية،

ن كانت دورة تجديد موارد  على التطرق، وبصورة متزامنة، للقضايا الواردة على جدول األعمال العالم:، وا 
الصندوق تتأخر بسنة عن المؤسستين األخرتين. وعبرت إدارة الصندوق عن قلقها من إمكانية فك االرتباط 

وتجديد موارد كل من صندوق التنمية اآلسيوي والمؤسسة الدولية للتنمية وتمديد بين تجديد موارد الصندوق 
دورة تجديد موارده لوحده، ووافقت مع المستشار على أن هذه القضية يجب أن ُينظر إليها ف: سياق جدول 

للتنمية أعمال إصالح أوسع لتجديد الموارد. ويتوجب أن  تشمل هذه العملية، التنسيق مع المؤسسة الدولية 
وصندوق التنمية اآلسيوي، وتركيز تجديدات الموارد على عدد قليل من القضايا االستراتيجية، مع تقليص 

 عدد االلتزامات والحد من عدد الوثائق المعدة.

وسوف تتم مناقشة القضايا ذات الصلة بعملية تجديد الموارد بعمق أكبر ف: اجتماع قادم. عالوة على ذلك،  -22
فقد تم االتفاق على مناقشة جميع القضايا الت: غطتها مجموعة العمل ف: اجتماع غير رسم: يعقد ف: 

 يونيو/حزيران. 24شهر مايو/أيار قبيل انعقاد االجتماع السادس لمجموعة العمل، المقرر ف: 
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 في النسذذر بقااذا المعفذة العمل ملموضعةااللنماع الساد  ل لمداوالت مولز
 الصفدوق

 2016يونيو/حزيران  24بتاريخ عقد االجتماع السادس لمجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير ف: الصندوق  -1
ندونيسيا، مقر ف:  الصندوق. وشارك ف: االجتماع أعضاء المجموعة من أنغوال، واألرجنتين، والدنمارك، وا 

يطاليا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، وجمهورية فنزويال البوليفا رية. كما حضر االجتماع وا 
ألمانيا، ، ومصر، وفرنسا، وغابون، و البرازيل، وبوركينا فاسو، وكندا، والصين وكوستاريكا ن عنأيضا ممثلو 

بصفة  وكينيا، ومدغشقر، ومال:، والمغرب، وموزامبيق، وهولندا، واالتحاد الروس:، والسودان، وسويسرا
 مراقبين.

 نبفي لدول األضعمال –ألف 
 دون إدخال أي تعديالت عليه. ألعمالتم تبن: جدول ا -2

 بقااذا النسذذرمسودة النقرذر الخاص بملموضعة العمل المعفذة  – با 
وفر رئيس المجموعة استعراضا شامال للمناقشات الت: جرت خالل االجتماعين غير الرسميين، اللذين عقدا  -3

 . وعبرت المجموعة عن تقديرها لهذا االستعراض.2016يونيو/حزيران  22و/أيار وماي 26بتاريخ 

ولنظام القوائم فيه. ويمكن تلخيص  وتركزت المناقشات حول اإلصالح المحتمل لدورة تجديد موارد الصندوق -4
 القضايا والمداوالت الرئيسية الت: جاءت ف: هذا السياق فيما يرد أدناه.

 قضايا تجديد الموارد: -5

تمديد فترة تجديد موارد الصندوق من ثالث عرض اقترح  .نمدذد فنرة نلدذد موارد الصفدوق (1)
أوسع لإلصالح بحيث يغدو سنوات إلى أربع سنوات على مجلس المحافظين كجزء من حزمة 

وبهدف السماح  ،(2025-2022موارد الصندوق )ابتداء من التجديد الثان: عشر لالموضوع نافذا 
دارة الصندوق إلاحة الوقت الكاف: للدول األعضاء ف: بإت عداد وتنفيذ التعديالت الصندوق وا 

الدول األعضاء للوصول إلى الضرورية. وأشير إلى ضرورة إجراء المزيد من المشاورات بين جميع 
 .اتفاق ف: اآلراء

اتخاذ القرارات بشأن المشاركة ف:  األعضاء اقترح بعض معذار المشاركة في مشاورات النلدذد. (2)
المشاورات ف: تجديد الموارد ما أن يتم الوصول إلى اتفاق بشأن نظام القوائم. ويمكن أيضا النظر 

