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 التمهيد

كواحد مف االلتزامات الرئيسية المعقودة خالؿ مشاورات التجديد التاسع لموارد الصندوؽ، التزمت إدارة 
بعرض مقترح عمى المجمس التنفيذي عف كيفية تحديد المسؤولية عف تعويض المبالغ المتنازؿ 'الصندوؽ: 

المانحة بدءا مف التجديد العاشر لموارد عنيا نتيجة لتبني إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف بيف الجيات 
 الصندوؽ

إلى لجنة  المقدمةبشأف إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف  تعزيزًا لموثيقة السابقة ىذه الوثيقة تعتبر1
 ،في ذلؾ االجتماعو  .1102 ؿعشريف بعد المائة في سبتمبر/أيمو مراجعة الحسابات في اجتماعيا الثامف وال

استجابة لمطمبات الواردة مف  1102قدمت اإلدارة نسخة منقحة مف الوثيقة األصمية المعدة في يونيو/حزيراف 
 المجنة. وتضمنت تمؾ الوثيقة الخيارات المتاحة أماـ الصندوؽ إلنشاء آلية لمساىمات الدوؿ األعضاء

بموجب إطار القدرة  المقدمة منحملنتيجة  المتنازؿ عنيا المبالغتعويض الصندوؽ عف مدفوعات سداد أصوؿ ل
 ،وبعد أف استعرض المجمس التنفيذي ىذه الوثيقة في دورتو المنعقدة في سبتمبر/أيموؿعمى تحمؿ الديوف. 

 إعادة النظر في ىذه الوثيقة وجعميا أكثر تبسيطًا وتركيزًا. مرة أخرى طمب مف إدارة الصندوؽ

 

 

                                                      

1
  REPL.IX/4/R.2/Rev.2 



EB 2013/110/R.31/Rev.1 

0 

 نهج لمتعويض عن المنح المقدمة: ع إطار القدرة عمى تحمل الديوناستعراض وض

 مقدمة ومعمومات أساسية -أوال 
إلى ضماف  اليادفةالتزاميـ بالمبادرات العالمية  عف الصندوؽ والدوؿ األعضاء فيو أعرب، 1996منذ عاـ  -0

انضـ الصندوؽ إلى غيره مف . وكجزء مف ىذا االلتزاـ، تنميتياأال تصبح ديوف البمداف الفقيرة عقبة أماـ 
 - ومصرؼ التنمية األفريقي ،ومصرؼ التنمية اآلسيوي ،السيما البنؾ الدولي - المؤسسات المالية الدولية

. وبدأ ىذا الجيد بتنفيذ مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة عبء الديوففي تنفيذ مبادرات محددة لمتخفيؼ مف 
لمبمداف الفقيرة إلى مستويات يمكف  المقدمةىدفيا تخفيض حجـ الديوف ، والتي كاف 1996بالديوف في عاـ 

 ،في جميع أنحاء العالـ عبء الديوفتحمميا. ويعد الصندوؽ سابع أكبر موفر لمثؿ ىذا التخفيؼ مف 
 في أفريقيا. لو وخامس أكبر موفر

وعقب مبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف، وافقت الدوؿ المانحة عمى تنفيذ إطار القدرة عمى تحمؿ  -1
لضماف عدـ تعرض جيود التنمية في البمداف األشد فقرا لخطر عودة ظيور مستويات  2005الديوف في عاـ 

ف لكؿ بمد عمى و يؿ القدرة عمى تحمؿ الديتحقيقا ليذه الغاية، واستنادا إلى تحمو ف. و ال يمكف تحمميا مف الدي
حدة الذي نفذه صندوؽ النقد الدولي، وافقت الجيات المانحة عمى تقديـ منح أو مزيج مف المنح والقروض 

إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف إلى البمداف التي تعتبر غير قادرة عمى تحمؿ حتى القروض  في التيسيرية
 ،ومصرؼ التنمية األفريقي ،رة عمى تحمؿ الديوف مف قبؿ البنؾ الدولي. وتـ تنفيذ إطار القدالتيسيرية

 باإلضافة إلى معظـ البمداف المانحة التي تقدـ المساعدة ليذه البمداف. ،ومصرؼ التنمية اآلسيوي

مجمس المحافظيف لتقرير ىيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السابع لموارد  تبني، وبعد 2006في عاـ  -2
الصندوؽ تنفيذ أحكاـ إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف. وتمشيا مع قرار مجمس المحافظيف،  الصندوؽ، قرر

)انظر الممحؽ الثالث  EB 2007/90/R.2وافؽ المجمس التنفيػػػػػػػػذي عمى التوصيػػػػػػػػػة الواردة فػػػػػػػي الوثيقػػػػػػة 
الصندوؽ بتنفيذ  عمى أف يبدأ، 2007لموجز التنفيذي( في دورتو التسعيف في أبريؿ/نيساف ا عمىلالطالع 

 المؤسسة الدولية لمتنمية. الذي تبنتولقدرة عمى تحمؿ الديوف عمى غرار نموذج اإلطار اإطار 

باإلضافة إلى ذلؾ، وافؽ المجمس التنفيذي، في دورتو التسعيف، عمى قياـ الدوؿ األعضاء بتعويض  -3
لصندوؽ عف المنح المقدمة بموجب إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف. وكما ىو الحاؿ مع المؤسسات المالية ا

الدولية األخرى، وافؽ المجمس عمى مبدأ التعويض عمى أساس "الدفع عند نشوء الحاجة". وىذا يعني أف 
ؽ لو أف يقـو األعضاء بتعويض الصندوؽ عف مدفوعات سداد أصوؿ القروض التي كانت ستستح

منح بموجب ك عوضًا عف تقديمياالصندوؽ قاـ بتوفير الموارد المالية ليذه البمداف بشروط تيسيرية لمغاية 
إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف. وبما أف تسديد قروض الصندوؽ بشروط تيسيرية لمغاية يتـ عمى مدى 

وعميو فإف الدفع عند نشوء الحاجة  .عمى مدى نفس الفترة سيتـ أربعيف عامًا، فإف تعويض الدوؿ األعضاء
 .المتنازؿ عنيا المبالغ األعضاء حسب وعند استحقاؽ مدفوعات أصوؿ الدوؿ سددىاتيعني المدفوعات التي 

 التوصية
المجمس التنفيذي مدعو إلى استعراض الوثيقة وطرائؽ المساىمة المقترحة والمصادقة عمى التوصيات الواردة في 

وعمى عرضيا عمى ىيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوؽ. 41الفقرة 
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تنفيذ نتيجة لبدء المتنازؿ عنيا مبالغ مدفوعات سداد أصوؿ القروض ورسـو خدمتيا  1ويعرض الجدوؿ  -4
التجديد التاسع لموارد  فترة . كما يشتمؿ عمى تقديرات2007عاـ مبادرة  إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف في 

. 2055وستستمر حتى عاـ  ،2018باالستحقاؽ في عاـ المتنازؿ عنيا الصندوؽ. وسوؼ تبدأ ىذه التدفقات 
المتنازؿ عنيا وصافي رسـو الخدمة  المبالغمدفوعات أصوؿ  قيمةوتـ تزويد المجمس بتقرير سنوي يبيف 

إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف. ويقدر المبمغ التراكمي ألصوؿ القروض  نح المقدمة بموجبالمتعمقة بالم
 مميوف دوالر أمريكي. 219بنحو  ةمميار دوالر أمريكي، ورسـو الخدم 1.446بنحو 

في  10إلى حوالي  سيصؿ حجـ المنح الموفرة بموجب إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف لإلسقاطات،وفقًا و  -5
إال أف التعويض عف تبني إطار  .المائة مف إجمالي البرنامج السنوي لمقروض والمنح عمى األجؿ المتوسط

ى نفس في المائة مف إجمالي إسقاطات التدفقات العائدة عمى مد 5القدرة عمى تحمؿ الديوف سيكوف بحدود 
دوؿ التسديد الذي يحددىا. وستزداد ساسًا إلى الفروقات في التوقيت بيف الصروفات وجالفترة. ويعود ذلؾ أ

سقاطات التدفقات العائدة مع مرور درة عمى تحمؿ الديوف إلى إجمالي إحصة التعويض عف تنفيذ إطار الق
ومع نياية فترة التجديد العاشر لموارد الصندوؽ، يتوقع أف تصؿ التعويضات كنسبة مف إجمالي  .الوقت

 في المائة. 01ة وفي المائ 8التدفقات العائدة مستقرا بيف 
 1الجدوؿ 

 بحسب تجديد الموارد المقابل عنها  التدفقات العائدة المتنازل
 )بمالييف الدوالرات األمريكية(

