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 االجتماع السابع لمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء محاضر
بنظام تخصيص  ةالمعني لمجموعة العملتعتس هذه المحاضر المناقشات الت: دارت ف: االجتماع السابع  -1

 .2017 ويولي/تموز 11الموارد على أساس األداء الذي عقد ف: 

 من جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند 

عبر من أنغوال والصين والجمهورية الدومينيتية وفرنسا وأيرلندا ) مجموعة العملشارك ف: االجتماع أعضاء  -2
الفيديو( وجمهورية فنزويال البوليفارية، إلى جانب  عبر( والسويد )المجموعة ( واليابان ونيجيريا )رئيسالفيديو

يطاليا وسويسرا المتحدة  والواليات والمملتة المتحدة مراقبين من الجزائر واألرجنتين وتندا ومصر وغانا وا 
شعبة  ومدير وأمين الخزانة(. وحضر االجتماع نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج؛ عبر الفيديو)

والقائمة بأعمال متتب دائرة إدارة البرامج؛  ف: العمليات وفعاليتهابرمجة وحدة  ومدير؛ خدمات الخزانة
ونائب مدير متتب التقييم المستقل، وغيرهم مدير متتب التقييم المستقل ف: الصندوق؛ ؛ و سترتير الصندوق

 من موظف: الصندوق.

 جدول األعمال اعتمادمن جدول األعمال:  2البند 

افتتاح  (1) ، أربعة بنود:PBAS 2017/7/W.P.1وثيقة الالوارد ف: يتضمن جدول األعمال المؤقت،  -3
نظام تخصيص الموارد  على معادلة المقترح إدخالهاتحسينات ال (3)جدول األعمال؛  اعتماد (2االجتماع؛ )

 .أخرى مسائل (4أساس األداء؛ )على 

الوثيقة  بوصفهنشر جدول األعمال النهائ: تعديالت. وسي   ةاألعضاء جدول األعمال المؤقت دون أي واعتمد -4
PBAS 2017/7/W.P.1/Rev.1. 

 األداءأساس على نظام تخصيص الموارد  معادلةعلى من جدول األعمال: تحسينات  3 البند

خالل االجتماعات الستة الماضية ف: مناقشة  معلى عملهأعضاء المجموعة  مجموعة العملشتر رئيس  -5
شواغل  لتبديدعلى أساس األداء. وشتر اإلدارة على الجهود المبذولة  النظام المعّدل لتخصيص الموارد

نظام  عناألعضاء خالل عملية االستعراض. تما أثنى على اإلدارة إلعدادها أسئلة وأجوبة متتررة 
 متاحة اآلن لألعضاء. والت: أصبحتتخصيص الموارد على أساس األداء، 

 المعادلةر الرئيس األعضاء بأن الغرض من االجتماع السابع هو التوصل إلى توافق ف: اآلراء بشأن وذتّ  -6
أيلول. ومن شأن /ف: سبتمبر المنعقدةللموافقة عليها ف: دورته المجلس التنفيذي إلى ستقدمها اإلدارة  الت:

عشر لموارد الصندوق  ديمخصصات التجديد الحا إلعدادذلك أن يسمح لإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
ية المالية لفترة التجديد شفاف ضروري لتنفيذ االستراتيجالتخصيص الأن نظام على . وشدد 2018ف: عام 

الحادي عشر الت: نوقشت ف: الدورة الثانية لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد 
أن اإلدارة التزمت التزاما  إلى المجموعةذلك، أشار رئيس لى باإلضافة إحزيران. و /الصندوق ف: يونيو

ء ف: حال مض: الصندوق قدما ف: االقتراض أساس األداعلى باستعراض نظام تخصيص الموارد  واضحا
 لصندوق.ف: التجديد الثان: عشر لموارد اللموارد  تمصدر تتميل: السوقمن 

