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محاضر االجتماع العاشر لمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على 
  أساس األداء

تخصيص الموارد على أساس تعكس هذه الوثيقة المناقشات التي أجرتها مجموعة العمل المعنية بنظام  -1
 .2018نوفمبر/تشرين الثاني  19عقد بتاريخ ناألداء أثناء اجتماعها العاشر الم

وبعد مصادقة مجموعة العمل عليها، سوف يتم تشاطر هذه المحاضر مع المجلس التنفيذي للعلم،  -2
 المجلس. مأساس للتقرير الشفهي الذي سيلقيه رئيس المجموعة أماكوستستخدم 

 ألول من جدول األعمال: افتتاح الدورةالبند ا

حضر االجتماع أعضاء مجموعة العمل من كندا، والجمهورية الدومينيكية، واليابان، وكينيا، ونيجيريا )رئيس  -3
زويال البوليفارية. كما حضرها مراقبون من المجلس التنفيذي ، والنرويج، وسويسرا، وجمهورية فينالمجموعة(

سياسة ومّثل إدارة الصندوق في هذا االجتماع مديرة شعبة  ندا، والمملكة المتحدة.من الصين، وألمانيا، وهول
شعبة خدمات اإلدارة المالية؛ وسكرتيرة الصندوق؛ وبعض الموظفين  ة؛ ومدير باإلنابةوالنتائج  العمليات

 .اآلخرين في الصندوق

 البند الثاني من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال

، والذي يضّم البنود التالية: PBAS 2018/10/W.P.1تم اعتماد جدول األعمال المؤقت، الوارد في الوثيقة  -4
تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لفترة  (3)اعتماد جدول األعمال؛  (2)افتتاح االجتماع؛  (1)

 مسائل أخرى. (4)ل المضي قدما؛ يوسب مواردللالتجديد الحادي عشر 

 تبنى أعضاء المجموعة جدول األعمال المؤقت دون إدخال أية تعديالت عليه. -5

 .PBAS 2018/10/W.P.1/Rev.1 في الوثيقة وسيتم تنقيح جدول األعمال وعرضه -6

تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لفترة التجديد الحادي البند الثالث من جدول األعمال: 
 ل المضي قدمايوسب مواردعشر لل

قّدمت إدارة الصندوق عرضا أوجزت فيه عملية استعراض نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  -7
مثل إدخال مؤشر الضعف الخاص بالصندوق في  ،وخصائصه األساسية لفترة التجديد الحادي عشر للموارد

أفضل مع  مكون االحتياجات من معادلة النظام، وتعديل تقدير أداء القطاع الريفي كي يتواءم بصورة
دخال أداء الحافظة وقياس الصرف في مكون األداء. إضافة إلى ذلك، فقد  أولويات الصندوق الحالية، وا 

 جيحية لكل من مكوني االحتياجات واألداء في المعادلة.يضا لتوازن أفضل في األوزان التر سعى التعديل أ

وارد الصندوق، قّدمت إدارة الصندوق وصفا وفيما يتعلق بتطبيق معادلة النظام لفترة التجديد الحادي عشر لم -8
لمعيار االنتقائية القطرية لفترة التجديد الحادي عشر للموارد، المستخدم لتحديد البلدان الي ستتلقى موارد 

. وبما يتماشى مع التزام التجديد الحادي عشر للموارد، سيصل العدد اإلجمالي 2019-2021مالية في الفترة 
ية حسب ذات الصلة بتوزيع الموارد األساس عرضت اإلدارة أيضا وصفا لاللتزامات. وقد بلدا 80للبلدان إلى 
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ارد الصندوق مع المجموعات القطرية. وسيتم تشاطر مخصصات البلدان لفترة التجديد الحادي عشر لمو 
 .2018طالعه عليها في دورة ديسمبر/كانون األول المجلس التنفيذي إل

، وّفرت إدارة 2018وكما اتفق عليه أثناء االجتماع التاسع لمجموعة العمل المنعقد في يونيو/حزيران  -9
الصندوق استعراضا للخطوات التالية وجدوال زمنيا مؤقتا الستعراض معادلة نظام تخصيص الموارد على 

من المظاهر ذات الصلة وقد يكون للعديد أساس األداء المخطط له لفترة التجديد الثاني عشر للموارد. 
، وهي تتضّمن، دون الفترة بالهيكلية المالية المتطّورة للصندوق أثر على قائمة البلدان التي ستدرج في هذه

