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تخصيص الموارد نظام مجموعة العمل المعنية بل سمحاضر االجتماع الساد
 على أساس األداء 

تخصيص الموارد على نظام مجموعة العمل المعنية بس لاالجتماع السادمحاضر مناقشات ال ههذ تعكس -1
    .2017 آذار/مارس 3الذي عقد في أساس األداء 

 من جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند 

 يرلنداآالجمهورية الدومينيكية، وفرنسا، و و  أنغوال، والصين، االجتماع أعضاء مجموعة العمل من ك فير شا -2
، (، وجمهورية فنزويال البوليفاريةالعمل مجموعة رئيس) واليابان، ونيجيريا، (عبر وصلة فيديو عن بعد)

االجتماع  حضروالمملكة المتحدة. كما والنرويج، وهولندا،  كندا، وألمانيا، وغانا،ن من مراقبي باإلضافة إلى
برمجة يس وحدة ورئوأمين الخزانة ومدير شعبة خدمات الخزانة؛ نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج؛ 

   ؛ وموظفون آخرون من الصندوق.المؤقتةالصندوق  ةفي دائرة إدارة البرامج؛ وسكرتير  العمليات وفعاليتها

 عتماد جدول األعمالامن جدول األعمال:  2البند 

( 2؛ )جتماع( افتتاح اال1: )أربعة بنود ،PBAS 2017/6/W.P.1 ، الوثيقةجدول األعمال المؤقتشمل  -3
نظام تخصيص الموارد على أساس معادلة  التغييرات المقترحة من أجل تعزيز( 3األعمال؛ ) اعتماد جدول

 ( مسائل أخرى.4األداء؛ )

الذي أدخل على مسودة  عديلالتليشمل واحد، ل مع تعديالمؤقت المنقح  جدول األعمال اعتمد األعضاء -4
 تحت "مسائل أخرى". س لمجموعة العملمحاضر االجتماع الخام

تخصيص الموارد على أساس التغييرات المقترحة من أجل تعزيز معادلة نظام جدول األعمال:  من 3البند 
 األداء

قد تمت افتتح رئيس مجموعة العمل هذا البند من جدول األعمال بتذكير أعضاء مجموعة العمل بأنه  -5
من الوثيقة، وذلك قبل دعوتهم لحضور الدورة المقبلة للجنة التقييم، التي سينظر أثناءها في نسخة منقحة 

 مناقشتها في دورة أبريل/نيسان للمجلس التنفيذي. 

قامت به إدارة الصندوق، تحت توجيه مجموعة العمل، منذ  الذيإلى العمل مجموعة العمل  رئيس أشار  -6
عرض مكتب التقييم المستقل في الصندوق نتائج التقييم المؤسسي بشأن نظام تخصيص الموارد على أساس 

. وسلط رئيس المجموعة الضوء على العملية المؤلفة 2016المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان  علىاألداء 
بالوثيقة التي تم استعراضها في الدورة التاسعة عشرة بعد المائة الجزء األول منها انتهى من مرحلتين، والتي 

وارد على أساس األداء. للمجلس، والتي أظهرت مكونات ومتغيرات المعادلة المنقحة لنظام تخصيص الم
وركزت المرحلة الثانية من استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس األداء على تحليل األوزان 

 وتم من ثم عرضالترجيحية ووضع المعادلة الحسابية النهائية لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء. 
على المخصصات القطرية وتشمل مؤشر الضعف الخاص بالصندوق  ينالريفي السكانأثر معادلة تحد من 

. 2017على مجموعة العمل في اجتماعها الخامس المنعقد في يناير/كانون الثاني  ضمن مكون االحتياجات
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كما استبعدت المعادلة تقييم السياسات والمؤسسات القطرية من مكون األداء، مستوعبة وزنه الترجيحي 
 داء القطاع الريفي. المعزز أل تقديرالالصلة ضمن الكلي ذا  والتقييم االقتصادي

قدمت إدارة الصندوق عرضا عاما لألساس المنطقي للمعادلة، ولمتغيراتها ومكوناتها اإلفرادية؛ ولخصت  -7
"الحافظة المعرضة للمخاطر". ونظرت إدارة الصندوق إلى الحافظة التغييرات المقترحة على متغير 

