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  –إطار القدرة على تحمل الديون في الصندوق 

  تطبيق نهج الحجم المعدل

   المقدمة-أوال 

 بتخفيف الديون محوريا ومستجيبا فيما يتعلق، موقفا المقرضين الرئيسييناتخذ الصندوق، بصفته أحد  -1

الديون منذ إطالقها مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بوشارك في وإدارتها في الدول األعضاء 

متعددة األطراف المقرضة ، برز الصندوق كأحد أكبر الجهات 2010واعتبارا من عام . 1996في عام 

 ،بعد البنك الدولي، مقرضة جهة 23في مبادرة تخفيف الديون، حيث يحتل اآلن المرتبة السابعة بين الـ 

ية للبلدان األمريكية، ومصرف بلدان وصندوق النقد الدولي، ومصرف التنمية األفريقي، ومصرف التنم

وهو يحتل المرتبة الخامسة بين الجهات . بيوأمريكا الوسطى للتكامل االقتصادي، واالتحاد األور

 .المشاركة في تخفيف ديون البلدان األفريقية المشاركة في المبادرة

ة الديون من أجل ضمان وقام الصندوق بصياغة إطار للقدرة على تحمل الديون كوسيلة إضافية لدعم إدار -2

عدم عرقلة جهود التنمية في البلدان األشد فقرا من جراء عودة الديون إلى مستويات ال يمكن تحملها بعد 

تخفيفها في البلدان المشاركة في مبادرة تخفيف الديون، أو من جراء نمو الديون الجديدة بشكل ال يمكن 

لهذا يقدم لها الصندوق مساعدة بشروط تتماشى مع و. تحمله في البلدان غير المشاركة في المبادرة

 عليها، كما يقدم الدعم إلدارة اإلبقاءالجهود الهادفة إلى الوصول إلى مستويات من الديون يمكن تحملها و

وعليه يمكن القول بإيجاز أن مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة . الديون على المستوى القطري

الديون القائمة القديمة، في حين أن إطار القدرة على تحمل الديون يساعد على وعة مجمبالديون تعالج 

 .الديون في المستقبلتراكم إدارة 

، وبموجب توصية أعدتها هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق 20071وفي عام  -3

 والحظ أن الدول ،إلطار في الصندوقوأقرها مجلس المحافظين، وافق المجلس التنفيذي على العمل بهذا ا

بتعويض الصندوق على أساس الدفع عند نشوء الحاجة حسب ما أقرته "األعضاء أعربت عن التزامها 

وأوصت كذلك بأن يرفع ". المؤسسة الدولية للتنمية في العملية الرابعة عشرة لتجديد مواردها التمويلية

ويتضمن ). نظر أدناها(بشأن توقيت ومدى ذلك التعويض ي نفيذت المجلس الإلىالصندوق تقريرا سنويا 

 .ملحق هذه الوثيقة توصية المجلس التنفيذي بأكملها

، طلب 2الدورةضر اوكجزء من قرار البدء بتنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون، كما ورد في مح -4

 :المجلس التنفيذي ما يلي

 سنوية إلى المجلس التنفيذي حول يررا، برفع تق2008أن يقوم الصندوق، اعتبارا من عام   )أ (

المدفوعات من أصل القروض وصافي رسوم الخدمة والفوائد التقديرية المتنازل عنها في السنة 

  المالية السابقة نتيجة تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون؛

                                                      
  )EB 2007/90/R.2(ون في الصندوق الترتيبات المقترحة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل الدي 1
  ).EB 2007/90/INF.6(راجع أيضا البيان الختامي ). EB 2007/90/Rev.1(محاضر الدورة التسعين للمجلس التنفيذي  2
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، أن يقوم )2018(وفي سياق المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق   )ب (

عددة األطراف األخرى ت بإعداد وعرض وثيقة عن تجربته وتجارب المؤسسات المالية مالصندوق

 إلطار القدرة من مدفوعات رسوم الخدمة منذ تطبيقهفيما يتعلق بصافي الخسائر الفعلية والتقديرية 

على تحمل الديون، ويقوم كذلك بعرض اقتراحات بشأن نُهج التعويض في المستقبل حسب 

  االقتضاء؛

 في المائة من قيمة المنح 5يطبق الصندوق نهجاً للحجم المعدل ينطوي على خصم بنسبة وأن   )ج (

