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 شكر وامتنان
 

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

 التحولية.

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

 .2018أول مرة على 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 إلدارة الماليةةة ، وسةةاحل: عشةةعبة خةةدمات اال

 صال ف: مجاالت خبرتهم ذات الصلة.اتعشعبة خدمات الخ انة ، الذين عملوا كأشخاص مرجعيين وجهات 
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 إلى مجلس المحافظين اإلحالةتوصية بالموافقة و 
 إلى:المجلس التنفيذي مدعو 

 وه: الوثيقة الت: تتضمن مشروع قرار لمجلس المحافظين ف:  ،النظر ف: الوثيقة، والمصادقة عليها
 الملحق الرابع؛

   والمصادقة على إحالة مشروع القرار الوارد ف: الملحق الرابع إلى مجلس المحافظين، بما ف: ذل
 الثالثة واألربعين.التوصية بأن يقوم مجلس المحافظين بتبن: مشروع القرار ف: دورتا 

 موجز تنفيذي
هةةةذا  ، ويةةةوفر(GC 29/L.4) 2007إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديون عةةةام تبنةةةى مجلةةةس محةةةافظ: الصةةةندوق  -1

 يعةادلبمةا يقةّدر ، بمبلة  الدعم الذي تشتد الحاجة إليا ألشد البلدان فقرا الت: تعان: مةن إجهةاد الةديون اإلطار
 .عشر للموارد الحادينهاية التجديد حتى المقدر المصادقة عليها أمريك: من المنح مليار دوالر  2.5

 دولالةةةو  الصةةةندوقعلةةةى المةةةدو المتوسةةةط، يواجةةةا الصةةةندوق ثةةةالث قضةةةايا رئيسةةةية، األمةةةر الةةةذي تطلةةةب مةةةن  -2
  مخصةةص ريةةر مسةةتدام مةةن مةةوارد المةةنح مقارنةةة 1لهةةذه ايليةةة: ع معمقةةةإصةةالحات بالمبةةادرة فيةةا األعضةةاء 

  تقليص برنامي الصندوق من القرو  والمةنح بسةبب االفتقةار إلةى التعةوي  الكامةل 2مساهمات التجديد؛ عب
  تنةةةام: إجهةةةاد الةةةدين بةةةين 3بموجةةةب إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديون؛ ع تالتةةة: تةةةوفر  السةةةابقةعةةةن المةةةنح 

 .األوليتينالمقترضين، مما يتطلب تمويال تيسيريا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم القضيتين 
م مةةن اسةةتخدام المقتةةرح لهةةذا اإلطةةار إلةةى بنةةاء اسةةتجابة مفصةةلة تتةةواءم مةةع الصةةندوق وتعّظةةيهةةدف اإلصةةالح  -3

الهيكليةةة الدوليةةة للةةدعم المخصصةةة إلدارة إجهةةاد ب مةةع االلتةة امالمسةةاعدة اإلنمائيةةة الرسةةمية ألشةةد البلةةدان فقةةرا، 
صةندوق النقةد   الدول:/: اسةتخدام إطةار القةدرة علةى تحمةل الةديون المتبةع فة: البنةينطوي ذلة  علةىو الديون. 
كأسةةةاس لمخصصةةةات مةةةوارد المةةةنح؛ وعةةةدم  يةةةادة أي عةةةبء ديةةةون  الخةةةاص بالةةةدول منخفضةةةة الةةةدخل الةةةدول:
 و المرتفع من التيسيرية.و على البلدان المثقلة بالديون؛ وتع ي  المست رير مستدامإضاف: 

 الثالث المذكورة أعاله:تقترح إدارة الصندوق جملة من اإلجراءات المتضافرة للتطرق لهذه القضايا  -4
المتفةةةق عليةةةا مةةةن تمويةةةل المةةةنح عالتعةةةوي  المسةةةتوو  :يغطةةة:المةةةوارد لتجديةةةد  بخةةةط أسةةةاس االعتةةةراف  أ ع

التكةةاليف   و الماضةة: والمسةةتقبل: عةةن تنفيةةذ إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون، وبرنةةامي المةةنح العاديةةة
مّمةةا مةةن شةةأنا أن يةةؤدي  ،فةة: اسةةتدامة رأس المةةال علةةى األجةةل الطويةةل ةالمسةةاهمو  ؛التشةةغيلية العامةةة

 ؛إلى تجّنب تآكل رأسمال الصندوق مع مرور الوقت

إطةةار إيجةةاد يليةةة ديناميةةة مسةةبقة التمويةةل، يمكةةن لهةةا أن تضةةمن ارتبةةاط المصةةادقات الجديةةدة بموجةةب   ب ع
لمةةوارد لالقةدرة علةى تحمةل الةديون مةةع الت امةات الةدول األعضةاء المسةبقة علةةى أسةاس كةل دورة تجديةد 

 ؛على حدة

إطار القةدرة علةى تحمةل الةديون، تكةون للبلدان المؤهلة لالستفادة من  تقسيمات دقيقة التفاصيلإدخال   ج ع
 ؛مفصلة لتتواءم مع مستويات التيسيرية
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للمنح بموجب إطار القةدرة علةى تحمةل الةديون، وذلة  لتقةديم دعةم  ةالضئيلتخصيص موارد الصندوق   د ع
 ؛أشد البلدان فقرا وضعفابما ف: ذل   ،إجهاد للديونأعلى مخصوص للبلدان الت: تعان: من 

 القرو  فائقة التيسيرية للغاية. سماعلى من التيسيرية، يعرف بأ جديد بمستوو :إدخال شرط إقراض  ه ع

مةةن الةةدول األعضةةاء االسةةتمرار فةة: دعةةم  يتوقةةعاإلصةةالح المقتةةرح المعةةرو  فةة: هةةذه الوثيقةةة، معةةر  وفةة:  -5
 2021وحتةةى عةةام  2007المعقةةودة منةةذ عةةام  إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونبموجةةب الصةةندوق فةة: الت اماتةةا 

 التمويةةةللجميةةةع  مسةةةاهمة مسةةةبقة وفةةة: كةةةل تجديةةةد مةةةوارد جديةةةد، علةةةى أسةةةاس الةةةدفع عنةةةدما تقتضةةة: الحاجةةةة
للصةندوق بالحفةاظ علةى مهمتةا اإلجماليةة. ذلة  يسةمح وس .بموجب إطار القدرة على تحمل الةديون المستقبل:

حجةةم المةةنح العامةةة المسةةتقبلية وتلةة  المتةةوفرة  تقلةةيص ال بةةد مةةن، المةةواردلخةةط أسةةاس تجديةةد وبةةدون دعةةم قةةوي 
بموجةةب إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون مقارنةةة بالمسةةتويات السةةابقة، وذلةة  بغيةةة ضةةمان االسةةتدامة الماليةةة 

 للصندوق.

وفةةةرت إدارة الصةةةندوق سةةةيناريوهات تأشةةةيرية لغايةةةات توضةةةيحية لمسةةةاعدة الةةةدول األعضةةةاء علةةةى فهةةةم النةةةواتي  -6
ديةةةد الثةةةان: عشةةةر للمةةةوارد لجهةةةة التيسةةةيرية والمخصصةةةات، وتحليةةةل أكثةةةر تقسةةةيما إلجهةةةاد المحتملةةةة لفتةةةرة التج

لمخصصات المنح بموجب إطار القدرة علةى تحمةل الةديون بصورة طفيفة  أقلالديون. وتظهر النتائي مستوو 
التيسةةيرية لهةةذه بالمائةةة مةةن  100ن، مةةع السةةماح للصةةندوق بتةةوفير و للبلةةدان التةة: تعةةان: مةةن أعلةةى إجهةةاد للةةدي

وفةة: الوقةةت نفسةةا، فهةةو يبقةة: علةةى المخصصةةات والتيسةةيرية العاليةةة للبلةةدان التةة: تعةةان: مةةن إجهةةاد  البلةةدان.
 متوسط للديون.

ويةوفر المرونةة للةدول األعضةاء  ،ومن الناحية المبدئية، يحافظ هذا المقترح علةى االسةتدامة الماليةة للصةندوق -7
على أساس كل  األقل دخاللبلدان الموجهة لت امات لصورة مباشرة من االللتعهد بموارد إضافية بأسلوب ي يد ب

وما يؤكد عليا هذا المقترح هو الطبيعة الممولة مسةبقا  تجديد موارد على حدة بأسلوب شفاف يمكن التنبؤ با.
 لهذه ايلية، األمر الذي دعما المجلس التنفيذي ف: مناقشات سابقة.

يليةةة إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل  "التحصةةين"لتعهةةدات تكةةون بمثابةةة  اتيةةار كةةذل  فقةةد تحةةرت إدارة الصةةندوق خ -8
الديون من المساهمات العادية للصةندوق. وهة: توصة: باإلبقةاء علةى إطةار القةدرة علةى تحمةل الةديون ضةمن 
هيكلياتهةةا للمحاسةةبة واإلبةةالج الموجةةودة أصةةال، وذلةة  ألرةةرا  الكفةةاءة وعلةةى ضةةوء المعوقةةات القانونيةةة التةة: 

 ف: ين معا. واحدةها ألكثر من أداة تواجهها بع  الدول األعضاء ف: إعالن تعهدات

المرنةةة كإصةةالح لسياسةةة إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون، والمبةةاد  تقتةةرح هةةذه الوثيقةةة جملةةة مةةن اإلجةةراءات  -9
الوثيقةةة اسةةتنادا إلةةى التغذيةةة الراجعةةة مةةن هةةذه إدارة الصةةندوق  تثحةةدّ وقةةد ألرةةرا  توضةةيحية.  مثةةاالوتةةوفر 

حةة علةى لجنةةة مراجعةة الحسةابات فةة: منق  وسةتعر  هةذه الوثيقةةة ال ،2019فة: سةةبتمبر/أيلول الةدول األعضةاء 
 2019فةة: ديسةةمبر/كانون األول علةةى المجلةةس التنفيةةذي  ومةةن ثةةم ، الستعراضةةها2019نوفمبر/تشةةرين الثةةان: 

لمصةةادقة عليهةةا، وفيمةةا بعةةد لعرضةةها علةةى مجلةةس المحةةافظين بهةةدف خلةةق قةةرو  جديةةدة فائقةةة التيسةةيرية ل
 هذا األمر مراجعة سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق.للغاية. وسيتطلب 
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 إطار القدرة على تحمل الديونإصالح 
 الخلفية -أوال 

