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 الموافقةبتوصية 
المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على مقترح إعادة جدولة ديون جمهورية زمبابوي، وفقًا للمبادئ الواردة ف: 

 .22إلى  19الفقرات من 

 زمبابويعادة جدولة ديو  جموورية إلمقترح 

 المقدمة - أوال

أبدت جمهورية زمبابوي رغبتها خالل السنوات األربع األخيرة ف: أن تعيد انخراطها مع الصندوق، واعترفت  -1
 بأن الشرط األساس: لتحقيق ذلك الهدف هو تسوية متأخرات مدفوعات سداد قروضها المستحقة للصندوق.

، أرسلت الحتومة خطابًا )الذيل األول( 5162وعقب بعثة أوفدها الصندوق إلى زمبابوي ف: يونيو/حزيران  -2
 أتدت فيه من جديد التزامها بتسوية متأخراتها المستحقة للصندوق.

مشاورات مع ممثل: تل الوزارات  5162وشملت آخر بعثة أوفدها الصندوق إلى زمبابوي ف: أغسطس/آب  -3
األحتام والشروط الممتنة إلعادة جدولة الديون المستحقة للصندوق )انظر  بشأنتومية المعنية الحواإلدارات 

 الذيل الثان:(. 

وتحتاج زمبابوي إلى تمويل طويل األجل إلحياء اقتصادها، ولتن يحول بينها وبين ذلك ديونها الخارجية  -4
رورة تسوية متأخراتها المستحقة للدائنين الت: أوقفت تدفق رأس المال الدول: إلى البلد. وُتدرك الحتومة ض

الدوليين من أجل الحصول على التمويل الذي تشتد حاجة زمبابوي إليه ت: تتمتَّن من إحراز تقدم ف: 
 القضايا االقتصادية واالجتماعية. 

 السياق القطري – ثانيا
ف:  11يًا لتسب العيش ألتثر من زمبابوي، إذ توفِّر مصدرًا رئيس لزراعة متونًا رئيسيًا ف: اقتصادُتمثِّل ا -5

ف: المائة من الناتج المحل:  61المائة من الستان النشطين اقتصاديًا. ويستأثر القطاع الزراع: بنسبة 
ف: المائة من  01ف: المائة من المواد الخام المطلوبة للصناعات التحويلية، و 11اإلجمال: للبلد، ويوفِّر 

، 5111أتثر من عقد هبوطًا اقتصاديًا شديدًا منذ عام ابوي خالل مجموع إيرادات التصدير. وشهدت زمب
ف: المائة من ناتجها المحل: اإلجمال: بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية  01وفقدت ما يصل إلى 

وسياسية ما زالت تؤثر سلبًا على األمن الغذائ: للبلد. وتصل معدالت انعدام األمن الغذائ: مستويات حادة 
ف: المائة تعيش  01ف: المائة من األسر فقيرة و 11خاص ف: المناطق الريفية الحدية من البلد حيث بشتل 

 .5165وفقًا الستقصاء الفقر لعام  ،ف: فقر مدقع

االقتصادي المستدام  – خطة التحول االجتماع:خطة جديدة للتنمية، وه:  5160وأدخلت زمبابوي ف: عام  -6
( الخدمات 5( األمن الغذائ: والتغذية؛ )6المجموعات األربع التالية: )(. وتغط: الخطة 5160-5168)

( إضافة القيمة وتحسين الجودة. 0( البنية األساسية والمرافق العامة؛ )0االجتماعية واستئصال الفقر؛ )
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باستثمارات تبيرة ف: البنية  مدفوعف: المائة  1وتهدف الخطة إلى تحقيق معدل نمو متوسط األجل نسبته 
)من خالل التعدين والزراعة( الجتذاب  تعبئة مواردها الطبيعيةاألساسية. وتنصب خطة تمويلها على 

االستثمار األجنب:. ويتوقف نجاح الخطة بدرجة تبيرة على الشراتات بين القطاعين العام والخاص الت: ال 
 تومية.تزال بعيدة المنال بسبب سياسة التوطين الحالية وعدم وضوح خطط التعاقب الح

وبالرغم من هذه التحديات، ترتز الحتومة بشتل متزايد على دعم القطاع الزراع:. وُخصص ما يقرب من  -7
لدعم اإلنتاج الزراع: والحيوان: ف: الموسم الزراع:  5160عام  اتمليار دوالر أمريت: ف: أعقاب انتخاب 6

5160-5160. 