وأن يقوم، بعد مضي ثالث سنوات، باستعراض . إطار القدرة على تحمل الديونبموجب المقدمة 

  .تلك الترتيبات بشكل منتظم، آخذاً في االعتبار تجربته وتجارب وممارسات مؤسسات أخرى

 حول 2010ة اإلعالمية لهذا الطلب الثالث برفع تقرير إلى المجلس التنفيذي في عام قثيتمتثل هذه الو -5

 .تطبيق نهج للحجم المعدل

   نهج الحجم المعدل وتطبيقه في مؤسسات أخرى–ثانيا 

، وصندوق التنمية األفريقي )البنك الدولي(بدأ العمل بنهج الحجم المعدل في المؤسسة الدولية للتنمية  -6

كجزء من إطار القدرة على تحمل الديون لتقليل حجم التمويل ) مصرف التنمية األفريقيالذي يديره (

، وما بالمنح تقليال طفيفا من أجل معالجة االختالل بين مستوى التمويل بالقروض ومستوى التمويل بالمنح

ي المؤسسة وبالتالي ينطوي تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون ف.  حصيف إدارة الديون على نحويثبط

 في 20الدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريقي على تطبيق نهج للحجم المعدل يتم من خالله خصم 

شكل على المائة من مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء التي تحصل عليها البلدان 

نظام تخصيص بداء ويساعد ذلك على الحفاظ على صلة األ. إطار القدرة على تحمل الديونبموجب منح 

وتضع المؤسسة . الموارد، ويعطي إشارة قوية عن فوائد اإلدارة السليمة للتمويل العام وأمور أخرى

من المنح المقدمة في إطار نظام تخصيص ( في المائة 20 في المائة من الخصم البالغ 9الدولية للتنمية 

 في المائة، فيعاد 11 النسبة، وهي باقي في عمليات اإلقراض المختلط، وأما) الموارد على أساس األداء

وال زالت المؤسستان تطبقان نهج الحجم . توزيعها من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

 – أو تشيرا إلى أية مسائل بهذا الشأن في مجلسيهما التنفيذيين في المائة، ولم 20المعدل عند مستوى 

 .  لدى الصندوق-بشكل غير رسمي 

 لما في المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق التنمية األفريقي، فإن المساعدة المالية على مستوى وخالفا -7

 إشارات ذات مغزى عن اإلدارة السليمة للديون من قطري ليست كبيرة بالقدر الذي يعطيالبرنامج ال

دعامة نظام الذي يشكل األداء خالل تنفيذ نهج الحجم المعدل، وإن كان من المهم الحفاظ على مبدأ 

ومن ناحية أخرى يتعين الحفاظ على تحقيق أكبر . تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

ولذلك . زيادة ممكنة في تدفق الموارد إلى مجال يعاني نقص الدعم، وهو التنمية الريفية والحد من الفقر

لموارد على أساس األداء  في المائة حفاظا على مبادئ نظام تخصيص ا5يطبق الصندوق خصما بنسبة 

والحد قدر المستطاع من أثر إطار القدرة على تحمل الديون على التدفقات المسبقة للمساعدات الموجهة 

ويعاد توزيع كافة العائدات المترتبة على خصم نهج الحجم المعدل في . إلى أفقر البلدان وأشدها ضعفا



  EB 2010/100/R.28/Rev.1  

3 

 في المائة من 5 أي أن نسبة الخصم البالغ الصندوق إلى نظام تخصيص الموارد على أساس األداء،

مخصصات البلدان المؤهلة لالستفادة من إطار القدرة على تحمل الديون يعاد توزيعها على جميع البلدان 

 .خالل فترة التخصيص بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

ة األطراف المعنية بالتنمية، خالل االجتماع السنوي حول قضايا الديون الذي عقدته المصارف متعدد -8

، ومثِّل فيه الصندوق، قامت المؤسسات المشاركة 2010 تموز/واستضافه البنك الدولي في يوليو

وال زالت جميع المؤسسات تطبقه . تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديونالتقدم المحرز في باستعراض 

ُأدخلت تحسينات على تحليالت القدرة على وقد . حسب الخطة الموضوعة) كما تطبق نهج الحجم المعدل(

تحمل الديون، التي يجريها البنك الدولي باالشتراك مع صندوق النقد الدولي، من أجل توفير مرونة أكبر 

