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 توصية بالموافقة

 مليار دوالر أمريكي  3.5برنامج مستدام للقروض والمنح يصل إلى المجلس التنفيذي مدعو للموافقة على 

 لدورة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.

 تنفيذي موجز

في الدورة الرابعة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، أكد رئيس الصندوق بأن  -1

عشر لموارد واصل العمل لتعبئة المزيد من التعهدات وقروض الشركاء الميسرة لفترة التجديد الثاني اإلدارة ست

. وعلى هذا 2021التنفيذي في سبتمبر/أيلول إلى المجلس ، وستقدم تحديثا عن وضع المساهمات الصندوق

إلى  عشر لموارد الصندوقي الثانللتجديد المستوى المستدام المحدث لبرنامج القروض والمنح سيُقدم األساس، 

 1أن يبدأ.بعشر لموارد الصندوق المجلس للموافقة عليه للسماح لتخطيط عمليات التجديد الثاني 

تقرير هيئة  حددخالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، لع بها اضطُ بعد عدة إصالحات مالية  -2

المبادئ األساسية للحفاظ على مسار بوضوح  2الصندوق مواردلالمشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر 

مالي مستدام يستند إلى إدارة حصيفة للمالية والمخاطر في سياق دورة تجديد الموارد التالية التي تستمر ثالث 

قدرات تقدير ومن الهام استعراض افتراضات سيناريوهات تجديد الموارد بشكل دوري، وإعادة سنوات. 

، في حال لم لموارد المتاحة لعقد االلتزاماتوااللتزام من خالل المنهجية الجديدة لالصندوق على التمويل 

التجديد الثاني . وعالوة على ذلك، سيكون على المستوى المتوقع في البدايةبعض المتغيرات المالية تتحقق 

، ومفهوم خط يونإطار القدرة على تحمل الدتنفيذ إصالح تتبع أول دورة تجديد موارد  عشر لموارد الصندوق

 تجديد الموارد المستدام. أساس

مليار دوالر أمريكي، كما  1.55يبقى المستوى المستهدف الرسمي للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  -3

صادق عليه مجلس المحافظين. ويتيح هذا المستوى من تجديد الموارد برنامج قروض ومنح مستداما بقيمة 

ان ك، من األهمية بماضطُلع بها، وبما يتماشى مع جميع اإلصالحات التي مليار دوالر أمريكي. ولكن 3.8

وزيادة ، اإلفراط في االلتزامالبدء بالتخطيط استنادا إلى افتراضات محدثة للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر 

   للوصول إلى المستوى المستهدف األصلي. إلى الحد األقصى الجهود

ي ثانمساهمات التجديد الالمجلس التنفيذي وضع إلى ذا ه بموجباإلدارة تقدم وكما اتفق عليه مع األعضاء،  -4

، والمساهمات اإلضافية المتوقعة بدرجة عالية من اليقين. 2021يونيو/حزيران  30في  عشر لموارد الصندوق

ي ثانالللتجديد ث طلب من المجلس أن يوافق على برنامج القروض والمنح المستدام المحد  وعلى هذا األساس، يُ 

. وعند موافقة المجلس، سيستخدم مستوى برنامج القروض والمنح هذا لبدء تفعيل عشر لموارد الصندوق

، بما في ذلك احتساب المخصصات القطرية بموجب نظام تخصيص عشر لموارد الصندوقي ثانالالتجديد 

إلى لتعهدات، ستقدم اإلدارة تحديثا آخر ما تحققت تغييرات مادية إضافية في ا وإذا الموارد على أساس األداء.

 حسب، لموارد المتاحة لعقد االلتزاماتللنظر فيه والموافقة عليه. وسيقدم الحد األقصى السنوي لالمجلس 

في تُعقد في دورته في ديسمبر/كانون األول، ابتداء من الدورة التي إلى المجلس ، الممارسة المعتادة

 .2022لموارد المتاحة لعقد االلتزامات في عام ل 2021ديسمبر/كانون األول 

                                                   

1 IFAD12/4/INF.2 ،IFAD12/4/Opening Statement ،IFAD12/4/Closing Statement ،IFAD12/3/INF.1/Rev.1. 
 . Rev-6-L-44-GC-1الوثيقة  2
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مليار دوالر أمريكي. واستنادا إلى  1.149، بلغت تعهدات المانحين 2021يونيو/حزيران  30حتى  -5

مليون دوالر  151االفتراضات الحالية، تتوقع اإلدارة، بدرجة معقولة من اليقين، مساهمات إضافية بمبلغ 

مستوى مستهدف قدره ل إلى ربما وصور دوالر أمريكي على األقل، مليا 1.3أمريكي، ليصبح المجموع 

دال. ومع بما يتماشى مع السيناريو مليار دوالر أمريكي إذا ما زاد معظم المانحين الرئيسيين تعهداتهم  1.55

مليار دوالر  1.1مليار دوالر أمريكي، مدعوما بإجمالي اقتراض جديد بقيمة  1.3مستوى تجديد موارد بقيمة 

بما يصل  عشر لموارد الصندوقي ثانالبرنامج القروض والمنح المستدام للتجديد الحد األقصى ل ُحددأمريكي، 

مساهمات تجديد الموارد اإلضافية واالقتراض الجديد مليار دوالر أمريكي. وينبغي أن يتحقق كل من  3.5إلى 

 القروض والمنح.برنامج لهذا المستوى من  خالل الدورة لضمان مسار مستدام ماليا

برنامج القروض والمنح  متماشيا مع عشر لموارد الصندوقي ثانالبرنامج القروض والمنح للتجديد سيكون  -6

ي حادالللتجديد مليار دوالر أمريكي  1.1مع زيادة المساهمات من  عشر لموارد الصندوقي حادالللتجديد 

. أوال، من الهام عشر لموارد الصندوقي ثانالللتجديد مليار دوالر أمريكي  1.3إلى  عشر لموارد الصندوق

خط أساس تجديد المستند إلى مبدأ  3اإلشارة إلى أن اإلصالح الموافق عليه إلطار القدرة على تحمل الديون

يتطلب أن تغطي مساهمات تجديد الموارد الجديدة المبلغ اإلجمالي لمنح إطار القدرة على  الموارد المستدام

الموافقات السابقة(، والمنح العادية، والنفقات  التعويض عنذلك الموافقات الجديدة و تحمل الديون )بما في

. وباإلضافة إلى ذلك، كان برنامج عشر لموارد الصندوقي حادال. ولم يكن هذا الحال في التجديد اإلدارية

( 2د الموارد؛ )( المستوى المستهدف لتجدي1في الماضي يستند دائما إلى: )الموافق عليه  القروض والمنح

إطار  جبواالسترداد اإلضافي المتوقع من التدفقات العائدة المتنازل عنها من المنح السابقة الموافق عليها بم

وعلى الرغم من أن هذه المبالغ لم تتحقق تاريخيا بالكامل، إال أن برنامج القروض  القدرة على تحمل الديون.

