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 توصية بالموافقة 

أنه يجوز، بعد التشاور على النحو الواجب بين الصندوق المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 
والمقترض/المتلق:، إعادة تخصيص األموال الملغاة من قروض و/أو منح الصندوق إلى برامج قائمة أو جديدة 

 من هذه الوثيقة. 40-02صوص عليها ف: الفقرات للمقترض/المتلق: بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية المن

 المنح الموافق عليها والملغاة/أو مبالغ القروض واستخدام ما يتعلق بمراجعة نهج الصندوق في 

 مقدمة - ألف 
عة بعد المائة س(، نظر المجلس التنفيذي ف: دورته التااألولبناء على طلب حتومة الهند )انظر الذيل  -1

ونظرا " ف: بند بشأن التصرف ف: مبالغ المشروعات الملغاة. غير أنه  4102المنعقدة ف: سبتمبر/أيلول 
لتعقيد أي اقتراح بهذا الشأن، اتفق على أن تستعرض إدارة الصندوق هذا الموضوع من خالل مجموعة 

احه على المجلس التنفيذي للنظر فيه العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء، وعرض اقتر 
 ديسمبر/تانون األولووافق المجلس التنفيذي ف: دورته المنعقدة ف:  1."4102ف: دورة ديسمبر/تانون األول 

 .4102عليها ف: أبريل/نيسان  لموافقتهعلى النظر ف: وثيقة تشمل خيارات 

المعلومات  ك، بما ف: ذلف: هذا التقريرالواردة إلحاطة علما بالمعلومات اآلن إلى االمجلس التنفيذي مدعو و   -2
 المتعلقة بهذه القضية. المستقبليةاألساسية والقضايا والخيارات 

 نهج البنك الدولي -باء 
إلى تحسين تفاءة خطوات ترم: قراضها االستثماري إالمؤسسة الدولية للتنمية تجزء من إصالح  اتخذت -3

، ولتعزيز المرونة ف: إعادة هيتلة 4119ا المنطلق، ومنذ عام إدارة الحافظة وفعالية البرامج. ومن هذ
عمليات المؤسسة الدولية للتنمية حيثما تان ذلك ضروريا، يمتن  إللغاءالمشروعات الجارية ولتوفير الحوافز 

لغاء بعض العمليات الجارية إلعادة االلتزام بها إللمؤسسة الدولية للتنمية أن تستخدم األرصدة الناجمة عن 
أنشطة جديدة تتسق مع استراتيجية المساعدة لدعم عمليات ناجحة جارية أو  لغرض استتمالف: نفس البلد، 

  )انظر الذيل الثان:(.ف: المؤسسة القطرية 

إلعادة االلتزام ف: نفس البلدان ضمن نفس السنة المالية. وف: جميع  أساسا وتستخدم األموال الملغاة  -4
يونيو/حزيران من السنة األخيرة من دورة تجديد موارد المؤسسة  21، يجب أن يحدث ذلك قبل حلول الحاالت

لغاءات ف: أية الت: جرى فيها هذا االلغاء، أي أنه ال يمتن ترحيل األموال الناجمة عن اإلالدولية للتنمية 
يص الموارد على أساس الحقة. وال يتم تغيير تخصيصات نظام تخصدورة دورة من دورات التجديد إلى 

، حيث تعتمد ف: المؤسسة األداء بموجب هذه العملية. وبما يتماشى مع تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون

                                                      

 المعنيةطالع مجموعة العمل ا(. تم EB/109/Rev.1من محاضر جلسات الدورة التاسعة بعد المائة للمجلس التنفيذي ) 98الفقرة  1
 وشرع . 3102 أتتوبر/تشرين األول 32بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء على التقدم المحرز، وتم اإلدالء باالقتراحات ف: 

جراءات ووضع  ماليةف: إجراء عمليات محاتاة الصندوق   المخصصة للمشروعات/البرامج.الملغاة الستخدام األموال  محتملةمعايير وا 
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لتزام بها بالشروط شروط التمويل على مدى القدرة على تحمل الديون، تتون المبالغ الملغاة متاحة إلعادة اإل
 .لتزام بالمبالغيتم فيه إعادة اإلحصول عليها ف: نفس العام الذي الت: تعتبر البلد مؤهلة لل )قروض أو منح(

نما تعاد إلى الموارد العامة االلتزامأما المبالغ الملغاة بعد تاريخ اإلغالق، فه: غير مؤهلة إلعادة   -5 ، وا 
 للمؤسسة الدولية للتنمية.