تغير أساسي ألنها مرتبطة مباشرة بالطريقة التي تستخدم بها البلدان موارد الصندوق، المعرضة للمخاطر كم
وبهذه الصفة لها أثر مباشر على الفعالية اإلنمائية للصندوق. واقترحت إدارة الصندوق تعديل الطريقة التي 

قياس ألداء مفة يدرج بها هذا المتغير في معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، عن طريق إضا
وبالقيام بذلك، سيتم مكافأة البلدان التي تستطيع استخدام الموارد المخصصة لها بصورة فعالة، الصرف لها. 

   ".والصرف وهذا أمر ضروري لتحقيق الفعالية اإلنمائية. وسوف يعاد تسمية هذا المتغير "أداء الحافظة

محتملة لن يتم إدراجها بعد اآلن في  لمشاكلمشروعات المعرضة وأشارت إدارة الصندوق كذلك إلى أن ال -8
 لمشاكلمشروعات المعرضة الالمثبط الحالي لتحديد ساب هذا المتغير. وسوف يصحح هذا التعديل ح

محتملة في وقت مبكر، لتجنب التأثير على تخصيص الموارد. كما أنه سيسمح للصندوق بوضع نظام إنذار 
تصبح مشكلة. ومع دمج هذا التغيير ر بشأن المشروعات المتدهورة قبل أن مبكر إلعطاء عالمة إنذا

 اجتماع مجموعة العمل في يناير/كانون الثاني كالتالي: إلى األخير، تم تعديل المعادلة المقدمة 
 
 2(صرفالو الحافظة أداء  x 0.35طاع الريفي + أداء الق 0.65 x) x [+ مؤشر الضعف الخاص بالصندوقx (1 ) -0.25الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد x 0.4السكان الريفيون]

 الصندوق بأن المعادلة المعززة متسقة مع تلك العائدة للمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف ت إدارةذكر و  -9
سمة جديدة وفريدة، مؤشر الضعف الخاص بالصندوق، لتعزيز التركيز على الفقر عن ، وتدخل األخرى

  اعتبارات الفقر غير المرتبط بالدخل، بما يتماشى مع مهمة الصندوق.طريق إدراج 

أعضاء مجموعة العمل في  من ت إدارة الصندوق نتائج تحليل الحساسية الذي أجري استجابة لطلبعرض -11
في وجه الصدمات المحتملة يناير/كانون الثاني، موضحة أن الغرض من التحليل كان تقييم متانة المعادلة 

ت المستقبلية في قيم المتغيرات. وركزت إدارة الصندوق بوجه خاص على أثر عدد من التغييرات والتغييرا
المتغيرات الرئيسية خالل الدورتين القادمتين )التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق  فيالمستقبلية المتوقعة 

 للفرد الواحد القومي اإلجماليوعلى وجه التحديد السكان، والدخل  –والتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق( 
التي تعاني من أكثر البلدان يع اإلجمالي للمخصصات بين مجموعات البلدان المختلفة )ز التو على  -

والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة  والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا،، األوضاع هشاشة
وكان الهدف فهم كيفية  السكان الريفيين(.من أكبر عدد التي تتسم ب والبلدانوالبلدان منخفضة الدخل،  الدنيا،

تغير توزيع المخصصات على مر الزمن، مع تغير حجم السكان الريفيين أو مستويات الدخل بين البلدان 
للزيادة أو النقصان على مدى المختلفة، مع افتراض أن سكانها ودخولها ستحافظ على األنماط الحديثة 

ين مجموعات البلدان قليلة القادمة. وأظهرت نتائج التحليل أن التوزيع اإلجمالي للمخصصات بالسنوات ال
في دورتي تمويل التجديد تغير وبالتالي لن ينسبيا مع مرور الزمن على وجه اإلجمال،  المختلفة بقي ثابتا

