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 تخصيص بنظام المعنية العمل مجموعةل عشر السابع االجتماع محاضر

 األداء أساس على الموارد

عشر لمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص  السابعص في هذه الوثيقة المناقشات التي دارت في االجتماع تُلخ   -1

 .2022الثاني  كانون/يناير 12في افتراضيا الذي عُقد  الموارد على أساس األداء

 االجتماعافتتاح  :من جدول األعمال 1البند 

 .ب الرئيس بالمشاركين وأعضاء إدارة الصندوق في االجتماعحر -2

 اعتماد جدول األعمال :من جدول األعمال 2البند 

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

ضة للتجديد الثاني ر  وآلية تخصيص الموارد المقت الموارد على أساس األداءنظام تخصيص ل نسيناريوها (3)

 أخرى. مسائل (4؛ )عشر لموارد الصندوق

 واعتمد األعضاء جدول األعمال المؤقت بصيغته المقترحة. ،مسائل أخرى بند للنظر فيها تحت بنودولم تُقترح  -4

 الموارد تخصيص وآلية األداء أساس على الموارد تخصيص لنظام نسيناريوها :من جدول األعمال 3البند 

 الصندوق لموارد عشر الثاني للتجديد ضةالمقتر  

، اإلدارة اقترحته الذي والسيناريو األساسية الحالة سيناريو :مجموعة العمل فيهما نظرتل سيناريوهان عُرض -5

 في فعاال اإلدارةالمقدم من  خيارال واعتُبر. األساسية الحالة في هتووج   التي القيود معالجة إلى سعى والذي

 عشر الثانيو عشر الحادي ينالتجديد بين الموارد تخصيص في القطري المستوى على التغيرات حدة من الحد

 جهودلل تقديرهم عن وأعربوا، المقدمة المعلومات على اإلدارةالشكر إلى  األعضاءوجه و. الصندوق لموارد

المقدم  تمويللل أوسع رؤية وتقديم، البلدان أفقر ومصالح المالية االستدامة بين توازن إليجاد اإلدارةالتي بذلتها 

. ضةالمقتر   الموارد تخصيص وآلية األداء أساس على الموارد تخصيص نظام من يشمل كال، الصندوقمن 

 توزيع بأن علما األعضاء أحاط، ومتكاملة شاملة بطريقة الموارد تخصيص آليتي قدمت الوثيقة بأن واعترافا

 تخصيص لنظام األساسية الموارد توافر على وسيعتمد إرشاديا ال يزال فيها المعروضة المجمعة الموارد

 .ضةالمقتر   الموارد تخصيص ليةآل ضةالمقتر   الموارد على الفعلي والطلب األداء أساس على الموارد

 أقروا لكنهمو، اإلدارةالمقدم من  خيارال عن الناتج الموارد توزيع الشواغل إزاء بعض عن األعضاء أعربو -6

، ولوحظ. المتاحة األساسية الموارد انخفاض عن الناتجة الهيكلية القيود في ضوء تحقيقه يمكن ما هو هذا بأن

 على، الديون تحمل على القدرة إطار لبلدان المخصصة الموارد في الكبير االنخفاض، الخصوص وجه على

 ه جرى تخطيطوأن ماليا مستدامة غير الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد دورة بأن االعتراف من الرغم

 المالية االستدامة لضمان حديثا المعتمدة السياسات مع يتماشى بما الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد

 .الطويل المدى على للصندوق

 على القائم الصارم النهج عن االبتعاد بشأن ارتياحهم عدم عن األعضاء بعض أعرب، التحديد وجه لىوع -7

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وآلية تخصيص الموارد  لمنهجيات األساس شكل والذي القواعد

، جرى اإلدارةالمقدم من  خيارال وضع عند أنه اإلدارة وأوضحت. مخصص نهج إلى عليه المتفقضة المقتر  
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 توافر وهي، الصندوق سيطرة عن خارجة بعوامل تتعلق به المرتبطة المخاطر وأن المنهجية سالمةال ضمان

 .ضةالمقتر   الموارد على والطلب األساسية الموارد

 تحقيقو البلدان ألفقر بالنسبة أهميته على الصندوق يحافظ أن ضمان ضرورة على واإلدارة األعضاء اتفقو -8

 آلية استخدام فيهايجري  التي األولى المرة هي هذه أن األعضاء أدركو. الوقت نفس في المالية االستدامة

 تخصيص نظام موارد من التفكير في تحوال يتطلب األمر وأن، والمنح القروض برنامج لتمويل مزدوجة

