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  الموافقةبتوصية 

 الدين في إطار مبادرة ديون البلدان الفقيرة شأن تخفيفب اتمقترحالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

 وعلى عرض ،، وجمهورية غينيا بيساويةتوغوالجمهورية الجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولالمثقلة بالديون 

  . 20والثالثين لمجلس المحافظين للعلم، وفقا للتوصية الواردة في الفقرة الخامسة مادة هذه الوثيقة على الدورة 

 اتمقترح –مشاركة الصندوق في مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

، وجمهورية غينيا لجمهورية التوغويةاجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبشأن 

  2011والتقرير المرحلي لعام  ،بيساو

  مقدمة – أوال

 :هو 2011 هذا التقرير المرحلي لعام  منهدفإن ال -1

جمهورية الكونغو ل التنفيذي على استكماالت لتخفيف الدين موافقة المجلس التماس •

 في اإلنجازنقطة   وصولهاعند، وجمهورية غينيا بيساو والجمهورية التوغويةالديمقراطية، 

 إطار مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛

مشاركة ثقلة بالديون وببلدان الفقيرة المتنفيذ 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

  جمهورية الكونغو الديمقراطية: لالستكمالةقُطْري حالة –ثانيا 

إطار القرار في اتخاذ  ة نقطةونغو الديمقراطي وصلت جمهورية الك2003 كانون األول/في ديسمبر -2

 ووافق المجلس التنفيذي للصندوق، في دورته ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونالمعززة لمبادرة ال

 9.126يعادل  لهذا البلد بمبلغ الدينعبء تخفيف على ) EB 2003/80/R.18/Rev.1 الوثيقة(الثمانين 

ويعادل هذا المبلغ  تخفيضا قدره . 2002 الحالية في عام  القيمةفيوحدة حقوق سحب خاصة بصامليون 

كانون /المستحق السداد للصندوق في ديسمبرالديمقراطية  في المائة من دين جمهورية الكونغو 80.2

خاصة ون وحدة حقوق سحب  ملي13.80وبلغ تخفيف الدين المعتمد بصافي القيمة الحالية . 2002األول 

 . دفع االستحقاقات أوال بأولأساس على لتخفيف خدمة الدين بالقيمة االسمية

للتنمية  لصندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية  المجلسان التنفيذيان، أبلغ2011 كانون الثاني/ نايروفي ي -3

ولدى موافقة هذين .  الخاصة بهااإلنجازنقطة  ورية الكونغو الديمقراطية قد وصلتالصندوق بأن جمه

 قد أسفرت عن اإلنجازنقطة  عملية تسوية الدين ألغراض أنب ، أحاطا علمااإلنجازنقطة  المجلسين على
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عد التخفيف التقليدي للدين  ب2002 القيمة الحالية للديون الخارجية المؤهلة عند نهاية عام تعديل صافي

ئة في نهاية  في الما82.4 في المائة إلى 80.2أن عامل تخفيف الدين المشترك زاد زيادة طفيفة من وب

 .2002 كانون األول/ديسمبر

لتخفيف دين   المبلغ المعتمدوالمجلس التنفيذي للصندوق مدعو، في ضوء ذلك، إلى الموافقة على استكمال -4

 دوالر 2 294 116(خاصة وحدة حقوق سحب  1 472 937جمهورية الكونغو الديمقراطية بمبلغ يعادل 

تبلغ القيمة الكلية سوتبعا لذلك، . 2002كانون األول /ديسمبر في بصافي القيمة الحالية السائد) أمريكي

  السائدوحدة حقوق سحب خاصة بصافي القيمة الحاليةمليون  10.60 الصندوق لذي يقدمهاين لتخفيف الد

 .2002 كانون األول/ديسمبرفي 

  يةتوغوالجمهورية ال :لالستكمال حالة قُطْرية – ثالثا
 

إطار مبادرة ديون البلدان  في نقطة اتخاذ القرار يةتوغوالجمهورية لا وصلت ،2009نيسان / في ابريل -5

ة والتسعين ـدوق، في دورته السادســذي للصنـ ووافق المجلس التنفي.الفقيرة المثقلة بالديون

 مليون وحدة سحب خاصة بصافي 2.3  تخفيف دين هذا القطر بما يعادلعلى)  EB 2009/96/R.6الوثيقة(

 المستحق يةتوغوالجمهورية الويعادل هذا المبلغ تخفيض دين . 2008 في نهاية عام سائد الالقيمة الحالية