" اإلشارات المرورية"، التي تشكل وقد عدلت هذه التحليالت. وتغطية أوسع نطاقا على الصعيد القطري

 كي تشمل أثر تحويالت العاملين خارج بلدانهم، قدرة على تحمل الديون،التي تتحكم بتطبيق دعم إطار ال

وال زالت تُجرى هذه التحليالت كل ثالث سنوات، .  الدول المشروعات التي تملكهاديوناستبعاد وأثر 

 .وتخضع لتحديثات سنوية

   في المائة لنهج الحجم المعدل في الصندوق5 أثر مستوى الـ –ثالثا 

تقر المؤسسات المشاركة بأنها ال يمكنها إعطاء تقديرات دقيقة لتكاليف إطار القدرة على تحمل الديون،  -9

نظرا الستحالة التنبؤ بوضع القدرة على تحمل الديون في المستقبل في كل بلد على حدة، وألن حجم 

ديرات،  حيث تم في ومع ذلك، توضع بعض التق. المنح المقبلة سيتوقف على حجم برامج العمل المقبلة

 وضع تصورات لتقدير آثار مستويات نهج الحجم المعدل على المدفوعات المتنازل عنها من 2007عام 

ويتضمن الجدول . 2007لعام اإلشاري أصل القروض وصافي رسوم الخدمة، على أساس برنامج العمل 

ثه ببرنامج العمل الفعلي للفترة  في المائة، بعد تحدي5الموجود أدناه التصور المتفق عليه لمستوى الـ 

 . وما بعدها2012- 2010 وبرنامج العمل المتوقع للفترة 2007-2009

 نتيجة تنفيذ إطار القدرة على تحمل المتنازل عنهاتصورات مدفوعات سداد أصول القروض ورسوم الخدمة 

  بالمائة5 بنسبة نهج حجم معدل تبلغ الديون في الصندوق

  )مريكيةماليين الدوالرات األ(

 مدفوعات رسوم الخدمة المتنازل عنها مدفوعات أصول القروض المتنازل عنها
فترة تجديد 

 الموارد
 5نهج الحجم المعدل بنسبة 

 2007 في عام بالمائة
 5نهج الحجم المعدل بنسبة 

  2010 في عام بالمائة
 5نهج الحجم المعدل بنسبة 

  2007 في عام بالمائة
 5 نهج الحجم المعدل بنسبة

  2010 في عام بالمائة

 -0.06 -0.02 - - السابع
 -2.57 -0.28 - - الثامن
 -8.43 -1.95 - - التاسع
 -16.60 -5.48 -3.46 -3.90 العاشر

 -25.41 -10.30 -40.65 -38.77 الحادي عشر
 

في شهر ى المجلس عالوة على ذلك، وتماشيا مع طلب المجلس التنفيذي، يجري رفع تقرير إل -10

في  المتنازل عنهاأصول القروض وصافي رسوم الخدمة والفائدة تقديرات نيسان كل عام حول /بريلأ
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 وقد وردت األرقام المذكورة في 3.السنة المالية السابقة نتيجة تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون

  . ضمن التقرير السنوي إلى المجلس التنفيذي4الجدول الموجود أعاله

   الخاتمة–رابعا 

يزال إطار القدرة على تحمل الديون، كما ذُكر في االجتماع السنوي حول قضايا الديون الذي عقدته ال  -11

المصارف المتعددة األطراف المعنية بالتنمية، يطبق حسب الخطة الموضوعة، بعد إدخال تعديالت طفيفة 

صندوق وغيره من وقد تم تطبيق نهج الحجم المعدل في ال. على تحليالت القدرة على تحمل الديون

وال تزال . المؤسسات المشاركة دون مشاكل من حيث الجوهر خالل تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون

أصول التقارير السنوية التي تُرفع إلى المجلس التنفيذي للصندوق تعكس أثر نهج الحجم المعدل على 

، القدرة على تحمل الديون في الصندوق نتيجة تنفيذ إطار المتنازل عنها  المقدرةالقروض ورسوم الخدمة

وتُبقي أعضاء المجلس على علم بنطاق وتوقيت التعويض عند نشوء الحاجة عن مدفوعات أصول 

 .المتنازل عنها القروض

  