سيناريو تم اختبارها. واتسمت جميع  20أربعة سيناريوهات من أصل  يبيناإلدارة عرضا  وقدمت -7
ف: إطار التجديد  معمول به حالياهو ما مقارنة بالقطري  األداءبترتيز أقوى على  األربعةالسيناريوهات 
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دال للموافقة عليه. وأوضحت -3رح السيناريو العاشر لموارد الصندوق. ومن بين السيناريوهات األربعة، اقت  
لمجموعة ف: االجتماع السادس  الواردةف: االعتبار التعليقات  يأخذ ، مشيرة إلى أنهالمقترحاإلدارة مزايا هذا 

واالستراتيجية  العملتماشى مع نموذج ينيسان، وأنه /ف: أبريل التنفيذي المجلس آذار ودورة/ف: مارس العمل
 الدورة الثانية لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. علىالمالية المعروضة 

 الجوانب التالية: يشملأن السيناريو المقترح  وتجدر اإلشارة إلى -8

الحد  تحصل علىعدد البلدان الت: هذا السيناريو لثالثة األخرى، قلص ا بالسيناريوهاتمقارنة  )أ(
التجديد العاشر  الذي تان عليه ف:نفس المستوى على  اإلبقاء عليهو المخصصات، األدنى من 

 ف: المائة من المجموع؛ 10، أي حوال: الصندوق لموارد

سيتون لها تأثير تبير  المعادلةعلى تل متغير ف:  التغييراتوفر مرونة أتثر توازنا للمتغيرات: في )ب(
 على المخصصات؛

لزيادة الترتيز على لموارد الصندوق لتجديد الحادي عشر لمع المقترح المقدم  يتماشى هذا السيناريو )ج(
، (ف: المائة 41) أفقر البلدان: ستحصل البلدان منخفضة الدخل على حصة أعلى من المخصصات

، البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنياف: المائة، وعند دمجها مع  9 قدرهاأي ما يعادل زيادة 
التجديد العاشر لموارد  مقابلف: المائة إضافية  4) ف: المائة من مجموع المخصصات 85ستشتل 
المائة ف:  9 بمقدارهشاشة ستزيد أيضا  أتثر األوضاعالبلدان ذات مخصصات . تما أن (الصندوق

ف: المائة من  31 قدرها حصة مقارنة بالتجديد العاشر لموارد الصندوق، وبالتال: ستحصل على
 المخصصات.

فرادى تنطبق على مجموعات الدخل القطري. وعلى مستوى  المئوية وأبلغت اإلدارة األعضاء بأن هذه النسب -9
من خالل المرونة  التغييراتمن هذه المجموعات. وتم تحديد هذه مجموعة ات داخل تل تغيير ، حدثت البلدان

أنه عندما ان المفهومان يعنيان الحساسية الجزئية. وهذو  االستقرار التل:المختلفة للمتغيرات ومفهوم:: 
يتون من ، بينما المجموعاتتضمن الحفاظ على النسب المئوية على مستوى  المعادلةات، فإن تغيير تحدث 

هذه  أهميةعلى . وشددت اإلدارة فرادى البلدانات إيجابية أو سلبية على مستوى تغيير  تحثالمرجح أن 
على لموارد مشيرة إلى أنها تدعم الغرض األصل: لنظام تخصيص ا ،فرادى البلدانمستوى على  التغييرات

 أساس األداء.

 تخصصما إذا تانت الموارد لتقييم  مضطلع بهاالواقع  منتفاصيل عملية تحقق بعد ذلك تبادلت اإلدارة و  -11
االحتياجات القطرية  متونالعمل ضمن  ومجموعةفقر البلدان بطرق أخرى غير تلك الت: حددتها اإلدارة أل

من الموارد  لىقد نجح ف: تخصيص حصة أع دال-3. وأظهر التحليل أن السيناريو المقترح المعادلةمن 
أدنى حصة  أيما هو عليه الحال حاليا بالنسبة للبلدان ذات أدنى قيمة ف: مؤشر التنمية البشرية، مقارنة ب

