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 على الموارد تخصيص بنظام المعنية العمل مجموعةل عشر السادس االجتماع محاضر

 األداء أساس

عشر لمجموعة العمل المعنية بنظام  تُلخص في هذه الوثيقة المناقشات التي دارت في االجتماع السادس -1

 .2021نوفمبر/تشرين الثاني  3الذي عُقد في  تخصيص الموارد على أساس األداء

 االجتماعافتتاح  -من جدول األعمال  1البند 

رحب سكرتير الصندوق بالمشاركين وباألعضاء الجدد الذين انضموا إلى مجموعة العمل المعنية بنظام  -2

 :من ، وهم2021تخصيص الموارد على أساس األداء بعد تعيينهم في دورة المجلس المنعقدة في أبريل/نيسان 

 .والسويد، وفرنساديفوار،  وكوتوكوستاريكا، بنغالديش، و النمسا،

 المجموعة انتخاب رئيس –من جدول األعمال  2البند 

 .2024 للمجلس التنفيذي في عام ىانتُخبت نيجيريا لرئاسة مجموعة العمل لفترة والية تنتهي بالدورة األول -3

االتحادية لدى وكاالت األمم  ، الوزير والممثل الدائم لجمهورية نيجيرياYaya Olaniranوتولى الدكتور  -4

 والزراعة في روما، رئاسة االجتماع وافتتح االجتماع رسميا. لألغذية المتحدة 

ونيجيريا وفرنسا، ديفوار،  وكوت وكندا، بنغالديش،النمسا، ووحضر االجتماع أعضاء مجموعة العمل من  -5

المجلس التنفيذي من  فيمراقبون  أيضا فنزويال البوليفارية. وحضر االجتماعجمهورية و)الرئيس(، والسويد، 

نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج؛ وكبير موظفي إدارة المخاطر ونائب  اإلدارةل أنغوال والصين. ومث  

الرئيس المساعد، مكتب إدارة المخاطر المؤسسية؛ ومدير شعبة سياسات العمليات والنتائج؛ ومدير شعبة 

 وموظفون آخرون في الصندوق. خدمات اإلدارة المالية؛ وسكرتير الصندوق؛ 

 اعتماد جدول األعمال –من جدول األعمال  3البند 

اعتماد  (3؛ )المجموعة انتخاب رئيس (2افتتاح االجتماع؛ ) (1تضمن جدول األعمال المؤقت البنود التالية: ) -6

 أخرى. مسائل (5مقدمة آلليات الموارد المالية في الصندوق؛ ) (4جدول األعمال؛ )

 عضاء جدول األعمال المؤقت بصيغته المقترحة. واعتمد األ -7

 مقدمة آلليات الموارد المالية في الصندوق –من جدول األعمال  4البند 

الموارد الحصول على دارة لمحة عامة عن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وآلية اإلقدمت  -8

األداة التي خصص الصندوق من  هوالُمقترضة، مشيرة إلى أن نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 

. وشك ل النظام أيضا اآللية التي سيوزع الصندوق من خاللها جميع الموارد 2003خاللها موارده منذ عام 

عشر لموارد الصندوق على البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من  األساسية للتجديد الثاني

لتي تستخدم ألخرى اذلك مع ممارسات المؤسسات المالية الدولية االشريحة الدنيا بشكل حصري. ويتماشى 

 آليات تخصيص موارد تيسيرية على أساس األداء.  أيضا

. وكانت 2021الموارد الُمقترضة في أبريل/نيسان الحصول على وقد وافق المجلس التنفيذي على إنشاء آلية  -9

ستُوجه من خاللها الموارد الُمقترضة إلى البلدان المؤهلة  التي للصندوق ةهذه اآللية هي آلية التمويل الجديد
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من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة 

 العليا، بناء على الطلب. 