ما كان لهذا ومع ذلك، ف. إلى أقصى حد مساهمة الصندوق في مهمتهلزيادة سعيا  إلى أسفل يُنقحلم والمنح 

االفتراضات، ويعتبر المستوى المقترح لبرنامج القروض والمنح  تنٌقحتية. وقد االمسار أن يستمر إلى ما ال نه

  ل المستوى المعدل للتوقعات.ظمستداما ماليا في 

يناريو دال أثر مباشر على المستوى المستدام للمنح تخفيض في مساهمات تجديد الموارد مقارنة بالسوسيكون ل -7

وإطار القدرة على تحمل الديون، وبالتالي على حصة التمويل المخصصة للبلدان في فئات الدخل المختلفة، 

 تضررا.منخفضة الدخل األكثر المع البلدان 

عشر مليار دوالر أمريكي للتجديد الثاني  1.3مساهمات بقيمة بسيناريو محدثا تقدم وفي حين أن هذه الورقة  -8

 منقحمستدام قروض ومنح مقابل برنامج ، وتطلب موافقة المجلس التنفيذي لتبدأ التخطيط لموارد الصندوق

مليار دوالر أمريكي، تحث اإلدارة جميع الدول األعضاء على أن يبقوا ملتزمين بالمستوى  3.5بقيمة تصل إلى 

تغير المناخ  بشأنمؤتمر األمم المتحدة مليار دوالر أمريكي. وفي عام  1.55ف المتفق عليه وهو المستهد

الزيادات غير المسبوقة وعُقب ، إعادة البناء بشكل أفضلقمة النظم الغذائية، ومؤتمر ، و(26)مؤتمر األطراف 

يجب علينا أن نسعى لضمان أن يكون التجديد وفي الفقر والجوع، فإن العالم يقف عند مفترق طرق حرج. 

تحديات الحفاظ على مستوى  التوعية بشأن مموال بالكامل، ويجب على اإلدارة عشر لموارد الصندوقي ثانال

 طموح من العمليات المستهدفة إذا لم يتم دعمها بمستوى كاف من الموارد.

 

                                                   

 .EB 2019/128/R.44الوثيقة  3



EB 2021/133/R.13 

1 

  مقدمة – أوال

مليار دوالر أمريكي،  1.55 هو للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الموافق عليهالمستوى المستهدف  -1

لهيئة المشاورات  النهائيةالدورة وفي  4.مليار دوالر أمريكي 3.8 ته إلىقيمتصل قروض ومنح  برنامج لتمويل

الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، أكد رئيس الصندوق بأن اإلدارة ستواصل العمل لتعبئة المزيد 

وستقدم تحديثا عن وضع ، عشر لموارد الصندوقالثاني لتجديد لمن التعهدات وقروض الشركاء الميسرة 

برنامج القروض والمنح  سيقدم. وعلى هذا األساس، 2021التنفيذي في سبتمبر/أيلول لمجلس إلى االمساهمات 

المجلس للموافقة عليه للسماح لتخطيط عمليات  إلى عشر لموارد الصندوقلتجديد الثاني لالمستدام المحدث 

 .أن يبدأب عشر لموارد الصندوقالتجديد الثاني 

، عشر لموارد الصندوقبها للتجديد الثاني  تعهدالمساهمات الم مجموع ، بلغ2021يونيو/حزيران  30حتى و -2

وهذا هو أعلى مستوى . مليار دوالر أمريكي 1.149 بما في ذلك عنصر المنح في قروض الشركاء الميسرة،

في  ستثنائيةاالللصندوق على اإلطالق. وقد تحقق هذا بفضل الزيادات  من المساهمات األساسية يتعهد به

بقى أقل بكثير من هدف السيناريو دال الذي يومع ذلك، . د من الدول األعضاء، من سائر القوائممساهمات العدي

. ويتوقع أن يتحقق عشر لموارد الصندوقفي المائة مقارنة بالتجديد الحادي  40يتطلب زيادة إجمالية بنسبة 

 ومع ذلك،. لموارد الصندوق عشروطوال فترة التجديد الثاني  المقبلةالمزيد من التعهدات على مدى األشهر 

ات يواالتفاقخالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق،  اضطلع بها تيصالحات البما يتماشى مع اإلو

تحتاج اإلدارة ألن تخطط لبرنامج ، عشر لموارد الصندوقالتجديد الثاني  من أجلالتوصل إليها  جرىالتي 

 ةمحتملاستنادا إلى المبلغ الفعلي للمساهمات التي تعتبر  الصندوقعشر لموارد لتجديد الثاني لقروض ومنح 

 والمستوى الفعلي لقروض الشركاء الميسرة. للغاية

. مليار دوالر أمريكي على األقل 1.3 أن تصل المساهمات إلىتتوقع اإلدارة، بدرجة معقولة من اليقين،  -3

عشر لموارد الثاني لتجديد لدد برنامج القروض والمنح المستدام المحدث ، ح  واستنادا إلى هذا االفتراض

، سيستخدم برنامج التنفيذيمجلس الوافق عليه  وبمجرد. مليار دوالر أمريكي 3.5بما يصل إلى  الصندوق

إلعداد نظام تخصيص الموارد على أساس  مليار دوالر أمريكي 3.5القروض والمنح المحدث بما يصل إلى 

وإذا ما تحققت تغييرات مادية إضافية في التعهدات، ستقدم . عشر لموارد الصندوقالثاني لتجديد لاألداء األولي 

 حصةمن مسؤوليات المجلس تحديد  وبما يتماشى مع اتفاقية إنشاء الصندوق، اإلدارة تحديثا آخر للمجلس.

على  لقدرة الصندوق على االستمرارمع المراعاة الواجبة م بها في أي سنة مالية، موارد الصندوق التي سيلتز

من خالل الموارد  عشر لموارد الصندوقالثاني لتجديد لهذا بالنسبة وسينفذ  واستمرارية عملياته. المدى الطويل

ديسمبر/كانون األول،  ةلمجلس في دورا إلى ستقدمالتي ، الممارسة المعتادة حسبالمتاحة لعقد االلتزامات، 

 .2022عام للحد األقصى لمظروف  ،2021في ديسمبر/كانون األول  تُعقدابتداء من الدورة التي 

حكما و -4 في الفقر والجوع  زيادات غير مسبوقة تاريخيا 19-، نجمت عن جائحة كوفيدفي البيانات األخيرة وض ِّ

من العدد المقدر  2020أكثر يعيشون في فقر مدقع في عام  شخصمليون  100فقد كان حوالي  في العالم.

