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  توصية

، تخصيص الموارد على أساس األداء بنظام ةالمعني ملالع مجموعة هتأجر يذال االستعراض االعتبار في األخذ مع

 التنفيذي المجلس إلى المقترضة للحصول على الموارد آلية إلنشاء مقترح )تقديم 40 االلتزام مع يتماشى وبما

، الصندوق لموارد عشر الثاني هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد تقرير من (2021 عام من الثاني الفصل بحلول

الموارد لية الحصول على آل التالية المبادئ على التنفيذي المجلسبأن يوافق  الحسابات مراجعة لجنة توصي

 :الوثيقة هذه في التفصيل من بمزيد المبين النحو على، ضةالمقتر  

 ؛االنتقائية القطرية وأهلية البلدان 

 ؛ضةالمقتر   الموارد اإلمدادات من 

 ؛المخاطر على القائمة القطرية حدودال 

 المتمايزة؛ تمويلال شروط 

 الطلب القائم على صولحال. 

سياسات  على ذات الصلة التعديالت بعد دخولالمفعول  ةساري ضةالمقتر  آلية الحصول على الموارد  صبحتسو

 .التنفيذ حيز التمويل المقدّم من الصندوق ومعاييره

 الخلفية - أوال

 المناخ وتغير الغذائي األمن النعدام المتزايدة التحديات لمواجهة أثره نطاق توسيع إلى الصندوق يسعى -1

 من سلسلة الصندوق ينفذ، الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد تقرير في على النحو المشار إليهو. والهشاشة

، عمله برنامج بأن يزيد حجم له سمحتأن  اشأنهمن  المالي إلطارتحويلي ل إصالح عملية بموجب األنشطة

 .المخاطر إدارةتعزيز و المالية االستدامة في الوقت نفسه ضمنيو

 في بدأت التي المالية اإلصالحات يدطتو على لموارد الصندوق عشر الثاني للتجديد المالي اإلطار سيعملو -2

 شكل. وتالتنمية لتمويل كمؤسسة الصندوق تطور تعكس والتي لمواردالحادي عشر و العاشر ينالتجديد

 إلطاراألخير  صالحاإل ويؤدي. للصندوق ةالمستقبلي ةالمالي يةللهيكل الرئيسية الركائز األخيرة اإلصالحات

 المنقحة سياسةالو، المال رأس كفاية وسياسة ،المستدام الموارد تجديد ساسأ وخط، نوالدي تحمل على لقدرةا

 إلى تعزيز ،اتاللتزامعقد ال المتاحة الموارد لتحديد المنقح والنهج، المتكامل االقتراض وإطار، السيولةبشأن 

 .تآزرية طريقةب المالي هوانضباط الصندوق استدامة

 موارده تستمر أن يجب، الركب عن يتخلف أحد ترك عدمالمتمثلة في  للصندوق الخاصة المهمة مع تمشياو -3

 من المائة في 100 خصصتس، لموارد الصندوق عشر الثاني التجديد الل. وخالناس ألفقر األولوية إعطاء في

 لتلبية - تيسيرية شروطأكثر الب التمويل توفير من الصندوق نتمكّ  التيو - 1للصندوق األساسية الموارد

 إلى اإلضافة. وبالمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا بلدانوال بلدان المنخفضة الدخلال - البلدان أفقر احتياجات

التي  الفوائد نطاق ولتوسيع، التنميةفي مجال  وشركاء الصندوق في كأعضاء الحاسمة أهميتها مع تمشيا، ذلك

                                                      
قروض  في، والتدفقات العائدة من القروض الممولة بالموارد األساسية وعنصر المنح المواردالموارد األساسية تتكون من أموال تجديد  1

خصص قروض الشركاء الميسرة بوصفها موارد أساسية بالكامل. وتمشيا مع التزامات التجديد تالشركاء الميسرة. وتجدر اإلشارة إلى أنه س

في المائة ألفريقيا  50المائة من الموارد األساسية ألفريقيا، بما في ذلك في  55، سيضمن الصندوق تخصيص الصندوق الثاني عشر لموارد

 في المائة من الموارد األساسية للبلدان التي تعاني من أوضاع هشة. 25جنوب الصحراء. كما سيضمن الصندوق تخصيص 
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 20في المائة و 11 على ما بين المتوسطة الدخل من الشريحة العليابلدان ال ستحصل، الريف فقراءتعود على 

 2.ضةالمقتر   الموارد لىع صولحال خالل من الصندوقفي  برنامج القروض والمنح من المائة في

 بشكل للبلدان اإلنمائية االحتياجات لدعم الصندوق الذي يقدمه تمويلال حجم تحديدالمتعلق ب نهجال لعدّ يسو -4

المتوسطة  بلدانوال بلدان المنخفضة الدخللل األساسية الموارد تخصيص تنظيمسيستمر  حين ي. وفأفضل

 إمكانية تنظيم يُقترح، الصندوق في نظام تخصيص الموارد على أساس األداءل وفقا الدخل من الشريحة الدنيا

 المجلس ة يوافق عليهاهليبشأن األ معاييرو لمبادئوفقا ، جديدة آليةبناء على  ضةالمقتر   الموارد لىع صولحال