الممولة من الصندوق جارية  البلدان التي كانت فيها المشروعاتبين  عالقةالوردا على أسئلة األعضاء بشأن  -10

اإلدارة أن الصندوق سيواصل العمل مع أوضحت عشر لموارد الصندوق،  بلدان التجديد الثانيببالفعل 

ة جالمشروعات الجارية بالفعل وتمويلها بغض النظر عما إذا كانت هذه المشروعات موجودة في البلدان الُمدر

. وفيما يتعلق بتحديد البلدان التي لم تحصل على التمويل في عشر لموارد الصندوق في قائمة التجديد الثاني

تستطيع لى قدر من الموارد عصول البلدان حضمان  منهاألسباب مختلفة،  تدريجياستُخدم نهج كل دورة، 

أو لمعالجة  –الهادي الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة آسيا والمحيط  كما هو الحال في – إدارته

، كان قد حصل على الموارد في الدورة السابقة، في ما بلدحالت دون مشاركة حقيقة أن الظروف القطرية 

 الدورة التالية. وقد أدى ذلك إلى بعض التقلبات في قائمة البلدان في كل دورة. 

بلد  100واستجابة لطلبات التوضيح، قدمت اإلدارة معلومات إضافية عن الماضي عندما كان هناك أكثر من  -11

تعتبر مؤهلة للحصول على موارد نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. وقد أظهرت التجربة أن العديد 

د من إعادة تخصيص األموال لبقية من هذه البلدان لم تكن في وضع يمك نها من استخدام الموارد وأنه كان ال ب

 البلدان في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. 

إلى أنه ينبغي أن يركز الصندوق تدخالته على برامج بشأن الكفاءة وباإلضافة إلى ذلك، خلص تقييم مؤسسي  -12

 أكبر. أثر بلدان أقل من أجل إحداث أكبر في عدد 

مجموع عدد عشر لموارد الصندوق على تحديد  بداية التجديد الحادي وعلى هذا النحو، اتُفق مع األعضاء في -13

؛ وبالتالي، أن ذلك قابل للتطبيقبلدا. وقد ثبت  80في نظام تخصيص الموارد على أساس األداء بـ البلدان 

 عشر لموارد الصندوق.  التجديد الثانيبرامج بلدا في دورة  80البالغ  األقصى اقتُرح اإلبقاء على الحد

عشر لموارد الصندوق ثابتة طوال  باإلبقاء على مخصصات التجديد الثاني اقتراحهااركت اإلدارة أيضا وش -14

عشر  التجربة اإليجابية العتماد هذا النهج في التجديد الحادي استنادا إلىالدورة، بدال من تحديثها سنويا، 

 الذي يشملها بلدانلأهمية خاصة بالنسبة للموارد الصندوق. وأكدت اإلدارة أيضا على أن هذا األمر سيكتسي 

عاما بعد عام نظرا لقلة لتغيرات كبيرة  ةستكون هذه البلدان عرضحيث إطار القدرة على تحمل الديون، 

 عددها. 

وفي وقدمت اإلدارة معلومات أساسية عن مختلف عناصر صيغة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء.  -15

من العوامل. ومع تطور نظام تخصيص الموارد على عامال لي عدد السكان ، اعتبر الصندوق إجماالبداية

إلى حجم السكان  وتركيزه الصندوق، تحولت معايير مكون االحتياجاتبمهمة أساس األداء، ولتعزيز صلته 

كبر من السكان الريفيين ذات العدد األالبلدان حصل مع تساوي جميع العوامل األخرى، ستو، ولذلكالريفيين. 

 . أكبر فيهاموارد ألن االحتياجات مزيد من العلى 

هذا المؤشر خالل التجديد وأبدا األخذ بعمله. وكيفية وسأل األعضاء عن مؤشر الضعف الخاص بالصندوق  -16

عشر لموارد الصندوق لتناول األبعاد المتعددة للفقر الريفي. وبشكل عام، كان هذا المؤشر بمثابة مؤشر  الحادي

الضعف الريفي  سالقيمؤشرا مرجحا بالتساوي  12تغير المناخ. ويتألف من وآثار للرفاه في المناطق الريفية 

 ظواهر الخارجية. من حيث التعرض، والحساسية، والقدرة على التكيف مع األسباب و/أو ال

وعدم األمن الغذائي، والتغذية،  مثلمسائل والمؤشرات الُمدرجة في مؤشر الضعف الخاص بالصندوق ترصد  -17

المساواة، والمناخ، والضعف. واستُخدمت البيانات المتاحة للجمهور كمصادر. وكانت موثوقية البيانات 

عبر البلدان. واستُخدمت مؤشرات األمن تطبيق ال وتوافرها على الصعيد العالمي من العوامل األساسية لضمان

 الغذائي لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة لقياس إنتاج الغذاء للفرد ومعدل انتشار نقص التغذية. 
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مع تساوي و. وفي هذه الحالة، لمقياس الحافظة والصرف ووظائفهاإلدارة أيضا األساس المنطقي وأوضحت  -18

