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  البلدان المتوسطة الدخلمع انخراط الصندوق 

  مقدمة - ألف

تشرين األول /أكتوبر( بالتجديد الثامن لموارد الصندوق الخاصةناقشت الدورة الرابعة لهيئة المشاورات  -1
، وترد استنتاجات األعضاء في "دخلدور الصندوق في البلدان المتوسطة ال"الورقة المعنونة ) 2008

 وآخذة بالتغير، ،أقرت هيئة المشاورات بأن احتياجات البلدان المتوسطة الدخل متباينة": تقرير هذا التجديد
ولكي يحافظ الصندوق على فعاليته فإن عليه أن يفي بمهمته بصورة أفضل من خالل تحسين الخدمات 

أن يكون انخراطه معها ذا صلة وتعزيز الشراكات المبنية ضمان مع  ،التي يقدمها إلى تلك البلدان
 : أن يقوم بما يليللصندوق واتفقت هيئة المشاورات على أنه ينبغي 1."معها

تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب بمزيد من النشاط، بما في ذلك دعم البلدان المتوسطة  •
 بتكار في الدول األعضاء األخرى؛الدخل فيما تبذله من جهود لتشجيع تقاسم المعرفة واال

تحديد الممارسات واإلجراءات المتبعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى فيما يتصل بتطبيق  •
 على البلدان المتوسطة الدخل التي قد تكون هامة للصندوق؛ه شروط اإلقراض وأوضاع

راض السيادي من االقتالحد من  طرائق وأدوات طوعية لتمكين البلدان التي تقرر إعداد •
منتجات المعرفة  من مواصلة الحصول على خدماته، بما في ذلك  أو التوقف عنهالصندوق
واتفقت هيئة المشاورات في هذا الشأن  .المساعدات التقنية المدفوعة فيما لو طلبتوالتعلم، و
سات  متوائمة مع الممارسات الطوعية التي تتبعها المؤسخروجيضع الصندوق سياسة  ":على أن

وستقدم هذه السياسة إطارا بمعايير موضوعية وشفافة للنظر في  .المالية الدولية األخرى
  ".خروجالمصالح والرغبات الخاصة بالبلدان المقترضة التي تصل إلى نقطة ال

 أصبحت مهمة في تحديد كيفية إقامة الصندوق 2وتتناول هذه الورقة هذه القضايا وموضوعات أخرى -2
  .دان المتوسطة الدخللشراكاته مع البل

شراكة من أجل تخفيف وطأة الفقر : البلدان المتوسطة الدخل في الصندوق - باء
  الريفي

كما هي الحال في المؤسسات المالية الدولية األخرى، تمثل الدول األعضاء من البلدان المتوسطة الدخل  -3
البنك الدولي سات التي أعدها وقد بدأت ورقات السيا .مجموعة كبيرة ومتنوعة من البلدانفي الصندوق 

وتتقاسم الردود  . معالجة هذه القضايا5 ومصرف التنمية اآلسيوي4، ومصرف التنمية األفريقي3،مؤخراً
 :حتى اآلن عددا من السمات التي سيكون لها تأثير على نهج الصندوق

                                                      
الدورة  الذي ُقدم إلى)   GC 32/L.5 الوثيقة (تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق يرد آملحق بهذه الوثيقة 1 

  .2009شباط / فبراير19-18، مجلس المحافظينثين لالثانية والثال
 على سبيل المثال، تتأثر جميع الدول األعضاء بتغير المناخ، ولدى البلدان المتوسطة الدخل خبرة بالتكيف مع تغير المناخ وتخفيف 2

يرها إلى البلدان المنخفضة الدخل  ويستطيع الصندوق المساعدة في نقل هذه المعارف وغ.وطأته يمكن أن يستفيد منها األعضاء اآلخرون
والسياسة ) 2010نيسان /المعتمدة من المجلس التنفيذي في أبريل(والبلدان المتوسطة الدخل آما بدأ ذلك في إطار استراتيجية تغير المناخ 

  .ةدارة البيئة والموارد الطبيعيإل) 2011(المنتظرة 
  .2007 فريق التقييم المستقل .للدعم المقدم من البنك الدوليتقييم :  نتائج التنمية في البلدان المتوسطة الدخل3
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نخراط في هذه ثمة توافق في اآلراء على أنه ينبغي أن تستمر المؤسسات المالية الدولية في اال •
 المجموعة من البلدان، نظراً الرتفاع مستويات الفقر المتبقي؛

لكي تظل المؤسسات المالية الدولية مهمة في هذه البلدان، يجب عليها أن تحدد أسعار الفائدة عند  •
مستويات مماثلة للتمويل من المصادر األخرى، وأن تقدم طائفة من المنتجات المالية، وأن توحد 

 قراض وإجراءاته بغية خفض تكاليف المعامالت؛شروط اإل

، عن طريق معارفها العالمية واإلقليمية، قيمة للعديد من هذه تضيف المؤسسات المالية الدولية •
 ويوجد توافق واسع في اآلراء على ضرورة ، نظراً إلمكانية حصولها على الموارد الماليةالبلدان

 مزيد من الفعالية؛ ونشرها بالمعارفاالستثمار في تعميق هذه 

 هذه الخدمات فإن دور محدود، على نحو مستقلتقديم خدمات المعرفة ه قد يكون لفي حين أن •
 .أكبر قدر من الفعالية حين تكون مقترنة بالتمويلتشهد 

الناتج المحلي نصيب الفرد من  مؤشراتستخدم جميع المؤسسات المالية الدولية، بما فيها الصندوق، ت -4
ديد أهلية البلد المتوسط الدخل، واستنادا إلى ذلك، أنشأ البنك الدولي قائمة غير متجانسة  في تحاإلجمالي

