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بنظام تخصيص الموارد على  ةالعمل المعني مجموعةعشر ل الرابع محاضر االجتماع

 أساس األداء

بنظام  ةالعمل المعني مجموعةلعشر  الرابعلمناقشات التي دارت في االجتماع ل تعرض هذه الوثيقة ملخصا -1

 .2020 األولكانون /ديسمبر 15قد في تخصيص الموارد على أساس األداء الذي ع  

 من جدول األعمال: افتتاح االجتماع 1البند 

العمل من أنغوال وكندا والجمهورية الدومينيكية واليابان ونيجيريا )الرئيس(  مجموعةحضر االجتماع أعضاء  -2

مراقبون من المجلس أيضا وجمهورية كوريا وسويسرا وجمهورية فنزويال البوليفارية. وحضر االجتماع 

الصندوق ممثلة إدارة وكانت . بنغالديش والصين وألمانيا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكيةالتنفيذي من 

ومدير  ؛دائرة العمليات الماليةل المساعدونائب الرئيس  ؛إدارة البرامج دائرةد لالمساعنائب الرئيس من خالل 

مدير مكتب إدارة والخزانة؛ أمين ودارة المالية؛ اإلخدمات شعبة  ةرومديشعبة سياسات العمليات والنتائج؛ 

 .الصندوق؛ وغيرهم من موظفي الصندوق وسكرتير ة؛يمخاطر المؤسسال

 جدول األعمال اعتمادمن جدول األعمال:  2البند 

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

بنظام تخصيص الموارد  ةالعمل المعني مجموعةمواعيد اجتماعات ( 4؛ )ضةالحصول على الموارد المقتر  

 ( مسائل أخرى.5؛ )2021في عام  على أساس األداء

 .األعضاء جدول األعمال المؤقت بصيغته المقترحة واعتمد -4

 آلية الحصول على الموارد المقترضة: من جدول األعمال 3البند 

عرضها باإلشارة إلى العالقة بين إطار االقتراض المتكامل، الذي وافق عليه المجلس الصندوق بدأت إدارة  -5

آلية الحصول على الموارد ، وكانون األول/في ديسمبر الحادية والثالثين بعد المائةالتنفيذي في دورته 

 لتحقيقستفادة من الموارد األساسية الطريق أمام الصندوق لال إطار االقتراض المتكامل. وسيمهد ضةالمقتر  

 ضةلية الحصول على الموارد المقتر  آلالمصدر الرئيسي  -ضة مهمته من خالل ضمان توفير األموال المقتر  

في إضفاء  هتأدبالدور المهم الذي  العمل مجموعةالصندوق لبرنامج القروض والمنح. كما ذّكرت إدارة  -

 .ضةالموارد المقتر   آلية الحصول علىالطابع الرسمي على 

، بما في ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   مقترحاتعرضا ووصفت كيفية عمل  إدارة الصندوقوقدمت  -6

عملية ومعايير االنتقائية القطرية للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق؛ وذلك العناصر المتفق عليها حتى اآلن؛ 

آلية الحصول ؛ وشروط التمويل لموارد ضةالموارد المقتر   آلية الحصول على منلى موارد عصول البلدان ح

 .ضةعلى الموارد المقتر  

نظام تخصيص  االحتفاظ بمعادلةالتوصل إلى اتفاق بشأنها ما يلي:  جرى بالفعلتضمنت العناصر التي و -7

موارد؛ للتجديد الثاني عشر لللموارد خالل االتجديد الحادي عشر المستخدمة في الموارد على أساس األداء 

من الشريحة الدخل  المتوسطةفي المائة من الموارد األساسية للبلدان المنخفضة الدخل/البلدان  100تخصيص و

، بما من الشريحة العلياالدخل  المتوسطةفي المائة من برنامج القروض والمنح للبلدان  20إلى  11و الدنيا

للبلدان ذات الجدارة  ةمتاح ضةالموارد المقتر  آلية الحصول على كون تيتماشى مع مناقشة التخرج؛ وأن 

آلية الحصول على  من تحصل على مواردقائمة على المخاطر للبلدان التي حدود قصوى تحديد واالئتمانية؛ 

؛ واحدي بلد ألفي المائة من برنامج القروض والمنح  5 قدره ، مع االحتفاظ أيضا بحد أقصىضةالموارد المقتر  
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على ستكون قائمة على الطلب ويمكن التنبؤ بها )ليس  ضةية الحصول على الموارد المقتر  آلالتأكيد على أن و

آلية الحصول على أوال(؛ وإدراج بعض المقترضين اإلضافيين في  يحصل على المواردمن يأتي أوال أساس 