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

. ووافقت الدول األعضةاء علةى تعةوي  الصةندوق (GC 29/L.4) 2007إطار القدرة على تحمل الديون عام 
لو كان التمويل بقرو  عوضا عن المنح عندما يحين الوقت لسداد  ستتوفرالت: كانت  العائدةعن التدفقات 

الصندوق أن تصل المنح المتةوفرة بموجةب إطةار القةدرة علةى تحمةل الةديون  إدارة وقعتتو   .و القر  هأصل هذ
مليةةار دوالر  8.2بحةةدود مقارنةةة  - التجديةةد الحةةادي عشةةر للمةةواردنهايةةة مليةةار دوالر أمريكةة: حتةةى  2.5إلةةى 

 عانظر الذيل . ايتوجب على الدول األعضاء التعوي  عنه - وضع رأس الماليمثل الذي أمريك: 

 وعلى المدو المتوسط، يواجا الصندوق ثالث قضايا هامة تتطلب إصالحا معمقا لهذه ايلية: -2

يعتبةر تخصةيص حجةوم كبيةرة مةن مةوارد . الجديندة الحجم غير المستدام من المصادقات على المننح (1)
ريةر مسةتدام. وقةد تةراوح مسةتوو المةنح المقدمةة بموجةب  2007المنح الت: يوفرها الصةندوق منةذ عةام 
فةةة: بالمائةةةة مةةةن برنةةةامي القةةةرو  والمةةةنح  24بالمائةةةة إلةةةى  17إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديون مةةةن 

مةةةنح مسةةتوو أدنةةاه ، بمةةا يتعةةةدو وي يةةد عةةن  1عانظةةر الشةةكل منةةذ التجديةةد السةةابع للمةةةوارد صةةندوق ال
ولةةم تةةتم تغطيةةة هةةذه المةةوارد مةةن خةةالل مسةةاهمات  بالمائةةة. 6.5األخةةرو التةة: تصةةل إلةةى  1الصةةندوق

على األثر السلب: الكبير لآللية الحالية إلطار القدرة  الضوء تم تسليطو كافية من التجديدات الجديدة. 
 2018.2علةةى تحمةةل الةةديون علةةى االسةةتدامة الماليةةة للصةةندوق فةة: استعراضةةين مسةةتقلين أجريةةا عةةام 

مليار  1.03فعلى سبيل المثال، وصلت مساهمات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق إلى حوال: 
المتوقعة على المنح بموجب إطار القدرة على تحمل الةديون  فقاتنال دوالر أمريك:، إال أنها ال تغط:

مليةار  1.3تبلة  وحةدها مةا يصةل إلةى يتوقةع أن التة:  دوالمي انية اإلدارية للتجديد الحادي عشةر للمةوار 
وبصةةةةورة مشةةةةابهة، وفةةةة: فتةةةةرة التجديةةةةد العاشةةةةر للمةةةةوارد، وصةةةةلت المسةةةةاهمات إلةةةةى  3دوالر أمريكةةةة:.

مليار دوالر أمريكة:، وفتةرة التجديةد  1.22مليار دوالر أمريك:، مقارنة بالنفقات الت: وصلت إلى  1.1
وصةةلت مليةةار دوالر أمريكةة: مقارنةةة بنفقةةات  1.07التاسةةع للمةةوارد التةة: وصةةلت المسةةاهمات فيهةةا إلةةى 

 .مليار دوالر أمريك: 1.16 إلى

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

 .العادية وتل  المتوفرة بموجب إطار القدرة على تحمل الديونعلى المنح تتضمن النفقات، نفقات المي انية اإلدارية، والمصادقات  3
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 1الشكل 

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

 
 اتالصننروفات علننى المصننادق نتقلننص برنننامق القننرون والمنننح بسننبإ االفتقننار إلننى التعننوين عنن (2)

علةى عكةةس ريةره مةةن المؤسسةات الماليةةة الدوليةةة . السنابقة بموجننإ إطننار القنندرة علننى تحمننل الننديون
غطةةة: فقةةةط أصةةةل المبلةةة  ت التةةة:إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديون فةةة: الصةةةندوق،  يليةةةة األخةةةرو، فةةةإن

 تةةدفقاتتعويضةةا. وبالتةال:، فةةإن أيةة بلةة ام قةانون: للةةدول األعضةاء إالمسةتحق ال فوائةةده، ال يحمةل أي 
 يةةؤدي إلةةىمةةن توفيرهةةا مةةن خةةالل رأسةةمال الصةةندوق نفسةةا، ممةةا  ال بةةد عنهةةاعائةةدة ال يةةتم التعةةوي  

للمصةادقة  للصةندوقيعيةق مةن القةدرة الماليةة  القاعدة الرأسمالية للصةندوق، وبالتةال: : ف:جتآكل تدري
جديةد العاشةر للمةوارد أن الةدول األعضةاء لةم تقةم تظهر تجربةة الجديدة. وت   تيسيريةوقرو   منحعلى 

 ،إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونللتعةةوي  عةةن بصةةورة كاملةةة علةةى وجةةا العمةةوم بتقةةديم مسةةاهمات 
 إضافة إلى مساهماتها األساسية ف: التجديد.

خةةالل السةةنوات األولةةى مةةن مخطةةط . تنننامي توجتننات إجتنناد الننديونط ممننا يتطلننإ تمننويال تيسننيريا (3)
مةةنح مسةةتقرا. إال الإطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون، بقةة: عةةدد البلةةدان المؤهلةةة للحصةةول علةةى تمويةةل 

بالمائةةة مةةن البلةةدان المؤهلةةة  58ورةةدت حةةوال:  ،العةةالم:أنةةا، وخةةالل السةةنوات الماضةةية، ت ايةةد الةةدين 
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 
هةةذا عانظةةر الملحةةق األول . ويةةؤدي  2013خةةالل عةةام  ينتةلفئاتين اهةةمةةن رقم الةةمةا يصةةل إلةةى ضةةعف 

 على الصندوق. األوليتينن يإلى تفاقم أثر القضيت األمر

طةار ، استشارت إدارة الصندوق الدول األعضاء بهةدف تقةدير إجةراءات اإلصةالح المحتملةة إل2017عام  منذ -3
بصةورة بةا القدرة على تحمةل الةديون. وتقتةرح هةذه الوثيقةة إصةالحا لهةذه ايليةة بهةدف خلةق رابةط يمكةن التنبةؤ 
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إسقاطات التجديد  التجديد العاشر التجديد التاسع  التجديد الثامن التجديد السابع
 الحادي عشر

 النسبة المئوية إلطار القدرة على تحمل الديون إطار القدرة على تحمل الديون القروض والمنح
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أكبر بين الدعم المخصوص من الدول األعضاء للبلدان الفقيرة المثقلة بالةديون، وقةدرة الصةندوق علةى تةوفير 
 التمويل لتل  البلدان بأسلوب مستدام.

ذا لم يةتم إصةالح يلية -4 ، فسةيحتاج الصةندوق إلةى تقلةيص برنامجةا للقةرو  إطةار القةدرة علةى تحمةل الةديونة وا 
مةةن التجديةةد الثةةان: عشةةر للمةةوارد، وذلةة  مةةن خةةالل اقتطةةاع األمةةوال الضةةرورية للتعةةوي  عةةن  ءاوالمةةنح بةةد
التجديةةد الحةةادي عشةةر نهايةةة فتةةرة و  2007، التةة: جةةرت بةةين عةةام إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونصةةروفات 

. وسةيكون لهةذا األمةر تبعةات علةى قةدرة الصةندوق علةى للموارد من المساهمات الجديةدة فة: تجديةدات المةوارد
 اإليفاء بمهمتا واإلبقاء على أثره اإلنمائ:.

فة:  .طةار القةدرة علةى تحمةل الةديونمن هذه الوثيقةة مخططةا لمبةاد  اإلصةالح الفعةال إل ثانياويضع المقطع  -5
تقديرا أوليا  رابعا. ويوفر المقطع ف: المستقبلمستدام للمنح الجمال: اإلحجم الر تقري ثالثاحين يصف المقطع 

بمةا يتماشةى  إطةار القةدرة علةى تحمةل الةديونلتيسيرية ف: التجديد الثان: عشر للموارد ومخصصةات المحاكاة 
لهيكلة يلية إطار القدرة على تحمل الةديون. أمةا  المفضل خيارال خامسامع اإلصالح المقترح. ويوفر المقطع 

 سةةةابعاالمقطةةةع يةةةوفر . و ذات الصةةةلة علةةةى الوثةةةائق األساسةةةية للصةةةندوقفيصةةةف التعةةةديالت  سادسةةةاالمقطةةةع 
 .االستنتاجات ويقترح الخطوات التالية للمض: قدما

 : المبادئ واإلجراءاتإطار القدرة على تحمل الديونإصالح  -ثانيا

 2018 األولديسةةةةةةةةمبر/كانون  بةةةةةةةةينلمجلةةةةةةةةس التنفيةةةةةةةةذي علةةةةةةةةى اخيةةةةةةةةارات المعروضةةةةةةةةة المةةةةةةةةع  يتماشةةةةةةةةىبمةةةةةةةةا  -6
 اإلصالح المقترح بالمباد  التالية: يتوجا ،2019 أيلول/سبتمبرو 

  نهاية وحتى 2007منذ عام  إطار القدرة على تحمل الديونمصادقات بموجب الالتعوي  الفعال عن 
 التجديد الحادي عشر للموارد؛

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

 إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونالمتةةوفرة للصةةندوق لتةةوفير المةةنح بموجةةب  الضةةئيلةالمةةوارد  تخصةةيص 
 .إجهاد للديونأعلى مخصوص للبلدان الت: تعان: من الدعم توفير الل

إطةار إصةالحا مرنةا لسياسةة  ،مجتمعةة ،اإلجةراءات التة: تعةر مةن ، تقتةرح إدارة الصةندوق جملةة علياوبناء  -7
ف: الصندوق منذ التجديد الثةان: عشةر للمةوارد وصةاعدا، ممةا يسةمح بتشةذيب الحةل  القدرة على تحمل الديون

بصةورة أكبةر فة: المقترح ف: كل دورة من دورات تجديد الموارد. ويرد وصف لخطة العمل أدناه وه: مفصةلة 
 :16إلى  8الفقرات من 

فةة: الوقةةت أن يحظةةى الصةةندوق بتعةوي  كامةةل سيضةمن  الةةذيخةةط أسةاس تجديةةد المةةوارد تبنة: مبةةدأ  (1)
حتةى نهايةةة  إطةار القةةدرة علةى تحمةل الةةديونعةن جميةةع المشةروعات المصةادق عليهةةا بموجةب  المالئةم