الناتج دخل الفرد فيها من الدنيا والعليا التي تتراوح مستويات من الشرائح بالبلدان المتوسطة الدخل 
 89ان يوجد ومن بين هذه البلد . دوالر أمريكي12 195 دوالر أمريكي و996 بين المحلي اإلجمالي

وهذه البلدان مختلفة تماماً من حيث مستويات الدخل والتنمية اإلجمالية، وبخاصة  .عضوا في الصندوق
  نصيب الفرد من يقل فيها من الشريحة الدنياة الدخل متوسطاًبلدانوتتضمن  .تنمية رأس المال البشري

 اًبلدانو) رية العربية السوريةمثل مصر والجمهو( دوالر أمريكي 2 500الدخل القومي اإلجمالي عن 
 دوالر 6 000الدخل القومي اإلجمالي نصيب الفرد من  العليا يتجاوز فيها  من الشريحةة الدخلمتوسط

ويبين استعراض البلدان المتوسطة الدخل الذي جرى من أجل هذه الورقة  .)مثل لبنان وتركيا(أمريكي 
 البلدان المنخفضة الدخل لها استخدام محدود بالنسبة أن سمات البلدان المتوسطة الدخل في مقابل سمات

للصندوق حيث إن المواصفات الريفية للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا مشابهة جداً للبلدان 
البلدان المتوسطة ويتمثل االختالف في أن  .األخرى المنخفضة الدخل، وطلباتها من الصندوق متشابهة

 .فيها دخل يتزايد نصيب الفرد من الكة في تمويل برامجها للتنمية الريفية، بما أنالدخل أقدر على المشار

من  لتحديد أعضائها الناتج المحلي اإلجمالينصيب الفرد من وتستخدم المؤسسات المالية الدولية األخرى  -5
ق، وفي الصندو .مؤهلين للتمويل بشروط تيسيريةالعضاء غير بوصفهم األالبلدان المتوسطة الدخل 

يجري تحديد البلدان المتوسطة الدخل بأنها البلدان غير المؤهلة لالقتراض بشروط تيسيرية للغاية والتي 
وخالل الفترة  .تضعها مستويات الدخل فيها ضمن فئة المقترضين من الصندوق بشروط متوسطة وعادية

بر جميع األقاليم  برنامجاً جديداً في البلدان المتوسطة الدخل ع28، مول الصندوق 2004-2009

                                                                                                                                                            
 من أعضائه يشكلون بلدانا متوسطة الدخل، وإن آان يعترف أيضًا بأنها تواجه، بالرغم من 13 يعترف مصرف التنمية األفريقي بأن 4

مو وارتفاع معدالت البطالة، والضعف أمام مرآزها هذا، العديد من ذات المشاآل التي تواجهها البلدان المنخفضة الدخل، أي بطء الن
معرض " ولهذا السبب فإن بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية في هذه البلدان .الصدمات الخارجية، وبطء االندماج في االقتصاد العالمي

  ."للخطر
التقرير : موارد الرأسمالية العاديةال تحسين الدعم المقدم من مصرف التنمية اآلسيوي إلى البلدان المتوسطة الدخل والمقترضين من 5

  .2008آانون الثاني / يناير.المرحلي األول
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نصيب  ويفترض التنوع الشديد في 6.)انظر الجدول ( أمريكي مليون دوالر636 بلغ مجموعها بالتزامات
وتظهر  . عبر البلدان المتوسطة الدخل تنوعاً مماثالً في مستويات الفقرالناتج المحلي اإلجماليالفرد من 

وتقدر  .عاني من الفقر الشديد في المناطق الريفيةل يعديد من البلدان المتوسطة الدخالبيانات المتاحة أن ال
باستثناء ( أن النسبة المئوية للفقر اإلجمالي في البلدان المتوسطة الدخل 7الدراسات التي جرت مؤخرا

 .2007/2008 و1990في المائة فيما بين عامي  22 إلى 7قد ارتفعت من ) الصين والهند

  بشروط متوسطة وعادية): 2009-2004(ل تمويل الصندوق للبلدان المتوسطة الدخ
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

  البلد
 الدخل من الفرد نصيب
  المجموع  عادية بشروط اإلقراض متوسطة بشروط اإلقراض اإلجمالي القومي

 000 6 000 6  370 7 غابون

 001 6 001 6  240 7 موريشيوس

 998 5  998 5 350 2 سوازيلند

 345 62  345 62 590 3 الصين

 900 15  900 15 790 1 الفلبين

 341 39 341 39  570 7 األرجنتين

 000 3 000 3  071 8 بليز

 655 98 655 98  040 8 البرازيل

 000 20  000 20 930 4 كولومبيا

 189 9 189 9  230 6 كوستاريكا

 800 13 800 13  510 4 الدومينيكية الجمهورية

 787 12 787 12  920 3 إكوادور

 559 30 559 30  370 3 السلفادور

 423 35 423 18 000 17 620 2 غواتيماال

 973 29 973 29  920 8 المكسيك

 200 4 200 4  710 6 بنما

 100 3  100 3 270 2 باراغواي

 037 23 037 23  150 4 بيرو

 000 13 000 13  150 10 البوليفارية فنزويال جمهورية

 600 9  600 9 950 3 ألبانيا

 113 11  113 11 700 4 والهرسك البوسنة

 134 64  134 64 070 2 مصر

 700 8  700 8 530 2 جورجيا

 777 11  777 11 740 3 األردن

 605 4 605 4  970 7 لبنان

 963 34  963 34 790 2 المغرب

 490 15 490 15  720 3 تونس

 300 43 300 43  730  8 تركيا

 990 635 360 371 630 264   )28( المجموع

 . للبلدان المتوسطة الدخلذات أهميةومن ثم، ال تزال مهمة الصندوق المتمثلة في معالجة الفقر الريفي  -6
 على سبيل المثال، ال تزال توجد فوارق ،ففي االقتصادات النامية إلقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