 . في المائة19.2 بنسبة 2008 كانون األول/السداد للصندوق في ديسمبر

 والمؤسسة الدولية للتنمية، أبلغ المجلسان التنفيذيان لصندوق النقد الدولي 2011شباط /فبرايروفي  -6

نقطة ولدى موافقة هذين المجلسين على . اإلنجاز وصلت نقطة  التوغويةالجمهوريةالصندوق بأن 

 صافي القيمة  قد أسفرت عن تعديلاإلنجازنقطة أن عملية تسوية الدين ألغراض ، أحاطا علما باإلنجاز

أن  إجراء التخفيف التقليدي للدين وببعدارجية المؤهلة  للديون الخ2007 السائد في نهاية عام الحالية

 في المائة في نهاية 19.8 في المائة إلى 19.2تخفيف الدين المشترك زاد زيادة طفيفة من عامل 

 .2007األولكانون /ديسمبر

لتخفيف دين   المبلغ المعتمدوالمجلس التنفيذي للصندوق مدعو، في ضوء ذلك، إلى الموافقة على استكمال -7

بصافي )  أمريكير دوال101 889( وحدة حقوق سحب خاصة 65 418 بما يعادل الجمهورية التوغوية

 لتخفيف الدين  وتبعا لذلك، يبلغ المبلغ الكلي.2008كانون األول عام / في ديسمبر السائدالقيمة الحالية

في  الحالية السائدوحدة حقوق سحب خاصة بصافي القيمة مليون  2.37يقدمه الصندوق سالذي 

 .2008 كانون األول/ديسمبر

   جمهورية غينيا بيساو:تكماللالس حالة قُطْرية –رابعا 

إطار مبادرة ديون البلدان  في نقطة اتخاذ القرار جمهورية غينيا بيساو ، وصلت2001نيسان / بريلأفي  -8

الوثيقة (دوق، في دورته الثانية والسبعين ـذي للصنـووافق المجلس التنفي. ة بالديونـالفقيرة المثقل

EB 2001/72/R.15( وحدة حقوق سحب خاصة 3 072 889 بما يعادل هذا القطر على تخفيف ديون 

 ويعادل ذلك تخفيض ديون جمهورية .1999كانون األول / في نهاية ديسمبر السائدبصافي القيمة الحالية
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ويعادل المبلغ . 85.4 بنسبة 1999كانون األول /غينيا بيساو المستحقة السداد للصندوق في ديسمبر

بالقيمة االسمية لتخفيف  مليون وحدة حقوق سحب خاصة 4.5حالي المعتمد لتخفيف الدين بصافي القيمة ال

 .خدمة الدين على أساس دفع االستحقاقات أوال بأول

 والمؤسسة الدولية للتنمية، أبلغ المجلسان التنفيذيان لصندوق النقد الدولي 2011شباط /فبرايروفي  -9

ولدى موافقة هذين المجلسين على .  الخاصة بهااإلنجازقطة  ن غينيا بيساو وصلتةالصندوق بأن جمهوري

  إطار مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المساعدة المطلوبة في ، أخذا علما بتعديلاإلنجازنقطة 

ييرات طرأت على بيانات تسوية  بسبب تغنقطة اتخاذ القرار زيادة طفيفة من المبلغ المقدر عند وبزيادتها

 في 85.6 في المائة إلى 85.4 زيادة عامل تخفيض الدين المشترك من  عنكوأسفر ذل.  الديونمجموع

لي مجموع وحسب صندوق النقد الدولي والبنك الدو. 1999 كانون األول/ديسمبرالمائة في نهاية 

 . بصافي القيمة الحاليةدوالر أمريكي مليون 5.8 المساعدة اإلضافية بمقدار

خفيف تل  المبلغ المعتمدلك، إلى الموافقة على استكمالوالمجلس التنفيذي للصندوق مدعو، في ضوء ذ -10

)  دوالر أمريكي234 497( وحدة حقوق سحب خاصة 150 559  بما يعادلجمهورية غينيا بيساوديون 

 للمبلغ الذي وبذلك، ستبلغ القيمة الكلية. 1999 كانون األول/ديسمبر في  السائدبصافي القيمة الحالية

 يالسائد ف  مليون وحدة حقوق سحب خاصة بصافي القيمة الحالية3.22 ينسيقدمه الصندوق لتخفيف الد

 .1999 كانون األول/ديسمبر

  التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون–خامسا 

ادرة منذ بدء مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، قطع تنفيذ تخفيف الديون في إطار هذه المب -11

 القرار  اتخاذنقاط) 39 بلداً من أصل 35( في المائة من البلدان المؤهلة 93وتجاوز نحو . أشواطاً بعيدة

