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 شكر وامتنان
 

خةالص شةكرها للتعةاون بةين الشةعب المختلفةة فة: هةذ   عةن أن تعّبةر فة: الصةندوق الماليةة تود دائرة العمليات
الةةةدائرة ومكتةةةب المستشةةةار العةةةام، وشةةةعبة السياسةةةات والنتةةةائي التشةةة يلية، األمةةةر الةةةذي أسةةةهم فةةة: إنجةةةا  هةةةذ  الوثيقةةةة 

 التحولية.

ف:  الكبيرهذا الفريق أعضاء محاولتهم إلدارة مبادرات مؤسسية مختلفة مع مسؤولياتهم اليومية، استثمر  ومع
تحمل الديون ف: الصندوق، منذ أن عةر  أول مةرة  القدرة على الصندوق وقتا طويال، وجهدا مضنيا إلصالح إطار

 .2018على المجلس التنفيذي عام 

كمةةا تةةود الةةدائرة أن تعّبةةر أيضةةا عةةن امتنانهةةا علةةى وجةةا الخصةةوص للقيةةادة والخبةةرة التقنيةةة التةة: وّفرهةةا مالةة  
 Marco Penna عشةةعبة المحاسةةبة والمراقةةب المةةال: ، وAllegra Saitto ة الماليةةة ، وسةةاحل: عشةةعبة خةةدمات اإلدار ال

صةةةةال فةةة: مجةةةةاالت خبةةةةرتهم ذات الصةةةةلة. اتعشةةةعبة خةةةةدمات الخ انةةةةة ، الةةةذين عملةةةةوا كتشةةةةخاص مةةةرجعيين وجهةةةةات 
شهور القادمة، ف: الدفع بهذا الموضوع قدما والتطرق للت ذية الراجعة من الدول األعضاء ف: ال الفريقوسيستمر هذا 

 إلعداد النسخ النهائية من هذ  الوثيقة.
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 موجز تنفيذي
هةةذا  ، ويةةوفر(GC 29/L.4) 2007إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون عةةام تبنةةى مجلةةس محةةافظ: الصةةندوق  -1

 إلى  يقّدر وصولا، بمبلغ الدعم الذي تشتد الحاجة إليا ألشد البلدان فقرا الت: تعان: من إجهاد الديون اإلطار
. وبهةةدف تجنةةب تقكةةل قاعةةدة عشةةر للمةةوارد الحةةادينهايةةة التجديةةد أمريكةة: مةةن المةةن  حتةةى مليةةار دوالر  2.5

رأسةةةمال الصةةةندوق، ينب ةةة: تةةةوفير تعةةةوي  عةةةن إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديون مةةةن الةةةدول األعضةةةاء فةةة: 
 إضافة إلى مساهماتها ف: تجديدات الموارد. ،الصندوق

علةةةى المةةةدو المتوسةةةط، يواجةةةا الصةةةندوق ثةةةالث قضةةةايا رئيسةةةية، األمةةةر الةةةذي تطلةةةب مةةةن المنظمةةةة ودولهةةةا  -2
  مخصةةةص  يةةةر مسةةةتدام مةةةن مةةةوارد المةةةن  مقارنةةةة 1لهةةةذ  اةليةةةة: ع معمقةةةةإصةةةالحات باألعضةةةاء المبةةةادرة 

ي  الكامةل   تقليص برنامي الصندوق من القرو  والمةن  بسةبب االفتقةار إلةى التعةو 2مساهمات التجديد؛ عب
  تنةةةةام: إجهةةةةاد الةةةةدين بةةةةين 3التةةةة: تةةةةوفر بموجةةةةب إطةةةةار القةةةةدرة علةةةةى تحمةةةةل الةةةةديون؛ ع السةةةةابقةعةةةةن المةةةةن  

 المقترضين، مما يتطلب تمويال تيسيريا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم القضيتين األوليتين.
مفصةلة تتةواءم مةع وكما طالبت با الدول األعضاء، يهدف اإلصالح المقتةرح لهةذا اإلطةار إلةى بنةاء اسةتجابة  -3

م مةةن اسةةتخدام المسةةاعدة اإلنمائيةةة الرسةةمية ألشةةد البلةةدان فقةةرا، بةةدون االنحةةراف عةةن الهيكليةةة الصةةندوق وتعّظةة
: اسةتخدام إطةار تقةدير القةدرة علةى تحمةل ينطةوي ذلة  علةىو الدولية للةدعم المخصصةة إلدارة إجهةاد الةديون. 

كتسةاس لمخصصةات  الخةاص بالةدول منخفضةة الةدخل صةندوق النقةد الةدول:الديون المتبةع فة: البنة  الدول:/
و المرتفةع مةن و موارد المن ؛ وعدم  يادة أي عبء ديون إضةاف: علةى البلةدان المثقلةة بالةديون؛ وتع ية  المسةت

 التيسيرية.
 تقترح إدارة الصندوق جملة من اإلجراءات المتضافرة للتطرق لهذ  القضايا الثالث المذكورة أعال : -4

بالمسةةتوو المسةةتهدف للتجديةةد فةة: حةةد  األدنةةى، الةةذي ي طةة: علةةى األقةةل المسةةتوو المتفةةق االعتةةراف   أ ع
عليةةا مةةن تمويةةل المةةن  عالتعةةوي  الماضةة: والمسةةتقبل: عةةن تنفيةةذ إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون، 
وبرنامي المن  العادية، والتكاليف التش يلية العامة، وف: نهاية المطاف المساهمات فة: اسةتدامة رأس 

مّما من شتنا أن يؤدي إلى تجّنب تقكل رأسةمال الصةندوق مةع  ،مال على األجل المتوسط والطويل ال
 مرور الوقت.

إطةةار إيجةةاد آليةةة ديناميةةة مسةةبقة التمويةةل، يمكةةن لهةةا أن تضةةمن ارتبةةاط المصةةادقات الجديةةدة بموجةةب   ب ع
لمةوارد لورة تجديةد القدرة على تحمل الديون، مع الت امةات الةدول األعضةاء المسةبقة علةى أسةاس كةل د

 على حدة.

إطار القةدرة علةى تحمةل الةديون، تكةون للبلدان المؤهلة لالستفادة من  تقسيمات دقيقة التفاصيلإدخال   ج ع
 مفصلة لتتواءم مع مستويات التيسيرية.

للمن  بموجب إطار القةدرة علةى تحمةل الةديون، وذلة  لتقةديم دعةم  الضئيلةتخصيص موارد الصندوق   د ع
 مخصوص للبلدان الت: تعان: من إجهاد عاٍل للديون وألشد البلدان فقرا وضعفا.

 القرو  فائقة التيسيرية لل اية. سماعلى من التيسيرية، يعرف بأ إدخال شرط إقرا  جديد بمستوو  ه ع
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وفةة: اإلصةةالح المقتةةرح المعةةرو  فةة: هةةذ  الوثيقةةة، مةةا ال متوقعةةا مةةن الةةدول األعضةةاء االسةةتمرار فةة: دعةةم  -5
وفةةة: كةةةل تجديةةةد مةةةوارد جديةةةد لجميةةةع ، 2011وحتةةةى عةةةام  2007الصةةةندوق فةةة: الت اماتةةةا المعقةةةودة منةةةذ عةةةام 

للصةندوق بالحفةاظ ومةن شةتن ذلة  أن يسةم   .بموجب إطار القدرة على تحمل الةديون المستقبليةالمشروعات 
علةةى مهمتةةا اإلجماليةةة. وبةةدون دعةةم قةةوي لتجديةةد المةةوارد حتةةى مسةةتوو مسةةتهدف فةة: حةةد  األدنةةى، سةةيتقلص 
حجةةةم المةةةن  العامةةةة المسةةةتقبلية وتلةةة  المتةةةوفرة بموجةةةب إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديون مقارنةةةة بالمسةةةتويات 

 السابقة، وذل  ب ية ضمان االستدامة المالية للصندوق.

دارة الصةةةندوق سةةةيناريوهات تتشةةةيرية ل ايةةةات توضةةةيحية لمسةةةاعدة الةةةدول األعضةةةاء علةةةى فهةةةم النةةةواتي وفةةةرت إ -6
المحتملةةةة لفتةةةرة التجديةةةد الثةةةان: عشةةةر للمةةةوارد لجهةةةة التيسةةةيرية والمخصصةةةات، وتحليةةةل أكثةةةر تقسةةةيما إلجهةةةاد 

لقةدرة علةى تحمةل الديون. وتظهر النتائي مستوو أقل من الناحيةة النظريةة لمخصصةات المةن  بموجةب إطةار ا
بالمائةة مةن  100ن، مع السماح للصندوق باالستمرار بتةوفير و الديون للبلدان الت: تعان: من أعلى إجهاد للدي

وف: الوقت نفسا، فهو يبق: على المخصصات والتيسةيرية العاليةة للبلةدان التة: تعةان:  التيسيرية لهذ  البلدان.
 من إجهاد متوسط للديون.

ويةوفر المرونةة للةدول األعضةاء  ،ة، يحافظ هذا المقترح علةى االسةتدامة الماليةة للصةندوقومن الناحية المبدئي -7
لبلةةدان األفقةةر علةةى أسةةاس كةةل الموجهةةة لت امةةات لللتعهةةد بمةةوارد إضةةافية بتسةةلوب ي يةةد بصةةورة مباشةةرة مةةن اال

يعة الممولة مسةبقا وما يؤكد عليا هذا المقترح هو الطب تجديد موارد على حدة بتسلوب شفاف يمكن التنبؤ با.
 لهذ  اةلية، األمر الذي دعما المجلس التنفيذي ف: مناقشات سابقة.

ةليةةة إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل  "التحصةةين"كةةذل  فقةةد تحةةرت إدارة الصةةندوق خيةةارين لتعهةةدات تكةةون بمثابةةة  -8
الةةديون مةةن المسةةاهمات االعتياديةةة للصةةندوق. وهةة: توصةة: باإلبقةةاء علةةى إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون 
ضمن هيكلياتها للمحاسبة واإلبالغ الموجةودة أصةال، وذلة  أل ةرا  الكفةاءة وعلةى ضةوء المعوقةات القانونيةة 

 ف: آن معا. واحدةداتها ألكثر من أداة الت: تواجهها بع  الدول األعضاء ف: إعالن تعه

تقترح هذ  الوثيقة جملة من اإلجراءات المرنة كإصالح لسياسة إطار القدرة على تحمل الديون، وتوفر بع   -9
ث إدارة الصةةندوق الوثيقةةة اسةةتنادا إلةةى الت ذيةةة الراجعةةة مةةن الةةدول حةةدّ األمثلةةة أل ةةرا  توضةةيحية. وسةةوف ت  

، 2019علةةةةةى لجنةةةةة مراجعةةةةةة الحسةةةةةابات فةةةة: نوفمبر/تشةةةةةرين الثةةةةةان:  وثيقةةةةة منقحةةةةةةعةةةةةر  األعضةةةةاء ب يةةةةةة 
 ،2019على المجلس التنفيذي لتبنيها ف: دروتا الت: ستعقد ف: ديسةمبر/كانون األول  وعرضها الستعراضها

 األمر. إلجراء تنقي  إضاف: عليها إذا استدعى أو
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جملة اإلجراءات المقترحة الموصوفة ف: المقطع ثانيا: إصةالح إطةار القةدرة المجلس التنفيذي مدعو الستعرا  
 على تحمل الديون: المبادئ واإلجراءات.

 إطار القدرة على تحمل الديونإصالح 
 أوال مقدمة

إطار القدرة على تحمل الديون كج ء من هيكليتهةا العالميةة للتطةرق تبنت المؤسسات الدولية متعددة األطراف  -1
علةى البلةدان األشةد فقةرا. وقةد تبنةى مجلةس محةافظ: الصةندوق  من جديد تراكم الديونو لتحديات إجهاد الدين 

. ووافقةت الةدول األعضةاء علةى تعةوي  الصةندوق (GC29/L.4) 2007إطار القدرة على تحمل الةديون عةام 
لو كان التمويل بقرو  عوضا عن المن  عندما يحين الوقت لسداد  ستتوفرالت: كانت  العائدةعن التدفقات 

، توقةع الصةةندوق أن تصةل المةن  المتةوفرة بموجةب إطةار القةةدرة 2019وفة: يونيةو/ح يران  أصةل هةذا القةر .
 8.2بحةةدود مقارنةةة  - مليةةار دوالر أمريكةة: حتةةى التجديةةد الحةةادي عشةةر للمةةوارد 2.5علةةى تحمةةل الةةديون إلةةى 

عانظةةر  ايتوجةةب علةةى الةةدول األعضةةاء التعةةوي  عنهةة - وضةةع رأس المةةاليمثةةل الةةذي مليةةار دوالر أمريكةة: 
 الذيل األول .