وقد أبرز هذا برنامج  .صة في المناطق الريفية والجبليةإقليمية ضخمة وجيوب جغرافية للفقر، وبخا
: على سبيل المثال أنه، وذلك 2006الفرص االستراتيجية القطرية الذي أعده الصندوق لتركيا في عام 

                                                      
لبرامج محددة من أجل البلدان المتوسطة الدخل، وتنفيذ هذه ) مع الحكومات األعضاء( يمثل هذا أيضًا قدرة الصندوق على التخطيط 6

  .البرامج بفعالية، ورصد النتائج وإعداد التقارير عنها
7 A. Sumner, “Global Poverty and the New Bottom Billion: What if Three-Quarters of the World’s Poor Live in Middle- 

  ,”?Income countries 2010أيلول /، سبتمبرSussexمعهد الدراسات اإلنمائية، جامعة 
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 مقاطعة من 16، تقع 2001 مقاطعة على أساس مؤشر التنمية البشرية لعام 80لتصنيف تركيا إلى وفقا "
قل نمواً إما في األقاليم الشرقية أو الجنوبية الشرقية، وأما المقاطعات األربع  األ20بين المقاطعات الـ

 في الناتج المحلي اإلجماليوينخفض متوسط نصيب الفرد من  .المتبقية فتقع في إقليم البحر األسود
ن مفي المائة  30المقاطعات الثماني األشد فقراً التي تقع جميعاً في الشرق أو الجنوب الشرقي عن 

االقتصادية األخرى أقل من ذلك كثيراً أيضاً في –وجميع مؤشرات التنمية االجتماعية .المتوسط الوطني
 8". الشرقي الجنوبي من البلداإلقليم الشرقي واإلقليم

 في المائة سنويا 4.7وفي أمريكا الالتينية والكاريبي، بلغت نسبة النمو االقتصادي الجماعية للبلدان نحو  -7
 دوالرا 4 467 اإلجمالي القوميالدخل نصيب الفرد من  السنوات العشر الماضية، فبلغ بوجه عام في

ومع ذلك، ففي حين أن العديد من بلدان اإلقليم في سبيلها إلى االنتقال إلى نطاق  .في المتوسط أمريكيا
ية حادةً، حيث البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، فال تزال االختالالت االقتصادية واالجتماع

ويعني هذا أقل (، وهي أعلى قيمة بين أقاليم العالم 0.53يصل معامل جيني لهذا اإلقليم إلى أكثر من 
 في المائة من السكان في 11وفي جمهورية فنزويال البوليفارية، يعيش نحو  .)توزيعات الدخل عدالة

 9.ن الفقر في المائة من السكان م50 حيث يعاني أكثر من ،المناطق الريفية

 في 50وال يزال  .وال تزال الهند والصين تشتمالن على أكبر عدد من السكان الريفيين الفقراء في العالم -8
 في المائة من الفقراء 70 حول خط الفقر الوطني، ويعيش متجمعينالمائة من إجمالي األسر في إندونيسيا 

انخفاض نسبة ر إلى أنه على الرغم من وعالوة على ذلك، يشير مؤشر فجوة الفق .في المناطق الريفية
، فإن 1997 عامقبل أزمة عددهم السكان اإلندونيسيين الذين يعيشون تحت وطأة الفقر إلى ما يقرب من 

 .من هم فقراء اآلن أسوأ حاالً مما كانوا عليه في الماضي، وبخاصة في شرق إندونيسيا

 في متوسطة الدخل، مع تحقيق تأثير إنمائي مرضٍ فعاليته في البلدان النموذج أعمال الصندوقوقد أثبت  -9
وباإلضافة إلى  10. في هذه البلدانالتي يدعمها الصندوق في المائة من المشروعات والبرامج 80أكثر من 

ذلك، فقد خلصت جميع تقييمات البرامج القطرية التي أجراها مكتب التقييم في الصندوق في البلدان 
 إلى –البرامج التي نُفذت مؤخراً في األرجنتين والبرازيل والهند والفلبين  بما في ذلك - المتوسطة الدخل 

 .أن أداء الصندوق مرضٍ

 األخيرة، فإن أغلبية الحكومات تعتبر أن الصندوق منفتح على آرائها المنتفعينوكما هو مبين في مسوح  -10
ا بما في ذلك البلدان ويعتبر الصندوق منظمة ذات عضوية تقدم المساعدة إلى أعضائه .واقتراحاتها

والبلدان المتوسطة الدخل نفسها ترى قيمة مضافة ناجمة عما  .المتوسطة الدخل، وليس منظمة مانحة
يبذله الصندوق من جهود لمساعدتها في معالجة الفقر الريفي، وال سيما بالنظر إلى خبرته في مساعدة 

ويعتبر الصندوق  .ية تتمتع بمقومات البقاء في إقامة مشروعات زراعية وريفالريفية الفقيرةالمجتمعات 
وليست هذه قضية  .أيضاً مستعداً لدعم البرامج في األقاليم والمناطق الصعبة، أو في حاالت ما بعد النزاع

