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العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد ضعلى  محاار االجتماع التاسع لمجموضعة
 أساس األدا 

الموارد على نظام تخصيص ب ةالمعني لمجموعة العملاالجتماع التاسع الت: دارت خالل مناقشات تنعتس ال -1
 ا: وافق عليهتال ، بالصيغةضراتون المحتف: هذه الوثيقة. وس 2018 /حزيرانيونيو 29األداء ف:  أساس

 .األساس الذي يقوم عليه تقرير الرئيس إلى المجلس التنفيذي :ه ،مجموعة العملأعضاء 

 من جدول األضعمال: افتتاح االجتماع 1 البند

نرويج ة واليابان وتينيا ونيجيريا والمن تندا والجمهورية الدومينيتي مجموعة العملحضر االجتماع أعضاء  -2
نيابة عن وبالالمجلس التنفيذي من الصين وفرنسا.  االبوليفارية( ومراقبفنزويال  وسويسرا وفنزويال )جمهورية

الغربية والوسطى أفريقيا مدير شعبة و  ؛البرامج إدارة المساعد لدائرةحضر االجتماع: نائب الرئيس  ،اإلدارة
موظف: غيرهم من و  ؛باإلنابة الصندوق ةسترتير و  ؛باإلنابة التشغيلية والنتائجشعبة السياسات مدير و 

 الصندوق.

 انتخاب رئيس مجموضعة العملمن جدول األضعمال:  2 البند

 .2020نيسان /أبريلللفترة حتى  لمجموعة العملأعاد األعضاء انتخاب نيجيريا رئيسا  -3

 وقال إنه يتطلع إلى هذه المهمة. مجموعة العملقيادة  ليةؤو تتليفه بمسشتر الرئيس األعضاء على و  -4

 جدول األضعمال اضعتمادمن جدول األضعمال:  3 البند

 ؛افتتاح االجتماع (1) خمسة بنود: ،PBAS 2018/9/W.P.1الوثيقة  ،تضمن جدول األعمال المؤقت -5
الدروس المستفادة: استعراض نظام تخصيص الموارد  (4) ؛جدول األعمال اعتماد (3) ؛انتخاب الرئيس (2)

 أعمال أخرى. (5)؛ هوتنفيذ األداءعلى أساس 

عقد مقترح لالتاريخ بشأن الواعتمد األعضاء جدول األعمال المؤقت، مع إضافة بند تحت بند أعمال أخرى  -6
مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء و  مجموعة العملاجتماع مشترك بين 

 .إطار االنتقالالمعنية ب

 .PBAS 2018/9/W.P.1/Rev.1بوصفه الوثيقة سيتم تنقيح جدول األعمال ونشره و  -7

استعراض نظام تخصيص الموارد ضعلى أساس األدا  الدروس المستفادة: من جدول األضعمال:  4 البند
 وتنفيذه

نظام تخصيص الموارد على  لمعادلة الرئيسية السماتيلخص عملية االستعراض و  ادارة عرضت اإلقدم -8
 أدناه. الرئيسية الواردةالضوء على الدروس  طتالحادي عشر لموارد الصندوق، وسل للتجديد أساس األداء

سهم في سالسة تخطيط وتنفيذ برنامج يدورة الإضعادة تخصيص الموارد في وقت مبكر من أن في حين  -9
 وقت الحق أياا.في  اتتخصيصإجرا  إضعادة الحاجة إلى ضعن تماما  يغنيالقروض والمنح، فإنه ال 

لنظام تخصيص  المؤسس:أوصى التقييم  ،2016: عام فالدرس األول بعملية إعادة التخصيص. فيتعلق 
 –إعادة التخصيص ف: وقت مبتر من الدورة إجراء عمليات الموارد على أساس األداء ف: الصندوق ب
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التجديد العاشر لموارد الصندوق من أجل إدراج  خاللباختبار ذلك  إلدارةاالتزمت و . مقارنة بالسنة النهائية
عملية إعادة تخصيص  تعملاإلدارة تيف  وأوضحت. لموارد الصندوق الدروس ف: التجديد الحادي عشر