 وعلى المدو المتوسط، يواجا الصندوق ثالث قضايا هامة تتطلب إصالحا معمقا لهذ  اةلية: -2

يعتبةر تخصةيص حجةوم كبيةرة مةن مةوارد . الحجم غير المستدام من المصادقات الجديدة علىى المىنح (1)
 يةر مسةتدام. وقةد تةراوح مسةتوو المةن  المقدمةة بموجةب  2007المن  الت: يوفرها الصةندوق منةذ عةام 
فةةة: بالمائةةةة مةةةن برنةةةامي القةةةرو  والمةةةن   24بالمائةةةة إلةةةى  17إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديون مةةةن 

 1  ، بمةا يتعةدو وي يةد عةن مةن  الصةندوقأدنةا 1عانظةر الشةكل منذ التجديةد السةابع للمةوارد صندوق ال
ولةةم تةةتم ت طيةةة هةةذ  المةةوارد مةةن خةةالل مسةةاهمات كافيةةة مةةن  بالمائةةة. 6.5األخةةرو التةة: تصةةل إلةةى 

علةةى األثةةر السةةلب: الكبيةةر لاليةةة الحاليةةة إلطةةار القةةدرة علةةى  الضةةوء تةةم تسةةليطو التجديةةدات الجديةةدة. 
فعلةةى  .20182تحمةةل الةةديون علةةى االسةةتدامة الماليةةة للصةةندوق فةة: استعراضةةين مسةةتقلين أجريةةا عةةام 
مليةار دوالر  1.1سبيل المثال، وصلت مساهمات التجديد الحادي عشر لمةوارد الصةندوق إلةى حةوال: 

المتوقعةةةة علةةةى المةةةن  بموجةةةب إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديون  فقةةةاتنال أمريكةةة:، إال أنهةةةا ال ت طةةة:
مليةةار دوالر  1.3التةة: تبلةةغ وحةةدها مةةا يصةةل إلةةى  دوالمي انيةةة اإلداريةةة للتجديةةد الحةةادي عشةةر للمةةوار 

 أمريك:.

                                                      
 .بالمائة من إجمال: برنامي القرو  والمن  6.5المن  العالمية/اإلقليمية والمن  القطرية الت: تصل إلى  1
 .للخدمات االستشارية Alvarez & Marsalتقرير مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق، وتقرير شركة  2
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 1الشكل 

 تطور حجم إطار القدرة على تحمل الديون منذ التجديد السابع وحتى التجديد الحادي عشر للموارد

 
 اتتقلص برنامج القروض والمىنح بسىبا االفتقىار إلىى التعويضىات علىى الصىروفات علىى المصىادق (2)

علةى عكةةس  يةر  مةةن المؤسسةات الماليةةة الدوليةةة . السىابقة بموجىىا إطىىار القىىدرة علىىى تحمىىل الىىديون
األخرو، فإن إطار القدرة على تحمل الديون ف: الصةندوق، الةذي ي طة: فقةط أصةل المبلةغ المسةتحق 

عائدة ال يتم  تدفقاتتعويضا. وبالتال:، فإن أية بل ام قانون: للدول األعضاء إال فوائد ، ال يحمل أي 
خةةالل رأسةةمال الصةةندوق نفسةةا، ممةةا يخلةةق تةةقكال تةةدريجيا فةة: مةةن توفيرهةةا مةةن  ال بةةدالتعةةوي  عليهةةا 

يعيق من القدرة الماليةة للمنظمةة للمصةادقة علةى مةن  وقةرو   القاعدة الرأسمالية للصندوق، وبالتال:
جديةةد العاشةةر للمةةوارد أن الةةدول األعضةةاء لةةم تقةةم علةةى وجةةا العمةةوم بتقةةديم تظهةةر تجربةةة الجديةةدة. وت  
إضةةةافة إلةةةى مسةةةاهماتها  ،إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديونوي  عةةةن للتعةةةبصةةةورة كاملةةةة مسةةةاهمات 

 األساسية ف: التجديد.

خةةالل السةةنوات األولةةى مةةن مخطةةط . تنىىامي توجتىىات إجتىىاد الىىديونط ممىىا يتطلىىا تمىىويال تيسىىيريا (3)
مةةن  مسةةتقرا. إال الإطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون، بقةة: عةةدد البلةةدان المؤهلةةة للحصةةول علةةى تمويةةل 

بالمائةةة مةةن البلةةدان المؤهلةةة  58و ةةدت حةةوال:  ،السةةنوات الماضةةية، ت ايةةد الةةدين العةةالم: أنةةا، وخةةالل
للبلةةدان بموجةةب إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون المشةةتر  بةةين البنةة  الةةدول: وصةةندوق النقةةد الةةدول: 

وهةو  - معرضةة لخطةر مرتفةع إلجهةاد الةديون أو أنهةا فعةال تعةان: مةن إجهةاد الةديونمنخفضة الدخل 
عانظر الملحق األول . ويةؤدي ذلة  إلةى تفةاقم  2013ما يصل إلى ضعف رقم هذ  الفئات خالل عام 

 ن األوليتين على الصندوق.يأثر القضيت

طةةار ، استشةةارت إدارة الصةةندوق الةةدول األعضةةاء بهةةدف تقةةدير إجةةراءات اإلصةةالح المحتملةةة إل2017منةةذ عةةام  -3
بصورة أكبر با ثيقة إصالحا لهذ  اةلية بهدف خلق رابط يمكن التنبؤ القدرة على تحمل الديون. وتقترح هذ  الو 
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بين الدعم المخصوص من الدول األعضاء للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وقدرة الصندوق على تةوفير التمويةل 
 .3لتل  البلدان بتسلوب مستدام

ذا لةةم يةةتم إصةةالح آليةةة  -4 الصةةندوق إلةةى تقلةةيص برنامجةةا للقةةرو  ، فسةةيحتاج إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونوا 
مةةةن التجديةةةد الثةةةان: عشةةةر للمةةةوارد، وذلةةة  مةةةن خةةةالل اقتطةةةاع األمةةةوال الضةةةرورية للتعةةةوي  عةةةن  ءاوالمةةةن  بةةةد
والتجديةةد الحةةادي عشةةر للمةةوارد مةةن  2007، التةة: جةةرت بةةين عةةام: إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونصةةروفات 

ون لهذا األمر تبعات علةى قةدرة الصةندوق علةى اإليفةاء بمهمتةا . وسيكالمساهمات الجديدة ف: تجديدات الموارد
 واإلبقاء على أثر  اإلنمائ:.

فة:  .طةار القةدرة علةى تحمةل الةديونمن هةذ  الوثيقةة مخططةا لمبةادئ اإلصةالح الفعةال إل الثان:ويضع المقطع  -5
. ويةةوفر المقطةةع الرابةةع تقةةديرا فةة: المسةةتقبلمسةةتدام للمةةن  الجمةةال: اإلحجةةم الحةةين يصةةف المقطةةع الثالةةث تقريةةر 

بمةةةا  إطةةار القةةدرة علةةةى تحمةةل الةةديونأوليةةا لمحاكةةاة للتيسةةيرية فةةة: التجديةةد الثةةان: عشةةر للمةةةوارد ومخصصةةات 
خيارين لهيكلة آلية إطار القدرة علةى تحمةل الةديون. أمةا  الخامسيتماشى مع اإلصالح المقترح. ويوفر المقطع 

 .قترح الخطوات التالية للمض: قدماالمقطع السادس فيوفر االستنتاجات وي

 : المبادئ واإلجراءاتإطار القدرة على تحمل الديونإصالح  -ثانيا

خيةةةةارات المعروضةةةةة علةةةةى الةةةةدورة الخامسةةةةة والعشةةةةرين بعةةةةد المائةةةةة للمجلةةةةس التنفيةةةةذي فةةةة: البمةةةةا يتماشةةةةى مةةةةع  -6
 اإلصالح المقترح بالمبادئ التالية: يتوجا، 2018ديسمبر/كانون الثان: 

  وحتةةى  2007منةةذ عةةام  إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونمصةةادقات بموجةةب الالتعةةوي  الفعةةال عةةن
 التجديد الحادي عشر للموارد؛

  وفقةةةا للقةةةدرة الماليةةةة  إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديونللمصةةةادقات المسةةةتقبلية علةةةى  المسةةةبقالتمويةةةل
 للصندوق؛

  إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونالمتةةوفرة للصةةندوق لتةةوفير المةةن  بموجةةب  الضةةئيلةتخصةةيص المةةوارد 
 .مخصوص للبلدان الت: تعان: من إجهاد عاٍل للديونالدعم توفير الل

إطةةار إصةةالحا مرنةةا لسياسةةة  ،مجتمعةةة ،اإلجةةراءات التةة: تعةةر مةةن وبنةةاء عليةةا، تقتةةرح إدارة الصةةندوق جملةةة  -7
فة: الصةندوق منةةذ التجديةد الثةان: عشةةر للمةوارد وصةاعدا، ممةةا يسةم  بتشةذيب الحةةل  القةدرة علةى تحمةل الةةديون

المقترح ف: كل دورة من دورات تجديةد المةوارد. ويةرد وصةف لخطةة العمةل أدنةا  وهة: مفصةلة بصةورة أكبةر فة: 
 :16إلى  8الفقرات من 

ي  كامةل عةن سيضمن تبن: مبدأ المستوو المستهدف للتجديةد كحةد أدنةى أن يحظةى الصةندوق بتعةو   1ع
حتةةةى نهايةةةة التجديةةةد  إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديونجميةةةع المشةةةروعات المصةةةادق عليهةةةا بموجةةةب 

                                                      
استعراض إطار القدرة على ع ثالثة خيارات إلطار القدرة على تحمل الديون، عرضت إدارة الصندوق 2018ف: ديسمبر/كانون األول  3

وقرر المجلس التنفيذي التشاور مع قوائم الدول  .EB 2018/125/R.44) ، الوثيقةتحمل الديون في الصندوق ومقترح بشأن نهج مستقبلي
بشتن الخيار المفضل عوهو الخيار الثان: . ويقترح الخيار الثان: إيجاد آلية  اةراءاألعضاء وعواصمها لضمان التوصل إلى اتفاق ف: 

مسبقة التمويل إلطار القدرة على تحمل الديون، عالوة على استعرا  معايير األهلية لالستفادة من إطار القدرة على تحمل الديون. ومن 
بصورة مسبقة ف: القرو  المتوفرة بموجب إطار القدرة على تحمل شتن ذل  أن يسم  للدول األعضاء بتقرير كم تر ب ف: المساهمة با 

 الديون بما يتعدو وي يد عن مساهماتها األساسية وعن الت اماتها السابقة بالتعوي  عن إطار القدرة على تحمل الديون.
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على على المدو المتوسط كمًا قدرة الصندوق  بتحديدالحادي عشر للموارد. ومن شتن ذل  أن يسم  
للتعةوي   محةدداً على المن  من خةالل إجةراء شةفاف للقةدرة علةى تمويةل المةن  يعكةس مسةتوو  اإلبقاء

عةةةن المةةةن  بتقصةةةى حةةةد ممكةةةن و/أو تمويةةةل الحةةةد األقصةةةى مةةةن المةةةن  لضةةةمان عةةةدم تقكةةةل رأسةةةمال 
 الصندوق مع مرور الوقت.

إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل اسةةتناد أي تمويةةل جديةةد بموجةةب  ديناميةةة ممولةةة مسةةبقا لضةةمانإيجةةاد آليةةة   2ع
على المساهمات المسبقة للدول األعضاء على أساس كل دورة من دورات تجديد الموارد على  الديون
 حدة.

، إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديونلالسةةةتفادة مةةةن  للبلةةةدان المؤهلةةةة دقيقةةةة التفاصةةةيلإدخةةةال تقسةةةيمات   3ع
 وائم مستويات التيسيرية.تل ةمفصل

لةديون وألشةد اان التة: تعةان: مةن إجهةاد ف: الصندوق فقةط لةدعم البلةد الضئيلةتخصيص موارد المن    4ع
 البلدان ضعفا وفقرا.

جل أتيسيرية أعظم، بما ف: ذل   التيسيرية لل اية مع فائقة القرو  إدخال شرط إقراض: جديد، وهو  5ع
 سداد وفترة سماح طويلتين.

 تحمةل الةديونإطةار القةدرة علةى ن بةين العناصةر الرئيسةية إلصةالح مة :إطار القدرة على تحمل الىديونإضافية  -8
 إطةار القةدرة علةى تحمةل الةديونالمنبثقةة عةن المصةادقات بموجةب  بالت اماتهةا باإليفةاءاسةتمرار الةدول األعضةاء 

. واسةةتمرارها فةة: دعةةم هةةذا اإلطةةار فةة: المسةةتقبل 4وحتةةى نهايةةة التجديةةد الحةةادي عشةةر للمةةوارد 2007منةةذ عةةام 
التعويضةةات أن تسةةةتمر فةةة: كونهةةا إضةةةافة علةةةى لمثةةةل هةةةذ   لتجنةةب تقكةةةل رأسةةمال الصةةةندوق وسةةةيولتا، ينب ةة:و 

ذا لةم يةتم ضةمان إضةافية هةذ  األمةوال، فإنةا  مةن اسةتخدام مةوارد  ال بةدمستوو المساهمات األساسية السةابقة. وا 
والمةن   ؛والموارد من مخصصات المن   ير المسةتخدمة ؛القرو  األخرو، مثل تل  المخصصة لبرامي المن 

 .5أو أية مصادر أخرو ؛المل اة

فةة: المقطةع التةةال:،  الةةوارد وصةفهما علةى تمويةةل المةن  القةةدرةيتضةمن المسةتوو المسةةتهدف للتجديةد كحةةد أدنةى و  -9
 ، و يرهةا مةةن المةةن  إطةةار القةدرة علةةى تحمةل الةةديونمسةتوو مقترحةةا إلجمةال: المةةن  عأي تلة  المتةةوفرة بموجةب 

 وفقا لمستوو مساهمات الدول األعضاء و يرها من التدفقات.

