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  الموافقةبتوصية 

 الدين في إطار مبادرة ديون البلدان ة بشأن تخفيفة جديدقُطْريحالة  المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على

والثالثين لمجلس الرابعة  وعلى عرض مادة هذه الوثيقة على الدورة ،)جزر القمر(الفقيرة المثقلة بالديون 

  . 24المحافظين للعلم، وفقا للتوصية الواردة في الفقرة 

 بشأن مقترح –لفقيرة المثقلة بالديون مشاركة الصندوق في مبادرة ديون البلدان ا

  2010والتقرير المرحلي لعام جزر القمر 

  مقدمة – أوالً

 :هو 2010 هذا التقرير المرحلي لعام  منهدفإن ال -1

تخفيف الدين في إطار ل) جزر القمر(ة جديدة قُطْري موافقة المجلس التنفيذي على حالة التماس •

 الديون؛مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة ب

مشاركة بلدان الفقيرة المثقلة بالديون وبتنفيذ مبادرة ديون ال حالةبإحاطة المجلس التنفيذي علماً  •

 الصندوق في هذه المبادرة؛

لى مجلس هذا التقرير المرحلي عفحوى  عرضعلى  موافقة المجلس التنفيذي التماس •

 .مل للع في دورته القادمةالمحافظين

 جزر القمر :يدةة جدقُطْري حالة – ثانياً

على للتنمية ، وافق المجلسان التنفيذيان لصندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية 2010حزيران /يونيوفي  -2

 .في إطار مبادرة الديون المعززةجزر القمر شاملة لتخفيف ديون برامج  دعم مجموعة

بحاالت انتقال عنيف ت  طويلة من عدم االستقرار السياسي اتسمج من مرحلةخروفي ال جزر القمر بدأت -3

  التقدم في بناء الدولةاتسمت مسيرةو .1975منذ أن نالت البالد استقاللها في عام للسلطة الرئاسية 

جديد الدستور ال بعد وضع ،2001، في عام اتحاد جزر القمرأنشئ و. بطء وتيرتهاب والمصالحة السياسية

 أسفرقد و. الثالثة رئيسا وبرلمانا مستقلينيكون لكل جزيرة من جزر القمر  نص على أن  الذيللبالد

  وحكومات الجزر االتحاد التعاون بينانفصام عرىإلى  اننجوفي جزيرة أاالنتخابات  النزاع على نتائج

من مرفق الحد من وم دعتنفيذ برنامج م في صندوق النقد الدولي لنظر المجلس التنفيذي ندووهو ما حال 

يرا سلبيا وقد أثر ذلك بدوره تأث. 2007قد جرى التفاوض بشأنه في أواخر لذي كان واالفقر وتحقيق النمو 

 عدم  علىتغلبال نجاح سلطات جزر القمر تدريجيا في ومع. على إدارة االقتصاد ودعم المانحين والنمو

متوسط األجل لتعزيز القتصادي االصالح لإل ا، فقد نفذت برنامج الذي دام فترة طويلةاالستقرار السياسي

 .يةنمو ومكافحة الفقر على نحو أكثر فعالال
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 التنمية األفريقي، واالتحاد األوروبي، مصرف ن قبيلم خرىاأل الدائنةجهات الن والمانحو عىويس -4

 الدعم إلى جزر القمرتقديم  إلى استئنافوشركاء التنمية في جامعة الدول العربية ومنطقة الخليج، 

  بما في ذلك–وثمة ضرورة لمثل هذا الدعم . البنك الدوليصندوق النقد الدولي وى جانب ، إلتدريجيا

 )ريبةق استعراض منتصف المدة مذ فترة ُأنجز(حافظة المشاريع الراهنة للصندوق اف الوثيق على اإلشر

 نظرا النتشار - للبرنامج الوطني للتنمية البشرية المستدامة 2011التمويل اإلضافي المزمع في عام و

ي الوضع االجتماعي في البالد في ظل ضعف األداء االقتصادي واستمرار حالة عدم ترداستمرار الفقر و

ي ، الت المعيشية لقطاع األسردراسة استقصائية آخر توأشار.  في السنوات األخيرةاالستقرار السياسي