 ةطمأنجرت كما التجديد العاشر لموارد الصندوق. إطار ، وخاصة أولئك الذين اقترضوا في ضةالموارد المقتر  

فعالية الالصندوق ومبادئ  مهمةاألعضاء إلى أن جميع المشروعات التي يمولها الصندوق ستتماشى مع 

 النظر عن مصدر التمويل. بصرف، اإلنمائية

 ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   استعراضبعد ذلك لمحة عامة عن عملية  إدارة الصندوقوقدمت  -8

مناقشات لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي والموافقة في ستتوج والخطوات المقبلة المتوقعة، والتي 

إدارة التي تسعى  مسائل. وأدى ذلك إلى مناقشة ال2021 نيسان/المحتملة من قبل المجلس التنفيذي في أبريل

بعضها في االجتماع السابق عليها، والتي كان قد ط رح  العمل مجموعةالحصول على موافقة إلى  الصندوق

التجديد الثاني عشر في لبلدان امعايير انتقائية المسائل هي هذه و. تشرين األول/في أكتوبر العمل مجموعةل

؛ والتمايز في شروط ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  الحصول على موارد من عملية ولموارد الصندوق؛ 

 .ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  موارد الخاصة بالتمويل 

التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المستخدمة في نتقائية االاإلبقاء على معايير  إدارة الصندوقاقترحت و -9

استندت المعايير إلى التركيز االستراتيجي )البلدان و. أيضا وتطبيقها في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

 مشروعاتالملكية )ال توجد و(؛ ساريةديها برنامج فرص استراتيجية قطرية/مذكرة استراتيجية قطرية التي ل

شهرا(؛ والقدرة على االستيعاب  12ألكثر من  ةنظيرالجهة الفي انتظار توقيع ووافق عليها المجلس بالفعل 

 (.األموال صرفب الجارية العملياتتقوم )

آلية الحصول على  منلى تمويل عصول حالعملية التشغيلية لل باستفاضةبعد ذلك  إدارة الصندوقتناولت و -10

إدارة الطلب؛ والتصميم ؛ و: التوافر واألهليةستستند إلى ثالثة أسس، موضحة أن العملية ضةالموارد المقتر  

ب ع  الش  أيضا مسؤوليات  إدارة الصندوقاألعضاء في االجتماع األخير، حددت قدمه استجابة لطلب و. تنفيذوال

تحديد الحدود القائمة على المخاطر عملية  إدارة الصندوقوصفت ومختلفة من العملية. الجزاء ألل بالنسبة

 .ضةلية الحصول على الموارد المقتر  المؤهلة آل األولوية بين البلدانوتحديد 

التجديد الثاني عشر لموارد المشاركة في بلدان الأن  إدارة الصندوقوفيما يتعلق بالتوافر واألهلية، أوضحت  -11

 وتجريهعلى استيعاب ديون إضافية،  تهوقدرللبلد الجدارة االئتمانية  يستند إلىألهلية لالصندوق ستخضع لتقييم 

لى عصول حأو أفضل ال ةمعتدل التي تكون في حالة مديونية حرجةالمالية. ويمكن للبلدان  دارةاإلخدمات شعبة 

تكون في البلدان المعرضة لمخاطر عالية أو التي ولن تكون جراءات الواجبة؛ ضة باتباع اإلالموارد المقتر  

القائمة على  القطريةحدود التحديد  -مؤهلة. وفيما يتعلق بالخطوة التالية في العملية  حالة مديونية حرجة

ستقود وحدة إدارة المخاطر عملية التقييم. وستحدد الخزانة بدورها حجم  - حافظةالمخاطر لضمان جودة ال

في االجتماع األخير، سيستند وعلى النحو الذي نوقش . ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  مظروف  إجمالي

 .الموارد المتاحة لعقد االلتزاماتإلى  ذلك

لية آلالشريكة المؤهلة  باالتصال بالبلدانإدارة البرامج  ئرةداقوم توفيما يتعلق بالخطوة الثانية، إدارة الطلب، س -12

آلية الحصول على موارد من عن األهلية وضمان االهتمام ب هاإلبالغ ضةالحصول على الموارد المقتر  

لى عصل حالتي ت األولوية بين البلدان. وركزت الخطوة التالية على تحديد ضةالحصول على الموارد المقتر  

والبرامج  مشروعات. وستكون الخطوات األخيرة هي تصميم الضةالحصول على الموارد المقتر  آلية موارد 

بما يتماشى مع اإلجراءات الحالية للصندوق وموافقة المجلس  ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  الممولة من 

 التنفيذي للصندوق.