للتعةوي  عةن المةنح بأقصةى مستقرا مستوو  ومن شأن ذل  أن يعكسالتجديد الحادي عشر للموارد. 
 ؛لضمان عدم تآكل رأسمال الصندوق مع مرور الوقت وريره من أشكال التمويل األخروحد ممكن 
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إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل اسةةتناد أي تمويةةل جديةةد بموجةةب  ل لضةةمانيةةمو الت ةمسةةبقديناميةةة إيجةةاد يليةةة  (2)
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  (3)
 ؛وائم مستويات التيسيريةتل ةمفصل

لةديون لإجهةاد أعلةى ف: الصندوق فقةط لةدعم البلةدان التة: تعةان: مةن  الضئيلةتخصيص موارد المنح  (4)
 ؛البلدان ضعفا وفقرا بما ف: ذل  أشد

تيسيرية أعظم، بمةا فة: ذلة   مع -التيسيرية للغاية  فائقة القرو  وهو - إدخال شرط إقراض: جديد (5)
 جل سداد وفترة سماح طويلتين.أ

إطةةار القةةدرة علةةى ن بةةين العناصةةر الرئيسةةية إلصةةالح مةة :طننار القنندرة علننى تحمننل الننديونإل النندعم المسننتمر -8
إطةار القةدرة علةى المنبثقة عن المصةادقات بموجةب  بالت اماتها باإليفاءاستمرار الدول األعضاء  تحمل الديون
واستمرارها ف: دعم هذا اإلطار ف:  4؛وحتى نهاية التجديد الحادي عشر للموارد 2007منذ عام  تحمل الديون

تكةةةون جةةة ءا مةةةن لمثةةةل هةةةذه التعويضةةةات أن  ينبغةةة:لتجنةةةب تآكةةةل رأسةةةمال الصةةةندوق وسةةةيولتا، و . المسةةةتقبل
مسةاهمات الةدول األعضةاء فة: رأسةمال الصةندوق لتغطيةة التةدفقات الخارجةة التة: لةم تعةو  إن لةم تعوضةها 

ذا ما تجاو ت الموارد اإلجمالية. الدول األعضاء مسةتويات للمنح بموجب إطار القدرة علةى تحمةل الةديون ال وا 
، حاجةةة لمةةوارد إضةةافية إجهةةاد الةةدين أو لغيةةره مةةن األسةةباب سةةيكون هنالةة تةةدهور مسةةتويات المتوقعةةة نتيجةةة ل

أو أيةة  ؛المةنح الملغةاة وأ والموارد من مخصصات المنح رير المستخدمة ؛مثل تل  المخصصة لبرامي المنح
 5.مصادر أخرو

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

. وحتى تاريخ 2019مليون دوالر أمريك: ف: مايو/أيار  586استنادا إلى مخصص إطار القدرة على تحمل الديون البال  
وهنال  العديد من الدول المقترضة المؤهلة مليار دوالر أمريك:.  1.9، كان الصندوق قد صادق بالفعل على 2018األول  ديسمبر/كانون 31

، ومن المحتمل استنادا إلى الوضع الحال: أن يتم تطبيق شروط تمويلية مخففة على 2019الت: تعان: من ت ايد إجهاد الديون ف: عام 
 .مليون دوالر أمريك: 180بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء إلى حوال: ، والت: تصل مخصصاتها 2020خمسة بلدان عام 

اعتمادا على تدهور وضع إجهاد الديون ف: بع  البلدان ينذا . ولن يؤدي ذل   2021ويمكن أيضا تطبيق الشروط المخففة لعام 
الديون، وسيتم تطبيق شروط التمويل المحدثة بنهاية العام للسنة بالضرورة إلى  يادة مباشرة ف: التمويل بموجب إطار القدرة على تحمل 

 المالية التالية استنادا إلى معايير متفق عليها.
التمويل بج ء من  ظيمكن استخدام نهي الحجم المعّدل كمصدر للتمويل. ونهي الحجم المعدل هو يلية يمكن من خاللها االحتفا 5

لى بلدان أخرو أو استخداما للتعوي  عن الفائدة المتنا ل عنها عتو يعا إعادة  أولديون المخصص بموجب إطار القدرة على تحمل ا
بالمائة لجميع البلدان المستفيدة من نظام تخصيص الموارد على أساس األداء،  5بموجب هذا اإلطار. وتاريخيا، أعاد الصندوق تخصيص 

المؤسسات المالية الدولية  احتفظتوقد ما نجم عنا وضع مال: أضعف. ولم يحتفظ بأي مبل  للتعوي  عن الفائدة المتنا ل عنها، م
بالمائة من موارد المنح الت: كانت  20أو ج ء من  بمعظماألخرو عباستثناء المؤسسة الدولية للتنمية ف: تجديدها الثامن عشر للموارد  

عيد تو يع المخصص المتبق: كقرو  باستخدام منهجية ومن ثم كانت ت .تضاف إلى سيولتها بهدف تعوي  أسعار الفائدة المتنا ل عنها
 .وال ينظر الصندوق ف: إمكانية تغيير سياستا الحاليةنظام تخصيص الموارد على أساس األداء. 
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فة: المقطةع التةال:، مسةتوو مقترحةا إلجمةال: المةنح عأي تلة   الةوارد وصةفاخط أساس تجديد المةوارد يتضمن  -9
 ، وفقةا لمسةتوو مسةاهمات الةدول األعضةاء وريرها من المةنح إطار القدرة على تحمل الديونالمتوفرة بموجب 

 وريرها من التدفقات.

فة: مسةتوو  تقسيم دقيةق التفاصةيلاإلطار إمكانية توفير  دخلسوف ي   .للتيسيرية دقيقة التفاصيلالتقسيمات  -11
تيسةةيرية المةةوارد بةةين البلةةدان. وبنةةاء علةةى طلةةب الةةدول األعضةةاء، يمكةةن للصةةندوق أن يةةدخل بعةة  العوامةةل 

دقيةق التقسةيم مثةل الهشاشةة علةى سةبيل المثةال. وأمةا عمةق وتوجةا  التقسةيم دقيةق التفاصةيلاإلضافية ف: هةذا 
 مستويات أو المجاالت، فيمكن تقريرها ف: كل دورة من دورات تجديد الموارد.الوعدد  التفاصيل

إلةةى المةةنح المتةةوفرة بموجةةب إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون،  وباإلضةةافة .فائقننة التيسننيرية لل ايننةالقننرون  -11
لةةدو الصةةندوق ثالثةةة شةةروط إقراضةةية وهةة:: العاديةةة، والمختلطةةة، والتيسةةيرية للغايةةة. وبموجةةب هةةذا المقتةةرح 

إطةار القةدرة علةى مؤهلة بعةد اين لالسةتفادة مةن المةنح المتةوفرة بموجةب  6الحال:، لن تكون البلدان "الصفراء"
. ولت ويةةد هةةذه البلةةدان بةةأعلى قةةدر ممكةةن مةةن التيسةةيرية المسةةتدامة، تةةم اقتةةراح إدخةةال أداة رابعةةة ديونتحمةةل الةة

ويمكةةن وضةةع الشةةروط  .لإلقةةرا  علةةى شةةكل قةةر  بتيسةةيرية أعلةةى مةةن القةةرو  التيسةةيرية للغايةةة الحاليةةة
 التيسيرية للغاية ف: كل فترة من فترات تجديد الموارد. فائقة المالية للقرو 

والتمويةةةل بشةةةروط التيسةةةيرية للغايةةةة  فائقةةةة تتةةةوفر للبلةةةدان ح مةةةة إجماليةةةة تجمةةةع بةةةين المةةةنح والقةةةرو  وسةةةوف -12
وسةيؤدي الجمةع  .دقيقةة التفاصةيل تقسةيمات الج ئيةةالو كةل بلةد فيمةا يتعلةق بإجهةاد الةديون لوضع تيسيرية وفقا 

مخصصةات للبلةدان الفقيةرة، مةع البين األدوات التمويلية بناًء على الموارد المتوقعة إلى أعلةى قةدر ممكةن مةن 
 منها واالستدامة المالية للصندوق. بلداألخذ بعين االعتبار ظروف ديون كل 

للبلةةدان "الحمةةراء"  لةةديونإطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل اويركةة  هةةذا المقتةةرح علةةى اسةةتخدام التمويةةل بةةالمنح بموجةةب  -13
، إطار القدرة علةى تحمةل الةديونويهدف إلى توفير أكبر قدر من المخصصات للبلدان المؤهلة لالستفادة من 

 ،موارد المةنح لقلةونظرا  لكل من البلدان والصندوق ضمان استدامتها. الت: يمكن مع أكبر قدر من التيسيرية
أو أنهةا فعةال عالمقترح األولوية لتوفير تل  المةوارد للبلةدان التة: تعةان: مةن أعلةى خطةر إلجهةاد الةديون يعط: 

 . تعان: من إجهاد الديون

 نهي الصندوق المقترح إلقرا  كال الفئتين من البلدان: 2يلخص الشكل  -14

  

                                                      
الديون أو صندوق النقد الدول: ، تعتبر البلدان الت: تعان: من أكبر خطر إلجهاد /وفقا لنظام إشارات المرور الذي يستخدما البن  الدول: 6

 .ف: حين تعتبر البلدان الت: تعان: من خطر متوسط إلجهاد الديون بلدانا "صفراء" ،أنها تعان: من إجهاد الديون بلدان "حمراء"
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 2الشكل 

 إطار القدرة على تحمل الديونتطور 

ولكنهةةا  ،إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونمكةةون مةةن المةةنح بموجةةب ببعةةد اين  "الصةةفراء"البلةةدان  تحظةةى نولةة -15
لقةدرتها علةى تحمةل  ، وفقةافائقة التيسيرية للغايةةوبشروط خليط من القرو  بشروط تيسيرية للغاية ب ستحظى

 م يد من التفاصيل .لالصدمات عانظر المقطع الرابع ل

إطار القدرة علةى تحمةل وسوف يخضع كل تجديد مستقبل: من تجديدات الموارد لتقدير مستقل لمستوو حجم  -16
محدثةة، والقةدرة الماليةة السةقاطات اإللبلدان المتلقية. وسوف يتم تقريرهةا فة: سةياق ل اةوالتيسيرية المعط الديون
 .واألولويات اإلنمائية المالية

 وحجم المنح إطار القدرة على تحمل الديونتقرير  -اثالث

الماليةة الهيكليةة أن ، أشارت العديد من الدراسات الداخلية والخارجيةة إلةى األولكما تمت مناقشتا ف: المقطع  -17
اسةةتدامة مسةةتدامة. ويقتةةرح هةةذا المقطةةع نهجةةا لتقةةدير إطةةار أكثةةر  تليسةةيةةا األساسةةية للصةةندوق ويليةةة المةةنح ف

 7، وحجم حافظة منح منتظمة.لقدرة على تحمل الديونل

ال بةةد مةةن الحفةةاظ علةةى االسةةتدامة الماليةةة للصةةندوق مةةن خةةالل تنفيةةذ نهةةي حصةةيف وملةة م ماليةةا لتخصةةيص  -18
  خةةط أسةةاس تجديةةد المةةوارد الةةذي سيتضةةّمنوبالتةةال:، فإنةةا مةةن الضةةروري تحديةةد مكونةةات مةةوارده األساسةةية. 