 السنوات فترة تجديد الموارد

مدفوعات سداد أصوؿ 
 عنيا المتنازؿض و القر 

رسـو الخدمة 
 المتنازؿ عنيا

مجموع التدفقات العائدة 
مف إطار المتنازؿ عنيا 

 القدرة عمى تحمؿ الديوف

 117.1 15.4 101.7 2007 التجديد السابع لموارد الصندوؽ

 130.0 17.1 112.9 2008 التجديد السابع لموارد الصندوؽ

 226.4 29.8 196.6 2009 التجديد السابع لموارد الصندوؽ

 473.5 62.4 411.2   المجموع الفرعي لمتجديد السابع لموارد الصندوق

 178.2 23.5 154.8 2010 الثامف لموارد الصندوؽالتجديد 

 243.3 32.0 211.3 2011 التجديد الثامف لموارد الصندوؽ

 266.4 35.1 231.3 2012 التجديد الثامف لموارد الصندوؽ

 688.0 90.6 597.4  المجموع الفرعي لمتجديد الثامن لموارد الصندوق

 163.8 21.6 142.2 2013 التجديد التاسع لموارد الصندوؽ

 167.9 22.1 145.8 2014 التجديد التاسع لموارد الصندوؽ

 172.1 22.7 149.4 2015 التجديد التاسع لموارد الصندوؽ

 503.7 66.3 437.4  لمتجديد التاسع لموارد الصندوق المجموع الفرعي

 665.2 1 219.3 445.9 1  المجموع

 

 وصندوق ،التنمية األفريقي وصندوق ،المنهجيات التي تطبقها المؤسسة الدولية لمتنمية –ثانيا 
التنمية اآلسيوي في تحديد حصص التعويض عن تنفيذ إطار القدرة عمى تحمل الديون وُنهج 

 التعويض المستخدمة

 وصندوؽاألفريقي التنمية  وصندوؽيصؼ ىذا المقطع المنيجيات التي تستخدميا المؤسسة الدولية لمتنمية  -6
التنمية اآلسيوي لتحديد الحصص المطموبة لتمويؿ سداد أصوؿ المبالغ المتنازؿ عنيا ومساىمات التعويض. 
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وتبني أفضؿ الممارسات إلى أقصى  ،وقد قامت إدارة الصندوؽ بإجراء عممية المقارنة ىذه بيدؼ االتساؽ
دارتو ضمف ظروؼ الصندوؽ.  حد يمكف تطبيقو وا 

 ولية لمتنميةالمؤسسة الد
تعتبر مساىمات الجيات المانحة لمتعويض عف التخفيؼ مف عبء الديوف  ،في المؤسسة الدولية لمتنمية -7

بالمائة  100ويتوقع مف الجيات المانحة أف تغطي  .العاديةوالمنح المقدمة بمثابة إضافة إلى المساىمات 
مف خالؿ  ،المبالغ األصمية المتنازؿ عنيا نتيجة لتوفير المنح بموجب إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف

 .نشوء الحاجةالتجديدات المستقبمية عمى أساس الدفع عند مساىمات إضافية في 

ساىمات ، سوؼ توفر الجيات المانحة مالدولية لمتنمية لمؤسسةموارد ابالنسبة لمتجديد السادس عشر ل -8
ذات الصمة بمبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة تكاليؼ المساىمات إضافية لتغطية  عالوة عمى ،عادية
ولمتعويض عف أصوؿ المبالغ المتنازؿ عنيا في المنح. وتستند النسب المئوية لحصة الجيات  ،بالديوف

لمتجديد الثالث عشر لموارد أصال عمى حصصيا األساسية وفقًا  لتخفيؼ مف عبء الديوفالمانحة في ا
المؤسسة. وعند تطبيؽ المبادرة متعددة األطراؼ لتخفيؼ الديوف، طمب مف الجيات المانحة أف توسع نطاؽ 

العديد  قاـو مف عبء الديوف. تخفيؼ الحصتيا في تقاسـ ىذا العبء بحيث تردـ أية فجوة تمويمية تتعمؽ ب
إفرادية عمى مدى الفترة بيف التجديد الرابع عشر والتجديد مف الجيات المانحة بتوسيع نطاؽ حصتيا بصورة 

 السادس عشر لموارد المؤسسة.

المثقمة بالديوف بموجب ترتيبات التعويض  الفقيرة مساىمات الخاصة بمبادرة ديوف البمدافالويتـ تحصيؿ  -01
ند نشوء الحاجة عمى دفع عالحالية عمى أساس أف يكوف تمويؿ الشركاء لتكاليؼ ىذه المبادرة مستندًا إلى ال

 يتـ تسديدموارد المؤسسة ومدتيا ثالث سنوات. وبالنسبة لمتجديد السادس عشر لمموارد،  مدى فترات تجديد
تغطية التكاليؼ ذات الصمة بمبادرة ديوف البمداف الفقيرة المثقمة بالديوف التي الخاصة بتمويؿ المساىمات 

 متساوية. تتحمميا المؤسسة عمى أساس ثالثة مبالغ سنوية

بموجب التجديد الرابع عشر لموارد المؤسسة، التزمت الجيات  .لتعويض عف أصوؿ المنح المتنازؿ عنياا -00
المانحة بالتعويض عف التدفقات العائدة لممبالغ األصمية المتنازؿ عنيا مف المنح التي توفرىا المؤسسة عمى 
أساس الدفع عند نشوء الحاجة. وكما ىو الحاؿ بالنسبة لنيج الدفع عند نشوء الحاجة بالنسبة لممساىمات 

ه المبادرة، يطمب مف الجيات المانحة توفير التعويض عف التدفقات العائدة المتنازؿ عنيا خالؿ فترة في ىذ
 1101السنوات المالية مف  -تجديد الموارد ومدتيا ثالث سنوات )أي بالنسبة لمتجديد السادس عشر لمموارد 

يتـ تحصيؿ المساىمات عمى أساس ثالث دفعات متساوية  ،ضمنًا(. وكما تـ وصفو أعاله 1103وحتى 
وسوؼ تطبؽ المؤسسة  .عمى مدى فترة االلتزاـ لمدة ثالث سنوات، وىي فترة التجديد السادس عشر لمموارد

 نفس العممية في التعويض عف المبالغ المتنازؿ عنيا مف المنح. 

 صندوق التنمية األفريقي
احتساب مساىمة كؿ بمد مانح مف استعداؿ حصتو في تقاسـ األعباء لكؿ  التنمية األفريقي، يتـ صندوؽفي   -01

بصورة كاممة عف  األفريقيتجديد يتـ فيو التعويض عف المنح. ولضماف أف يتـ تعويض صندوؽ التنمية 
 100 إلىإجمالي اشتراكات جميع الجيات المانحة  يتوجب أف يصؿالمنح الموفرة تحت أي تجديد محدد، 

ير اشتراكات الجيات المانحة إلى التعيدات في التجديد التي تقابؿ الفترة التي يتـ فييا توفير بالمائة. وتش
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المنح كأساس لتحديد حصص تقاسـ األعباء. وعمى سبيؿ المثاؿ، فإف التعويض عف المنح لمتجديد التاسع 
ت في التجديد التاسع لمموارد يستند إلى حصص مستعدلة لتقاسـ األعباء لجميع الجيات المانحة التي ساىم

 لمموارد.

نشوء تعوض الجيات المانحة التدفقات العائدة لممبالغ األساسية المتنازؿ عنيا عمى أساس الدفع عند  -02
 لصندوؽ، تقـو ىذه الجيات بالدفع لتقاسـ األعباء وفي كؿ سنة وبناء عمى حصصيا المستعدلة. الحاجة

 كاف سيحصؿ عمييا لو أنو وفر قروضًا عوضًا عف المنح.التنمية األفريقي مبمغ التدفقات العائدة التي 
لجيات المانحة في إعالف تعيد منفصؿ لمتعويض عف منح إطار القدرة عمى تحمؿ ا وعندما ال ترغب

، مما يخفض مف مساىمتيا في التجديد جزء التعويض الخاص بيا مف إجمالي تعيداتيا يتـ اقتطاعالديوف، 
المدفوعات التي تسددىا  أصواتًا مقابؿوتتمقى الجيات المانحة  وف.وفي حصتيا في تخفيؼ عبء الدي

 .الصندوؽتعويضا عف المنح التي يوفرىا 

المنح  لممبالغ المتنازؿ عنيا مفالتنمية األفريقي، تـ تطبيؽ آلية تعويض الجيات المانحة  صندوؽفي  -03
دورة األولى التي التجديد الشكؿ ىذا  ، حيثصندوؽ التنمية األفريقيلتجديد الثاني عشر لموارد الموفرة في ا

القدرة عمى إطار  المقدمة بموجبلمنح ا المبالغ المتنازؿ عنيا مفاستحقت خالليا تعويضات سداد أصوؿ 
عمى تمويؿ  صندوؽ التنمية األفريقيالتجديد التاسع لمموارد، وافؽ نواب  مفاوضاتتحمؿ الديوف. وخالؿ 

استخداـ . إضافة إلى ذلؾ، فقد وافقوا أيضا عمى نشوء الحاجةفع عند األصوؿ المتنازؿ عنيا عمى أساس الد
تقاسـ األعباء المستخدـ خالؿ دورة التجديد التي يتـ فييا تقديـ المنح بموجب إطار القدرة عمى تحمؿ  نفس

الديوف الحتساب تقاسـ األعباء الذي تتحممو الدوؿ األعضاء لمتعويض عف إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف. 
وحيث أف أوؿ المنح الموفرة بموجب إطار القدرة عمى  ،التنمية األفريقي، فإف ذلؾ يعني لصندوؽوبالنسبة 

 تبدأتحمؿ الديوف كانت خالؿ دورة التجديد التاسع لمموارد، أف التدفقات العائدة المتنازؿ عنيا ليذه المنح قد 
لتعويض بموجب التجديد الثاني اأوؿ دفعات  تستندوبالتالي بالظيور في فترة التجديد الثاني عشر لمموارد، 