 خطتعيش تحت )  في المائة من األفراد44.8( في المائة من األسر 37، إلى أن 2004 في عام تأجري

 .تزداد عموما في المناطق الريفية الجزر الثالثة وعبروتتباين حاالت الفقر . قرالف

ر واألزمات  األوضاع االقتصادية في جزر القمر بعد من آثار عدم االستقرار السياسي المستمولم تتعاف -5

؛ 2008م  في المائة في عا1بنسبة  سوىنموا   إجمالي الناتج المحلي الحقيقيسجلي فلم. العالمية األخيرة

، ، مدفوعا باألشغال العامة الممولة من جهات مانحة2009 في المائة في عام 1.8إلى   مرتفعاتحسنو

  فقدومع ذلك،.  على تحويالت العاملين، واتساع نطاق القطاع الماليقائمةوإنشاءات القطاع الخاص ال

 الرامي 1ها الهدف اإلنمائي ن بي من األهداف اإلنمائية لأللفية، منز بعض التقدم صوب تحقيق عددحرُأ

سوء تغذية لمساعي التصدي لتقييمات الحالية أن ، وإن اعتبرت ا المدقع والجوع الفقرالقضاء علىإلى 

 .مسيرحادت عن الاألطفال 

 وثيقة استراتيجية النمو والحد من علىالحكومي المتوسط األجل، الذي يرتكز ويهدف برنامج اإلصالح  -6

، إلى تنشيط النمو االقتصادي وتحسين األوضاع المعيشية في ظل بيئة مر الخاصة بجزر القالفقر

 أن يتحقق التعافي االقتصادي مدفوعا بتسارع وتيرة األشغال العامة توقعومن الم. اقتصادية كلية مستقرة

 زراعة الحيازات عنوزيادة االستثمار في القطاع السياحي، فضال ) الممولة من الجهات المانحة(

وتسييرها لتشجيع االستثمارات على تحسين بيئة األعمال  اإلصالح جدول أعمالويركز  .الصغيرة

 كمنوت. ة وتنويع اإلنتاج الزراعي الزراعيدعم اإلنتاجية، إضافة إلى األساسية البنية  نطاقوتوسيع

ات المخاطر الرئيسية التي تكتنف اآلفاق المتوسطة األجل في التوترات السياسية بين االتحاد وسلط

 .ن سرعة تعافي االقتصاد العالمي من المتوقع، وعدم اليقين بشأ بوتيرة أبطأالجزر، وتنفيذ اإلصالح

أيلول / سبتمبر10وتمثل وثيقة استراتيجية النمو والحد من الفقر، التي اعتمدتها الحكومة رسميا في  -7

كاملة عملية تشاركية الل ضعت من خ وقد و.لبالدل أول وثيقة استراتيجية كاملة للحد من الفقر، 2009

 وقادة دينيين، أعيانوممثلين عن المجتمع المدني،  بين من –المعنية  وشاملة، جمعت العديد من األطراف

ويمثل استكمال وثيقة استراتيجية الحد من الفقر بشكل كامل في .  غير حكومية، وشركاء تنميةومنظمات

 أعاق توالي االضطرابات السياسية فيها ضاع هشة،حد ذاته إنجازا جديرا بالتنويه، في دولة ذات أو

لنمو والحد من الفقر ا وتضع وثيقة استراتيجية. ت وتنفيذها على مدار سنوات عديدة السياساصياغةعملية 

إمكانات بأعلى يشمل تعزيز القطاعات الرئيسية في االقتصاد التي تتمتع جدول أعمال سياسات طموح 

 .السياحة والزراعة وصيد األسماكطاعات لنمو والحد من الفقر، وهي قل
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 مليون 286.8 ما مقداره امعال ضمون من القطاع، بلغ الدين الخارجي العام والم2009وفي نهاية عام  -8

 مليون دوالر أمريكي بصافي 213.1 ناظر ما ي.االسميةبالقيمة )  ذلك المتأخراتبما في(دوالر أمريكي 

 ثالثة عنبما يزيد قليال   المتعددة األطرافالدائنةجهات المة من وأسهمت القروض المقد .القيمة الحالية

  للتنميةلمؤسسة الدوليةلأرباع إجمالي رصيد الدين بالقيمة االسمية، حيث شكلت االلتزامات المستحقة 