 .تقتصر على البلدان المتوسطة الدخل، ولكنها تبرز قدرة الصندوق على االستجابة الحتياجات أعضائه
هو  ، بالمقارنة بالبلدان المنخفضة الدخل األخرى،طة الدخل كمجموعةوما يختلف في البلدان المتوس

                                                      
  . نتيجة لذلك، تقع جميع عمليات الصندوق الحالية في ترآيا في اإلقليم الشرقي8
  .، البنك الدولي2009مؤشرات التنمية العالمية لعام  9

  .15، الجدول 2007، التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق انظر 10
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أما االختالفات األخرى فهي إلى حد كبير اختالفات بين  .القدرة على تمويل التنمية الريفية تمويال ذاتيا
  .)اهما من البلدان المتوسطة الدخلت كلتتحتاج الصين إلى برنامج مختلف عن سوازيلند، وإن كان(البلدان 

  البلدان المتوسطة الدخلمع االعتبارات االستراتيجية لالنخراط  - جيم

نظراً للتنوع الكبير في االحتياجات والظروف على المستوى القطري في البلدان المتوسطة الدخل، فلن  -11
بل إن تنوع  . محددة أية فعالية أو كفاءةمؤشراتوحيدة شاملة للجميع تحاول إرساء " سياسة"تكون ألية 

 الصندوق بالمرونة لالستجابة لقضايا هذه البلدان وضرورة تحلياجات البلدان المتوسطة الدخل احتي
 لكل بلد منها ومحدداً في االستراتيجية القطرية  وفقاًيتطلب نهجاً مصمماً) والقضايا اإلقليمية المحددة(
اجات كل بلد واستعراضاً  فهماً أفضل الحتي، أوالً،ويتيح هذا .)برنامج الفرص االستراتيجية القطرية(

ويعامل الصندوق البلدان المتوسطة  . تحديداً أدق لألنشطة التي تستجيب لحالة كل بلد،أفضل لها، وثانياً
مكيفاً شراكته ودعمه وفقا لما تحدده الدخل والبلدان األخرى المنخفضة الدخل بنفس الطريقة، 

ار االستراتيجي للصندوق وسياساته على البلدان وينطبق اإلط .اتاالستراتيجية القطرية وتصميم المشروع
 .المتوسطة الدخل كما تنطبق على البلدان األخرى

مالية ذات عدة واجهات لها آثار على " نقطة ارتكاز"تشكل البلدان المتوسطة الدخل في الصندوق و -12
في تجديد  من القروض، والقروض، والمساهمات ات العائدة من حيث التدفق11النموذج المالي للصندوق

 :الموارد

 275 من القروض المقدمة إلى البلدان المتوسطة الدخل ات العائدةمن المتوقع أن تبلغ التدفق •
، وهي تقدم بصورة متزايدة مساهمات في تجديد 2012-2011مليون دوالر أمريكي في الفترة 

 ؛)2012-2010في الفترة أمريكي  مليون دوالر 68(الموارد 

 ة الدخل جهات متلقية محتملة الستثمارات الصندوق المالية؛ البلدان المتوسطتمثل •

 وطنية لبرامجها الخاصة بالتنمية الريفية المصممة حكومية البلدان المتوسطة الدخل موارد توفر •
وبالمساعدة في تصميم هذه  .بمساعدة الصندوق في مشروعات تمول تمويالً مشتركاً

الهدف الخاص بالتعبئة (لقطاع الريفي إلى احكومية الصندوق الموارد ال" هيوج"المشروعات، 
 يبلغ 2012-2010 والتمويل المشترك لمشروعات البلدان المتوسطة الدخل في الفترة المحلية

المخصصات بموجب نظام تخصيص الموارد على ؛ وبما يتماشى مع ) دوالر أمريكيمليار  1
 ؛أساس األداء

 في الفترة المتوقعالتسليف ( من الصندوق سوف تتلقى البلدان المتوسطة الدخل تمويال •
 .) مليون دوالر أمريكي500 يبلغ 2010-2012

   ومنها البلدان المتوسطة الدخل إلىتقدمة تمايزاستحداث منتجات وخدمات م - دال

رجوه من أي مشروع من مشروعات قروض الصندوق تتعترف أغلبية البلدان المتوسطة الدخل بأن ما  -13
رته في خبأو /هو معرفة الصندوق بديناميات الفقر الريفي، و) ج المالي التنافسي المنتإلى جانب(

                                                      
الخارجية ويراعي اإلقراض والتدفقات العائدة من القروض والموارد التي / ُأعد النموذج المالي للصندوق بحيث يتوقع التدفقات الداخلية11

  .لدان المتوسطة الدخلتتيحها الب
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أو سياساته المتعلقة بالقطاعين الزراعي والريفي /أدوات اإلشراف، وأو /، ونهج تصميم البرامج/منهجية
شاركية، أو كاالستهداف أو نهج الخدمات المالية الريفية، أو التنمية الريفية المتسمة بالالمركزية والت(

لجأ إلى الصندوق من أجل يكما أن العديد من البلدان المتوسطة الدخل  .).خإلإدارة الموارد الطبيعية، 
تنفرد به البلدان المتوسطة الدخل؛ ال  من هذه الطلبات غير أن أياً .التصميم المبتكر وأساليب التنفيذ

ومن ثم، فسوف  .كرة وعن طريق المشاريع مبت ماليةفالبلدان المنخفضة الدخل يتزايد بحثها عن حلول
 منتجاته وفقا لطلبات كل بلد في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان تمايزيعمد الصندوق إلى زيادة 