 قائمة على حدودتمام خاص: وضع األعضاء عن اهبشأنهما على جانبين أعرب  إدارة الصندوقوركزت  -13

إدارة القائمة على المخاطر، أكدت  القطرية الحدودب. وفيما يتعلق األولوية بين البلدانالمخاطر وعملية تحديد 
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ال سيما و، ةالجديد ةالمالي يةدارة المخاطر في إطار الهيكلإلصارمة على أهمية تطبيق ممارسات  الصندوق

آلية الحصول على الموارد نهج إدارة المخاطر فيما يتعلق ب وسيستندضة. المقتر  عند التعامل مع الموارد 

النظر عن مصادر  بصرفالبلدان ) بحسبللمخاطر تجميع التعرض  (1لى مبدأين أساسيين: )إ ضةالمقتر  

لطمأنة المقرضين للمخاطر التعرض استخدام معايير محددة إلدارة  (2التمويل وآليات التخصيص(؛ )

دارة المخاطر، إل ةسليم اجه  فضل الممارسات ويستخدم ن  وفقا ألووكاالت التصنيف بأن الصندوق يعمل 

 بلد.لكل للمخاطر التعرض قطرية للمساعدة في تحديد أقصى حد ممكن من الحدود الوأبرزها إدخال 

اآلمنة والسليمة  دارةمجال اإلأنه تمشيا مع أفضل الممارسات في  إدارة الصندوقوباإلضافة إلى ذلك، أوضحت  -14

الجدارة االئتمانية  يراعيأن بالتالي  ينبغيضة لى الموارد المقتر  أي بلد عصول حللتعرض للمخاطر، فإن 

 حافظةتركيز أيضا  وسيوضع في االعتبار. هالفردية للبلد ومعايير المخاطر األخرى مثل استهالك رأس مال

التحليل والرصد إجراء ة يالقروض. وسيكفل مكتب إدارة المخاطر المؤسس حافظةوض وجودة ائتمان القر

 المناسبين لهذه العوامل.

البلدان على مستوى هذه العملية ست جرى أن  إدارة الصندوق، أوضحت األولوية بين البلدان بتحديدوفيما يتعلق  -15

. وستشمل المعايير منها ضة العرضإذا فاق الطلب على الموارد المقتر   اتمستوى المشروع وليس على

تضمن تالمستخدمة عناصر مكون االحتياجات في معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، والتي 

الخاص سكان الريف، ومؤشر الضعف نسبة الدخل القومي اإلجمالي، ونصيب الفرد من متغيرات مثل 

إدارة ، طمأنت ةاألولوي تحديد. وعند تهحافظعناصر اإلضافية تصنيف هشاشة البلد وأداء الصندوق. ومن الب

 في االعتبار. ستوضعاألعضاء أن جميع التزامات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  الصندوق

التمويل.  في شروط التمايزركز على يبعد ذلك إلى الجزء الثالث من المناقشة، والذي  إدارة الصندوقانتقلت و -16

 ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  أن المبادئ التوجيهية لشروط تمويل موارد  إدارة الصندوقذكرت و

يضمن االستدامة المالية سعلى أن التسعير س لط الضوء التخرج. و اتمناقشمن  2ستكون متماشية مع الركيزة 

 سيستمره أن إدارة الصندوقأوضحت ولموارد األساسية. من اللصندوق والمقترضين وأنه لن يكون هناك دعم 

 المعمول بهعلى النحو المسارات االقتصادية للبلدان،  استنادا إلىتمايز األسعار في شروط التمويل  تحديد

 .2019بالفعل في عام 

حيث أن هناك حاليا أربع فئات مختلفة لتمييز البلدان من إلى  إدارة الصندوق أشارتوعالوة على ذلك،  -17

مع األعضاء لتحسين تلك الفئات لتعكس بشكل أفضل مبادئ التخرج،  تجري دراستهامساراتها االقتصادية. و

التي ال تحصل  من الشريحة الدنيا فئة جديدة للبلدان المنخفضة الدخل/البلدان المتوسطة الدخل الستحداث أيضاو

 ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  من  الحصول على موارد، للسماح لها بةعاديقروض بشروط حاليا على 

 إدارة الصندوق أوضحت. ولتكاليفل لصندوقامع ضمان استرداد ولكن ، دخال األعلىالبلدان من  بأسعار أقل

من الشريحة البلدان المتوسطة الدخل )فئات البلدان الثالثة األخرى ل ستزيد تدريجيا العالواتبعد ذلك كيف 