 .لبلدانل المتغيرة حتياجاتالل المتنوع الدعم توفير اآلليتين هاتين بين الجمع وسيضمن. التنفيذي

 ن. وماألساسية هاومبادئ ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   إلنشاء المنطقي األساس الورقة هذه وضحوت -5

 متقد  وس 3.للموارد عشر الثاني للتجديد 40 بااللتزام للوفاء إجراءاتالصندوق  إدارة تتخذ، الورقة هذه خالل

مراجعة  لجنة إلى بعدفيما و، نظام تخصيص الموارد على أساس األداءب ةالمعني ملالع مجموعة إلى الورقة هذه

آلية الحصول صبح تسو. 2021 نيسان/أبريل في عليها للموافقة التنفيذي المجلسإلى و الستعراضها الحسابات

سياسات التمويل المقدّم من على  ذات الصلةالتعديالت  بعد دخولالمفعول  ةساري ضةالموارد المقتر   على

 .(34 الفقرة )انظر حيز التنفيذ الصندوق ومعاييره

 ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   نشاءإل المنطقي األساس - ثانيا

 .إنمائي منطقي وأساس مالي يمنطقأساس : ضةالمقتر  آلية الحصول على الموارد  إلدخال رئيسيان سببان ناكه -6

 المالي المنطقي األساس

 وموارده الصندوق موارد تجديداتأموال  لتخصيص نظام تخصيص الموارد على أساس األداء خدمستُ ا -7

 المالية المؤسسات في المستخدمة األداءأساس  على القائمة اآلليات مع الحال هو وكما. 2007 عام منذ الداخلية

 أساس علىإلى أقصى حد  المخصصات يزيد نظام تخصيص الموارد على أساس األداء فإن، األخرى الدولية

 كيفية مسألة لتناول ةمصمم نظام تخصيص الموارد على أساس األداء آلية فإن بالتالي،و. األداءو الحاجة

 الموارد أن أساسه في فترض. ويالبلدان منا مسبق محددة مجموعة بين الموارد من معين قدر تخصيص

. معقول حد إلى مضمون الطلب( )أي االستيعاب وأن، ومؤكدة معروفة (اإلمدادات )أي تخصيصها المطلوب

ا دائم، الدورة داخل التخصيص إعادة بعض مع ذلك كان وإن، الوثائق من العديد في مبين هو كما، الواقع يوف

 .كامل بشكل الموارد على أساس األداءنظام تخصيص  خالل من المخصصة الموارد تخدماستُ ما 

 فهو، ما بلدالمقدم إلى  تمويلال شروط يحرك أو يحدد ال نظام تخصيص الموارد على أساس األداء ألنا ظرون -8

. أو توقعه أو ضمانه المنح( أو اإلقراض إعادة) التمويلشروط  من فيه مرغوب مزيج أيب للتنبؤ مصمم غير

 تجديدات موارد لتخصيص تصميمه تم: تخصيص الموارد على أساس األداءنظام  طبيعة السمة هذه جسدوتُ 

 تمويل لمؤسسات (صناديق )عادة تيسيريال الذراع إلى منح شكل في مقدّ تُ  والتي وشفاف عادل بشكل الموارد

خاصة المشاورات الهيئة دورة من دورات  كل نهاية في اليقين من عالية بدرجة حجمها يُحدد والتي، التنمية

 .األعضاء معالصندوق  موارد تجديدب

لموارد  عشر والثاني عشر الحادي ينالتجديدالخاصة ب مشاوراتال هيئات في واسع نطاق على ثبت كماو -9

نظام تخصيص الموارد على أساس  إدخال منذ ةكبيربدرجة  للصندوق ةالمالي يةالهيكل تتطورفقد ، الصندوق

 األموال على االعتمادفإن ، الصندوقفي  تمويللل األساس حجر الموارد تجديدات ستظل وفي حين. األداء

ا رئيسيا محرك هوتخطيط المال رأس على الحفاظ سيكون، السيولة إلى اإلضافة. وبأكثر سيزداد ضةالمقتر  

                                                      
 المتكامل. ضة هي األموال التي يقترضها الصندوق من أي مصدر بموجب إطار االقتراضالموارد المقتر   2

 (.2021الثاني من عام  الفصلضة إلى المجلس التنفيذي )تقديم مقترح إلنشاء آلية للحصول على الموارد المقتر   - 40االلتزام  3
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 أن المتوقع من، لموارد الصندوق عشر الثاني التجديد ي. وفياإلقراضحيزه و االلتزام على الصندوق لقدرة

 مالية بتكلفة ضةالمقتر   األموال أتي. وتالصندوق موارد مظروف من األقل على المائة في 25 االقتراض يمثل

 زيادة في المؤسسة تبدأ عندما في الحسبان جديدة مالية اعتبارات تدخل ثم ومن، تحصيلها لحظة منذ للمؤسسة

 حيث من وكذلك، واستخدامه حجمه حيث من بعنايةالقتراض ا تخطيط نبغي. ويبالديون التمويل مستويات