المعادلة مستقرة على  الحادي عشر لموارد الصندوق والتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وهذا يعني أن
وجه اإلجمال؛ ولكن التفاوتات تحدث على المستوى القطري. ونظرت إدارة الصندوق إلى هذه النتيجة على 
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 لموارد بين مجموعات البلدان سيبقىأنها إيجابية، حيث يمكن طمأنة األعضاء بأن التوزيع المستقبلي ل
  في نفس الوقت مع تغير االحتياجات واألداء.مع ضمان التباين في مخصصات البلدان مستقرا نسبيا، 

ناريوهات مجدية ناتجة عن العمل المسهب الذي أجري لتقييم التوازن يثم عرضت إدارة الصندوق أربعة س  -11
بين مكوني المعادلة: االحتياجات واألداء. وكان الهدف إبقاء التركيز على البلدان األكثر احتياجا، ولكن مع 

بشأن القضايا الريفية. ويمكن تمثيل التشكيل األمثل للمخصصات بتداخل بين المحدد اعتبار أكبر ألدائها 
نظام تخصيص البلدان األكثر احتياجا واألفضل أداء كالمستفيدين الرئيسيين من موارد الصندوق. ومعادلة 

الوزن  وتقارن البلدان بعضها مع بعض. وشددت إدارة الصندوق على أنة مركبالموارد على أساس األداء 
الترجيحي األكبر ألحد المتغيرات أو المكونات ال يعني بالضرورة أن البلدان ذات الدرجات األعلى بالنسبة 
ن كانت درجة ذلك المتغير أعلى من درجة أي متغير آخر في  لذلك المتغير ستتلقى تمويال أكبر، حتى وا 

  المعادلة.   

بالنسبة إلى رجيحي لمكون األداء تدوق إلى زيادة الوزن الوتميل الخيارات األربعة التي عرضتها إدارة الصن -12
في التوازن الحالي، بما يتماشى مع توصيات التقييم المؤسسي لنظام تخصيص الموارد على  الترجيحي وزنها

 أساس األداء.

بالتفصيل. وقد زاد كل سيناريو الوزن  ناريوهات األربعة الموضوعةيمن الس عرضت إدارة الصندوق كالا  -13
. أداء الحافظة والصرفالترجيحي لمكون األداء برفع ُأسه، وتعديل معامل درجة أداء القطاع الريفي أو 

 القطرية ما إذا كان: )أ( يوازن بين االحتياجاتفيناريوهات يمعيار إدارة الصندوق في تقييم كل من الس تمثلو 
ان؛ )ب( يوفر محفزات واضحة لتحسين األداء من حيث الحد من الفقر واستخدام بقدر اإلمكالقطري واألداء 

 موارد الصندوق. 

ناريوهات األربعة مجدية ألنها أدت إلى توزيع للمخصصات متوائم مع التزامات الصندوق بشأن يكانت الس  -14
رة الصندوق أشارت إلى توفير التمويل بشروط تيسيرية للغاية وألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. غير أن إدا

أفضل النتائج، بما  3خيارها المفضل استنادا إلى معايير تقييم كل سيناريو. وفي نظرها، أظهر السيناريو 
في المائة، على  52في المائة و 48) القطري واألداء القطرية أنه يوفر أفضل توازن بين مكوني االحتياجات

األكبر واألداء األفضل في  االحتياجات ذاتالتوالي( ويميل إلى توزيع حصة أكبر من التمويل على البلدان 
نفس الوقت. وعالوة على ذلك، فإن هذا السيناريو يؤدي إلى زيادة معتبرة في الوزن الترجيحي ألداء الحافظة 

(، ليصبح المتغير األكثر مرونة 0.2ء القطاع الريفي إلى ، بينما انخفض الوزن الترجيحي ألدا0.8)والصرف 
وقد أدى هذا إلى زيادة . القطري ضمن المعادلة. كما أنه انطوى أيضا على مضاعفة ُأس مكون األداء

الوزن الترجيحي لذلك المكون ككل، ووفر حافزا واضحا للفرق القطرية وفرق المشروعات لتحسين أداء 
 دوق.  الحافظة الممولة من الصن