قل يالتي  ة الدخل من الشريحة العليا، والبلدان المتوسطةعاديبشروط التي تحصل بالفعل على تمويل الدنيا 

 ة الدخل من الشريحة العلياوالبلدان المتوسط، التخرج اتمناقشالذي يؤهل للدخول في دخل العن عتبة دخلها 

ستوعب التمايز سي. ولذلك فإن (التخرج اتمناقشالذي يؤهل للدخول في دخل العتبة عن دخلها  يزيدالتي 

 فوق ةصغير  عالوةدخال األعلىالبلدان تدفع عني فعليا أن سيالمنخفض للبلدان المنخفضة الدخل و التسعير

 الصندوق.من قتراض الالتكلفة اإلجمالية ل

حدد بمزيد من ي  س، العمل مجموعةإلى أن النهج، بما في ذلك التوجيهات الواردة من  إدارة الصندوقأشارت و -18

كانون /الدول األعضاء في يناير ستعمم على، والتي ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  التفصيل في ورقة 

في الورقة إلى القيام بذلك بشكل أكبر الدول األعضاء المهتمة بالمساهمة  إدارة الصندوق. ودعت 2021 الثاني

 .ةمواصلة المناقشات الثنائي عن طريق
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آلية الحصول على العمل جوانب محددة لعمل  مجموعة ت، ناقشإدارة الصندوقالذي قدمته عرض الوبعد  -19

 .هاوالتسعير المرتبط بموارد ضةالموارد المقتر  

 األولوية بين البلدانإدارة الطلب وتحديد 

مزيد من التفاصيل بشأن الالمشروعات وطلبوا  ة بينولوياألاستفسر العديد من األعضاء عن كيفية تحديد  -20

والحفاظ على المعايير ثابتة  التحيزالتأكيد على أهمية تجنب  جرىفي هذه العملية. و ست ستخدمالمتغيرات التي 

، وكيف ةلكل معيار من معايير تحديد األولوي عطى. وط لب توضيح أيضا بشأن الوزن الذي سي  بمرور الوقت

 .بها مرتبطة معادلةسيتم تطبيقه، وما إذا كانت هناك 

آلية الحصول على الموارد موارد لى عصول حلتنظيم ال معادلةيقترح  أن الصندوق الدارة اإلوأكدت  -21

اعتبارات المخاطر. وبعد القائمة على  قطريةالحدود التعتمد األهلية على الجدارة االئتمانية وس. وضةالمقتر  

ما يعكس احتياجات بعند الحاجة،  األولوية بين البلدانذلك، من شأن مجموعة من المعايير أن تساعد في تحديد 

تشمل المعايير عوامل مثل الهشاشة وأداء سوزن محدد لكل معيار. و يعطىلن و؛ هاءوأداكل من البلدان 

. ومن شأن الدعم القائم على األدلة أن يوجه عملية تحديد األولويات ويضمن احترام التزامات التجديد حافظةال

الثاني عشر لموارد الصندوق وأن الصندوق يحافظ على تركيزه على البلدان األكثر احتياجا. وعالوة على 

بطة بمعايير تحديد األولويات، وال مرت معادلةأنه ال توجد  أ وضحذلك، لن تتغير المعايير بمرور الوقت. كما 

إلى أن تحليالت دورات تجديد الموارد السابقة  إدارة الصندوقأشارت ولبلدان. قصوى لالحدود البتحديد 

لموارد في نفس الوقت ولكن االستيعاب كان سلسا في العادة خالل السنوات لجميع البلدان  عدم استخدامأظهرت 

 اعد في إدارة الطلب والعرض.الثالث لتجديد الموارد، مما سيس

العمل بأن التزامات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق تنطبق على جميع  مجموعة إدارة الصندوقذّكرت و -22

آلية على أن  إدارة الصندوق. وأخيرا، شددت ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  الموارد، بما في ذلك 

ر بطلب أكالستكون آلية قائمة على الطلب وأن الصندوق سيرصد ما إذا كان  الحصول على الموارد المقترضة

لموارد بطريقة شفافة لمن العرض. وسيسمح تحديد األولويات للصندوق بالوفاء بالتزامات التجديد الثاني عشر 

 ويمكن التنبؤ بها.

 ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  تسعير موارد 

التي  الطريقة بشأنمزيد من التفاصيل الطلب البعض وم للتسعير المتمايز. أعرب معظم األعضاء عن دعمه -23

ما هي تقديم أسعار تنافسية، مقارنة بإصدارات السندات )بما في ذلك  أنه يستطيعسيضمن بها الصندوق 

 اإلقراضإعادة لمنظمة والتي ستمكنها من بالنسبة لالتكلفة المعقولة ما هي م طبق( وكيف سيقيّ  التي ست   العالوات

 .الذاتيةها حافظتتكاليف مع ضمان استرداد متوسط  تيسيريةبأسعار شبه 

 ضة تتطلب تسعيرا مختلفا عن التسعير المعمول به حاليا.أن الموارد المقتر  إلى  إدارة الصندوق وأشارت -24

شروط أكثر هلة لمن الشريحة الدنيا المؤللبلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل ذلك يسمح وس

، وهو ما لم يكن الحال حتى اآلن. وهذا هو سبب الحاجة إلى فئات تيسيريشبه  تسعيرلى عصول حبال تيسيرية

سيضطلع بها الصندوق ووضع منهجية تسعير خاصة بالصندوق عملية معقدة  وتعتبر عمليةتسعير مختلفة. 

، بمجرد أن يكون لديه المزيد من مواردلل الثالث عشرموارد أو في التجديد لقرب نهاية التجديد الثاني عشر ل

اقترح . ولذلك، وأسعارها من مستثمري القطاع الخاص هايمكن أن يقترض األموال التياليقين بشأن أحجام 

المعمول به اآلن، أي  للنظاماإلبقاء على نظام تسعير مشابه قدر اإلمكان  في هذه المرحلة األولىالصندوق 

أقل قليال  المنخفضة الدخلمبادئ البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، بينما يقترح أن تدفع البلدان يستند إلى  نظام

التي يزيد دخلها عن عتبة الدخل الذي يؤهل للدخول في  من الشريحة العلياالدخل  المتوسطةوأن تدفع البلدان 

 ضة.لموارد المقتر  على ا قليالأعلى مناقشات التخرج 
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لن تتمكن من الحصول على  من الشريحة العلياالدخل  المتوسطةالبلدان وهناك تغيير رئيسي آخر يتمثل في أن  -25

؛ وأنه سيتم إدخال مفهوم رسوم االلتزام والرسوم األولية المتوسطمن لمدد قروض أطول للغاية  تيسيريةأسعار 

 تكبدها.يلتكاليف التي االصندوق أن يطابق ضمان من أجل 

 القائمة على المخاطر ود القطريةالحد

موارد لى عصول حلجميع البلدان حد لل كان سيكونالتفاعل بين أهلية البلد وحدود البلد وما إذا  عنرح سؤال ط   -26

. وباإلضافة إلى ذلك، أعرب األعضاء عن رغبتهم في معرفة التصنيف ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  

ستخدم لتحديد التي ست   ما هي المعادلةضة ولى الموارد المقتر  عصول حللبلدان لل االئتماني "المثالي" أو المتوقع

 المبالغ التي تحصل عليها البلدان.

الحصول على موارد من إلى  تؤديالضوء على أن التصنيفات االئتمانية للبلدان ال  إدارة الصندوقوسلطت  -27

استهالك رأس المال لكل بلد، في الواقع طريقة لحساب متوسط  فهي. ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  

وضح أنه ال يوجد تصنيف ائتماني "مثالي" أ  . وبمفردهفي النهاية على حدود كل بلد أثر له  سيكونالذي 

 الحدود القطريةبين األهلية و الصلة، بل إن ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  موارد من لى عصول حلل

بسبب حالة ديونه، فسيكون الحد  مؤهال البلدكن يإذا لم ولما كان البلد مؤهال، فسيكون له حد أقصى. أنه طا يه

 .ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  موارد من لى عصول حتمكن من اليصفرا ولن 

، في المستقبل يرأسمالالتخطيط للجودة الحافظة ككل  رصد أهمية إدارة الصندوقوعالوة على ذلك، أوضحت  -28

العمل بأن  مجموعة إدارة الصندوقذّكرت واالئتمانية أساسية لتقييم استخدام رأس المال.  التصنيفاتوأن 

بحيث تظل ضمن  البلدانحدود  يضعكفاية رأس المال لإطار  بموجبالعمل  2019الصندوق بدأ في عام 

محددة  معادلةلن تكون هناك فجميع البلدان حدود، ل أنه سيكونلرأس المال. وفي حين لمخاطر التعرض الحكيم 

آلية الحصول على الموارد الصندوق، عند إدارة  سيسعىمستمر الستهالك رأس المال. و رصدباألحرى ولكن 

إدارة . وأوضحت ةعادي المقدمة بشروطالحالية من القروض  حافظته، إلى الحفاظ على جودة ضةالمقتر  

ونظرا ألنه على مستوى مريح.  سي حتفظ بهالصندوق سيخضع للرصد و أيضا أن مستوى حافظة الصندوق

إبالغ كل من وحساب استهالك رأس المال كل ستة أشهر  سيجريضة برأس المال، الموارد المقتر   يجب دعم

 .النتائجب المجلس التنفيذي ولجنة مراجعة الحسابات

 ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  إلى حاجة  توجدلماذا 

معلومات إضافية  وا، فقد طلبضةآلية الحصول على الموارد المقتر  إلى دعمهم إلنشاء  األعضاء حين أشار في -29

يحتفظ معايير المخاطر حتى  إلدراجعن سبب عدم إمكانية تعديل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 

 الصندوق بآلية واحدة لجميع الموارد.