 في فترة التجديد التاسع لمموارد. أعباء الديوفحصص تقاسـ  إلىعشر لمموارد 

 صندوق التنمية اآلسيوي
بموجب التجديد  إطاريف لتقاسـ األعباءبيف لمجيات المانحة فيو خيارا  صندوؽ التنمية اآلسيوييوفر   -04

 :الحادي عشر لموارده

 موارد؛مالتجديد العاشر ل  بموجب ـ األعباء المعدؿ تقاس  (0)
  .ممواردلالتجديد العاشر بموجب   تقاسـ األعباء  (1)

التجديد   فقد تـ تحديده بناء عمى إجمالي تعيدات ،التجديد العاشر لمموارد  بموجب وأما تقاسـ األعباء المعدؿ   -05
التي أدت إلى رفع حصة تقاسـ األعباء لتمكف  التجديدباستثناء الفجوة التمويمية في ىذا  لمموارد العاشر

   لتعويض عف ىذيف البنديف.االصندوؽ مف استالـ كامؿ 

تقاسـ األعباء المعدؿ بموجب التجديد قد اختارت حصصيا في معظـ الجيات المانحة أف إال أنو وفي حيف  -06
لكؿ  لمموارد تجديد العاشرالعاشر لمموارد، إال أف القميؿ منيا اختار حصصو في تقاسـ األعباء بموجب ال

ويرتبط تقاسـ األعباء مع التجديد العاشر لمموارد، أي مف مساىماتيا األصمية ولبندي التعويض االثنيف. 
التجديد الذي يسبؽ مباشرة التجديد الحادي عشر لمموارد عوضًا عف التجديد الذي تـ فيو الموافقة عمى 
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وبالتالي  مة سينطوي عمى تجديدات مقدرةبالتجديدات المستق حيث أف التعويض فيالتاسع(، المنح )التجديد 
ديد التالي )التجديد الثاني ء الذي سيتـ تبنيو بالنسبة لبنود التعويض في التجباعإطار تقاسـ األ سيخضع
التنمية اآلسيوي، وافقت الجيات  صندوؽ وفي التفاؽ الجيات المانحة خالؿ مفاوضات التجديد.  عشر(

نشوء المتنازؿ عنيا عمى أساس الدفع عند  األصميةعف المبالغ  الصندوؽالمانحة أيضا عمى تعويض 
. وقد تـ االتفاؽ عمى تعويض المبالغ األصمية المتنازؿ عنيا مع الجيات المانحة عندما تـ إدخاؿ الحاجة

التجديد التاسع لموارد صندوؽ التنمية  فيمؿ الديوف بموجب إطار القدرة عمى تح المنحمبدأ توفير 
 التاسعوتـ إدراج ىذه االتفاقية ضمف تقرير الجيات المانحة لمتجديد  .2005اآلسيوي، الذي بدأ عاـ 
ورقة إطار المنح التي وافؽ عمييا مجمس مدراء مصرؼ التنمية  الوارد فيلصندوؽ التنمية اآلسيوي 

مف مساىمات الجيات المانحة اإلجمالية في التجديد الحادي عشر لموارد  عد التعويض جزءاوياآلسيوي. 
  .1105-1102 لمفترة الصندوؽ

 قدرة عمى تحمل الديون في الصندوق الدولي لمتنمية الزراعيةتحديد حصص التعويض عن تنفيذ إطار ال
ويعتبر األساس الذي  الصندوؽ،في عضوية تركيبة العضوية المؤسسة الدولية لمتنمية عف تركيبة تختمؼ   -07

مصرؼ التنمية  عمىبيا تماما، وىذا ينطبؽ أيضا  اً تستخدمو المؤسسة لتحديد النسب المئوية خاص
ذا ما أخذنا بعيف االعتبار أف نظاـ التمويؿ في الصندوؽ ال يستخدـ حصص تقاسـ األعباء ، 2اآلسيوي. وا 

مى ظروؼ العضوية فيو. ومف ىنا، ال عمى نظاـ الصندوؽ وع بالكامؿىذه النيج  يتعذر عندئذ تطبيؽ
توصي إدارة الصندوؽ بأف يتبنى الصندوؽ منيجية تقاسـ األعباء التي تستخدميا المؤسسة الدولية لمتنمية 

 أو مصرؼ التنمية اآلسيوي لمتعويض عف المبالغ المتنازؿ عنيا بموجب إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف 

في لذي يتبعو مصرؼ التنمية األفريقي بسيط ويمكف تبنيو بسيولة وقد وجدت إدارة الصندوؽ بأف النيج ا  -08
ظروؼ الصندوؽ، وبالتالي فيي توصي بتبني ىذا النيج لحساب حصص التعويض التي ستسيـ فييا  ظؿ

الدوؿ األعضاء. وتستخدـ ىذه المنيجية إجمالي التعيدات لفترة تجديد الموارد التي يتـ فييا االلتزاـ بالمنح 
 التنمية األفريقي. مصرؼوىو نيج تقاسـ األعباء المستعدؿ الذي يستخدمو النسب المئوية. لحساب حصص 

األوؿ والثاني حصة مساىمة كؿ دولة مف الدوؿ األعضاء لمتعويض عف سداد المبالغ  افويظير الممحق  -11
 .الصندوؽ الحادي عشر لمواردو العاشر  يفالتجديد دورتياألصمية المتنازؿ عنيا والتي ستستحؽ في 

 المساهمات في التعويض عن إطار القدرة عمى تحمل الديون اتخططم
مف خالؿ تجديدات  ،(2004( وصندوؽ التنمية األفريقي )عاـ 2005لمتنمية )عاـ  ةوافقت المؤسسة الدولي  -10

التنمية  صندوؽالتجديد الرابع عشر لموارد المؤسسة الدولية لمتنمية، والتجديد التاسع لموارد )مواردىما، 
المتنازؿ عنيا، عمى  المبالغ، عمى أف تقـو الدوؿ األعضاء بتعويض كامؿ عف سداد أصوؿ (األفريقي

 يا. وقد تعيدت الدوؿ األعضاء بتقديـ مساىمات إضافية زيادة عمى مساىماتنشوء الحاجةأساس الدفع عند 
إطار القدرة عمى تحمؿ  نتيجة تبنيفي التجديدات األساسية، بما يعادؿ التدفقات العائدة المتنازؿ عنيا 

 الديوف.

                                                      

يخمؽ القرار التزامات بما يتوجب عمى الدوؿ األعضاء المساىمة بو. إذ ال ينشأ بالفعؿ فإف المساىمات في تجديد الموارد طوعية، وال  2
 االلتزاـ بالمساىمة إال بعد إيداع وثيقة مساىمة بالمبمغ المنصوص عميو فييا.
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تجديد الرابع عشر لموارد المؤسسة الدولية لمتنمية الخالؿ اتخذتو الدوؿ األعضاء وقد قاد القرار الذي   -11
عندما بدأت الجيات  (1101اختتمت في ديسمبر/كانوف األوؿ  التي) تجديد السادس عشرالمناقشات 

في فترة التجديد الثالث عشر. ووافقت الدوؿ األعضاء عمى وجوب  المانحة بالتعويض عف المنح المقدمة
دوالر أمريكي لتمويؿ التدفقات العائدة مف أصوؿ المبالغ المتنازؿ مميوف  45.44 ادراج مبمغ إضافي قدره

عنيا كجزء مف االلتزامات التمويمية اإلجمالية لممؤسسة خالؿ فترة التجديد السادس عشر استنادًا إلى تقاسـ 
 ادؿ لألعباء.ع

تعويض الجيات المانحة عف سداد المبالغ المتنازؿ  ، فقد تـ تطبيؽالتنمية األفريقي لصندوؽأما بالنسبة   -12
حيث أف ىذا التجديد كاف أوؿ دورة تجديد يستحؽ  ،في التجديد الثاني عشر لممواردالموفرة المنح  مفعنيا 

بموجب إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف. وخالؿ  اأصوؿ المنح المتنازؿ عني سداد ففييا التعويض ع
المبالغ التنمية األفريقي، وافؽ نواب المصرؼ عمى تمويؿ أصوؿ  ندوؽالتجديد التاسع لموارد ص مفاوضات

تقاسـ  استخداـ. إضافة إلى ذلؾ، فقد وافقوا أيضا عمى نشوء الحاجةالمتنازؿ عنيا عمى أساس الدفع عند 
ة التجديد التي يتـ فييا تقديـ المنح بموجب إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف األعباء المستخدـ خالؿ دور 

الحتساب تقاسـ األعباء الذي تتحممو الدوؿ األعضاء لمتعويض عف إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف. 
وبالنسبة لمصرؼ التنمية األفريقي، وحيث أف أوؿ المنح الموفرة بموجب إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف 

التدفقات العائدة المتنازؿ عنيا ليذه المنح  تبدأ يعني أف فإف ذلؾخالؿ دورة التجديد التاسع لمموارد، كانت 
لتعويض بموجب التجديد الثاني عشر لمموارد اأوؿ دفعات  وبالتالي فإففي فترة التجديد الثاني عشر لمموارد، 

 .سوؼ تستخدـ حصص تقاسـ األعباء في فترة التجديد التاسع لمموارد

عف المبالغ  المؤسسةالتنمية اآلسيوي، فقد وافقت الجيات المانحة فيو أيضا عمى تعويض  صندوؽأما   -13
تعويض المبالغ األصمية  . وقد تـ االتفاؽ عمىنشوء الحاجةاألساسية المتنازؿ عنيا عمى أساس الدفع عند 