 لها مطالبات الجهات المتعددة األطراف التي تشملو.  في المائة من إجمالي الدين الخارجي42.0 وحدها

، ) الدين الخارجيإجمالي في المائة من 13.3( التنمية األفريقي مصرف جزر القمرلى كبيرة ع

 في 3.5(، وصندوق النقد الدولي ) في المائة9.6 (في أفريقيا العربي للتنمية االقتصادية مصرفوال

 ). المائة في2.8(والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )  في المائة3.3(، والبنك اإلسالمي للتنمية )المائة

في  إلى حد بعيد، ،2009 إلى 2007 فترة من عدم االستقرار السياسي واالقتصادي على مدار التسببو -9

 استطاعت البالد منذ ذلك الحين، ،بيد أنه.  لجميع الدائنين تقريبا مستحقة على جزر القمر متأخراتتراكم

 مفاوضات مع شرعت في، ودولتهاإلعادة جمع عدد من الدائنين متأخرات أو توقيع اتفاقات السوية ت

، فقد الصندوقو ومةالحكالتي دارت بين مناقشات الوفي ما يتعلق ب.  األطرافمتعددةأخرى جهات دائنة 

وأشارت إلى أنها ، 2010تشرين األول / يورو، في أكتوبر134.616بقيمة األول مبلغ ال  الحكومةسددت

وحساب لقي تأكيد من قسم إدارة الدين في البنك الدولي بعد تو. 2010عام  نهاية القائم قبل ستسدد الرصيد

لمتأخرات المستحقة ل  صافي القيمة الحاليةدرج ُأمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، أمانة

عامل الحساب في  بلوغ نقطة اإلنجاز ولدىبرنامج تخفيف أعباء الديون المتفق عليه ضمن  للصندوق

 . الدينخفضلالمشترك 

مبادرة ديون البلدان الفقيرة " نافذة صادرات" لتخفيف أعباء ديونها بموجب  مؤهلةجزر القمرأصبحت و -10

وبعد التطبيق الكامل لآلليات التقليدية . 2009 في نهاية عام ةالمثقلة بالديون استنادا إلى البيانات الوارد

والر أمريكي في  مليون د257.4 قيمتهبما صافي القيمة الحالية ديون البالد ب قدرلتخفيف أعباء الديون، ت

ن ويقدر مبلغ تخفيف الدي.  في المائة من صادرات السلع والخدمات343ما يعادل ، وهو 2009نهاية عام 

لدين إلى الصادرات في جزر القمر إلى المستوى الحدي صافي القيمة الحالية لالالزم لخفض نسبة 

 مليون دوالر أمريكي 144.8ما قيمته  في المائة 150 البالغ نلمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديو

 كانتض الدين خفل  المشتركعاملأن نسبة اليشير ذلك إلى  و.2009 في نهاية عام الحاليةبصافي القيمة 

جهات عملية تقاسم األعباء التناسبية، ستبلغ قيمة المساعدات المقدمة من الواستنادا إلى .  في المائة56

 مليون 33.6 مليون دوالر أمريكي، والمساعدات الثنائية والتجارية 111.2 األطراف لمتعددةة ادائنال

 ).بصافي القيمة الحالية( أمريكي دوالر

  علىديونأعباء المساهمة الصندوق في تخفيف ) 1: (اآلتي والمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على -11

صافي ب) مليون دوالر أمريكي 3.2أو نحو (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  2.0بمبلغ جزر القمر 

 الديون  أعباء في المائة من قيمة تخفيف100تقديم ما يعادل ) 2 (1؛2009نهاية عام  في الحاليةالقيمة 

مليون وحدة حقوق سحب خاصة  2.9ن قع أن تبلغ قيمة تخفيف خدمة الديوويتو. خالل الفترة االنتقالية

                                                      
 مليون وحدة 4.96، ما مقداره 2010تموز / يوليو31 بلغ الدين األساسي القائم على جزر القمر والمستحق للصندوق، حسب الوضع في  1

