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 الخلفية - أوال

آلية للحصول على إنشاء  2021وافق المجلس التنفيذي في دورته الثانية والثالثين بعد المائة في أبريل/نيسان  -1

للتجديد جزءا أساسيا من اإلطار المالي  المقتَرضةوتُعتبر آلية الحصول على الموارد  1.المقتَرضةعلى الموارد 

يد اإلصالحات المالية التي بدأت في طاإلطار المالي على توهذا سيعمل والثاني عشر لموارد الصندوق. 

والتي تعكس تطور الصندوق كمؤسسة لتمويل التنمية.  الصندوق، الحادي عشر لمواردوالعاشر  ينالتجديد

وعناصر  ،3وتحديث شروط التمويل في الصندوق 2إصالح إطار القدرة على تحمل الديون،كل من ويعمل 

وسياسة كفاية رأس المال،  المستدام، الموارد ساس تجديدأوخط  4،تسعير القروض المقدمة بشروط عادية

ات اللتزامعقد اوإطار االقتراض المتكامل والنهج المنقح لتحديد الموارد المتاحة لالمنقحة، سيولة الوسياسة 

 .على نحو تآزريالمالي  هاستدامة الصندوق وانضباط تعزيز على

 األساس الذي مك ن الصندوق من الحصول على تصنيف ائتماني قوي ةل هذه اإلصالحات مجتمعوتمث   -2

 (AA.)+5 جزءاهو يمث ل لذلك فو. هاوتنويع ويتيح هذا التصنيف االئتماني تعزيز قاعدة موارد الصندوق 

 على بالحصولسمح للصندوق ي أنهمن حيث  المقتَرضةآلية الحصول على الموارد من استراتيجية  أساسيا

آلية الحصول على تمويل الحافظة، بما في ذلك موارد من أجل بشروط تمويل تنافسية  المقتَرضةالموارد 

 .المقتَرضةالموارد 

شاركت فيها الدول األعضاء في الصندوق  تشاوريةعملية  المقتَرضةالموارد  على الحصولآلية  وضعكان و -3

 من المناقشات البناءة تعلى أساس األداء، واستفاد تخصيص المواردبنظام  ةالمعني العمل مجموعة عن طريق

 مراجعة الحساباتالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق مع لجنة الخاصة بمشاورات ال هيئة هاجرتأالتي 

خالل االجتماعات الثنائية. وبهذه الروح، التزمت اإلدارة بإبالغ المجلس التنفيذي بآخر ووالمجلس التنفيذي 

 .الوثيقةالغرض من هذه  ذلك ويمث ل. اآلليةتفعيل  بشأنالمستجدات 

آلية التمويل الوحيدة في برنامج القروض والمنح التي سيوفر  المقتَرضةرد آلية الحصول على المواستكون و -4

تجديد الثاني عشر ال وألغراض. للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العلياالصندوق من خاللها التمويل 

في المائة من برنامج القروض والمنح في  20و 11بين  يتراوح لموارد الصندوق، التزمت اإلدارة بإتاحة ما

ستتمكن و 6.المقتَرضةالموارد  على الحصول المتوسطة الدخل من الشريحة العليا عن طريقالصندوق للبلدان 

لى موارد ع الحصولمن المؤهلة  المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا منخفضة الدخل والبلدانالالبلدان أيضا 

 .أيضا اآللية

خمس ركائز:  إلى يستند بناء اآللية، EB 2021/132/R.9/Rev.1في الوثيقة  الواردالنحو على و -5

القائمة على  القطريةحدود ال (3) ؛ضةالموارد المقترَ  اإلمدادات من (2)االنتقائية القطرية وأهلية البلدان؛  (1)

األقسام التالية  وتتناول. الطلب القائم على على التمويل صولحال (5)؛ المتمايزةتمويل الشروط  (4) ؛المخاطر

 وتوضح كيفية تفعيلها. بالشرح هذه الركائز

                                                   

 التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. من التزامات 40أوفت اإلدارة من خالل ذلك بااللتزام  1
2 EB 2019/128/R.44. 
3 EB 2021/132/R.10/Rev.1. 
4 EB 2021/133/R.12. 
5 AA  طويل األجل من وكالتي+ تصنيف جهة إصدار Fitch وS&P. 
 الموارد المقترضة هي األموال التي يقترضها الصندوق من أي مصدر بموجب إطار االقتراض المتكامل. 6

https://webapps.ifad.org/members/eb/128/docs/arabic/EB-2019-128-R-44.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/arabic/EB-2021-132-R-10-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/133/docs/arabic/EB-2021-133-R-12.pdf
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 وأهلية البلدان القطريةاالنتقائية  - ثانيا

هي  السمة الرئيسية للصندوقأن . في حين معايير االنتقائية القطرية للحصول على الموارد المالية للصندوق -6

معايير انتقائية قطرية واضحة وشفافة.  الصندوق منذ التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق طب ق فقد، العالمية

 المقتَرضة.آللية الحصول على الموارد للبلدان المؤهلة  الموافق عليهالمعايير ل موجز 1 اإلطارفي  دوير

 1اإلطار 

ضةآللية الحصول على الموارد معايير انتقائية التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق للبلدان المؤهلة   المقتر 

أدناه على جميع مصادر التمويل، في حين الواردة )أ( إلى )ج(  من ، ستنطبق المعاييرالصندوق في التجديد الثاني عشر لموارد

لحصول آلية ا. وبالتالي، من أجل الحصول على موارد ضةآلية الحصول على الموارد المقترَ على  إالينطبق لن أن المعيار )د( 

 7، سيتعين على البلدان االمتثال للمعايير التالية:على الموارد المقتَرضة

فرص االستراتيجية القطرية أو مذكرة استراتيجية للبرنامج ) ساريةاستراتيجية قطرية  تتاح: التركيز االستراتيجي (أ)

 أنكيفية استخدام موارد الصندوق ولرؤية استراتيجية البلدان  أن تكون لدى لضماندورة الفي وقت مبكر من ( قطرية

 ؛ملموسة تشغيلية مناقشاتللمشاركة في تكون مستعدة 

 أمواالت صرفقد أكثر من سنة في البلد منذ  النفاذالتي دخلت حيز جميع العمليات  يجب أن تكون: القدرة االستيعابية (ب)

 السابقة؛لمرة واحدة على األقل خالل األشهر الثمانية عشر 

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

ضة فقط(: ينطبق علىمستوى المديونية ) (د) البلدان المنخفضة الدخل ستحصل  آلية الحصول على الموارد المقتر 

، على البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العلياالمؤهلة، فضال عن  بلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياوال

المديونية الحرجة أو  لمخاطر بشدة الموارد المقتَرضة وفقا للمعايير المالية ذات الصلة. ولن تكون البلدان المعرضة

وسيولى اهتمام خاص للبلدان التي تعاني التي تكون في حالة مديونية حرجة مؤهلة للحصول على الموارد المقتَرضة. 

االئتمانية وقدرتها  تهافي إطار التقييم العام لجدار بدقة للصدمات تعرضها الستعراضمعتدلة حالة مديونية حرجة من 

القدرة على تحمل الديون الذي  تحليلاالعتبار  فيسيأخذ التقييم و. تيسيريةشبه بشروط على استيعاب ديون إضافية 

الخارجية، وسياسة الصندوق لحد من الديون بشأن اصندوق النقد الدولي، واالمتثال لسياسة صندوق النقد الدولي  يجريه

 .بشأن االقتراض بشروط غير تيسيرية

 

 80 قرابةعلى مشاركة الصندوق مع  بالحفاظأدى تطبيق المعايير المتفق عليها، باإلضافة إلى القرار المتخذ و -7

المقتَرضة في آللية الحصول على الموارد  مؤهال بلدا 52تضم  يةدشارإفي كل دورة، إلى تحديد قائمة  بلدا

متوسط  بلدا 29و بلدا منخفض الدخل 11 يوجد، تلك البلدان. ومن بين لموارد الصندوقالتجديد الثاني عشر 

معايير  أوال تُطبقمن الناحية العملية، و. بلدا متوسط الدخل من الشريحة العليا 12و الدخل من الشريحة الدنيا

 لضمان أال تكونتقييم مستوى المديونية  ويجري بعد ذلك 8التركيز االستراتيجي والقدرة االستيعابية والملكية.