آلية تخصيص  إدخال أن على التأكيد اإلدارة كررتو. عام بشكل الموارد توفير إلى األداء أساس على الموارد

 بالتزامات يتعلق فيما، سيخصص الصندوقوأن ، مهامه عن الصندوق انحراف يستلزم لنضة الموارد المقتر  

 والبلدان الدخل المنخفضة للبلدان األساسية موارده من المائة في 100 مرة ألولو لمواردل عشر الثاني التجديد

ُ و. الدنيا من الشريحة الدخلة المتوسط  الموارد تخصيصيجري  لن هأن من الرغم على أنهإلى  أيضا شير  أ

التي  والمتطلبات المبادئ لنفس ستخضع فإنها، األداء أساس على الموارد تخصيص نظام خالل من ضةالمقتر  

آلية تخصيص  من الممولة المشروعات ستخضع حيث، اإلنمائية فعاليةال حيث من األساسية الموارد تخضع لها

 .الصندوق في بها المعمول الجودة وضمان التصميم لعملياتضة الموارد المقتر  

 الديون تحمل على القدرة إطار منح موارد تقديم في االستمرار هو الصندوق هدف أن جديد من اإلدارة وأكدت -9

 وسيكون. "في حالة مديونية حرجةكانت  "التي أو الديون من عالية مستويات من تعاني كانت التي البلدان إلى

بشكل  الصلة ذات المنحعلى تقديم  الصندوق وقدرة يتحقق الذيالموارد  تجديد بمستوى مشروطا العرض

 .مستدام

 من الشريحة الدخلة المتوسط والبلدان لدخلبلدان المنخفضة اال مع الصندوق انخراط عن األعضاء واستفسر -10

 وأوضحت. ضةالمقتر   الموارد على الطلب تقدير أجل منضة لية تخصيص الموارد المقتر  آل المؤهلةالدنيا 

 صولحال بإمكانية األولي اهتمامها الستكشاف اشريك بلدا 70 مع 2020 عام في تواصل الصندوق أن اإلدارة

 المائة في 60 حوالي وكانضة. آلية تخصيص الموارد المقتر  ب الخاصة التمويل شروط بموجب الموارد لىع

 خطاب خالل من المؤهلة البلدان جميع مع الصندوق تواصل، 2021 عام ي. وفإيجابية الواردة الردود من

 العمليات دائرةأفرقة متكاملة من بين  الحين ذلك منذيدور نقاش و. الطلب عن الرسمي التعبير فيه يطلب رسمي

لية تخصيص آل المؤهلة البلدان مع ةيالمؤسس مخاطرال إدارة ومكتب والنتائج عملياتال سياساتشعبة و، المالية

 تلقىوقد ضة. آلية تخصيص الموارد المقتر   ومعايير مبادئ على البلدان إطالعضة، وجرى الموارد المقتر  

 خالل إال حقا يُفهم لن ضةالمقتر   الموارد على الطلب أن لوحظ ولكن، مشجعة ردودا، اآلن حتى، الصندوق

 .دماقُ  مضيوهي ت نهجها بتحسين لإلدارة يسمح ذلك أن شأن ومن. الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد فترة

 إذا وما، الهيكلية مشاكلال األخرى الدولية المالية المؤسسات بها تعالج التي الطريقة عن األعضاء تساءلو -11

 الدولية المالية المؤسسات أن اإلدارة وأوضحت. الصندوق يواجهها التي لتلك مماثلة تحديات تواجه كانت

 يالتيسير األساسي التمويل إلى باإلضافة متعددة تمويل نوافذ لديها إن حيث مختلفة تمويل هياكل لديها األخرى

 بنوافذ يتعلق فيما محدودة الصندوق خبرة بأن اإلدارة تقر وبينما. األداء على القائمة هانظم خالل من الموزع

 استعدادها عن أعربت فقد، إال مؤخراضة آلية تخصيص الموارد المقتر   لم تُطبق حيث المتعددة التمويل

 .تجاربها من موالتعل   لها الشريكة المؤسسات مع لالنخراط

 BB االئتماني التصنيف متوسط عن المعلومات من مزيدا أيضا اإلدارة قدمت، األعضاء أحد طلب على ناءوب -12

 رأس مقدار على يعتمد للصندوق االئتماني التصنيف أن وأُشير إلىضة. حافظة آلية تخصيص الموارد المقتر  ل

نظام تخصيص الموارد على  من كل) اإلجماليةحافظة لل االئتمانية والجودة األعضاء الدول من والدعم المال