                                                      
يك: بنهاية التجديد الحادي عشر للموارد. مليار دوالر أمر  2.5تشير التقديرات إلى أن الت امات إطار القدرة على تحمل الديون ستصل إلى  4

مليار دوالر أمريك:. وسجل هذا الرصيد ف:  1.9، كان الصندوق قد صادق بالفعل على 2018ديسمبر/كانون األول  31وحتى تاريخ 
أمريك: ف: فترة مليون دوالر  3.4. ويصل التعوي  اإلضاف: المستلم إلى رأسمالاالمي انية العامة للصندوق على أنا مكون سالب من 

 مليون دوالر أمريك: ف: فترة التجديد الحادي عشر للموارد. 39.5التجديد العاشر للموارد و
التمويل المخصص ب ظيمكن استخدام نهي الحجم المعّدل كمصدر للتمويل. ونهي الحجم المعدل هو آلية يمكن من خاللها االحتفا 5

تو يعا إلى بلدان أخرو أو استخداما للتعوي  عن الفائدة المتنا ل عنها بموجب هذا اإلطار.  أوبموجب إطار القدرة على تحمل الديون 
بالمائة لجميع البلدان المستلمة المستفيدة من نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، ولم يحتفظ  5وتاريخيا، أعاد الصندوق تخصيص 

م عنا وضع مال: أضعف. كذل  وتاريخيا، احتفظت المؤسسات المالية الدولية بتي مبلغ للتعوي  عن الفائدة المتنا ل عنها، مما نج
بالمائة من موارد المن  الت: كانت  20األخرو عباستثناء المؤسسة الدولية للتنمية ف: تجديدها الثامن عشر للموارد  بجميع أو ج ء من 

ومن ثم كانت تعيد تو يع المخصص المتبق: كقرو   .ل عنهاتضاف إلى سيولتها بهدف تحقيق التوا ن وتعوي  أسعار الفائدة المتنا  
باستخدام منهجية نظام تخصيص الموارد على أساس األداء. وسوف ينظر الصندوق ف: تبعات إدخال تعديالت على هذا النهي من 

دولية األخرو كج ء من ح مة بالمائة ف: حد  األقصى، على نحو مشابا لما تفعلا المؤسسات المالية ال 20مستوو صفر إلى ما يصل إلى 
 من احتياجات إطار القدرة على تحمل الديون اإلجمالية.
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فة: مسةتوو  تقسةيم دقيةق التفاصةيلاإلطةار إمكانيةة تةوفير  دخلسةوف ي ة للتيسىيرية: دقيقة التفاصيلالتقسيمات  -11
تيسةةةيرية المةةةوارد بةةةين البلةةةدان. وبنةةةاء علةةةى طلةةةب الةةةدول األعضةةةاء، يمكةةةن للصةةةندوق أن يةةةدخل بعةةة  العوامةةةل 

دقيةةق التقسةةيم مةةا عمةةق وتوجةةا مثةةل الهشاشةةة علةةى سةةبيل المثةةال. وأ التقسةةيم دقيةةق التفاصةةيلاإلضةةافية فةة: هةةذا 
 مستويات أو المجاالت، فيمكن تقريرها ف: كل دورة من دورات تجديد الموارد.الوعدد  التفاصيل

إلةةى المةةن  المتةةوفرة بموجةةب إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون،  : وباإلضةةافةفائقىىة التيسىىيرية لل ايىىةالقىىروض  -11
سةةةيكون لةةةدو الصةةةندوق ثالثةةةة شةةةروط إقراضةةةية وهةةة:: العاديةةةة، والمختلطةةةة، والتيسةةةيرية لل ايةةةة. وبموجةةةب هةةةذا 

إطةار القةدرة مؤهلة بعد اةن لالستفادة مةن المةن  المتةوفرة بموجةب  6المقترح الحال:، لن تكون البلدان "الصفراء"
. ولت ويد هذ  البلدان بتعلى قدر ممكن من التيسيرية المستدامة، تم اقتراح إدخةال أداة رابعةة حمل الديونعلى ت

ويمكةن وضةع الشةروط الماليةة  .لإلقرا  على شكل قر  بتيسيرية أعلى من القرو  التيسيرية لل اية الحالية
 لل اية بصورة فائقة ف: كل فترة من فترات تجديد الموارد. للقرو  التيسيرية

والتمويةل بشةروط تيسةيرية التيسةيرية لل ايةة  فائقة وسوف تتوفر للبلدان ح مة إجمالية تجمع بين المن  والقرو  -12
ت وسيؤدي الجمع بين األدوا .دقيقة التفاصيل تقسيمات الج ئيةالو وفقا لكل وضع بلد فيما يتعلق بإجهاد الديون 

التمويليةةة بنةةاًء علةةى المةةوارد المتوقعةةة إلةةى أعلةةى قةةدر ممكةةن مةةن مخصصةةات للبلةةدان الفقيةةرة، مةةع األخةةذ بعةةين 
 االعتبار ظروف ديون كل واحد منها واالستدامة المالية للصندوق.

للبلةةدان "الحمةةراء"  إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونويركةة  هةةذا المقتةةرح علةةى اسةةتخدام التمويةةل بةةالمن  بموجةةب  -13
، إطةار القةدرة علةى تحمةل الةديونيهدف إلى توفير أكبر قةدر مةن المخصصةات للبلةدان المؤهلةة لالسةتفادة مةن و 

 الضةئيلةونظةرا للطبيعةة  لكةل مةن البلةدان والصةندوق ضةمان اسةتدامتها. التة: يمكةن مع أكبر قدر من التيسةيرية
لموارد المن  فإن المقترح يعط: األولوية لتوفير تل  الموارد للبلدان الت: تعان: من أعلةى خطةر إلجهةاد الةديون 

 . أو أنها فعال تعان: من إجهاد الديونع

                                                      
وفقا لنظام إشارات المرور الذي يستخدما كل من صندوق النقد الدول: والبن  الدول:، تعتبر البلدان الت: تعان: من أكبر خطر إلجهاد  6

ين أن البلدان الت: تعان: من خطر متوسط إلجهاد الديون تعتبر بلدانا الديون أو أنها تعان: من إجهاد الديون بلدان "حمراء" ف: ح
 ."صفراء"
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 نهي الصندوق المقترح إلقرا  كال الفئتين من البلدان: 2يلخص الشكل  -14

 2الشكل 

 إطار القدرة على تحمل الديونتطور 

 

ولكنهةا ستسةتلم  إطةار القةدرة علةى تحمةل الةديونبعد اةن مكونا من المةن  بموجةب  "الصفراء"تستلم البلدان  نول -15
لقةدرتها علةى تحمةل الصةدمات  ، وفقةافائقة التيسيرية لل ايةةوبشروط خليطا من القرو  بشروط تيسيرية لل اية 

 م يد من التفاصيل .لعانظر المقطع الرابع ل

إطةار القةدرة علةى تحمةل وسوف يخضع كل تجديد مستقبل: مةن تجديةدات المةوارد لتقةدير مسةتقل لمسةتوو حجةم  -16
محدثةةةةة، الماليةةةةة السةةةةقاطات اإلللبلةةةةدان المتلقيةةةةة. وسةةةةوف يةةةةتم تقريرهةةةةا فةةةة: سةةةةياق  اةوالتيسةةةةيرية المعطةةةة الةةةةديون

 .واألولويات اإلنمائية والقدرة المالية

 وحجم المنح إطار القدرة على تحمل الديونتقرير  -اثالث

الهيكليةة الماليةة أن ، أشةارت العديةد مةن الدراسةات الداخليةة والخارجيةة إلةى األولكما تمت مناقشةتا فة: المقطةع  -17
لقةدرة لاسةتدامة مستدامة. ويقترح هذا المقطع نهجا لتقدير إطار أكثةر  تليسيا األساسية للصندوق وآلية المن  ف

 .7، وحجم حافظة من  منتظمةعلى تحمل الديون

وق من خالل تنفيذ نهي حصيف وملة م ماليةا لتخصةيص مةوارد  ال بد من الحفاظ على االستدامة المالية للصند -18
األساسةةية. وبالتةةةال:، فإنةةةا مةةةن الضةةةروري تحديةةةد مكونةةةات المسةةتوو المسةةةتهدف للتجديةةةد فةةة: حةةةد  األدنةةةى التةةة: 
ستتضةةّمن مسةةتوو التمويةةل الةةذي يمكةةن للصةةندوق أن يتحمةةل تةةوفير  كمةةن ، والمةةوارد المطلوبةةة التةة: ال بةةّد مةةن 

                                                      
مليون دوالر أمريك:  850ف: التجديد الحادي عشر للموارد خصصت المعادلة الحالية لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء مبلغ  7

من هذا اإلطار، ف: حين كان المبلغ الفعل: اإلجمال: بعد التعديل  كمن  بموجب إطار القدرة على تحمل الديون للبلدان المؤهلة لالستفادة
مليون دوالر  227.5مليون دوالر أمريك:. ووصل إجمال: المن  األخرو ف: فترة التجديد الحادي عشر للموارد إلى  586رية يأل را  التيس

 .أمريك:

إطار القدرة على تحمل 
 الديون السابق

البلدان التي تعاني من 
خطر متوسط إلجتاد 

 الديون 

من  بموجب إطار 
 القدرة عل تحمل الديون

من  بموجب إطار 
 القدرة عل تحمل الديون

قرو  بشروط فائقة 
+ قرو   التيسير لل اية

 بشروط تيسيرية لل اية

من  بموجب إطار القدرة 
تحمل الديون+ قرو   ىعل

 بشروط تيسيرية لل اية

البلدان التي تعاني من 
إجتاد الديون أو من مستوى 
 عاٍل من خطر إجتاد الديون

إطار القدرة على تحمل 
 الديون الجديد
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لحفاظ على رأسمال الصندوق بحيث يرتبط كالهما بكمية التمويل التة: يتلقاهةا الصةندوق تخصيصها للقرو  ل
 من الدول األعضاء.

المسةتوو األعلةى إلجمةال: المةن  القدرة على تمويةل المةن   إجراء ضعي، سالتخصيصلهذا  ولتوفير إجراء تقدير -19
بةد لمسةاهمات تجديةدات  األعضةاء. والف: برنامي القةرو  والمةن  فة: الصةندوق وفقةا لحجةم مسةاهمات الةدول 

الموارد ف: الصندوق من أن ت ط: الحد األدنى: أي تكاليفا التش يلية؛ ومنحا العادية؛ ومنحا الجديدة بموجب 
المصةةادق عليةةا الةةذي لةةم يةةتم  إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون؛ وأي جةة ء مةةن إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون

 ل الدول األعضاء ف: الصندوق.التعوي  عنا بصورة إضافية من قب

 3الشكل 

 التخصيص المبسط للمستوى المستتدف للتجديد في حده األدنى
 

والمةةن   طةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونأعةةال ، سةةوف تنبثةةق الحافظةةة المسةةتدامة إل 3كمةةا يشةةار إليةةا فةة: الشةةكل  -21
إطةار القةدرة علةى تحمةةل العاديةة كلمةا كانةت القةدرة علةةى تمويةل المةن  أكبةر مةةن مجمةوع المةن  المتةوفرة بموجةةب 

إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل و يرهةةا مةةن المةةن ، بحيةةث يمةةول جةة ء مةةن التجديةةد أيضةةا قروضةةا جديةةدة. أمةةا  الةةديون
ت كلمةا كانةت القةدرة علةى تمويةل المةن  عةاج ة  ير المسةتدام والحجةم  يةر المسةتدام للمةن  العاديةة فسينشة الديون

عن تمويل إجمال: المن  المخصصة الت: ستحتاج للتمويل من خالل التدفقات العائةدة. وعلةى المةدو المتوسةط 
والطويل، سةيؤدي ذلة  إلةى برنةامي أساسة: أصة ر للقةرو  والمةن  وتقكةل للقاعةدة الماليةة للصةندوق، ألن هةذ  

 الصندوق ععلى خالف القرو  الت: تبقى ف: موا نة الصندوق . األموال لن تتدفق عائدة إلى

 تالصندوق الحجم المستدام، وبالتال: قّلصة ها: يخصصتح مة حجم التمويل بالمن  ال توحتى تاريخا، تجاو   -21
مةن قةدرة الصةندوق  ممةا قلةص بةدور من قدرتا على تمويل قرو  جديدة وذل  بسبب تقكل قاعدتا الرأسمالية. 

علةةةى االسةةةتمرار فةةة: تةةةوفير نفةةةس المسةةةتوو مةةةن القةةةرو  فةةة: المسةةةتقبل. أمةةةا مةةةع اةليةةةة الجديةةةدة، فةةةإن مسةةةتوو 
مةةةن التعةةةوي  علةةةى المصةةةادقات السةةةابقة  ةالمسةةةاهمات األساسةةةية فةةة: تجديةةةد المةةةوارد والفجةةةوة المتوقعةةةة والفعليةةة

طةار اسةية التة: تقةرر الحجةم المسةتدام للمةن  وإلالمحركةات األس ستشةكل إطار القدرة على تحمل الديونبموجب 
فة: كةل تجديةد مةن تجديةدات المةوارد، ممةا يمّكةن الصةندوق مةن اإلبقةاء علةى برنامجةا  القدرة على تحمل الةديون
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للقةةرو  والمةةن  فةة: المسةةتقبل. ونتيجةةة لةةذل ، لةةن يكةةون حجةةم المةةن  العاديةةة بعةةد اةن مقةةررا بنسةةبة ثابتةةة مةةن 
 برنامي القرو  والمن .