من عددهم في عام  2020مليون شخص أكثر باتوا جوعى في عام  120وحوالي  5كوفيد، جائحة لفترة ما قبل

هذا المنعطف عند والغذاء الكافي على مدار السنة.  الحصول علىمليار شخص إلى  2.3. وعالميا، افتقر 2019

، تفهم الدول األعضاء في الصندوق، وال سيما المقترضة منها، أهمية استثمارات الصندوق: فقد جاءت الحرج

من البلدان  عشر لموارد الصندوقفي مساهمات التجديد الثاني  في النسبة المئوية اإلجماليةأكبر زيادة 

 على الرغم من آثار الجائحة.منخفضة الدخل، ومعظم البلدان التي ضاعفت مساهماتها هي من القائمة جيم، ال

                                                   

 .44-د/219قرار مجلس المحافظين  4
 ، البنك الدولي. 2021اآلفاق االقتصادية العالمية، يونيو/حزيران  5

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35647/9781464816659.pdf. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35647/9781464816659.pdf


EB 2021/133/R.13 

2 

إعادة قمة النظم الغذائية، ومؤتمر ، و(26تغير المناخ )مؤتمر األطراف  بشأنمؤتمر األمم المتحدة وفي عام  -5

مموال  عشر لموارد الصندوقي ثانال، يجب علينا أن نسعى لضمان أن يكون التجديد البناء بشكل أفضل

اإلنجاز الكامل للعمليات المستهدفة  عشر لموارد الصندوقالتجديد الثاني تحقيق أهداف سيضمن و .بالكامل

منخفضة الدخل والبلدان القوي على البلدان ، مع تركيز عشر لموارد الصندوقالتجديد الثاني خالل فترة 

دال، فقد متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وفي حال زاد جميع المانحين الرئيسيين تعهداتهم وفقا للسيناريو ال

مليون دوالر أمريكي قريب المنال إلى حد كبير. وستكون نقطة  400يصبح سد الفجوة المتبقية البالغة قيمتها 

الذي سيجرى في بداية عام  عشر لموارد الصندوقالتقييم الرسمية استعراض منتصف المدة للتجديد الثاني 

2023. 

  الخلفية – ثانيا

، نفذ الصندوق سلسلة من اإلصالحات المالية لتعزيز استدامته الصندوقعشر لموارد التجديد الحادي خالل  -6

للصندوق للعودة  السالمة المالية( تعزيز 1وكان الهدف من هذه اإلصالحات تحقيق هدفين رئيسيين: ) المالية.

 .األشد احتياجا ، بما في ذلك المنح، للبلدانإلى أقصى حد التمويل التيسيري زيادة( 2إلى مسار مستدام؛ )

لإلصالحات التي  طويلة األجلال فوائدال الصندوق سيحمي، عشر لموارد الصندوقالتجديد الثاني فترة وفي  -7

المشاورات الخاصة  هيئةكما تعهد ألعضائه في و .عشر لموارد الصندوقالتجديد الحادي  في إطارأدخلها 

إلى  دعمه التيسيري ألشد البلدان فقرا بزيادة، فإن الصندوق ملتزم عشر لموارد الصندوقبالتجديد الثاني 

، ضمن حدود حصيفة للحفاظ على استدامته المالية. وسوف تكون الدول األعضاء األفقر في أقصى حد

أكبر المستفيدين من هذه الجهود نظرا إلى أنها األكثر احتماال ألن تعتمد على دعمه على المدى الصندوق 

 ى الطويل.المتوسط إل

أصبح ممكنا الذي و زيادة التمويل بالدينإلى نمو تدريجي في  عشر لموارد الصندوقسيرتكز التجديد الثاني  -8

في بيانه الختامي و من خالل السياسات المنفذة، وتحسين االنضباط المالي، والتصنيفات االئتمانية القوية.

يضاعف الصندوق أثره لدورة الثانية والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي، ذكر رئيس الصندوق بأنه كي في ا

ويؤدي مهمته، ينبغي له توسيع كل من موارده األساسية والمقترضة ليساهم في  2030بحلول عام  بفعالية

ومن أجل تعزيز أثره، زاد الصندوق بشكل متسق من  2.6و 1الفجوة التمويلية لهدفي التنمية المستدامة  ملء

، من خالل الصندوق برنامجه للقروض والمنح، مدعوما بمساهمات المانحين، ومنذ التجديد التاسع لموارد

على لرسملة الصندوق وقدرته  األساس المتيناالقتراض. وفي حين أن مساهمات تجديد الموارد هي وستبقى 

وبما من المجلس التنفيذي  موافق عليهابالنمو بصورة حصيفة، ضمن حدود  االلتزام، سيسمح لالقتراض

 المال المتاح.رأس مع  يتماشى

يمارس  :ديناميات نشأت خالل العقد الماضي عدةدورة تتالقى فيها تجديد الثاني عشر لموارد الصندوق هو ال -9

برنامج متناٍم للقروض والِمنح، وحصة أكبر من ِمنح إطار القدرة على تحمل الديون، وعمليات صرف أسرع 

 زيادةومع أن هذه الديناميات تتماشى بالكامل مع جهود على رأس مال الصندوق وسيولته. متزايدة ضغوطا 

غي تحليلها وإدارتها بعناية ليس فقط في ، إال أنه ينبإلى أقصى حد المساهمات في المهمة اإلنمائية للصندوق

األهم من ذلك في المدى المتوسط إلى الطويل نظرا إلى أن المنظمة ال يمكنها مواصلة  بلالمدى القصير، 

 المساهمة في مهمتها ودعم مجموعاتها المستهدفة ذات األولوية إال بالحفاظ على استدامتها المالية.

نفيذ ة لتأداالسيولة، إلى جانب رأس المال، هي أهم  وإدارتها بحصافة. الرئيسيةينبغي رصد المتغيرات المالية  -10

واستيعاب الصدمات. وقد هبط مستوى السيولة في الصندوق تدريجيا على مدى العقد الماضي بسبب  العمليات

وافقات ( حصة متنامية من م2( الموافقات المتزايدة للقروض والمنح؛ )1: )يعزز بعضها بعضاثالثة عوامل 
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( عمليات الصرف األسرع. وفي حين أن جميع هذه التطورات 3المنح في البرنامج الشامل للقروض والمنح؛ )

  تساعد على تحقيق األهداف اإلنمائية للصندوق، إال أنها وضعت ضغوطا على السيولة ورأس المال.

