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 تعليقات من البرازيل - أوال

اإلمكانيات التي  عن اواسع امنظور التي تعطي ،هذه الورقة صياغةتود البرازيل أن تشكر الصندوق على  -1

 .بشأن المخاطر عوامل هامة تثيرالتي و ،اإلقراض للكيانات دون الوطنية عليهانطوي ي

 ،أكثر أهمية تصبح هذه المبادرة، 19-كوفيد الذي يشهد جائحةفي الوقت الحالي  وعلى وجه الخصوص -2

. أسرعأكبر و آثار تحقيقالتي يكون فيها المنفذون أقرب إلى المستفيدين إلى  مشروعاتالتميل حيث 

مما يضيف  ،عن الوضع الحقيقي لسكانها أحدثمعلومات دون الوطنية تمتلك الكيانات  ،إلى ذلكباإلضافة و

يمكن أن يمثل اإلقراض للكيانات دون الوطنية فرصة لزيادة عدد المقترضين  ،لذلكوقيمة أكبر للعمليات. 

على أساس البيانات  على نطاق صغير لفقر بين المنتجين الريفيينالتصدي لالتركيز على  مع بقاءالمؤهلين 

 .األوثق االنخراطو عالية الجودة

المطبقة  القواعدنفس القواعد المتعلقة بالضمانات السيادية هي تبقى نشدد على أن  ،في الوثيقة أُبرزكما و -3

المخاطر لن تزيد  ،لكل من الحكومات الوطنية ودون الوطنية. وبالتالي الموافق عليها مشروعاتلعلى ا

 .بالذاتالمالية بسبب هذه المسألة 

أن هذه الكيانات  نرىنحن فالتنمية الوطنية.  مصارفتود البرازيل أيضا أن تؤكد على موضوع اإلقراض لو -4

ووفقا  ،الموارد في جميع أنحاء العالم وقت يشهد شحفي فالتمويل وتعزز نتائج العمليات.  تزيديمكن أن 

على نطاق  األثرلزيادة  اأساسي اأمر مشروعاتالموارد لل زيادة تعتبر ،للصندوقللمبادئ التوجيهية الجديدة 

 واسع.

البرازيل  فإن ،ممكنا المقترحهذا تطبيق  يكونها الصندوق لعرضفيما يتعلق بالخيارات القانونية التي و -5

في عام  المحافظينإلى مجلس  التعديل وتقديم يةأن أفضل خيار هو تعديل االتفاق ترىإدارة الصندوق و تدعم

 ذا الخيار يعطي شرعية أكبر للعملية.نظرا ألن ه ،2021

األسئلة والمطالب التي قدمتها الدول األعضاء األخرى بشكل صحيح في ورقة  ه تم الرد علىنفهم أن ،وأخيرا -6

فإننا نقدر  ،في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تنويع حافظة استثمارات الصندوقواإلدارة. من جانب النهج و

 الصندوق ورؤيته المباشرة.الذي يقدمه دعم ال

 الرد

التنمية الوطنية يمكن أن يكون خيارا مناسبا في البلدان التي تتمتع فيها هذه  لمصارفنؤكد أن اإلقراض  -7

 متعددة األطراف.صارف اإلنمائية المالكيانات بسجل مالي قوي مدعم بتصنيف ائتماني وإقراض قائم من 
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 تعليقات من األرجنتين - ثانيا

 مزيد من التحليل والعمل.الأنه ال تزال هناك نقاط تتطلب  ونرىأن نشكر اإلدارة على الوثيقة.  نود -8

التصنيف االئتماني  علىلكيانات دون الوطنية االذي يمكن أن يحدثه إقراض  األثر إلىمن المهم النظر  ،أوال -9

الخاص الضمانات  نظامفي  مشاكلسلبا إذا كانت هناك  ياالئتمانالتصنيف من المحتمل أن يتأثر فللصندوق. 

 هذا النوع من القروض.ب

ضمان بت مدعمة إذا كان فقطلصندوق مع الكيانات دون الوطنية ا أن يتعاملينبغي  ،اإلدارةكما تشير  ،وثانيا -10

 .هإنفاذية قابلفيما يتعلق ب صريح ويفي بمعايير الصندوقسيادي 

)أ( من  1للبند  اواسع الصندوق أو تفسيرية إنشاء االعمليات تغييرات قانونية في اتفاق تتطلب هذهس ،ثالثاو -11

 .11لمادة ا

أخذ يلجميع البلدان. وينبغي أن  موحداهذا النوع من اإلقراض فإنه ال يمكن أن يكون  في ضوء تعقيد ،رابعاو -12

 في االعتبار خصوصيات كل دولة عضو.

إقراض الكيانات دون الوطنية بدون  عما يمكن أن تكون مخاطرنود أن نسمع المزيد من اإلدارة  ،خامساو -13

 لبلد الذي ينتمي إليه الكيان دون الوطني.والصندوق لكل من ا ،ضمانات سيادية

. وينبغي أن يتضمن التحليل المستقبلي نتائج هوالنظر في دراسة الموضوع مواصلةنطلب فإننا  ،وفي الختام -14

منذ أوائل  ،وفقا للوثيقة ،تُنفذالتي و ،رب الصندوق السابقة في اإلقراض للكيانات دون الوطنيةاثار تجوآ

والوضع على التصنيف االئتماني ذلك  أثرالتركيز على  ينبغي ،عالوة على ذلكو. القرن الماضي ثمانينات

 لمؤسسة.المالي ل

 الرد

 ،اإلقراض دون الوطنيمجال محدودة للغاية في  تجاربالرغم من وجود على تشير إدارة الصندوق إلى أنه  -15

المقدمة بالفعل في الوثيقة وفي أحد ردودنا على األسئلة السابقة  أشيركما  ،ساسفي األهذه التجربة إيجابية  فإن

 حسب االقتضاء. بتقديم مزيد من المعلوماتلكننا سعداء و ،من األعضاء

إلى الكيانات قراض اإل ال يزيدللصندوق لن يكون كبيرا طالما  االئتمانيعلى التصنيف  األثرأن  نرى ونحن

. كما أن التقييم الفردي ألي طلب إقراض سيكون أساسيا لتجنب زيادة المخاطر دون الوطنية زيادة مطردة

من المهم مالحظة  ،بشكل منفصلائتمان الكيان دون الوطني ه سيجري تقييم مالمح على الرغم من أنوالمالية. 

تحمل في نهاية المطاف التي ست ،الحكومةإقراض هذه الكيانات إال بدعم من ضمان صريح من  يجري ه لنأن

سيقوم الصندوق بتقييم األوضاع المالية للضامن والخصائص المحددة  ،لذلكومخاطر التخلف عن السداد. 

شروط تكون أن أيضا الصندوق  وسيضمن. ةالقانوني/ةواإلداري ةالمالي اتالمنظور من ،إلطار الالمركزية

 بما يتماشى مع العناصر الموصوفة في اإلطار. ،وأحكام الضمانات كافية

 