مبكر من الدورة، وكما أوصى التقييم  وقتأما بشأن إعادة تخصيص الموارد غير المستخدمة المتبقية من  -15
شائعة المؤسسي لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، أوضحت إدارة الصندوق بأن ذلك ليس ممارسة 

ارف اإلنمائية المتعددة األطراف م جميع المصو قتبين المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف؛ وفي الواقع، 
بإعادة تخصيص الموارد في السنة األخيرة من الدورة، كما يفعل الصندوق حاليا أيضا. غير أن إدارة 
الصندوق وافقت من حيث المبدأ على أن تلك خطوة مرغوبة يمكن أن تيسر وضع ذخيرة المشروعات 
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عملية إعادة تخصيص مبكرة. وانطوى ت لتنفيذ وتجعل التنفيذ أكثر سالسة. وقد تم اختبار عدة منهجيا
نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  جربةالخيار المقترح على خطوة إضافية بعد تحديث المتغيرات وت

على العدد اإلجمالي للبلدان النشطة في السنة الثانية. وتألفت هذه الخطوة الثانية من استبعاد البلدان التي 
تجميع موارد إلعادة أشارت الشعب اإلقليمية إلى أنها غير قادرة على استيعاب مخصصاتها، وذلك من أجل 

وبالقيام بذلك، سيبقى ا كمخصص إضافي على كل من البلدان األخرى فقط. التخصيص يتم إعادة توزيعه
التباين المحتمل في المخصصات السنوية المستندة إلى المتغيرات المحدثة، ولكنه لن يتأثر بشكل إضافي 

 بعملية إعادة التخصيص المبكرة.

المنقح ليس جاهزا بعد  بعض أعضاء مجموعة العمل بأن نظام تخصيص الموارد على أساس األداءجادل و  -16
للموافقة عليه في الدورة العشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي، كما تم توقعه سابقا، مستشهدين بحاجة 

وأشارت إدارة الصندوق إلى أن التأخير في الجدول المتفق عليه األعضاء إلى تكوين فهم أوضح للمعادلة. 
موارد على أساس األداء سوف يجعل من الصعب تنفيذ للموافقة على المعادلة المنقحة لنظام تخصيص ال

تعديالت المعادلة والعملية في فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. فإدارة الصندوق تحتاج إلى وقت 
المرتبطة بأداء القطاع  ضمان الجودةعملية العمليات الجديدة الناشئة عن االستعراض )مثل  عميممن أجل ت

ي عمليات العمل القائمة؛ وهذا بدوره سيعزز تنفيذ النهج الشامل. ومتى تم االتفاق على يفي المعزز( فر ال
كبير من العمل لتنفيذ التغييرات المقترحة، ألنه سيلزم وضع مبادئ  دلة النهائية، سينبغي القيام بقدرالمعا

  محددة لتطبيقها في فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.توجيهية ونظم 

تعزيز نظام تخصيص الموارد لرت مجموعة العمل إلى أن التعديالت المقترحة من قبل إدارة الصندوق أشا -17
على أساس األداء تستجيب لتوصيات التقييم المؤسسي لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في 

ما على العرض الصندوق. وشكر األعضاء إدارة الصندوق على العمل المنجز من قبل الفريق التقني، وال سي
. وأكد األعضاء على أهمية حصول جميع ناريوهات بصورة أفضليالواضح الذي ساعدهم على فهم الس

ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي على نفس الوضوح فيما يتعلق بنظام تخصيص الموارد على 
عمل شامل وتحققت نتائج، إجراء أساس األداء. وأكد أعضاء القائمة ألف في مجموعة العمل أنه بينما تم 

إال أن هناك حاجة لتكريس المزيد من الوقت لخلق وعي ووضوح بشأن التغييرات المقترحة بين األعضاء 
وفي المجلس التنفيذي. وقد حثوا إدارة الصندوق بقوة على عرض الوثيقة على المجلس في أبريل/نيسان 

، إلتاحة المزيد من الوقت للمناقشات، وتأجيل الموافقة بدال من للموافقة كما كان مقررا لالستعراض فقط،
. ومن شأن ذلك أن يساعد على زيادة الوعي والفهم 2017عليها إلى دورة المجلس في سبتمبر/أيلول 