وبلغ . تلقي المساعدة في إطار مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديوناستوفت شروط الخاصة بها و

بلدان في أربعة  ال تزال، بينما بلداً 32 في الوقت الحالي اإلنجازعدد البلدان التي وصلت إلى نقطة 

وتسارعت وتيرة بلوغ البلدان ). نظر الجدول الوارد أدناها (اإلنجاز االنتقالية بين نقطتي القرار والمرحلة

قدماً في تنفيذ ت البلدان حققتالمرحلة االنتقالية نقاط إنجازها خالل العامين المنصرمين، إذ ب مرتالتي 

، 2010كانون األول /ديسمبرومنذ .  الفقرالحد منلية واستراتيجياتها الرامية إلى برامجها االقتصادية الك

نقاط إلى ، وجمهورية غينيا بيساو والجمهورية التوغويةجمهورية الكونغو الديمقراطية، كل من  وصلت

عند  ، وشرع الصندوق في تنفيذ المستويات المتفق عليها للتخفيف من أعباء الديون الخاصة بهااإلنجاز

 ).مع األخذ علما بتخفيف الدين اإلضافي المطلوب في هذه الوثيقة(بلوغ نقاط اتخاذ القرار 

على وثيقة  2010كانون األول /ديسمبرووافق المجلس التنفيذي للصندوق، في دورته التي انعقدت في  -12

نهاية في  جازاإلنإلى نقطة تصل أن  التي يتوقعجزر القمر دين أعباء تتعلق بنقطة قرار بشأن تخفيف 

ومن بين البلدان األخرى التي وصلت نقطة اتخاذ القرار، يتوقع أيضا أن تصل غينيا وكوت . 2012عام 

 وال تزال المسائل ذات الصلة بتنفيذ السياسات .2012 الخاصة بها في عام اإلنجازديفوار نقاط 

والمؤسسة الدولية ندوق النقد الدولي لسان التنفيذيان لصوطلب المج. ة في تشاد تمثل تحديااالقتصادية الكلي

ستراتيجية إنهاء للبلدان ا وتحديد ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون مبادرة إعادة النظر في قواعد للتنمية



EB 2011/104/R.10 

4 

.  ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تخفيفمبادرةالتي أعربت عن اعتزامها عدم االستفادة من 

 وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ونيبال وسري ،حليل والحوار مع بوتانويتواصل إجراء مزيد من الت

  .ولم تؤكد بعد أهلية زمبابوي.  مؤهلة أصال ولكنها لم تؤكد رغبتها كانت وهي جميعا بلدان،النكا

 مسألة مثيرة للقلق، اإلنجازلة الحفاظ على القدرة على تحمل الديون بعد الوصول إلى نقطة أتظل مسو -13

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 ب تتمتعاإلنجازنقطة  بعد

للصدمات عرضة تزال مت قدرتها على تحمل الديون ال  غير أن احتماال.التي ال تنتمي إلى هذه الفئة

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

 في المائة وذلك 40 الديون على ضغط والتي تتعرض لمخاطر منخفضة من اإلنجازبمرحلة ما بعد نقطة 

 كما أن عدد البلدان المصنفة بأنها تتعرض لمخاطر ؛ل القدرة على تحمل الديونوفقا ألحدث بيانات تحلي

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

 وتتواصل .لى تنفيذ سياسات اقتراض سليمة وتعزيز قدرتها على إدارة الدين العام عاإلنجازما بعد نقطة 

 الدين الذي تقدمه جميع الجهات الدائنة المتعددة األطراف التي  عبءالجهود المبذولة لرصد تخفيف

ويستشف من أحدث مسح .  تعهدت بالمشاركة في مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 إطار القدرة مشاركته فيهذه الجهود من خالل دولي أن الصندوق يواصل دعمه لسنوي أجراه البنك ال

صارف التنمية م والتواصل مع البنك الدولي و عن الديون واإلبالغ عن كافة المعلوماتعلى تحمل الديون

 .اإلقليمية

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

التي يتحملها الصندوق لمشاركته في المبادرة الشاملة لديون بلغ إجمالي التكاليف بصافي القيمة الحالية ي -14

ما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  302.5 ما يقدر حاليا بنحو 1البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

مليون وحدة  456.0 التكلفة االسمية التقريبية بمبلغ  وهو ما يناظر،)مليون دوالر أمريكي 471.0حوالي 

الحالية فة ومن المرجح أن ترتفع تقديرات التكل. 2)مليون دوالر أمريكي 710.9نحو (ة حقوق سحب خاص