عشر لموارد . خالل التجديد الحادي عمليات ينبغي إدارته بعنايةالمبالغ غير المصروفة من المستوى  -11

، قدمت اإلدارة األساس المنطقي لتنقيح سياسات الصندوق دعما للهيكلية المالية الجديدة. والحفاظ الصندوق

أضاف على حجم برنامج القروض والمنح على الرغم من عدم تحقيق أهداف مساهمات تجديد الموارد بالكامل، 

مليار دوالر أمريكي في التجديد  2.7المصروفة من القروض والمنح من النمو القوي في المبالغ غير  إلى

عشر مليارات دوالر أمريكي بحلول نهاية التجديد الحادي  6.0إلى ما يقدر بمبلغ الصندوق السابع لموارد 

 السيولة ورأس المال.مما وضع ضغطا على ، لموارد الصندوق

واستمرت في ظل الصندوق ظل التجديد التاسع لموارد  الزيادة في برنامج القروض والمنح التي بدأت في -12

مع الموارد  بالكامل ةتطابقكن ملم ت عشر لموارد الصندوقوالتجديد الحادي الصندوق التجديد العاشر لموارد 

)أي المساهمات الفعلية مقابل أهداف تجديد الموارد(. ومنذ التجديد السابع  مقابل المستويات المقررة الفعلية

حوالي  الموافق عليهامقابل األهداف ، كان النقص التراكمي في الحصائل من المساهمات الصندوق لموارد

في المائة من  89إلى أن  2021 لعام لصندوقلمليون دوالر أمريكي. ويشير تقرير الفعالية اإلنمائية  650

وقد كان إنجاز برنامج القروض والمنح  7قد تحقق. عشر لموارد الصندوقالحادي لتجديد ل المستوى المستهدف

مستويات السيولة المرتفعة  بسببالمستهدف ممكنا على الرغم من عدم الوصول إلى هدف المساهمات بالكامل 

وقد تحقق ذلك ندوق قبل عقد من الزمن. صجدا والمستوى المنخفض لزيادة التمويل بالدين في قائمة موازنة ال

، ومع ذلك. إلى أقصى حد المهمة اإلنمائية للصندوق ولتوسيعي ذلك الوقت ضمن السياسات المتفق عليها ف

 ال نهاية.ما ، ال يمكن لهذا المسار أن يستمر إلى االخيرةوكما أقرت به اإلصالحات المالية 

 هاولكن ،طموحةمستويات عند  عشر لموارد الصندوقالثاني لتجديد لقتراض االمساهمات وللتوقع  جرى -13

حدد و (.1)انظر الجدول  دال عشر لموارد الصندوقواقعية في تحديد السيناريو المستهدف للتجديد الثاني 

المبادئ األساسية لنهج حصيف لإلدارة  الصندوق مواردلالمشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر تقرير هيئة 

تستمر ثالث سنوات، مع اإلقرار بأن جميع  المالية وإدارة المخاطر في سياق دورة تجديد الموارد التالية التي

المتغيرات  هذه إذا لم يتحقق أي منو، المفاضالت بينها المتغيرات المالية مترابطة. ويجب على الصندوق إدارة

وكما المالية.  تهسيحتاج الصندوق إلى تعديل المتغيرات األخرى لضمان استدامفعلى المستويات المستهدفة، 

ورأس المال سيولة المع الصندوق،  مواردلالمشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر تقرير هيئة أشير في 

عشر التجديد الثاني ، سيكون لمساهمات خط أساس تجديد الموارد المستدام، وإدخال مبدأ بشكل متزايد ينمقيدال

أثر مباشر على قدرة الصندوق على تقديم المنح، كما سيؤثر على  المستوى المستهدفدون  لموارد الصندوق

مما سيستلزم تخفيضات في المنح، والتيسيرية، وبرنامج القروض والمنح اإلجمالي  –قدرة زيادة التمويل بالدين 

 مقارنة بالسيناريوهات المستهدفة.

 سيناريو المستهدف للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقال - ثالثا

كما نص عليه قرار تجديد الموارد، والمبين  عشر لموارد الصندوقالثاني لتجديد ل المستوى المستهدف يبقى -14

موارد التجديد ل المستوى المستهدفأدناه. وفي إطار هذا السيناريو، سيسمح  1في السيناريو دال في الجدول 

عنصر المنح في قروض الشركاء أمريكي لمليون دوالر  50مليار دوالر أمريكي )بما في ذلك  1.55بقيمة وهو 

ر دوالر أمريكي )استنادا إلى عدد من االفتراضات مليا 3.8( ببرنامج قروض ومنح مستدام يصل إلى الميسرة

عرضت سيناريوهات أخرى نجم عنها مستويات لبرنامج القروض والمنح لضمان مسار مستدام ماليا(. كما استُ 

 هاخالل مناقشات تجديد الموارد، ولكن مليار دوالر أمريكي 4.2ي إلى مليار دوالر أمريك 3.4تتراوح من 
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اعتبرت إما غير طموحة بما فيه الكفاية )في حال السيناريو جيم(، أو تتطلب زيادات كبيرة غير واقعية في 

 المساهمات )السيناريو هاء(.

 1الجدول 

 عشر لموارد الصندوقلتجديد الثاني فترة اوبرنامج القروض والمنح لتجديد الموارد سيناريوهات 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 
نهاية التجديد 
الحادي عشر 

 لموارد الصندوق
 السيناريو هاء السيناريو دال السيناريو جيم

 750 1 550 1 350 1 100 1 المستوى المستهدف لتجديد الموارد

 200 4 800 3 400 3 500 3 مجموع برنامج القروض والمنح

 840 750 600 790 مجموع المنح المستدامة

 690 600 450 595  منح إطار القدرة على تحمل الديون

 50 50 50   احتياطي إطار القدرة على تحمل الديون

 100 100 100 190 المنح العادية

 50% 49% 47% 52% مستوى التيسيرية )نهاية التجديد الحادي عشر للموارد(

بالديون للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق نسبة التمويل 

 )دين/حقوق المساهمين(
%17 %29 %28 %27 

مجموع الديون الجديدة في التجديد الثاني عشر لموارد 

 الصندوق
- 1 275 1 225 1 200 

رأس المال القابل للتخصيص )نهاية التجديد الثاني عشر 

 لموارد الصندوق(
%30 %19 %19 %19 

 .GC 44/L.6/Rev.1، الوثيقة هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق تقريرمصدر: ال

مليار  1.0البالغ  الشركاء الميسرة غير قروضمن  االقتراضوالمتغير الرئيسي اآلخر في السيناريو دال هو  -15

على الفعلي  قبالالسيناريو باإلدوالر أمريكي. وتتعلق افتراضات هامة تستند إليها االستدامة المالية لمثل هذا 

في  100هو توجيه  عشر لموارد الصندوقتمويل الصندوق بشروط التمويل المفترضة. وهدف التجديد الثاني 

. في الوقت متوسطة الدخل من الشريحة الدنياالمنخفضة الدخل والبلدان الالمائة من الموارد األساسية للبلدان 

 20في المائة و 11تمويل يتراوح بين ب المتوسطة الدخل من الشريحة العليا نفسه فإن الهدف هو تزويد البلدان

نسبة  على األقل عادلمما يعني نسبة مئوية تفي المائة كحد أقصى من برنامج القروض والمنح اإلجمالي )

الموارد آلية الحصول على (، تمول بالكامل بموارد مقترضة من خالل عشر لموارد الصندوقالتجديد الحادي 

منخفضة الدخل الأما ما يتبقى من الموارد المقترضة فينبغي إقراضها للبلدان  8الجديدة في الصندوق. المقترضة