 حتى األموال تكلفة تغطي مالية بشروط كونت أن ينبغي يتوال، قراضإ إعادةو االقتراضقيمة  تحصيل توقيت

 .الصندوق مال رأس يتآكل ال

 غير ألنه وذلك، الرئيسية المالية االعتبارات هذه من أيا نظام تخصيص الموارد على أساس األداءوال يتناول  -10

 حجم ألن ببساطة وذلك، الماضي فيبنفس القدر  ملحة االعتبارات هذه مثل تكن م. ولبذلك للقيام مصمم

 مؤسسة ةأي وينبغي أن تديرهاا جيد معروفة جوانباالعتبارات تمثل  هذهغير أن . أقل بكثير كان االقتراض

 شبيه لنموذج مؤسسات تمويل التنميةمؤسسة أخرى من  ةأي تطبيق عدم سببأيضا  هو وهذا. بعناية مالية

. االقتراض خالل من عليها الحصول يتم التي األموال لتوزيع نظام تخصيص الموارد على أساس األداءب

نظام تخصيص الموارد  أن على آخر اواضح مثاال الديون تحمل على القدرة إطار إصالح إلى الحاجة وتمثل

 4.ماليا مستدامة نتائج ال يضمن على أساس األداء

لموارد  عشر الثاني التجديدات الخاصة بمشاورهيئة ال وافقت، أعاله المذكورة العوامل بجميع اعترافاو -11

 .آلية الحصول على الموارد المقترضة إنشاء يتوخى الذي، 40 االلتزام على الصندوق

 األساس المنطقي اإلنمائي

 وضع فيكون ت التي للبلدان المتاحة الموارد بزيادة للصندوق ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   سمحت -12

 في الفقر جيوبالتصدي ل أو، جدواها أثبتت التي هجالنُ  نطاق توسيع من تتمكن حتى االقتراضيسمح لها ب

بلدان لل ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   وفرتوس. أقوى العام اإلنمائي التقدم فيها يكون التي البلدان

من خالل  إضافية أموال استيعاب يمكنها التي المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا بلدانوال المنخفضة الدخل

 تعميقها أو نطاقها توسيع أو الناجحة البرامج أو مشروعاتال عبتوسّ  ذلك يسمح. وسللصندوق إضافية موارد

 من تعاني التي العلياالبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة اآللية  نمكّ تُ س كما. تكميلية استثمارات تحقيق أو

الذي  الفريد مزيجال االستفادة من من والفقر التهميش من دائمة جيوببها و المساواة عدم من عالية مستويات

 .الريفي التحول تحفيز في العميقة تهوخبر التمويل من الصندوقيتيحه 

تخصيص الموارد على نظام من  مخصصات المؤهلة للحصول على البلدان ستتمكنا، تحديد أكثر وبشكل -13

 أو لدمج ضةمقتر   إضافية موارد لىع صولحال من ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   منو أساس األداء

نظام المقرر ضمن  أو الجاري اإلقراض برنامجالمرتبطة ب التمويل فجوات سد أونطاق  توسيع أو استكمال

 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء موارد بين الجمع يسمح. وستخصيص الموارد على أساس األداء

 اإلقراض مثل مبتكرة هجنُ  تمويل أو، أكبر استثمارية مشروعاتإقامة ب ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  و

 .لموارد الصندوق ل عشر الثاني التجديد عمل نموذج توصيات مع يتماشى بما اإلقليمي

لية آل مبادئ أو ركائز خمسالصندوق  إدارة تتوخى، أعاله الموصوف المزدوج المنطقي األساس إلى استناداو -14

الموارد  اإلمدادات من (2)؛ االنتقائية القطرية وأهلية البلدان (1): ضةالحصول على الموارد المقتر  

القائم  صولحال (5) ؛المتمايزةتمويل الشروط  (4) ؛القائمة على المخاطر القطريةحدود ال (3) ؛ضةالمقتر  

 .أدناه السابع إلى الثالث من األقسام في بالتفصيل المبادئ هذه وترد. الطلب على

                                                      
ونتيجة لذلك، ومن أجل ضمان نتائج مستدامة ماليا لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، جرى "فصل" مخصصات إطار القدرة  4

من أجل إجراء تحديد مسبق للمستوى اإلجمالي إلطار القدرة على تحمل الديون  الصندوق ن في التجديد الثاني عشر لمواردعلى تحمل الديو

 .الذي يمكن أن يوفره الصندوق في إطار كل سيناريو من سيناريوهات تجديد الموارد
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 وأهلية البلدان القطريةاالنتقائية  - ثالثا

 هي للصندوق الرئيسية السمة أن حين ي. فللصندوق المالية للحصول على الموارد القطرية االنتقائية معايير -15

 ي. وفوشفافة واضحة قطرية انتقائية معايير، للموارد عشر الحادي التجديد منذ، الصندوق طبق فقد، العالمية

 أن حين في، التمويل مصادر جميع على أدناه )ج( إلى )أ( المعايير ستنطبق، للموارد عشر الثاني التجديد

 الحصول على موارد أجل من، وبالتالي. ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   على إال ينطبقلن  )د( المعيار