، وتفاقم الحالة اإلنجاز ونقطة نقطة اتخاذ القرار إلى  في وصول البلدان المتبقيةأخرى ات تأخيرإذا حدثت

ون بمبلغ ويقدر مجموع مدفوعات تخفيف الدي.  عند مستوى منخفض أسعار الخصمواستمراردية االقتصا

  .2011عام لمليون دوالر أمريكي  53.8

   التزامات الصندوق حتى تاريخه–باء 

التزم الصندوق حتى تاريخه بالمبالغ المطلوبة لتخفيف ديون جميع البلدان الفقيرة المثقلة بالديون البالغ  -15

وق حتى اآلن قيمة التزامات الصندوبلغ مجموع . نقطة اتخاذ القرار والتي وصلت إلى اً بلد35عددها 

هو و ،بصافي القيمة الحالية) مليون دوالر أمريكي 372.2نحو (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  239.1
                                                      

ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، بما في ذلك البلدان التي تمر بمرحلة تشمل مشارآة الصندوق جميع البلدان المؤهلة لمبادرة  1
 .ما قبل نقطة اتخاذ القرار وأآدت مشارآتها في المبادرة

 .2011أيلول /سبتمبر 30التقديرات األساسية بسعر الصرف السائد في  2
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أعباء تخفيف ن م) مليون دوالر أمريكي تقريبا 560.6(مليون وحدة حقوق سحب خاصة  360.0 ما يبلغ

  . بالقيمة االسميةنخدمة الدي

   المبالغ المقدمة لتخفيف الديون –جيم 

 30، حتى اإلنجاز بلدا وصلت إلى نقطة 31ديون في لتخفيف أعباء ال الصندوق ت قيمة ما قدمهبلغ -16

  . أمريكيدوالر أمريكيمليون  362.9  ما مقداره،2011أيلول /سبتمبر

 حسب المرحلةمقسمة لبلدان الفقيرة المثقلة بالديون مبادرة ديون االصندوق في مشاركة الدول األعضاء في 

  )3 (نقطة اتخاذ القراربلدان قبل  )4( نقطة اتخاذ القراربلدان بلغت  )31( اإلنجازطة بلدان بلغت نق
 إريتريا تشاد بنن

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

  غينيا  بوروندي
   الكاميرون

    جمهورية أفريقيا الوسطى
  الكونغو

     الديمقراطيةكونغوالجمهورية 
   إثيوبيا
   غامبيا
   غانا

  غينيا بيساو
   غيانا
    هايتي

   هندوراس
    رياليب

   مدغشقر
   مالوي
   مالي

   موريتانيا
   موزامبيق
   نيكاراغوا
   النيجر
   رواندا

   سان تومي وبرينسيبي
   السنغال
   سيراليون

    توغو
   أوغندا

    تنزانيا المتحدةجمهورية
   زامبيا

 

  تمويل الصندوق لتخفيف الديون –دال 

ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من خالل المساهمات الخارجية  يمول الصندوق مشاركته في مبادرة -17

ذي المثقلة بالديون ال مبادرة ديون البلدان حساب أمانةالتي تقدم إلى الصندوق مباشرة أو تنقل من خالل (

)  بهاالمتعهدالمدفوعة أو ( وتبلغ قيمة المساهمات الخارجية .ومن موارده الخاصة) يديره البنك الدولي

  وتبلغ قيمة المساهمات المقدمة من موارد الصندوق.)في المائة 64.4(مليون دوالر أمريكي  240.0نحو 
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تحويالت مجلس التنفيذي على ال وقد وافق. )في المائة 32.8(مليون دوالر أمريكي  124.7 نحو الخاصة

 وتمت تغطية .2010 و2007 يفي عامت أخرى باإلضافة إلى تحويال ،2002و ،1999و ،1998في 

 البلدان الفقيرة  ديون مبادرةحساب أمانة رصيد الصندوق في  من العائد االستثماري علىالمتبقيغ المبل

 7.9 ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في حساب أمانة مبادرة وبلغ رصيد الصندوق .المثقلة بالديون

  .2011أيلول / في نهاية سبتمبردوالر أمريكيمليون 

منح القروض ولللصندوق المتاحة لعقد االلتزامات الديون على موارد ا  أثر تكاليف تخفيفخفضلو -18

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

 وتم االتفاق بشأن ذلك في االجتماع الخاص .البلدان الفقيرة المثقلة بالديون الذي يديره البنك الدولي

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

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

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

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

 تخفيفالمذكور لدعم حساب األمانة   من مديري2009أيار /المنح في مايو ات منفصلة لتقديماتفاق تضم