آلية الحصول على من خالل  ئتمانيةاالجدارة الذات متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا المؤهلة الوالبلدان 

 9.الموارد المقترضة

  التجديد الثاني عشر لموارد الصندوقالوضع الحالي لمساهمات  - رابعا

مليار دوالر  1.149 عشر لموارد الصندوقات للتجديد الثاني تعهدالت ، بلغ2021يونيو/حزيران  30 حتى -16

وتم تأكيد اثنين . عنصر المنح في قروض الشركاء الميسرةمن مليون دوالر أمريكي  23بما في ذلك  أمريكي،

مليون دوالر أمريكي على  20مليون يورو، و 60نلندا والهند، بمبلغ من قروض الشركاء الميسرة، من قبل ف

 مليون دوالر أمريكي. 93التوالي. وتبلغ قيمة القرضين معا معبرا عنها بالدوالر األمريكي 

مساهمات تجديد الموارد من المستوى المستهدف تحقق ومن أجل أن ، 2ولذلك، وكما هو مبين في الجدول  -17

كمساهمات مليون دوالر أمريكي  374بموجب السيناريو دال، يحتاج مانحو الصندوق ألن يتعهدوا بحوالي 
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مليون  401ريكي كعنصر منح في قروض شركاء ميسرة إضافية، بما مجموعه ممليون دوالر أ 27أساسية، و

مليون دوالر  132هو دوالر أمريكي كمساهمات إضافية. ومبلغ قروض الشركاء الميسرة اإلضافية المطلوب 

 أمريكي.

  2الجدول 

مليار دوالر  3.8)برنامج قروض ومنح يصل إلى  عشر لموارد الصندوقالتعهدات الفعلية مقارنة بالسيناريو دال للتجديد الثاني 

 2021يونيو/حزيران  30أمريكي( حتى 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 
سيناريو تجديد الموارد 

 المستهدف دال

يونيو/حزيران  30في  تحديث
2021 

الفجوة الحالية للمستوى 
 المستهدف

 (401) 149 1 550 1 مساهمات تجديد الموارد

 (374) 126 1 500 1 المساهمات األساسية

في قروض الشركاء عنصر المنح 
 الميسرة )مشمول أعاله(

50 23 (27) 

بالقيمة قروض الشركاء الميسرة )

 (االسمية
225 93 (132) 

لتجديد للتخطيط المستوى المحدث لبرنامج القروض والمنح المستدام ل - خامسا

  عشر لموارد الصندوقالثاني 

االفتراضات المحدثة مطلوبة للسماح لإلدارة  .مع الموارد المتاحة الحالية المنقحبرنامج القروض والمنح  -18

، وتحديد اإلجمالية االقتراض، وتحديد احتياجات عشر لموارد الصندوقبالتخطيط ألنشطة التجديد الثاني 

دون مخاطر للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  مخصصات نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

 عشر لموارد الصندوققسام التالية االفتراضات المحدثة للتجديد الثاني األوتلخص  .اإلفراط في االلتزام

وافق عليه  وبمجرد. عشر لموارد الصندوقالثاني لتجديد للبرنامج القروض والمنح المستدام  المنقحوالمستوى 

، سيستخدم برنامج القروض والمنح المحدث إلعداد مخصصات نظام تخصيص الموارد على التنفيذيمجلس ال

وإذا ما تحققت تغييرات مادية إضافية في التعهدات، . عشر لموارد الصندوقالثاني لتجديد ل ةأساس األداء األولي

 لموارد المتاحة لعقد االلتزاماتالسنوي ل المبلغ رة تحديثا آخر للمجلس. وكما أشير، سيستمر تقديمستقدم اإلدا

 . 2021عقد في ديسمبر/كانون األول تُ سفي دورته في ديسمبر/كانون األول، ابتداء من الدورة التي لمجلس إلى ا

عشر لموارد للتجديد الثاني  ذات الصلة نجازأهداف اإللألهداف المالية و استعراض آخرويمكن النظر في  -19

 .عند االقتضاء عشر لموارد الصندوقكجزء من استعراض منتصف المدة للتجديد الثاني  الصندوق

أدناه )انظر الملحق  3يستند إلى افتراضات محدثة كما هو مبين في الجدول  منقحالقد وضعت اإلدارة سيناريو  -20

 (.المنقحاألول للمزيد من التفاصيل عن هذا السيناريو 
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  3الجدول 

افتراض تجديد إلى  ااستناد عشر لموارد الصندوقلبرنامج القروض والمنح المستدام لفترة التجديد الثاني  المحدثالمستوى 

  الموارد المنقح
 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 التغيير المنقحةاالفتراضات  السيناريو المستهدف 

 %16- 300 1 550 1 مساهمات تجديد الموارد

عنصر المنح في قروض الشركاء الميسرة 
 )مشمول أعاله(

50 23 
-54% 

 %3- 183 1 225 1 مجموع االقتراض

 %9+ 090 1 000 1 (قروض الشركاء الميسرة)صافي  االقتراض

 %59- 93 225 قروض الشركاء الميسرة

 %27-  550 750 مجموع المنح

 %25- 75  100 المنح العادية

 %29- 425  600 منح إطار القدرة على تحمل الديون

 - 50  50 االحتياطي

 %8- 500 3 800 3 برنامج القروض والمنح

في التجديد الثاني  زيادة التمويل بالديننسبة 

حقوق )الدين/ لموارد الصندوقعشر 

 (المساهمين

28% 30% 

 

رأس المال القابل للتخصيص )نهاية التجديد 

 الثاني عشر لموارد الصندوق(
16% 20-25% 

 

لتعهدات المانحين  ستنادا إلى المعلومات الحالية ومن أجل تضمين افتراضا مساهمات تجديد الموارد. (أ)

 ُ مليار دوالر أمريكي للسيناريو  1.3رض مستوى لتجديد الموارد بقيمة المتوقعة التي لم تستلم بعد، افت

سيجري في المائة أقل من المستوى المستهدف المتفق عليه. وهذا يفترض بأنه  16المنقح، حوالي 

مليون دوالر أمريكي، من غير قروض  151استالم تعهدات إضافية لتجديد الموارد األساسية بقيمة 

ويستند هذا إلى التوقعات الدنيا الحالية لإلدارة فيما يتعلق بالمساهمات اإلضافية شركاء ميسرة إضافية. 

عشر لموارد الثاني للتجديد لمساهمات تجديد الموارد . واالفتراض المنقح سيجري استالمهاالتي 

متوائم بشكل أوثق مع السيناريو جيم للمشاورات الخاصة بتجديد الموارد، وإن يكن ذلك مع  الصندوق

قروض الشركاء ل ن المبلغ االسمي الفعليع جمالنا في قروض الشركاء الميسرة أقلنصر منح ع

المبلغ االسمي المستلمة حتى اآلن. وسوف يكون لكل من التخفيض في المساهمات األساسية و الميسرة

أثر على برنامج القروض والمنح المستدام. وفي حال لم تتحقق التعهدات  قروض الشركاء الميسرةل

مليار دوالر أمريكي، سيتعين تخفيض مظروف المنح وفقا لذلك  1.3على المستوى المتوقع البالغ 

متوسطة األجل المن أجل عدم تعريض االستدامة  عشر لموارد الصندوقفترة التجديد الثاني خالل 

مليار دوالر أمريكي، يمكن زيادة إجمالي مظروف  1.3إذا تجاوزت التعهدات مبلغ ، بالمقابلللخطر. و

 المنح.