 5:التالية للمعايير االمتثال البلدان على سيتعين، المالية الصندوق

 مذكرة أو القطرية االستراتيجية فرصلل برنامج) سارية قطرية استراتيجية توجد: االستراتيجي التركيز (أ)

 بشأن استراتيجية رؤية البلدان أن يكون لدى لضمان دورةال من مبكر وقت في (قطرية استراتيجية

 ؛العمليات بشأن ملموسة مناقشات في لالنخراط مستعدة تكون أنو الصندوق موارد استخدام كيفية

 أمواالت صرفقد  سنة من أكثرالمنفذة في البلد منذ  العمليات جميع يجب أن تكون: االستيعابية القدرة (ب)

 ؛السابقة عشر الثمانية األشهر خالل األقل على واحدة لمرة

 ؛شهرا 12 من ألكثر التوقيعال توجد مشروعات موافق عليها وتنتظر  :الملكية (ج)

بلدان المنخفضة الستحصل  فقط(: ضةلية الحصول على الموارد المقتر  مستوى المديونية )بالنسبة آل (د)

بلدان المتوسطة الدخل من الفضال عن  المؤهلة، المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا بلدانوال الدخل

ذات الصلة. ولن تكون البلدان المعرضة المالية لمعايير وفقا ل ،ضةعلى الموارد المقتر   ،الشريحة العليا

أو التي تكون في حالة مديونية حرجة مؤهلة للحصول على الموارد  المرتفعةالحرجة المديونية  مخاطرل

معتدلة لكي تستعرض حرجة حالة مديونية ى اهتمام خاص للبلدان التي تعاني من وسيول  ضة. المقتر  

االئتمانية وقدرتها على استيعاب ديون إضافية  تهاللصدمات في إطار التقييم العام لجدار عرضتهابدقة 

صندوق  يجريهسيأخذ التقييم في االعتبار تقييم القدرة على تحمل الديون الذي و. تيسيريةشبه بشروط 

لحد من الديون الخارجية، وسياسة الصندوق أن ابشالنقد الدولي، واالمتثال لسياسة صندوق النقد الدولي 

 بشأن االقتراض بشروط غير تيسيرية. الدولي للتنمية الزراعية

في ، قادرة بلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العلياال تكون أن ينبغي، عليها المتفق التخرج ركائز مع تمشياو -16

 الموارد إجمالي من األقل على الحصة نفس لىع صولحال على ،لموارد الصندوقالتجديد الثاني عشر 

 .(برنامج القروض والمنح من المائة في 11 )أي للموارد عشر الحادي التجديد في لها المخصصة

 من الموارد المقترضة اإلمدادات - رابعا

، األعضاء الذي دعمهو عليه المتفق برنامج القروض والمنح وسيناريوللموارد  المستهدف بالتجديدا استرشاد -17

 التجديد في المطبقة المحدثة المنهجية مع يتماشى بما سنوي أساس علىالموارد المتاحة لعقد االلتزامات  ستحدد

 6.للموارد عشر الثاني

 سلس بتوزيع للسماح بعناية ضةالمقتر   الموارد استخدام لتخطيط تمويل استراتيجيةالصندوق  إدارة تستخدموس -18

 النحو على، المقرر واالقتراض المؤمن/به الملتزم القتراضاإال في تمويل  النظر لن يجري. وااللتزام لقدرة

 .الموارد المتاحة لعقد االلتزامات منهجية في فالمعرّ 

                                                      
الدخل الحصول على موارد جديدة، بما يتماشى مع االلتزام ستُطبق هذه المعايير بطريقة تضمن أن يكون بإمكان جميع البلدان المنخفضة  5

مجموعة من البلدان مقدما وجميع المعايير قابلة للتنفيذ:  ةبعدم ترك أحد يتخلف عن الركب. واألهم من ذلك، ال تضر أي من المعايير أي

 .الصندوق دهناك خطوات واضحة لكل بلد للحصول على الموارد المالية في التجديد الثاني عشر لموار
6 EB 2020/130/R.35. 
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 القائمة على المخاطر القطريةالحدود  - خامسا

 حجما مسبق ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   حددت لن، نظام تخصيص الموارد على أساس األداء خالفب -19

 الموارد من األقصى للحد المخاطر على قائمة حدودا قصوى ا تحددفإنه، ذلك من وبدال. للبلدان المخصصات

برنامج من  في المائة 5البالغ  الحالي الحد   هذا كملوسيُ . الطلب على بناء ليهاع صولحال بلد لكل يمكن التي

 موارد لحجم األقصى الحد وبالتالي االسمية بالقيمة البلد تعرض حدود تحديد عند. وبلد لكل القروض والمنح

 خالل من المال رأس كفاية سياسة في مباشر بشكل البلد حدود تُدمج، ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  

 .ادوري يُنقحو القطرية االئتمانية التصنيفات من يُستمد الذي، بلد لكل المال رأس استهالك حساب

 الدولية المالية المؤسسات في المتبعة الممارسات مع بما يتماشىو االئتماني التمايز هذا في النظر أجل منو -20