 . على حد سواءالمنخفضة الدخل

وقد سبق أن طلبت بلدان مثل البرازيل وكولومبيا والمكسيك وجمهورية فنزويال البوليفارية من الصندوق  -14
 خدمات المشروعات والخدمات التقنية ومنتجات المعرفة فضال عن التمويل في برامجها  بينأن يدمج

 .للتنمية الريفية

فرادى وفقاً لولكي يتسنى للصندوق تقديم خيارات التصميم والتمويل التي تريدها الدول األعضاء  -15
من التنوع وقادرة على احتياجات كل من هذه البلدان، ال بد له من أن يضع أدوات تمويل تتسم بمزيد 

وستكون جميع البلدان المقترضة مؤهلة الستخدام هذه  . التنمية وما يهددها من مخاطرنواتج بين الموازنة
طلباً األدوات المتطورة، وإن كان من المرجح أن تصبح البلدان المتوسطة الدخل هي أكثر المستهلكين 

 اإلقراضبمنتجات " قائمة"سيير أعماله، وأن يقدم وال بد من أن يعتمد الصندوق عمليات معدلة لت .لها
بلدانه المتوسطة الدخل غير المقترضة في حاالت بالغة ن ووالمعرفة التي قد تهم أعضاؤه المقترضو

وسيواصل الصندوق استخدام منتجات اإلقراض والمنح القائمة في حدود المخصصات المتفق  .االختالف
جات جديدة أيضاً، بما في ذلك تقديم الدعم إلى مبادرات القطاع إدخال منت االقتضاء، مع حسبعليها، 
، والمشورة المساعدات التقنية المدفوعةوسوف يعد الصندوق أيضاً خدمات معرفية مثل  .الخاص

قامة الشراكات، وتسهيل التعاون فيما بين بلدان الجنوب لجميع أعضائه؛ غير أن إالسياساتية، والتحليل، و
  . هذه الخدماتيطبقمن لدان المتوسطة الدخل ستكون أسرع من المرجح أن الب

  تعزيز منتجات الصندوق وخدماته المالية: ةتمايزالخدمات الم -هاء

طلب شركاء الصندوق من بين البلدان المتوسطة الدخل أن يعد الصندوق طائفة مناسبة من المنتجات  -16
ويمكن أن  .ين الخدمات المعرفية والتقنيةالمالية تترافق مع مهمته في الحد من الفقر الريفي وتجمع ب

 :تتضمن هذه المنتجات ما يلي

يمكنها أن تتضمن اإلقراض بعملة واحدة بسعر فائدة ذي فرق متغير أو ، خيارات تتعلق بالعملة •
 تجريها حالياً خزانة البنك الدوليوتبين دراسة  .وفقاً لسعر الفائدة السائد بين مصارف لندنثابت 

للعملة " تجريبي" األصول والخصوم القائم في الصندوق يتيح فرصة إدارة برنامج أن إطار إدارة
 2011 مليون دوالر أمريكي في عامي 100 بمبلغ يصل إلى األمريكيدوالر الالواحدة ب

 وربما تكون البلدان المتوسطة الدخل هي أول من يقدم طلباً في هذا الشأن، استنادا 2012.12و
 .إلى خبرة البنك الدولي

                                                      
 يقدم الصندوق قروضه حاليًا بواسطة حقوق السحب الخاصة بوصفها عملة حساب واحدة، بحيث تكون عملة الدفع عملة واحدة آما هو 12

ع بوصفها عملة الحساب وعملة الدف) الدوالر األمريكي أو اليورو( وتفضل عدة بلدان االقتراض بعملة أخرى .محدد في اتفاقية التمويل
  .على حد سواء
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ستوفر موافقة مجلس المحافظين على السماح للمجلس  .االستحقاقآجال فترات السماح و •
تمشياً مع الممارسة التي تتبعها المؤسسة الدولية للتنمية، " شددةتشروط م "بإدخالالتنفيذي 

 فرصة للمجلس التنفيذي لكي 13المستمرة لشروط اإلقراض في الصندوق وأوضاعهوالتعديالت 
لشروط واألوضاع القائمة لمواءمتها مواءمة أوثق مع شروط وأوضاع يستعرض ويعدل ا

 .وسوف تستفيد من ذلك البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا .المؤسسات المالية الدولية

، بما فيها، إن أمكن، استثمار رأس المال وإقراض  المنتجات المالية البديلة بحثيسيجر •
ستهتم بذلك جميع الدول األعضاء في و .ات سياديةمشروعات القطاع الخاص دون ضمان

 أن تكون البلدان المتوسطة الدخل هي األرجحالصندوق المدرجة في القائمة جيم؛ غير أن من 
وقد تمكن الصندوق من خالل العمل في إطار  .أول المستخدمين إذا استُحدثت هذه األدوات

إلى أسهم ضمنية أو تسهيالت إلعادة نموذجه وأدواته التشغيلية الحالية من تعديل قروضه 
وعقب  .قياي وأفرالوسطىالتمويل تدار في معظمها في القطاع الخاص في كل من أوروبا 

الدولية التحليل اإلضافي الذي شمل استعراضا مقارنا للمنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية 
 الدخل والبلدان المؤهلة  البلدان المتوسطة–األخرى، يمكن أن يعد الصندوق لجميع أعضائه 

 أدوات مالية تمكن الصندوق – على حد سواء للحصول على القروض بشروط تيسيرية للغاية
عن طريق صناديق األسهم مثالً التي تستثمر في (من المشاركة مباشرة في القطاع الخاص 

ة بواسط) مؤسسات التمويل الصغري الخاصة، أو عن طريق الضمانات أو اإلقراض المباشر
صناديق ال تمول من مصادر تجديد الموارد، وعرض هذه األدوات على المجلس التنفيذي للنظر 