نظام المعادالت المطبقة في من نوع  معادلةاعتبارات المخاطر في  إدماجأن  إدارة الصندوقوأوضحت  -30

المؤسسات المالية  تقوم بهعن أفضل الممارسات وما  االبتعاديعني ستخصيص الموارد على أساس األداء 

يخصص موارد كافية  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ال (1أن )كذلك  وأ وضح. النظيرةالدولية 

واألموال  ةعادي شروطالمقدمة بمخصصات الترضة بشروط عادية. وهذا يعني عدم التوافق بين للبلدان المق

من الشروط المطبقة على  تيسيريةإلى الحاجة إلى تخصيص موارد للبلدان بشروط أقل  يشيرضة، والمقتر  

د على أساس نظام تخصيص الموارالمعادالت المطبقة في من نوع  معادلةاستخدام  (2الموارد األساسية؛ )

تعتمد سمستحقات بينما على أنها المخصصات البلدان تنظر إلى ألن نظرا عطي انطباعا باليقين ي  ساألداء 

وجود آليتين أن يساعد في فصل الموارد من شأن  (3ضة على المستوى الفعلي لالقتراض؛ )الموارد المقتر  

في المائة من الموارد األساسية  100االلتزام بتوفير ن األعضاء بشأن ئطميضة، واألساسية عن الموارد المقتر  

 المتوسطة الدخلستحصل البلدان  (4؛ )من الشريحة الدنيا للبلدان المنخفضة الدخل/البلدان المتوسطة الدخل
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إلى  11 من المرونة بناء على الطلب، في نطاقإتاحة على قدر ثابت من الموارد بدال من  من الشريحة العليا

 تعهد بها.ممائة حسب االلتزامات الفي ال 20

 المسائل اإلضافية التي ُطرحت

، ردت آلية الحصول على الموارد المقترضةفيما يتعلق بإمكانية النظر في المشروعات اإلقليمية في إطار  -31

 إدارة الصندوقستكون معقدة. وستستفيد  العمليةبأن ذلك سيكون ممكنا من حيث المبدأ ولكن  الصندوقإدارة 

في ضوء ستنظر ، والتنفيذي مجلسالعليهما مؤخرا  وافقمن أول عمليتين إقليميتين  المستخلصةمن الدروس 

 .المشروعات اإلقليمية لتشمل ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  نطاق  توسيعهذه التجربة في إمكانية 

أن اللجنة االستشارية لالستثمار والتمويل هي هيئة داخلية  إدارة الصندوقوردا على طلب للتوضيح، أكدت  -32

 .ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  في عملية  نشطوسيكون لها دور إشرافي 

نظام تخصيص الموارد على أساس ب ةالعمل المعني مجموعةمواعيد اجتماعات : من جدول األعمال 4البند 

 2021األداء في عام 

 28، بما في ذلك االجتماع اإلضافي المقترح في إدارة الصندوقوافق األعضاء على المواعيد التي اقترحتها  -33

 .فقط الثاني، على أساس أن االجتماعات ست عقد عند الضرورة كانونيناير/

 من جدول األعمال: مسائل أخرى 5البند 

 .ورفعت الجلسة "أخرى بند "مسائلال مسائل في إطارلم ت طرح أي  -34
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نظام تخصيص الموارد على ب ةالمعني العمل مجموعةل عشر الخامس االجتماع محاضر

 أساس األداء

نظام ب ةالمعني العمل مجموعةل عشر الخامس االجتماع في دارت التي لمناقشاتل تعرض هذه الوثيقة ملخصا -1

 .2021 الثاني يناير/كانون 28 في قدع   الذي تخصيص الموارد على أساس األداء

 االجتماع افتتاح األعمال: جدول من 1 البند

 )الرئيس( ونيجيريا واليابان الدومينيكية والجمهورية وكندا أنغوال منالعمل  مجموعة أعضاء االجتماع حضر -2

