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 محاضر االجتماع الثامن لمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء
لمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس هذه الوثيقة مناقشات االجتماع الثامن  تتضمن -1

 .2017تموز /يوليو 24الذي عقد ف: األداء 

 من جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1 البند

يرلندا )عن آمن أنغوال والصين والجمهورية الدومينيتية وفرنسا و العمل  مجموعةشارك ف: االجتماع أعضاء  -2
: طريق الهاتف( واليابان ونيجيريا )رئيسا( وجمهورية فنزويال البوليفارية. ولم تتمتن الدانمرك من المشارتة ف

يطاليا  الجزائراالجتماع. وحضر أيضا مراقبون من المجلس التنفيذي من  واألرجنتين والبرازيل وغانا وا 
والمملتة المتحدة، باإلضافة إلى مراقبين صامتين من ليسوتو وليبريا وبنما. وحضر وهولندا والمتسيك 

 تتبمدير مو ؛ العمليات وفعاليتها برمجةرئيس وحدة و االجتماع نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج؛ 
الصندوق  و؛ وموظفسترتير الصندوقمتتب  ف: الموظف المسؤولو التقييم المستقل ف: الصندوق؛ 

 ن.و اآلخر 

 جدول األعمال اعتمادمن جدول األعمال:  2 البند

افتتاح  (1) بنود: أربعة، PBAS 2017/8/W.P.1وثيقة الوارد ف: اليتضمن جدول األعمال المؤقت،  -3
تحسينات  (4؛ )لمجموعة العملمحاضر االجتماع السابع  (3)جدول األعمال؛  اعتماد (2االجتماع؛ )

 أخرى.مسائل ( 5) أساس األداء؛على نظام تخصيص الموارد  معادلة

الوثيقة  بوصفهنشر جدول األعمال النهائ: تعديالت. وسي   ةاألعضاء جدول األعمال المؤقت دون أي واعتمد -4
PBAS 2017/8/W.P.1/Rev.1. 

 لمجموعة العملضر االجتماع السابع امن جدول األعمال: مح 3 البند

ضر االجتماع السابع. امح علىتعليقات  ةأي الصندوق رسترتيمتتب  :تلقبعدم أبلغ الرئيس األعضاء  -5
 المحاضر.أنه تمت الموافقة على تعليقات أخرى ف: االجتماع، اعتبر  ةأي نظرا لعدم وجودو 

 أساس لتقرير الرئيس الشفوي.ت تعمل المحاضرالمجلس التنفيذي على المحاضر للعلم، وسوسوف يطلع  -6

 أساس األداءعلى نظام تخصيص الموارد  معادلةمن جدول األعمال: تحسينات  4 البند

 الرسائل الرئيسية التالية: سلط الضوء علىقدمت اإلدارة عرضا  -7

أساس األداء لفترة التجديد الحادي عشر لموارد على د المقترحة لنظام تخصيص الموار  معادلةال تانت )أ(
ف: ضوء تحرك الصندوق لموارد  الثان: عشرقبل التجديد  معادلةالصندوق فقط. وسيتم تنقيح ال

عتس الحاجة إلى آليتين مختلفتين تالسوق تمصدر للتمويل، ل من االقتراضالصندوق نحو إضافة 
 .السوقالمقترضة من  األموالالرسمية و  اإلنمائيةموارد المساعدة  صلتخصي

من تان المالية للصندوق، و  الهيتليةأساس األداء لبنة أساسية ف: على نظام تخصيص الموارد  تان )ب(
الوضع قوية وشفافة تمثل تحسنا فيما يتعلق ب معادلةتوافق ف: اآلراء بشأن  إلىالمهم التوصل 

 التصنيف. وتاالتمع ف: ضوء المناقشات المقبلة المحتملة  الحال:
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مجموع موارد الصندوق عبر  لتخصيصأساس األداء أداة على الموارد  معادلة نظام تخصيص تانت )ج(
ستخدم التجديد الحادي عشر أن يالمقترح ب االلتزاممنفصلة عن المعادلة  تانتبالتال: البلدان. و 

البلدان و ية للبلدان منخفضة الدخل الرسم اإلنمائيةالمساعدة موارد ف: المائة من  90لموارد الصندوق 
العليا ولم لبلدان متوسطة الدخل من الشريحة لف: المائة  10و متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا
، ف: حين أن االلتزام الموارد تخصيصلآلية  تمثل معادلةالف. يتن هناك أي تعارض بهذا الشأن

 بشأن تيفية توجيه الموارد. إلدارةتتخذه اباستخدام أموال المساعدة اإلنمائية الرسمية هو قرار 

توصية لالسابق بوصفه الخيار المفضل  مجموعة العملدال ف: اجتماع -3رض تنقيح للسيناريو ع   )د(
يهدف إلى معالجة  فتاندال المعدل" -3أيلول. أما "السيناريو /ف: سبتمبربشأنه المجلس التنفيذي 

 دال-3رض السيناريو ع  و . ابعاء خالل االجتماع السالشواغل القوية الت: أعرب عنها بعض األعض
عن  دال-3حافظ على السمات الجيدة للسيناريو ي (1) نظرا ألنهمفضل الخيار على أنه الالمعدل 
مؤشر الضعف  ي بق: (2)معالجة جميع النقاط الت: أثارها تقييم متتب التقييم المستقل؛  طريق