الضروريين للموضوع والقضايا بين أعضاء مجموعة العمل والمجلس التنفيذي، وتمكينهم بالتالي من اتخاذ 
       لموضوع الهام.  قرار مستنير بشأن هذا ا

أداء القطاع الريفي وتوزيع  تقدير طلب أعضاء مجموعة العمل عدة توضيحات، على سبيل المثال حول -18
التقدير المعزز في المائة من األسئلة المتعلقة ب 25المخصصات. وأشارت إدارة الصندوق إلى أن حوالي 

هي قضايا على المستوى الكلي ناشئة عن تقييم السياسات والمؤسسات القطرية. أما  يفير داء القطاع الأل
الواردة  األحكامفيما يتعلق بتوزيع المخصصات، فقد أوضحت إدارة الصندوق بأن االلتزامات القائمة تعكس 

لتاسع لموارد في سياسات ومعايير التمويل المقدم من الصندوق بشروط تيسيرية للغاية، والتزامات التجديد ا
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أداء القطاع الريفي، تقدير المتعلقة بالتمويل المقدم ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفيما يتعلق ب الصندوق
 نصح األعضاء إدارة الصندوق بإدخال عناصر تقييم خارجية في عملية ضمان الجودة التي يتم وضعها.

الدخل القومي سيما حول كيفية انعكاس  وطلب بعض األعضاء المزيد من النقاش حول المتغيرات، وال -19
في القطرية اإلجمالي للفرد الواحد ومؤشر الضعف الخاص بالصندوق المتعلقين بمكون االحتياجات 
سيبقى ضمن  المعادلة. وكان هناك توافق في اآلراء على أن متغير الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد

ه في االجتماعات السابقة. وطلب أحد األعضاء المزيد من ، كما تمت مناقشتالقطرية مكون االحتياجات
النقاش بشأن اأُلس الذي ينبغي ربطه بذلك المتغير، وال سيما أن الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد أصبح 

. وطلب أحد األعضاء القطرية مصحوبا اآلن بمؤشر الضعف الخاص بالصندوق ضمن مكون االحتياجات
التي ضمنه. وأحالت إدارة عما يقيسه مؤشر الضعف الخاص بالصندوق والمتغيرات  المزيد من المعلومات

 استعراض نهج"في وثيقة الصندوق العضو إلى الوصف المفصل لمؤشر الضعف الخاص بالصندوق المقدم 
، التي نوقشت واعتمدت في المجلس في ديسمبر/كانون األول "على أساس األداء نظام تخصيص الموارد

2016. 

وتم الترحيب بشكل عام بإدراج  الجديد. والصرف تم طلب المزيد من اإليضاح حول متغير أداء الحافظة كما -21
كطريقة لتيسير استيعاب الموارد من قبل البلدان التي هي في والصرف مقياس للصرف ضمن أداء الحافظة 

أن الصرف السريع قد ال ونبه األعضاء إلى موقع يسمح لها باستخدامها، من أجل تعزيز فعالية الصندوق. 
 3السيناريو بيكون نتيجة إيجابية في جميع الحاالت، وحثوا على الحذر بشأن هذا االفتراض. وفيما يتعلق 

أداء القطاع درجة لوزن الترجيحي ل، بالنسبة لوالصرف في الوزن الترجيحي ألداء الحافظةقترحة مالزيادة وال
، أشار أحد األعضاء إلى أن هذا األمر ينطوي على اتخاذ قرار سياساتي هام، نظرا إلى أنه سيحول الريفي

التحول يستحق المزيد من النقاش، انتباه المعادلة من بيئة السياسات القطرية إلى عمليات الصندوق. وهذا 
لموارد. ورأى عضو آخر في مع األخذ بعين االعتبار أيضا القضايا األوسع ضمن النقاش المتعلق بتجديد ا

هذا تحوال مرحبا به، ألن التأثير على العمليات المؤسسية القطرية هو بذاته عملية مطولة. لذا، فإذا كان 
مصروفات، فينبغي توجيه الجهود إلى تعزيز األداء المؤسسي للصندوق بهذا التحول نحو تركيز أكبر على ال

قد يكون خيارهم المفضل، نظرا إلى أنه يؤدي  2لسيناريو الشأن. وذكر بعض أعضاء مجموعة العمل أن ا
في  50وأوضحت إدارة الصندوق، استنادا إلى الوسيط، أن على ما يبدو إلى توزيع أكثر تعادال للموارد. 