 .فيها

 المنتجات المالية المالئمة، يمكن أن يتزايد تمويل القروض إعدادتمشياً مع  .الموارد الخارجية •
، ردها تجديد موخارج عمليةعن طريق تعبئة موارد الصندوق من ) 1(المقدمة إلى األعضاء 

) 4(أو /وعن طريق االقتراض من الجهات المانحة، ) 3(أو /وعن طريق المؤسسات، ) 2(أو /و
والصندوق يقدم  . أكثر نحو السوقهةموّجعن طريق تعبئة موارد ) 5(أو /عن طريق السوق، و

، عن طريق التمويل المشترك المباشر بالفعل إلى أعضائه تمويال ضخما ال يتم تجديد موارده
 –ومن األمثلة على ذلك التمويل المقدم مؤخرا من المفوضية األوروبية  .يل التكميليوالتمو

 .والبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي الذي يديره البنك الدولي

وعلى الرغم من أن البلدان المتوسطة الدخل كانت أكثر الجهات إصرارا على إعداد هذه األدوات، فإن  -17
 .ندوق سيكونون مؤهلين الستخدامهاجميع المقترضين من الص

  تعزيز منتجات الصندوق وخدماته المعرفية: ةتمايزالخدمات الم - واو

يمتلك الصندوق بالفعل بعض المنتجات المعرفية التي تهتم بها البلدان المتوسطة الدخل والتي يمكن  -18
 :مواصلة تطويرها

ندوق مساهمات إلى أعضائه عن يقدم الص .واستقطاب التأييد" التنظيم"منتديات السياسات و •
طريق رعاية الحوار والتوسط في إقامة الشراكات بين مختلف أصحاب المصلحة والدوائر في 

                                                      
  .2010آانون األول / على دورة المجلس التنفيذي في ديسمبر سياسات اإلقراض ومعاييره يجري عرض تقرير عن تعديل13
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ويمكن أن يساهم هذا في تحديد  .المناطق الريفية، وذلك داخل البلدان وفيما بينها على حد سواء
 . الريفية والحد من الفقراستثمارها لمواردها الحكومية في التنميةسياسات الحكومات نفسها و

بلدان اتفاق التجارة الحرة بين في أمريكا الالتينية والكاريبي، ) 1( على ذلك ةوتتضمن األمثل
اتحاد منظمات الزراعة  وللجنوبلسوق المشتركة في اهيئة الزراعة األسرية أمريكا الوسطى، و

 في الشراكة الجديدة  الشاملة ألفريقيابرنامج التنمية الزراعيةفي أفريقيا، ) 2( التابع لها؛ األسرية
في ويمكن تقديم هذه الخدمات إلى البلدان المتوسطة الدخل غير المقترضة  .من أجل تنمية أفريقيا

 . دفع الرسوممقابل

يتزايد طلب البلدان المتوسطة الدخل  .الريفية/ةوطنية للتنمية الزراعيدعم إعداد استراتيجيات  •
دام في مجاالت القطاعات الفرعية أو المجاالت المواضيعية على الدعم التحليلي المست

ويقدم الصندوق الدعم على أساس  .).لخإ، والتمويل الريفي، والتمايز بين الجنسيناالستهداف، (
فعلى سبيل المثال، طلبت مصر من  .تركز على النتائجالطلب وويوجهها برامج تتسم بالمرونة 

 المساعدة في إعداد استراتيجية جديدة للتنمية الزراعية 2008الصندوق والبنك الدولي في عام 
وبالمثل، طلبت لبنان مساعدات تقنية إلجراء التحديث المواتي للفقراء الخاص  .ساهم كالهما فيها

وفي الصين وإندونيسيا والفلبين، يقدم الصندوق الدعم لبحث آثار  .باستراتيجيتها للتنمية الزراعية
ولهذه  .نمية الزراعية واألمن الغذائي والفقر، وتأثيره على مستوى األسرالوقود الحيوي على الت

األمثلة أهمية أيضاً حيث إنها قد مولت كلها من خالل برامج الصندوق للمنح، وتبرز فوائد 
وسيتسنى  .المساعدات بالمنح الصغيرة نسبيا والمستهدفة التي تقدم إلى البلدان المتوسطة الدخل

م هذه المساعدات إلى البلدان المتوسطة الدخل على أساس إعادة استرداد في المستقبل تقدي
أعربت أذربيجان عن استعدادها ألن تدفع عن المساعدات التقنية : فعلى سبيل المثال .التكاليف

وبالمثل،  .التي يقدمها الصندوق لمساعدتها في تصميم استراتيجيتها الجديدة للتنمية الزراعية
 التقنية عن اهتمامها بالمساعدات) ن الصندوقالتي ال تقترض حالياً م(اً أعربت الجزائر أيض

 .في مجال التمويل الريفيالمدفوعة 

يستطيع الصندوق المساعدة في نقل المعرفة إلى المؤسسات  .التعاون فيما بين بلدان الجنوب •
الجامعات، (لقائمة إذ يمكنه مثالً، بالتعاون مع المؤسسات ا .المحلية واإلقليمية لتعظيم التعلم

أن ينشر المعرفة بتيسير مسارات التعلم وتنظيم جوالت دراسية واستخدام ) لخإوكليات الزراعة، 
 لكي ينقل المستشارون األتراك معارفهم الترتيب مثالً(الخبراء من بلدان الجنوب األخرى 

ندوق تعاوناً فيما وسوف يعد الص .)وخبراتهم في مجال التنمية الريفية في تركيا إلى أذربيجان
 ضمن هذا النوع منيت، يةجنوبالوالشرقية في أفريقيا و .بين النظراء ويبني القدرات المحلية