مستوو التمويل الذي يمكن للصةندوق أن يتحمةل تةوفيره كمةنح، والمةوارد المطلوبةة التة: ال بةّد مةن تخصيصةها 
ي يتلقةاه الصةندوق مةن الةدول ذالتمويل الة بحجمللقرو  للحفاظ على رأسمال الصندوق بحيث يرتبط كالهما 

 األعضاء.

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

بموجب إطار القدرة على تحمل الديون للبلدان المؤهلة لالستفادة من هذا اإلطار، ف: حين كان المبل  الفعل: اإلجمال: بعد  أمريك: كمنح
 227.5مليون دوالر أمريك:. ووصل إجمال: المنح األخرو ف: فترة التجديد الحادي عشر للموارد إلى  586رية يالتعديل ألررا  التيس

 .مليون دوالر أمريك:

إطار القدرة على تحمل 
 الديون السابق

البلدان التي تعاني من 
خطر متوسط إلجتاد 

 الديون 

منح بموجب إطار 
 القدرة عل تحمل الديون

منح بموجب إطار القدرة 
 تحمل الديون ىعل

بشروط فائقة قرو  
+ قرو   التيسير للغاية

 بشروط تيسيرية للغاية

منح بموجب إطار القدرة 
تحمل الديون+ قرو   ىعل

 بشروط تيسيرية للغاية

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

إطار القدرة على تحمل 
 الديون الجديد
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المسةةتوو األعلةةى إلجمةةال:  المةةوارد خةةط أسةةاس تجديةةدتحديةةد  إجةةراء ضةةعي، سالتخصةةيصلهةةذا  ولتةةوفير تقةةدير -19
بةةد لمسةةاهمات  المةةنح فةة: برنةةامي القةةرو  والمةةنح فةة: الصةةندوق وفقةةا لحجةةم مسةةاهمات الةةدول األعضةةاء. وال

تجديةةدات المةةوارد فةة: الصةةندوق مةةن أن تغطةة: الحةةد األدنةةى: أي تكاليفةةا التشةةغيلية؛ ومنحةةا العاديةةة؛ ومنحةةا 
المصادق عليا  إطار القدرة على تحمل الديون؛ وأي ج ء من إطار القدرة على تحمل الديونالجديدة بموجب 

 8.ف: السابق من قبل الدول األعضاء ف: الصندوق التعوي  عناالذي لم يتم 

 
 3الشكل 

 لخط أساس تجديد المواردالتخصيص المبسط 
 

إطةار القةدرة علةى للمةنح المتةوفرة بموجةب الحافظةة المسةتدامة  تنشةأأعةاله، سةوف  3 الشكلكما يشار إليا ف:  -21
أكبةةر مةةن مجمةةوع المةةنح المتةةوفرة بموجةةب تجديةةد المةةوارد خةةط أسةةاس  والمةةنح العاديةةة كلمةةا كةةان تحمةةل الةةديون

وريرهةا مةن المةةنح، بحيةث يمةةول جة ء مةن التجديةةد أيضةا قروضةةا جديةدة. أمةةا  إطةار القةدرة علةةى تحمةل الةةديون
خةةط  ريةةر المسةةتدام والحجةةم ريةةر المسةةتدام للمةةنح العاديةةة فسينشةةأ كلمةةا كةةان إطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون

تمويل من خالل التةدفقات الت: ستحتاج للو  ،عن تمويل إجمال: المنح المخصصة اعاج   أساس تجديد الموارد
العائةةدة. وعلةةى المةةدو المتوسةةط والطويةةل، سةةيؤدي ذلةة  إلةةى برنةةامي أساسةة: أصةةغر للقةةرو  والمةةنح وتآكةةل 
للقاعدة المالية للصندوق، ألن هذه األموال لن تتدفق عائدة إلى الصةندوق ععلةى خةالف القةرو  التة: تبقةى 

 ف: موا نة الصندوق .

الصةةندوق الحجةةةم المسةةتدام، وبالتةةةال:  ها: يخصصةةةتةةح مةةة حجةةةم التمويةةل بةةةالمنح ال توحتةةى تاريخةةا، تجةةةاو   -21
 بةدورههةذا الوضةع قلةص ويمن قدرتا على تمويل قرو  جديدة وذل  بسبب تآكل قاعدتا الرأسةمالية.  تقّلص

مةةةن قةةةدرة الصةةةندوق علةةةى االسةةةتمرار فةةة: تةةةوفير نفةةةس المسةةةتوو مةةةن القةةةرو  فةةة: المسةةةتقبل. أمةةةا مةةةع ايليةةةة 
 عةةنمةةن التعةةوي   ةة، فةةإن مسةةتوو المسةةاهمات األساسةةية فةة: تجديةةد المةةوارد والفجةةوة المتوقعةةة والفعليةةالجديةةد

                                                      
. وسوف تنظر إدارة الصندوق ف: إجراءات إضافية د يتضمن ذل   يادة ف: إجهاد ديون البالد ضمن دورة من دورات تجديد المواردق 8

لتجنب أية يثار سلبية قد تنجم عن التغييرات ضمن الدورات بهدف ضمان قدر أكبر من القدرة على التنبؤ لكل من الصندوق والجهات 
 المانحة.
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المحركةات األساسةية التة: تقةرر الحجةةم  ستشةكل إطةار القةدرة علةى تحمةل الةديونالمصةادقات السةابقة بموجةب 
، ممةا يمّكةن الصةةندوق فةة: كةل تجديةد مةن تجديةةدات المةوارد طةار القةةدرة علةى تحمةل الةديونالمسةتدام للمةنح وإل

من اإلبقاء على برنامجا للقرو  والمنح ف: المستقبل. ونتيجة لذل ، لن يكون حجم المنح العاديةة بعةد اين 
 مقررا بنسبة ثابتة من برنامي القرو  والمنح.

 ة للتيسيرية والتخصيص في التجديد الثاني عشر للمواردامحاك -رابعا

مسةةةتويات التيسةةةيرية والمخصصةةةات القطريةةةة  تتةةةداخلرد محةةةدودة، فةةة: أيةةةة عمليةةةة تخصةةةيص تعتمةةةد علةةةى مةةةوا -22
وتتشةةةاب . ويةةةةوفر هةةةةذا المقطةةةةع سةةةةيناريو تأشةةةةيري لمسةةةةاعدة الةةةدول األعضةةةةاء علةةةةى فهةةةةم كيةةةةف يمكةةةةن لهةةةةذين 

 ف: التجديد الثان: عشر للموارد ضمن ايلية المقترحة.ن يتفاعال أالمتغيرين 

هذا المثال البسيط ألررا  إيضاحية فقط، وهو يظهر المسةتويات الناجمةة مةن التيسةيرية وخلطةة مةن  ويتوفر -23
 األدوات الت: يمكن للصندوق أن يوفرها. وتفتر  هذه العملية شروط التمويل التالية:

 بالمائةةة مةةن  100ن و ن أو مةةن خطةةر عةةالد إلجهةةاد الةةديو سةةتتلقى البلةةدان التةة: تعةةان: مةةن إجهةةاد الةةدي
 ؛اتها على شكل منحمخصص

  محةةةدود ضةةةئيل أو ن والتةةة: تتسةةةم بمجةةةال و إلجهةةةاد الةةةدي متوسةةةطأمةةةا البلةةةدان التةةة: تعةةةان: مةةةن خطةةةر
 فائقةةةةة علةةةةى شةةةةكل قةةةةرو  بشةةةةروطبالمائةةةةة مةةةةن مخصصةةةةاتها  80سةةةةتتلقى ف 9،السةةةةتيعاب الصةةةةدمات

مةةن خةةالل تطبيةةق شةةروط  بشةةروط تيسةةيرية للغايةةة علةةى شةةكل قةةرو  بالمائةةة 20و تيسةةيرية للغايةةةال
 ؛السداد المتبعة للدول الصغيرة

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

روط السةداد المتبعةة للةدول تيسةيرية مةن شةروط اإلقةرا  التيسةيرية للغايةة  مةن خةالل تطبيةق شة أعلةى
 الصغيرة.

أدنةاه عنصةر المةنح فيمةا يةوفره الصةندوق حاليةا والسةيناريو المقتةرح. ويتضةمن الملحةق الثةان:  1 يقارن الجدول -24
لكةل فئةة مةن هةذه  دتقديرا للتركيبة المحتملة للبلدان "الحمراء" و"الصفراء" ف: فترة التجديد الحادي عشر للمةوار 

 10.الفئات

                                                      
إلطار القدرة على وفقا ثان: للحصول على وصف لمتانة وضع الديون وتصنيفها حسب طبيعة وتنوع التعر  للديون، انظر الملحق ال 9

 .للبن  الدول:/صندوق النقد الدول:تحمل الديون 
. وف: هذا السيناريو، لم يتم إجراء تيسيرية للغايةالفائقة  من الملحق الثان: شروط تمويل القرو  المتوفرة بشروط الثان: يعر  القسم 10

 ."الصفراء"و "الحمراء"بهدف تعظيم المخصصات القطرية للبلدان  الحجم المعدلاقتطاع لنهي 
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 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 

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

 الديون

 المائةب 100
91 

 المائةب
 المائةب 100

  

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

السياسة األساسية إلطار القدرة 
 على تحمل الديون 

التجديد 
الحادي 
عشر 
 للموارد

اإلصالحات المقترحة المخصوصة 
 بالتجديد الثاني عشر للموارد 

أو  البلدان الت: تمتل  مجاال ضئيال
 الستيعاب الصدمات  محدودا

 المائةب 79
69 

 المائةب

 المائةب 71

معتَبرا البلدان الت: تمتل  مجاال 
 الستيعاب الصدمات

 المائةب 63

 

مةةةن الملحةةةق الثةةةان:، الةةةذي يشةةةير إلةةةى  2ظهةةةر النةةةاتي المتوقةةةع لهةةةذا الخيةةةار بةةةالقيم الدوالريةةةة فةةة: الجةةةدول يو  -25
وشةةةروط تيسةةةيرية  للغايةةةة تيسةةةيريةفائقةةةة المخصصةةةات منفصةةةلة لعنصةةةر المنحةةةة، والقةةةرو  المتةةةوفرة بشةةةروط 

