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مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على لعشر  الثاني االجتماعمحاضر 

 أساس األداء

تخصيص بنظام  لمجموعة العمل المعنيةاالجتماع الثاني عشر  خاللالتي دارت  تعرض هذه الوثيقة المناقشات -1

مع المجلس التنفيذي شاطر المحاضر سيتم تو. 2020 سبتمبر/أيلول 7في  انعقد الذيالموارد على أساس األداء 

 .بعد مصادقة مجموعة العمل عليها للعلم

 االجتماعمن جدول األعمال: افتتاح  1البند 

، نيكيةيالدوموأنغوال، وكندا، والجمهورية  نيجيريا )الرئيس(، من مجموعة العملأعضاء  االجتماعحضر  -2

 المجلس التنفيذي من من مراقبونه حضركما . البوليفاريةواليابان، وجمهورية كوريا، وجمهورية فنزويال 

ومثّل إدارة  .وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة وفرنسا،وفنلندا، الصين، بنغالديش، و

شعبة  ة؛ ومديروالنتائجالعمليات سياسات  مدير شعبةو؛ البرامجنائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة  الصندوق

 وغيرهم من موظفي الصندوق. ؛الصندوق سكرتيرالمالية؛ و خدمات اإلدارة

 من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 2البند 

؛ ( افتتاح االجتماع1البنود التالية: )على  ،PBAS 2020/12/W.P.1، الوثيقة المؤقتجدول األعمال  اشتمل -3

التجديد الحادي عشر  فترتي خاللنظام تخصيص الموارد على أساس األداء ( 3( اعتماد جدول األعمال؛ )2)

واعتمد  .أخرى مسائل( 5) ضة؛آلية الوصول إلى الموارد المقتر  ( 4؛ )الثاني عشر لموارد الصندوقالتجديد و

 األعضاء جدول األعمال دون أية تعديالت.

التجديد الحادي  فترتي خاللنظام تخصيص الموارد على أساس األداء من جدول األعمال:  5، و4، و3 البنود

 –ومسائل أخرى  ،ضةآلية الوصول إلى الموارد المقتر  والثاني عشر لموارد الصندوق، التجديد وعشر 

 الخطوات التالية

إال للصندوق،  ةالمالي الهيكلية أساسحجر  بمثابةمساهمات تجديد الموارد  ستبقىأفادت اإلدارة بأنه في حين  -4

. الصندوق فترة التجديد الثاني عشر لمواردخالل سلسلة من اإلصالحات المالية التحويلية  إجراء أنه من المزمع

 لرفدضة مصادر تمويله والوصول إلى موارد مقتر   إضفاء المزيد من التنوع علىبذلك للصندوق  وسيسمح

 على استعراضاإلدارة  عكفتلموارد. وعلى هذا النحو، لفي التجديد الثاني عشر  الجهات المانحةمساهمات 

أكبر مع طبيعة الموارد المالية  أثرحقيق الرامي إلى تالطموح  تماشيآليات الوصول إلى الموارد للتأكد من 

. ويجري دهالوصول إلى موار وشموليةعلى االستقرار المالي للصندوق في الوقت نفسه ظ المتاحة، مع الحفا

: نظام تخصيص الموارد على أساس ، وهمامترابطتين ومتكاملين رغم كونهماالنظر في آليتين متمايزتين 

، الموارد المقترضةآلية الوصول إلى وتخصيص الموارد األساسية، المستخدمة في لية اآلالذي سيظل واألداء، 

 األهلية والوصول إلى الموارد المقترضة. والتي تحدد

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  معادلةعلى  التعديالت نعامة ع لمحة( 1اإلدارة: ) وعرضت -5

( نتائج تطبيق نظام تخصيص الموارد على أساس 2؛ )ومسوغاتهامن التجديد الحادي عشر للموارد  اعتبارا

( الطريقة 3التجديد الحادي عشر للموارد من حيث توزيع الموارد حسب مجموعات البلدان؛ ) الل فترةخاألداء 

زيادة توزيع الموارد على أفقر البلدان مقارنة بالتجديد بموارد لالتجديد الحادي عشر ل معادلةبها  سمحتالتي 

. للموارد التجديد الثاني عشرفترة  خاللظهر أنها ستواصل القيام بذلك الحالية التي ت   والتوقعاتموارد، لالعاشر ل