في المائة تلقت موارد أقل في كل سيناريو، مما يعني أنه ال يتم  50المائة من البلدان تلقت موارد أكثر و
 د في عدد أقل من البلدان.  تركيز الموار 

عن استبعاد ، وفرت إدارة الصندوق المزيد من المعلومات األعضاء استجابة لطلب استيضاحي من أحدو  -21
، موضحة أن والصرف محتملة من المتغير الجديد ألداء الحافظة لمشاكلمشروعات المعرضة مقياس ال

 محتملة لمشاكلمشروعات المعرضة الاألساس المنطقي لهذا القرار هو إعطاء الفرق القطرية حوافز لتحديد 
في أبكر وقت ممكن. ولتحقيق هذه النتيجة، استهدف االقتراح فصل نظام اإلنذار المبكر التشغيلي عن 

     تخصيص الموارد.

(، 0.40س المقترح من أجل متغير السكان الريفيين )تم التماس توضيح بشأن األساس المنطقي لألُ  -22
. وأوضحت إدارة الصندوق أن اأُلس المقترح هو أفضل ما 3واألفضلية المعبر عنها فيما يتعلق بالسيناريو 
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 للمخصصات األقصىالحد األدنى و والحد ساب ى المخصصات الناتجة عن عمليات الحأقل وأعليوائم بين 
ساب وجعلها أكثر كفاءة. وأوضحت الي. ومن شأن ذلك تبسيط عملية الحالحالية، مما لم يستلزم فرضه بالت

ال يركز الموارد في عدد أقل من البلدان، وأعادت التأكيد على أن أحد أسباب  3إدارة الصندوق أن السيناريو 
  ة، بدال من مستوى سياساتي أعلى.تفضيل هذا السيناريو هو أنه يوفر حوافز لألداء على مستوى الحافظ

طلب بعض األعضاء المزيد من التفاصيل عن تحليل الحساسية والمنهجية التي يرتكز إليها. كما تم اقتراح   -23
 بها لتنبؤا التي يمكنإجراء تحليل للمخاطر أيضا، لتوقع التغيرات المحتملة الناشئة عن عوامل المخاطر 

التي قد تغير توزيع المخصصات بين مجموعات البلدان. وأجابت إدارة الصندوق بأن تحليل الحساسية كان و 
الذي تحدثه الصدمات المتطرفة  ألثرللتحليل المخاطر، نظرا إلى أنه ضم تقييما في الواقع يستخدم 
ستوى اإلجمالي. وقد على المخصصات. وقد أكدت جميع االختبارات استقرار المعادلة على الم للمتغيرات

استشارت إدارة الصندوق بشأن هذه القضية الزمالء في دائرة االستراتيجية والمعرفة، والشركاء اآلخرين، 
الحساب، عملية للبلدان المدرجة في وكان هناك توافق في اآلراء بأن سبب ذلك يعود إلى التنوع الواسع 

 اإلفرادي عند النظر في مجموعات البلدان. والذي نجم عنه إلغاء التقلبات على المستوى القطري

ناريوهات يوأكد األعضاء على أنه من المهم بالنسبة لهم أن يستطيعوا مقارنة المخصصات الناتجة عن الس -24
األربعة المعروضة مع المخصصات الحالية، حيث أن ذلك سيساعدهم على التوصل إلى قرار. وجدد أحد 

أخرى العمل مع الفريق التقني إلجراء المزيد من التحليل. ورحبت األعضاء طلب نشر البيانات وعرض مرة 
جميع بيانات المدخالت الضرورية في شكل يجعل من  إدارة الصندوق بالعرض وأكدت على أنه سيتم تقاسم