 نهج مصرف التنمية األفريقي -جيم 
إللغاء  المنقحةمصرف التنمية األفريق: على المبادئ التوجيهية ، وافق مجلس مدراء 4100ف: مايو/أيار   -6

مفصلة من المعايير واإلجراءات  مجموعةالقروض والمنح والضمانات الموافق عليها والت: تتضمن 
وللمصرف إلعادة  للبلدانفرصة "والتغييرات المدخلة على األحتام القانونية. ونظر إلى هذا األمر على أنه 

للبلدان المؤهلة لالقتراض من  المنقحةوتسمح المبادئ التوجيهية ". أداء األفضللعمليات إلى اتحويل الموارد 
من موارد عمليات صندوق التنمية  ف: المائة 01 ما يصل إلى على صندوق التنمية األفريق: باإلبقاء

 األفريق: الملغاة.

ها السنوي من ئتحسين أدا نال يمتالمشروعات الت:  إلغاء على الخصوصتم ترتيز الجهود على وجه و  -7
لتزام بعمليات جارية أو أنشطة جديدة ويمتن إعادة استخدام المبالغ المحتفظ بها لإل أخرى.  تدابيرخالل 

هذه الموارد متاحة للبلدان إضافة إلى مخصصاتها بموجب  وتتونتتماشى مع وثيقة االستراتيجية القطرية. 
 صيص الموارد على أساس األداء.نظام تخ

إلغاء العمليات القديمة  ف: حفزووفقا لمصرف التنمية األفريق:، فقد تان هذا اإلجراء الجديد أداة مفيدة   -8
 األداء، وتنظيف الحافظة على وجه العموم تما ذتر أعاله. ضعيفة

التنمية األفريق: لتشتل جزءا من ف: السابق، تانت هذه الموارد الملغاة تعود إلى الموارد العامة لصندوق و   -9
لتزام بالموارد مقدما للدورة التمويلية التالية للصندوق(. ومع تغيير الموارد المولدة داخليا )القدرة على اال

االلتزام بالموارد مقدما. وف: على قدرة المن المبالغ الملغاة إلى  ف: المائة 21تعود إال  المبادئ التوجيهية، ال
، تم إخطار االجتماع بأن الموارد 4102اجتماع تجديد موارد مصرف التنمية األفريق: ف: سبتمبر/أيلول 

 الداخلية للمصرف ستتقلص بصورة تناسبية نتيجة التباع هذا النهج الجديد.

 نهج مصرف التنمية اآلسيوي –دال  
، يتم 4112ية اآلسيوي لتخصيص الموارد على أساس األداء لعام تما أشير إليه ف: سياسة مصرف التنم  -11

اإلبقاء على جميع حصائل وفورات القروض واإللغاءات ضمن مجموعة العمليات األصلية. والمقصود بهذا 
 توفير حافز مباشر لتحسين إدارة الحافظة. 

 الممارسات الحالية في الصندوق –هاء  
 تتونمنح ملغاة إلى الموارد العامة للصندوق، وبالتال: أو /و قروضأية مبالغ  ف: الوقت الحال:، تعاد -11

جديدة وتخصيصها للبلدان اإلفرادية من خالل نظام تخصيص الموارد على قروض ها لمنح و متاحة لاللتزام ب
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 امن المبالغ الموافق عليها، وهذ ف: المائة 02 بنسبةالمتوسط تقدر اإللغاءات السنوية ف: داء. و أساس األ
 حاليا ف: نموذج الصندوق.  المستخدمالرقم  هو

اإللغاء تإجراء إلدارة الحافظات ف: أيضا وتما هو الحال ف: المؤسسات األخرى، استخدم الصندوق   -12
المائة( ف:  64اإللغاءات )أن أغلبية  الجدول أدناه وف: هذا الصدد، يبيناألداء.  ضعيفةالبلدان/المشروعات 