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

كانون الثاني /ينايرت منفصلة لتقديم المنح في  سلسلة ثالثة  تضم اتفاقا الصندوقتلقي و.أمريكي تقريبا

ريا بما يبلغ ، وليب وهايتي،وجمهورية أفريقيا الوسطىعلى بوروندي  لدعم تخفيف عبء الدين 2011

من أجل  اتفاقات عدادوتجري حاليا المرحلة النهائية إل . تقريبادوالر أمريكي مليون 46.2مجموعه 

 إلى الصندوق في عام مليون دوالر أمريكي 26.2من حساب أمانة المبادرة بمبلغ رابعة  دفعة تحويل

 .دوالر أمريكي مليون 194.6ع الموارد المتلقاة حتى تاريخه ليصبح مجمو 2011

أيضاً تشجيع الدول األعضاء في الصندوق على تزويده بموارد إضافية بشكل الصندوق ستواصل إدارة و -19

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

  .لحساب أمانة المبادرة التمويل المالئم توفيرضمان األولوية ل

   التوصيات– سادسا

  : المجلس التنفيذي باآلتيىيوص -20

المستحقة جمهورية الكونغو الديمقراطية  ديون  منللحدالمساهمة المقترحة  الموافقة على استكمال )1(
وحدة حقوق  1 472 937بما قيمته )  أعاله4انظر الفقرة ( 2005كانون األول /للصندوق في ديسمبر

  : وفقا لشروط القرار التاليالتخفيف وسيمنح هذا .سحب خاصة

جمهورية أن يقوم الصندوق بناء على قرار من المجلس التنفيذي بخفض قيمة ديون : قرر"

 التزاماتها نصف السنوية لخدمة تخفيضالمستحقة للصندوق من خالل الكونغو الديمقراطية 

مدفوعات أصل الدين ورسوم ( في المائة 100 بنسبة الديون المستحقة للصندوق

في حدود إجمالي صافي القيمة الحالية البالغ و ، مع حلول مواعيد استحقاقها،)الفوائد/الخدمة
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 نهاية السائد في الحاليةوحدة حقوق سحب خاصة بسعر صافي القيمة  10 598 937قدره 

  ؛2002 عام

المستحقة للصندوق  الجمهورية التوغويةيون المساهمة المقترحة للحد من د استكمالالموافقة على  )2(
 .وحدة حقوق سحب خاصة 65 418بما قيمته )  أعاله7انظر الفقرة ( 2008كانون األول /في ديسمبر

  :وسيمنح هذا التخفيف وفقا لشروط القرار التالي

الجمهورية أن يقوم الصندوق بناء على قرار من المجلس التنفيذي بخفض قيمة ديون : قرر"

المستحقة للصندوق من خالل تخفيض التزاماتها نصف السنوية لخدمة الديون  ويةالتوغ

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

 2 365 418حلول مواعيد استحقاقها، وفي حدود إجمالي صافي القيمة الحالية البالغ قدره 

  ؛"2008ر صافي القيمة الحالية السائد في نهاية عام وحدة حقوق سحب خاصة بسع

المستحقة للصندوق جمهورية غينيا بيساو المساهمة المقترحة للحد من ديون  الموافقة على استكمال )3(
وحدة حقوق سحب  150 559بما قيمته )  أعاله10انظر الفقرة ( 1999كانون األول /في ديسمبر

  :القرار التالي وسيمنح هذا التخفيف وفقا لشروط .خاصة

جمهورية أن يقوم الصندوق بناء على قرار من المجلس التنفيذي بخفض قيمة ديون : قرر"

المستحقة للصندوق من خالل تخفيض التزاماتها نصف السنوية لخدمة الديون غينيا بيساو 

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

 3 223 448ول مواعيد استحقاقها، وفي حدود إجمالي صافي القيمة الحالية البالغ قدره حل

  ؛"2002وحدة حقوق سحب خاصة بسعر صافي القيمة الحالية السائد في نهاية عام 

 فيها الفقيرة المثقلة بالديون ومساهمة الصندوقتنفيذ مبادرة ديون البلدان بحالة اإلحاطة علما  )4(
 تتضمن األقسام – ورقة معلومات صورة ض وثيقة على مجلس المحافظين فيوالموافقة على عر

 أعاله ة الواردات بعد تعديلها على النحو الواجب بناء على القرار،ذات الصلة من هذه الوثيقة
  .2011 باعتبارها التقرير المرحلي لعام ،للمجلس التنفيذي