آلية الوصول باإلضافة إلى ذلك، عرضت اإلدارة التفاعل بين نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وو
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وذلك ، البلدان حسب فئة الدخلللموارد لمجموعات  المتوقع من حيث التوزيع التقديري إلى الموارد المقترضة

 .مرتفع(-)متوسط دالعلى السيناريو  بناء

ومعايير األهلية ضة التي تستند إليها آلية الوصول إلى الموارد المقتر   المقترحة المبادئ كذلكعرضت اإلدارة و -6

مع  التواؤمضة على أساس ثالثة مبادئ رئيسية، وهي الوصول إلى الموارد المقتر   وسيتم تحديد. الخاصة بها

الجدارة االئتمانية  التي تشملالحكومات؛ والضمانات المالية  وطلب؛ اإلنمائية تهوفعاليالصندوق  مهمة

متوسطة الدخل من ضة للبلدان الموارد المقتر   وبذلك ستتم إتاحة. إضافية ديون تحملللمقترضين والقدرة على 

والبلدان متوسطة ذات الجدارة االئتمانية  متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا البلدان باإلضافة إلى الشريحة العليا

من كان ذلك في المائة من التمويل اإلجمالي للصندوق، سواء  80 ما ال يقل عن . واقترحت اإلدارة تقديمالدخل

، وما متوسطة الدخل من الشريحة الدنياوالبلدان  منخفضة الدخلضة، إلى البلدان الموارد األساسية أو المقتر  

البلدان  ستتمكنعالوة على ذلك، و. متوسطة الدخل من الشريحة العليا إلى البلدانلمائة في ا 20يصل إلى 

من الموارد اإلجمالية التي تم نفس الحصة  ما ال يقل عن من الوصول إلى متوسطة الدخل من الشريحة العليا

 في المائة. 11تخصيصها لها خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد، والتي تبلغ 

في  نظرا لنجاحهاالحالية لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء  للمعادلةوأعرب األعضاء عن تقديرهم  -7

. وأعرب معظم األعضاء عن دعمهم لمقترح اإلدارة باإلبقاء على فقرا وحاجةالبلدان  أشدتوزيع الموارد على 

 تنقيحالحاجة المحتملة إلى  وتم ذكرموارد. لالتجديد الثاني عشر ل خالل فترةتغيير  أي دونمن الحالية  المعادلة

 .الصندوق التوصل إلى اتفاق في مشاورات التجديد الثاني عشر لموارد بعد المعادلة

أشارت وضة. حاجة إلى آلية منفصلة لتخصيص الموارد المقتر   هنالكتساءل بعض األعضاء عما إذا كانت و -8

م تخصيص الموارد على أساس األداء على تخصيص الموارد نظال الحالية ليةاآلتعمل  في حيناإلدارة إلى أنه 

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  ويحددشروط التمويل. ب فإنها غير مرتبطةضة، األساسية والمقتر  

 على اقتراض الموارد.ته قدر عنالنظر  بغضوأدائه  البلدعلى أساس احتياجات  المخصصات

ممارسات المؤسسات المالية الدولية األخرى، أبلغت اإلدارة  حولاستجابة لطلبات الحصول على معلومات و -9

عادة بين الموارد األساسية والموارد  تميزوالمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات تمويل التنمية ال  المصارفأن 

جهات  ال توجد، مصرفاوليس  صندوقاه ، وبالنظر إلى طبيعة الصندوق باعتباراألساسضة. وعلى هذا المقتر  

اتباع  ضة أن تكفلمن شأن آلية الوصول إلى الموارد المقتر  مباشرة متاحة. وكآلية لتخصيص الموارد،  ةمقارن

 ذلك ويعداسترداد تكاليف االقتراض.  وتضمناالستدامة المالية للصندوق  وتحمينهج قائم على المخاطر، 

 موارد.لالتجديد الثاني عشر ل خالل فترةبالغ األهمية في سياق مستويات االقتراض المتزايدة المتوقعة  أمرا

المخصصات  تحديدكيف سيتم والطلب العرض.  وضع يفوق فيهأسئلة حول كيفية تعامل اإلدارة مع  وتم طرح -10

خاذ القرارات بشأن المخصصات يتم اتسكيف وموارد إضافية؟  في الوقت الذي يتم فيه حشدفي بيئة دينامية 

وتتم تحسين معايير تحديد األولويات. من أجل  فئات الدخل؟ وأوضحت اإلدارة أن العمل جار  مختلف بين 