الرضع وأدنى مستوى بين من الناتج المحل: اإلجمال: مستمدة من األنشطة الزراعية، وأعلى معدل وفيات 
لبلدان ألشد ارد المخصصة زيادة الموا لىإ دال-3التحاق بالمدارس االبتدائية. وباختصار، أدى السيناريو 

 .احتياجا

 األولوياتالسيناريو المقترح مع يتماشى  أنعملية ثانية للتحقق من الواقع من أجل ضمان  اإلدارةوأجرت  -11
، والشباب، التمايز بين الجنسينلتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق وه:: لالمحددة  الشاملة األربع
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التحليل أن المخصصات  هرمختارة لتل من هذه األولويات، أظ والتغذية، والمناخ. وباستخدام مؤشرات
 ف: المائة. 9و 4بين ما ف: هذه المجاالت األربعة زادت بنسبة تتراوح  األشد احتياجاللبلدان 

أشارت اإلدارة إلى أن فقد ، دال-3السيناريو ألشد البلدان احتياجا ف: إطار أتثر خصص موارد ت  وف: حين س -12
 البلدانفإنه يهدف إلى متافأة  وبالتال:د على أساس األداء نظام قائم على األداء، نظام تخصيص الموار 

، احتياجا أتثرها تليسلبلدان الت: تخصص لدارة أن حصة المخصصات الت: اإل وأظهرتفضل أداء. األ
فقد فترة التجديد العاشر لموارد الصندوق. بمقارنة  دال-3السيناريو أداء، قد زادت مع ها أفضل ولتنها أيضا
ف: المائة من الموارد للبلدان الواقعة ف: المنطقة الت: تتداخل فيها الحاجة  45 دال-3السيناريو خصص 
 وتتسقف: المائة لمثل هذه البلدان ف: التجديد العاشر لموارد الصندوق.  31 مقابل األعلى،واألداء األشد 

لصالح جانب األداء:  ينالمتون وزن:توازن بين تعزيز الالسيناريو المقترح يتوخى  هذه النتيجة مع حقيقة أن
ف: المائة  45ف: المائة و 55 لىالحالية، إ المعادلةألداء ف: لف: المائة  35و الحتياجاتلف: المائة  65من 

 على التوال:. دال-3السيناريو ف: إطار 

ف:  ،فأشارت إلى أنه. المعادلة ف:بشأن مرونة المتغيرات الفردية  المضطلع بهوأوضحت اإلدارة العمل  -13
، وزادت أهمية الدخل اطفيف انخفاضا يينالريف ستانالاالحتياجات، انخفضت أهمية متغير  متونإطار 
على أ -الصندوق الخاص ب الضعفمؤشر  -عط: المتغير الجديد أ  و ، الواحد اإلجمال: للفرد الوطن:

متغير أداء  زادت مرونةمرونة متغير أداء القطاع الريف:، ف: حين  انخفضتألداء، ا متونمرونة. وف: 
فيه  تتحتمهو المتغير الذي  صرفالأداء الحافظة و صرف. وتان األساس المنطق: لذلك هو أن الالحافظة و 
والصرف  يذأداء التنف من الواضح أن خدمت موارد الصندوق بشتل جيد، وتانأتبر: إذا است   بشتلالبلدان 

 سهم ف: زيادة المخصصات.ي، مما صرفالأداء الحافظة و يزيد ، جيد

 اإلدارة، أشارت على المعادلة مشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوقالوفيما يتعلق بأثر  -14
 إلى ما يل::

يعن: أن  ، مماالتل:المستوى على أساس األداء مستقرة على نظام تخصيص الموارد  تانت معادلة )أ(
المخصصة لمجموعات  الحصصعلى لن تؤثر  اتالمشاور  إطار هيئة معايير االنتقائية المقترحة ف:

 ؛البلدان

ف: المائة من موارد المساعدة اإلنمائية الرسمية للبلدان منخفضة الدخل  90االلتزام بتخصيص إن  )ب(
البلدان  إلىائة الم ف: 10والنسبة المتبقية البالغة  ،البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنياو 