المديونية الحرجة  لمخاطربشدة  معرضةالمقتَرضة آلية الحصول على الموارد موارد  تحصل علىالبلدان التي 

 .تعاني من حالة مديونية حرجة أو

                                                   

الحصول على موارد جديدة، بما يتماشى مع االلتزام بعدم  بإمكانية جميع البلدان المنخفضة الدخل تمتعستُطبق هذه المعايير بطريقة تضمن  7

 .مجموعة من البلدان مقدما وجميع المعايير قابلة للتنفيذ ةترك أحد يتخلف عن الركب. واألهم من ذلك، ال تضر أي من المعايير أي
المعايير من أجل تحديد البلدان المؤهلة للحصول على كافة مصادر التمويل في الصندوق، بما في ذلك موارد نظام تخصيص  تُطبق هذه 8

 الموارد على أساس األداء. 
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ضةن الموارد م اإلمدادات -ثالثا  المقتر 

يسترشد مبلغ االقتراض المستهدف للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بالتجديد المستهدف وسيناريو برنامج  -8

ثالث فترة المبلغ اإلجمالي المستهدف لويبلغ . ودعمهاالدول األعضاء  الذي حظي بموافقةالقروض والمنح 

تهدف خطة التمويل إلى تأمين ومليار دوالر أمريكي.  1.09 آللية الحصول على الموارد المقتَرضةسنوات 

 مبلغ االقتراض الالزم لتمكين الصندوق من الموافقة على هذا المبلغ خالل فترة التجديد الثاني عشر لموارد

 .الصندوق

احة الموارد المتوالمنح باستخدام نهج  القروضلبرنامج المستدام السنوي  اإلجماليسيستمر تحديد المستوى و -9

في التجديد الثاني عشر  التي بدأ العمل بهابما يتماشى مع المنهجية المحدثة  ،على أساس سنويلعقد االلتزامات 

مليار  1.167 القروض والمنحبرنامج ل المستدام جمالياإل المبلغ ، يبلغ2022بالنسبة لعام و 9.لموارد الصندوق

 والتوقعات المحدثة وخطة التمويل السنوية.هذا المبلغ من المبالغ  ويستمددوالر أمريكي. 

النصف  خالل االقتراض في البداية تركيزدرجة معينة من تنطوي على تخطط اإلدارة الستراتيجية تمويل و -10

اليقين بشأن الموارد المتاحة  توفير ويتمثل الهدف من ذلك فياألول من التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. 

بالتوزيع  الوقت ذاتهمع السماح في الحصول على الموارد المقتَرضة  آليةإليها من خالل  الحصولالتي يمكن 

ن /الملتزم بهاالقتراض  إال في يُنظرولن االلتزام.  على لقدرةلالسلس  المقرر ألغراض واالقتراض المؤمَّ

 .الموارد المتاحة لعقد االلتزامات، على النحو المحدد في منهجية التمويل

 القائمة على المخاطر القطريةالحدود  -رابعا

آلية الحصول على من خالل  عليها الحصولمن أجل تحديد مظروف الموارد التي يمكن للبلدان المؤهلة  -11

 الحصول بلدالمخاطر للحد األقصى من الموارد التي يمكن لكل  قائمة علىسقوف  تُحدد، الموارد المقتَرضة

في المائة  5 ما يتجاوز نسبةاقتراض ببلد  يسمح أليلسقف الحالي الذي ال ها لتلبية احتياجاته، مع مراعاة اعلي

وبالتالي الحد  ،بالقيمة االسمية البلدعند تحديد حدود تعرض و 10لكل دورة. برنامج القروض والمنحمن 

في سياسة كفاية  ةمباشرالقطرية حدود ال تُدمجضة، األقصى لحجم موارد آلية الحصول على الموارد المقترَ 

 القطريةمن التصنيفات االئتمانية  يُستمدالذي وحساب استهالك رأس المال لكل بلد،  عن طريقرأس المال 

 .ادوري ويخضع للتنقيح

مع الممارسات المتبعة في المؤسسات المالية الدولية  وتماشيا ،في هذا التمايز االئتماني النظرمن أجل و -12