 مستخدمةالتسليم المبتر لألموال الت: ظلت غير  أتاح مبترالموارد وأبرزت أن تخصيص الموارد ف: وقت 
القروض والمنح ف: التجديد برنامج وتنفيذ تخطيط سالسة وقد سمح ذلك ببلدان الت: تلقتها أصال. من قبل ال

إلعادة  عمليات ثالثبحتى اآلن اإلدارة ف: حين اضطلعت لصندوق. وف: الوقت نفسه، العاشر لموارد ا
إعادة تخصيص رابعة على األقل  ستتون هناك حاجة إلى عمليةمن الواضح بالفعل أنه ف، الموارد تخصيص
إعادة  عمليةالت: سعت  والتنفيذالتخطيط  مشاتل. وبالتال:، فإن التجديد العاشر لموارد الصندوققبل نهاية 

بالتجديد الحادي عشر تحديا فيما يتعلق ذلك . ويشتل جزئيا معالجتها ال تزال قائمةإلى التخصيص المبّتر 
قيمة ف: المائة من  10 بحيث ال تتجاوزإعادة التخصيص نسبة الحد من ، نظرا لاللتزام بلموارد الصندوق

الت: بدأ تطبيقها ف: التجديد القطرية  ئيةمعايير االنتقا تؤدي. ومن المتوقع أن برنامج القروض والمنح
، مما يساعد على الوصول المشروعات وتنفيذهاعملية تخطيط  إلى تبسيط الحادي عشر لموارد الصندوق

 .الموارد تخصيصالمحدد لعمليات إعادة ف هدالإلى 

الذي الدرس الثان:  .طويالضعملية تتطلب وقتا  يمثل األدا استعراض نظام تخصيص الموارد ضعلى أساس  -11
نظام  معادلةتطلب استعراض فقد . يتعلق بعملية استعراض النظام نفسه عليهالضوء اإلدارة سلطت 

يرجع و . أتثر من المتوقع اوقتلتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق لعلى أساس األداء تخصيص الموارد 
الجوانب السياسية  وف: جزء تبير إلى ؛لالستعراض التقنيةفقط إلى الجوانب  ذلك ف: جزء صغير منه

على تحليل  وانطوى ،استغرق تل تغيير صغير وقتا تبيرا ،نتيجة لذلكو للمحادثة وآثارها االستراتيجية. 
للتجديد الثان: عشر فإن أي تغيير ف: نظام تخصيص الموارد على أساس األداء توقعا  ،ولذلكشامل. 

 .ا دقيقاسيتطلب تخطيط لموارد الصندوق

فيما يتعلق بتيفية تخصيص موارده،  غير المسبوقةعض االلتزامات بالصندوق ب تعهدذلك،  وباإلضافة إلى -11
نظام تخصيص الموارد على أساس األداء المؤسس: للتقييم انتيجة  أخرىضيفت إليها تعهدات أالت: و 

هذه و . الصندوقموارد ل الحادي عشر تجديدالات الخاصة بمشاور هيئة الوالمناقشات الت: دارت ف: 
 ؛ف: المائة ألفريقيا 50وف: المائة من الموارد ألفريقيا جنوب الصحراء  45تخصيص  (1) االلتزامات ه::

أي بلد على حصول  معد (3) ؛للغاية تيسيريةبلدان المقترضة بشروط ص ثلث موارد الصندوق لليخصت (2)
مليون دوالر  4.5قدره للمخصصات  دنىالحد األ (4) ؛ف: المائة من جميع الموارد المخصصة 5أتثر من 
 ؛أو التحول نحو األداء ،القطرية واألداءحتياجات االالحفاظ على التوازن بين  (5) ؛لتل دورةأمريت: 

متوسطة الدخل من ف: المائة من الموارد األساسية للبلدان منخفضة الدخل والبلدان  90تخصيص  (6)
 بين االختيار يتم أن يجب( 7) ؛العليامتوسطة الدخل من الشريحة ة للبلدان المائ ف: 10، والشريحة الدنيا

جعل إلى  االلتزامات هذه تل بين الجمع ويؤدي. محددة انتقائية معايير باستخدام ،الدورة تدخل الت: البلدان
 .قدما المض:عند  االعتبار ويتعين وضع ذلك ف:. المعادلة مرونة قيديصعوبة و  أتثر االستعراض عملية

المالية  الهيكلية ،الموارد ضعلى أساس األدا  تخصيصنظام لعملية  ىاالستعرااات األخر  يراضعتيجب أن  -12
جوانب تحديد التثير من ، وال يزال يتعين آخذة ف: التغير للصندوق ةالمالي يةالهيتل إن المتطورة للصندوق.