حصلت البلدان التي كان أداء المشروعات فيها أفضل على تصنيف إجمالي أعلى، جميع العوامل األخرى، 

 أثناء تنفيذ المشروع.  تكما ُصنف

المئوية نسبة الو (2بلد على استيعاب التمويل المتاح، )القدرة  (1عاملين: ) من الحافظة والصرف وتتكون -19

تساوي جميع العوامل األخرى، ومع ، ولذلك. هاالجارية التي كانت غير ُمرضية من حيث أداء تنفيذللحافظة 

 القطري.المستوى أقل على  المتاحة مواردكانت العندما يسجل متغير الحافظة والصرف منخفضا، 

وقد كان هناك توافق في اآلراء على نطاق واسع بشأن قيمة مؤشر الضعف الخاص بالصندوق، وهي سمة  -20

 أعربت المنظمات النظيرة عن اهتمامها بتكرارها.

بين موارد نظام تخصيص الموارد على أساس اإلداء وآلية المتبادلة وطلبت مجموعة العمل توضيح العالقة  -21

الموارد الحصول على الموارد الُمقترضة، وما إذا كانت األولوية في الحصول على موارد آلية الحصول على 

إلى أن هذه الفئة من البلدان لن تكون للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا بالنظر  ستولىالُمقترضة 

 عشر لموارد الصندوق.  مؤهلة لتلقي مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في التجديد الثاني

الموارد الُمقترضة، الحصول على وغاية الصندوق، من خالل آلية العالمية وأكدت اإلدارة من جديد على مبدأ  -22

الوفاء سيجري يكون ممكنا بموارد التجديد فقط. وأكدت اإلدارة أنه سن مما من البلداأكبر للوصول إلى عدد 

ضمان حد أدنى قدره مثل عشر لموارد الصندوق فيما يتعلق بتوزيع الموارد،  بجميع التزامات التجديد الثاني

لى عصول حفي المائة من برنامج القروض والمنح للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا من خالل ال 11

 الموارد الُمقترضة. 

الموارد الحصول على وأوضحت اإلدارة أن ترتيب األولويات يستلزم تسلسل وصول البلدان إلى موارد آلية  -23

 وليس استبعادها. الُمقترضة، 

الموارد الُمقترضة، أن هذه اآللية الحصول على  ليةآعن للمحة عامة وأوضحت اإلدارة، في معرض تقديمها  -24

الموارد الُمقترضة؛ والحدود القطرية  من مداداتاإلوأهليتها؛ و القطريةنتقائية المسة مبادئ: اتستند إلى خ

 الطلب.  القائم علىلى التمويل عصول ح؛ والمايزةالقائمة على المخاطر؛ وشروط التمويل المت

وفيما يتعلق بالمبدأ األول المتمثل في انتقائية البلدان وأهليتها، تنطبق نفس المعايير على جميع البلدان التي  -25

تحصل على موارد الصندوق، سواء الموارد األساسية أو الموارد الُمقترضة. ولكي تكون البلدان مؤهلة 

الجدارة ليها االمتثال لمعيار إضافي، وهو للحصول على موارد آلية الحصول على الموارد الُمقترضة، يتعين ع

 . االئتمانية

لى الموارد الُمقترضة متاحا للبلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من عصول حوسيكون ال -26

المالية. ولن تكون على أساس المعايير الشريحة الدنيا، وكذلك البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، 

للمديونية الحرجة مؤهلة للحصول على الموارد الُمقترضة. وسيولى اهتمام خاص  بشدةالبلدان المعرضة 

وهذا التقييم سيراعي تقييم القدرة على تحمل الديون وسياسة متوسطة للبلدان التي تعاني من مديونية حرجة 

 . بشروط غير تيسيريةحدود الدين الخارجي في صندوق النقد الدولي، وسياسة الصندوق لالقتراض 

عشر لموارد  بلدا مؤهال للحصول على الموارد في التجديد الثاني 80قرابة وقد بدأ الصندوق في الوصول إلى  -27

الموارد الُمقترضة، الحصول على ظام تخصيص الموارد على أساس األداء وإما من آلية الصندوق إما من ن

 . كبيران االهتمام والطلب أنوإما من كليهما. وأكدت الردود 

في المائة لبرنامج القروض  5وأوضحت اإلدارة أن مبلغ التمويل اإلجمالي ألي بلد قد ال يتجاوز الحد البالغ  -28

الحصول على موارد المشتركة من نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وآلية ، فإن الولذلكوالِمنح. 