 جودةال في هبوطي اتجاه هناك كان أنه اإلدارة وأكدت. (ضةأساس األداء وآلية تخصيص الموارد المقتر  

 االئتماني التصنيف في التخفيضات من العديد بسبب األخيرة السنوات في اإلجمالية الصندوق لحافظة يةاالئتمان

 BB قدرهضة حافظة آلية تخصيص الموارد المقتر  ل ائتماني تصنيف على الحفاظ يمثل، ذلك. ولالمتلقية للبلدان

وينطبق الشيء ، خطورة األكثرحافظة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء  عن للتعويض أساسيا أمرا
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 التصنيف وكاالت توقعات مع هوتوافق الماضية السنوات مستوى عند االئتماني التصنيف متوسط بقاء نفسه على

 .والمستثمرين

 لموارد عشر الثالث للتجديد يةالتحضيراألعمال  في التحليل من مزيد إلى الحاجة على واإلدارة األعضاء اتفقو -13

 لموارد عشر الثاني التجديد في هاتين الموارد نافذتي تطبيق من المستمد مالتعل   أساس على، الصندوق

 البلدان فقرأل الكبير التمويل بين يوازن، القواعد على قائم للتمويل منظم نهج اتباع ضمان أجل من، الصندوق

 .المالية االستدامة على الحفاظ إلى والحاجة

 األداء أساس على الموارد تخصيص نظام احتياطي يعمل كيف اإلدارة أوضحت، األعضاء أسئلة على داور -14

 في البلدان لمخصصات أقصى حد وضع نتيجة االحتياطي إنشاء سيجري. واإلدارةالمقدم من  خيارال بموجب

 االحتياطي هذا ذلك بعد وضعوسي. االستيعابية لقدرةل تقدير بناء على األداء أساس على الموارد تخصيص نظام

بلدان لل الصندوق لموارد عشر والثاني عشر الحادي ينالتجديد بين الموارد في االنخفاض لتقليل ستخدميو جانبا

 .من الشريحة الدنيا الدخل المتوسطة والبلدان لدخلالمنخفضة ا

 المالي العرض في زيادة تشهد التي الديون تحمل على القدرة إطار بلدان من عدد عن األعضاء أحد استفسرو -15

 أن اإلدارة وأوضحت. اإلدارة اقترحته الذي للسيناريو وفقا الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد إطار في

، الديون تحمل على القدرة إطارمن بلدان  بلدوهي ، أفغانستان اتمخصصحد أقصى ل تحديدذلك يرجع إلى 

 نظام صيغة خالل منالمتبقية  الديون تحمل على القدرة إطار بلدانالناتج عن ذلك على  المبلغ توزيع وإعادة

 .األداء أساس على الموارد تخصيص

 للتجديد الطموح المشترك التمويل هدف بتحقيق التزامها اإلدارة كررت، المراقبين أحد من سؤال على وردا -16

 ومصرف، الدولي البنك مثل ودوليين محليين شركاء مع التعاون خالل من، الصندوق لموارد عشر الثاني

 ينيائنماإل شركاءالو الغذائي األمنو لزراعةل العالمي برنامجالو العالمية البيئة ومرفق، اآلسيوي التنمية

 .اآلخرين الثنائيين

، ينالمقترح ينالسيناريوه وضع عند، االعتبار في أخذت قد اإلدارة كانت إذا عما أيضا المراقبين أحد لأسو -17

 البلدان دعم لمواصلة آلية تصورجرى  وأنه، األمر هذا في النظرجرى  أنه اإلدارة وأكدت. التضخم ارتفاع ثرأ

 .هاديونة في محتمل زيادة تواجه التي

 في عليه للموافقة اإلدارةالذي اقترحته  خيارال عرض على ضرورة اآلراء في توافق إلى التوصلجرى و -18

 تقديرهم عن األعضاء وأعرب. 2022 شباط/فبراير 4 الجمعة يومتُعقد  التنفيذي للمجلس استثنائيةجلسة 

 هاأثرو الهيكلية لقيودلالصريحة  ناقشةمال، والمنهجية وسالمة، اإلدارة قدمته الذي التحليل ووضوح لشفافية

 .الموارد توافر على

 مسائل أخرى :من جدول األعمال 4البند 

 4 في عقدها المقرر التنفيذي للمجلس االستثنائيةالدورة  لحضور الدعوات بأن العمل مجموعة السكرتير أبلغ -19

 .قريبا ستصدرشباط /فبراير

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