(. وبالتال:، ال تتعدى ف: المائة 20نحة أو قبل إجراء القرض ألية سحوبات )تجري عند استتمال القرض/الم
 ، وه: ف: العادة إلغاءات جزئية لمبالغ القروض/المنح.ف: المائة 0نسبة إلغاءات القروض خالل التنفيذ 

 ديسمبر/كانون األول( 11يناير/كانون الثاني إلى  1فترة اإللغاء )
 )بماليين حقوق السحب الخاصة( 

 نسبة مئوية المجموع  4102 4104 4100 4101 4119 4118 4110 4116 4112 4112 نوع اإللغاء 
 من المجموع

 %31.25 850.0 118 850.0 10  700.0 11 550.0 2 200.0 48  -  -  - 700.0 25  - 250.0 10 ألغ: تماما 
 %61.93 540.6 235 082.2 32 046.8 17 506.3 24 414.7 25 457.9 29 844.2 31 320.1 31 972.1 3 572.2 19 323.7 20 عند االستتمال 

 %6.82 954.1 25  -  - 556.0 7 032.1 12  -  - 50.0 815.9 5 500.0  - خالل التنفيذ 

 %100 344.7 380 932.2 42 746.8 28 612.3 34 646.8 85 457.9 29 844.2 31 370.1 31 488.0 35 072.2 20 573.7 30 المجموع   

 

اتفاقيات التمويل، فإن الصندوق ف:  المنصوص عليها هشروطو  2األساسية قو الصند وثائقوبما يتماشى مع  -13
غير ملزم بإعادة االلتزام بالموارد المتاحة بموجب اتفاقيات تمويل القروض/المنح الملغاة الحقا لنفس 

اإللغاء من  4-04)البند  ف: الصندوق لتمويل التنمية الزراعيةالشروط العامة . غير أن المقترض/المتلق:
اإللغاء من جانب المقترض/المتلق:( تنظم إمتانية إلغاء التمويل غير  2-04جانب الصندوق والبند 

 تعتمدهاولذلك، من أجل ممارسة نفس المرونة الت:  الطرفين. نالمسحوب تليا أو جزئيا، بعد "تشاور" بي
ن يضمن أن توفر مبادئه التوجيهية الداخلية اإلطار التشغيل: الصندوق أ ى، علالمؤسسة الدولية للتنمية

 الالزم الستخدام مبالغ القروض و/أو المنح الملغاة.

 نهج الصندوق –واو 
نظرا للتغيرات األخيرة الت: أدخلها على وجه الخصوص تل من البنك الدول: )المؤسسة الدولية للتنمية(   -14

افظة ولضمان االستخدام الفعال للموارد المالية على المستوى ومصرف التنمية األفريق: لدعم إدارة الح
بحث الصندوق تيف يمتن اعتماد مثل هذا النهج. وسيعتمد نهج الصندوق على التفاعل بين القطري، 

 جانبين والترتيز عليهما:
  إدارة الموارد الداخلية؛ 
 .إدارة حافظات البرامج والمبادرات لتحسين أداء الحافظة 

                                                      
اختيار  الالزمة بشأنيتخذ المجلس التنفيذي القرارات "من اتفاقية إنشاء الصندوق على أن  7المادة من )د( و)و(  3ن االبندنص ي   2

"تعقد اتفاقية القرض ف: تل حالة بين الصندوق والجهة المتلقية وأنه وف: تل حالة من الحاالت  "المشروعات والبرامج والموافقة عليها
نص على أن ي 7المادة من )ج(  0البند عالوة على ذلك فإن و  ".تنفيذ المشروع أو البرنامج موضع االتفاقية للقرض الت: تتون مسؤولة عن

 إيالء مع التمويل ذلك لها يقدم األغراض الت: على للتمويل مقدمة مبالغ أية استخدام قصر ضمانلة بالتفي الترتيبات الصندوق يضع"
  والعدالة االجتماعية." تفاءةوالد االقتصا العتبارات الواجبة المراعاة
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سيؤدي الحد من معدل اإللغاء )بالنسبة لجميع أنواع اإللغاءات( إلى تخليف أثر على   .الموارد الداخلية إدارة -15
للصندوق، مما يعن: بروز احتياجات إضافية من التدفقات الخارجة ف: األجل  ةالنقدي اتالتدفق