بلغت . (اصة في ذلك التاريخ وحدة حقوق سحب خ126000سحب خاصة، واشتمل هذا المبلغ على المبلغ األصلي للمتأخرات بقيمة 
  ). وحدة حقوق سحب خاصة26000متأخرات رسوم الخدمة في ذلك التاريخ 
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الحالية إلى  اتتوقعتشير ال(مها حتى استنفاد عملية تخفيف أعباء الدين يجري تقديتقريبا بالقيمة االسمية 

 .)2026 في هاداستنفا

 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، إلى جانب  ديونومن شأن التقديم غير المشروط لمساعدات مبادرة -12

  في جزر القمراتض نسبة الديون إلى الصادرخفؤدي إلى أن يالعمليات التقليدية لتخفيف أعباء الديون، 

 قبل في المائة 142.7  حوالي إلى2009 في المائة حتى نهاية ديسمبر 343بصافي القيمة الحالية من 

ا،  الديون ومبادرة أقل البلدان نموعبءومع إضافة المبادرة المتعددة األطراف لتخفيف . 2012حلول عام 

، نتيجة 2012ت السلع والخدمات في عام  في المائة من صادرا86.5 إلى  صافي القيمة الحاليةفسينخفض

 التنمية األفريقي والمصرف األوروبي مصرف و للتنميةمؤسسة الدوليةالإلسقاط الديون المستحقة لكل من 

 األطراف الدائنة الثنائية أن  التي تجريهاالدينأعباء تخفيف ل  اإلضافيةعملياتالومن شأن . ثمارلالست

ومن المتوقع أن .  في المائة86إلى صل لية للدين إلى الصادرات يلخفض صافي القيمة الحاؤدي إلى ت

الدين في إطار  عبءومع تخفيف . على المدى البعيدمرة أخرى   للديونليةنخفض صافي القيمة الحاي

، فسيواصل صافي مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون

ما وهو ، 2029 في المائة من صادرات السلع والخدمات قبل حلول 80.2إلى  انخفاضه ليةاالقيمة الح

ويشير . سياسات االقتراض الرشيدة التي تنتهجها السلطاتإلى  الصادرات والنمو المتوقع فييرجع إلى 

جب الدين بموأعباء خدمة الدين الخارجي بعد تخفيف تحليل الحساسية إلى أن قدرة جزر القمر على 

 . بصورة بالغة للتأثر بالصدمات الخارجية وصدمات النموعرضةمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

نقطة اإلنجاز في إطار المبادرة المعززة لديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى جزر القمر  صلتوس -13

 إلى ترميسياسات  تدابيراعتماد  : المعياريةشروط الفضال على القطاعية التالية، شروطالق يحقعند ت

ومن . ؛ وتعزيز القطاعات االجتماعية؛ ودعم النمو؛ وتحسين إدارة الدينتحسين إدارة المالية العامة

 .2012 عام قبل منتصفإلى نقطة اإلنجاز جزر القمر صل تالمتوقع أن 

ان الفقيرة المثقلة بالديون المقدمة في إطار مبادرة ديون البلدبضمان استخدام المساعدات لتزم الحكومة وت -14

وفي ما يتعلق بالزراعة واألمن الغذائي، . في تمويل األنشطة المحددة في وثيقة استراتيجية الحد من الفقر

 :تشمل أولويات اإلنفاق على المدى المتوسط ما يلي

تزيد من توسيع نطاق األنشطة المدرة للدخل على المستوى المجتمعي، بما في ذلك تلك التي  •

 سواق والسكان بالمنتجات الغذائية؛أو تيسير تزويد األ/نتاج الغذائي واإل

 المشورة، والتعليم والتدريب في المجال –زيادة توافر الخدمات عالية الخدمات للمنتجين  •

 .سين توريد المستلزمات الزراعيةالزراعي، والبحوث والتطوير لتح

 لدان الفقيرة المثقلة بالديون التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة ديون الب– ثالثاً

منذ بدء مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، قطع تنفيذ تخفيف الديون في إطار هذه المبادرة  -15

 القرار  اتخاذنقاط) 382 بلداً من أصل 35( في المائة من البلدان المؤهلة 90وتجاوز نحو . أشواطاً بعيدة

                                                      
  . انسحبت قيرغيزستان وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ونيبال من مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 2



EB 2010/101/R.16 

5 

وبلغ . ساعدة في إطار مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونتلقي الماستوفت شروط الخاصة بها و