 ؛المعادلة على ؤثري ولن األموال بمصدر يتعلق العليامتوسطة الدخل من الشريحة 

لن تؤثر السيناريوهات المقترحة المتعلقة بحجم برنامج القروض والمنح على التوزيع العام  )ج(
 لحساسية.نتائج تحليل ا الذي تبينهللمخصصات، على النحو 

من السوق ف:  االقتراضالصندوق إلى  لجوءسؤاال رئيسيا: ماذا سيحدث ف: حالة ذلك بعد  اإلدارة وتناولت -15
بأن الصندوق هو المؤسسة المالية  مجموعة العملرت اإلدارة ؟ وذتّ لموارد الصندوق التجديد الثان: عشر

بشروط تيسيرية أساس األداء لتخصيص الموارد على الدولية الوحيدة الت: تستخدم نظام تخصيص الموارد 
ترتز على احتياجات البلدان وأدائها، دون أن تتون لها  معادلة. وقد فعلت ذلك من خالل وغير تيسيرية

ذا ما واصل الصندوق المض: قدما ف: االقتراض من  لدىتون قد يصلة بالطلب الفعل: الذي  البلدان. وا 
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أفضل. وأوضحت  بشتل أن توضع ف: االعتبارالطلب صريحة و اعتبارات  سيتعين أن تصبحالسوق، 
درجة : تيسيريةغير بشروط رئيسيين ينبغ: مراعاتهما عند تخصيص الموارد  معياريناإلدارة أن هناك 

توفير الموارد بطريقة  المعياران هذانضمن يوالتصنيف االئتمان: للمقترض. و  الفرديلمقترض لترتيز ال
وبالتال: هناك أساس األداء، على  لمواردنظام تخصيص ا بمعادلةن ضمان ذلك مستدامة ماليا. وال يمت

 لتخصيص الموارد المقترضة. مستقلنظام  إلىحاجة 

الدول األعضاء المقترضة بشروط عادية  تتونلن رض الصندوق من السوق، اقتومن الناحية العملية، إذا  -16
البلدان المدرجة ف: نظام عدد وبما أن أساس األداء. على تخصيص الموارد نظام جزءا من عملية 
هناك تتون  قدف ،مستويات الدخلأدنى على قتصر يتون أقل وسيأساس األداء سعلى تخصيص الموارد 

أساس األداء لضمان تخصيص موارد على نظام تخصيص الموارد  معادلةبشأن  الضوابطبعض  إلىحاجة 
 األعضاء.المساعدة اإلنمائية الرسمية بطريقة مقبولة لدى 

ترابط مع ت، لموارد الصندوقوالثان: عشر الحادي عشر  ينلتجديدلدارة أيضا خارطة طريق اإلوعرضت  -17
. إلى حد ماستراتيجية المالية. ووفقا لعملية التخصيص، تان الجدول الزمن: صارما لالالمقترحة  الخارطة

تفعيل تقييم أداء القطاع  (1)ة: المقترح المعادلةوهناك حاجة إلى اتخاذ عدة إجراءات من أجل تفعيل 
المعلومات واالتصاالت لنظام تخصيص الموارد لتتنولوجيا  ( تطوير نظام2الريف:، بما ف: ذلك االختبار؛ )

 ؛معينة حساب متغيرات أتمتةأتمتة عملية المخصصات و من شأنه أن يسمح بأساس األداء، على 
دارة أن من المهم أن تعرف البلدان اإلوأوضحت  االنتقائية القطرية. عاييرالتطبيق المحتمل لم (3)

األولى لمجلس امخصصاتها ضمن إطار زمن: يسمح بتصميم وعرض العمليات للموافقة عليها ف: الدورة 
 وقت وسط:. وبما أن 2019نيسان /ف: أبريلالت: ستعقد فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق من 