تجديد الموارد ونظام القوائم كما  بين مشاوراتشاركة ف: المسارات األخرى الت: تؤدي إلى فك الم
. وتمت إثارة فكرة وضع عتبة معينة للبلدان اقترحه تقرير المستشار الدول: المعن: بقضايا التسيير

 ه سيطلب عندئذ منأن هذا المعيار صعب التنفيذ ألناعتبر المساهمة. إال أن أحد األعضاء 
ة معينة. وكان هنالك اقتراح آخر أثاره بعض األعضاء، وهو بعتبمسبقا الدول األعضاء االلتزام 

القائمة جيم منخفضة الدخل، أو للمساهمين إعادة توزيع بعض المقاعد وتخصيص بعضها لبلدان 
موارد جيم، وذلك بهدف تحفيز المساهمات ف: الفعليين، أو المحتملين األساسيين من القائمة 
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قد يكون من الصعب النظر ف: هذا الخيار قبل اتخاذ  الصندوق. ومن جهة أخرى، أشير إلى أنه
اقترحت فكرة إخراج بلدان جيم أي قرار بشأن نظام القوائم. كذلك فإن بعض الدول من القائمة 
، أو أسهمت أقل تسهم هذه الدولالقائمتين ألف وباء من هيئة مشاورات تجديد الموارد ف: حال لم 

أثاروا أعضاء القائمة ألف بعض . إال أن الحال: التجديدمن الدول األعضاء من القائمة جيم ف: 
استبعاد بعض الدول من  من أن يؤديوعبر عضو منهم عن قلقه  ،مخاوف من هذا االقتراح

المشاورات إلى تقليص المساهمات. كذلك اقترحت فكرة أخرى من قبل عضو من القائمة ألف، 
أخذ بمن شأنه أيضا أن يسمح ، والذي يارقوة التصويت كمعوه: تتلخص ف: استخدام 

ودعم عضو من القائمة باء هذا  االعتبار للمشاركة ف: المشاورات.بعين مساهمات التراكمية ال
إال أنه كان هنالك اتفاق ف: اآلراء على أية حال بضرورة أن تكون مشاورات التجديد  االقتراح.

 أكثر شمولية. 

عضاء مجاالت محتملة يمكن تغطيتها ضمن حدد بعض األصذغة وهذكلذة دورات نلدذد الموارد.  (3)
 دوعدد البنو  وعملية إعداد جداول األعمال، ،عدد االجتماعات بما ف: ذلكحزمة اإلصالح 

. وقد كفاءةو بغية الوصول إلى مشاورات أكثر فعالية  وطول الوثائق ،المدرجة على جدول األعمال
عداد وثائق المشاورات إلى التزامات و تؤدي أن وجوب تم التأكيد على  اضحة بأهداف ملموسة، وا 

عطاء األولوية للقضايا األكثر استراتيجية. وحدد رئيس  ،أفضل استهدافا لضمان الكفاءة وا 
تعزيز كفاءة وفعالية المشاركة ف: وضع جدول األعمال كوسيلة من وسائل توسيع المجموعة 

غير رسمية مع الدول األعضاء ومع مسبقة تجديد الموارد. واقترح أحد األعضاء إجراء مناقشات 
 ، وذلك لتحديد مجاالت األولوية وقصر عدد البنود المدرجة على جدول األعمال.الصندوق إدارة

اقترح إضفاء الطابع الرسم:  مشاورات نلدذد الموارد.هذئة االسنعافة برئذ  خارلي مسنقل ل (4)
، وهو ما تم ف: حزمة اإلصالح على الممارسة المتبعة حاليا ف: االستعانة برئيس خارج: مستقل

 .لتجديد المواردللمشاورات اتباعه بالفعل ف: آخر هيئتين 

تم اقتراح خمسة خيارات لنظام القوائم خالل المناقشات، ثالثة منها اقترحها التقرير الذي أعده  فظام القوائم. -6
اإلضاف: وعة. أما االقتراح المستشار الدول: المعن: بقضايا التسيير، واثنان منهما اقترحهما رئيس المجم