 يتعين الذي الحصيف التعرضمقدار  باعتبارها المخاطر على قائمة لبلدانل إرشادية حدود ستُقدر، األخرى

 االئتمان( جودةل دنىاأل حدشرط بشأن ال خالل )من المال رأسه لباستهالك يتعلق فيما بلد لكل عليه الحفاظ

 .الدورة خالل اإلجمالية الصندوق موارد في بلدالفردي لل حجمالو

 المتمايزة التمويلشروط  - سادسا

 :التاليين المفهومين خالل من التخرج ركائز في الواردة المبادئب يُلتزمس -21

 بالنسبة االقتراض تكلفة متوسط من أعلى الصندوق من للمقترضين التمويل تكلفة متوسط سيكون (أ)

 .األساسية الموارد من دعم هناك يكون ن. ولللصندوق المالية االستدامة ذلك وسيضمن. لصندوقل

 للبلدان االقتصادية المسارات على بناء التمويل شروط بين التمايز يستمر. سالمتمايزة التمويل شروط (ب)

 القومي الدخل من فيها الفرد نصيب يزيد التي بلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العلياال تدفع بحيث

نصيب  فيها يقل التي تلك من أكثرعتبة الدخل الذي يؤهل للدخول في مناقشات التخرج  عن اإلجمالي

 بلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العلياال وتدفع، المحددة العتبة عن الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

إمكانية  وستقيد. الدنيا الدخل من الشريحة بلدان المتوسطةوال بلدان المنخفضة الدخلال من بقليل أكثر

بلدان ال تمتع لضمان األطول ستحقاقاال آجال من العليابلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الاستفادة 

 خياراتمقارنة ب الصندوق جاذبية التسعير يضمن. وسيةالتيسير من أعلى بمستويات المنخفضة الدخل

 .البلدان هذه سوقالمتاحة في  تمويلال

 على الطلب القائمالحصول  - سابعا

، االهتماميفيد ب تأكيد على ناء. وبهاب البلدان إبالغ سيجري، أعاله الموصوف النحو على األهلية تحديد لدى -22

 المبادئ نفسوفقا لو، حاليفي الوقت ال المعتمدة العملية نفس باتباع مشروعات والصندوق الحكومات تضع

، الصندوق مهمة مع المواءمة: وهي، الصندوق يمولها التي العمليات جميعالمطبقة على  الثالثة األساسية

 .اإلنمائية فعاليةالو الحكومة أولويات مع والمواءمة

آلية الحصول على  موارد خالل من الممولة العمليات جميعأن تتواءم  جبي. الصندوق مهمة مع المواءمة -23

 االستراتيجية الصندوق أهدافو؛ الصلة ذات المستدامة التنمية وأهداف مهمة الصندوق مع ضةالموارد المقتر  

 الفرص وبرنامج، (2025-2016ا )حالي الصلة ذي للصندوق االستراتيجي اإلطار في المبين النحو على

 الموارد من الممولة المشروعات وستكون. المعني للبلد القطرية االستراتيجية مذكرة أو القطرية االستراتيجية

فضال ، الصندوق سياسات لجميع تخضعس وبالتالي، برنامج القروض والمنح من يتجزأ الا جزء ضةالمقتر  

. الصلة ذي النتائج إدارة وإطار الصندوق لموارد عشر الثاني التجديدالخاصة ب مشاوراتهيئة ال التزامات عن

 في االستهداف سياسة ضةالموارد المقتر  آلية الحصول على خالل  من الممولة مشروعاتال قطب  ستُ بالتالي، و
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 من الممولة مشروعاتلل المماثلة الطموحات ذات األخرى واألولويات التعميم مواضيع وستدمج الصندوق

 .األساسية الموارد

 الموارد خالل من الممولة مشروعاتالشأنها شأن . التمويل على والطلب الحكومة أولويات مع المواءمة -24

 السياق مع مةئمتوا ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   خالل من الممولة مشروعاتال ستكون، األساسية

. الريفية والتنمية لزراعةبشأن ا الصلة ذات الجارية والبرامج المؤسسي وإطارها، الشريكة للبلدان الوطني

 بجميع الوفاء حالة في للتمويل مؤهلة اإلقليمية( اإلقراض عمليات )أي اإلقليمية مشروعاتال تكونوس

 .األخرى االلتزامات

 الصندوقفي  ستعراضاال عملية تتبع وأن الصندوق معاييرب مشروعاتال جميع تفي أن جبي. اإلنمائية الفعالية -25

 لىع مشروعاتال جميع عرض سيستمر، ذلك إلى اإلضافة. وباألثر تحقيق وإمكانية اإلنمائية فعاليةال لضمان

 .القائمة الموافقة آليات باستخدام عليها للموافقة التنفيذي المجلس

 موارد على الطلب إلدارة االقتراض على المعلن وعزمها األعضاء الدول مع مناقشاته الصندوق سيستخدمو -26

 كلما الطلب تلبية يمكن بحيث، االثنين بين األمثل التوازن تحقيق بهدف، ضةالمقتر  آلية الحصول على الموارد 