وجب إطار القدرة عمى تحمؿ عنيا مع الجيات المانحة عندما تـ إدخاؿ مبدأ توفير القروض بم المتنازؿ
. وقد تـ إدراج ىذه االتفاقية 2005التجديد التاسع لموارد صندوؽ التنمية اآلسيوي، والذي بدأ عاـ  فيالديوف 

ورقة إطار المنح التي  توأدرجصندوؽ التنمية اآلسيوي،  لموارد ضمف تقرير الجيات المانحة لمتجديد التاسع
 اتمية اآلسيوي. ويتوقع أف يكوف ىذا التعويض إضافة إلى المساىموافؽ عمييا مجمس مدراء مصرؼ التن

حيث أف   1105-1102لمفترة  لصندوؽ التنمية اآلسيوياألصمية لمجيات المانحة في التجديد الحادي عشر 
التي يتـ فييا التعويض عف أصوؿ المبالغ مموارد سيكوف أوؿ دورة مف دورات التجديد لعشر الحادي التجديد 

 زؿ عنيا بموجب إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف.المتنا

تختمؼ طريقة معاممة العائد المتنازؿ عنو مف الفوائد ورسـو الخدمة بيف المؤسسات المالية الدولية. إذ تـ  -14
التفويض في كؿ مف المؤسسة الدولية لمتنمية وصندوؽ التنمية األفريقي باستخداـ نظاـ "معقد" لمتعويض عف 

عة استنادًا إلى استخداـ عنصر محتفظ بو مف خصـو نيج الحجـ المعدؿ في عممياتيما رسـو الخدمة الضائ
قراضية المختمطة. وتموؿ المؤسسة الدولية لمتنمية ىذا مع خصـ الحجـ وتحويالت البنؾ الدولي لإلنشاء اإل

رسـ عمى المنح والتعمير. وأما بالنسبة لمممارسة المتبعة في صندوؽ التنمية األفريقي فيي محاولة تحميؿ 
يتـ تمويؿ الفوائد  ،بيدؼ ضماف أثر محايد عمى الخطط التمويمية لمصندوؽ. وفي صندوؽ التنمية اآلسيوي

المتنازؿ عنيا مف المنح مف خالؿ مساىمات إضافية مف الجيات المانحة يتـ احتسابيا منذ التجديد التاسع 
قؼ الصندوؽ فيو االستمرار في تنفيذ القرار لمموارد عمى أساس إجمالي مظروؼ المنح. أما بالنسبة لمو 
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حوؿ الفائدة ورسـو الخدمة المتنازؿ عنيا التي ال يتـ  1116الذي اتخذه المجمس التنفيذي في أبريؿ/نيساف 
 بسبب كونيا متواضعة نسبيًا. - التعويض عنيا

 التصويتحقوق أثر مساهمات التعويض عن تنفيذ إطار القدرة عمى تحمل الديون عمى  –ثالثا 
األعضاء  جميعأصوات المساىمة عمى  توزع، الصندوؽإنشاء ()ب( مف اتفاقية 1))أ(3لبند ا 6ممادة لوفقًا  -15

التي يدفعيا كؿ عضو في موارد الصندوؽ لكؿ فترة مف فترات تجديد الموارد كحصة مف بنسبة المساىمة 
 .يد الموارد المذكورالقيمة الكمية لمجموع المساىمات المدفوعة مف جميع األعضاء في تجد

المساىمات  ةوفي حال .العاديةوتحصؿ الجيات المانحة عمى األصوات تبعًا لمساىماتيا في التجديدات  -16
تتمخص السياسة التي يتبعيا البنؾ الدولي  ،الخاصة بالتعويض عف تطبيؽ إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف

نشاء إليؼ التخفيؼ مف أعباء الديوف ألغراض يذه الزيادة في الموارد المتاحة لتغطية تكاب باالعتراؼ
 العاديةاألصوات. وعادة ما يتـ تسجيؿ مثؿ ىذه األصوات خالؿ التعديؿ العاـ لألصوات لدورة التجديد 

التالية. وعمى ضوء التعديؿ الصغير نسبيًا الضروري لفترة التجديد الرابع عشر لموارد المؤسسة الدولية 
مساىمات خالؿ فترة التجديد الرابع عشر لموارد المؤسسة في فترة التجديد لمتنمية، تـ تسجيؿ أصوات ال
 الخامس عشر لموارد المؤسسة.

وفي صندوؽ التنمية األفريقي، تسيـ الجيات المانحة بموارد إضافية تعادؿ سداد أصوؿ المبالغ المتنازؿ  -17
مبادرة إطار القدرة عمى تحمؿ عنيا لكؿ فترة مف فترات التجديد مف خالؿ التقدـ بتعيدات عمى مدى عمر 

الديوف. وتتخذ تدابير التمويؿ التعويضية شكؿ زيادات عامة في مساىمة الدوؿ األعضاء، إضافة إلى 
. وال يتـ احتساب المساىمات المستممة مف الدوؿ األعضاء بموجب تدابير تمويؿ العاديةمساىماتيا 

نما تتمتع ىذه األمواؿ  ،يتـ فييا تسمـ مثؿ ىذه المواردالتعويض كجزء مف تقاسـ األعباء لفترة التجديد التي  وا 
 . العاديةبنفس حقوؽ إنشاء األصوات بالطريقة نفسيا المتبعة بالنسبة لالشتراكات 

توزع  ،وحيث أف التعويض عف إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف ىو جزء مف التجديد، ويشكؿ مساىمة جوىرية -18
دوؿ األعضاء باالمتثاؿ الأصوات المساىمة المقابمة لمتعويض عف إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف بيف جميع 

 )ب( مف االتفاقية.(1))أ(2البند  5لممنيجية الموصوفة في المادة 
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 2لجدوؿ ا
 المالية الدولية اتالمؤسسفي تعويض ال آليات

 المؤسسة المالية الدولية 

 طارإلأوؿ التزاـ  
القدرة عمى تحمؿ 

 الديوف

أوؿ استحقاؽ لتسديد  
 األصوؿ

أساس حصص المساىمات ألغراض  
التعويض عف إطار القدرة عمى تحمؿ 

 الديوف

آلية المساىمة في التعويض عف  
 إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف

المؤسسة الدولية لمتنمية  
 )البنؾ الدولي(

المؤسسة الدولية لمتنمية   2005
السادس التجديد  –

 2012) ) عشر

حصص لتقاسـ األعباء يتـ تحديدىا  
وتوزيعيا مسبقا وتطبيقيا عمى جميع الدوؿ 

 وقت التجديد األعضاء

مساىمة إضافية في التجديد منفصمة  
 العاديةعف التجديدات 

التنمية األفريقي  صندوؽ  2004 مصرؼ التنمية األفريقي
 الثاني عشرالتجديد  -
( 2011) 

حصص التعويض عف إطار القدرة عمى  
 تحمؿ الديوف تستند إلى النسب المقررة 
مف المساىمات المتعيد بيا في عاـ 

 االلتزاـ بالمنح

 مساىمة إضافية في التجديد 

 اآلسيويالتنمية  صندوؽ 2005 مصرؼ التنمية اآلسيوي
 عشر الحاديالتجديد  -
( 2013) 

حصص لتقاسـ األعباء يتـ تحديدىا 
وتوزيعيا مسبقا وتطبيقيا عمى جميع الدوؿ 

 األعضاء وقت التجديد

مساىمة إضافية في التجديد منفصمة  
 العاديةعف التجديدات 

التجديد العاشر  لموارد  2007 الصندوؽ
 (2018الصندوؽ )

مساىمة إضافية في التجديد إما   يحدد الحقا
منفصمة أو كجزء مف المساىمات 

 العادية

النهج المقترح لمصندوق لمتعويض عن المنح المقدمة بموجب إطار القدرة عمى تحمل  –رابعا 
  الديون

أعاله، وافقت الدوؿ األعضاء في الصندوؽ عمى تعويض الصندوؽ عف المبالغ  4كما أشير إليو في الفقرة   -21
فقد صادؽ المجمس  بموجب إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف. كذلؾ المقدمةمف المنح األساسية المتنازؿ عنيا 

. وفي دورتو الخامسة والثالثيف المنعقدة عاـ نشوء الحاجةعمى مبدأ الدفع عند  التسعيفالتنفيذي في دورتو 
حد المخرجات الرئيسية لمتجديد التاسع لموارد الصندوؽ مقترح يكوف أ، قرر المجمس التنفيذي أف 2012
قياـ الدوؿ األعضاء بتقاسـ أعباء تعويض الصندوؽ  إدارة الصندوؽ إلى المجمس التنفيذي عف كيفية تقدمو

عف التدفقات العائدة المتنازؿ عنيا بموجب تبنيو إلطار القدرة عمى تحمؿ الديوف، والتي تبدأ باالستحقاؽ في 
 فترة التجديد العاشر لمموارد. 