 االقتراض: (ب)

مليون  93يبلغ االقتراض في شكل قروض شركاء ميسرة حاليا . قروض الشركاء الميسرة (1)

مليون دوالر أمريكي. ومن الهام  225دوالر أمريكي، وهو يقل عن المستوى المستهدف البالغ 

التذكر بأنه نظرا إلى أن قروض الشركاء الميسرة تقدم بشروط مالية مواتية )تيسيرية( جدا، 

يمكن اعتبار مبلغها االسمي الكامل وتخصيصه كموارد أساسية بموجب نظام تخصيص 

لتمويل  مصدرا أساسيا قروض الشركاء الميسرةلذلك تبقى و الموارد على أساس األداء.

متوسطة الدخل من المنخفضة الدخل والبلدان الالصندوق الذي يعود بالفائدة على البلدان 
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إمكانية تقديم قروض استطالع الشريحة الدنيا بوجه خاص، وتدعو اإلدارة األعضاء لمواصلة 

 .عشر لموارد الصندوقالشركاء الميسرة دعما للتجديد الثاني 

شكل قروض الشركاء غير هناك حاجة لالقتراض في  ستكون. عمليات االقتراض األخرى (2)

مليون  480 ىالحصول عل يجريتوقع أن مليار دوالر أمريكي. وي 1.09الميسرة بمستوى 

. ويتوقع حاليا تعبئة مصرف التنمية األلمانيقرض سيادي جديد من  من خالل دوالر أمريكي

سير تنفيذ . ومع اإلصدارات الخاصةاإلضافي من خالل  مليون دوالر أمريكي 610مبلغ الـ 

برنامج سندات اليورو إنشاء  وبمجرد، الصحيح مسارعلى الإطار االقتراض المتكامل 

، فإن اإلدارة على ثقة من أن هذا المستوى من االقتراض سيكون في متناول متوسطة األجلال

. وباالستناد إلى تقديرات معقولة لتكلفة عشر لموارد الصندوقاليد بالنسبة لدورة التجديد الثاني 

غير قروض الشركاء الميسرة، وبالمقارنة مع التمويل التي يمكن للصندوق تحقيقها في شكل 

على إعادة اإلقراض بشروط عادية، يتوقع لمتوسط تكلفة االقتراض  فارق سعر الفائدةمتوسط 

لصندوق خالل دورة التجديد الثاني في قائمة موازنة ا مخزون الديون الحالية والمستقبليةعلى 

على إعادة اإلقراض بشروط  فارق سعر الفائدةمتوسط أن يبقى أقل من  عشر لموارد الصندوق

 عادية.

مجموع تعديل جرى ، خط أساس تجديد المواردلكي تكون المنح مستدامة بموجب نهج  .مجموع المنح (ج)

الضخ مليون دوالر أمريكي ليعكس  550العادية ومنح إطار القدرة على تحمل الديون إلى المنح مبلغ 

، يجب مفهوم خط أساس تجديد الموارد المستدام. وبما يتماشى مع متاحال رأس المالل الجديد األصغر

في أن تغطي مساهمات تجديد الموارد الجديدة عبء منح إطار القدرة على تحمل الديون الموافق عليه 

المنح العادية ومنح و 10مليون دوالر أمريكي، 88يقدر بمبلغ  الماضي والمستحقة خالل الدورة، والذي

عشر الموافقة عليها خالل فترة التجديد الثاني ستجري إطار القدرة على تحمل الديون الجديدة التي 

يجب أن يكون مجموع هذه المبالغ أقل ، والنفقات اإلدارية المتوقعة خالل الدورة. ولموارد الصندوق

في  2الموارد )انظر الجدول  ضخه من خالل تجديد يجريمن أو يساوي رأس المال الجديد الذي 

 مليون دوالر أمريكي 550(. وضمن هذا المظروف اإلجمالي البالغ الملحق الثاني من أجل التفاصيل

مليون  171في المائة، أو  29ن بنسبة من المنح، انخفض مخصص منح إطار القدرة على تحمل الديو

منح إطار القدرة على تحمل الديون إلى هبوط ملحوظ دوالر أمريكي. ويؤدي هذا االنخفاض الكبير في 

أدناه. وسيكون التمويل اإلضافي  4منخفضة الدخل، كما يظهر في الجدول الفي الموارد من أجل البلدان 

مليون دوالر أمريكي من أجل االحتياطي،  50العادية، و مليون دوالر أمريكي للمنح 75في شكل منح 

لبرامج  تعتبر مؤهلة التي تعاني من مديونية حرجة ضمن الدورة أو التيلتقديم منح إضافية للبلدان 

 .بشكل منفصل من قبل األعضاء اال يتم تعويضهالتي  المتعددة األطراف لتخفيف من عبء الديونا

تبلغ قيمة برنامج القروض والمنح المستدام بموجب  المستدام.مستوى برنامج القروض والمنح  (د)

مليار دوالر أمريكي، أي نفس  3.5السيناريو الجديد المستند إلى االفتراضات المنقحة ما يصل إلى 

حقوق الدين/وبموجب هذا السيناريو، ستكون نسبة . عشر لموارد الصندوقمستوى التجديد الحادي 

في المائة، وهي دون عتبة  30.4ما يقدر بـ  عشر لموارد الصندوقد الثاني في نهاية التجدي المساهمين

في  25و 20في المائة، ويقدر رأس المال القابل للتخصيص بما بين  35الحد األقصى المحددة بنسبة 

مليار دوالر أمريكي  3.8المائة. فإذا كان للصندوق أن يبرمج برنامج القروض والمنح المستهدف بقيمة 

األقل المتوقع حاليا لتجديد الموارد، فإنه سيخلق حاجة أكبر بكثير للصندوق كي يقترض ستوى مع الم

                                                   

ن، من المتوقع أن تزيد التدفقات العائدة المتنازل عنها في دورات تجديد الموارد في المستقبل. ووفقا إلصالح إطار القدرة على تحمل الديو 10

 .EB 2021/132/R.36القدرة على تحمل الديون الموافق عليها بالفعل متاح في الوثيقة  منح إطارتسديده من متوقع الالمبلغ 



EB 2021/133/R.13 

8 

في المدى القصير، وخصوصا في المدى المتوسط، لتلبية التزامات الصرف في المستقبل )انظر 

 المحاكاة في الملحق الثاني(.