 محاكة للتيسيرية والتخصيص في التجديد الثاني عشر للموارد -رابعا

مسةةةتويات التيسةةةيرية والمخصصةةةات القطريةةةة  تتةةةداخلفةةة: أيةةةة عمليةةةة تخصةةةيص تعتمةةةد علةةةى مةةةوارد محةةةدودة،  -22
وتتشاب . ويوفر هذا المقطع سيناريو تتشيري لمساعدة الدول األعضةاء علةى فهةم كيةف يمكةن لهةذين المت يةرين 

 ف: التجديد الثان: عشر للموارد ضمن اةلية المقترحة.ن يتفاعال أ

هةذا المثةال البسةيط أل ةرا  إيضةاحية فقةط، وهةو يظهةر المسةتويات الناجمةة مةن التيسةيرية وخلطةة مةةن  ويتةوفر -23
 األدوات الت: يمكن للصندوق أن يوفرها. وتفتر  هذ  العملية شروط التمويل التالية:

 بالمائةةة مةةن  100ن و ن أو مةةن خطةةر عةةاٍل إلجهةةاد الةةديو د الةةديسةةتتلقى البلةةدان التةة: تعةةان: مةةن إجهةةا
 ؛مخصصاتها على شكل من 

 ن والت: تتسم بةبع  المجةال أو بمجةال محةدود و أما البلدان الت: تعان: من خطر محدود إلجهاد الدي
 تيسةةيرية لل ايةةةةال فائقةةة قةةرو بالمائةةة مةةن مخصصةةاتها بشةةروط  80سةةتتلقى  8السةةتيعاب الصةةدمات

 ؛بالمائة بشروط تيسيرية لل اية 20و

  فةةة: حةةةين سةةةتتلقى البلةةةدان التةةة: تعةةةان: مةةةن خطةةةر متوسةةةط إلجهةةةاد الةةةديون التةةة: تتسةةةم بمجةةةال كبيةةةر
بالمائةةة مةةن مخصصةةاتها بشةةروط تيسةةيرية لل ايةةة محسةةّنة عبشةةروط إقةةرا   100 اتالسةةتيعاب الصةةدم

لل ايةة  مةن خةالل تطبيةق شةروط السةداد المتبعةة للةدول  تيسةيرية مةن شةروط اإلقةرا  التيسةيرية أعلةى
 الص يرة.

أدنةةا  عنصةةر المةةن  فيمةةا يةةوفر  الصةةندوق حاليةةا والسةةيناريو المقتةةرح. ويتضةةمن الملحةةق الثةةان:  1 يقةةارن الجةةدول -24
لكةل فئةة مةن هةذ   دتقديرا للتركيبة المحتملةة للبلةدان "الحمةراء" و"الصةفراء" فة: فتةرة التجديةد الحةادي عشةر للمةوار 

 .9الفئات

 1الجدول 
 لعنصر المنحة في البلدان التي تعاني من إجتاد الديون مقارنة

  

  -خطر عال إلجتاد الديون إجتاد الديون أو من عنصر المنحة للبلدان التي تعاني من 
 "اإلشارة الضوئية الحمراء"

السياسة األساسية إلطار القدرة على 
 تحمل الديون 

التجديد 
الحادي عشر 

 للموارد

اإلصالحات المقترحة المخصوصة بالتجديد 
 الثاني عشر للموارد 

 والت: تعان:البلدان الت: تعان: من إجهاد الديون 
 خطر عال إلجهاد الديون من

100% 91% 100% 

  

  -للديون  محدودعنصر المنحة للبلدان التي تعاني من خطر 
 "اإلشارة الضوئية الصفراء"

                                                      
إلطار القدرة على وفقا انظر الملحق الثان: للحصول على وصف لمتانة وضع الديون وتصنيفها حسب طبيعة وتنوع التعر  للديون،  8

 .للبن  الدول:/صندوق النقد الدول:تحمل الديون 
هذا السيناريو، لم يتم إجراء  . وف:تيسيرية لل ايةالفائقة  من الملحق الثان: شروط تمويل القرو  المتوفرة بشروط الثان: يعر  القسم 9

 ."الصفراء"و "الحمراء"بهدف تعظيم المخصصات القطرية للبلدان  الحجم المعدلاقتطاع لنهي 
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السياسة األساسية إلطار القدرة على 
 تحمل الديون 

التجديد 
الحادي عشر 

 للموارد

اإلصالحات المقترحة المخصوصة بالتجديد 
 الثاني عشر للموارد 

البلدان الت: تمتل  مجاال ضئيال الستيعاب 
 الصدمات 

79% 69% 

71% 

البلدان الت: تمتل  مجاال معتَبرا الستيعاب 
 الصدمات

63% 

 

مةةةةن الملحةةةةق الثةةةةان:، الةةةةذي يشةةةةير إلةةةةى  2ظهةةةةر النةةةةاتي المتوقةةةةع لهةةةةذا الخيةةةةار بةةةةالقيم الدوالريةةةةة فةةةة: الجةةةةدول يو  -25
وشةروط تيسةيرية  لل ايةة تيسةيريةفائقة المخصصات منفصلة لعنصر المنحة، وشروط القرو  المتوفرة بشروط 

تراجةةةةع ضةةةةئيل  الةةةةديونإطةةةةار القةةةةدرة علةةةةى تحمةةةةل لل ايةةةةة. وسةةةةينجم عةةةةن نةةةةدرة تةةةةوفر المةةةةن  المسةةةةتدامة بموجةةةةب 
ولكةن مةةن شةتن هةةذا التقلةيص أن يسةةم   مقارنةة بالتجديةةد الحةادي عشةةر للمةوارد. "الحمةةراء"لمخصصةات البلةدان 

مةا حجةم التخصةيص للبلةدان أبالمائة مةن شةروط المنحةة للبلةدان المثقلةة بالةديون. و  100للصندوق باإلبقاء على 
 فسيتم اإلبقاء عليا على حساب تقليص ضئيل ف: التيسيرية. "الصفراء"

مةن التجديةد الحةادي عشةر للمةوارد، سةوف يحتةاج  اً بةدء "الحمةراء"الحجةم للبلةدان  بةنفسمخصةص  وبهدف توفير -26
على شكل قر  عكما كان الحال عليا  هاالصندوق لإلبقاء على إمكانية قبول هذ  البلدان لج ء من مخصصات

فائقةةة . وفةة: حةةال اقتةةرح المجلةةس التنفيةةذي مكونةةا طوعيةةا لقةةر  بشةةروط 10فةة: التجديةةد الحةةادي عشةةر للمةةوارد 
على أساس مستدام، سيكون باإلمكان اإلبقاء على مخصةص مسةتدام  "الحمراء"لبلد من البلدان  لل اية تيسيريةال

الخيةةار الةةذي قةةد يةةؤدي إلةةى تفةةاقم إجهةةاد الةةدين علةةى البلةةدان، وربمةةا لةةن يكةةون  الهةةذ  الفئةةة. وال تقتةةرح اإلدارة هةةذ
وفةة: حةةال تةةم تةةوفير هةةذ  اإلمكانيةةة علةةى أسةةاس دائةةم، سةةتحتاج  متسةةقا مةةع أفضةةل الممارسةةات الدوليةةة الحاليةةة.

دي إلةى خلةق . ويمكةن لةذل  أن يةؤ العتماد على قدراتها الكاملة إلدارة مثل هذا الةدين اإلضةاف:لالبلدان المعنية 
فةة: الملحةق الثةةان: مخةةرج  3ظهةةر الجةدول خطةر ائتمةةان: أعلةى بالنسةةبة للصةندوق. وأل ةةرا  إيضةةاحية فقةط، ي  

 مثل هذ  العملية.

وتظهةةر خبةةرة الصةةندوق حتةةى تاريخةةا فةة: التجديةةد الحةةادي عشةةر للمةةوارد بةةتن البلةةدان المثقلةةة بالةةديون  البةةا مةةا  -27
د تتكةةدت هةةذ  المالحظةةة أيضةةا مةةن خةةالل اسةةتعرا  منتصةةف تفضةةل حجومةةا أكبةةر عةةن التيسةةيرية األكبةةر. وقةة

خةةالل فتةةرة تجديةةد مواردهةةا الثةةامن  االمةةدة الةةذي قامةةت بةةا المؤسسةةة الماليةةة الدوليةةة لمرفةةق توسةةيع النطةةاق لةةديه
عشر. وف: هذ  االستعرا ، دعت بلدان عديدة لتوفير موارد  ير تيسيرية لمرفق توسيع النطاق بهدف الجمةع 

تيسةةةةيرية مةةةةن المؤسسةةةةة الدوليةةةةة للتنميةةةةة وتلطيةةةةف شةةةةروط التمويةةةةل اإلجماليةةةةة لمشةةةةروعاتها فةةةة: بةةةةين مواردهةةةةا ال
 .11القطاعات الهامة اجتماعيا

                                                      
أحد السبل الرامية إلى االستمرار ف: دعم البلدان الت: تمتل   "الحمراء"للبلدان  فائقة التيسيرية لل ايةتعتبر إمكانية توفير القرو  بشروط  10

برامي أكبر، مما قد تترجم إلى مخاطر ائتمانية أعلى بالنسبة للصندوق. وستمّكن صيا ة ر بة الصندوق ف: األخذ بالمخاطر االئتمانية ف: 
بمثل هذا النوع من  "الصفراء"و "الحمراء"يد البلدان بيان الر بة ف: األخذ بالمخاطر المجلس التنفيذي من التعبير عن ر بتا ف: ت و 

 التيسيرية بافترا  مستوو معين من الخطر االئتمان:.
حتى تاريخا، حظيت الت ييرات الطارئة على نسبة المن  ف: مخصصات التجديد الحادي عشر للموارد للبلدان المؤهلة لالستفادة من هذا  11

مليون دوالر أمريك:  الحصة  4.5  بلدان وهما كيربات: وساموا علكل واحد منهما مخصص قدر  ورف ؛بلدا 32من أصل  18اإلطار بقبول 
دوالر أمريك: لكل منها. وبلغ إجمال: المخصصات الت: قبلتها البلدان المعنية  900 000الطوعية لقر  بشروط تيسيرية لل اية بما يعادل 

جهاد متوسط للديون، وتمثل إبلدان تعان: من خطر  10مليار دوالر أمريك:. وقبلت  1.2مليون دوالر أمريك: من أصل إجمال: قدر   722
إلجهاد  بلدان تعان: من إجهاد الديون أو خطر عال   8بالمائة من حجم هذ  الفئة الشروط الجديدة لمخصصاتها ذات الصلة. كما قبلت  67
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البلةدان للمةةوارد المختلطةة المقترحةة، فةةإن أثةر هةةذا الت ييةر المكيةف للتيسةةيرية وحجةم المةةن   أهليةةةوشةريطة تقةدير  -28
بالمائةة مةن المةوارد األساسةية للبلةدان منخفضةة الةدخل والبلةدان متوسةطة  90قةدر   امخصصة سيخصةصالمقدر 

بالمائةةةةة ألفريقيةةةا جنةةةةوب  45 بحةةةدود حافظ علةةةةى نسةةةبة دنيةةةةا تقةةةدرسةةةي فإنةةةاالةةةدخل مةةةن الشةةةةريحة الةةةدنيا، كةةةةذل  
 الصحراء.

 إطار القدرة على تحمل الديونهيكلية آلية  -خامسا

باعتمةةاد نمةةوذج المسةةاهمة  لقةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونمسةةتدام لمسةةبق إلطةةار اللتمويةةل لتةةم تحةةري آليةةات متعةةددة  -29
" أي تمويل مةن المصةادر األخةرو للصةندوق. وباتبةاع توجيهةات المجلةس تحصينواستنادا إلى إمكانية الحماية "

 التنفيذي، نظرت إدارة الصندوق ف: احتمالين لهيكلة المساهمات المسبقة:

 أل ةةةرا   إطةةار القةةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونيقتةةةرح هةةيكال ضةةمن الصةةندوق يةةةتم فيةةا فصةةل : الخيىىار ألىىف
 ؛المحاسبة واإلبالغ مع إبقائا مكونا من الموارد األساسية للصندوق

 دراج هةذ يقتةرح إيجةاد حسةةاب أمانةة كقليةة ل ةةر  مخصةوص  :الخيىار بىىاء اةليةةة ضةمن القةوائم الماليةةة  وا 
 الموحدة للصندوق.

هذين الخيارين فترد ف: الملحةق الثالةث. ونظةرا للم ايةا الهامشةية لحةل حسةاب األمانةة، توصة:  أما م ايا وعيوب -31
ضةةمن الصةةندوق  كةةتكثر الخيةةارات  طةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونإدارة الصةةندوق باتبةةاع الخيةةار ألةةف عآليةةة إل

القةدرة علةى تحمةل إطةار مالءمة. ومةن شةتن ذلة  أن يضةمن حجمةا أكبةر مةن المةوارد المتةوفرة للتمويةل بموجةب 
نما ا  ، وتمكين الصندوق من اإلبقاء على استدامتا المالية. ولن يولد هذا الحل تكاليف تش يلية إضافية، و الديون

سيسةةم  برصةةد أبسةةط مةةن خةةالل اإلجةةراءات الموجةةودة للهيئةةات الرئاسةةية للصةةندوق، مةةع األخةةذ بعةةين االعتبةةار 
 عضاء ف: توفير أداتين منفصلتين للمساهمة.المعوقات القانونية الت: تواجهها بع  الدول األ

 االستنتاج وسبل المضي قدما -سادسا

 معقةةد لةةا تبعةةات اسةةتراتيجية، وتشةة يلية وماليةةة لتحةةد  تعتةةرف إدارة الصةةندوق بةةالت ام الةةدول األعضةةاء بإيجةةاد حةةل  -31
مسةةتداما مرنةةا واقعيةةا لجهةةة . وتعتقةةد إدارة الصةةندوق بةةتن المقتةةرح الةةوارد فةة: هةةذ  الوثيقةةة يمثةةل نهجةةا بعيةةدة األمةةد

المبةةةادئ، التةةة: يمكةةةن ترجمتهةةةا إلةةةى جملةةةة عمليةةةة مةةةن اإلجةةةراءات. وتلتةةة م اإلدارة باالسةةةتمرار بتةةةوفير المسةةةاعدة 
للبلةةدان التةة: تتسةةم بةةتعلى االحتياجةةات اإلنمائيةةة فةة: المسةةتقبل، ومواءمةةة هةةذ  المسةةاعدة لتوجهةةات وظةةروف كةةل 

 تجديد من تجديدات موارد الصندوق.