وبعد تحميؿ استعراض مقارنة المنيجيات في القسـ الثاني أعاله، تقرر أف  ،واستجابة لمقرار المذكور أعاله -20
وبالتالي  .لمتطبيؽ في ظؿ ظروؼ الصندوؽ مالءمةالنيج الذي يتبعو مصرؼ التنمية األفريقي ىو األكثر 

 .كتسبيا الدوؿ األعضاءتبأف يتـ اتباع ىذا النيج الحتساب حصص التعويض التي  إدارة الصندوؽ توصي
إجمالي التعيدات لفترة تجديد الموارد التي يتـ  - نيج تقاسـ األعباء المستعدؿ وىو - النيج ىذاخدـ ستيو 

 حصص النسب المئوية. الحتسابفييا االلتزاـ بالمنح 

مساىمة كؿ دولة عضو في التعويض عف أصوؿ المبالغ المتنازؿ عنيا  الثانيو  األوؿيعرض الممحقاف   -21
 الصندوؽ.والحادي عشر لموارد  العاشرخالؿ فترتي التجديد 

تقترح إدارة الصندوؽ أف يستمر الصندوؽ في اتباع القرار الذي اتخذه المجمس التنفيذي في أبريؿ/نيساف  -22
 والقاضي بعدـ التعويض عف الفوائد ورسـو الخدمة المتنازؿ عنيا نظرًا لحجميا المتواضع نسبيًا. 1116
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الدوؿ األعضاء بأصوات مساىمة تعادؿ التعويض عف إطار  أعاله، ستحظى 17وكما ىو وارد في الفقرة  -23
 .القدرة عمى تحمؿ الديوف

 لى االعتبارات التالية:إعالوة عمى ذلؾ، يوصى أف تستند معايير التعويض اإلجمالية في الصندوؽ  -24

يتوقع مف الجيات المانحة المساىمة في التعويض عف التدفقات العائدة لألصوؿ المتنازؿ عنيا كما  (أ )
عندما تـ ادخاؿ العمؿ بإطار القدرة عمى تحمؿ  1116تـ االتفاؽ عميو أصال في أبريؿ/نيساف 

في سيما منيا الجيات المساىمة الرئيسية  الديوف )"أف توافؽ الدوؿ األعضاء في الصندوؽ، وال
المساعدة اإلنمائية الرسمية، عمى تعويض الصندوؽ بصورة كاممة عف مدفوعات أصوؿ المبالغ 

وذلؾ عمى أساس الدفع عند نشوء  ،المتنازؿ عنيا نتيجة تطبيؽ إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف
 الحاجة عمى النحو الذي تبنتو المؤسسة الدولية لمتنمية في التجديد الرابع عشر لمواردىا"(.

دنى لمتعويض المتوقع، وذلؾ ألغراض الكفاءة بحيث ال يتوقع مف وضع عتبة تكوف بمثابة الحد األ (ب )
دوالر  01.111الدوؿ األعضاء أف يسيموا دوف ىذه العتبة وتحديد ىذه العتبة بمبمغ مطمؽ قدره 

 أمريكي، )يرد توضيح أثر ذلؾ عمى التجديد العاشر والتجديد الحادي عشر لموارد الصندوؽ في
الممحقيف األوؿ والثاني(. وبيدؼ تجنب العبء اإلداري لمتواصؿ مع الدوؿ األعضاء المساىمة التي 

 01.111تضع إدارة الصندوؽ عتبة قدرىا  ،تعتبر حصصيا في التعويض متدنية أكثر مف الالـز
ويتـ تجميع جميع المبالغ دوف ىذه  .دوالر أمريكي كحد أدنى لحصة الدولة العضو مف التعويض

 لضمافالعتبة وتوزيعيا ألف البمداف التي تحظى بأعمى حصص التعويض عمى أساس نسبي 
في المائة في تغطية تسديدات المبالغ األصمية المتنازؿ عنيا. وتتماشى ىذه  011مساىمة قدرىا 

الممارسة مع ممارسات منظمات مالية دولية أخرى حيث يتـ تعديؿ المساىمات صعودًا لمتطرؽ ألي 
 مويمية ىيكمية.فجوات ت

وبروح اإلبقاء عمى المساعدة اإلنمائية وعدـ زيادة األعباء عمى البمداف التي تستفيد مف إطار القدرة  (ج )
عمى تحمؿ الديوف والتي غالبًا ما تكوف مف أشد البمداف فقرا وأكثرىا ىشاشة، يوصى باستثناء البمداف 

مسؤولية المساىمة في التعويض عف تسديد الفقيرة المستفيدة مف إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف مف 
 أصوؿ المبالغ المتنازؿ عنيا عمى أساس الدفع عند نشوء الحاجة.

 المتنازل عنها األصميةالطرائق المقترحة لمتعويض عن المبالغ  -خامسا 
 بموجب التجديد العاشر لموارد الصندوق

حيث أف التجديد العاشر لموارد الصندوؽ سيكوف أوؿ دورة مف دورات التجديد التي تنشأ فييا مسألة    -25
التدفقات العائدة المتنازؿ عنيا، يقترح أف تقـو الدوؿ األعضاء في الصندوؽ بإعالف التعيدات خالؿ 

ب إطار القدرة عمى تحمؿ مشاورات التجديد العاشر لمموارد لتسديد المبالغ األصمية المتنازؿ عنيا بموج
 التجديد. ىذا في العاديةالديوف، إضافة إلى تعيداتيا 

نشوء اإلجراء المقترح لعممية التعويض ىو إدراج المبالغ التي سيتـ التعويض عنيا عمى أساس الدفع عند   -26
، كما في ورقة إطار مالي تعرض عمى ىيئة المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد الصندوؽ الحاجة

ىي الممارسة المتبعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى. وقد ترغب الجيات المانحة في القياـ بتعيد 
تحمؿ الديوف، أو القدرة عمى واحد بمبمغ محدد يمكف أف تقتطع منو مساىمتيـ المقدرة لمتعويض عف إطار 
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واآلخر  ،قدرة عمى تحمؿ الديوفأحدىما لمتعويض عف إطار ال ،قد ترغب في التعيد بمبمغيف منفصميف
ذا ما رغبت الجيات المانحة باختيار التعيد الواحد، أو إذا كاف التعيد  عاديةكمساىمة  في التجديد. وا 

طار القدرة عمى تحمؿ الديوف، إلالمقدر  التعويضالمنفصؿ الخاص بإطار القدرة عمى تحمؿ الديوف أقؿ مف 
تحمؿ الديوف ستحظى باألولوية، وال يتـ اعتبار إال المبمغ ة عمى إطار القدر فإف التزاماتيا بالتعويض عف 

في التجديد ذي  عاديةالمتبقي بعد تغطية المساىمة لمتعويض عف إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف كمساىمة 
 3الصمة.

ولتجنب أيو خسارة مف المبالغ األصمية لمصندوؽ، يتوجب عمى الدوؿ األعضاء أف تعوض الصندوؽ  -27
كؿ سنة عف المبالغ األصمية المستحقة خالؿ تمؾ السنة الناجمة عف تطبيؽ إطار القدرة عمى تحمؿ بالكامؿ 
 ةلغ األصمياحصتيا مف المب تسديدإلى وبالنسبة لمتجديد العاشر لمموارد، ستحتاج الدوؿ األعضاء  الديوف.

سنة األولى التي تستحؽ فييا ، وىي ال2018خالؿ السنة األخيرة مف التجديد العاشر، أي عاـ  االمتنازؿ عني
مف الدوؿ األعضاء تعويض  سيطمبالمبالغ األصمية المتنازؿ عنيا. وبالنسبة لمتجديد الحادي عشر لمموارد، 

(. 2021، 2020، 2019الصندوؽ في كؿ سنة مف السنوات الثالث مف فترة التجديد الحادي عشر لمموارد )
 القيمة اإلجمالية لممبالغ األساسية المتنازؿ عنيا في كؿ دورة مف دورات تجديد الموارد. 2ويظير الجدوؿ 

                                                      

 ييئة المشاورات الذي سيضع جدوؿ السحوبات وأقساط الدفعات.ل قرار التجديدسينعكس ىذا في  3
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 3 الجدوؿ
السابع والثامن والتاسع لموارد  اتالتجديد عمى القدرة عمى تحمل الديون إطار المقدمة بموجبأثر الموافقات عمى المنح 

 في المستقبل الموارد تجديدات عمىو  ،الصندوق
 دوالرات األمريكية()بمالييف ال

 

األثر السنوي إلطار القدرة عمى  
تحمؿ الديوف المصادؽ عميو حتى 

 األثر التراكمي  2015عاـ 

 المتنازؿ عنيا  المبالغأصوؿ  سداد  السنوات  تجديد المواردفترة 

القيمة التراكمية لممبالغ المتنازؿ  
 عنيا

7 1116-1118 - - 

8 2012-2010 - - 

9 2015-2013 - - 

10 2018-2016 3.4 3.4 

11 2021-2019 39.5 42.9 

12 2024-2022 97.9 141.0 

13 2027-2025 139.6 280.6 

14 2030-2028 144.6 425.2 

15 2033-2031 144.6 569.8 

16 2036-2034 144.6 714.4 

17 2039-2037 144.6 859.0 

18 2042-2040 144.6 1 003.6 

19 2045-2043 144.6 1 148.2 

20 2048-2046 141.2 1 289.4 

21 2051-2049 104.9 1 394.3 

22 2054-2052 46.7 1 441.0 

23 2055 5.0 1 446.0 

 