تراجةةةع ضةةةئيل  إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديونتةةةوفر المةةةنح المسةةةتدامة بموجةةةب  قلةةةةللغايةةةة. وسةةةينجم عةةةن 
ولكةن مةن شةأن هةذا التقلةيص أن يسةمح  ،مقارنة بالتجديد الحادي عشر للموارد "الحمراء"لمخصصات البلدان 

مةةا حجةةم أبالمائةةة للبلةةدان المثقلةةة بالةةديون. و  100 تةةوفير المةةوارد بشةةروط المةةنح بنسةةبة للصةةندوق باإلبقةةاء علةةى
 فسيتم اإلبقاء عليا على حساب تقليص ضئيل ف: التيسيرية. "الصفراء"التخصيص للبلدان 

وتظهةر خبةرة الصةندوق حتةى تاريخةا فة: التجديةد الحةةادي عشةر للمةوارد بةأن البلةدان المثقلةة بالةديون رالبةا مةةا  -26
التيسةيرية األكبةر. وقةد تأكةدت هةذه المالحظةة أيضةا مةن خةالل اسةتعرا  منتصةف  لةىتفضل حجوما أكبر ع

 تجديةةد الثةةامن عشةةرالخةةالل فتةةرة  المرفةةق توسةةيع النطةةاق لةةديهللتنميةةة المةةدة الةةذي قامةةت بةةا المؤسسةةة الدوليةةة 
هةدف . وف: هذه االستعرا ، دعت بلةدان عديةدة لتةوفير مةوارد ريةر تيسةيرية لمرفةق توسةيع النطةاق بلمواردها
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الجمع بين مواردها التيسيرية من المؤسسة الدولية للتنمية وتلطيةف شةروط التمويةل اإلجماليةة لمشةروعاتها فة: 
 11.القطاعات الهامة اجتماعيا

البلدان للموارد المختلطة المقترحة، فإن أثةر هةذا التغييةر المكيةف للتيسةيرية وحجةم المةنح  أهليةوشريطة تقدير  -27
بالمائةةة مةةن المةةوارد األساسةةية للبلةةدان منخفضةةة الةةدخل والبلةةدان متوسةةطة  90قةةدره  امخصصةة سةةيوفرالمقةةدر 

بالمائةةةة ألفريقيةةةا جنةةةوب  45 بحةةةدود حافظ علةةةى نسةةةبة دنيةةةا تقةةةدرسةةةي فإنةةةاالةةةدخل مةةةن الشةةةريحة الةةةدنيا، كةةةذل  
 الصحراء.

 إطار القدرة على تحمل الديونهيكلية آلية  -خامسا

نمةةةوذج ل والتةةة: تتفةةةاوت تبعةةةا لقةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديوناإلطةةةار المسةةةتدام لتمويةةةل ل متعةةةددةتةةةم تحةةةري يليةةةات  -28
دورتا المنعقةدة وف: تمويل من المصادر األخرو للصندوق. ال هذا" تحصينواستنادا إلى إمكانية " اتالمساهم

ويتمثةةل هةةةذا الخيةةةار فةة: يليةةةة مسةةةبقة  .ألةةةفأكةةد المجلةةةس التنفيةةةذي تفضةةيلا للخيةةةار  2019 سةةةبتمبر/أيلولفةة: 
التمويةةل إلطةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون ضةةمن مةةوارد الصةةندوق. وسةةوف تعمةةل ايليةةة الجديةةدة علةةى النحةةو 

 التال::

  :ستسهم الدول األعضاء للصندوق بكامل تعهداتها فة: تعهةد واحةد كمةا تةم وصةفا فة: المقطةع التعتد
 .ثالثا أعاله

 :القدرة على تحمةل الةديون سةتدار ضةمن الهيكليةة اإلجماليةة للتسةيير فة:  وحيث أن نافذة إطار الرصد
 ، لةةن تكةةون هنالةة  حاجةةة إليجةةاد أي سةةجل لجنةةة مراجعةةة الحسةةاباتو  الصةةندوق عالمجلةةس التنفيةةذي

إضاف: أو لتكبد أية تكاليف تشغيلية إضافية جديدة. وسوف يتم رصد التمويل المصادق عليا إلطار 
بالج المجلس التنفيذي عنا. القدرة على تحمل الديون  وا 

 تعديل الوثائق األساسية للصندوق –سادسا 

تةةةنص اتفاقيةةةة إنشةةةاء الصةةةندوق وسياسةةةات التمويةةةل ومعةةةاييره فةةة: الصةةةندوق علةةةى أدوار ومسةةةؤوليات الهيئةةةات  -29
مةع إبقةاء مجلةس " 12الرئاسية فيا عن السياسات الت: تحكم التمويل الذي يقدما الصندوق على النحةو التةال::

المحةةافظين علةةى سةةلطتا بوضةةع السياسةةةات والمعةةايير والقواعةةد الناظمةةة العريضةةةة التةة: تحكةةم التمويةةل الةةةذي 
لمجلةةةس التنفيةةذي يضةةةطلع بالمسةةؤولية األوليةةةة عةةن وضةةةع السياسةةةات ايقدمةةا الصةةةندوق، إال أنةةا يعتةةةرف بةةأن 

 الت: تحكم مثل هذا التمويل..."التفصيلية 

تغييةةرات المقترحةةة تعةةديل سياسةةات التمويةةل ومعةةاييره فةة: الصةةندوق، وبخاصةةة إدخةةال وسةةيتطلب تنفيةةذ هةةذه ال -31
القةرو  بشةةروط فائقةة التيسةةيرية للغايةة كشةةرط إقراضة: جديةةد ومةا يتعلةةق بهةا مةةن أوضةاع التمويةةل، كمةا هةة: 

 واردة ف: الملحق الرابع.

                                                      
حتى تاريخا، حظيت التغييرات الطارئة على نسبة المنح ف: مخصصات التجديد الحادي عشر للموارد للبلدان المؤهلة لالستفادة من هذا  11

مليار دوالر أمريك:. وهنا  ثالث  1.2دوالر أمريك: من أصل  مليون 1.02مما يصل مجموعا إلى  ؛بلدا 32من أصل  22اإلطار بقبول 
 بشروط تيسيرية للغاية.المقدم لها لقر  من االحصة الطوعية مليون دوالر أمريك: رفضت  59دول تصل مخصصاتها اإلجمالية إلى 

12
 من سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق. 5و 4الفقرتان  
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 .2022يناير/كانون الثان:  1 وستدخل هذه التغييرات حي  النفاذ ف: التجديد الثان: عشر للموارد بتاريخ -31

 االستنتاج وسبل المضي قدما -سابعا 

 معقةد لةا تبعةات اسةتراتيجية، وتشةغيلية وماليةة لتحةد  تعترف إدارة الصندوق بالت ام الدول األعضاء بإيجةاد حةل  -32
واقعيةا لجهةة . وتعتقد إدارة الصندوق بةأن المقتةرح الةوارد فة: هةذه الوثيقةة يمثةل نهجةا مسةتداما مرنةا بعيدة األمد

المبةةاد ، التةة: يمكةةن ترجمتهةةا إلةةى جملةةة عمليةةة مةةن اإلجةةراءات. وتلتةة م اإلدارة باالسةةتمرار بتةةوفير المسةةاعدة 
للبلدان الت: تتسم بأعلى االحتياجات اإلنمائيةة فة: المسةتقبل، ومواءمةة هةذه المسةاعدة لتوجهةات وظةروف كةل 

 تجديد من تجديدات موارد الصندوق.

يوفر سةةعلةةى االسةةتدامة الماليةةة للصةةندوق سةةواء لجهةةة رأسةةمال الصةةندوق أو سةةيولتا، و  سةةيحافظ هةةذا المقتةةرح -33
مرونةةة للةةدول األعضةةاء إلعةةالن تعهةةدات بمةةوارد إضةةافية بأسةةلوب ي يةةد بصةةورة مباشةةرة مةةن الت امةةات البلةةدان 

 األفقر على أساس كل تجديد للموارد على حدة بأسلوب يتسم بالشفافية وقابلية التنبؤ.

مةةن الهيكليةة العالميةة لةدعم التخفيةف مةن عةبء الةةديون  اً من هةذا المقتةرح أن يبقةى الصةندوق جة ءوأخيةرا، يضة -34
دارتهةةةةا فةةةة: البلةةةةدان األشةةةةد فقةةةةرا.  تطةةةةورت هةةةةذه الهيكليةةةةة علةةةةى مةةةةدو السةةةةنوات الماضةةةةية، حيةةةةث تبنةةةةت  وقةةةةدوا 

ين االعتبةةار المؤسسةةات الماليةةة الدوليةةة ممارسةةات مختلفةةة ضةةمن اإلطةةار اإلجمةةال:. ويأخةةذ الحةةل المقتةةرح بعةة
لعموم ه: ابأن المخصصات األعلى على وجا  تالخبرة الناشئة من التجديد الحادي عشر للموارد، الت: أثبت

 أكثر أهمية للمقترضين من التيسيرية.