يوفر مرونةة سظ هذا المقترح على االستدامة المالية للصندوق سواء لجهة رأسمال الصندوق أو سيولتا، و سيحاف -32
للدول األعضاء إلعالن تعهدات بموارد إضافية بتسلوب ي يةد بصةورة مباشةرة مةن الت امةات البلةدان األفقةر علةى 

 ؤ.أساس كل تجديد للموارد على حدة بتسلوب يتسم بالشفافية وقابلية التنب

مةةن الهيكليةةة العالميةةة لةةدعم التخفيةةف مةةن عةةبء الةةديون  اً وأخيةةرا، يضةةمن هةةذا المقتةةرح أن يبقةةى الصةةندوق جةة ء -33
دارتها ف: البلدان األشد فقرا.  تطورت هذ  الهيكلية على مدو السةنوات الماضةية، حيةث تبنةت المؤسسةات  وقدوا 

                                                                                                                                                            
خصصاتها. وقبلت جميع بلدان إقليم أفريقيا ال ربية والوسطى بالشروط بالمائة من حجم هذ  الفئة الشروط الجديدة لم 47الديون، وتمثل 

 الجديدة.
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حةةل المقتةةرح بعةةين االعتبةةار الخبةةرة الناشةةئة الماليةةة الدوليةةة ممارسةةات مختلفةةة ضةةمن اإلطةةار اإلجمةةال:. ويتخةةذ ال
لعمةةوم هةة: أكثةةر أهميةةة امةةن التجديةةد الحةةادي عشةةر للمةةوارد، التةة: أثبةةت بةةتن المخصصةةات األعلةةى علةةى وجةةا 

 للمقترضين من التيسيرية.

، وتعر  الوثيقة المنقحة ث إدارة الصندوق هذ  الوثيقة استنادا إلى الت ذية الراجعة من الدول األعضاءوستحدّ  -34
الستعراضةةةها، وعلةةةى المجلةةةس التنفيةةةذي فةةة:  2019علةةةى لجنةةةة مراجعةةةة الحسةةةابات فةةة: نوفمبر/تشةةةرين الثةةةان: 

كمةةةا قةةةد تةةةرا  الهيئةةةات الرئاسةةةية  ،للمصةةةادقة عليهةةةا أو إلجةةةراء تنقةةةي  إضةةةاف: لهةةةا 2019ديسةةةمبر/كانون األول 
 .اضروري
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 إطار القدرة على تحمل الديونالسياق العالمي للديون وخبرة الصندوق مع 
بالمائةةة مةةن  40حةةوال:  عةةان:تأدنةةا ،  4: كمةةا يظهةةر الشةةكل إجتىىاد الىىديون علىىى المقترضىىين مىىن الصىىندوق -1

ديون لةإجهةاد ا فعةال تعةان: مةنو أنهةا أالبلدان منخفضة الدخل حاليا من خطر كبير إلجهاد الديون الخارجيةة 
بالمائةة مةن البلةةدان  58-بلةةدا  32ن تةان الفئاوتتضةةمن هاتة. 2013فة: عةام  تةةينالفئ اتينأي ضةعف عةدد هة –

لقةدرة ل المشةتر  طةارف: الصندوق والم طةاة بموجةب اإل إطار القدرة على تحمل الديونالمؤهلة لالستفادة من 
بالمائةة إذا تةم اسةتثناء  42لصندوق النقةد الةدول:/البن  الةدول:. وتتراجةع هةذ  الحصةة إلةى  على تحمل الديون

أو أنهةا فعةال  الةديون بلدان المقترضة من الصندوق الت: تعان: من خطر عاٍل إلجهةادال يرة. وأما الدول الص
بالمائة من إجمةال: مةوارد نظةام تخصةيص المةوارد علةى أسةاس األداء  20قت لن، فقد تو تعان: من إجهاد الدي

 .إطار القدرة على تحمل الديونبالمائة من موارد هذا النظام بموجب  54و

 1الشكل 

 إطار القدرة على تحمل الديونن المؤهلة لالستفادة من افات خطر إجتاد الديون بالنسبة للبلدنيتطور تص

 
فةةةة: البلةةةةدان منخفضةةةةة الةةةةدخل،  القةةةةدرة علةةةةى تحمةةةةل الةةةةديونلتحليةةةةل  الةةةةدول: المصةةةةدر: قاعةةةةدة بيانةةةةات البنةةةة  الةةةةدول: وصةةةةندوق النقةةةةد

   .2019يونيو/ح يران 

سةةةةتقلص الحجةةةةوم الكبةةةةرو مةةةةن المةةةةن  إذ  ،علةةةةى االسةةةةتدامة الماليةةةةة للصةةةةندوق وللتةةةراكم األعلةةةةى للةةةةديون تبعةةةةات -2
مكانيةةةة تقديمةةةا لمسةةةتويات  والمخةةةاطر االئتمانيةةةة األعلةةةى للمقترضةةةين مةةةن القةةةدرة الماليةةةة اإلجماليةةةة للصةةةندوق، وا 

 عالية من التيسيرية ما لم ت د الدول المانحة من مساهماتها.

أدنةا  الفروقةات فة: التوقيةت بةين التمويةل  2. يظهر الشكل ل الديونإطار القدرة على تحمتاريخ الصندوق مع  -3
إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل عالخطةةوط ال رقةةاء  والتعةةوي  عةةن  طةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونالمصةةادق عليةةا إل

 عالخطوط الخضراء . الديون
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 2الشكل 
 وحجم التعويضات المستحقة إطار القدرة على تحمل الديونحجم تمويل 

 
، تشةير التقةديرات إلةى أن الةدول األعضةاء المؤهلةة التة: تعةان: مةن إطةار القةدرة علةى تحمةل الةديونومن خالل  -4

بالمائةة علةى شةةكل  50بالمائةة مةن مخصصةةاتها علةى شةكل منحةةة و 50خطةر متوسةط إلجهةةاد الةديون قةد تلقةةت 
بالمائةة. وأمةا  79يعةادل  قرو  بشروط تيسةيرية لل ايةة، ممةا يةوفر مسةتوو مةن التيسةيرية ععنصةر المنحةة  بمةا

إلجهةةاد الةةديون أو أنهةةا فعةةال تعةةان: مةةن إجهةةاد الةةديون فقةةد  خطةةر عةةالٍ مةةن تلةة  التةة: تشةةير التقةةديرات لمعاناتهةةا 
الترتيبةةات ، EB 2007/90/R.2الوثيقةةة  عليةةا كمةةا تةةنص ،بالمائةةة مةةن مخصصةةاتها علةةى شةةكل مةةن  100تلقةةت 

 ف: الصندوق.المقترحة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون 

علةى االسةتدامة الماليةة  إطةار القةدرة علةى تحمةل الةديونثةار آ، ومع األخذ بعةين االعتبةار 2019وف: مايو/أيار  -5
إطةةار للصةةندوق، صةةادق المجلةةس التنفيةةذي علةةى مراجعةةة لمةةرة واحةةدة لنسةةبة المصةةادر المقدمةةة كمةةن  بموجةةب 

 :12لحادي عشر للموارد فقطللبلدان المستحقة لفترة التجديد ا القدرة على تحمل الديون

  أو التةةة: تعةةةان: فعةةةال مةةةن إجهةةةاد الةةةديون الةةةديون بلةةةدان التةةة: تعةةةان: مةةةن خطةةةر عةةةاٍل مةةةن إجهةةةاد للوتةةةوفر 
  نسةةةةبة ، وأمةةةةاإطةةةةار القةةةةدرة علةةةةى تحمةةةةل الةةةةديونبالمائةةةةة مةةةةن مخصصةةةةاتها علةةةةى شةةةةكل مةةةةن  بموجةةةةب  80
لل ايةةة عمةةع كونهةةا طوعيةةة  ممةةا يةةوفر مسةةتوو مةةن التيسةةيرية  بالمائةةة الباقيةةة تتلقاهةةا بشةةروط تيسةةيرية 20
 بالمائة. 91بما يعادل   عنصر المنحةع

  بالمائة من مخصصاتها على أساس منحة  27وتقدم للبلدان الت: تعان: من خطر متوسط إلجهاد الديون
تيسةيرية لل ايةة بالمائةة الباقيةة بشةروط  73، فة: حةين تتةوفر نسةبة إطار القةدرة علةى تحمةل الةديونبموجب 

 بالمائةةةة مةةةن المجموعةةةة األخيةةةرة ، ممةةةا يةةةوفر مسةةةتوو أدنةةةى مةةةن التيسةةةيرية بمةةةا يعةةةادل 46عطوعيةةةة بنسةةةبة 
 بالمائة. 69

                                                      
ه: الت: تقود مستوو التيسيرية ف: تمويل إطار   بما ف: ذل  عتبة الدخل الوطن: اإلجمال:ععلى الر م من أن خطر إجهاد الديون  12

 .ية، تتلقى البلدان األكثر هشاشة وفقرا أعلى نسبة من التيسيريةالقدرة على تحمل الديون للبلدان المؤهلة. إال أنا ومن الناحية العمل
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إطةةار فةة: التجديةةد السةةابع للمةةوارد، كانةةت الصةةروفات علةةى  إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونوعنةةدما بةةدأ العمةةل ب -6
بالمائةةة مةةن المسةةاهمات المسةةتلمة مقارنةةة  17و يرهةةا مةةن أشةةكال المةةن  تصةةل إلةةى  القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون

المالمةة  الماليةةة  تةةدهورتبالمائةةة بالنسةةبة للتجديةةد العاشةةر للمةةوارد. ويظهةةر الشةةكل السةةادس، كيةةف  60حةةدود ب
ى ، مثلةةت الصةةروفات علةةى المةةن  وعلةة2007. ففةة: عةةام إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةديونللصةندوق منةةذ العمةةل ب

 وارتفةعالمةدفوع ،  المةال رأسبالمائةة مةن تحصةيل المسةاهمات العاديةة عأي  13 إطار القةدرة علةى تحمةل الةديون
 .2018بالمائة عام  72هذا الرقم ليصل إلى 

 3الشكل 
طار القدرة على تحمل الديونالتحصيل الفعلي من التجديدات والصروفات على المنح و    ا 

  عبماليين الدوالرات األمريكية
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 والتقسيمات دقيقة التفاصيلالتيسيريةط ومعايير األهلية 
البلىىدان التىىي تعىىاني مىىن خطىىر متوسىىط إلجتىىاد  التقسىىيم دقيىىق التفاصىىيل لىىديون -أوال

 الديون

فةة: البنةة  الدول:/صةةندوق النقةةد الةةدول: للبلةةدان  13اإلصةةالح األخيةةر إلطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون أدخةةل -1
يل لتصنيف البلدان الت: تعان: من إجهاد متوسةط صالتفا ةدقيق اتالتقسيممن  امنخفضة الدخل مستوو جديد
وضةةع الةةديون فةة: بلةةد  النقةةدي. ويةةتم تقريةةر متانةةة المجةةالن، وتحةةري و تنةةوع الةةديو للةةديون بهةةدف عكةةس طبيعةةة 

المتةاح المقةدر لهةا السةةتيعاب الصةدمات بةدون أن تتةدهور لتصةةل  "بالمجةال"يعةان: مةن إجهةاد متوسةط للةةديون 
 بلدان الت: تعان: من خطر عاٍل إلجهاد الديون.الإلى فئة 

 وجةةود مؤشةةر واحةةد علةةى األقةةل مةةن مؤشةةرات عةةبء الةةديون لخةةط : الصىىدماتمحىىدود السىىتيعاا  مجىىال
ملحوظةةة  صةةدمةيمكةةن أن يةةؤدي حصةةول  بحيةةث قريبةةا بمةةا فيةةا الكفايةةة مةةن العتبةةة ذات الصةةلةاألسةةاس 

 متوسطة أن يخف  من تصنيف هذا البلد لي دو بلدا يعان: من خطر إجهاد عاٍل.