الحفاظ عليه لكل  يتعين كتعرض حصيفالمخاطر  قائمة على إرشادية قطرية حدود سيجري تقديراألخرى، 

بلد لل اإلفراديحجم البجودة االئتمان( ولحد أدنى  متطلبرأس المال )من خالل ه لبلد فيما يتعلق باستهالك

 لصندوق خالل الدورة.ل اإلجمالية مواردال ضمن

 التشغيلية الذخيرةدور محدد في إدارة بمكتب إدارة المخاطر المؤسسية  سيضطلعمن الناحية العملية، و -13

آلية الحصول على الموارد تمويل من خالل حصول على الالطلبات الواردة لل باستعراضسيقوم وللصندوق. 

 .على المخاطر القائمة ديةالفر القطريةحدود الوتقييم ما إذا كانت هذه الطلبات تتماشى مع  المقتَرضة

مقترنة خطة قائمة على الطلب،  في إطاريعمل فيها الصندوق سبالنظر إلى أن هذه هي المرة األولى التي و -14

والموارد األساسية المخصصة من خالل نظام  آلية الحصول على الموارد المقتَرضةموارد بين  الجمعب

آلية الحصول لحافظة  اقيستباالرصد التخصيص الموارد على أساس األداء، فقد أدركت اإلدارة الحاجة إلى 

                                                   

9 EB 2020/130/R.35. 
في المائة على أساس المبلغ اإلجمالي لموارد نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وآلية  5البالغ ى للتخصيص يُحتسب الحد األقص 10

 .مليون دوالر أمريكي 375 3الحصول على الموارد المقتَرضة. وبالتالي، فإنه يُحتسب على أساس 

https://webapps.ifad.org/members/eb/130/docs/arabic/EB-2020-130-R-35.pdf
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 تُستخدم. وبهذا المعنى، الحافظة فيالبلدان  فرادى على حصرامن التركيز  بدالككل  على الموارد المقترضة

( 2المخاطر؛ ) على القائمة القطريةحدود ال( 1: )يةمخاطر االئتمانالااللتزام بممارسات  لرصدن ان إداريتاأدات

 األمر الذي، الحافظةاستخدام هذه المظاريف كمرجع ألغراض إدارة  وسيجري. للحافظة اإلرشادية مظاريفال

جودة االئتمان  متطلبمع الحفاظ على الحد األدنى من  ولكن الفردية، القطرية حدوداليسمح بمرونة معينة في س

 كمرتكز. للحافظة

والموافقة عليها خالل عام  القائمة على المخاطر الحدود القطريةمناقشة العناصر الرئيسية لتفعيل  وجرت -15

ا في ملدوره وفقا)لجنة اإلدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر المالية(،  المعنيتيناإلدارة  لجنتيمن قبل  2021

 :على النحو التاليالعناصر هذه  2ويوجز اإلطار  11الصندوق. حوكمةهيكل 

 2 اإلطار

 القائمة على المخاطر القطريةحدود الالعناصر الرئيسية لتقييم 

ضة لحافظةالتصنيف الحد األدنى لمتوسط  المرجح  التصنيفضع الحد األدنى لمتوسط . وُ آلية الحصول على الموارد المقتر 

يهدف إلى هو التصنيف الحالي لعمليات القروض العادية. ويتماشى هذا المستوى األدنى مع متوسط و BB.12 تصنيف عند

بالغ األهمية  اأمر ويُعد  ذلكالمالية.  واستدامتهالديون من المقترضين، وحماية وضع الدائن المفضل للصندوق  ضمان سداد

للحفاظ على التصنيف االئتماني السليم للصندوق، والذي يمك ن المؤسسة من الوصول إلى الموارد المقترضة بشروط تمويل 

 .المقتَرضةحافظة آلية الحصول على الموارد تنافسية لتمويل 

على حجم الموارد  بناء ،القائمة على المخاطر اإلفرادية القطريةحدود الستشير . المخاطر القائمة على القطرية اإلفراديةحدود ال

ل ستشك  و. واحد لبلد، إلى الحد األقصى لمقدار استهالك رأس المال المسموح به للحافظةالتصنيف المطلوب ضة ومتوسط المقترَ 

 الرصدألغراض  مكتب إدارة المخاطر المؤسسية يستخدمهاالقائمة على المخاطر أداة رئيسية إلدارة المخاطر  القطريةحدود ال

 الداخلي.