ثالث قوائم يستند إلى تصنيف الدول األعضاء باستخدام معيار بفهو نظام  ،األول الذي تقدم به الرئيس
مرتفعة الدخل  : البلدانثالثة مجموعات ف:. وبناء عليه سوف يتم تقسيم الدول األعضاء 2البنك الدول:

أما االقتراح  )القائمة ألف(، البلدان متوسطة الدخل )القائمة باء(، البلدان منخفضة الدخل )القائمة جيم(.
تقسيم القائمة جيم إلى ثالث قوائم فرعية، النموذج الحال: لنظام القوائم، مع  ر، فهو اإلبقاء علىاآلخ

                                                      
مستندا على التجمعات وفقا لشروط اإلقراض ف: تحديد الخيارين اإلضافيين للقوائم ف: أعقاب هذا االجتماع وبموافقة رئيس المجموعة، اقترح أن يكون   2

خرى. والغرض من استخدام اإلقراض/التمويل ف: الصندوق كمعيار هو تيسير الوصول إلى مالية أعن المجموعات الت: تنشئها مؤسسة الصندوق عوضا 
ألن هذه الخيارات الخاصة بالقوائم أيضا تستخدم معايير التمويل ف:  ،الثالث األولى المقترحة ف: تقرير المستشار الدول:مقارنة أكثر دقة مع الخيارات 

المؤهلة للتمويل  الصندوق كأساس لها. وبناء عليه فإن االقتراح األول اإلضاف: لنظام القوائم سيتألف من البلدان غير المتلقية )القائمة ألف(، والبلدان
تيسيرية للغاية أو بشروط مختلطة )القائمة جيم(. ف: حين أن المقترح الثان: اإلضاف: لنظام القوائم المؤهلة بشروط بشروط عادية )القائمة باء(، والبلدان 

البلدان المؤهلة لالقتراض بشروط عادية  :وه: م القائمة جيم إلى ثالث مجموعاتيقسمع تا الحالية، مهيسوف يبق: على القائمتين ألف وباء بتركيبت
(، والبلدان المؤهلة لالقتراض بشروط تيسيرية للغاية )القائمة 2دان المؤهلة لالقتراض بشروط مختلطة )القائمة الفرعية جيم (، والبل1)القائمة الفرعية جيم 

 (.3الفرعية جيم 
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. وبناء عليه يمكن أن تتألف القائمة جيم من مجموعة باستخدام معيار مال: عوضا عن التجمعات اإلقليمية
، ومجموعة البلدان متوسطة الدخل من (1الدخل من الشريحة العليا )القائمة الفرعية جيم توسطة البلدان م

وهنالك قضية  (.3خفضة الدخل )القائمة الفرعية جيم نوالبلدان م ،(2الشريحة الدنيا )القائمة الفرعية جيم 
يضاح رئيس المجموعة أثناء االجتماع، وه: الحاجة إلى تحديد معيار عضوية القوائم و أخرى أثارها  ا 

 اإلجراءات المتبعة لالنتقال من قائمة إلى أخرى. 

 قااذا النمثذل: -7

مما يسمح بتمثيل أفضل للبلدان العائمة ف: المجلس التنفيذي المقاعد إيجاد مقعد أو أكثر من  (1)
إلى استعدادهم للنظر ف: هذا  وأشار بعض أعضاء المجموعة. القائمة جيم مناألعلى مساهمة 
 ن تبعاته المحتملة يجب أن تعرض على مجموعة العمل.وجوب عرض مالمقترح مضيفين 

قال أحد أعضاء القائمة جيم، بأن بعض المقاعد المخصصة للقائمة باء ف: المجلس التنفيذي، و  (2)
المتزايد من ستوى الم ،بصورة أفضل، و مقاعدال تركيبةتعكس دف أن هلقائمة جيم بتمنح ل نيمكن أ

 المساهمات من القائمة جيم وعدد البلدان ف: هذه المجموعة.