 عام كل يوزع الموارد على الطلب أن في الماضية العديدة الدورات مدى على الصندوق تجربة وتتمثل. نشأي

 .الصندوق مع الشراكة وحالة القطري السياق مثل عوامل بسبب الموارد تجديد دورة في

 حاجة هناك وكانت، إمدادات الموارد ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   موارد على الطلب تجاوز إذاو -27

 الثاني التجديد التزامات مع المواءمة يضمن ماب 7،ةقطريال معاييروفقا لل ذلك سيتم، لطلبل ولوياتاأل تحديد إلى

 من في المائة 11 ما ال يقل عن بتخصيص االلتزام سيما وال، الموارد توزيع بشأن الصندوق لموارد عشر

وضمان التوازن الجغرافي/اإلقليمي ، بلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليالل برنامج القروض والمنح

 فيها النظر ، سيُعادمعينةتمويل  سنة في الموارد تؤمن ال التي المقترحاتو .مبدأ العالمية في الصندوقلمراعاة 

 .التالي العام في

 هاتخفيف وتدابير المخاطر – ثامنا

 إضافية موارد توافر أن في يتمثل خطر وجود األعضاء يمكن أن يتصور. عن المهمة رافحاالن صورت -28

 األساسية مهمة الصندوق مع مواءمة أقل مشروعات تمويل على البلدان يشجع يمكن أن تيسيرية شبه بشروط

 أن يجب، اسادس القسم في موضح هو وكما، المخاطر هذه لتخفيف. والريف سكان أفقر خدمة في المتمثلة

 موارد تشمل التي أو ضةالحصول على الموارد المقتر  آلية  خالل من للتمويل المقدمة مشروعاتال جميع تحافظ

 سياسة مع متسقة تكون وأن للصندوق النسبية الميزةترتبط ب وأن، مهمة الصندوقب ةقوي صلة علىلية اآل

 .الصندوق لموارد عشر الثاني لتجديداألخرى ل لتزاماتاالو التعميم وموضوعات، الصندوق في االستهداف

 على القائمة اإلرشادية القطرية حدودال ستقدر، أعاله موضح هو كما. يةاالئتمان مخاطرالو القطرية دودحال -29

ا جزء ذلك يشكل. وسالتركيز مخاطر تخفيف مع البلدان لجميع العتبة لهذه االمتثال سيجري رصدو المخاطر

 .ضةالمقتر  آلية الحصول على الموارد  موارد لىع صولحلبشأن احدود قصوى  وضع عملية من بالغ األهمية

 توليد على داخلية قدرة ةأي تظهر ولم، مستقرة الصندوق رسملة ظلت، مهمته مع مشيا. تبالديون التمويل زيادة -30

 االقتراض إلطار وفقا لصندوقا في به المسموح بالديون للتمويل الحالي األقصى الحدو. ملكية حصص

 وتعتزم؛ ألي مستوى أعلى من ذلك التنفيذي المجلس موافقة على الحصول يجبو المائة في 35 قدره المتكامل

 .2030 عام وحتى اآلن من بالديون التمويل بشأن متحفظ نهج اتباع، حال أي على، الصندوق إدارة

                                                      
 على سبيل المثال احتياجات البلد )الفقر الريفي والسكان الريفيين( وأداء الحافظة. 7
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 من يقرب ما ،للمواردفي التجديد الثاني عشر ، يقترض أن الصندوق يتوقع. المقترضةاإلمدادات من األموال  -31

 الحجم هذاب اضطلع أن للصندوق يسبق لمو .(الشركاء الميسرة قروض إلى )باإلضافة أمريكي دوالر مليار 1

 ثقة على اإلدارة فإن، األخيرة االئتماني التصنيف عمليات نتائج وفي ضوء. واحدة دورة في من االقتراض

 على، ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   لتمويل كافية موارد اقتراض علىا قادر يكونس الصندوق أن من

 على الصندوق قدرة عدم على المترتبة اآلثارو. لموارد عشر الثاني التجديد سيناريوهات في المتوقع النحو

برنامج ل اإلجمالي الحجم على وتؤثر ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   تتجاوز اقتراض المبالغ المطلوبة

 .الصندوق في القروض والمنح

 تركز التي مشروعاتال على اطلب أن هناك إلى المختلفة الطلب دراسات شير. تضةالمقتر   الموارد على الطلب -32

آلية الحصول على الموارد موارد  لىإ للوصول تكرارية عملية تساعد أن مكن. ويالريفي التحول على

 .بالكامل برنامج القروض والمنح تنفيذ ضمان في ضةالمقتر  

 الديون أعباء بزيادة تتعلق مخاطرا أيض تيسيرية أقل بشروط إضافية موارد توفر يمكن أن يمثل. الديون إدارة -33

 خالل من ذلك ستتم مواجهةو. المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا بلدانوال بلدان المنخفضة الدخلال على

إجراء  طريق وعن هذا التمويل مصدر من المديونية الحرجة من المرتفعة المستويات ذات البلدان استبعاد

 .أعاله إليه المشار النحو على معتدلة حالة مديونية حرجة من تعاني التي للبلدان دقيقاستعراض 