آلية الحصول على  حافظةكأداة إدارة تكميلية لتقييم  للحافظة اإلرشادية مظاريفال ستُستخدم. للحافظة اإلرشادية مظاريفال

آلية الحصول تسهيل تفعيل مبادئ استخدام الموارد في إطار ل إدارةتكون بمثابة أداة  أن هومنها  الهدف. والموارد المقتَرضة

المظاريف اإلرشادية  وتنتج هذهالمفاضالت بين السياسة والقيود المالية.  أهم وإظهار اآلثار المترتبة على على الموارد المقتَرضة

نظام بموجب عند مقارنة المخصصات اإلرشادية لبلدان افرادى لالصندوق  ( تحليل الفجوة )النقص( في تمويل1) :عن للحافظة

تخصيص الموارد على أساس األداء للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بمخصصات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق؛ 

المتوسطة الدخل من البلدان  على ه يتعينأن في أيضا التحليل ونظرالمحتمل للتوقعات االئتمانية لبعض البلدان.  التراجع( 2)

ل المظاريف ستشك  وفي المائة.  20في المائة من إجمالي الموارد بحد أقصى قدره  11توجيه ما ال يقل عن  الشريحة العليا

 ألغراض التخطيط. الوحدات التشغيلية تستخدمها الحافظةأداة رئيسية إلدارة  للحافظةاإلرشادية 

 تمايزةالم التمويلشروط  - خامسا

لتمايز الفئات  وفقاشروط التمويل  وُحددتبشروط عادية.  آلية الحصول على الموارد المقتَرضةموارد  ستُقدم -16

 يتضمنان نيواللذ 14،عناصر تسعير القروض المقدمة بشروط عاديةلوالتحديث المقترح  13مؤخراالموافق عليه 

                                                   

إلطار  ووفقاالقائمة على المخاطر.  القطريةحدود اللتحديد  التقنيةالموافقة على الجوانب  بحوكمةأحد العناصر المركزية للمقترح  تعلق 11

االلتزام بالحدود القطرية للمخاطر  رصدإدارة المخاطر المؤسسية الذي جرى وضعه مؤخرا، فإن لجنة إدارة المخاطر المالية مسؤولة عن 

 االئتمانية.
 .s’Moodyفي مقياس تصنيف وكالة  Ba2تصنيف  يعادل 12
13 EB 2021/132/R.10/Rev.1. 
14 EB 2021/133/R.12. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/arabic/EB-2021-132-R-10-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/133/docs/arabic/EB-2021-133-R-12.pdf
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الموافق لفئات المقترض وشروط التمويل  موجزفيما يلي ويرد مبادئ التخرج والركائز المالية ذات الصلة. 

 لكل فئة. عليها

 3اإلطار 

 عادية المقدمة بشروط فئات وشروط تمويل القروض 

للحصول على القروض المقدمة المؤهلة  المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيامنخفضة الدخل والبلدان الالبلدان تشمل  1الفئة 

 استحقاق أجلعلى أساس لى الموارد ع الحصول وتستطيع ،مختلطةبشروط للغاية و تيسيريةبشروط و فائقة التيسيريةشروط ب

 .سنة كحد اقصى 20سداد يبلغ لل أجل استحقاقمتوسط وسنوات،  10كحد أقصى وفترة سماح مدتها  سنة 35 يبلغ

من  يمرون بمرحلة انتقالية، والمقترضين الذين 1غير المؤهلة للفئة  توسطة الدخل من الشريحة الدنياالبلدان المتشمل  2لفئة ا

الدول ذات ذات الجدارة االئتمانية، و بالنزاعات، والدول الهشة والمتأثرة التيسيريةشبه  شروطالشروط المختلطة إلى ال

 الحصولالمقترضون المؤهلون لهذه الفئة  ويستطيعقتصادات الصغيرة المؤهلة لالقتراض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير. الا

سداد للاستحقاق  أجل متوسطوسنوات، مع  8وفترة سماح مدتها  كحد أقصى سنة 30 يبلغاستحقاق  أجلعلى أساس الموارد  على