طار القدرة عمى تحمؿ الديوف بحدود التعويض المطموب نتيجة لتنفيذ الصندوؽ إل تقدير 3يوضح الجدوؿ   -93
. وبدوف التعويض عف المبالغ 2055متنازؿ عنيا حتى عاـ مبالغ المميار دوالر أمريكي لتسديد ال 1.446
الموارد المتاحة لبرنامج القروض  سوؼ تتقمص، نشوء الحاجةالمتنازؿ عنيا عمى أساس الدفع عند  األصمية

والمنح بمبمغ أعمى بكثير مف عجز التعويضات في سداد المبالغ األصمية، سواء لجية اإلقراض المستقبمي 
 عائد االستثمار. مفناء عنو، أو لجية تكاليؼ الفرصة الضائعة الذي سيتـ االستغ

 طرائق المساهمة المقترحة -سادسا 
المتنازؿ عنيا نتيجة لممنح الموفرة بموجب إطار القدرة عمى تحمؿ  العائدةتعويض الصندوؽ عف التدفقات ل  -31

 الموارد بيدؼ ىيكمةقرار تجديد في وتبني النيج التالي في فقد يرغب مجمس المحافظيف في النظر  ،الديوف
  تعويض الصندوؽلالتزامات الدوؿ األعضاء 

تقـو الدوؿ األعضاء بااللتزاـ بمساىمة لتعويض المنح المستحقة خالؿ فترة تجديد الموارد المحددة تمؾ، 
ة وذلؾ لتعويض الصندوؽ عف سداد المبالغ األصمية المتنازؿ عنيا مف المنح الموفرة بموجب إطار القدر 

عمى تحمؿ الديوف. وقد ترغب ىذه الدوؿ في تسديد مثؿ ىذه المساىمات إما مباشرة، أو  بما يتماشى مع 
جداوؿ التسديد المعيارية أو البديمة لمساىمات التجديد العاشر لمموارد. وىذا ىو اإلجراء الذي تتبعو المؤسسة 
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)مصرؼ التنمية األفريقي/صندوؽ التنمية  قي(، ومصرؼ التنمية األفريالسادس عشرالدولية لمتنمية )التجديد 
)مصرؼ التنمية اآلسيوي/صندوؽ التنمية  (، ومصرؼ التنمية اآلسيويالثاني عشرالتجديد  -األفريقي 
 (.الحادي عشرالتجديد  -اآلسيوي 

 التوصيات -سابعا   

اللتزاـ بالحفاظ عمى في محاولة منيا لضماف آلية منصفة بقدر اإلمكاف مع مراعاة الحاجة إلى اإليفاء با -30
 الجدوى المالية لمصندوؽ عمى المدى الطويؿ، توصي إدارة الصندوؽ بما يمي:

تأكيد الدوؿ األعضاء مجددا عمى التزاميا بتعويض الصندوؽ عف المبالغ المتنازؿ عنيا نتيجة لتنفيذ  (أ )
إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف. وبما يتماشى مع الممارسات المتبعة في المؤسسات المالية الدولية 

س التنفيذي في األخرى، ينطوي ذلؾ عمى تطبيؽ نيج الدفع عند نشوء الحاجة الذي وافؽ عميو المجم
، وسيتضمف تطبيؽ ىذا النيج أيضًا مواءمة ممارسة الصندوؽ مع الممارسات 2007أبريؿ/نيساف 

 يره مف المؤسسات المالية الدولية؛يا غتبعيالتي 

تبني الصندوؽ المنيجية التي يستخدميا صندوؽ التنمية األفريقي لحساب حصة كؿ دولة عضو في  (ب )
لقدرة عمى تحمؿ الديوف، إذ يعد ىذا الخيار األكثر جدوى وصمة تعويض الصندوؽ عف تنفيذ إطار ا

 بالصندوؽ؛

استثناء البمداف المستفيدة مف إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف مف مطمب المساىمة في التعويض عف  (ج )
عمى أساس الدفع عند نشوء  العاديةسداد أصوؿ المبالغ المتنازؿ عنيا إضافة إلى المساىمات 

 الحاجة؛

ال تكوف حصص التعويض الواقعة دونيا مطموبة، إذا اعتبرت المبالغ المستحقة الدفع  وضع عتبة (د )
. وتقترح إدارة الصندوؽ أف تكوف عتبة الحد األدنى بحدود  دوالر  01.111منخفضة أكثر مف المزـو

 ؛أمريكي تطبؽ عمى الدوؿ األعضاء في القائمة جيـ

و)د( عمى الجيات المساىمة األخرى بيدؼ تمويؿ إعادة توزيع التعديالت الناجمة عف البنديف )ج(  (ه )
 الفجوة؛

تشجيع الدوؿ األعضاء الجديدة أو البمداف التي لـ تعمف تعيداتيا في فترة التجديد ذات الصمة  (و )
ف لـ تكف مضطرة قانونيا لاللتزاـ بما ورد أعاله إال أف مثؿ ىذه  ؛بالتطوع بالمساىمة حتى وا 

 ند تحديد حصص التعويض؛المساىمات لف تؤخذ بعيف الحسباف ع

إنشاء أصوات مقابؿ المساىمات في حصص التعويض بموجب إطار القدرة عمى تحمؿ النظر في  (ز )
 الديوف؛

استخداـ مساىمات الجيات المانحة في التجديدات المستقبمية لتغطية التزاماتيا إزاء التعويض عف  (ح )
ليذه الجية في  عاديةمساىمة  بؽواًل، عمى أف يعتبر كؿ رصيد متإطار القدرة عمى تحمؿ الديوف أ

 تجديد الموارد ذي الصمة؛

والقاضي بعدـ التعويض  1116اإلبقاء عمى القرار الذي اتخذه المجمس التنفيذي في أبريؿ/نيساف  (ط )
lعف الفوائد ورسـو الخدمة المتنازؿ عنيا.
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 حصص المساهمات النسبية استنادا إلى تعهدات التجديدين السابع والثامن لموارد الصندوق
 (ةاألمريكي ات)بالدوالر 

مدفوعات سداد أصوؿ القروض المستحقة خالؿ التجديد العاشر لموارد  
 الصندوؽ

 دوالر أمريكي( 01 111بحد أدنى )

مدفوعات سداد أصوؿ القروض المستحقة خالؿ التجديد الحادي عشر 
 لموارد الصندوؽ

 دوالر أمريكي( 01 111)بحد أدنى 
 )استنادا إلى النسبة المئوية لتعيدات التجديد السابع 

 لموارد الصندوؽ( 

 )استنادا إلى النسبة المئوية لتعيدات التجديد الثامف
 لموارد الصندوؽ( 

   القائمة ألف

 360.98 658  1.7% 706.21 60  1.7% النمسا

 970.79 252 1  3.2% 266.38 90  2.6% بمجيكا

 945.84 857 2  7.2% 000.94 172  4.9% كندا

 818.66 599  1.5% 555.75 55  1.6% الدانمرؾ

 983.32 715  1.8% 967.57 44  1.3% فنمندا

 284.66 088 2  5.3% 626.39 165  4.8% فرنسا

 170.75 743 2  6.9% 837.83 224  6.5% ألمانيا

 991.66 357  0.9% 556.90 47  1.4% يرلنداآ

 052.28 135 3  7.9% 699.28 286  8.2% إيطاليا

 289.21 351 2  5.9% 491.21 185  5.3% الياباف

 051.57 94  0.2%  -  0.1% لكسمبرغ

 111.52 939 2  7.4% 835.19 220  6.3% ىولندا

 060.99 783 1  4.5% 174.85 182  5.2% النرويج

 538.68 70  0.2%  -  0.2% البرتغاؿ

 280.51 267 2  5.7% 626.39 165  4.8% إسبانيا

 069.73 272 2  5.7% 445.24 186  5.4% السويد

 427.01 788  2.0% 996.97 94  2.7% سويسرا

 229.98 547 2  6.4% 047.28 281  8.1% المممكة المتحدة

 933.82 526 3  8.9% 531.07 303  8.7% الواليات المتحدة

 المجموع 
 

%80.0 2 768 365.45 %83.5 33 049 571.94 

     القائمة باء

 881.54 391  1.0%  0.2% الجزائر

 643.87 13  0.0%  0.0% غابوف

 940.77 195  0.5% 104.73 28  0.8% إندونيسيا

 782.23 58  0.1% 241.89 11  0.3% العراؽ

 257.84 470  1.2% 967.57 44  1.3% الكويت

 822.30 587  1.5% 104.73 28  0.8% نيجيريا

  -  0.0% 209.46 56  1.6% قطر

 763.07 783  2.0% 209.46 56  1.6% المممكة العربية السعودية

 188.15 39  0.1%  -  0.2% اإلمارات العربية المتحدة

 422.71 257  0.7% 314.18 84  2.4% جميورية فنزويال البوليفارية

 المجموع 
 

%9.2 309 152.01 %7.1 2 798 702.48 

     القائمة جيم

 457.49 74  0.0%  0.0% ألبانيا

 970.38 97  0.2%  0.0% أنغوال
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  -  0.2% 241.89 11 0.3% األرجنتيف