سبعة  ال تزال، بينما  وعشرون بلداًثمانيةعدد البلدان التي وصلت إلى نقطة اإلنجاز في الوقت الحالي 

وتسارعت وتيرة ). نظر الجدول الوارد أدناها( االنتقالية بين نقطتي القرار واإلنجاز بلدان في المرحلة

قدماً ت البلدان حققتالمرحلة االنتقالية نقاط إنجازها خالل العامين المنصرمين، إذ ب مرتلوغ البلدان التي ب

كانون األول /ديسمبرومنذ .  الفقرالحد منفي تنفيذ برامجها االقتصادية الكلية واستراتيجياتها الرامية إلى 

، رية الكونغو الديمقراطية، وهايتيوجمهوبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى كل من  ، وصلت2008

اإلنجاز، وشرع الصندوق في تنفيذ المستويات المتفق عليها نقاط وليبريا، وجمهورية الكونغو إلى 

 .للتخفيف من أعباء الديون

 على وثيقة 2009كانون األول /ديسمبرووافق المجلس التنفيذي للصندوق، في دورته التي انعقدت في  -16

ومن بين البلدان األخرى التي بلغت نقطة . لكوت ديفوارالدين أعباء ن تخفيف تتعلق بنقطة قرار بشأ

بيساو وتوغو تقدما جيدا ومن الممكن أن يصال إلى نقطة اإلنجاز قبل نهاية - اتخاذ القرار، تحقق غينيا

  .2011، في حين يمكن لكوت ديفوار أن تلحق بهما في عام 2010عام 

 تحمل الديون بعد الوصول إلى نقطة اإلنجاز مسألة مثيرة للقلق، لة الحفاظ على القدرة علىأتظل مس -17

في مرحلة ما  القدرة على تحمل الديون أن البلدان تتحليال وتؤكد .السيما في إطار األزمة المالية الراهنة

 المثقلة بالديون بل وأفضل من البلدان ىوضع أفضل من البلدان الفقيرة األخر بنقطة اإلنجاز تتمتع بعد

للصدمات عرضة تزال م غير أن احتماالت قدرتها على تحمل الديون ال .تي ال تنتمي إلى هذه الفئةال

 وال تزيد نسبة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي تمر .وشديدة الحساسية تجاه شروط التمويل الجديد

 في المائة وذلك 40 الديون على ضغطنجاز والتي تتعرض لمخاطر منخفضة من بمرحلة ما بعد نقطة اإل

 كما أن عدد البلدان المصنفة بأنها تتعرض لمخاطر ؛وفقا ألحدث بيانات تحليل القدرة على تحمل الديون

 ة المثقلة بالديون التي تمر بمرحلة البلدان الفقيريبرز هذا الوضع ضرورة إقدام و.مرتفعة آخذ في التزايد

وقد  .ليمة وتعزيز قدرتها على إدارة الدين العاملى تنفيذ سياسات اقتراض سما بعد نقطة اإلنجاز ع

تعهدت هذه الجهات الدائنة المتعددة األطراف بالعمل سويا على متابعة مستويات تخفيف أعباء الدين من 

إعداد ويشارك الصندوق في هذا المسح عن طريق . يجريه البنك الدولي سنوي خالل مسح استقصائي

ضمن المسؤوليات المنوطة به في إطار القدرة على الديون ب تعلقةالممعلومات جميع التقارير تتضمن 

 .االتصال بالبنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليميةفي وتحمل الديون 

   مجموع التكاليف التي يتحملها الصندوق لمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون–ألف 

 يتحملها الصندوق لمشاركته في المبادرة الشاملة لديون بلغ إجمالي التكاليف بصافي القيمة الحالية التيي -18

ما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 306.7 ما يقدر حاليا بنحو 3البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 مليون وحدة 460.0 التكلفة االسمية التقريبية بمبلغ  وهو ما يناظر،) مليون دوالر أمريكي476.7حوالي 

فة الحالية ومن المرجح أن ترتفع تقديرات التكل. 4) مليون دوالر أمريكي715.3حو ن(حقوق سحب خاصة 