صندوق، وفقا لسياسة والحد األدنى لمستوى السيولة ف: الصروفات الالزمة. مالمتوسط/القصير لتوفير ال
واالحتياجات اإلضافية سنويا ) المبالغ التلية المصروفةف: المائة من  61نسبته  3السيولة ف: الصندوق،

مستوى معين من أن (. ويضمن هذا القيد أنه يمتن اعتبار المحتملة الناتجة عن الصدمات الخاصة بالسيولة
ويراع: نموذج  .نهج التدفقات النقدية المستدامةالقروض والمنح سيتون مستداما استنادا إلى امج نبر 

نهج التدفقات امج القروض والمنح على أساس نلتحقيق أقصى قدر من بر  المعاييرالصندوق المال: جميع 
 .النقدية المستدامة

غير أنه إذا لصندوق. ف: الغاءات لإلهذا التغيير ف: السياسة على المستوى العام  أثرمن الصعب توقع و  -16
 المائة، ف: 02 البالغ ةالحالي التوقعاتمن متوسط  ،خفض مستمر ف: هذا المستوىإلى السياسة  هذه أدت

التوقعات  وسيتعين تنقيح أخرى، توازن ف: حالة عدم وجود عوامل لسيولةلالحد األدنى  عتبةيمتن تجاوز 
. وبرنامج القروض والمنحالسيولة ف: الصندوق واالستدامة المالية طويلة األجل  ثر علىلتوقع األوفقا لذلك 
فيما يتعلق  بحالةعلى أساس حالة  اتمن اإللغاء ةالمقترح اتتخصيصتقدير الإعادة  ذلكيتطلب سوبالتال: 

. التدفقات النقدية المستدامة معاييرتبقى ضمن لأو أثناء التنفيذ  عند اإلتمالالعادية المتوقعة  اتاإللغاءب
 سيتعين تقديرتلك الت: سبق تحديدها ف: سياسة السيولة، غير  لسيولةللتجنب "صدمات" إضافية محتملة و 

 على عتبة السيولة. األثرتوقعات توقيت التدفقات النقدية لمحاتاة 

تحسين أداء الحافظة، من المنظور  تان .إدارة برنامج الحافظات والمبادرات لتحسين أداء الحافظة -17
الدولية للتنمية ومصرف التنمية األفريق: لإللغاء.  التشغيل:، جزءا هاما من النهج الذي اتبعته المؤسسة

وعلى الرغم من ذلك، وحسبما سلط عليه الضوء مصرف التنمية األفريق:، ينبغ: عدم اللجوء إلى إلغاء 
إال بعد فشل جميع التدابير األخرى ف:  استخدامه م، وعدأخيرالمنح الموافق عليها إال تمالذ  وأ/و القروض

يحتاج أي نهج جديد يتبعه الصندوق أن  مماثلةوبصورة تحقيق التعديل المرغوب ف: األداء واألثر اإلنمائ:. 
نفس البلد  ف: مختلفمشروع  و/أو من السماح باستخدام المبالغ المخصصة الملغاة ف: قرض الغرضتون ي

ضوء األهداف الموضوعة  ف:مشروعات الت: يمولها الصندوق )وبخاصة تعزيز انتشار ونتائج وأثر ال هو
 للتجديد التاسع للموارد( بأسلوب يتسم بالتفاءة وفعالية التتاليف. 