 .سنة كحد أقصى 18يبلغ 

القومي اإلجمالي  الدخلمن  الفردنصيب  يكون التي المتوسطة الدخل من الشريحة العليامن البلدان  المقترضينتشمل  3الفئة 

 ويستطيع. 2الفئة  فيللحصول على إعفاء مدرج  ةوغير المؤهل ،الدخل المؤهل للدخول في مناقشات التخرج عتبة فيها اقل من

وفترة سماح  كحد أقصى سنة 20 يبلغأجل استحقاق على أساس لى الموارد ع الحصولالمقترضون المؤهلون لهذه الفئة من 

 سنوات. 5مدتها 

 فيهل أعلى من جمالياإل القوميالدخل نصيب الفرد من يكون التي  المتوسطة الدخل من الشريحة العلياالبلدان تشمل  4الفئة 

، أو تلك التي تعتبر مؤهلة الدخل عاليةالالبلدان ب الخاصة عتبةالن م قلأو الدخل المؤهل للدخول في مناقشات التخرجعتبة 

على أساس لى الموارد ع الحصولالمقترضون المؤهلون لهذه الفئة من  يستطيعوللحصول على المساعدة اإلنمائية الرسمية. 

 .سنوات 3وفترة سماح مدتها  كحد أقصى سنة 18 يبلغأجل استحقاق 

باستخدام معايير و 2022.15على شروط اإلقراض لعام  التنفيذيةدارة اإل، وافقت لجنة 2021 تموز/في يوليو -17

، والفئات الموضحة في 1 اإلطار، كما هو موضح في بآلية الحصول على الموارد المقتَرضة الخاصة هليةاأل

على  بناءفئات المذكورة أعاله على البلدان التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  جرى توزيع، 3 اإلطار

 28تطبيق هذه المعايير:  نتج عناالئتمانية. و وجدارتهالقومي اإلجمالي لكل مقترض  الدخلنصيب الفرد من 

 .4؛ وستة مقترضين في الفئة 3؛ أربعة مقترضين في الفئة 2الفئة  في مقترضا 14؛ 1مقترضا في الفئة 

 على الطلب القائم على التمويل الحصول -سادسا

 الخاصة بآلية الحصول على الموارد المقترضةمن خالل معايير األهلية  حددتالبلدان التي  جرى إخطار -18

بين إدارة الصندوق والمديرين اإلقليميين  مستمرا، وال يزال الحوار اآلليةلى موارد ع الحصولبإمكانية  ارسمي

ت الحكوما ستقوم، من خالل طلب صريح للتمويل والقطريين والبلدان الشريكة. وبمجرد تأكيد االهتمام

نفس المبادئ األساسية الثالثة المطبقة ل ووفقا، حاليا المعتمدةوالصندوق بوضع المشروعات باتباع نفس العملية 

مع أولويات  والمواءمةالصندوق،  مهمةعلى جميع العمليات التي يمولها الصندوق، وهي: المواءمة مع 

القطرية الحكومات على  األفرقةتشجع و. 4 اإلطارموضح في ال على النحو، والفعالية اإلنمائية ،الحكومة

                                                   

 ،في دورته في ديسمبر/كانون األول اإلفراديةوتطبيقها على البلدان  2022شروط اإلقراض لعام على المجلس التنفيذي  إطالعسيجري  15

 .(EB 2021/134/R.3)في الجزء الرابع من وثيقة الميزانية 



EB 2021/134/INF.2  

6 

آلية الحصول على التي تستخدم موارد نظام تخصيص الموارد على أساس األداء و المشروعاتتخطيط 

 .للمشروعات الحجم والنطاق المالئمين حيثما ينطبق ذلك من أجل ضمان الموارد المقتَرضة على حد سواء

 4اإلطار 

 يمولها الصندوقساسية للعمليات التي المبادئ األ

 ضةآلية الحصول على الموارد المقترَ جميع العمليات الممولة من خالل موارد أن تتواءم جب يالمواءمة مع مهمة الصندوق. 