إلى الحاجة لضمان أن تستخدم النظم الحالية، بما ف: ذلك  ولفت أحد أعضاء القائمة ألف االنتباه (3)
 .مقاعد المجلس التنفيذي لتحقيق أكبر قدر من الفعالية وأيضا لجهة التمثيل

ألنهم اعتبروا أن إصالح  ،لوصول إلى توافق ف: اآلراءا عدم من وعبر بعض األعضاء عن خيبة أملهم -8
اآلراء تسيير الصندوق أمر ضروري. ومن جهة أخرى لوحظ بأنه من غير اليسير الوصول إلى اتفاق ف: 

 .ة أيضاوأن عملية المشاورات هام عندما يتعلق األمر بتغيير جوهريبين الدول األعضاء قاطبة 

ال بكونها  ،وعبرت إدارة الصندوق عن تقديرها للمناقشة الت: دارت وللنظر ف: تمديد دورة تجديد الموارد -9
نما ضمن حزمة أوسع من اإلصالحات تمييز ومع االعتراف بفائدة اتباع دورة تجديد موارد لمدة  .منفرد، وا 

إال أن إدارة الصندوق أثارت مخاوفها  ،تغطية مدة أطولبللسماح باستعراض منتصف الفترة أربع سنوات 
ف: الصندوق ومثيالتها ف: كل من المؤسسة الدولية للتنمية تجديد الموارد بشأن فك االرتباط بين دورة 
كيفية ضمان تمويل كاٍف لدورة مدتها أربع سنوات. كما عبرت عن قلقها بشأن ومصرف التنمية األفريق:. 

التجديد لفترة أربع يق تمديد دورة بالصندوق بأنه ف: حال تم تطواستجابة لتساؤل وارد، أوضحت إدارة 
سنوات، فسيتم إعداد مشروعات وبرامج للصندوق وفقا لذلك. ولهذا السبب سيكون من الصعب العودة إلى 

 التمديد.عدم نجاح ثبت تثالث سنوات ف: حال لنظام دورة 

دة سنة أخرى ف: ديد والية مجموعة العمل لموأثار رئيس المجموعة إمكانية الطلب من مجلس المحافظين تم -11
وف: حين دعم بعض  .قوائم وقضايا التمثيلبشأن إصالح ال ،ف: اآلراء ل إلى اتفاقو صحال ما لم يتم الو 

هذا  مثل فق أوال على أنإلى أن مجموعة العمل يجب أن تت اآلخر همأشار بعضاألعضاء هذه اإلمكانية 
 وأشير إلى أن مجلس المحافظين هو من يجب أن يقرر مثل هذا األمر. وف: حال التمديد ستكون له قيمة.

غير محتمل، حول التغييرات الهامة ف: اآلراء  اتفاقخرجت مجموعة العمل بنتيجة مفادها أن الوصول إلى 
 . الحال: التغييرات الطفيفة على النظام ضعندئذ يمكن إدخال بع
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خيارات نظام القوائم وغيرها زال مبكرا للتعبير عن وجهة نظر بشأن  ار بعض األعضاء إلى أن الوقت ماشوأ -11
من المقترحات المثارة ف: االجتماع. وُطلب من مكتب سكرتير الصندوق إعداد مسودة لورقة قصيرة وتداولها 

ولمحاكاة خيارات القوائم الخمس  ،مع مجموعة العمل بحلول منتصف يوليو/تموز لتوفير مخطط عام للقضايا
محتملة. واتفق على أن الصالحات اإلضع قائمة بالقضايا األخرى الت: تتم مناقشتها ف: إطار حزمة ولو 

ا للمشاورات الالحقة بين القوائم، ويتوجب إرسال هذه الورقة إلى مكتب تكون مسودة هذه الوثيقة أساس
 .2016سبتمبر/أيلول  3سكرتير الصندوق ف: موعد أقصاه 

 الراجعة المستلمة، سيتم إعداد مسودة تقرير وتداولها بجميع لغات الصندوق بتاريخوبناء على التغذية  -12
 10بتاريخ ، ومناقشتها ف: االجتماع السابع الرسم: لمجموعة العمل المقرر عقده 2016سبتمبر/أيلول  26

 . 2016أكتوبر/تشرين األول 

يمكن تنظيم اجتماع رسم: إضاف:  ،وتقرر أنه ف: حالة ضرورة إجراء مباحثات أكثر حول مسودة التقرير -13
  .2016نوفمبر/تشرين الثان:  4آخر بتاريخ 