                                                      
 ).EB 2010/99/R.36(تقديرات مدفوعات أصول القروض ورسوم الخدمة المتنازل عنها نتيجة لتنفيذ إطار القدرة على الديون  3
  . مجرد تقديرات مرهونة بااللتزام النهائي بها خالل العام2010 األرقام الخاصة بعام  ال تزال4
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مقتطف  (إطار للقدرة على تحمل الديون في الصندوق الترتيبات المقترحة لتنفيذ

  )EB 2007/90/R.2من الوثيقة 

 الموافقةبتوصية 

على ضوء توصيات تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوق التي أقرها مجلس 

، وما أعلنته الدول األعضاء في 2006شباط / فبراير16محافظي الصندوق في دورته التاسعة والعشرين في 

مية، من التزام بتعويض الصندوق، والسيما منها الجهات المساهمة الرئيسية في المساعدة اإلنمائية الرس

الصندوق على أساس الدفع عند نشوء الحاجة حسب ما أقرته المؤسسة الدولية للتنمية في العملية الرابعة عشرة 

 :لتجديد مواردها التمويلية، وعلى ضوء االعتبارات الواردة في هذه الوثيقة، يوصى بما يلي

ون لتنظيم شكل مساعداته المالية للبلدان المؤهلة أن ينفذ الصندوق فوراً إطاراً للقدرة على تحمل الدي  )أ (

  لالقتراض بشروط تيسيرية للغاية؛

أن يصنف الصندوق البلدان من حيث قدرتها على تحمل الديون وفقا للتصنيف الذي وضعه البنك الدولي   )ب (

  وصندوق النقد الدولي في تحليليهما لقدرة البلدان على تحمل الديون؛

شروعات للدعم المالي وفقا لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في أن يقدم الصندوق برامج وم  )ج (

  :البلدان المؤهلة للحصول على قروض بشروط تيسيرية للغاية استناداً إلى األسس التالية

   في المائة كمنح للبلدان ذات القدرة المنخفضة على تحمل الديون 100 )1(

  ات القدرة المتوسطة على تحمل الديون في المائة كقروض للبلدان ذ50 في المائة كمنح و50 )2(

   في المائة في شكل قروض للبلدان ذات القدرة المرتفعة على تحمل الديون؛100 )3(

وفي سياق تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون، يطبق الصندوق نهجاً للحجم المعدل ينطوي على خصم   )د (

ويعاد تخصيص حصيلة .  تحمل الديون في المائة من قيمة المنح المقدمة داخل إطار القدرة على5بنسبة 

هذا الخصم لزيادة مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء وفقا لقواعد تخصيص الموارد 

  المعمول بها في هذا النظام؛

أن يشارك الصندوق في مشاورات مع المؤسسات المالية متعددة األطراف األخرى حول تنفيذ إطار   )هـ (

 يقترح على المجلس التنفيذي أي تغييرات في تنفيذ ذلك اإلطار في القدرة على تحمل الديون، وأن

  الصندوق حسب االقتضاء بما يتماشى مع الممارسات المعمول بها في المؤسسة الدولية للتنمية؛

، برفع تقارير سنوية إلى المجلس التنفيذي في دورة 2008أن يقوم الصندوق، اعتباراً من عام   )و (

 التقديرية المتنازل عنها من أصل القروض وصافي رسوم الخدمة والفوائد نيسان حول المدفوعات/أبريل

  في السنة المالية السابقة نتيجة تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون؛

دعماً لتنفيذ آلية التعويض على أساس الدفع عند نشوء الحاجة المرتبطة بعملية تجديد موارد الصندوق،   )ز (

خاصة بتجديد الموارد تقديرا للمدفوعات المتنازل عنها من أصل يعد الصندوق لكل هيئة مشاورات 

  القروض نتيجة تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون في فترة التجديد السارية؛ 
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 لموارد الصندوق، يقوم الصندوق بإعداد وعرض السابعفي سياق هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد   )ح (

ة متعددة األطراف األخرى فيما يتعلق بصافي الخسائر وثيقة عن تجربته وتجارب المؤسسات المالي

الفعلية والتقديرية في مدفوعات رسوم الخدمة منذ تطبيقها إلطار القدرة على تحمل الديون، ويقوم كذلك 

 . بعرض اقتراحات بشأن نُهج التعويض في المستقبل حسب االقتضاء