في اإلطار  المبينأهداف الصندوق االستراتيجية على النحو ومع مهمة الصندوق وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛ 

(، وبرنامج الفرص االستراتيجية القطرية أو مذكرة االستراتيجية القطرية 2025-2016االستراتيجي للصندوق ذي الصلة )حاليا 

تخضع سضة جزءا ال يتجزأ من برنامج القروض والمنح، وبالتالي للبلد المعني. وستكون المشروعات الممولة من الموارد المقترَ 

وإطار إدارة  الصندوق التجديد الثاني عشر لمواردالخاصة بمشاورات هيئة الالتزامات  فضال عنوق، لجميع سياسات الصند

سياسة االستهداف في  خالل آلية الحصول على الموارد المقتَرضةق المشروعات الممولة من طب  ستُ بالتالي، النتائج ذي الصلة. و

 الطموحات المماثلة للمشروعات الممولة من الموارد األساسية. الصندوق وستدمج مواضيع التعميم واألولويات األخرى ذات

المشروعات  ستكونلمشروعات الممولة من خالل الموارد األساسية، ل كما هو الحال بالنسبة. مع أولويات الحكومة المواءمة

للبلدان الشريكة، وإطارها المؤسسي والبرامج  الوطنيمع السياق  متوائمةضة الممولة من خالل آلية الحصول على الموارد المقترَ 

لزراعة والتنمية الريفية. وستكون المشروعات اإلقليمية )أي عمليات اإلقراض اإلقليمية( مؤهلة بشأن االجارية ذات الصلة 

 للتمويل في حالة الوفاء بجميع االلتزامات األخرى.

فعالية الالصندوق لضمان في ستعراض االالصندوق وأن تتبع عملية معايير بجميع المشروعات  تفيجب أن يالفعالية اإلنمائية. 

المجلس التنفيذي للموافقة عليها  إلىجميع المشروعات  تقديمتحقيق األثر. وباإلضافة إلى ذلك، سيستمر  وإمكانية اإلنمائية

 .القائمةباستخدام آليات الموافقة 

االهتمام  اإلعراب عنطلبات كما أشير في دورة المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان، يقوم الصندوق بجمع و -19

من خالل المناقشات الجارية مع  آلية الحصول على الموارد المقتَرضةمن الدول األعضاء القتراض موارد 

ه العملية مع التزامات التجديد الثاني تتماشى هذو. للذخيرةالطلب واإلدارة الفعالة  سييسرالبلدان المؤهلة، مما 

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

وضمان التوازن الجغرافي/اإلقليمي ، للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليابرنامج القروض والمنح 

 من ةمعين سنةفي  ن المواردال تؤم  المقترحات التي سيُعاد النظر في و .الصندوقفي  العالميةمبدأ لمراعاة 

 .ةالتالي السنةفي تمويل ال

 المضي قدما سبيل – سابعا

آلية الحصول ، الخطوات العملية الالزمة لتنفيذ تتخذ اإلدارة ،استعدادا للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق -20

باإلضافة إلى المشاركة مع البلدان الشريكة على النحو الموصوف أعاله، قام و. على الموارد المقتَرضة

. آلية الحصول على الموارد المقتَرضة خالل تحديد العمليات الممولة منللسماح ب نظمهالصندوق بتحديث 

، ةمكتب إدارة المخاطر المؤسسيتعديل سير عمل التصميم في نظام إدارة النتائج التشغيلية ليشمل  ويجري

لموظفي  التوجيه أعدجهة فاعلة جديدة تشارك في عملية التصميم. وعلى المستوى التشغيلي،  يصبحس والذي

وعُقدت جلسات مخصصة مع الموظفين التشغيليين من  ،آلية الحصول على الموارد المقتَرضةالصندوق بشأن 

 .ى الموارد المقتَرضةآلية الحصول علأجل ضمان فهم وملكية الخصائص المحددة المرتبطة بتمويل 

 المجلس وستبلغ ،2022في عام  آلية الحصول على الموارد المقتَرضة تفعيلاإلدارة عن كثب  وسترصد -21

آلية الحصول لتشمل  سيجري توسيعهاالتي  من خالل الجزء الرابع من وثيقة الميزانية هاعن تنفيذ التنفيذي

 باإلضافة إلى نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. على الموارد المقتَرضة