 المجلس من مراقبونأيضا  االجتماع وحضر. البوليفارية فنزويال وجمهورية وسويسرا كوريا وجمهورية

 نائبالصندوق ممثلة من خالل  إدارةوكانت . وهولندا والمكسيك وإيطاليا والصين األرجنتين من التنفيذي

 دائرة، الماليين المراقبينو الموظفين كبيرو، المساعد الرئيس ائبون ؛البرامج إدارة دائرة، المساعد الرئيس

 مكتب مديرو؛ المالية اإلدارة خدمات شعبة ةمديرو؛ سياسات العمليات والنتائج شعبة مديرو؛ المالية العمليات

 .الصندوق موظفي من وغيرهم الصندوق؛ الخزانة؛ وسكرتير أمينو ة؛يالمؤسس مخاطرال إدارة

 األعمال جدول اعتماد األعمال: جدول من 2 البند

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

آلية الحصول  (4)؛ نظام تخصيص الموارد على أساس األداءب ةالمعني العمل مجموعةل عشر الرابع االجتماع

 .أخرى مسائل (5)؛ ضةعلى الموارد المقتر  

 .المقترحة بصيغته المؤقت األعمال جدول األعضاء واعتمد -4

نظام تخصيص الموارد ب ةالمعني العمل مجموعةل عشر الرابع االجتماعمحاضر  األعمال: جدول من 3 البند

 على أساس األداء

نظام تخصيص الموارد على ب ةالعمل المعني مجموعةل عشر الرابع االجتماعمحاضر  على جرت الموافقة -5

 .بالصيغة التي قدمت بها أساس األداء

 ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   األعمال: جدول من 4 البند

 فيالعمل  مجموعة هاتقدم مدخالت تضمنت والتي، لالستعراض المقدمة للوثيقة تقديرهم عن األعضاء أعرب -6

 ومن (كانون األول/وديسمبر األولتشرين /وأكتوبرسبتمبر/أيلول ) 2020 لعام األخيرة الثالثة ااجتماعاته

 .تشرين األول/أكتوبر في قدتع   مخصصة رسمية غير دراسية حلقة في األعضاء

االنتقائية  وهي:، ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  ست نظم  التي الخمسة األساسية المبادئ الوثيقة ددتوح -7

شروط والحدود القطرية القائمة على المخاطر؛ وضة؛ اإلمدادات من الموارد المقتر  والقطرية وأهلية البلدان؛ 

 .الحصول القائم على الطلبوالتمويل المتمايزة؛ 

 وليس السياسة على ستركز الوثيقة أن إلى مشيرة، اآللية عمل طريقة عن عامة لمحةالصندوق  إدارة دمتوق -8

 أمام الطريق مهدتس ضةالمقتر  آلية الحصول على الموارد  أن إلىأيضا  أشيرو. التشغيلية األساليب على

 واألكثر فقرا األشد البلدان في األساسية موارده من المائة في 100 استثمار في المتمثلة مهمتهب للوفاء الصندوق

 .(40 )االلتزام الصندوق لموارد عشر الثاني لتجديدفي ا محدد بالتزام الوفاء عن فضال، ضعفا

نظام تخصيص الموارد على أساس  موارد بين المتبادلة العالقة عن المعلومات من مزيدا األعضاء طلبو -9

الحصول  في األولوية كانت إذا عما األعضاء تساءل كما. ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  موارد و األداء
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، من الشريحة العليا الدخلة المتوسط للبلدان عطىست   ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  على موارد من 

مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس  للحصول علىنظرا ألن هذه الفئة من البلدان لن تكون مؤهلة 

 .الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد يف األداء

آلية الحصول على الموارد  خالل من، الصندوق وهدف العالمية مبدأ جديد منالصندوق  إدارة وأكدت -10

. فقط الموارد تجديد من خالل ممكن هو مما البلدان من أكبر عدد إلى لوصولالذي يتمثل في ا، ضةالمقتر  

 بتوزيع المتعلقة الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد التزامات بجميع الوفاء سيتم أنهالصندوق  إدارة وأكدت

من الشريحة  الدخلة المتوسط للبلدان والمنح القروض برنامج من المائة في 11 البالغ األدنى الحد مثل، الموارد

 .العليا

آلية الحصول  بموجب التمويل تطلب التي للبلدان األولوية إعطاء كيفية ا بشأنتوضيحالعمل  مجموعة تطلبو -11

 .اإلقليمي التوزيع ضمانسيجري  وكيف اإلمدادات الطلب تجاوز إذا ضةعلى الموارد المقتر  

 الدول احتياجات وتلبية بفعالية الطلب إدارة على الصندوق قدرةب العمل مجموعةالصندوق  إدارة طمأنتو -12