وتمتلك البلدان المتوسطة  الدخل أيضاً الخبرة، وال سيما في  . العمل مع القطاع الخاصاألنشطة
ابات والدفع عن الخدمات ، مثل زراعة الغوطأتهأمريكا الالتينية، في التكيف مع المناخ وتخفيف 

 لزيادة، واستخدام الخضر )للصويا(، وعدم الحراثة )المرتبطة بأسواق الكربون(البيئية 
 مبادراتها الخاصة، سوف تتزايد أهمية بإعدادومع قيام الدول األعضاء األخرى  .النيتروجين

النيجر مؤخراً، و وسفقد استعرضت بوركينا فا(واألمثلة على ذلك تظهر بالفعل  .هذه الخبرات
 .)على سبيل المثال، النهج المتبعة تجاه صون المياه والتربة
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تعزيز الملكية القطرية وتخفيض تكاليف المعامالت الخاصة باالقتراض من  - زاي
  الصندوق

بنظم حكومية للمحاسبة، ) وليس جميعها(متوسطة الدخل البلدان العديد من التمتع يعلى المستوى القطري،  -19
ويتزايد طلب المقترضين من البلدان  .الحسابات، والتوريد، واإلدارة المالية، تعمل جيداًومراجعة 

المتوسطة الدخل على استخدام هذه النظم الوطنية في أداء هذه الوظائف في المشروعات الممولة من 
النظم  هذه وتهيئ . وبرنامج عمل أكراإعالن باريس بشأن فعالية المعونةالصندوق، ويتماشى هذا مع 

وسيسهل الصندوق هذا التبادل للمساعدة في تطوير نظم  .فرصة للتبادل فيما بين بلدان الجنوبالأيضاً 
 .مماثلة في البلدان المنخفضة الدخل

  خروجال - حاء

تدرج الدول إلى  ، في إطار سياسات المؤسسات المالية الدولية وعملياتها، بمعناه الواسعخروج اليشير -20
 العضو بطريقة رسمية أو غير رسمية عن التماس يتوقف من الشروط المالية حتى األعضاء عبر سلسلة

سياسات  حالياً في الصندوق عن طريق خروجق الويطب .االقتراض من المؤسسات المالية الدولية
 في سياسته خروجالتي يطبق بها مصرف التنمية األفريقي التقريباً بنفس الطريقة  (اإلقراض ومعاييره

نصيب بحيث يتقدم أعضاؤه المقترضون من خالل شروط اإلقراض المختلفة، استناداً إلى ) نيةاالئتما
 األعضاء في الصندوق عبر مختلف شروط اإلقراض، تدرجومع  .الدخل القومي اإلجماليالفرد من 

وبهذه الطريقة، قرر عدد من األعضاء المدرجين في  .يتوقفون في نهاية المطاف طوعاً عن االقتراض
في حين أن أعضاء آخرين توقفوا ثم طلبوا ) الجزائر(لقائمة جيم التوقف عن االقتراض من الصندوق ا

وعالوة على ذلك، فقد قررت الجزائر، واألرجنتين، وشيلي،  .)تونس(البدء في االقتراض من جديد 
فترة وكولومبيا، واألردن، وماليزيا، وتايلند، وتونس، وأوروغواي التوقف عن االقتراض في ال

 . في التجديد الثامن لموارد الصندوقساهمت الحقاً، ومع ذلك فقد 2007-2009

 القائمة عبر شروط اإلقراض والتوقف الخروجتحسين سياسات الرامية إلى ولدى إعداد الخيارات  -21
ستستلزم أوالً،  .الطوعي عن االقتراض من الصندوق، يجري وضع عدة وجهات نظر في االعتبار

المالية الالئحة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي من الصندوق أن يركز مواجهة القيود 
في تقديم موارد التمويل عن طريق تجديد الموارد على البلدان الفقيرة التي تقترض بشروط تيسيرية 

ن أيضاً أن ويمك .الفقر الريفيللغاية، مع دعم استخدام موارد البلدان المتوسطة الدخل الخاصة لبرامج 
معرفة وتصميم  تكاليف الخدمات، كنقل ال للصندوقتسددأن تتزايد مطالبة البلدان المتوسطة الدخل ب

وقد أكدت عدة بلدان متوسطة الدخل أنها تريد الوصول إلى جميع خدمات  .المشروعات واإلدارة
، وأدوات مالية مايزت، وتريد مشروعات على قدر أكبر من التخصيص وال)بما فيها االقتراض(الصندوق 
التعاون فيما بين مع تيسير ) اإلقراض بعملة واحدة، وأسعار فائدة وآجال استحقاق متغيرة (أكثر تطوراً

ويمكن أن يركز الصندوق في تموليه على  .بلدان الجنوب، وتمويله في بعض الحاالت من الصندوق
 الدنيا، مع تقديم خدمات استرداد التكاليف البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة

 .للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا

 :وتتمثل خيارات الخروج السياساتية التي سينظر فيها المجلس التنفيذي فيما يلي -22
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  :، بما في ذلك)تمشياً مع اتفاقية إنشاء الصندوق(التدرج القائمة / اإلبقاء على آلية الخروج:1الخيار 

 ف البلدان المتوسطة الدخل طوعاً عن االقتراض بمحض إرادتها؛توق •

استمرار البلدان المتوسطة الدخل غير المقترضة في التأهل للحصول على خدمات  •
وتشجيعها على تقديم موارد  التكاليفم بعضها على أساس الستردادالصندوق التي يقد ،