ستتون أرصدة المنح و/أو القروض الملغاة من تنفذه المؤسسة الدولية للتنمية،  على النحو الذي، و ولذلك -18
العمليات الجارية أو  الستتمالغراض أخرى ف: نفس البلد، إما بها ألم االلتزا إلعادةالعمليات الجارية متاحة 

يمتن استخدام األموال أنه ، أي القطرية ف: الصندوق ألنشطة جديدة تتفق مع برنامج الفرص االستراتيجية
 جيد، أو لتوسيع نطاقالداء من المشروعات ذات األالثانية  المرحلةتخصيصها ف: نفس البلد لتمويل المعاد 

يخ إتمال ر ويمتن النظر ف: تمديد توا. نشطةلأل أو جغراف:/ع: ويضامو توسع من خالل  اتأنشطة المشروع
غالقها ماليا، وفقا لإل أموال إلغاء إمتانية ، ف: حين أن غير أنهجراءات القائمة. البرامج/المشروعات وا 

عادة توزيع الحافظةأو منح من /ض وو قر  ستتون  الحافظةف:  أو جديدة أخرىمشروعات إلى  هاالقائمة وا 
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ف: المائة فقط من  40تطبيق المبادرة سيتون محدودا بالنظر إلى أن  أن فمن المرجحلجميع البلدان،  متاحة
  جارية.أتثر من أربعة مشروعات البلدان ف: حافظة الصندوق الحالية لديها 

دارة الحافظة، هنالك العديد من المخاطر ال -19 . والمخاطر األتثر إدارتها يتعينت: وفيما يتعلق بالحوافز وا 
إذا تان البديل  الضعيفالحد من الجهود الت: تبذلها الحتومات والصندوق لتحسين األداء وضوحا ه: 
ولتخفيف هذا الخطر، لن تحدث إلغاءات ف: إعادة تخصيص الموارد لمشروعات أخرى.  مجردالمتاح هو 

. وثانيا سيتعين إلغاء مليون دوالر أمريت: تحد أدنى تمالقبل اإلها أقل من سنة يالمشروعات الت: يتبقى عل
  لبدء هذه العملية الشاملة.

ساسية الت: يتعين اتباعها إلى تلك الت: تنفذها ألستسند المبادئ التوجيهية ا. وضع المبادئ التوجيهية -21
 المؤسسة الدولية للتنمية:

ن ضمن نفس السنة ف: نفس البلدا ،م بها، ف: العادةاألموال الملغاة إلعادة االلتزا تستخدمس  (أ )
إما لرفد العمليات الجارية أو ألنشطة جديدة تتواءم مع برنامج الفرص االستراتيجية وذلك . التقويمية

ديسمبر/تانون األول من السنة األخيرة من دورة تجديد  20وينبغ: أن يحدث ذلك قبل رية. القط
وهذا يعن: أنه ال يمتن ترحيل األموال الناجمة عن يحدث فيها اإللغاء.  الت:موارد الصندوق 

 ؛لغاءات ف: دورة من دورات التجديد إلى دورة الحقةاإل
 ؛أساس األداء بموجب هذه العملية يتم تغيير تخصيصات نظام تخصيص الموارد على لن (ب )
الت: تعتبر البلد مؤهلة  )قروض أو منح(تتون المبالغ الملغاة متاحة إلعادة االلتزام بها بالشروط س (ج )

 ؛االلتزام بالمبالغ للحصول عليها ف: نفس العام الذي يتم فيه إعادة 
 تعاد إلى حسابات الصندوق.وس االلتزاممؤهلة إلعادة  لن تتون خ اإلغالقالمبالغ الملغاة بعد تاري  (د )

وسيضع الصندوق مبادئ توجيهية واضحة، لتل من الحتومات والموظفين، بشأن اإلجراءات المنقحة  -21
 الستخدام األموال الملغاة، وستستند إلى تلك الت: وضعت بالفعل للتمويل اإلضاف: للمشروعات الجارية.

عادة تخصيص التمويل لمشروعات  عمليةالمبادئ التوجيهية  هذه وستنظم ، قائمةالموافقة على إلغاء وا 
وشروط األهلية، وتوقيت/المرحلة الت: يمتن فيها الموافقة على هذه التغييرات، وعدم األهلية والحدود 

االستعراض،  الموضوعة على الموافقة، وعملية األعمال الت: ستتبع، والتوثيق المطلوب، والمسؤولية عن
جراء مبسط لعرض القروض/المنح الملغاة/المعاد تخصيصها للموافقة.  وا 
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اللجنة توضيحًا لعدد من المسائل الت: ُطرحت خالل اجتماع لجنة مراجعة الحسابات الحادي  طلبت 
، فيما يتعلق بمراجعة نهج الصندوق ف: إلغاء 4102مارس/آذار  48والثالثين بعد المائة المنعقد ف: 