 كةون جميةع مؤشةرات عةبء الةديون لخةط األسةاس أقةل بصةورة كبيةرة  :الصىدماتمعتبر الستيعاا  مجال
ؤدي تةةفةة: الربةةع األعلةةى مةةن تو يعهةةا الملحةةوظ أن  للصةةدماتال يمكةةن  مةةن عتباتهةةا ذات الصةةلة، بحيةةث

 من خطر عاٍل إلجهاد الديون. لي دو بلدا يعان: لبلداإلى تخفي  تصنيف 

  أنها تعان: من خطةر متوسةط إلجهةاد الةديون ولكنهةا ال تقةع فة: الفئتةين المةذكورتين على البلدان المقدرة
 .الصدماتالمتاح الستيعاا  المجالأعال ، بحيث تتسم ببع  

                                                      
 للبلدان منخفضة الدخل إطار القدرة على تحمل الديون. وعند تقدير القدرة على تحمل الديون، يقارن 2018تم تنفيذ هذا اإلصالح عام  13

الخطر   1ععلى مدو فترة اإلسقاطات. وهنال  أربعة تصنيفات لخطر الديون الخارجية العامة وه::  مؤشرات عبء الديون لعتبات تتشيرية
عندما  –الخطر المتوسط   2ععندما تكون مؤشرات عبء الديون أقل من العتبات ف: كل من خط األساس واختبار اإلجهاد؛  –المنخف  

د يشير إلى أنها قد تخترق ف: حال اخط األساس، إال أن اختبار اإلجه تكون مؤشرات عبء الديون أقل من من العتبات ف: سيناريو
عندما يتم خرق أحد العتبات  –الخطر المرتفع   3عخارجية أو نشتت ت ييرات مفاجئة ف: السياسات االقتصادية الكلية؛  صدماتحصلت 

عندما  –إجهاد الديون   4عف: سداد ديونا؛  مصاعب أو أكثر من عتبة من واحدة بموجب سيناريو خط األساس، لكن البلد ال يواجا حاليا
 .يواجد البلد بالفعل مصاعب ف: خدمة ديونا. انظر

Countries-Income-Low-for-Framework-Sustainability-ts/Sheets/2016/08/01/16/39/Debtwww.imf.org/en/About/Factshee 

http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/39/Debt-Sustainability-Framework-for-Low-Income-Countries
http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/39/Debt-Sustainability-Framework-for-Low-Income-Countries
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 إدخال شرط إقراضي جديد بمستوى أعلى من التيسيرية -ثانيا

نظةةرا لنةةدرة األمةةوال المتةةوفرة بموجةةب إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون، قةةدرت إدارة الصةةندوق كيفيةةة خلةةق شةةرط  -2
المؤهلة بموجب إطار القدرة  "الصفراء"إقراض: بدرجة أعلى من التيسيرية، يمكن استخداما لتوفير بديل للبلدان 

بصورة مستدامة. ويتمثل الهدف ف: اإلبقاء  بموجب هذا اإلطار من العلى تحمل الديون عندما ال يمكن توفير 
على مستوو عاٍل من التيسةيرية ممةا يمكةن خلطةا بنسةبة مةن المةن  أو بقةر  تيسةيري لل ايةة. ومةن شةتن ذلة : 

  أن يحةةةافظ علةةةى الحةةةد األدنةةةى مةةةن التيسةةةيرية الةةةذي يطلبةةةا صةةةندوق النقةةةد الةةةدول: للبلةةةدان التةةة: تعةةةان: مةةةن 1ع
 اإلبقاء على المستوو من المطلوب من التيسيرية لضمان استدامة الصندوق.  2معوقات نقدية أو اقتصادية؛ ع

سةةتحقاق وفتةرات السةةماح الممكنةة ومسةةتويات ورسةوم الخدمةةة، وتسةةديدات الوقةد أجريةةت تحلةيالت عديةةدة ةجةال ا -3
: مةا بةين المبالغ األصلية. ويترواح الحد األدنى للتيسيرية المطلوب للبلدان المؤهلة بموجب صندوق النقد الةدول

قةة بهةا. وكمقارنةة، يةوفر لأدنا  أشكال المحاكاة المختلفة والتيسةيرية المتع 1بالمائة. ويظهر الجدول  60إلى  35
فةة: السةةنة  "دفعةةة سةةداد واحةةدةب" ،سةةنة 40جةةل اسةةتحقاق قةةدر  تأداة تمويليةةة ب مصةةرف التنميةةة للبلةةدان األمريكيةةة

 بالمائة للقرو  المعينة بالدوالر األمريك:. 0.25األربعين، ورسم خدمة بحدود 

 اإلطار الثان: 

 الصدماتمثال عن تحليل للقدرة على تحمل الديون لبلد يعاني من خطر متوسط إلجتاد الدين مع مجال معتبر الستيعاا 

نشةر  فة:  2018تقةديرا مشةتركا للقةدرة علةى تحمةل الةديون فة: مد شةقر فة: يونيةو/ح يران  المؤسسةة الماليةة الدوليةة أجرو صندوق النقد الةدول: و
ألن ديناميةات الةديون المضةمونة  "...متوسةط ةخطر معاناة مد شقر من إجهاد الةديون الخارجية". وينص هذا التقرير على أن 2018يوليو/تمو  

وتخةةرق اختبةةارات الجهةةد المعيةةار الحصةةيف إلطةةار القةةدرة علةةى  ..ن خةةط األسةةاس.مةةن القطةةاع العةةام والةةديون العامةةة الخارجيةةة تبقةةى مسةةتدامة دو 
. ..تحمل الديون الخارجية عالذي ي ط: كال من الديون الخارجية والمحلية ، وف: بعة  الحةاالت القليلةة فقةط للقةدرة علةى تحمةل الةدين الخةارج:

التيسىىيري والمىىنح سىىيبقيان مصىىدرا  (الخىىارجي)شىىير إلىىى أن االقتىىراض يوأمىىا الفىىرق الواضىىح بىىين القيمىىة االسىىمية وشىىروط القيمىىة الحاليىىة 
وعلةى المةدو الطويةل، يفتةر  أن تة داد أهميةة االقتةرا  بشةروط شةبا تيسةيرية مقارنةة بةالقرو  التيسةيرية عوالتمويةل بةالمن  ،  [ولكةن] :للتمويل

 .2038بالمائة عام  26القصير إلى بالمائة ف: المدو  40مما يقلص من وسط: حجم المن  ف: االقترا  الجديد من 

 عالجمل باألحرف البار ة ه: من وضع إدارة الصندوق 

 اإلطار األول

 الصدماتمثال لتحليل القدرة على تحمل الديون لبلد يعاني من خطر متوسط إلجتاد الديون ويتمتع بمجال محدود الستيعاا 
، ونشةةر فةةة: 2018مشةةتركا للقةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون فةة: النيجةةر فةة: نوفمبر/تشةةرين الثةةان:  تحلةةيال المؤسسةةة الماليةةة الدوليةةةأجةةرو البنةة  الةةدول: و 
فة: حةين يةتم و  ."....متوسىط"خطر تعر  النيجر لجهد الةدين الخةارج: والعةام اإلجمةال: ". وينص هذا التقرير على أن 2018ديسمبر/كانون األول 

 احتةةرام جميةةع العتبةةات فةة: خطةةة األسةةاس، إال أن القيمةةة الحاليةةة لمعةةدل الةةديون الخارجيةةة إلةةى الصةةادرات مةةا ال يختةةرق العتبةةة الموضةةوعة بموجةةب
مجىاال محىدودا  ويظتىر هىذا التحليىل بىلن النيجىر تمتلى وفقا للمنهجيةة الجديةدة.  "متوسطة"سيناريو اختبار الجهد. وما الت القدرة على تحمل الديون 

ويتنبةةت  ..... وتبقةةى عرضةةة للخطةةر علةةى وجةةا الخصةةوص فيمةةا يتعلةةق بةةالتطورات السةةلبية التةة: تطةةرأ علةةى صةةادرتها.السىىلبية الصىىدماتالسىىتيعاا 
الىديون وباتباعتىا للحىذر المسىتمر وحرصىتا علىى عىدم تىراكم  ....القدرة على تحمل الةديون باسةتمرار الحكومةة بتنفيةذ برنامجهةا لإلصةالحات تحليل

يىىىىالء األولويىىىىة لالقتىىىىراض بشىىىىروط تيسىىىىيرية ممىىىىا سىىىىاعد النيجىىىىر علىىىىى اإلبقىىىىاء علىىىىى تصىىىىنيفتا    ."لخطىىىىر إجتىىىىاد الىىىىدين العىىىىام "المتوسىىىىط"وا 
 عالجمل باألحرف البار ة ه: من وضع إدارة الصندوق 
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 1 الجدول
 فائقة التيسيرية لل اية بشروطمحاكاة ألداة لقروض 

قرو  فائقة التيسيرية لل اية: 
 العناصر 

المؤسسة  -السيناريو األول
 الدولية للتنمية

 السيناريو الرابع المقترح السيناريو الثالث  السيناريو الثان:

 سنة 50 سنة 40 سنة 40 سنة 40 أجل االستحقاق

 سنوات 10 سنوات 10 0  0 فترة السماح

 %0.10 %0.10 %0.00 %0.25 رسم الخدمة عبالدوالر األمريك: 

% ف: السنة 100 تسديد المبلغ األصل:
 األربعين

 % ف: السنة العشرين50

 % ف: السنة األريعين50

 % ف: السنة العاشرة10

 % ف: السنة العشرين10

 السنة الثالثين% ف: 40

 % ف: السنة األربعين40

% بطريقة خطية منذ العام 2.5
 العاشر وحتى عام الخمسين

 %72.5 %77.3 %74.4 %82.6 مستوو تيسير التمويل

 

مةةن التيسةةيرية، ولكةةن نهجةةا المتمثةةل فةة:  لٍ عةةا وبقةة: علةةى مسةةتو تةةم تبنةة: السةةيناريو الرابةةع لهةةذا المقتةةرح ألنةةا ي   -4
مسةتقيم ب يةة  خطرًا ائتمانيا أقل على الصندوق. ويسةدد أصةل القةر  علةى أسةاس خطة:تسديدات خطية يمثل 

البلةةدان المسةةتفيدة. وتبلةةغ التيسةةيرية اإلجماليةةة لهةةذ  األداة ععنصةةر المنحةةة   ىتجنةةب تةةراكم تسةةديدات كبيةةرة علةة
 14ستنادا إلى المعايير الحالية.بالمائة ا 73يعادل  ما

 وتصنيف البلدان المخصصات التلشيرية -الثثا
 100أدنا  على شروط التمويل المقترحةة للبلةدان "الحمةراء" المؤهلةة للحصةول علةى مةن  بنسةبة  2 يستند الجدول -5

مةن هةةذا  26إلةةى  25، كمةةا هةو موصةةوف فة: الفقةةرات مةن الصةفراءن االتفاصةيل للبلةةد ةدقيقةة اتلتقسةيماو بالمائةة 
وه: تستخدم معةايير األهليةة . 15منهجيتا ف: المستقبل تشذيبيتم وربما  عر  أل را  تتشيرة فقطوي   التقرير.

، اسةةتنادا إلةةى مةةن التجديةةد الحةةادي عشةةر للمةةوارد والمؤشةةرات الماليةةة الموصةةوفة فةة: الملحةةق الرابةةع اللبلةةدان بةةدء
 مليار دوالر أمريك:. 3.5للقرو  والمن  قدر   :برنامي إجمال

                                                      
 القرو   ير المخصصة بالدوالر األمريك: وتوفيرها على أساس مكافئ مال:. صسيتم تحديد خصائ 14
أجرت إدارة الصندوق تحليالت عديدة لتوجهات إجهاد الديون على مدو العقد الماض: وعلى كمية الموارد الت: تّم توفيرها ومستوو  15

كما قارنت إدارة الصندوق  .تيسيرية الح مة اإلجمالية الت: يوفرها الصندوق والقدرة على استيعاب الديون، والخيارات المتاحة للمقترضين
استنادًا إلى  النهي الذي تتبعا المؤسسات المالية األخرو، وسيتم تحديث هذا السيناريو أثناء التجديد الثان: عشر للمواردنهجها الخاص ب

نمائية الت امات تجديد الموارد واإلحصائيات المحّدثة لتقرير التيسيرية والتقسيمات دقيقة التفاصيل والحجوم الت: سيستمر توفير المساعدة اإل
بلدان المثقلة بالديون بحيث تحظى بتعلى قدر من المخصصات والتيسيرية مع اإلبقاء على استدامة الصندوق. ويعتبر هذا بموجبها لل

المثال أل را  توضيحية فقط، وقد يخضع لتجذيب المنهجية المتبعة مع األخد بعين االعتبار التوجهات الناشئة ف: مشاورات تجديد موارد 
 المؤسسات المالية األخرو.