إحالتها إلى المجلس التنفيذي للموافقة قبل  المشروعاتتقييم من أجل  للفعالية اإلنمائيةمصفوفة ب حاليا االستعانة

آلية الوصول ؛ ويمكن وضع نوع مماثل من اآلليات لضمان استيفاء المشروعات للمعايير المحددة في عليها

الصندوق ومع برامج الفرص االستراتيجية القطرية  مهمةمع  التواؤم، بما في ذلك إلى الموارد المقترضة

 ستراتيجية القطرية.ومذكرات اال

إطار االقتراض  من قبيلشات حول عدد من القضايا المترابطة مزيد من المناقالأن إجراء  إلى األعضاء وأشار -11

التخاذ قرار  أحد المتطلبات األساسيةمختلفة كان  يةشروط إقراض نحو التخرجالمتكامل للصندوق واالنتقال/

مسألة تخصيص الموارد  بارتباط مجموعة العمل تأقرو. ضةآلية الوصول إلى الموارد المقتر  مستنير بشأن 

 بشكل يضمناالنتقال/التخرج والتسعير. وسيتعين تحديد أسعار الصندوق  حولالمناقشات الجارية وتوافرها ب

ما يمكن  حيثمن الطابع التنافسي استرداد التكاليف األساسية المتعلقة باالقتراض بالكامل مع الحفاظ على 
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المتبعة سيتم تقييم المخاطر ومعالجتها على غرار الممارسات ولألعضاء الحصول عليه من أسواق السندات. 

 المؤسسات المالية الدولية األخرى. في

آلية الوصول إلى  حولالورقة المطروحة للمناقشة في الندوة غير الرسمية تتضمن وافقت اإلدارة على أن و -12

 وأساليبالمخاطر؛  ضبطبير : تداعنمعلومات إضافية  2020 تشرين األول/أكتوبر 6 في ضةالموارد المقتر  

مقارنات، حيثما أمكن، مع الالطلب قدرة العرض؛ وإجراء فيها تجاوز ي التيسيناريوهات الوتحديد األولويات؛ 

 متعددة األطراف والمؤسسات المالية الدولية األخرى. المصارف اإلنمائية المستخدمة فياآلليات 

مجموعة العمل بعد الندوة غير الرسمية  النعقاد اجتماعالمواعيد المحتملة  استطالعوافقت اإلدارة على كما  -13

 مجموعةقدم تسو. مراجعة الحساباتوقبل االجتماع التالي للجنة  ضةآلية الوصول إلى الموارد المقتر  حول 

لفترة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  حولللمناقشة  تقنيةالعمل، باالشتراك مع اإلدارة، مدخالت 

تحويل في  مع المجلس واالنخراطموارد، مع مراعاة مسارات العمل األخرى ذات الصلة لالثاني عشر ل التجديد

 مناقشة االنتقال/التخرج.ب المتعلقةللصندوق والخطوات التالية  ةالمالي ةيالهيكل
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مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على لاالجتماع الثالث عشر محاضر 

 أساس األداء

لمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد يرد في هذه الوثيقة موجز لمناقشات االجتماع الثالث عشر  -1

 .2020أكتوبر/تشرين األول  23على أساس األداء الذي انعقد في 

 االجتماعمن جدول األعمال: افتتاح  1البند 

وأنغوال، وكندا، والجمهورية الدومينيكية،  نيجيريا )الرئيس(، من مجموعة العملأعضاء  االجتماعحضر  -2

مراقبون من المجلس ه حضركما . البوليفاريةواليابان، وجمهورية كوريا، وسويسرا، وجمهورية فنزويال 

نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة  ومثّل إدارة الصندوق التنفيذي من الصين، وفرنسا، والواليات المتحدة.