إزاء الضعف؛  معادلةحساسية ال يزيد (3؛ )بدون تغيير مؤخراالصندوق الذي تم إدخاله الخاص ب
والبلدان  البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنياو منخفضة الدخل للبلدان المخصصات  يزيد (4)

إنه األبعاد المتعددة للفقر حيث  يستوعب (5الحالية؛ ) معادلةاألوضاع هشاشة مقارنة بالأتثر ذات 
بديلة مثل وفيات الرضع، وااللتحاق  مقاييسل النظر أيضا ف: المخصصات للبلدان من خال يزيد
 والدخل القوم: اإلجمال: الزراع:، ومؤشر التنمية البشرية. مدارس،بال

تتخذها هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المقرر أن القرارات  تانت (ه)
االنتقائية القطرية بشأن لموارد الصندوق عشر التجديد الحادي  عملبمقترحات نموذج  فيما يتعلق

ولن أساس األداء؛ على نظام تخصيص الموارد  معادلةوحجم برنامج القروض والمنح مستقلة عن 
القرارات وستتوافق مع أي نتيجة للمناقشات ف: سياق تجديد  هذهأي من بالمقترحة  معادلةالتمس 
 الموارد.

لجهود لالت: أعقبت العرض، أعرب األعضاء والمراقبون عن تقديرهم التبير لقيادة الرئيس، و وأثناء المناقشة  -8
لضمان  دارتلمشاورات الثنائية واإلقليمية العديدة الت: لالسيناريوهات و  لتعديلبذلها اإلدارة تالدؤوبة الت: 

ة زام والمهنية والديناميلتالتوصل إلى توافق ف: اآلراء. وتشهد هذه الجهود على المستوى العال: من اال
ضمان االستماع إلى جميع الشواغل ومعالجتها. وأقر األعضاء أيضا بالصعوبة التامنة ف: المشمولة ف: 

 التقنية والسياسية. تينالمهمة، من الناحيهذه 

وي تنه ينطلم يتن خيارا مثاليا، ول المعدل، دال-3 المقترح السيناريوأن على واتفق األعضاء والمراقبون  -9
من لتجديد العاشر للموارد. وأتد األعضاء الخاصة باالحالية  معادلةالبالعديد من التحسينات مقارنة  على
 علىف: عملية اإلصالح الجريئة الت: يقوم بها الصندوق ف: اآلراء أهمية الشمول والتوافق على  جديد

 إلىستعتمد لموارد الصندوق جبهات عديدة. وأبرز بعض األعضاء أن مساهماتهم ف: التجديد الحادي عشر 
أساس األداء على تخصيص الموارد من خالل نظام تخصيص الموارد يعتس مدى إلى أي على  تبيرحد 

 ثر هشاشة.تلبلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات األوضاع األلمخصصات الوماتهم من حيث تأولويات ح
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نه يتناول مختلف إحيث  ،متوازنا وسطاالمعدل يمثل حال دال -3 السيناريووأقر األعضاء باإلجماع بأن  -11
قراراالتعليقات والشواغل المعرب عنها ف: المناقشات حتى اآلن. وف: ضوء ذلك، و  بأن التغييرات تمثل  ا 

إلى دورة المجلس التنفيذي  المقترحقديم باإلجماع ت األعضاء خطوة ف: االتجاه االستراتيج: الصحيح، أيد
التجديد على لمجلس أن المعادلة لن تنطبق إال إبراز ل أهمية إلىأيلول. وأشار األعضاء /ف: سبتمبرالمنعقدة 

 لفترة الالحقة.لالمسائل الناشئة  لمعالجة يلهاتعديجري ، وسلموارد الصندوق الحادي عشر

 ضمانو ية ف: الطريقة الت: ستتم بها عمليات إعادة التخصيص، ضمان الشفاف إلىودعا األعضاء اإلدارة  -11
 أساس األداء.على تخصيص الموارد المنقح لنظام الالرصد والتقييم للعملية خالل تنفيذ وضوح 

 من جدول األعمال: مسائل أخرى 5 البند

. وشتر الرئيس جميع األعضاء على البند "مسائل أخرى"مسائل للمناقشة ف: إطار  ةأيلم تتن هناك  -12
الوثيقة  تنقيحتعاونهم وصبرهم والتزامهم بالتوصل إلى توافق ف: اآلراء. وشتر اإلدارة على العمل الشاق ف: 

نظام  تنقيحعملية ف: على دعمهم  نالتعليقات الواردة. وشتر أيضا المراقبي لمراعاة معادلةوتحديث ال
. وأشار الرئيس مومساهماته عة العملو مجممشارتتهم ف: اجتماعات تخصيص الموارد على أساس األداء، و 

المنقحة لنظام  معادلةموحد لتقديم ال اتخاذ موقفف: ضمان  ابدوره تقد قام مجموعة العملإلى أن 
. ثم أعلن اختتام المقترحبشأن  ا بعد ذلكقرار يتخذ س الذيتخصيص الموارد على أساس األداء إلى المجلس، 

 االجتماع.

 