 بشكل وستعمل الدولية المالية المؤسسات مع يتماشى بما الممارسات أفضلالصندوق  إدارة تعتمد. وساألعضاء

 الصندوق موارد على الطلب أن التجربة أظهرت وقد. واإلقليمية القطرية الصندوق رقف  و الحكومات مع وثيق

آلية الحصول على الموارد  موارد على الطلب تجاوز وإذا. معينة دورةأي  مدار على وموزعا متدرجا كان

 عشر الثاني التجديد موارد توزيع التزامات مراعاة مع اتاألولوي الصندوق فسي حدد، هااإلمدادات من ضةالمقتر  

فيما ، االستبعاد وليس، التسلسل يترتب عليه األولويات تحديد أن الصندوق إدارة وأوضحت. الصندوق لموارد

 .ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   موارد لىع البلدان صوليتعلق بح

 مخاطر هناك تكان إذا وما، ملزمة ستكون للبلدان القصوى الحدود كانت إذا عما األعضاء بعض تساءلو -13

 وال المخاطر إلدارة أدوات تمثل انللبلد القصوى الحدود بأنالصندوق  إدارة وردت. للمنظمة بالنسبة تركيز

 بالنسبة حاسمة مسألة يكون لنالموارد  تركيز أن إدارة الصندوق وأضافت. مخصصات اعتبارها ينبغي

 .جيد بشكل متنوعة حافظته ألن للصندوق

 الجدارة تقييم وطريقة ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   موارد تسعير طريقة بشأن أسئلة على وردا -14

 ما بلدالخاصة ب التمويل شروط أن ستعني المتمايزة التمويل شروط أن إدارة الصندوق أوضحت، االئتمانية

 سيستند الصندوق تقييم أندارة اإل أوضحت، االئتمانية بالجدارة يتعلق وفيما. االقتصادي مساره حسب ستتغير

 لمخاطر المعرضة البلدان تكون ن. ولصندوق النقد الدوليالتي يجريها  الديون تحمل على قدرةال تحليالت إلى

آلية الحصول على الموارد  موارد على للحصول مؤهلة حالة مديونية حرجة من تعاني التي أو ةكبير

 قدرتها علىحسب ، دقة أكثر لتحليل خضعتس معتدلة لمخاطر ةالمعرض البلدان أن حين في، ضةالمقتر  

 .الدولي النقد صندوق لمنهجية وفقا، الصدمات امتصاص

 وطمأنت. ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   لتمويل الموارد من اإلمدادات نقصاحتمال  بشأن سؤال رحط  و -15

 أن العمل مجموعة وأبلغت السيناريو هذا مثل لتجنب الصندوق جهود إلىمشيرة  األعضاء إدارة الصندوق

فإنه يعمل على إعداد ، الصدد هذا وفي. المتكامل االقتراض إطار تنفيذ على قدرته بناء في بدأ قد الصندوق

 .للمستثمرين توعية ومواد سنداتبشأن ال ووثائق موحدة وثائق

 أي وأن واحدةعمومية  ميزانيةأساس  على يعمل الصندوق أن على إدارة الصندوق شددت، ذلك على وعالوة -16

 وإعادة، الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد سيناريوهات في النظرإعادة  سيعني االقتراض في محتمل عجز

 على موارد ت طبق السياسات نظرا ألن هذه، المال رأس كفاية وسياسات السيولة سياسات سياق في تقييمها

 في المعلومات هذه ست درجو. فقط ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  على  وليس مجملها في الصندوق

 .الجديد السياق في أساسيا مكونا ستكون والتي، اتاللتزامعقد ال المتاحة بالموارد الخاصة الوثيقة
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 لتعكس ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   وثيقة بتحديث إدارة الصندوق ستقوم، المستقبل إلى وتطلعا -17

 لجنة إلى الوثيقة موستقد  . نظام تخصيص الموارد على أساس األداءل االجتماع هذا في الواردة المدخالت

 في، التنفيذي المجلس دورة إلى تقديمها قبل نيسان/أبريل 7 في اجتماعها في الستعراضها مراجعة الحسابات

 .أيضا نيسان/أبريل

آلية الحصول على  تفعيل مناقشة نظام تخصيص الموارد على أساس األداءب ةالعمل المعني مجموعة واصلتسو -18

 .القادمة االجتماعات في ضةالموارد المقتر  

 أخرى مسائل األعمال: جدول من 5 البند

 .الجلسة ورفعت "أخرى البند "مسائل إطار في مسائل أي ت طرح لم -19