 حالة ديو  البلد – ثالثا

مليار دوالر  8.0إلى  5162زمبابوي ف: نهاية يونيو/حزيران ن الحتومة ف: والمضمون موصل الدين العام  -8
ف: المائة من الناتج  01مليار دوالر أمريت: ُيمثل  1.1أمريت:. ويتألف ذلك من دين خارج: بما قيمته 

 مليار دوالر أمريت:. 6.1المحل: اإلجمال:، ودين محل: بما قيمته 

هداف التمية والهيتلية إلدارة التزاماتها بسداد الدين الخارج:، تحقيق األوتعتزم الحتومة، ف: إطار جهودها  -9
. 5160ها البرنامج الذي يراقبه خبراء صندوق النقد الدول: والت: روجعت ف: ديسمبر/تانون األول الت: حدد

نمية وف: إطار هذه االستراتيجية، تعمل الحتومة من أجل تسوية إجمال: ما عليها من متأخرات لمصرف الت
زمبابوي مليار دوالر أمريت:، وصندوق النقد الدول:، والبنك الدول:، وه: خطوة ستمتِّن  6.8األفريق:، وه: 

 من الحصول على رأس المال من هذه المؤسسات المالية. 

مراجعة ثانية ف: إطار برنامج  5162وأجرت بعثة من صندوق النقد الدول: إلى هراري ف: سبتمبر/أيلول  -11
 شهرًا. وأصدر صندوق النقد الدول: ف: ختام الزيارة البيان التال:: 62 مدتهخبراء لامراقب من 

"تحرتت السلطات ُقدمًا ف: برنامجها اإلصالح: بالرغم من ازدياد الصعوبات االقتصادية والمالية. 
وعالوة على ذلك، تثَّفت الحتومة جهودها من أجل إعادة االنخراط مع المجتمع المال: الدول:. 

ضعت الحتومة مقترحًا بشأن استراتيجية لحسم المتأخرات الخارجية المستحقة من زمبابوي وو 
 للمؤسسات المالية الدولية". 

وزادت الحتومة مدفوعاتها إلى البنك الدول: ومصرف التنمية األفريق:، وبدأت ف: السداد للمصرف  -11
سداد، زيادة مدفوعاتها إلى جميع األوروب: لالستثمار. وتعتزم الحتومة، ف: ظل تحسن قدرتها على ال

 المؤسسات المالية الدولية. 

اجتماعات مع ممثلين لصندوق النقد الدول: ومصرف  5162قدت خالل بعثة الصندوق ف: أغسطس/آب وعُ  -12
لمتأخرات ترتيب تسوية للبنك الدول:. ونوقشت نية الصندوق التنمية األفريق:، ومع المدير القطري لل

، وتانت آراء جميع األطراف بشأن العمليات ف: البلد، والتقدم المحرز نحو استئناف يعلى زمبابو  المستحقة
 استراتيجية الصندوق إيجابية.

وخالل االجتماعات السنوية األخيرة للبنك الدول: وصندوق النقد الدول: ف: ليما، بيرو، نوقشت خطة لتسوية  -13
ماليين دوالر  661مليار دوالر أمريت: مستحقة من زمبابوي لصندوق النقد الدول: ) 6.8متأخرات بما قيمته 
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مليون دوالر أمريت:(  116مليار دوالر أمريت:( ومصرف التنمية األفريق: ) 6.62أمريت:(، والبنك الدول: )
صندوق بة خبراء . ورهنًا بتقرير إيجاب: من البرنامج النهائ: الخاضع لمراق5161بحلول نهاية أبريل/نيسان 

، ستسعى الحتومة إلى وضع برنامج تمويل: قطري شامل جديد بدعم من 5161ف: عام  النقد الدول:
مصرف التنمية األفريق: وصندوق النقد الدول: والبنك الدول: الجتذاب التمويل الطويل األجل من أجل 

 تعزيز النمو والقدرة على تحمل الديون.

 دوقللصن ة  المستحقوالدي -رابعا

ديسمبر/تانون  06مليون وحدة حقوق سحب خاصة ف:  61.10بلغت متأخرات زمبابوي المستحقة للصندوق  -14
 .5162األول 

بينما ال تزال ثالثة قروض ف:  السداد أجلوقدَّم الصندوق خمسة قروض إلى زمبابوي. وتأخر قرضان عن  -15
 حدود الجدول األصل: لسداد أصل القرض.

، حيث تانت األقساط النهائية من أصل القرض أجل السدادتامل  508و 650القرضان  تجاوز )أ(
على التوال:. واعُتمد هذان القرضان  5161وأتتوبر/تشرين األول  5110مستحقة ف: أبريل/نيسان 

ف:  0بواقع  سعر فائدةعلى التوال:، وهما بشروط متوسطة؛ ويتحمالن  6888وعام  6880ف: عام 
 المائة.