                                                      
لدان الفقيرة المثقلة بالديون، بما في ذلك البلدان التي تمر بمرحلة تشمل مشارآة الصندوق جميع البلدان المؤهلة لمبادرة ديون الب 3

 .ما قبل نقطة القرار
 .2010أيلول /سبتمبر 30التقديرات األساسية بسعر الصرف السائد في  4
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لوصول إلى نقطة القرار ونقطة اإلنجاز، وتفاقم الحالة االقتصادية التي تستوجب نتيجة لتأخر البلدان في ا

ويقدر مجموع .  عند مستوى منخفض أسعار الخصم إلى الحد األقصى واستمراررفع نقطة اإلنجاز

  .2010عام ل مليون دوالر أمريكي 70.7مدفوعات تخفيف الديون بمبلغ 

   التزامات الصندوق حتى تاريخه–باء 

التزم الصندوق حتى تاريخه بالمبالغ المطلوبة لتخفيف ديون جميع البلدان الفقيرة المثقلة بالديون البالغ  -19

شامال التزاماته (تزامات الصندوق قيمة الوبلغ مجموع .  والتي وصلت إلى نقطة القراراً بلد35عددها 

)  مليون دوالر أمريكي379.9نحو ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 244.4حتى اآلن ) لجزر القمر

 مليون دوالر 568.8( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 365.8 هو ما يبلغو ،بصافي القيمة الحالية

  . بالقيمة االسميةنخدمة الديأعباء تخفيف ن م) أمريكي تقريبا

   المبالغ المقدمة لتخفيف الديون –جيم 

 30 بلدا وصلت إلى نقطة اإلنجاز، حتى 28ديون في لتخفيف أعباء ال الصندوق بلغت قيمة ما قدمه -20

  .مليون دوالر أمريكي 286.1  ما مقداره،2010أيلول /سبتمبر

 حسب المرحلةمقسمة ون لبلدان الفقيرة المثقلة بالديمبادرة ديون االصندوق في مشاركة الدول األعضاء في 

 بلدان قبل نقطة القرار  بلدان بلغت نقطة القرار  بلدان بلغت نقطة اإلنجاز 
 إريتريا تشاد بنن

 الصومال كوت ديفوار دولة بوليفيا متعددة القوميات
 السودان أجزر القمر بوركينا فاسو

  جمهورية الكونغو الديمقراطية  بوروندي
  غينيا الكاميرون
  غينيا بيساو  ة أفريقيا الوسطىجمهوري
  توغو  الكونغو
   إثيوبيا
   غامبيا
   غانا
   غيانا
    هايتي

   هندوراس
    رياليب

   مدغشقر
   مالوي
   مالي

   موريتانيا
   موزامبيق
   نيكاراغوا
   النيجر
   رواندا

   سان تومي وبرينسيبي
   السنغال
   سيراليون
   أوغندا
   هورية تنزانيا المتحدةجم

   زامبيا
 .2010كانون األول / رهنا بموافقة المجلس التنفيذي في دورة ديسمبرأ
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  تمويل الصندوق لتخفيف الديون –دال 

يمول الصندوق مشاركته في مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من خالل المساهمات الخارجية  -21

المثقلة  مبادرة تخفيف ديون البلدان حساب أمانةرة أو تنقل من خالل التي تقدم إلى الصندوق مباش(

المدفوعة أو ( وتبلغ قيمة المساهمات الخارجية .ومن موارده الخاصة) بالديون الذي يديره البنك الدولي

 وتبلغ قيمة المساهمات المقدمة من .)في المائة 59.4(مليون دوالر أمريكي  193.7نحو )  بهالتزمالم

المجلس  وقد وافق. )في المائة 38.2(مليون دوالر أمريكي  124.7 نحو  الخاصة الصندوقموارد

 بقيمة باإلضافة إلى تحويل آخر ،2006في عام و 2003 إلى 1998 الفترة منتحويالت في التنفيذي على 

 يحاط المجلس التنفيذي علما بموجب هذه الوثيقة بتحويلو .2007 مليون دوالر أمريكي في عام 25

 مليون دوالر 30.0، مبلغ إضافي يعادل 2010تشرين األول / أكتوبر1الصندوق، بتاريخ قيمة في 