سواء من حيث  للبلدان منخفضة الدخلحصة الموارد المقدمة  بشكل طبيعي نخفضمع تجديد موارد أقل، ست -21

في المائة إلى  43مليار دوالر أمريكي( أو كنسبة مئوية )من  1.1مليار دوالر أمريكي إلى  1.4القيمة )من 

ين المتناقص . وهذا يتماشى مع العدد والحجمعشر لموارد الصندوقفي المائة( مقارنة بالتجديد الحادي  35

عشر لموارد بلدا منخفض الدخل في فترة التجديد الحادي  32هبوطا من للبلدان منخفضة الدخل عالميا )

(. وتجدر اإلشارة إلى أنه عشر لموارد الصندوقبلدا منخفض الدخل في فترة التجديد الثاني  24إلى  الصندوق

، بما في ذلك إصالح إطار القدرة على تحمل الديون، خط أساس تجديد الموارد المستدامنظرا إلى أن 

من فترة التجديد الثاني اعتبارا ة إلطار القدرة على تحمل الديون، مبدأ جديد يجري إدخاله محصنموعة المجالو

منخفضة الدخل مع المباشرة لحصة البلدان وصاعدا، فإن من الصعب إجراء مقارنة  عشر لموارد الصندوق

منخفضة الدخل التي تعاني من مديونية حرجة، الالمستويات السابقة. ويزيد من تفاقم التخفيض عدد البلدان 

منخفضة الدخل الالبلدان والذي زاد في الوقت الذي انخفضت فيه موارد المنح. وعالوة على ذلك، فإن قدرة 

ستعتمد على جدارتها االئتمانية والحدود آلية الحصول على الموارد المقترضة ستحصل على موارد التي 

منخفضة الدخل في وضع يسمح لها الوفي حال لم تكن البلدان . ييم المخاطرعلى أساس تق ةقائمالقطرية ال

 كما هو مفترض، سيصبح هناك موارد مقترضة أكبر آلية الحصول على الموارد المقترضةباستيعاب موارد 

لى متوسطة الدخل من الشريحة العليا. وإضافة إالمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتاحة للبلدان 

، يجب تطبيق انضباط آلية الحصول على الموارد المقترضةذلك، وكما هو وارد في األساس المنطقي إلنشاء 

 .لوفاء بسداد الديونمالي أكبر على التمويل الممول باالقتراض، بسبب االلتزام با

مبلغ الموارد أيضا وبرنامج القروض والمنح، سوف ينخفض  بالنظر إلى االنخفاض العام في االقتراض -22

عشر لموارد متوسطة الدخل من الشريحة العليا بالمقارنة مع مستويات التجديد الحادي الالمخصصة للبلدان 

دوالر أمريكي( أو كنسبة  ونملي 371مليون دوالر أمريكي إلى  440سواء من حيث القيمة )من  الصندوق

في المائة من  11، مع البقاء عند الحد األدنى المتفق عليه ونسبته في المائة( 11في المائة إلى  13مئوية )من 

متوسطة الالبلدان منخفضة الدخل واللكل من البلدان  مجموعة المواردبرنامج القروض والمنح. ونظرا إلى أن 

ارد الدخل من الشريحة العليا محدودة، على التوالي، من حيث توافر منح إطار القدرة على تحمل الديون والمو

المؤهلة لتمويل كل من نظام  متوسطة الدخل من الشريحة الدنياالالبلدان المقترضة، من المتوقع أن تستفيد 

تخصيص الموارد على أساس األداء، وآلية الحصول على الموارد المقترضة من الزيادة العامة في التمويل 

في مليار دوالر أمريكي  1.83إلى  دوقعشر لموارد الصنالتجديد الحادي مليار دوالر أمريكي في  1.44من 

في  43، بما يعادل زيادة في حصتها من برنامج القروض والمنح من عشر لموارد الصندوقالتجديد الثاني 

متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا الالبلدان في المائة. وهذا يتماشى مع الزيادة المتوقعة في عدد  54المائة إلى 

 بلدا(. 41إلى  31المشمولة في الدورة )من 
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  4الجدول 

 توزيع برنامج القروض والمنح حسب فئة الدخل

 عشر لموارد الصندوقلبرنامج القروض والمنح المستدام للتجديد الثاني المنقح المستوى   التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

مجموع  فئة الدخل

 المبلغ 

التجديد الفرق عن  % المبلغ مجموع  المقترضة األساسية  %

لموارد  الحادي عشر

 الصندوق

منخفضة الدخل الالبلدان 

المؤهلة لمنح إطار القدرة 

 على تحمل الديون

501 15%  377 - 377 11%  (124) 

، منخفضة الدخلالالبلدان 

 وغيرها
940 28%  554 240 793 23%  (147) 

منخفضة المجموع البلدان 

 الدخل
1 441 43%  931 240 1 171 35%  (270) 

متوسطة الدخل من الالبلدان 

 الشريحة الدنيا
1 444 43%  1 354 480 1 834 54% 390  

منخفضة المجموع البلدان 

متوسطة الالبلدان الدخل و

 الدخل من الشريحة الدنيا

2 885 87%  2 285 719 3 004 89%           119  

متوسطة الدخل من الالبلدان 

 الشريحة العليا
440 13%    371 371 11%  (69) 

  50    %100 375 3 090 1 285 2  %100 325 3 المجموع

 

عشر التجديد الثاني في  شروط اإلقراضحسب االنقسام المتوقع  األثر على التمويل حسب شروط اإلقراض. -23

يرتبط بشكل مباشر باالنقسام بالمصادر المتاحة للتمويل: حجم تجديد الموارد، والتدفقات  لموارد الصندوق

، المقترنة بأثر في بعض البلدان لمديونية الحرجةواالمتدهورة لظروف لالعائدة، وموارد الدين. وكنتيجة 

س األداء إصالح إطار القدرة على تحمل الديون، ستنخفض حصة موارد نظام تخصيص الموارد على أسا

عشر لموارد التجديد الحادي مليار دوالر أمريكي في  2المخصصة للبلدان بشروط تيسيرية للغاية من 

مع االفتراضات المحدثة.  عشر لموارد الصندوقفي التجديد الثاني مليار دوالر أمريكي  1.2إلى  الصندوق

سيرية للغاية، والتي قد يكون لديها وصول ويتعلق التغيير الوحيد الهام بالبلدان المؤهلة لالقتراض بشروط تي

، من المتوقع أن ومع ذلكبسبب قدرتها على تحمل الديون. محدود إلى آلية الحصول على الموارد المقترضة 

مليون  719في المائة ) 66 على متوسطة الدخل من الشريحة الدنياالمنخفضة الدخل والبلدان التحصل البلدان 

 أدناه(. 5دوالر أمريكي( من موارد آلية الحصول على الموارد المقترضة بشروط تيسيرية )انظر الجدول 