فةةةةةةة: لالسةةةةةةةتعرا  عرضةةةةةةةت هةةةةةةةذه الوثيقةةةةةةةة علةةةةةةةى لجنةةةةةةةة مراجعةةةةةةةة الحسةةةةةةةابات وعلةةةةةةةى المجلةةةةةةةس التنفيةةةةةةةذي  -35
محّدثةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةى لجنةةةةةةةةةةةةة مراجعةةةةةةةةةةةةة الحسةةةةةةةةةةةةابات فةةةةةةةةةةةة: قةةةةةةةةةةةةة ي. وسةةةةةةةةةةةةيتم عةةةةةةةةةةةةر  وث2019 سةةةةةةةةةةةةبتمبر/أيلول
الستعراضها، ومن ثم لعرضها على المجلس التنفيذي ف: دورتةا التة: سةتعقد فة:  2019 الثان: نوفمبر/تشرين
دخالهةةا علةةى إ. وسةةيتم عةةر  مشةةروع قةةرار حةةول التعةةديالت المطلةةوب للمصةةادقة 2019 األول ديسةةمبر/كانون

سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق على لجنة مراجعة الحسابات ف: نوفمبر/تشرين الثةان: الستعراضةها، 
حالتهةا إلةةى مجلةس المحةةافظين  ومةن ثةةم علةى المجلةةس التنفيةذي فةة: دورة ديسةمبر/كانون األول الستعراضةةها وا 

 .2020ف: فبراير/شباط 
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 إطار القدرة على تحمل الديونلمي للديون وخبرة الصندوق مع السياق العا
بالمائةةة مةةن  40حةةوال:  عةةان:تأدنةةاه،  1: كمةةا يظهةةر الشةةكل إجتنناد الننديون علننى المقترضننين مننن الصننندوق -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 الفئا. وتتضةةمن هاتة2013فة: عةام  تةةينالفئ اتينأي ضةعف عةدد هة –

لقةدرة ل المشةتر  طةارف: الصندوق والمغطةاة بموجةب اإل إطار القدرة على تحمل الديونالمؤهلة لالستفادة من 
 42. وتتراجع هةذه الحصةة إلةى للبلدان منخفضة الدخل صندوق النقد الدول:للبن  الدول:/ على تحمل الديون

بلةةةدان المقترضةةة مةةةن الصةةةندوق التةة: تعةةةان: مةةن خطةةةر عةةةالد البالمائةةة إذا تةةةم اسةةتثناء الةةةدول الصةةةغيرة. وأمةةا 
بالمائة من إجمال: موارد نظام تخصةيص  20قت لن، فقد تو أو أنها فعال تعان: من إجهاد الدي الديون إلجهاد

 .إطار القدرة على تحمل الديونموارد هذا النظام بموجب  بالمائة من 54الموارد على أساس األداء و

 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: صةةةةندوق النقةةةةد/المصةةةةدر: قاعةةةةدة بيانةةةةات البنةةةة  الةةةةدول:

 .  2019يونيو/ح يران 

سةةةتقلص الحجةةةوم الكبةةةرو مةةةن المةةةنح إذ  .وللتةةةراكم األعلةةةى للةةةديون تبعةةةات علةةةى االسةةةتدامة الماليةةةة للصةةةندوق -2
مكانيةةة تقديمةةا لمسةةتويات  والمخةةاطر االئتمانيةةة األعلةةى للمقترضةةين مةةن القةةدرة الماليةةة اإلجماليةةة للصةةندوق، وا 

 المانحة من مساهماتها. الجهاتما لم ت د عالية من التيسيرية 

أدنةةاه الفروقةةات فةة: التوقيةةت بةةين  2. يظهةةر الشةةكل إطننار القنندرة علننى تحمننل الننديونتنناريا الصننندوق مننع  -3
إطةةار القةةدرة عالخطةةوط ال رقةةاء  والتعةةوي  عةةن  13طةةار القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديونالتمويةةل المصةةادق عليةةا إل

 عالخطوط الخضراء . على تحمل الديون

                                                      
 تعر  األرصدة تمويل إطار القدرة على تحمل الديون صاف: من اإللغاءات والتقليصات. 13
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 2الشكل 
 وحجم التعويضات المستحقة إطار القدرة على تحمل الديونحجم تمويل 

 
، تشير التقديرات إلى أن الةدول األعضةاء المؤهلةة التة: تعةان: مةن إطار القدرة على تحمل الديونومن خالل  -4

بالمائةةة  50بالمائةةة مةةن مخصصةةاتها علةةى شةةكل منحةةة و 50 تاريخيةةا خطةةر متوسةةط إلجهةةاد الةةديون قةةد تلقةةت
 79ر مسةةتوو مةةن التيسةةيرية ععنصةةر المنحةةة  بمةةا يعةةادل علةةى شةةكل قةةرو  بشةةروط تيسةةيرية للغايةةة، ممةةا وف ةة

إلجهاد الديون أو أنها فعال تعةان: مةن إجهةاد  خطر عالد من تل  الت: تشير التقديرات لمعاناتها بالمائة. وأما 
 EB 2007/90/R.2الوثيقةة  عليةا كمةا تةنص ،بالمائة من مخصصاتها علةى شةكل مةنح 100الديون فقد تلقت 

 الترتيبات المقترحة لتنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون ف: الصندوق. -

علةى االسةتدامة الماليةة  إطار القدرة على تحمل الديونثار ي، ومع األخذ بعين االعتبار 2019وف: مايو/أيار  -5
إطةةار لنسةبة المصةةادر المقدمةةة كمةنح بموجةةب للصةندوق، صةةادق المجلةس التنفيةةذي علةةى مراجعةة لمةةرة واحةةدة 

 14:لفترة التجديد الحادي عشر للموارد فقط المؤهلةللبلدان  القدرة على تحمل الديون

  أو التةةة: تعةةةان: فعةةةال مةةةن إجهةةةاد الةةةديون الةةةديون جهةةةاد إلبلةةةدان التةةة: تعةةةان: مةةةن خطةةةر عةةةالد للتةةةوفر 
  نسةةبة ، وأمةةاعلةةى تحمةةل الةةديونإطةةار القةةدرة بالمائةةة مةةن مخصصةةاتها علةةى شةةكل مةةنح بموجةةب  80
ممةا يةوفر مسةتوو مةن التيسةيرية  ،بالمائة الباقية تتلقاها بشروط تيسيرية للغاية عمع كونها طوعيةة  20
 بالمائة. 91بما يعادل   عنصر المنحةع

  بالمائةة مةن مخصصةاتها علةى أسةاس  27وتقدم للبلدان الت: تعان: من خطةر متوسةط إلجهةاد الةديون
بالمائةةةة الباقيةةةة بشةةةروط  73، فةةة: حةةةين تتةةةوفر نسةةةبة إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديونمنحةةةة بموجةةةب 

بالمائةةةة مةةةن المجموعةةةة األخيةةةرة ، ممةةةا يةةةوفر مسةةةتوو أدنةةةى مةةةن  46تيسةةةيرية للغايةةةة عطوعيةةةة بنسةةةبة 
 بالمائة. 69 التيسيرية بما يعادل

                                                      
ه: الت: تقود مستوو التيسيرية ف: تمويل إطار   بما ف: ذل  عتبة الدخل الوطن: اإلجمال:ععلى الررم من أن خطر إجهاد الديون  14

 .يون للبلدان المؤهلة. إال أنا ومن الناحية العملية، تتلقى البلدان األكثر هشاشة وفقرا أعلى نسبة من التيسيريةالقدرة على تحمل الد
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إطةار ارد، كانةت الصةروفات علةى فة: التجديةد السةابع للمةو  إطار القدرة علةى تحمةل الةديونوعندما بدأ العمل ب -6
بالمائةةة مةةن المسةةاهمات المسةةتلمة مقارنةةة  17وريرهةةا مةةن أشةةكال المةةنح تصةةل إلةةى  القةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون

المالمةةةةح الماليةةةةة  تةةةةدهورت، كيةةةةف 3بالمائةةةةة بالنسةةةةبة للتجديةةةةد العاشةةةةر للمةةةةوارد. ويظهةةةةر الشةةةةكل  60حةةةةدود ب
، مثلةت الصةروفات علةى المةنح وعلةى 2007. ففة: عةام ونإطار القدرة على تحمل الةديللصندوق منذ العمل ب

 وارتفةع ؛المةدفوع  المةال رأسبالمائة من تحصيل المساهمات العاديةة عأي  13 إطار القدرة على تحمل الديون
 .2018بالمائة عام  72هذا الرقم ليصل إلى 

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

  عبماليين الدوالرات األمريكية
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 التيسيريةط ومعايير األهلية والتقسيمات دقيقة التفاصيل

البلدان التي تعاني من خطر متوسط إلجتاد  التقسيم دقيق التفاصيل لديون - ألف
 الديون

أدخةةةل اإلصةةةالح األخيةةةر إلطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديون فةةة: البنةةة  الدول:/صةةةندوق النقةةةد الةةةدول: للبلةةةدان  -1
خطةةر يل لتصةةنيف البلةةدان التةة: تعةةان: مةةن صةةالتفا ةدقيقةة اتالتقسةةيممةةن  امسةةتوو جديةةد 15منخفضةةة الةةدخل

النقةدي. ويةتم تقريةر متانةة  المجةالن، وتحةري و الةديمخةاطر تنةوع و لديون بهدف عكس طبيعة اجهاد متوسط إل
المتاح المقدر لها الستيعاب  "بالمجال"الخارجية لديون إلجهاد امتوسط خطر وضع الديون ف: بلد يعان: من 

 .بلدان الت: تعان: من خطر عالد إلجهاد الديونالالصدمات بدون أن تتدهور لتصل إلى فئة 

 وجةةود مؤشةر واحةةد علةى األقةل مةةن مؤشةرات عةةبء الةديون لخةةط  :الصةدماتمحةدود السةةتيعاب  مجةال
متوسةطة  صةدمةيمكةن أن يةؤدي حصةول  بحيةث األساس قريبا بما فيا الكفاية من العتبةة ذات الصةلة

 .إلجهاد الديون   تصنيف هذا البلد ليغدو بلدا يعان: من خطر عالد يخفت إلىملحوظة 

 كون جميع مؤشرات عبء الديون لخط األساس أقل بصورة كبيةرة  معتبر الستيعاب الصدمات: مجال
فةة: الربةةع األعلةةى مةةن تو يعهةةا الملحةةوظ أن  للصةةدمات إال مةةن عتباتهةةا ذات الصةةلة، بحيةةث ال يمكةةن

 من خطر عالد إلجهاد الديون. ليغدو بلدا يعان: لبلداؤدي إلى تخفي  تصنيف ت

  نها تعان: من خطر متوسط إلجهاد الديون ولكنها ال تقع ف: الفئتين المةذكورتين أعلى البلدان المقدرة
 المتاح الستيعاب الصدمات. المجالأعاله، بحيث تتسم ببع  

 

                                                      
 للبلدان منخفضة الدخل إطار القدرة على تحمل الديون. وعند تقدير القدرة على تحمل الديون، يقارن 2018تم تنفيذ هذا اإلصالح عام  15

الخطر   1عتأشيرية على مدو فترة اإلسقاطات. وهنال  أربعة تصنيفات لخطر الديون الخارجية العامة وه:: عتبات بمؤشرات عبء الديون 
الخطر المتوسط   2عاإلجهاد؛  اتمؤشرات عبء الديون أقل من العتبات ف: كل من خط األساس واختبار جميع عندما تكون  –المنخف  

د يشير إلى أنها قد تخترق ف: ااإلجه اتبات ف: سيناريو خط األساس، إال أن اختبار عندما تكون مؤشرات عبء الديون أقل من من العت –
عندما يتم خرق أحد  –الخطر المرتفع   3عخارجية أو نشأت تغييرات مفاجئة ف: السياسات االقتصادية الكلية؛  صدماتحال حصلت 

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

Countries-Income-Low-for-Framework-Sustainability-n/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/39/Debtwww.imf.org/e 

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 - باء

نظرا لندرة األموال المتةوفرة بموجةب إطةار القةدرة علةى تحمةل الةديون، قةدرت إدارة الصةندوق كيفيةة خلةق شةرط  -2
المؤهلةةة بموجةةب إطةةار  "الصةةفراء"إقراضةة: بدرجةةة أعلةةى مةةن التيسةةيرية، يمكةةن اسةةتخداما لتةةوفير بةةديل للبلةةدان 

بموجةب هةذا اإلطةار بصةورة مسةتدامة. ويتمثةل الهةدف  مةنحالالقدرة على تحمل الةديون عنةدما ال يمكةن تةوفير 
ف: اإلبقاء على مستوو عالد من التيسيرية مما يمكن خلطا بنسبة من المنح أو بقةر  تيسةيري للغايةة. ومةن 

مةةن التيسةةيرية الةةذي يطلبةةا صةةندوق النقةةد الةةدول: للبلةةدان التةة:   أن يحةةافظ علةةى الحةةد األدنةةى 1شةةأن ذلةة : ع
  اإلبقةةةاء علةةةى المسةةةتوو مةةةن المطلةةةوب مةةةن التيسةةةيرية لضةةةمان 2تعةةةان: مةةةن معوقةةةات نقديةةةة أو اقتصةةةادية؛ ع

 استدامة الصندوق.