 512.89 23  0.1%  0.1% بنغالديش

 553.73 523  1.3% 496.88 44 1.3% البرازيؿ

 389.73 36  0.1%  0.1% الكاميروف

 139.38 862  2.2% 935.13 89 2.6% الصيف

 756.45 11  0.0%  0.0% الكونغو

 564.46 117 0.3% 862.84 16 0.5% مصر

 675.26 15  0.0%  0.1% غانا

 913.26 18 0.0%  0.0% غيانا

 703.84 979 2.5% 556.08 95 2.7% اليند

 128.92 235 0.6% 862.84 16 0.5% جميورية كوريا

 756.45 11 0.0%  0.0% لبناف

  -  0.0% 862.84 16 0.5% المكسيؾ

 431.71 27  %0.1  0.0% المغرب

 505.23 313  0.8% 483.78 22 0.6% باكستاف

 628.95 19  0.0%  0.0% غوايابار 

 756.45 11  %0.0  0.0% بيرو

 763.23 35  0.1%  0.0% جنوب أفريقيا

 227.34 39  0.1%  0.2% النكا سري

 594.08 19  0.0%  0.1% الجميورية العربية السورية

 756.45 11  0.0%  0.0% تايمند

 512.89 23  0.1%  0.1% تونس

 025.78 47  0.1%  0.1% تركيا

 594.08 19  0.0%  0.1% فييت ناـ

 188.15 39  0.1%  0.1% اليمف

 المجموع 
 

%10.8 314 302.28 %9.5 3 616 506.57 

 781.00 464 39 100% 819.00 391 3 100% المجموع العام
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تعهدات التجديدين السابع والثامن لموارد الصندوق حصص المساهمات النسبية استنادا إلى 
 (دوالر أمريكي 01.111بدون عتبة الـ )

 

مدفوعات سداد أصوؿ القروض المستحقة خالؿ التجديد العاشر لموارد 
 الصندوؽ

 )بالدوالر األمريكي(

مدفوعات سداد أصوؿ القروض المستحقة خالؿ التجديد الحادي عشر لموارد 
 الصندوؽ

 األمريكي()بالدوالر 
 )استنادا إلى النسبة المئوية لتعيدات التجديد السابع 

 لموارد الصندوؽ( 

 )استنادا إلى النسبة المئوية لتعيدات التجديد الثامف
 لموارد الصندوؽ( 

     القائمة ألف

 182.31 656 1.7% 108.80 59 1.7% النمسا

 824.42 248 1 3.2% 891.12 87 2.6% بمجيكا

 488.24 848 2 7.2% 474.92 167 4.9% كندا

 833.72 597 1.5% 093.86 54 1.6% الدانمرؾ

 613.97 713 1.8% 784.29 43 1.3% فنمندا

 374.05 081 2 5.3% 268.12 161 4.8% فرنسا

 092.97 734 2 6.9% 921.47 218 6.5% ألمانيا

 - 0.0% 820.30 6 0.2% اليوناف

 367.05 1 0.0% 696.64 1 0.1% يسمنداآ

 806.98 356 0.9% 305.49 46 1.4% يرلنداآ

 677.68 124 3 7.9% 155.11 279 8.2% إيطاليا

 508.26 343 2 5.9% 610.21 180 5.3% الياباف

 740.33 93 0.2% 367.68 4 0.1% لكسمبرغ

 385.33 929 2 7.4% 024.16 215 6.3% ىولندا

 160.43 777 1 4.5% 381.12 177 5.2% النرويج

 305.25 70 0.2% 863.97 5 0.2% البرتغاؿ

 777.56 259 2 5.7% 268.12 161 4.8% إسبانيا

 550.94 264 2 5.7% 539.14 181 5.4% السويد

 817.93 785 2.0% 497.23 92 2.7% سويسرا

 800.62 538 2 6.4% 651.83 273 8.1% المممكة المتحدة

 262.39 515 3 8.9% 543.98 295 8.7% الواليات المتحدة

 المجموع
 

%80.0 2 714 267.55 %83.5 32 941 570.45 

     القائمة باء

 584.71 390 1.0% 020.34 6 0.2% الجزائر

 598.71 13 0.0% 401.68 0.0% غابوف

 292.36 195 0.5% 365.18 27 0.8% إندونيسيا

 587.71 58 0.1% 946.07 10 0.3% العراؽ

 701.65 468 1.2% 784.29 43 1.3% الكويت

 877.07 585 1.5% 365.18 27 0.8% نيجيريا

 - 0.0% 730.37 54 1.6% قطر

 169.42 781 2.0% 730.37 54 1.6% المممكة العربية السعودية

 058.47 39 0.1% 473.04 5 0.2% اإلمارات العربية المتحدة

 570.84 256 0.7% 095.55 82 2.4% فنزويال

 المجموع
 

%9.2 312 912.07 %7.1 2 789 440.94 

     القائمة جيم

 390.58 0.0% 54.73 0.0% ألبانيا
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 211.09 74 0.2% 094.61 1 0.0% أنغوال

 646.18 97 0.2% 946.07 10 0.3% األرجنتيف

 497.29 0.0% 61.30 0.0% أرمينيا

 905.85 3 0.0% - 0.0% أذربيجاف

 435.08 23 0.1% 283.82 3 0.1% بنغالديش

 882.31 4 0.0% - 0.0% بنف

 171.75 1 0.0% 164.19 0.0% بوتاف

 - 0.0% 641.91 1 0.0% بوليفيا

 515.26 3 0.0% 410.48 0.0% البوسنة واليرسؾ

 858.77 5 0.0% 410.48 0.0% بوتسوانا

 821.17 521 1.3% 326.00 43 1.3% البرازيؿ

 905.85 3 0.0% 547.30 0.0% بوركينا فاسو

 390.58 0.0% 54.73 0.0% بوروندي

 202.28 8 0.0% 149.34 1 0.0% كمبوديا

 269.31 36 0.1% 344.02 4 0.1% الكاميروف

 - 0.0% - 0.0% جميورية أفريقيا الوسطى

 - 0.0% 164.19 0.0% تشاد

 343.51 2 0.0% 547.30 0.0% شيمي

 286.36 859 2.2% 568.59 87 2.6% الصيف

 811.69 7 0.0% 932.50 0.0% كولومبيا

 717.54 11 0.0% 641.91 1 0.0% الكونغو

جميورية الكونغو 
 الديمقراطية

%0.0 1 094.61 %0.0 7 811.69 

 - 0.0% - 0.0% كوت ديفوار

 343.51 2 0.0% 164.19 0.0% قبرص

 952.92 1 0.0% - 0.0% إكوادور

 175.41 117 0.3% 419.11 16 0.5% مصر

 390.58 0.0% 54.73 0.0% إريتريا

 171.75 1 0.0% 164.19 0.0% إثيوبيا

 - 0.0% 54.73 0.0% فيجي

 585.88 0.0% 82.10 0.0% غامبيا

 623.39 15 0.0% 189.21 2 0.1% غانا

 - 0.0% 368.26 1 0.0% غواتيماال

 124.68 3 %0.0 383.11 0.0% غينيا

 850.67 18 0.0% - 0.0% غيانا

 461.78 976 2.5% 041.62 93 2.7% اليند

 - 0.0% - 0.0% إسرائيؿ

 905.85 3 0.0% 547.30 0.0% األردف

 905.85 3 0.0% 547.30 0.0% كينيا

جميورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

%0.0 109.46 %0.0 - 

 350.83 234 0.6% 419.11 16 0.5% جميورية كوريا

جميورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

%0.0 279.12 %0.0 1 991.98 

 717.54 11 0.0% 437.84 0.0% لبناف

 905.85 3 0.0% 547.30 0.0% ليسوتو

 811.69 7 0.0% 531.08 0.0% مدغشقر

 952.92 1 0.0% - 0.0% مالوي
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 952.92 1 0.0% 684.13 0.0% ماليزيا

 774.26 3 0.0% 695.25 0.0% مالي

 195.29 0.0% - 0.0% موريشيوس

 - 0.0% 419.11 16 0.5% المكسيؾ

 015.52 1 0.0% 71.15 0.0% مولدوفا

 390.58 0.0% - 0.0% منغوليا

 340.93 27 0.1% 641.91 1 0.0% المغرب

 319.97 3 0.0% 437.84 0.0% موزامبيؽ

 - 0.0% 109.46 0.0% ناميبيا

 952.92 1 0.0% - 0.0% نيباؿ

 - 0.0% 109.46 0.0% نيكاراغوا

 952.92 1 0.0% 273.65 0.0% النيجر

 952.92 1 0.0% 273.65 0.0% عماف

 467.77 312 0.8% 892.15 21 0.6% باكستاف

 972.56 0.0% 181.70 0.0% بنما

 564.00 19 0.0% - 0.0% بارغواي

 717.54 11 0.0% 094.61 1 0.0% بيرو

 - 0.0% 094.61 1 0.0% الفمبيف

 - 0.0% 547.30 0.0% رومانيا

 952.92 1 0.0% 39.95 0.0% رواندا

 811.69 7 0.0% 620.47 0.0% السنغاؿ

 - 0.0% - 0.0% سيشيؿ

 343.51 2 0.0% - 0.0% سيراليوف

 644.88 35 0.1% - 0.0% جنوب أفريقيا

 097.53 39 0.1% 478.51 5 0.2% النكا سري

 - 0.0% 368.26 1 0.0% السوداف

 - 0.0% 190.46 0.0% سوازيمندا

الجميورية العربية 
 السورية

%0.1 1 915.56 %0.0 19 529.24 

 23.44 0.0% 2.19 0.0% طاجيكستاف

 687.02 4 0.0% 328.38 0.0% جميورية تنزانيا المتحدة

 717.54 11 0.0% 820.96 0.0% تايمند

 - 0.0% - 0.0% توغو

 435.08 23 0.1% 283.82 3 0.1% تونس

 870.17 46 0.1% 925.73 4 0.1% تركيا

 515.26 3 0.0% 246.29 0.0% أوغندا

 905.85 3 0.0% 547.30 0.0% أوروغواي

 390.58 0.0% - 0.0% أوزبكستاف

 529.24 19 0.0% 736.52 2 0.1% فييت ناـ

 058.47 39 0.1% 283.82 3 0.1 % اليمف

 389.85 3 0.0% 547.30 0.0% زامبيا

 المجموع
 

%10.8 364 639.38 %9.5 3 733 769.62 

 الكميالمجموع 
 

%100 3 391 819.00 %100 39 464 781.00 

دوالر  00 000مجموع المبالغ التي تصل إلى 
 أمريكي أو أقل )العتبة(

89,252  130,598 

 0.3%  2.5% تحت العتبة إلى المجموع الكمي نسبة المبالغ
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 :المالحظات
يظير الجدوؿ أعاله البمداف الظاىرة بالموف األخضر عمى أنيا بمداف إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف استنادًا إلى  -1