EB 2019/127/R.37/Rev.1           الثان:الملحق  

18 

 2الجدول 
 التفاصيل للبلدانالتقسيمات دقيقة توزيع المخصصات حسا 

 عبماليين الدوالرات األمريكية 

 التجديد الحادي عشر للموارد محاكاة للتجديد الثاني عشر للموارد  

 حجم المنحة إجمالي المخصص تصنيف البلدان حسا التقسيمات دقيقة التفاصبل

حجم القرض 
بشروط 
فائقة 

التيسيرية 
 لل اية

حجم القرض 
بشروط 
تيسيرية 

 لل اية

إجمالي 
 حجم المنح المخصص

حجم 
القروض 
بشروط 
تيسيرية 

 لل اية

خطر إجهاد الديون أو من البلدان الت: تعان: من 
 101 402 503      360 360 عال إلجهاد الديون

البلدان الت: تعان: من خطر متوسط إلجهاد 
 85 338   423 الستيعاب الصدمات  مجال محدودمع الديون 

715 193 522 
البلدان الت: تعان: من خطر متوسط إلجهاد 

 344 0   344 معتبر الستيعاب الصدمات مع مجالالديون 

 623 595 1218 429 338 360 1127 المجموع 

 

مةن التجديةد الحةادي عشةر للمةوارد، سةوف يحتةاج  ابةدء "الحمةراء"وبهدف توفير مخصةص بةنفس الحجةم للبلةدان  -6
كةون جة ء مةن يالصندوق إلدخال إمكانية قبةول هةذ  البلةدان عكمةا فعةل فة: التجديةد الحةادي عشةر للمةوارد  بةتن 

فائقةةةة  وفةةة: حةةةال اقتةةةرح المجلةةةس التنفيةةةذي المكةةةون الخيةةةاري لقةةةر  بشةةةروط  مخصصةةةاتها علةةةى شةةةكل قةةةر .
. وال تقتةرح 16بلدان "الحمةراء"، سةيتم اإلبقةاء علةى المخصةص المسةتدام لهةذ  الفئةةالألي بلد من  لل اية تيسيريةال

فة:  ،إجهاد الديون على البلدان من -حتى ولو بصورة خفيفة– ي يدإدارة الصندوق هذا الخيار، الذي يمكن أن 
قم أوضةةاع المجتمةةع الةدول: مةن ناحيةة المبةةدأ عةن إقةرا  هةذ  البلةةدان بهةدف تجنةب تفةا االوقةت الةذي توقةف فية

فائقةةةة   . ومةةةع المنحةةةة المقترحةةةة بموجةةةب إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديون، ومةةةع وجةةةود قةةةرو إ راقهةةةا بالةةةديون
 أدنا . 3وتحسين الشروط التيسيرية لل اية، سينجم المخصص الوارد ف: الجدول لل اية تيسيرية ال

                                                      
للبلدان الت: تعان: من خطر عال إلجهاد الديون للتفريق بين البلدان الت: تعان: من إجهاد الديون  تقسيمات دقيقة التفاصيليمكن اقتراح  16

تواجا صعوبات ف: خدمة ال والت: تعان: من أوضاع هشة، والدول الص يرة عن البلدان الت: تعان: من خطر عاٍل إلجهاد الديون ولكنها 
 وهو التميي  الذي يستخدما صندوق النقد الدول: .ديونها ع
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 3الجدول 
 ية الطوعيةاط باستخدام القروض فائقة التيسيرية لل التقسيمات دقيقة التفاصيل للبلدانتوزيع المخصصات حسا 

 عبماليين الدوالرات األمريكية 

 التجديد الحادي عشر للموارد محاكاة للتجديد الثاني عشر للموارد  

 حجم المنحة إجمالي المخصص ليتصنيف البلدان حسا التقسيمات دقيقة التفاص

حجم القرض 
بشروط 
فائقة 

التيسيرية 
 لل اية

حجم القرض 
بشروط 
تيسيرية 

 لل اية

إجمالي 
 حجم المنح المخصص

حجم 
القروض 
بشروط 
تيسيرية 

 لل اية

من خطر  من إجهاد الديون أو البلدان الت: تعان:
 عال إلجهاد الديون

503 360 143 
  

  
503 402 101 

ن الت: تعان: من خطر متوسط إلجهاد البلدا
 محدود الستيعاب الصدمات  مجال معالديون 

395   316 79 

715 193 522 
الت: تعان: من خطر متوسط إلجهاد البلدان 

 الديون وتتمتع بمجال معتبر الستيعاب الصدمات
320     320 

 623 595 1218 399 459 360 1218 المجموع 

 

، مشةيرا إلةى 3و 2أدنا  تصنيفا تتشيريا لتقسيم دقيق التفاصةيل للبلةدان المصةنفة فة: الجةدولين  4يظهر الجدول  -7
مةةن التقريةةر  ح مةةات التيسةةيرية، كمةةا هةةو وارد فةة: المقطةةع رابعةةاالالبلةةدان التةة: سةةتكون مؤهلةةة لكةةل ح مةةة مةةن 

 .17الرئيس:

 4الجدول 
 عالي الدقة ت دقيقة التفاصيلتقسيماالتصنيف تلشيري للبلدان حسا 

 البلدان التي تعاني من إجتاد الديون أو من خطر عال إلجتاد الديون
البلدان التي تعاني من خطر متوسط إلجتاد 

 الستيعاا الصدمات مع مجال محدودالديون 

البلدان التي تعاني من خطر متوسط إلجتاد الديون 
 وتتمتع بمجال معتبر الستيعاا الصدمات

 بنن ج ر القمر موريتانيا أف انستان

 جمهورية الكون و  ينيا مو امبيق بوروندي

 إثيوبيا  ينيا بيساو سان توم: وبرينسيب: الوسطىجمهورية أفريقيا 

 مد شقر قر ي ستان ساموا تشاد

 سيراليون ليبريا جنوب السودان إريتريا

   مالوي السودان جمهورية  امبيا

   ملديف تون ا هايت:

   مال: اليمن كيريباس

   النيجر    

   طاجيكستان    

   تو و    

 

                                                      
أو  الدول: لم تحظ ستة بلدان تعان: من خطر إجهاد الدين بتقدير محدث الستدامة قدرتها على تحمل الديون من قبل صندوق النقد 17

 عتبر مؤهلة ألعلى قدر من التيسيرية ف: هذ  الفئة.البن  الدول:. وت  
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 إطار القدرة على تحمل الديونخيارات آلية 

 ضمن الصندوق الخيار ألف: إنشاء نافذة -1

  يمكةن للةدول األعضةاء أن تسةهم فة: طىار القىدرة علىى تحمىل الىديونإل مسىبقاإعالن تعتدات ممولىة :
 .ف: تمويل الصندوق بتسر و تجديدات موارد الصندوق بتعهد وحيد لمساهماتها 

  :قةةدرة الصةةندوق علةةى تمويةةةلسيسةةتند تعريةةف برنةةامي القةةةرو  والمةةن  المسةةتدام علةةى توزيىىع األمىىوال 
عوالت: تتةتلف مةن  الصندوقموارد ما تبقى من  التعهدات مع . وف: هذا السياق، سوف يتم تجميعالمن 

وعائةةةةةد االسةةةةةتثمار ،  ،المسةةةةةاهمات األساسةةةةةية واألمةةةةةوال المقترضةةةةةة، والتةةةةةدفقات العائةةةةةدة مةةةةةن القةةةةةرو 
طةةار القةةدرة علةةى ، بمةةا فةة: ذلةة  مسةةتوو مسةةتدام إلمةةن القةةرو  و مسةةتدام للويخصةةص لتمويةةل برنةةامي 

 يتم ضمان االستدامة سواء لجهة السيولة أو كفاية رأس المال. ،. وبالتال:تحمل الديون

 وحتىى التجديىد الحىادي عشىر  2007ن منىذ عىام إطار القدرة على تحمل الديوالتعويض عن التمويل ب
إطةار عةن سةتحتاج الةدول األعضةاء لالسةتمرار فة: اإليفةاء بالت اماتهةا السةابقة بشةتن التعةوي  للمىوارد: 

 اإلضافية. بخاصيةبمساهمات تتسم  نالقدرة على تحمل الديو 

  :سةةتدار ضةةمن الهيكليةةة اإلجماليةةة للتسةةيير فةة:  إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونوحيةةث أن نافةةذة الرصىىد
 سةةةجلالصةةةندوق علجنةةةة مراجعةةةة الحسةةةابات والمجلةةةس التنفيةةةذي ، لةةةن تكةةةون هنالةةة  حاجةةةة إليجةةةاد أي 

طةار لتكبد أية تكاليف تش يلية إضةافية جديةدة. وسةوف يةتم رصةد التمويةل المصةادق عليةا إل أو إضاف:
بةةةالغ المجلةةس التنفيةةةذي عنةةا لضةةةمان االلتةة ام بالسةةةقوف الموضةةوعة لقةةةدرة  القةةدرة علةةى تحمةةةل الةةديون وا 

 الصندوق على تمويل المن .

 الخيار باء: إنشاء حساا أمانة -2

 ن تسةهم فة: أيمكن للةدول األعضةاء : القدرة على تحمل الديونطار إعالن تعتدات للتمويل المسبق إل
آلية مسبقة لتمويل إطار القدرة على تحمل الديون من خالل حساب أمانة. ويمكةن لحسةاب األمانةة هةذا 
أن ينشةت فة: سةةياق التجديةد الثةان: عشةةر للمةوارد، حيةث يكةةون الصةندوق بمثابةة الوصةة: أو المةدير لهةةذا 

األعضةةةاء مةةةن المسةةةاهمة فةةة: حسةةةاب األمانةةةة مةةةن خةةةالل أداة مخصوصةةةة الحسةةةاب. وسةةةتتمكن الةةةدول 
منفصةةلة عةةن التعهةةدات بالمسةةاهمات األصةةلية. إال أن بعةة  الةةدول األعضةةاء قةةد عّبةةرت عةةن شةةوا لها 

نها من إصدار أدوات مساهمة متعددة. وستحتاج هذ  الدول األعضةاء أوال ألنها لن تكون ف: موقع يمك  
بالمائةةة مةةن وسةةط: مسةةاهماتها فةة: التجديةةدات السةةابقة قبةةل أن  90إلةةى  80للمسةةاهمة بمةةا ال يقةةل عةةن 

 تتمكن من التعهد بمساهمة منفصلة لحساب األمانة هذا.

  :فقط علةى مسةتوو المةوارد المعبةتة  إطار القدرة على تحمل الديونن يستند تمويل أيمكن توزيع األموال
بةةةاق: األعمةةةال األساسةةةية فةةة:  كمةةةة عةةةنبصةةةورة مح "تحصةةةينها"مةةةن خةةةالل حسةةةاب األمانةةةة، أي أن يةةةتم 

مةن اإلشةارة هنةا إلةى أن األمةوال بهةذ  الطريقةة مةن خةالل حسةاب األمانةة قةد ال تكةون  ال بةدالصندوق. و 
تمويةةل المةةن  علةةى قةةدرة ال، كمةةا تقةةرر  طةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونكافيةةة لضةةمان التمويةةل الكةةاف: إل

 المستدامة.
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  :جةةراءات الصةةندوق، وسةةيكون تحةةت سةةلطة المجلةةس سيخضةةع حسةةاب األمانةةة هةةذا الرصىىد لسياسةةات وا 
وقةةةد تنشةةةت الحاجةةةة عةةةن إيجةةةاد لجنةةةة توجيهيةةةة محتملةةةة. وسةةةيبق:  ؛التنفيةةةذي ولجنةةةة مراجعةةةة الحسةةةابات

الصندوق وهيئاتا الرئاسية على سلطة اتخاذ القرارات وسيكون قادرا على توجيا أنشطة حساب األمانة. 
ع حساب األمانة هذا ضمن الدفاتر المحاسبية للصندوق. وبالتال: فإن وسيشكل هذا األمر الت اما بتجمي

 لن تكون فعالة. "للتحصين"موضوع إيجاد آلية 

 وحتىى التجديىد الحىادي  2007منذ عام  إطار القدرة على تحمل الديونموجا التعويض عن التمويل ب
سيكون بالفعل متلصال فىي القىوائم  إطار القدرة على تحمل الديونأثر تمويل نظةرا ألن عشر للموارد: 

لةن تكةون  طار القدرة على تحمل الةديون، فإن التعوي  عن الت امات الموجودة إلالمالية في الصندوق
عضةاء االسةتمرار فة: لحساب األمانة. وبالتال: سيتوجب علةى الةدول األ ةمدرجة أو محولة بصورة يسير 

 اإلضافية. بخاصيةة على تحمل الديون بمساهمات تتسم اإليفاء بالت اماتها السابقة لتمويل إطار القدر 

القةةدرة علةةى تحمةةل وتجنةةب خلةةق عةةبء إضةةاف: إلطةةار  ؛ن لالسةةتدامة الماليةةة طويلةةة األمةةدج كةةال الحةةالّ وسةةيرو   -3
طةةار لتنبةةؤ بالتمويةةل مةةن خةةالل اليقةةين بوجةةود تةةدفقات نقديةةة مسةةتقبلية إلاو يةةادة إمكانيةةة  ؛فةة: المسةةتقبل الةةديون

 إنشةةاء لحةةلللم ايةةا الهامشةةية و . ونظةةرا لمسةةاوئ ومحاسةةن الخيةةارين المةةذكورين أعةةال ، مةةل الةةديونالقةةدرة علةةى تح
ضةمن  طةار القةدرة علةى تحمةل الةديونفإن إدارة الصندوق تنظر إلى الخيةار ألةف عإيجةاد نافةذة إل ،مانةأحساب 

إطةار بة. وسوف يسةم  الخيةار األول لحجةم أكبةر مةن المةوارد المتةوفرة لتمويةل سالصندوق  على أنا األكثر منا
كما أنا لن يؤدي إلى توليد أية  ؛، شريطة أن تبقى التجديدات أعلى من المستوو العامالقدرة على تحمل الديون
 وسيسم  برصد وثيق من خالل الهيئات الرئاسية ف: الصندوق. ؛تكاليف تش يلية إضافية
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 االفتراضات المالية لمحاكاة التجديد الثاني عشر للموارد

سياسةة السةيولة فة:  عليةا يسةتند النمةوذج المةال: الحةال: علةى الحةد األدنةى مةن متطلبةات السةيولة الةذي تةنص -1
الصندوق بهدف وضع إسقاطات لبرنامي القةرو  والمةن  المسةتقبل:. ويظهةر الشةكل أدنةا  إسةقاطات صةاف: 

المةوارد مةن التجديةد الحةادي  اتتجديةدمةن السيولة والحد األدنى من متطلبات السيولة للدورات األربةع القادمةة 
  سيناريو خةط األسةاس هنةا ثالثةة مخططةات مختلفةة عشر للموارد وحتى التجديد الرابع عشر للموارد. ويعر 

، والقةةرو  التيسةةيرية لل ايةةة للةةدول الصةة يرة والقةةرو  االعتياديةةة التيسةةيرية فائقةةة التيسةةيريةلتسةةديد القةةرو  
لل اية مدمجا إياها ف: وضع تقريب: خط: للتسديد. وضمن إطةار السةيولة الحةال: علةى مةدو أفةق يمتةد لمةدة 