 ومستويات ورسوم الخدمة، وتسديدات ،ستحقاق وفترات السماح الممكنةالوقد أجريت تحليالت عديدة يجال ا -3
المبةال  األصةلية. ويتةرواح الحةد األدنةى للتيسةيرية المطلةوب للبلةدان المؤهلةة بموجةب صةندوق النقةد الةدول: مةا 

قة بها. وكمقارنةة، لأدناه أشكال المحاكاة المختلفة والتيسيرية المتع 1بالمائة. ويظهر الجدول  60إلى  35بين 
فةة:  "دفعةةة سةةداد واحةةدةب" ،سةةنة 40اسةةتحقاق قةةدره  جةةلأأداة تمويليةةة ب مصةةرف التنميةةة للبلةةدان األمريكيةةةيةةوفر 

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

 اإلطار الثان:

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

نشةةره فةة: تةم  ،2018مشةةتركا للقةةدرة علةةى تحمةةل الةةديون فةة: مدرشةةقر فةة: يونيةةو/ح يران  للتنميةةة تحلةةيال المؤسسةةة الدوليةةة/أجةةرو صةةندوق النقةةد الةةدول: 
ألن ديناميةات الةديون المضةمونة مةن  "...متوسةط ةخطر معاناة مدرشةقر مةن إجهةاد الةديون الخارجية". وينص هذا التقرير على أن 2018يوليو/تمو  

ن لةديالقةدرة علةى تحمةل ا لتحليةلوتخرق اختبارات الجهد المعيار الحصةيف  ..القطاع العام والديون العامة الخارجية تبقى مستدامة دون خط األساس.
وأمنا الفنرق الواضنح . ..حمةل الةدين الخةارج:عالذي يغط: كةال مةن الةديون الخارجيةة والمحليةة ، وفة: بعة  الحةاالت القليلةة فقةط للقةدرة علةى تعام ال

وعلةى المةدو  [ولكةن] ؛التيسنيري والمننح سنيبقيان مصندرا للتموينل (الخنارجي)شنير إلنى أن االقتنران يبين القيمة االسمية وشروط القيمنة الحالينة 
عنصةر ل بةالمنح ، ممةا يقلةص مةن وسةط: حجةم الطويل، يفتر  أن ت داد أهمية االقترا  بشروط شبا تيسيرية مقارنة بالقرو  التيسةيرية عوالتموية

 .2038بالمائة عام  26بالمائة ف: المدو القصير إلى  40المنح 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 الستيعاإ 
، ونشةةر 2018مشةتركا للقةةدرة علةى تحمةل الةةديون فة: النيجةر فةة: نوفمبر/تشةرين الثةان:  تحلةيالللتنميةةة  المؤسسةة الدوليةةالةةدول: و  صةندوق النقةدأجةرو 

فة: حةين و  ."....متوسنط"خطر تعر  النيجر لجهد الةدين الخةارج: والعةام اإلجمةال: ". وينص هذا التقرير على أن 2018ف: ديسمبر/كانون األول 
بموجةب يتم احترام جميع العتبات فة: خطةة األسةاس، إال أن القيمةة الحاليةة لمعةدل الةديون الخارجيةة إلةى الصةادرات مةا ال يختةرق العتبةة الموضةوعة 

ويظتنر هنذا التحلينل بنلن النيجنر تمتلن  مجناال محندودا وفقا للمنهجيةة الجديةدة.  "متوسطة"سيناريو اختبار الجهد. وما الت القدرة على تحمل الديون 
نبةةأ ويت ..... وتبقةةى عرضةةة للخطةةر علةةى وجةةا الخصةةوص فيمةةا يتعلةةق بةةالتطورات السةةلبية التةة: تطةةرأ علةةى صةةادرتها.السننلبية الصنندماتالسننتيعاإ 

وباتباعتنا للحنذر المسنتمر وحرصنتا علنى عندم تنراكم النديون  ....القدرة على تحمل الةديون باسةتمرار الحكومةة بتنفيةذ برنامجهةا لإلصةالحات تحليل
ينننننالء األولوينننننة لالقتنننننران بشنننننروط تيسنننننيرية سننننناعد النيجنننننر علنننننى اإلبقننننناء علنننننى تصننننننيفتا    ."لخطنننننر إجتننننناد الننننندين العنننننام "المتوسنننننط"وا 

 ف البار ة ه: من وضع إدارة الصندوق عالجمل باألحر 
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 1 الجدول
 قرون بشروط فائقة التيسيرية لل ايةة محاكاة ألدا

قرو  فائقة التيسيرية للغاية: 
 العناصر 

 -السيناريو األول
 للتنميةالمؤسسة الدولية 

 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: 

 تسديد المبل  األصل:

% ف: السنة 100
 األربعين

 السنة العشرين% ف: 50

 % ف: السنة األريعين50

 % ف: السنة العاشرة10

 % ف: السنة العشرين10

 % ف: السنة الثالثين40

 % ف: السنة األربعين40

% بطريقة خطية منذ 2.5
 السنةوحتى  ةالعاشر  السنة

 الخمسين

 مستوى تيسير التمويل
 )نسبة مئوية(

82.6 74.4 77.3 72.5 

 

مةةن التيسةةيرية، ولكةةن نهجةةا المتمثةةل فةة:  لد عةةا وبقةة: علةةى مسةةتو لهةةذا المقتةةرح ألنةةا ي   تةةم تبنةة: السةةيناريو الرابةةع -4
مسةةتقيم  تسةةديدات خطيةةة يمثةةل خطةةرًا ائتمانيةةا أقةةل علةةى الصةةندوق. ويسةةدد أصةةل القةةر  علةةى أسةةاس خطةة:

ععنصةةةر جماليةةةة لهةةةذه األداة البلةةةدان المسةةةتفيدة. وتبلةةة  التيسةةةيرية اإل ىبغيةةةة تجنةةةب تةةةراكم تسةةةديدات كبيةةةرة علةةة
 16ستنادا إلى المعايير الحالية.بالمائة ا 73يعادل    ماالمنح

ويرد أدناه مقارنة للتمويل بشروط فائةة التيسةيرية للغايةة وتمويةل البلةدان الصةفراء السةابقة بموجةب إطةار القةدرة  -5
 على تحمل الديون.

 

السياسة الحالية للبلدان الصفراء 
 بموجب إطار القدرة على تحمل الديون

ف: المائة  50المائة منحة/ ف: 50
 قر  بشروط تيسيرية للغاية

 

 ف: المائة50  إنفاق منحة التخصيص
 ف: المائة 50قر  

 ف: المائة 100قر  
 

 سنة 50التعر  للخطر على مدو  سنة 40التعر  للخطر على مدو  أجل االستحقاق
خسارة  –خطر االئتمان 

 االئتمان المتوقعة
تعر   –خسارة ائتمان متوقعة أقصر 

 أقل للخطر 
تعر   – أطولخسارة ائتمان متوقعة 

 للخطر  أكبر
 ف: المائة 0.75رسوم خدمة  خطر سعر الفائدة

 خطر أقل لسعر الفائدة
 ف: المائة 0.10رسوم خدمة 

 لسعر الفائدة أكبرخطر 
 

 المخصصات التلشيرية وتصنيف البلدان - جيم
 100أدناه على شروط التمويل المقترحة للبلدان "الحمراء" المؤهلة للحصول على منح بنسبة  2 يستند الجدول -6

 مةةن التقريةةر 24و 23، كمةةا هةةو موصةةوف فةة: الفقةةرات "الصةةفراء"ن االتفاصةةيل للبلةةد ةدقيقةة اتلتقسةةيماو بالمائةةة 
                                                      

 القرو  رير المخصصة بالدوالر األمريك: وتوفيرها على أساس مكافئ مال:. صسيتم تحديد خصائ 16
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لالسةتفادة  وه: تستخدم معةايير األهليةة 17.منهجيتا تشذيبيتم وربما  عر  ألررا  تأشيرة فقطوي   .الرئيس:
مةةةن التجديةةةد الحةةةادي عشةةةر للمةةةوارد والمؤشةةةرات الماليةةةة  اللبلةةةدان بةةةدء مةةةن إطةةةار القةةةدرة علةةةى تحمةةةل الةةةديون

 مليار دوالر أمريك:. 3.5للقرو  والمنح قدره  :، استنادا إلى برنامي إجمالالموصوفة ف: الملحق الرابع

 2الجدول 
 التقسيمات دقيقة التفاصيل للبلدانتوزيع المخصصات حسإ 

 عبماليين الدوالرات األمريكية 

 التجديد الحادي عشر للموارد محاكاة للتجديد الثان: عشر للموارد  

 حجم المنح إجمال: المخصص تصنيف البلدان حسإ التقسيمات دقيقة التفاصبل

حجم 
  و القر 

بشروط فائقة 
التيسيرية 

 للغاية

حجم 
  و القر 

بشروط 
تيسيرية 
 للغاية

إجمال: 
 حجم المنح المخصص

حجم 
القرو  
بشروط 
تيسيرية 
 للغاية

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 

 

، مشةةيرا إلةةى 2أدنةةاه تصةةنيفا تأشةةيريا لتقسةةيم دقيةةق التفاصةةيل للبلةةدان المصةةنفة فةة: الجةةدول  3يظهةةر الجةةدول  -7
مةةن التقريةةر  ح مةةات التيسةةيرية، كمةةا هةةو وارد فةة: المقطةةع رابعةةاالالبلةةدان التةة: سةةتكون مؤهلةةة لكةةل ح مةةة مةةن 