شعبة خدمات اإلدارة المالية؛ وأمين الخزانة؛  ة؛ ومديروالنتائجالعمليات ومدير شعبة سياسات البرامج؛ 

 سكرتير الصندوق؛ وغيرهم من موظفي الصندوق.و

 األعمال: اعتماد جدول األعمالمن جدول  2البند 

( محاضر 3( اعتماد جدول األعمال؛ )2( افتتاح االجتماع؛ )1تضمن جدول األعمال المؤقت البنود التالية: ) -3

وإقرار مناقشة ( 4االجتماع الثاني عشر لمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء؛ )

 ضة؛( آلية الوصول إلى الموارد المقتر  5)دورة تجديد الموارد(؛ ) ثالث سنواتللمخصصات يغطي فترة نهج 

 .أخرى مسائل( 6)

 المنقحة اآلن في الوثيقة ترد الصيغةمع إدخال تعديل واحد عليه )المؤقت جدول األعمال  األعضاءاعتمد و -4

PBAS 2020/13/W.P.1/Rev.1 ،)مناقشة وإقرار نهج ب المتعلقمن جدول األعمال  (4)حذف البند  وهو

 .فيه في اجتماع مقبل سيتم النظرثالث سنوات )دورة تجديد الموارد(، والذي  للمخصصات يغطي فترة

محاضر االجتماع الثاني عشر لمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد من جدول األعمال:  3البند 

 األداءعلى أساس 

بنظام تخصيص الموارد على أساس  ةالمعني لمجموعة العملضر االجتماع الثاني عشر امت الموافقة على محت -5

 .على المنصة التفاعلية للدول األعضاء سيتم نشرهافي وثيقة منقحة  سيتم إدخالهاألداء مع تصحيح واحد 

 آلية الوصول إلى الموارد المقترضةمن جدول األعمال:  4لبند ا

دعم الصندوق في  يتمثل في آلية الوصول إلى الموارد المقترضةأن الهدف من  في البداية، أشارت اإلدارة إلى -6

مستويات أعلى من االقتراض مع ضمان االستدامة ل إيجاد حيزمن خالل فيه  والمنح القروض برنامجتوسيع 

آلية تكميلية لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، وبصفتها . الفعالية اإلنمائيةالمالية وااللتزام بمبادئ 

توسيع نطاق التدخالت الناجحة في البلدان منخفضة الدخل  آللية الوصول إلى الموارد المقترضة أن تيّسريمكن 

لصالح البلدان إلى الموارد  الشمولية في الوصولعن إتاحة  فضالالدنيا، متوسطة الدخل من الشريحة والبلدان 

 .الدخل من الشريحة العليا متوسطة

ويتوخى . واقترحت اإلدارة إطارا زمنيا يسمح بإنشاء اآللية في بداية التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق -7

والمجلس التنفيذي  مراجعة الحساباتلجنة  على آلية الوصول إلى الموارد المقترضة عرضالزمني  اإلطار

الصندوق  ومعاييره في تمويلالتعديالت على سياسات  إدخالوسيكون من الضروري . 2021 نيسان/في أبريل

للموافقة هذه التعديالت إلى مجلس المحافظين  وستتم إحالة آلية الوصول إلى الموارد المقترضة،من أجل تنفيذ 

 .2022 شباط/في فبراير عليها
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 مهمةمع ستتماشى  المقترضةالوصول إلى الموارد آلية  أن األعضاءاإلدارة  طمأنتوفي ردها على األسئلة،  -8

نظام تخصيص الموارد على أساس في وأن عملية التخصيص والتنفيذ ستعكس ما هو قائم بالفعل  ،الصندوق

 تشمليتم تحديد أهلية البلد على أساس أمور وساألداء. وعلى هذا النحو، سيجري استعراض توفر الموارد؛ 

سيتم إبالغ البلدان المؤهلة وطلب و؛ والحدود اإلفرادية القطرية ،الديون تحملوالقدرة على  ،الجدارة االئتمانية

لعمليات التصميم الحالية  وفقاتصميم المشروعات  وسيجرياألموال المقترضة؛  إلى بالوصولتأكيد اهتمامها 

اسات مع سي وبالتواؤم -باستخدام مصفوفة الفعالية اإلنمائية  - الفعالية اإلنمائيةمع التركيز على  الصندوقفي 

 إدارةاإلبالغ والرصد مع إطار  وسيتوافق. المتبعة فيه الصارمة االستعراضوآليات  ،وإجراءاته ،الصندوق

 .الصندوق النتائج لفترة التجديد الثاني عشر لموارد

التجديد الثاني الخاصة بمشاورات هيئة الات التي تم التوصل إليها خالل يالموارد وفقا لالتفاق وسيتم توزيع -9

على سبيل المثال مستويات التوزيع المتفق عليها ومنها الصندوق وعمليات المجلس التنفيذي،  لمواردعشر 