نظام ف: استعراض  أن تنعتسهذه التغييرات بعين االعتبار و  أن تؤخذهذا التغير. ومع ذلك، يجب 
لتمويل، بطريقة مماثلة مختلفتين لإنشاء نافذتين باتخاذ قرار  وف: حالة. الموارد على أساس األداءتخصيص 
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 نظام تخصيص الموارد على أساس األداءسيحتفظ بالدولية األخرى، فإن الصندوق للمؤسسات المالية 
نافذة التمويل الجديدة آلية منفصلة لتون ت. وستيسيرية فقطبشروط  التمويل توسيلة لتوزيع الموارد لنافذة

 نظام تخصيص الموارد على أساسأن يبدأ استعراض  ينبغ:، ه الحالةف: هذو . الموارد خصيصمخصصة لت
البلدان الت: تحصل على موارد ف: إطار حد من عدد من إذا تان الما  بتقييم أوال وقبل تل ش:ء األداء

نظام تخصيص الموارد على المعادلة الحالية لعلى صحة  يؤثر نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
من تجانسا أتثر  ضمن مجموعة القطريةالخصوصيات  رصد، بما ف: ذلك قدرتها على أساس األداء

 .البلدان

سيتبع عملية  األداءأن استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس  اإلدارةأوضحت  الخطوات التالية. -13
 متغيرات الفرديةال ُتستعرض فيهامؤخرا: أولها مرحلة معيارية  أنجزتاالستعراض الت: منهجية مماثلة لعملية 

الحاجة إلى مزيد على أيضا الضوء اإلدارة  وسلطتمتغيرات. أوزان الفيها م قيّ مرحلة تمية تُ  وتليها ،للمعادلة
 ذلكينطوي  لنذلك. و  أن يحدثمن التفتير والوضوح بشأن االستراتيجية المالية للصندوق ف: المستقبل قبل 

تيسيرية للغاية وتلك العاملة شروط العاملة بموجب لبلدان ل) تينمنفصل تمويل لنافذت: المحتمل اإلنشاءعلى 
نوافذ تمويل إضافية محددة  ءإنشاأيضا  ه سيشملولتنفحسب،  على التوال:( شروط أقل تيسيريةبموجب 

سيلزم  ،لبلدان ذات األوضاع الهشة. وف: حالة إنشاء هذه النوافذ المنفصلة للتمويللللعمليات اإلقليمية أو 
المحتمل لهذه النوافذ  لألثرم تقيي إجراءوباإلضافة إلى ذلك، سيلزم اتخاذ قرار بشأن تيفية تخصيص الموارد. 

 .المالية هاوآثار برمتها  األداءنظام تخصيص الموارد على أساس  معادلةاإلضافية على 

 المقبل. مجموعة العملستقدم اإلدارة خطة عمل وجدوال زمنيا أتثر تفصيال ف: اجتماع و  -14

ة" ف: عمليات يسمة "اإلضافإلى اإلدارة  أشارت ،وردا على األسئلة المتعلقة بإمتانية التنبؤ بالمخصصات -15
تباينات  تشهدال أمستقرة و  التخصيصاتاآلليات الموضوعة لضمان أن تتون  وأوضحتإعادة التخصيص 

 تخطيط جيد.إجراء حتى يتسنى  ،من سنة إلى سنةتبيرة 

 مجموعة العملبإطار االنتقال وعمل  ةالمعني مجموعة العملبين عمل  التداخلواستفسر األعضاء عن  -16
القرارات  حسب – ه قد يتون هناكوأقرت اإلدارة بأنبنظام تخصيص الموارد على أساس األداء.  ةمعنيال

. ف: الصندوق بين إطار االنتقال ونظام تخصيص الموارد على أساس األداء التداخلمثل هذا –المتخذة 
إعادة التفتير باالنتقال، الصندوق، خالل المرحلة الثالثة من إطار  يقومعلى سبيل المثال، من المتوقع أن و 