 18.الرئيس:

                                                      
وعلى كمية الموارد الت: تّم توفيرها ومستوو  ،الماض:أجرت إدارة الصندوق تحليالت عديدة لتوجهات إجهاد الديون على مدو العقد  17

كما قارنت إدارة الصندوق  .والقدرة على استيعاب الديون، والخيارات المتاحة للمقترضين ،تيسيرية الح مة اإلجمالية الت: يوفرها الصندوق
 التجديد الثان: عشر للمواردمشاورات و أثناء وسيتم تحديث هذا السيناري .نهجها الخاص بالنهي الذي تتبعا المؤسسات المالية األخرو

 استنادًا إلى الت امات تجديد الموارد واإلحصائيات المحّدثة لتقرير التيسيرية والتقسيمات دقيقة التفاصيل والحجوم الت: سيستمر توفير
يسيرية مع اإلبقاء على استدامة المساعدة اإلنمائية بموجبها للبلدان المثقلة بالديون بحيث تحظى بأعلى قدر من المخصصات والت

الصندوق. ويعتبر هذا المثال ألررا  توضيحية فقط، وقد يخضع لتجذيب المنهجية المتبعة مع األخد بعين االعتبار التوجهات الناشئة ف: 
صالح صندوق النقد الدول:.  مشاورات تجديد موارد المؤسسات المالية األخرو وا 

أو  الدول: إجهاد الدين بتقدير محدث الستدامة قدرتها على تحمل الديون من قبل صندوق النقدلم تحظ ستة بلدان تعان: من خطر  18
 عتبر مؤهلة ألعلى قدر من التيسيرية ف: هذه الفئة.البن  الدول:. وت  
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 3الجدول 
 عالي الدقة ت دقيقة التفاصيلتقسيماالتصنيف تلشيري للبلدان حسإ 

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

البلدان التي تعاني من خطر متوسط 
إلجتاد الديون مع مجال محدود الستيعاإ 

 الصدمات

البلدان التي تعاني من خطر متوسط إلجتاد 
الديون وتتمتع بمجال معتبر الستيعاإ 

 الصدمات
 بنن ج ر القمر موريتانيا أفغانستان

 الديمقراطية جمهورية الكونغو رينيا مو امبيق بوروندي

 إثيوبيا رينيا بيساو سان توم: وبرينسيب: أفريقيا الوسطىجمهورية 

 مدرشقر قرري ستان ساموا تشاد

 سيراليون ليبريا جنوب السودان إريتريا

   مالوي السودان جمهورية رامبيا

   مال: تونغا هايت:

   النيجر اليمن كيريباس

   طاجيكستان    

   تورو    
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 االفتراضات المالية لمحاكاة التجديد الثاني عشر للموارد

 

 الوصف االفتراضات

 2018 األولمبر/كانون سدي 31 تحديث النموذجتاريخ القوائم المالية و 

 3.5   الدوالرات األمريكية  بملياراتعبرنامي القرو  والمنح للتجديد الحادي عشر للموارد 

 3.5 الدوالرات األمريكية  بملياراتعبرنامي القرو  والمنح للتجديد الثان: عشر للموارد 

 1.1 الدوالرات األمريكية  ياراتعبملمساهمات التجديد الحادي عشر للموارد 

 لمائةبا 1  لكل عامعبرنامي القرو  والمنح و نمو المساهمات 

 547 التجديد الحادي عشر للموارد عبماليين الدوالرات األمريكية قترا  لفترة اال

 الحد األدنى من متطلبات السيولة
تةةةةةةدفقات الخارجةةةةةةة ال :مةةةةةةن إجمةةةةةةال المائةةةةةةةب  60

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

   عبماليين الدوالرات األمريكية  األعلى
360 
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 الت ييرات المقترح إدخالتا على سياسات التمويل ومعاييره في الصندوق

 43-مشروع القرار رقم ../د

 سياسات التمويل ومعاييره في الصندوق تعديل

 إن مجلس محافظي الصندوقط

 ، والذي تقرر فيا، بناء على طلب من المجلس التنفيذي، الموافقة على36-/د178القرار رقم إذ يستذكر 

 سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق؛

 سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق، كما تقدم المجلس التعديالت المقترحة علىوحيث أنه استعرن 

 ؛.GC 43/L التنفيذي بها، وكما ه: واردة ف: الوثيقة

ف: ، كما تم تنقيحها على الشكل الوارد أدناه، بحيث تدخل حي  النفاذ ف: الصندوق سياسات التمويل ومعاييرهيتبنى 
 ؛2022يناير/كانون الثان:  1

 ويقرر ما يلي:

بحيث يصبح نصها على النحو ف: الصندوق ، من القسم أواًل من سياسات التمويل ومعاييره 3ت َعد ل الفقرة  -1
 التال: عيوضع خط تحت النص الجديد :

، إال 1998و 1994عدل مجلس المحافظين وثيقة سياسات اإلقرا  ومعاييره عدة مرات بين عام:  -3
، طلب مجلس المحافظين من 2010أن الوثيقة لم تخضع إلى أي تحديث أو استعرا  بعد ذل . وف: عام 

سياسات  2011المجلس التنفيذي أن "يرفع إلى مجلس المحافظين ف: دورتا الرابعة والثالثين ف: عام 
منذ يخر مراجعة  اإلقرا  ومعاييره المنقحة الت: سوف تأخذ ف: اعتبارها كل التطورات الت: طرأت

؛ وتبّين بإيجا  ووضوح الخطوط العريضة للسياسات والمعايير 1998لسياسات اإلقرا  ومعاييره ف: عام 
 2013المطبقة على التمويل الذي يقدما الصندوق". ونتيجة لذل ، تبنى مجلس المحافظين ف: فبراير/شباط 

، عدلت سياسات التمويل ومعاييره ف: 2019و 2018 :سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق. وف: عام
، ولتعكس الصندوق مع القطاع الصندوق لتعكس التغييرات المطلوبة لدخول إطار االنتقال حي  النفاذ

، ع دِّلت سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق لتعكس 2020وف: عام  ، ولتحديث شروط التمويل.الخاص
 .الجديدة الخاصة بإطار القدرة على تحمل الديون حي  النفاذالتغييرات المطلوبة إلدخال اإلجراءات 

بحيث يصبح نصها ف: الصندوق من القسم رابعا من سياسات التمويل ومعاييره   3ع  أع 15ت َعد ل الفقرة  -2
  :على النحو التال: عيوضع خط تحت النص الجديد

للغاية وبشروط مختلطة وبشروط عادية شروط تيسيرية ببشروط فائقة التيسيرية للغاية و تقدم القرو  
  النحو التال:: على

ف:  من سياسات التمويل ومعاييرهمن القسم رابعا   3عأ  ع 15  إلى الفقرة 1وه: عفرعية جديدة  ةضاف فقر ت   -3
 : يوضع خط تحت النص الجديدع نصها على النحو التال:الصندوق 
للغايةةة أيةةة فائةةدة، ولكنهةةا سةةتتحمل رسةةوم لةةن تتحمةةل القةةرو  المتةةوفرة بشةةروط فائقةةة التيسةةيرية  (1)

فة: المائةة  سةنويا  0.1خدمة على المبل  األصل: المتبق: بما يعادل عشر الواحةد فة: المائةة ع
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وعلةةى النحةةو الةةذي يقةةرره المجلةةس  ،للقةةرو  المعبةةر عنهةةا بوحةةدات حقةةوق السةةحب الخاصةةة
 مةدتهاالتنفيذي بالنسبة للعمالت األخرو على أساس مال: مكافئ، كما أنها ستتسم بفترة سداد 

مةةا لةةم يطلةةب المقتةةر  فتةةرات سةةداد أقصةةر ، بمةةا فةة: ذلةة  فتةةرة سةةماح ععامةةا   50عخمسةةين 
تةوفير القةرو  وسةيتم سنوات تبةدأ مةن تةاريخ مصةادقة  المجلةس التنفيةذي.   10عمدتها عشر 

بشةةروط فائقةةة التيسةةيرية للغايةةة حصةةرا للبلةةدان المؤهلةةة لالسةةتفادة مةةن يليةةة القةةدرة علةةى تحمةةل 
 .الديون

 تبعا لذل .الفقرات ترقيم ويعاد 

  من القسم رابعا من سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق ليصبح نصها على 4عأ  ع 15ت َعد ل الفقرة  -4
 : النص الجديد يوضع خط تحتالنحو التال: ع

 يضطلع المجلس التنفيذي بما يل:: (4)

يقرر المجلس التنفيذي رسم الخدمة وأية فائدة أخرو قابلة للتطبيق على القرو   (1)
، وبشروط تيسرية للغاية وبشروط مختلطة، بشروط فائقة التيسيرية للغايةالمتوفرة 

السحب يعبر عنها بوحدة تعيين القر  ف: حال كانت مختلفة عن وحدات حقوق 
 ؛الخاصة

  من القسم رابعا من سياسات التمويل ومعاييره ف: الصندوق ليصبح نصها على جع 15ت َعد ل الفقرة  -5
  :، بينما يرد النص المحذوف مشطوباالنحو التال: عيوضع خط تحت النص الجديد

الدول يلية القدرة على تحمل الديون. يوفر التمويل بموجب يلية القدرة على تحمل الديون إلى   ج ع
 بشروط فائقة التيسيرية للغايةالقرو    المنحاألعضاء المؤهلة على شكل منح أو م يي من 

والقرو  بشروط تيسيرية للغاية، وفقا لترتيبات تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون ف: 
وتخضع الدول األعضاء المؤهلة أيضا  .الصندوق المعتمد من جانب المجلس التنفيذي

 االقترا  رير الميسر والتدابير العالجية المرتبطة بها.لسياسة 
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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).19 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 - - - -
Nigeria 28 105 590 580 1 304 955 1 996 259 26 279 727 30 199 626

19 Commitments are denominated in euros, SDR as well as United States dollars; the United States dollar values due in future
replenishments will be crystallized upon approval of respective replenishment rates. The figures are based on the May 2019
DSF allocation for IFAD11 of US$586 million.
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Forecast Forecast Forecast

List Country IFAD10 IFAD11 IFAD12 IFAD13
IFAD14 onwards

(IFAD25) Total

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 - - -
Eritrea - - - - - -
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Forecast Forecast Forecast

List Country IFAD10 IFAD11 IFAD12 IFAD13
IFAD14 onwards

(IFAD25) Total

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
Niger - - - - -
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Forecast Forecast Forecast

List Country IFAD10 IFAD11 IFAD12 IFAD13
IFAD14 onwards

(IFAD25) Total

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