 بأن ذلك سيشتل تحديا. اإلدارةفقد أقرت شهرا،  18 قدره التصميم

يستجيب لتوصيات  دال-3السيناريو المقترح بأن  األعضاءمتتب التقييم المستقل تعليقاته وأبلغ  وعرض -18
 . ورحب على وجه الخصوص بما يل::األداءالتقييم المؤسس: لنظام تخصيص الموارد على أساس 

لم تتن  ا المتغيرهذدرجة ، نظرا ألن المعادلةمن  والمؤسسات القطريةالسياسات إزالة متغير تقييم  )أ(
 ف: المائة من البلدان النشطة؛ 38 إلى 30لنسبة متاحة 

عتس على نحو أفضل تعدد أبعاد يبحيث  المعادلةف: الصندوق الخاص ب الضعفمؤشر إدراج  )ب(
 الفقر؛

 المخصصات على مر الزمن؛ تباين الحد من )ج(

من خالل إدراج  صرفالمتغير أداء الحافظة و االنتقال من متغير الحافظة المعرضة للمخاطر إلى  )د(
 التحيز المرتبط بعمر الحافظة تقلل اصرف، والطريقة الت: تم بها حساب ذلك ألنهللمقياس 
 ؛هاوحجم

 تل دورة؛ مرة واحدة ف: تقييم أداء القطاع الريف:متاسب التفاءة الت: تحققت من خالل تنفيذ  )ه(

 .بأتملهاخالل عملية االستعراض  هو األتثر اتباعا   المؤسس:بوجه عام، النهج  )و(
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عن  الناجم األداءو  االحتياجاتمتون: أن التوازن بين  سلط الضوء علىغير أن متتب التقييم المستقل  -19
طريقة حساب  استخدمتالت: ) اإلدارة التوازن الذي عرضتهيختلف عن  للمعادلةاللوغاريتم:  التفتيك

. وأظهرت نتائج التحليل الذي أجراه متتب التقييم (اللوغاريتم: االنحدارعلى سبيل المثال  :وهمختلفة، 
 ف: المائة. 77.7إلى يصل  بمااالحتياجات  متونحددها ي  أن المخصصات  لمستقلا

األربع  النسخ المختلفةح واقترا 3الدؤوبة لتحسين السيناريو  اوشتر األعضاء والمراقبون اإلدارة على جهوده -21
جميعا بالتقدم المحرز ف:  أقروالعرض الواضح. و على ا(، و دال-3ألف إلى -3لهذا السيناريو )السيناريوهات 

أتثر  تعان: منللبلدان الت:  مواردمزيد من الالالترتيز على الطابع متعدد األبعاد للفقر وف: تخصيص 
 هشاشة. األوضاع

أعضاء القائمة  فقد أيده. دال-3السيناريو إلى توافق ف: اآلراء بشأن  العملمجموعة ولم يتوصل أعضاء  -21
تنعتس ف: السيناريو. ورحبوا بزيادة الترتيز  تعقيباتهمرؤية  وأعربوا عن رضاهم عنوبعض المراقبين ألف 

 على ضرورة مواصلة مناقشة نظام األعضاءهشاشة. وشدد العديد من  األوضاععلى أفقر البلدان وأتثر 
 من السوق. االقتراضسيما ف: حالة  التخصيص الموارد بالتزامن مع تطور الصندوق ف: السنوات القادمة، 

، قائلين المقترح البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العلياالمنتمون إلى فئة  مجموعة العملوعارض أعضاء  -22
 متوسطة الدخل من الشريحة العلياالبلدان أن  إلىموارد أقل. وأشار أحد األعضاء  لبلدانهمخصص إنه سي  
مانحة  اتنها أيضا جها  و قروض لات أفضل لوتسديدعلى مشترك أ تمويلمعدالت  تأمينعلى قادرة تانت 
جيوب  البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليايزال لدى العديد من  اللى ذلك، وباإلضافة إ. محتملة