شروط التمويل. وبالنظر إلى أن أحد االلتزامات الحالية هو أن يضمن نظام تخصيص  ه بشأنف: هيتل
بشروط تيسيرية للغاية، فإن أي قرار  الت: تقترضبلدان لالموارد على أساس األداء تخصيص ثلث: الموارد ل

اتخاذ  ف: حالةباإلضافة إلى ذلك، و ذلك. على القيام بنظام العلى قدرة  أثربشأن شروط التمويل سيتون له 
نظام مجموعة العمل المعنية بعمل ل ذا صلةيتون ذلك  لن، تمويلتين للمنفصل تيننافذ بإنشاءقرار 

. أيضا بإطار االنتقال ةالمعني العملمجموعة عمل ل ، ولتنفحسب تخصيص الموارد على أساس األداء
بإطار  ةالمعني العملمجموعة داخل  جاريةنوافذ تمويل خاصة )مناقشة  بإنشاءإذا اتخذ قرار  ،وأخيرا

إلى جانب  ،من هذه النوافذنافذة تل  ف:بشأن تيفية تخصيص الموارد أيضا سيتعين اتخاذ قرارات  ،(االنتقال
 .األداءجمال: على نظام تخصيص الموارد على أساس ألثر اإللتقييم 
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قدمت اإلدارة لمحة و . الصندوقالخاص بوطلب بعض األعضاء مزيدا من التوضيح بشأن مؤشر الضعف  -17
 ،مثل هذا المؤشر بإعدادوالتحديات المرتبطة  إعدادهوعملية  الصندوقالخاص بمؤشر الضعف عامة عن 
ذا أبدىتلك المتعلقة بتوافر البيانات واالستمرارية.  من قبيل اإلدارة ُتعقد  فسوف ،هم بهاألعضاء اهتمام وا 

وفيما يتعلق المزيد من المعلومات.  توفيرمن أجل  الصندوقالخاص بمؤشر الضعف مخصصة حول  دورة
ال يستبعد  التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقباالنتقائية القطرية، أوضحت اإلدارة أن نموذج أعمال 

دعم العمليات الجارية ف:  ويواصلجديد،  تمويلتحصل على بلدان، بل يضمن تسلسل أفضل للبلدان الت: 
 .البلدان المتبقية

أداة  اءوأخيرا، أتدت اإلدارة من جديد أنه ف: التحليل النهائ:، يعتبر نظام تخصيص الموارد على أساس األد -18
يدعمها. وعلى هذا إنه نظام تخصيص الموارد على أساس األداء الرؤية، بل  يوجهال و  .رؤية المنظمةتنفيذ ل

تتماشى ف: التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق تخصيص الموارد على أساس األداء  معادلة، فإن النحو
تعديل  وسيتون من الصعبوترتيزه على أفقر البلدان.  التجديد الحادي عشر للمواردمع نموذج أعمال 

 يةالهيتلبشأن  قراراتسيتعين اتخاذ رؤية. و  ف: ظل غيابنظام تخصيص الموارد على أساس األداء  معادلة
قبل التجديد الثان: عشر لموارد الصندوق رؤية لفترة وضع للصندوق، وستتون هناك حاجة إلى  ةالمالي

تلك  الفترة. وتبين التجربة من المؤسسات المالية الدولية األخرى أنلتلك النظام  استعراض هذاالشروع ف: 
مشاورات هيئات الأثناء  على أساس األداءنظام تخصيص الموارد معادالتها الخاصة بعدل تُ  المنظمات
 ،هى منه الصندوق مؤخراته: ليست استعراضات شاملة مثل االستعراض الذي ان. و الموارد تجديدالخاصة ب

ولتنها تعديالت صغيرة إلى حد ما تسمح بالمواءمة بين آلية تخصيص الموارد ورؤية المؤسسة المالية 
 الدولية.

 من جدول األضعمال: مسائل أخرى 5 البند

 8اتفقت مجموعة العمل على عقد االجتماع المشترك مع مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال ف:  -19
 أتتوبر/تشرين األول. 29ف:  ا، واالجتماع القادم له2018أتتوبر/تشرين األول 