 لموافق عليهااالقروض و/أو المنح 

القرض غالق إللغاة بعد الموعد الرسم: ُيستبعد من النهج المقترح إللغاء القروض أي قروض/منح م -0
ات التمويل ذات الصلة(. وتسير المؤسسة الدولية للتنمية ومصرف ي)حسب ما تنص عليه اتفاق

التنمية األفريق: على هذا النهج. وبالمثل فإن القروض أو المنح الملغاة تمامًا قبل صرف أي مبالغ 
النظر وض الوحيدة الملغاة الت: تستوف: شروط منها ال يمتن النظر ف: إعادة تخصيصها. وأّما القر 

أثناء التنفيذ، ويجب أن يتم هذا اإللغاء، تما جاء ف: ف: إعادة تخصيصها فه: القروض الملغاة 
القرض. ويمّثل إغالق (، قبل سنة واحدة على األقل من AC 2014/131/R.5من الوثيقة ) 09الفقرة 

 المائة من تل حاالت اإللغاء. ف: 6.8ذلك حاليًا 

غالق إند عسنويًا، وذلك أساسًا موافق عليها لاف: المائة من مبالغ القروض والِمَنح  02يلغى حاليًا  -4
القرض. وتعاد األموال الملغاة بتاملها إلى حسابات الصندوق. وتمّثل هذه األموال مساهمة تبيرة ف: 

هامًا لتمويل برامج القروض والِمنح الالحقة. ولذلك فإن  الموارد الداخلية، وتوّفر بالتال: مصدراً 
ف:  02، يشمل افتراضًا بإلغاء وضع النماذجلالنموذج المال: للصندوق، باعتباره المعيار الرئيس: 

أثناء التنفيذ منخفض نسبيًا فإنه ال المائة سنويًا. وف: حين أن العدد الحال: لحاالت إلغاء القروض 
ف: المائة( من مجموع حاالت اإللغاء المشمولة بالنموذج المال:.  6.8رًا )يزال يشّتل جزءًا صغي

ولذلك، من الحصافة المالية أن ُينَظر، على أساس تل حالة على حدة، ف: أي اقتراح بشأن إلغاء 
عادة تخصيصه، من أجل التأتد مما إذا تان ذلك يؤّثر على نموذج التدفقات  لنقدية اقرض وا 

 المستدامة.

أثناء غرار المؤسسة الدولية للتنمية ومصرف التنمية األفريق:، ال يتم إلغاء جزء من القرض إاّل على  -2
المشروعات الت: هتالتات االتنفيذ، وذلك ف: سياق تحسين أداء الحافظة القطرية. وينّقح جدول 

جدول تقّلص قروضها )وتخّفض بالتال: مدفوعات سداد أصل القرض ف: المستقبل( بينما يعدَّل 
الخاصة بالمشروعات الت: تتلّقى أموااًل إضافية لسداد المبالغ الزائدة. وسوف الهتالتات امواعيد 

ات التمويل الخاصة بالمشروعات ذات الصلة، وفقًا للممارسة المعتادة، وسيجري إبالغ يُتَعدَّل اتفاق
تغطيته، ستعّدل  المقَترض بهذا التعديل. وف: حالة إدخال تغييرات على حجم المشروع أو نطاق

ذا أسفرت التعديالت عن تغيير ملموس ف: وصف تفاقية ا التمويل وفقًا لإلجراءات المعتادة. وا 
المشروع وتمويله عّما وافق عليه المجلس التنفيذي من قبل، سيطلب من المجلس، وفقًا لإلجراءات 

 المعمول بها، أن يوافق مجدَّدًا على المشروع.

الميزانية  منفية على إعداد المشروعات، وستغّطى التتاليف اإلضافية لن تُفرض أي رسوم إضا -2
 الحالية المخصصة إلدارة القروض والِمَنح.
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عادة االلتزام بهالمبالغ اإلغاء  :البنك الدولي  في المؤسسة الدولية للتنمية وا 
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