ا للمزيد من جاهز السهل على األعضاء إجراء تحليلهم الخاص بهم. وأبلغ الفريق التقني األعضاء بأنه سيبقى 
 ات الثنائية حسب الطلب.المناقش

األعضاء بأن النقاش حول نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في مجموعة العمل  بعض ادلجو  -25
مع قرارات ومناقشات مفاوضات تجديد الموارد. وأشار أحد األعضاء إلى أن الصندوق هو  ينبغي أن يتواءم

المصرف اإلنمائي المتعدد األطراف الوحيد الذي يستخدم نظام تخصيص الموارد على أساس األداء من 
الصندوق نحو االقتراض من  نظرا إلى تحولأجل نافذة تمويل واحدة. كما أشار نفس العضو إلى أنه 

ينبغي النظر في إمكانية نهج ذي نافذتين، إذ من الممكن أن يكون هناك أثر على التصنيف األسواق، 
االئتماني للصندوق. وعالوة على ذلك، ينبغي للعمل على نظام تخصيص الموارد على أساس األداء أن 

مأنة األعضاء حول لطيتفق مع النقاش حول النهج الشامل. وسوف يشمل ذلك اعتبارات االنتقائية القطرية 
الدورة  البلدان الداخلة فيالبلدان التي ستتلقى تمويال ضمن فترة ما لتجديد الموارد، وتجنب التقلبات ضمن 

 وتلك التي تستخدم الموارد بالفعل. 

بشأن التغييرات  تنفيذيمجلس اللكان هناك توافق في اآلراء بين األعضاء حول عقد ندوة غير رسمية ل -26
المقترحة من أجل تعزيز معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، وذلك قبل دورة أبريل/نيسان. 

لمزيد ناريوهات المختلفة؛ كما أنها ستوفر فرصة يوسوف تهدف الندوة إلى تعزيز الفهم والوضوح بشأن الس
، الخيار الذي أوصت به إدارة الصندوق. وستعقد الندوة غير الرسمية بعد ظهر 3من النقاش حول السيناريو 

مارس/آذار  23. كما رحب األعضاء أيضا بفرصة المشاركة في لجنة التقييم في 2017أبريل/نيسان  5
 ناريوهات المقترحة. كما قامت مجموعة العمل بما يلي:ي، كفرصة إضافية لكسب فهم أعمق للس2017
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وبتوصية إدارة الصندوق بالموافقة على  تي تم عرضهاناريوهات األربعة اليبالس أحاطت علما (أ )
، كونه الخيار الذي يوفر أفضل توازن بين مكوني االحتياجات واألداء والذي يميل إلى 3السيناريو 

 ؛ تركيز المخصصات في البلدان األشد حاجة إليها وأفضلها أداء

ناريوهات تتماشى مع االلتزامات بتوفير يأن جميع الس أحاطت علما بتأكيد إدارة الصندوق على (ب )
تمويل بشروط تيسيرية للغاية وألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأنها تركز بصورة أقوى على األداء، 

 ؛ القطري واألداء القطرية مع عكسها في نفس الوقت للتوازن بين مكوني االحتياجات

لتفويض بعرض من أجل اورته العشرين بعد المائة، أعلنت أن الوثيقة ستعرض على المجلس في د (ج )
االستنتاجات والتوصيات النهائية على المجلس التنفيذي في دورته الحادية والعشرين بعد المائة 

       للموافقة عليها.

 مسائل أخرىمن جدول األعمال:  4البند 

مجموعة ل االجتماع الخامسمسودة محاضر  ، تنقيحPBAS 2017/6/W.P.3 الوثيقةنظر األعضاء في  -27
 .   ، التي عدلت لتشمل التعليقات التي تم استالمها من أحد األعضاء، ووافقوا عليهاالعمل

ونظرا إلى أنه لم تكن هناك أي مسائل أخرى، شكر رئيس مجموعة العمل جميع األعضاء، والمراقبين،  -28
دارة الصندوق على مساهماتهم في النقاش. كما شكر المترجمين ا ، والموظفين اآلخرين والسعاةلفوريين، وا 

 الذين عملوا بجد إلنجاح االجتماع. ثم أعلن اختتام االجتماع.