عامًا.  06و 55، بين 081، و085، و006لمتبقية من أجل سداد أصول القروض تتراوح الفترة ا )ب(
ف:  1.12ف: المائة أو  6وُقدِّمت هذه القروض بشروط تيسيرية للغاية وتتحمل رسم خدمة قدرته 

 المائة.

وألغيت جميع القروض ف:  5115شباط ونتيجة لعدم سداد القروض، ُعلقت حافظة زمبابوي ف: فبراير/ -16
للحافظة والحالة الراهنة بشأن المبالغ المستحقة  موجز. ويرد ف: الذيل الثالث 5112ديسمبر/تانون األول 

 للصندوق.

 مقترح إعادة جدولة الديو  – خامسا

( من سياسات اإلقراض ومعاييره ف: الصندوق، الت: تجيز للمجلس التنفيذي 1( )0)أ( ) 62وفقًا للفقرة  -17
تعديل شروط قرض معتمد مقدَّم إلى دولة عضو، بما ف: ذلك فترة السماح، وأجل االستحقاق، ومقدار تل "

قسط من أقساط سداد القروض، مع الحفاظ على صاف: القيمة الحالية األصل: للقرض"، يمتن تقديم إعادة 
 جدولة لمتأخرات المدفوعات إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها.

المستحقة مبالغ اليمة الحالية للتعويض، وهو يشمل جدولتها بأنه صاف: الق لغ الديون الت: ستعادوُيعرَّف مب -18
شريطة االسترداد التامل  ،والت: لم يحن أجل استحقاقها الت: حان أجل استحقاقهاجميع القروض على 

بت خطة السداد . وُحس5162ديسمبر/تانون األول  06ألصل القرض المستحق والفائدة المستحقة عليه ف: 
 على صاف: القيمة الحالية لهذا المبلغ على مر الزمن. يما يحافظ
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 ووافقت الحتومة على شروط إعادة الجدولة على النحو التال: )انظر الذيل الرابع(:  -19

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. 61.10يبلغ مجموع صاف: القيمة الحالية  )أ(

لية تعادل  استالمتم بالفعل  )ب( مليون  6.11ف: المائة من مجموع صاف: القيمة الحالية ) 61دفعة أوَّ
 .5162وحدة حقوق سحب خاصة( ف: أتتوبر/تشرين األول 

 يبلغ أجل السداد خمس سنوات. )ج(

التدفقات النقدية المستقبلية لخطة تسوية الديون  بخصم"ضمان صاف: القيمة الحالية"  يتحقق شرط )د(
 ر الفائدة األصل: لتل قرض.باستخدام سع

ُتسدِّد زمبابوي أيضًا أصول القروض ورسوم خدمتها على النحو المحدَّد للقروض الثالثة الت: لم  )هـ(
 تتتمل آجال استحقاقها. 

ويشمل اتفاق تسوية الديون شرطًا ينص على أنه ف: حال عدم وفاء زمبابوي بالتزاماتها بموجب اتفاق تسوية  -21
ندوق أن ُيعلن أنها متخلفة عن السداد، ويمتن أن تشمل عواقب ذلك، وفقًا إلجراءات الديون، يجوز للص

 إدارة المتأخرات المعمول بها ف: الصندوق ما يل::

  ،سحب أي مبالغ بموجب أي اتفاق آخر مع الصندوق؛ف: تعليق حق زمبابوي، تليًا أو جزئيًا 

  التنفيذي للصندوق للموافقة عليها.تعليق حق زمبابوي ف: عرض مشروعات وبرامج على المجلس 

ومن المنظور المال:، يجب أن تستمر أي خطة يوافق عليها الصندوق لتسوية الديون ف: ضمان صاف:  -21
القيمة الحالية األصلية للمتأخرات المستحقة. ولذلك تعتبر أي مجموعة من شروط السداد متساوية القيمة 

 فترات السدادأن زمبابوي وافقت على فترة سداد أقصر من  ىاإلشارة إلبالنسبة للصندوق. على أنه ينبغ: 
على  بادرة طيبةعليها ف: خطط تسوية الديون األخيرة المماثلة. ويمتن تفسير ذلك باعتباره  المتفاوض

 التزامها بإعادة االنخراط مع الصندوق. 

ل للسداد وفقًا للخطة المقترحة لتسوية الد -22  يون.ويرد ف: الذيل الرابع جدول مفصَّ
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