 لتجديد موارد الصندوق؛

 المقترضة تدريجياً على مخصصات أقل بموجب نظام حصول البلدان المتوسطة الدخل •
  . دخل الفردكلما زاد الموارد على أساس األداء تخصيص

نظام البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتحديد مستوى تطبيق مع مذكور أعاله، ولكن ال كالخيار :2الخيار 
 مريكيا للبنك الدولي دوالرا أ6 885 وهو حاليا –بدأ بعد تجاوزه عملية الخروج يلدخل الفرد 

 ؛)2010تموز / يوليو1 (لإلنشاء والتعمير

يمكن أن تتضمن العملية تقديرا مشتركا بين الصندوق والحكومة لالستعداد للخروج،  •
وفي بعض الحاالت، يمكن أن  .لخروجاوسرعة وطبيعة الشراكة المستمرة بعد بلوغ عتبة 
يها مع الحكومة ورهناً بموافقة المجلس يستمر اإلقراض استناداً إلى خطة الدعم المتفق عل

 التنفيذي؛

ة للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا استناداً إلى تمايزاستحداث خدمات ومنتجات م •
 .نموذج إعادة استرداد التكاليف

  : المذكور أعاله، مع إضافة ما يلي2 كالخيار :3الخيار 

لكي يتيحها الصندوق  تجديد الموارد  غير،إضافيةمواصلة تحديد وإيجاد مصادر تمويل  •
 ؛)وكذلك لألعضاء اآلخرين (للبلدان المتوسطة الدخل

 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء بزيادة تأثير معادلةعلى المدى المتوسط، تعديل  •
فقراً  لتشجيع البلدان األشد 14الدخل القومي اإلجمالينصيب الفرد من مستوى أدنى من 

   .د لهذه البلدانبرفع مخصصات الفر

 الذي يتيح مواصلة تقديم الخدمات لتلبية جميع احتياجات البلدان 3وتفضل إدارة الصندوق الخيار  -23
 دخل الفرد الخاص بكل دولة كلما زادالمتوسطة الدخل، على أن يتزايد االستناد إلى استرداد التكاليف 
  .ض من الصندوقمتوسطة الدخل، ومع وضع خطط أكثر تنظيماً للخروج من االقترا

  استنتاجات استراتيجية -طاء 

 :استجابةً الحتياجات البلدان المتوسطة الدخل، يقترح الصندوق ما يلي -24

على مستوى االستراتيجيات تدخالت الة بتمايزوم) خاصة بكل بلد( قائمة أكثر تخصيصا إعداد )1(
يكون من األرجح استجابةً لجميع احتياجات الزبائن القطريين، على أن القطرية والمشروعات 

 أن تستخدمها البلدان المتوسطة الدخل بسرعة أكبر؛

                                                      
  .0.5-و 0.25- ذلك مثال عن طريق زيادة األس السالب للدخل القومي اإلجمالي المستخدم حاليًا في المعادلة والذي يتراوح بين 14
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البحوث المتطور بشأن طبيعة الفقر في المناطق الريفية بالبلدان المتوسطة عمل دعم برنامج  )2(
الدخل وأسبابه، والتعاريف الكمية والنوعية للبلدان المتوسطة الدخل، والقضايا الخاصة بانعدام 

 ي كل بلد؛المساواة بين الدخول ف

استحداث أدوات جديدة لإلقراض، تتضمن إن أمكن اإلقراض بعملة واحدة على أساس تجريبي  )3(
، وطائفة أوسع من معدالت الفائدة وآجال االستحقاق على أساس غير 2012-2011خالل الفترة 

 وينبغي تعديل شروط الصندوق المتوسطة والعادية للبلدان المتوسطة الدخل بما يتماشى .تيسيري
 ؛مع منتجات المؤسسات المالية الدولية األخرى

 مصادر التمويل القائمة واستحداث مصادر جديدة للمساعدة في تمويل التدخالت في جميع رتطوي )4(
المقترضة والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، ومن المرجح أن تستخدمها الدول الصندوق بلدان 

 البلدان المنخفضة الدخل األخرى كذلك؛المتوسطة الحجم بسرعة وإن كانت ستحظى باهتمام 

 للمعرفة على المستوى واستبقائهاتعميق تقاسم المعرفة داخل المؤسسة فضال عن استحداثها  )5(
بما في ذلك فيما بين بلدان (وسوف يعتبر الصندوق نقل المعرفة وتنمية القدرات  .الداخلي
ويمكن أن  .ت التقنية المدفوعةجزءاً ال يتجزأ من مهمته، إلى جانب تقديم المساعدا) الجنوب

يكون من بين المجاالت الخاصة للتنمية خبرة البلدان المتوسطة الدخل في التكيف مع تغير 
 ؛ وطأته منتخفيفالالمناخ و

ها يجديدة في البلدان التي لدقطرية تبسيط إجراءاته من أجل إعداد استراتيجيات ومشروعات  )6(
وينبغي أن ينصب التركيز على  .تي يدعهما الصندوقفي تنفيذ البرامج البالنجاح سجل زاخر 

زيادة الملكية القطرية، فضال عن خفض تكاليف معامالت الصندوق لجميع المقترضين، وإن 
 كان من المرجح أن تهتم البلدان المتوسطة الدخل بذلك على الفور؛

ق عليه، لكي يواف الثالثة على مجلس المحافظين في الصندوق" الخروج"عرض أحد خيارات  )7(
وتوصي إدارة الصندوق  .ويتوقف ذلك على حالة توافق اآلراء التي سيحققها المجلس التنفيذي

 . المبين أعاله3بالخيار 