دعم أقل من الصندوق. تما عارض المراقبون  علىتحصل ينبغ: أن  الشاسعة من الفقر، وبالتال: 
 عن:ي دال-3السيناريو . وأشار أحد المراقبين إلى أنه على الرغم من أن المقترحهذه الفئة المنتمون إلى 

ها شواغل دي، ينبغ: للبلدان الت: للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليالمخصصات الخفضا تبيرا ف: 
 رة على تحسين السيناريو الذي تدعمه األغلبية.محددة أن تعمل مع اإلدا

سيناريو لتخصيص  أنسب هإلى أن مشيرين، دال-3السيناريو ومراقبون آخرون ف: القائمة جيم وأيد أعضاء  -23
جيد. وأقر األعضاء بالصعوبات الت: الداء ذات األ، وف: الوقت نفسه للبلدان األتثر احتياجاالموارد للبلدان 

 .ذلك لتلك العمليةلألعضاء والتحدي الذي يمثله  ختلفةاآلراء الم مراعاة تواجهها اإلدارة ف:

 لبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليالوأجابت اإلدارة على األسئلة المتعلقة بتخفيض المخصصات  -24
ف: بداية عملية االستعراض،  مجموعة العملمن خالل التذتير بالمحادثة األولى مع  دال-3 السيناريو نتيجة

يعن: أن بعض ساألداء  اسنظام تخصيص الموارد على أس معادلةأن أي تغيير ف:  تم توضيحعندما 
أن تتون هذه  قد توقعتأقل. وتانت اإلدارة  ها على مواردبعضستحصل و أتثر البلدان ستحصل على موارد 

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة  تشهدح، سوف السيناريو المقتر  وف:ف: المائة.  5 ف: حدوداالختالفات 
 التجديد العاشر لمواردمقارنة بف: المائة ف: حصتها من المخصصات  5إلى  4 من انخفاضا قدره العليا

 .ستظل ف: هذه الحدود، وبالتال: الصندوق

أدنى من على مستوى  البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا حصولوأوضحت اإلدارة أن أحد أسباب  -25
تصيغة مختلفة من  األموال أداء الحافظة وصرفمتغير المعدلة هو إدخال  المعادلةالمخصصات ف: إطار 

صرف. وعلى الرغم من أنه تان من المعتاد أن مقياس للمن أجل إدراج متغير الحافظة المعرضة للمخاطر 
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 لمعدلأثبتت البيانات أن هذا ليس هو الحال بالنسبة فقد فضل بمستويات أعلى من الدخل، األداء األ تبطير 
البلدان ف: بنفس القدر مرضية  ليستالصرف. وف: الواقع، أظهرت البيانات أن أداء عمليات الصندوق 

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة و البلدان منخفضة الدخل مقارنة ب متوسطة الدخل من الشريحة العليا
 اض المخصصات.انخف إلىمما أدى  ،الدنيا

االحتياجات واألداء، أشارت اإلدارة إلى أن األداة اإلحصائية متون: وفيما يتعلق بالتوازن العام بين  -26
ف:  يزيد دال-3 أن السيناريوإلى هذا التحليل  وخلصه: االنحدار الخط: اللوغاريتم:.  هالمستخدمة لحساب

 ف: المناقشات السابقة. عليهه المتفق ف: المائة ف: االتجا 10 بمقدارالواقع وزن متون األداء 

 فيما يتعلق باألثر، قدمت اإلدارة مزيدا من المعلومات بشأن الحصول على توضيحاتطلب استجابة لو  -27
تعيين عن طريق على المخصصات: أظهر التحليل الذي أجري  المعدل أداء القطاع الريف:المحتمل لمتغير 

وأن انخفض أدمجت أن التترار بين المؤشرات  لألسئلة الجديدة الت: داء القطاع الريف:افتراضية ألدرجات 
ف:  ف: المائة 3بنسبة  تحيث انخفض ،فقط فطفي تانت أقل بشتلالجديدة  أداء القطاع الريف:درجات 
الجديدة لن تختلف اختالفا جذريا  أداء القطاع الريف:درجات  . وقد طمأنت هذه العملية اإلدارة أنالمتوسط
 .، تما تان متوقعاالمستخدمة ف: عمليات المحاتاة الت: أجريت حتى اآلنعن تلك 