 من العائد المتبقيغ وتمت تغطية المبل. األمانةأمريكي من موارده الداخلية الخاصة إلى حساب 

 في نهاية ون البلدان الفقيرة المثقلة بالدي ديون مبادرةحساب أمانة رصيد الصندوق في االستثماري على

  .2010أيلول /سبتمبر

منح القروض ولللصندوق المتاحة لعقد االلتزامات الديون على موارد ا  أثر تكاليف تخفيفخفضلو -22

  ديونمبادرةحساب أمانة  إلى الصندوق رسميا انضمامالجديدة، أيدت الدول األعضاء في الصندوق 

 وتم االتفاق بشأن ذلك في االجتماع الخاص .وليالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون الذي يديره البنك الد

 في واشنطن 2006تشرين الثاني / نوفمبر19بالمعلومات المتعلقة بالمبادرة وتمويلها الذي عقد في 

  وفي. بشكل عامحساب األمانةتمويل  متطلباتزيد من ي  أنهذا اإلجراء من شأنه  بأنرأِق و.العاصمة

الذي يديره البنك المبادرة حساب أمانة أول تحويل من دوق لصن ا تلقى،2007تشرين األول /أكتوبر

  ثانية مجموعةجرى تسلم و.سلم اتفاق المنحة والتوقيع عليهبعد ت)  مليون دوالر أمريكي104.1(الدولي 

المذكور لدعم حساب األمانة   من مديري2009أيار /المنح في مايواتفاقيات ات منفصلة لتقديم اتفاق تضم

 مليون 18.1وسيراليون، بما يبلغ مجموعه وسان تومي وبرينسيبي،  ،غامبياعلى ديون ال  أعباءتخفيف

 دفعة ثالثة من حساب من أجل تحويل اتفاقات عدادوتجري حاليا المرحلة النهائية إل .دوالر أمريكي تقريبا

 .2010 إلى الصندوق في عام  مليون دوالر أمريكي46.2أمانة المبادرة بمبلغ 

أيضاً تشجيع الدول األعضاء في الصندوق على تزويده بموارد إضافية بشكل الصندوق ارة ستواصل إدو -23

ء عطا مع إ،ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونمباشر لمساعدته في تمويل تكاليف مشاركته في مبادرة 

  .لحساب أمانة المبادرة التمويل المالئم ضمان توفيراألولوية ل

   التوصيات– رابعاً

  : المجلس التنفيذي باآلتيىيوص -24

المستحقة للصندوق في جزر القمر  ديون للحد منالموافقة على المساهمة المقترحة  )1(
مليون وحدة حقوق سحب خاصة  2.0بما قيمته ) 11انظر الفقرة ( 2009كانون األول /ديسمبر  31

  :ار التالي وفقا لشروط القرالتخفيف وسيمنح هذا .2009بصافي القيمة الحالية في نهاية عام 
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جزر القمر أن يقوم الصندوق بناء على قرار من المجلس التنفيذي بخفض قيمة ديون : قرر"

 التزاماتها نصف السنوية لخدمة الديون المستحقة تخفيضالمستحقة للصندوق من خالل 

 مع حلول ،)الفوائد/مدفوعات أصل الدين ورسوم الخدمة( في المائة 100 بنسبة للصندوق

مليون وحدة  2.0في حدود إجمالي صافي القيمة الحالية البالغ قدره و ،قاقهامواعيد استح

  ؛"2009  عامنهاية السائد في الحاليةحقوق سحب خاصة بسعر صافي القيمة 

 مليون دوالر أمريكي من موارد الصندوق 30اإلحاطة علما بتحويل رئيس الصندوق مبلغ يعادل  )2(
  خلية إلى حساب أمانة المبادرة؛الدا

 فيها الفقيرة المثقلة بالديون ومساهمة الصندوقتنفيذ مبادرة ديون البلدان بحالة حاطة علما اإل )3(
 تتضمن األقسام – ورقة معلومات صورة والموافقة على عرض وثيقة على مجلس المحافظين في

 بعد تعديلها على النحو الواجب بناء على القرارين الواردين أعاله ،ذات الصلة من هذه الوثيقة
  .2010 باعتبارها التقرير المرحلي لعام ،لمجلس التنفيذيل