البرنامج الخاص و القدرة على تحّمل الديون، أن تقتصر على، المناقشات الجارية حول تطبيق إطار 
مكانية امتالك الصندوق لنوافذ تمويليو بالهشاشة،  ة متعددة. ومن العوامل األخرى المحتملة التي قد تنشأ ا 

ذات الصلة كتلك أخرى مناقشات و  ، العوامل المذكورة سابقاالمعادلة في السنة القادمةوتؤثر على هذه 
. واقترحت إدارة الصندوق عقد اجتماعين لمجموعة العمل المعنية تماني على سبيل المثاللتصنيف االئبا

لمناقشة أية تبعات على معادلة النظام لفترة التجديد  2019على أساس األداء عام  بنظام تخصيص الموارد
 الثاني عشر للموارد نتيجة لهذه المناقشات.

إلى تشاطر المعلومات المتعلقة  لجهود اإلدارة المستمرة الرامية وعّبر أعضاء مجموعة العمل عن تقديرهم -11
بمعادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، وتطبيقها ومسوغات المتغيرات فيها، وشّجعوا إدارة 

ذي أجري على بالعمل الكبير ال مع االعترافستمرار في القيام بذلك في المستقبل. و االالصندوق على 
عملية ر للموارد، ساد اتفاق بأنه من غير المتوقع إجراء لفترة التجديد الحادي عش استعراض هذه المعادلة

هذه المعادلة في فترة التجديد الثاني عشر للموارد ما لم تستدعي المناقشات الجارية بشأن ل تفكير كاملة إعادة
 ذلك.ق وغيرها من المواضيع ذات الصلة الهيكلية المالية المستقبلية للصندو 

وضوع لمجموعة العمل الستعراض وتحديث المعادلة، سّلط أعضاء وفيما يتعلق باإلطار الزمني الم -11
المجموعة الضوء على أن اإلطار الزمني ونمط االستعراض يعتمد على القرارات التي ستتخذ بشأن الهيكلية 

اتفاق بأن جميع التغييرات المحتملة ستؤخذ بعين االعتبار مع المبادرات األخرى وقاد ساد  المالية للصندوق.
القدرة على تحمل  اطار لصلة، مثل المناقشات الجارية بشأن احتمال توفير نوافذ تمويلية متعددة وتنفيذذات ا
وأشارت إدارة الصندوق إلى أنه سيتم تبني نهج تفاعلي لضمان أن تتم مناقشة القضايا ذات الصلة  الديون.

 .شوئهانمع مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، حال 

طار القدرة لوتساءل عدد من األعضاء عن الرابط بين تطبيق المعاد -12 ة لفترة التجديد الحادي عشر للموارد وا 
على تحمل الديون، وبخاصة باإلشارة إلى الحصة المتوقعة لموارد إطار القدرة على تحمل الديون للفترة 

. وأشير إلى أنه سيتم تشاطر هذه المعلومات مع المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول، 2119-2121
مع مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء والشروط التمويلية لفترة التجديد الحادي عشر 

ي تستخدم للموارد. وسأل أعضاء المجموعة عن انخراط الصندوق مع المؤسسات المالية الدولية األخرى الت
ة، بأن الصندوق عضو في مجموعات العمل التابعة وأوضحت اإلدار إطار القدرة على تحمل الديون. 

للمصارف اإلنمائية متعددة األطراف، والمعنية بكل من قضايا الديون ونظام تخصيص الموارد على أساس 
حول تطبيق إطار القدرة على تحمل  التعلم المنبثق عن هذا األمر في التفكير الدائر حاليا ه يدرجاألداء. وأن
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الديون في الصندوق. وتشاطرت إدارة الصندوق أيضا المعلومات الخاصة باستعراض منهجية إطار القدرة 
 على تحمل الديون الذي أصدره مؤخرا كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 9يونيو/حزيران، والثاني في  18ي ، األول ف2119العمل على عقد اجتماعين لها في عام  وافقت مجموعة -13
مختلف لالجتماع  أكتوبر/تشرين األول. إال أن أعضاء المجموعة طلبوا من األمانة العامة تحديد يوم آخر

 .1األول من هذين االجتماعين، إذا كان ذلك ممكنا

 البند الرابع من جدول األعمال: مسائل أخرى

 لم تتم مناقشة أي مسائل أخرى تحت هذا البند. -14

                                                      
 .2019يونيو/حزيران  18كتاريخ بديل لالجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل،عوضا عن  2019يوليو/تموز  4حددت األمانة العامة يوم 1