نظام  معادلةالمخصصات لمناطق محددة من خالل  ه ال يمتن معالجة انخفاضدارة أيضا أناإلوأوضحت  -28
التقلبات ف:  فإن. وبصفة عامة، لم يتن هذا هو الهدف أبداأساس األداء، و على تخصيص الموارد 

متوسطة الدخل لبلدان ل بالنسبة: المدرجةف: قيمة المتغيرات  التغييراتتل رئيس: إلى بش ترجعالمخصصات 
بلدا نشطا ف: التجديد العاشر لموارد  30بلدان من أصل  10مخصصات  ، زادتبالذات من الشريحة العليا

 أدائها الجيد. ويرجع ذلك أساسا إلى، دال-3السيناريو الصندوق ف: إطار 

ألعضاء على شفافية وتفاءة العملية. وعلى وجه ااإلدارة  طمأنتالمتغيرات المدرجة، تمة و حبوفيما يتعلق  -29
 مراعاةمع عمليات إعادة التخصيص، بحيث يتم  صرفالأداء الحافظة و الخصوص، سيتم مواءمة حساب 

 سرعة.بتل تغيير ف: األداء 

متوسطة البلدان و ن منخفضة الدخل البلدا بينف: المائة  10إلى 90المخصصات بنسبة  وفيما يتعلق بتوزيع -31
 هيئة ف: نوقشتالتوال:، والت:  على العليامتوسطة الدخل من الشريحة والبلدان  ،الدنياالدخل من الشريحة 
تناقض متأصل  أنه ال يوجد، أوضحت اإلدارة لموارد الصندوق عشر الحادي بالتجديدالمشاورات الخاصة 

 ف: 15 والبالغة دال-3السيناريو  ف: العليال من الشريحة متوسطة الدخلبلدان لحصة المخصصة الف: 
هذا التباين إلى أن المخصصات تشير إلى مجموعات مختلفة من األموال: فالنسبة المئوية  ويرجع. المائة
 إلى مجموع الموارد. الثانيةتشير إلى موارد المساعدة اإلنمائية الرسمية، ف: حين تشير  األولى

من  االنتهاءوأحاطت اإلدارة علما بآراء األعضاء والحاجة إلى مواصلة الحوار. وتم التشديد على أهمية  -31
ف: التجديد الحادي  للتطبيقالنظام جاهزا  ليتون األداءعملية استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس 

  عشر لموارد الصندوق.

وافق ف: اآلراء قبل دورة المجلس التنفيذي ف: لى تإ على الحاجة إلى التوصلالمجموعة  رئيس وشدد -32
دارة  تشجيع مواصلةأيلول، وشجع األعضاء على /سبتمبر ف: هذا االتجاه. الصندوق الحوار بين العواصم وا 

 وشتر متتب التقييم المستقل على دوره المستقل والبناء ف: هذه العملية.
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هيئة فرعية تابعة  :أساس األداء هعلى بنظام تخصيص الموارد  ةالمعني مجموعة العملوبالنظر إلى أن  -33
أن اآلراء المتباينة الت: أعرب عنها أشير إلى القرار، فقد  صنعصالحيات  ديهاللمجلس التنفيذي وليس ل
 .المجلس التنفيذي مع هاتقاسمم تيسس ف: المحاضر، و تاألعضاء والمراقبون ستنع

 خرىمن جدول األعمال: مسائل أ 4 البند

جميع األعضاء واإلدارة على المجموعة . وشتر رئيس بندهذا الأي مسائل أخرى ف: إطار  تطرحلم  -34
 االجتماع. اختتممساهماتهم. وشتر أيضا المراقبين على اهتمامهم بالمناقشة ومساهماتهم ودعمهم. ثم 

 

 