 للمقترضين وكذلك للصندوق جديدة آلية هي ضةآلية الحصول على الموارد المقتر   ألنا ظر. نالمنظمة جاهزية -34

 النصف خالل والنظم األدواتتطوير و الموظفين قدرات سيجري العمل على تنمية، الصندوق موارد من

 الزمنية الجداول مع يتماشى بما اتالمشروع ووضع الفعالالقطري  االنخراط لتمكين 2021 عام من األول

 .الصندوق لموارد عشر الثاني للتجديد

 القانونية االعتبارات – تاسعا

موارد الصندوق المتاحة لتقديم  تخصصعلى أن " سياسات التمويل المقدّم من الصندوق ومعاييرهتنص  -35

المجلس الذي وضعه  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءالتمويل إلى الدول األعضاء النامية وفقا ل

ومن أجل " النظام المذكور. نفيذت عنالتنفيذي. ويرفع المجلس التنفيذي تقريرا سنويا إلى مجلس المحافظين 

صول حهذا اإلطار الجديد من حيث االعتراف بآلية الانعكاس و ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  تفعيل 

ضة على الموارد  سياسات التمويل ومن حيث تقديم التقارير المنتظمة إلى المجلس التنفيذي، ينبغي تعديل المقتر 

 ضمن سياسات التمويل المقدّم من الصندوق ومعاييرهالتعديالت على وتندرج . المقدّم من الصندوق ومعاييره

سياسات التمويل المقدّم من . وهذا يعني أن التعديالت التي أدخلت على المحافظينمجلس  اتاختصاص

ستقدم إلى مجلس المحافظين للموافقة عليها  ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  لتفعيل  الصندوق ومعاييره

 .الصندوق اردلمو، في الوقت المناسب لبدء التجديد الثاني عشر 2022 شباط/في فبراير

 االستنتاجات - عاشرا

احتياجات متزايدة بسرعة يشهد أكبر مع الحفاظ على االستدامة المالية في سياق  أثريسعى الصندوق إلى تحقيق  -36

فيما يتعلق بانعدام األمن الغذائي وتغير المناخ والهشاشة. ويشكل تخصيص الموارد واألهلية أداة استراتيجية 

لتحقيق هذه األهداف الطموحة، وإدخال المزيد من المرونة للتكيف مع االحتياجات الناشئة لعمالء الصندوق، 

 .للمواردلتجديد الثاني عشر ل حالمقتر العملنموذج لوهو مبدأ أساسي 

 يساعد الصندوق على تعزيز تركيزه على أفقرأن المبادئ الخمسة المبينة أعاله  ومن شأن المصادقة على -37

نصيب إتاحة موارد كافية في الوقت نفسه للبلدان ذات المستويات األعلى من وضعفا،  البلدان وأكثر الفقراء

نظام تآزر مع موارد في  ةالصندوق اإلضافيموارد رحات الستخدام التي لديها مقت ولتلكالدخل الفرد من 
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بالغة األهمية تتمثل في المساهمة  المصادقة أيضا إلى فائدة هذه وستؤدي. تخصيص الموارد على أساس األداء

 في االستدامة المالية للصندوق.

حددها قبل بدء التجديد الثاني عشر يو ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  الصندوق عملية إدارة  سيُصممو -38

االلتزام بالمبادئ الموضحة في هذه الوثيقة في جميع األوقات، فمن المرجح أن تتطلب  سيجريللموارد. وبينما 

وتثق الصندوق من هذه العملية.  تعلم معخطوة بخطوة تعديالت بمرور الوقت المنفذة عملية اإلدارة التفصيلية 

آلية الحصول على  الحصول على مواردعملية  إنية التعلم ستكون سريعة، حيث من أن عملالصندوق إدارة 

 وبالتالي توفر فرصا للتحسين في كل مرة. تكراريةستكون  ضةالموارد المقتر  

ستقوم اإلدارة بإبالغ  8باإلضافة إلى إبالغها المنتظم بشأن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، -39

ضة، بما في ذلك عن الوصول  المجلس التنفيذي على أساس سنوي بشأن تنفيذ آلية الحصول على الموارد المقتر 

ضة بحسب البلد  .إلى تمويل آلية الحصول على الموارد المقتر 

تجربة الاة وتعديلها حسب الحاجة لمراع ضةآلية الحصول على الموارد المقتر  استعراض  سيجريوأخيرا،  -40

 (.للمواردتنفيذها في الوقت المناسب لدورة تجديد الموارد التالية )التجديد الثالث عشر في 

 

 

                                                      

عرض على المجلس التنفيذي في كل دورة يجري اإلبالغ من خالل تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، يُ  8

  من دورات ديسمبر/كانون األول.
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مبادئ الحصول على الموارد بشروط شبه تيسيرية في المؤسسات المالية الدولية 

 المقارنة

 10األفريقي التنمية مصرف 9نافذة توسيع النطاق – للتنمية الدولية المؤسسة االسم

 توسيع نطاق المخصصات األساسية المفهوم

 .موارد إضافية للمخصصات القطرية 

 و/أو اإلقليمية. القطريةللعمليات  ةمتاح 

 القطريةمخصصات لموارد إضافية ل 

التنمية  دى مصرفللبلدان المؤهلة ل

للبلدان التي يمكنها فقط  - األفريقي

النافذة السيادية الحصول على موارد من 

 .مصرف التنمية األفريقيل

 ال يوجد ذكر  القطريةللعمليات  ةمتاح(

 للعمليات اإلقليمية(.