 ؛2013 شارات المرور المعتمدة في إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف لعاـإأضواء 
دوالر  10.000التي تقؿ حصصيا المحسوبة لمتعويض عف إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف عف  فتظير جميع البمدا -2

 أمريكي بالموف الرمادي.
 ،دوالر أمريكي باستثناء غانا واليمف 10.000 جميع بمداف إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف ىي تحت العتبة المحددة بػ -3

 ىذه العتبة عند احتساب حصص التعويض في التجديد الحادي عشر لمموارد. اتجاوز حيث 
ىنالؾ عدد مف البمداف مف غير بمداف إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف ممف تقع تحت ىذه العتبة، وخاصة في حساب  -4

 لمموارد.حصص التجديد العاشر لمموارد لكنيا ستتجاوز ىذه العتبة في حسابات التجديد الحادي عشر 
تعويض عف الفي المائة مف المبالغ تحت العتبة بموجب حصص  12.5 تشكؿ بمداف إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف -5

التجديد الحادي عشر عف تعويض الفي المائة مف المبالغ تحت العتبة بموجب حصص  22التجديد العاشر لمموارد و
 لمموارد.
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  الترتيبات المقترحة لتنفيذ إطار لمقدرة عمى تحمل الديون في الصندوق
 )مقتطف من الوثيقة( (EB 2007/90/R.2 الوثيقة)

 موجز تنفيذي
في سياؽ التزاـ الصندوؽ الكامؿ بالجيود الدولية الرامية إلى التخفيؼ مف أثر أعباء الديوف التي ال يمكف  -0

تحمميا عمى وتيرة الحد مف الفقر )مف خالؿ مشاركتو في مبادرة التخفيؼ مف ديوف البمداف الفقيرة المثقمة 
دة اإلنمائية، أوصى تقرير ىيئة المشاورات بالديوف(، وفي إطار التشديد العالمي عمى تنسيؽ ومواءمة المساع

الخاصة بالتجديد السابع لموارد الصندوؽ الذي أقره مجمس محافظي الصندوؽ في دورتو التاسعة والعشريف، 
، نموذج إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف المعموؿ بو في 1116بأف يتبنى الصندوؽ، اعتبارا مف عاـ 

صيص المساعدات لمبمداف المؤىمة لمحصوؿ عمى مساعدات بشروط المؤسسة الدولية لمتنمية لتنظيـ تخ
تيسيرية لمغاية والمعرضة بدرجات تتراوح بيف مرتفعة ومتوسطة لخطر المديونية. وَتقرر كذلؾ أف ترفع إدارة 

اقتراحات بشأف تنفيذ إطار القدرة عمى تحمؿ  1115الصندوؽ إلى المجمس التنفيذي في سبتمبر/أيموؿ 
في ذلؾ ترتيبات اإلبالغ عف التقدـ المحرز؛ وحصة التمويؿ مف الصندوؽ وتداعيات ذلؾ؛ الديوف، بما 

واآلثار التي ستمحؽ بعمميات صرؼ األمواؿ مف الصندوؽ إلى البمداف النامية؛ وتنفيذ نيج الحجـ المعدؿ 
سات المالية المالئـ لمتعويض عف رسـو الخدمة المتنازؿ عنيا؛ ومشاركة الصندوؽ في التعاوف بيف المؤس

متعددة األطراؼ مف أجؿ تنقيح واستعراض المنيجيات المستخدمة في ظؿ إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف، 
وكذلؾ مواءمة نيج الصندوؽ مع النيج المتبعة في تمؾ المؤسسات األخرى. وبالنظر إلى أف االنتياء مف 

يعتمد عمى نتائج استعراض منيجية  وضع اقتراحات الصندوؽ بشأف تنفيذ إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف
إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف في استعراض منتصؼ المدة لمتجديد الرابع عشر لموارد المؤسسة الدولية 
لمتنمية، فقد تأجؿ تقديـ اقتراحات الصندوؽ إلى المجمس التنفيذي إلى دورتو التي ستعقد في دورة 

 .1116أبريؿ/نيساف 

 مة أمور، بما يمي:وتمت التوصية، مف بيف جم -1

أف ينفذ الصندوؽ فورًا إطارا لمقدرة عمى تحمؿ الديوف لتنظيـ شكؿ مساعداتو المالية لمبمداف المؤىمة  (أ )
 لمحصوؿ عمى قروض بشروط تيسيرية لمغاية؛

أف يصنؼ الصندوؽ البمداف مف حيث قدرتيا عمى تحمؿ الديوف وفقًا لمتصنيؼ الذي وضعو البنؾ  (ب )
 الدولي في تحميمييما لقدرة البمداف عمى تحمؿ الديوف؛الدولي وصندوؽ النقد 

أف يقدـ الصندوؽ مشروعات وبرامج لمدعـ المالي وفقًا لنظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء  (ج )
في البمداف المؤىمة لمحصوؿ عمى قروض بشروط تيسيرية لمغاية استنادًا إلى األسس التالية بما 

 سسة الدولية لمتنمية وصندوؽ التنمية األفريقي:يتماشى مع ما ىو معموؿ بو في المؤ 

 في المائة كمنح لمبمداف ذات القدرة المنخفضة عمى تحمؿ الديوف  011 (0)
 في المائة كقروض لمبمداف ذات القدرة المتوسطة عمى تحمؿ الديوف 41وفي المائة كمنح  41 (1)

 الديوف.في المائة في شكؿ قروض لمبمداف ذات القدرة المرتفعة عمى تحمؿ  011 (2)
وينطوي تنفيذ إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف في المؤسسة الدولية لمتنمية وصندوؽ التنمية األفريقي عمى  -2

في المائة مف مخصصات نظاـ تخصيص الموارد  11تطبيؽ نيج لمحجـ المعدؿ يتـ مف خاللو خصـ نحو 
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ة عمى تحمؿ الديوف. ويساعد عمى أساس األداء التي تحصؿ عمييا البمداف في شكؿ منح داخؿ إطار القدر 
ذلؾ عمى الحفاظ عمى الصمة بيف األداء ونظاـ تخصيص الموارد، وتوليد موارد آللية التعويض عف رسـو 

في المائة لمحفاظ عمى مبادئ  4الخدمة المتنازؿ عنيا. ومف المقترح أف يستخدـ الصندوؽ نسبة خصـ تبمغ 
بأثر إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف إلى أدنى  نظاـ تخصيص الموارد عمى أساس األداء، والوصوؿ

 مستوياتو عمى تدفقات المساعدات األولية إلى أفقر البمداف وأشدىا ضعفًا.

وفي إطار التجديد الرابع عشر لموارد المؤسسة الدولية لمتنمية، والتجديد العاشر لموارد صندوؽ التنمية  -3
بحيث ال يترتب عميو أي آثار عمى وضع الموارد في  األفريقي، تـ األخذ بإطار القدرة عمى تحمؿ الديوف

المؤسسات المالية متعددة األطراؼ المشاركة. وسيتـ في المقابؿ تعويض الصندوؽ عف المدفوعات المتنازؿ 
عنيا مف أصؿ القروض نتيجة تقديـ الدعـ في شكؿ منح داخؿ إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف. وأسوة 

المؤسسة الدولية لمتنمية والتجديد العاشر لموارد صندوؽ التنمية األفريقي، سيتـ  بالتجديد الرابع عشر لموارد
السداد عمى أساس الدفع عند نشوء الحاجة حيث ستقـو الدوؿ األعضاء بتعويض الصندوؽ في كؿ تجديد 
 لمموارد عف قيمة المدفوعات المتنازؿ عنيا مف أصؿ القروض في فترة التجديد السابقة وذلؾ مف خالؿ
المساىمات باإلضافة إلى مساىمات التجديد األساسية. وسوؼ يحقؽ الصندوؽ تدفقات تعويضية عف 
خسائر عائد رسـو الخدمة مف خالؿ تطبيؽ نيج الحجـ المعدؿ. وسيجري في سياؽ ىيئة المشاورات 

ف اآلثار الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوؽ تقييـ مدى مالءمة ىذه اآللية لمتخمص تمامًا م
 .المالية الشاممة التي قد تقع عمى الصندوؽ بسبب إطار القدرة عمى تحمؿ الديوف