 . السقف اهذفي حدود الموارد الُمقترضة ستبقى بالضرورة 
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الموارد الُمقترضة، الحصول على الموارد الُمقترضة، وهو المبدأ الثاني آللية  من مداداتاإلوفيما يتعلق ب -29

اتباع المبادئ المعتادة التي تقوم عليها العمليات التي  أُعدتسيتعين على جميع المشروعات االستثمارية التي 

االنحراف الصندوق وأولويات الحكومة. وهذا من شأنه أن يجنب مهمة يمولها الصندوق، وهي المواءمة مع 

الموارد الُمقترضة الحصول على ت الممولة من آلية . وعالوة على ذلك، ستخضع المشروعاالرسالةعن 

 لعمليات ضمان الجودة المعمول فيها في الصندوق.

الموارد الُمقترضة ونظام تخصيص الموارد الحصول على وستُشجع البلدان المؤهلة للوصول إلى كل من آلية  -30

د الكفاءات واستيعاب تكاليف إلى تولي ذلك يؤديوس. كليهما على أساس األداء على استخدام مصدري التمويل

مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء للتجديد المجلس التنفيذي على اإلدارة وستُطلع التصميم. 

 بشأن تحديثالعشر لموارد الصندوق في ديسمبر/كانون األول وفقا للممارسة المعتادة، إلى جانب  الثاني

 التسعير. 

إلى المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون ومعاييره سياسات التمويل في الصندوق لوستُقدم التنقيحات المقترحة  -31

 للموافقة عليها.  2022تقديمها إلى مجلس المحافظين في فبراير/شباط للمصادقة على األول 

أنه ينبغي النظر إلى نظام تخصيص الموارد أوضحت وعندما سُئلت اإلدارة عن طرائق تشغيل اآللية الجديدة،  -32

كآليتين منفصلتين.  وليس االخريكمل أحدهما الموارد الُمقترضة على أن الحصول على ساس األداء وآلية على أ

إلى كال المصدرين  التي تصلمتروكا للبلدان  وأن األمر سيكونوبالرغم من أن هناك قدر كبير من المرونة 

الُمقترضة ونظام  المواردالحصول على آللية  فرديالتمويل اللتقرير ما إذا كانت ستمول المشروعات باستخدام 

الضوء أيضا سلطت اإلدارة  فإن، مشترك من كليهما معاالتمويل الأو  تخصيص الموارد على أساس األداء

 . اتالكفاءات فيما يتعلق بتصميم المشروعالسعي لتحقيق على ضرورة 

ات يتضمن دورات تدريبية لموظفي استمر تنفيذ برنامج لبناء القدر فقد وفيما يتعلق باالستعداد التنظيمي، -33

 العمليات. 

. وسيُبلغ األعضاء بآخر المقبلة 24-18 الـ وكانت اإلدارة على ثقة من اكتساب خبرة قي مة في األشهر -34

 المستجدات في الوقت المناسب. 

للصندوق ساهم في وضع الصندوق في مكانة المرتفع وفي الختام، أضافت اإلدارة أن التصنيف االئتماني  -35

 الُمقترضة ستعمل بشكل جيد.  المواردالحصول على إيجابية مع الشركاء، وهي واثقة من أن آلية 

 مسائل أخرى –من جدول األعمال  5البند 

عة ، المستشارة الرئيسية للسياسات والنتائج، شبLauren Phillipsأبلغت اإلدارة مجموعة العمل بأن السيدة  -36

. في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة سياسات العمليات والنتائج، ستترك الصندوق لتتولى منصبا جديدا

الموارد الُمقترضة. وشكرها األعضاء وتمنوا لها الحصول على وقد أدت دورا فعاال في إعداد الصندوق آللية 

 كل النجاح في مساعيها الجديدة. 

الزمني لالجتماع المقبل في الوقت على الجدول األعضاء سيجري إطالع وأبلغ الرئيس مجموعة العمل بأنه  -37

 المناسب. 

38-  ُ  واختُتم االجتماع.  "،أخرىطرح أي بنود أخرى في إطار بند "مسائل ولم ت