 أعباء ديون إضافية للبلدان التي تكون في حالة مديونية حرجة مرتفعةال توجد  أهلية البلدان

  بلدان المنخفضة الالبلدان الخاضعة لتحليل قدرة

في مؤهلة فقط إذا كانت ديون العلى تحمل  الدخل

 .مديونية حرجة منخفضة أو معتدلة حالة

  الخاضعة لتحليل قدرة  غير البلدانينظر في حالة

على ديون العلى تحمل  الدخلبلدان المنخفضة ال

مع  المواءمةوتأكيد . على حدةحالة كل أساس 

سياسة تمويل التنمية المستدامة للمؤسسة الدولية 

صندوق النقد الدولي ل حدود الدين للتنمية وسياسة

 داخل وحدات البنك الدولي. المشاوراتومن خالل 

  بشروط تمتلك البلدان القدرة على استيعاب موارد

 .تيسيريةغير 

  قادرة على تحمل كون البلدان تيجب أن

في تصنيفها على أنها  جريوأن يلديون ا

مديونية حرجة منخفضة أو حالة 

 .معتدلة

  حيزيجب أن يكون لدى البلدان 

، على تيسيريةغير بشروط لالقتراض 

تحليل القدرة على النحو الذي يحدده 

صندوق النقد الدولي، تحمل الديون ل

 لسياسته بشأن حدود الدينيمتثل وبما 

وسياسة مجموعة البنك الدولي بشأن 

 .تيسيريةتراكم الديون غير ال

  يجب أن تتمتع البلدان بوضع اقتصادي

كلي مستدام، على النحو الذي يحدده 

إدارة  تجريه تقييم خاص للمخاطر

 .مصرف التنمية األفريقي

  توصية على  البلدان تحصليجب أن

 يةمخاطر االئتمانالإيجابية من لجنة 

، مصرف التنمية األفريقيالتابعة ل

استنادا إلى إطار إدارة المخاطر 

 .مصرف التنمية األفريقيالمفصل ل

 

                                                      
 بالنسبة للبلدان المؤهلة للمؤسسة الدولية للتنمية فقط، 9

 window-up-scale-replenishment/ida19-https://ida.worldbank.org/replenishments/ida19. 

المصرف لتزويد البلدان المؤهلة فقط لمصرف التنمية األفريقي بإمكانية االستفادة من النافذة السيادية لمصرف التنمية تنويع منتجات  10
  .2014مصرف التنمية األفريقي، مايو/أيار  األفريقي،

https://ida.worldbank.org/replenishments/ida19-replenishment/ida19-scale-up-window
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أهلية 

 المشروعات/البرامج

 أثر إنمائي قوي

 قوي.أثر إنمائي عالي الجودة و 

  تحويلي. إحداث أثرإمكانية 

 مع أهداف مجموعة البنك الدولي  المواءمة

 وأولويات سياسة المؤسسة الدولية للتنمية.

 معدالت العائد االقتصادي  ستُستخدم

 أن تحققواالجتماعي لضمان 

 .أقصى أثر إنمائي مشروعاتال

 شروط التمويل شروط التمويل

  البنك الدولي لإلنشاء لدى قراض اإلشروط

 والتعمير.

  التنمية مصرف لدى قراض اإلشروط

 .األفريقي

نافذة موارد  تُخصصالمخصصات اإلقليمية:   المخصصات

بما يتناسب مع حصة  إقليملكل  النطاقتوسيع 

 مع، إقليملكل  المكرسةالمخصصات القطرية 

 حرجة مديونية لحالةالبلدان المعرضة  استبعاد

 .مرتفعة

 حقيق توازن ت: المتلقية لتمويل مختلط البلدان معدل

 لتمويل المتلقية البلدانمناسب بين الموارد بين 

 على حصولللاألخرى المؤهلة  والبلدان مختلط

يقتصر ومؤسسة الدولية للتنمية، ال من قروض

 مختلط لتمويل المتلقيةالبلدان إلى  المقدمتمويل ال

للبلدان  القطريةمخصصات العلى حصتها من 

 .اإلقليمالمؤهلة في 

  أال يتجاوز تمويل  ينبغي: للبلدانالحدود القصوى

السنوي لبلد ما المخصصات  النطاق توسيع نافذة

 للبلد أو ثلث المخصصات اإلرشادية للبلدالسنوية 

لمؤسسة الدولية لموارد ا التاسع عشر التجديدفي 

الحدود القصوى  غير أنأكبر(.  أيهماللتنمية )أو 

 للبلدان الصغيرة مرنة.

 القطريةحدود ال. 

  اإلجمالي  لمظروفاعلى حد أقصى

 .مصرف التنمية األفريقيلبلدان 

 