. وغيرهابرنامج القروض والمنح المخصصة ألفريقيا جنوب الصحراء،  والحصة اإلجمالية منفئة دخل  حسب

 .المخصصاتفي تحديد أولويات  دورا المعاييرهذه  كما ستؤدي

فإنها تشير إلى أن مسألة التسعير قراض، تنافسية إلعادة اإلإلى ضمان شروط  الحاجةوإذ تالحظ اإلدارة  -10

الروابط  نتيجة، وذلك على وجه التحديد آلية الوصول إلى الموارد المقترضة للنظر فيها إلى جانب مطروحة

ضين استنادا إلى حسب مجموعات المقتربين البلدان  ومتمايزا اتنافسي وسيكون التسعير. المسألتين هاتينبين 

إقراض الموارد  ستتم إعادةذلك،  إلى وباإلضافة. في التنميةومرحلة االنتقال ووجود حالة هشاشة،  ،فئة دخلهم

 استحداثعلى هذا النحو، اقترحت اإلدارة وتكاليف اقتراضه. لالصندوق  استردادالمقترضة بطريقة تضمن 

هيئة في سياق  حاليا تتمرسوم التزام ورسوم مقدمة. وستؤثر نتيجة المناقشات الجارية حول التخرج، والتي 

 .في هذا الصدد المقبلة ، على التطوراتالصندوق مواردلالتجديد الثاني عشر الخاصة ب المشاورات

 سيتطلبتحديد التسعير، ولكن  يخص معلما بارزا فيما يعتبرأقرت اإلدارة بأن التصنيف االئتماني للصندوق و -11

. وحتى يتسم بقابلية التنبؤ به وبموثوقيته سعر مرجعي خاص بالصندوقتحديد حتى يتم  الوقت بعضاألمر 

 ذلك الحين، سيتم استخدام معيار التسعير الخاص بالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير.

الخسارة  أثرالجدارة االئتمانية للبلدان، وتقييم  ورصد إلدارة هيكلية المخاطر الالزمة وجود اإلدارةوأكدت  -12

 مستمر.بشكل  بناء الحافظة ورصداالئتمانية غير المتوقعة المحتملة على الحافظة، 

ضةتطبيق  إمكانيةعلى استفسار حول  اردو -13  بصرفضة على الموارد المقتر   آلية الوصول إلى الموارد المقتر 

ضة الموارد المقتر   كافة جمعالسندات(، أكدت اإلدارة أنه سيتم  سوق السيادية أوالمصادر مصدرها ) عنالنظر 

سيتم االستحقاق والتكلفة، وأجل  ناحيةمتوسط مرجح من على أساس  اعتبارها ديون يتم حافظة من أجل تشكيل

 القدرة التنافسية واسترداد التكاليف. الكفيلة بضمانبعد ذلك النظر في شروط اإلقراض المناسبة 

سؤال بشأن إطار الفعالية اإلنمائية، أكدت اإلدارة أنه سيتم تحديثه تمشيا مع التزام التجديد الثاني  ىعلوردا  -14

تغييرات  إدخالالمتوقع  غير أنه من غير ،مع أفضل الممارسات التواؤمسيضمن التحديث وموارد. لعشر ل

 .الفعالية اإلنمائيةمصفوفة  علىكبيرة 

موضع  التي تتسم بوضوح أكبر ستكون األمثلة والحاالت التوضيحية وآليات الوصول أنواقترح األعضاء  -15

 .دورة مقبلةترحيب في 

نظام ب المعنية عملالدور ونطاق مجموعة  ت هناك حاجة إلى استعراضاألعضاء عما إذا كان واستفسر -16

آللية الوصول  اعراضهاست مجموعة العمل تواِصلالموارد على أساس األداء. وتم االتفاق على أن  تخصيص

ضة، خبرة إضافية االستعانة بتم تسو. وتكوينها ااختصاصاته إمكانية تنقيح أيضاناقش توأن  إلى الموارد المقتر 

 هذه المهمة. إتمام للمساعدة في
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 عقد االجتماععقد اجتماع آخر قبل نهاية العام. والتزمت األمانة بتحديد خيارات  ت مجموعة العملاقترحو -17

 في الوقت المناسب. االتصالومعاودة 

 مسائل أخرى من جدول األعمال: 5لبند ا

 .االجتماع اختت مخرى واأل المسائلبنود في إطار  ةأي ت طرحلم  -18