 ة إصالح إطار القدرة على تحمل الديون هذ  ستكون مستدامة.آليأن عاما، يبدو  50

 الوصف االفتراضات

 2018مبر/كانون الثان: سدي 31 تحديث النموذجتاريخ القوائم المالية و 

 3.5   الدوالرات األمريكية  بملياراتعبرنامي القرو  والمن  للتجديد الحادي عشر للموارد 

 3.5 الدوالرات األمريكية  بملياراتعبرنامي القرو  والمن  للتجديد الثان: عشر للموارد 

 1.1 الدوالرات األمريكية  ياراتعبملمساهمات التجديد الحادي عشر للموارد 

 بالمائة 1  لكل عامعنمو المساهمات لبرنامي القرو  والمن  

 547 التجديد الحادي عشر للموارد عبماليين الدوالرات األمريكية قترا  لفترة اال

 الحد األدنى من متطلبات السيولة
تةةةةةةةدفقات الخارجةةةةةةةة ال :مةةةةةةةن إجمةةةةةةةال بالمائةةةةةةةة 60

 السنوية 
حةةةد الة بموجةةب إطةةار القةةدرة علةةةى تحمةةل الةةديون فةة: دتقةةديرات مظةةروف المةةن  الجديةةة

    عبماليين الدوالرات األمريكية  األدنى
360 
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 1الشكل 
 القدرة على تحمل الديون حتى التجديد الرابع عشر للموارد استدامة إطار

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

U
SD

 M
il

li
o

n

الحد ا دنى من متطلبات السيولة  صافي السيولة بنهاية العا 

كية
مير

 األ
رات

دوال
ن ال

اليي
بم

 



Appendix            EB 2019/127/R.37/Rev.1 

1 

DSF Compensation due by country  

1. The table below shows the DSF compensation due by country for DSF approvals 

from IFAD7 (2007) until the end of the IFAD11 period (2021).18 The details below 

include various assumptions including the final level of DSF approvals during 

IFAD11, as well as future cancellations/reductions of DSF unused commitments.  

 

 Forecast Forecast Forecast  

List Country IFAD10   IFAD11   IFAD12  IFAD13 
IFAD14 onwards 

(IFAD25) 
 Total  

List 

A               

  Australia   -  -  - - - 

  Austria 60 706  661 450   1 991 348   2 845 574  43 115 479   48 674 556  

  Belgium 90 266   1 258 849   2 987 022   - 39 355 993   43 692 130  

  Canada 172 001   2 871 353   6 688 648   9 149 596   146 747 362  165 628 960  

  Cyprus          129 010  129 010  

  Denmark 55 556  602 633   1 419 610   - 19 832 945   21 910 743  

  Estonia - -  -  -   - 

  Finland 44 968  719 342   1 493 511   2 312 029  32 346 406   36 916 255  

  France 165 626   2 098 081   4 356 074   6 224 693   118 953 342  131 797 817  

  Germany 224 838   2 756 040   6 520 296   9 317 298   156 484 482  175 302 953  

  Greece - -  -  -  625 201  625 201  

  Hungary - -  -  - 47 781  47 781  

  Iceland - -  -  -  176 791  176 791  

  Ireland 47 557  359 671   746 756   1 073 419  20 475 782   22 703 185  

  Israel -   14 003   - 91 241  105 244  

  Italy 286 699   3 149 760   7 220 752  11 350 289   174 812 468  196 819 969  

  Japan 185 491   2 362 320   6 524 776   7 585 784   134 886 672  151 545 043  

  Luxembourg - 94 493   208 793   320 127   5 140 311   5 763 724  

  Netherlands 220 835   2 952 900   6 524 776  10 010 684   167 455 205  187 164 400  

  New Zealand - -  321 999   502 920   5 121 702   5 946 622  

  Norway 182 175   1 791 426   4 317 549   6 794 178   106 359 830  119 445 158  

  Portugal - 70 870   -  -  1 372 007   1 442 876  

  Russian Federation - -  521 982   798 504  10 034 078   11 354 563  

  Spain 165 626   2 277 917   -  - 41 723 703   44 167 246  

  Sweden 186 445   2 282 729   6 315 983   5 249 552   125 621 582  139 656 292  

  Switzerland 94 997  792 126   2 936 652   6 604 582  77 714 767   88 143 123  

  United Kingdom 281 047   2 559 180   7 212 053  12 687 542   181 173 581  203 913 403  

  United States 303 531   3 543 480   7 829 731  11 977 554   154 811 483  178 465 779  

  Total List A  2 768 365   33 204 617  76 152 314   104 804 325   1 764 609 203  1 981 538 824  

List 

B               

  Algeria - 393 720   869 970   1 330 839  14 859 991   17 454 521  

  Gabon - 13 708  28 461  52 870   798 363  893 401  

  Indonesia 28 105  196 860   869 970   1 330 839  19 112 529   21 538 303  

  

Iran  

 (Islamic Republic of) - -       - 

  Iraq 11 242  59 058     -  1 672 346   1 742 646  

  Kuwait 44 968  472 464   1 304 955   1 996 259  30 102 233   33 920 878  

  Libya - -  -     - 

                                                           
18

 Commitments are denominated in euros, SDR as well as United States dollars; the United States dollar values due in future 
replenishments will be crystallised upon approval of respective replenishment rates. 
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 Forecast Forecast Forecast  

List Country IFAD10   IFAD11   IFAD12  IFAD13 
IFAD14 onwards 

(IFAD25) 
 Total  

  Nigeria 28 105  590 580   1 304 955   1 996 259  26 279 727   30 199 626  

  Qatar 56 209  -    -  4 778 132   4 834 342  

  Saudi Arabia 56 209  787 440   2 000 931   3 060 930  48 402 479   54 307 990  

  United Arab Emirates - 39 372  86 997   399 252   4 300 319   4 825 940  

  

Venezuela (Bolivarian 

Republic of) 84 314  258 630   -  - 10 305 901   10 648 846  

  Total List B 309 152   2 811 832   6 466 240  10 167 249   160 612 020  180 366 493  

List 

C               

  Afghanistan - -    -  - - 

  Albania - -  -  - 14 334  14 334  

  Angola - 74 807   165 294   266 168   3 822 506   4 328 775  

  Antigua and Barbuda - -       - 

  Argentina 11 242  98 430   652 478   998 129  10 511 891   12 272 170  

  Armenia - -  -  - 23 380  23 380  

  Azerbaijan - -  -   95 563  95 563  

  Bangladesh - 23 623  56 548   133 084   2 078 488   2 291 743  

  Barbados - -       - 

  Belize - -       - 

  Benin - -  -  -  - - 

  Bhutan  - -  -  - 71 672  71 672  

  

Bolivia (Plurinational 

State of) - -    -  143 344  143 344  

  Bosnia and Herzegovina - -  -  -  134 656  134 656  

  Botswana - - 15 659  17 966   322 524  356 150  

  Brazil 44 497  526 010   1 452 850   2 222 502  28 991 921   33 237 779  

  Burkina Faso - -  -  -  - - 

  Burundi - -  -  -  - - 

  Cambodia - - 18 269  41 921   666 549  726 740  

  Cameroon - 39 372   104 396   159 701   2 577 188   2 880 657  

  Cape Verde - -  -  - 20 612  20 612  

  Central African Republic - -  -  -  - - 

  Chad - -  -  -  - - 

  Chile - -    - 76 450  76 450  

  China 89 935  866 184   2 348 919   7 985 036  98 429 523  109 719 597  

  Colombia - - 17 399   -  272 536  289 935  

  Comoros - -       - 

  Congo - 11 812     -  286 688  298 500  

  

Democratic Republic of 

the Congo -   25 222   -  - 25 222  

  Cook Islands -         - 

  Costa Rica -         - 

  Côte D'Ivoire -    -  - 84 218  84 218  

  Croatia -         - 

  Cuba -      - 56 624  56 624  

  Djibouti -      -  - - 

  Dominica - -       - 

  Dominican Republic - -    133 084   573 376  706 460  

  Ecuador - - 34 799   -  286 688  321 487  

  Egypt 16 863  118 116   260 991   399 252   7 167 198   7 962 420  

  El Salvador - -    - 47 781  47 781  

  Equatorial Guinea - -       - 
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 Forecast Forecast Forecast  

List Country IFAD10   IFAD11   IFAD12  IFAD13 
IFAD14 onwards 

(IFAD25) 
 Total  

  Eritrea - -  -  -  - - 

  Eswatini         35 740  35 740  

  Ethiopia - -  -  -  - - 

  Fiji -    - 13 308   110 056  123 365  

  Gambia (The) -    -  -  - - 

  Georgia -      - 14 334  14 334  

  Ghana - 15 749  34 799  66 542   1 098 970   1 216 060  

  Grenada -         - 

  Guatemala -     66 542   358 360  424 902  

  Guinea -    -  -  - - 

  Guinea-Bissau -         - 

  Guyana - 19 002  62 446  95 773   1 030 955   1 208 177  

  Haiti -    -  -  - - 

  Honduras - -   26 617  95 563  122 179  

  India 95 556  984 300   2 609 910   4 924 105  73 160 479   81 774 351  

  Jamaica -         - 

  Jordan -    - 13 308   238 907  252 215  

  Kazakhstan -    -  - 28 669  28 669  

  Kenya -   43 499  66 542   1 051 189   1 161 230  

  Kiribati -    -  -  - - 

  

Democratic People's 

Republic of Korea -      -  - - 

  Republic of Korea 16 863  236 232   600 279   1 064 671  17 153 495   19 071 540  

  Kyrgyzstan -         - 

  

Lao People's Democratic 

Republic -    -  -  131 399  131 399  

  Lebanon - 11 812     -  181 569  193 381  

  Lesotho -    - 13 308   191 125  204 434  

  Liberia -    -  -  - - 

  

The former Yugoslav 

Republic of Macedonia -         - 

  Madagascar -    -  -  - - 

  Malawi -      -  - - 

  Malaysia -      - 83 617  83 617  

  Maldives -      -  - - 

  Mali - -  -  -  - - 

  Malta - -       - 

  Marshall Islands - -       - 

  Mauritania - -    -  - - 

  Mauritius - -  -  -  - - 

  Mexico 16 863  -  434 985   665 420   8 600 638   9 717 906  

  

Micronesia (Federated 

States of) - -       - 

  Republic of Moldova - -  -  - 47 304  47 304  

  Mongolia - -  - 13 308   101 774  115 083  

  Morocco - 27 560  60 898   106 467   1 576 784   1 771 709  

  Mozambique - -  -  -  - - 

  Myanmar - -  -  -  - - 

  Namibia - -    -  - - 

  Nauru - -       - 

  Nepal - -  -  -  124 248  124 248  

  Nicaragua - - 17 399  19 963   248 463  285 825  
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 Forecast Forecast Forecast  

List Country IFAD10   IFAD11   IFAD12  IFAD13 
IFAD14 onwards 

(IFAD25) 
 Total  

  Niger - -    -  - - 

  Niue - -       - 

  Oman - -  -  - 71 672  71 672  

  Pakistan 22 484  314 976   695 976   1 064 671  17 679 089   19 777 196  

  Panama - -  -  -  135 221  135 221  

  Papua New Guinea - -       - 

  Paraguay - 19 721  13 050  26 617   406 566  465 954  

  Peru - 11 812  32 624  47 910   769 279  861 625  

  Philippines - - 17 399  26 617   286 688  330 704  

  South Sudan - -  -  -  - - 

  Romania - -    - 95 563  95 563  

  Rwanda - -    -  122 941  122 941  

  Saint Kitts and Nevis - -       - 

  Saint Lucia  - -       - 

  Samoa - -       - 

  Sao Tome and Principe - -       - 

  Senegal - - 17 399   -  266 837  284 237  

  Seychelles - -  -  - 54 949  54 949  

  Sierra Leone - -  -  -  - - 

  Solomon Islands - -       - 

  Somalia - -       - 

  South Africa - 35 931  43 499   -  674 960  754 390  

  Sri Lanka - 39 411  87 084   133 217   2 391 455   2 651 168  

  

Saint Vincent and the 

Grenadines - -       - 

  Sudan - -  -  -  - - 

  Suriname - -       - 

  Syrian Arab Republic - -    -  406 141  406 141  

  Tajikistan - -  -  -  - - 

  

United Republic of 

Tanzania - - 10 442  16 155   201 359  227 956  

  Thailand - 11 812  26 099  39 925   645 048  722 884  

  The Bahamas - -       - 

  Timor-Leste - -   13 308  47 781  61 090  

  Togo - -  -  -  - - 

  Tonga - -       - 

  Trinidad and Tobago - -       - 

  Tunisia - 23 623  65 248   133 084   1 887 362   2 109 317  

  Turkey - 47 246   104 396   665 420   6 354 916   7 171 978  

  Tuvalu - -       - 

  Uganda - -  - 13 308   207 849  221 157  

  Uruguay - - 17 399  26 617   286 688  330 704  

  Uzbekistan - -  -  1 331  16 723  18 054  

  Vanuatu - -    -  - - 

  Viet Nam - 19 686  52 198  79 850   1 051 189   1 202 924  

  Yemen - -  -  -  - - 

  Zambia - -  - 39 925   471 501  511 426  

  Zimbabwe - -  - 39 925   334 469  374 394  

  Total List C 314 302   3 577 226  10 199 857  21 880 599   297 285 596  333 257 580  

  Grand total  3 391 819   39 593 675  92 818 410   136 852 173   2 222 506 820  2 495 162 897  
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