  5الجدول 

 شروط اإلقراضتوزيع برنامج القروض والمنح حسب 

عشر لموارد التجديد الحادي  شروط اإلقراض .1

  الصندوق

 المنقح عشر لموارد الصندوقالتجديد الثاني  

 النسبة المئوية المبلغ مجموع   النسبة المئوية المبلغ مجموع 

 %12 425  %17 596  إطار القدرة على تحمل الديون

 %12 407  - - التيسيرية ةفائق

 %10 355  %40 393 1 للغاية ةتيسيري

 %18 646  %13 445 مختلطة

 %13 451  %25 891 عادية

على مجموع نظام تخصيص الموارد 

 أساس األداء
3 325 95%  2 285  

آلية الحصول على الموارد  - عادية

 المقترضة
- -  1 090 31% 

 %1 50  - - االحتياطي

 %2 75  %5 175 منح عادية

 %100 500 3  %100 500 3 المجموع
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 الخطوات التاليةاالستنتاجات و - سادسا

تتوقع اإلدارة، بدرجة معقولة من اليقين، أن تصل مساهمات تجديد بموجب االفتراضات المحدثة الحالية،  -24

 عشر لموارد الصندوقالثاني تجديد لل المستوى المستهدفمليار دوالر أمريكي. وفي حين أن  1.3الموارد إلى 

س المجل إلىاإلدارة المستوى المحدث لبرنامج القروض والمنح المستدام  تقدممليار دوالر أمريكي،  1.55يبقى 

مخاطر اإلفراط في االلتزام مقابل  دون عشر لموارد الصندوقالتنفيذي لبدء التخطيط من أجل التجديد الثاني 

 ال تتحقق.يمكن أموارد 

مليار دوالر أمريكي، يصل  1.1مليار دوالر أمريكي واقتراض بمبلغ  1.3مع افتراض تجديد موارد بمبلغ  -25

يار دوالر أمريكي. ويعتبر برنامج القروض والمنح الحالي، مل 3.5إلى  برنامج القروض والمنح المستدام

والمخصص الحالي لمنح إطار القدرة على تحمل الديون، وحصة القروض التيسيرية للغاية مستدامة من وجهة 

 م التمويل الحالي للصندوق.انظر المسار المالي، وتعكس مصادر وأحج

متوسطة الدخل من المنخفضة الدخل وزيادة موارد البلدان الالبلدان  االنخفاض في النسبة المئوية لموارد -26

، هذا جدير بالمالحظةعن حجم موارد التجديد بالنسبة لحجم برنامج القروض والمنح. و انناجم الشريحة الدنيا

أساس تجديد  ال يعتبر مستداما وفقا لمفهوم خط ام في الماضي مظروف منح إجماليويظهر أن الصندوق قد  

كمصادر تمويل، من الطبيعي أيضا أن  حصة الموارد المقترضة . وأخيرا، في ظل زيادةتدامالموارد المس

النسبة المئوية للبلدان المقترضة بشروط عادية وفقا لذلك. وعلى مدى األشهر القادمة، سيتم تحديث  تزداد

ستقدم إلى التي  2022مستوى الموارد المتاحة وستشكل أساس احتساب الموارد المتاحة لعقد االلتزامات لعام 

 .2021المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 

بداية الدورة الجديدة، التي يجري ذ اختتام المشاورات الخاصة بتجديد الموارد، وقبل وهذه هي المرة األولى من -27

تجديد الموارد والمستوى الجديد الناجم المستوى المستهدف لفيها تقديم إعادة تقدير للموارد المتاحة مقابل 

" الفجوة الهيكليةقاط بند "لبرنامج القروض والمنح المستدام للموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي. وبعد إس

، فإن هذا النوع من التقدير هو طريقة عشر لموارد الصندوقمن قرارات تجديد الموارد منذ التجديد الحادي 

من تعديل آلي على هدف المساهمات يستند إلى تعهدات مستلمة أفضل لتحديث االفتراضات والخطط المالية 

الموارد )كما كانت الممارسة األقصر، على سبيل المثال، في بعد ستة أشهر من الموافقة على قرار تجديد 

(. وهذا معلم رئيسي هام وأفضل ممارسة، وتتماشى مع االنتباه المتزايد الذي الصندوق التجديد العاشر لموارد

 يوليه كل من األعضاء واإلدارة لالستدامة المالية للصندوق.

عشر التجديد الثاني التعهد به لألعضاء خالل مشاورات جرى ومن أجل الحفاظ على مسار مستدام، كما  -28

وااللتزام مرة في السنة على األقل  التمويل القدرة على ، ستواصل اإلدارة أيضا استعراضلموارد الصندوق

منضبط على سيولة ورأس مال الصندوق الذي اللألخذ في االعتبار االفتراضات المحدثة ومنع الضغط غير 

 بسبب التزامات الصرف القائمة. للخطر على برمجة العمليات المستقبلية رتهعرض قديمن شأنه أن 

 عشر لموارد الصندوقويعكس ما سبق بشكل حاسم تقديرات اإلدارة للمساهمات النهائية في التجديد الثاني  -29

وتبقى أمام الدول األعضاء للتعهد أو زيادة تعهداتها، ال يزال هناك وقت افتراضات متحفظة. واستنادا إلى 

في مليار دوالر أمريكي  1.55دون تغيير:  عشر لموارد الصندوقالثاني المستويات المستهدفة للتجديد 

بالدعوة مليار دوالر أمريكي. واإلدارة ملتزمة  3.8مساهمات تجديد الموارد، وبرنامج قروض ومنح يصل إلى 

األهداف المتفق عليها، وتواصل تشجيع بما يتماشى مع هذه  إضافية وقروض شركاء ميسرة إلى مساهمات

وتوفر اجتماعات  النهوض والتعهد وفقا للسيناريو دال، كما فعل العديدون بالفعل.جميع الدول األعضاء على 

قمة النظم الغذائية فرصا هامة وزخما مؤتمر ، ونيمؤتمر األطراف السادس والعشرمجموعة العشرين، و

مويل كاف لالستثمار في تكيف أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير لضمان ت 2021سياسيا قبل نهاية عام 
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ل النظم الغذائية، ودعم المجتمعات الريفية الضعيفة من أجل التعافي، وإعادة البناء، وتعزيز يالمناخ، وتحو

 صمود.قدرتها على ال
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 مليار دوالر أمريكي 3.5برنامج قروض ومنح بقيمة  محاكاة سيناريو -ألف

 1 البياني رسمال

سيولة الصندوق المتوقعة
11 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 
 

لكل منهما، من المتوقع  ةالمستهدفبالمستويات ما دام يتم الحصول على الموارد األساسية واالقتراض الجديد  -1

باستخدام منهجية وكاالت  الضغطعامل منها  امخصوم)السيولة  األصول السائلة الخاضعة للضغوطأن تبقى 

 13.الحد األدنى من متطلبات السيولةفوق  12(االئتمان

مليار دوالر أمريكي، من الضروري النظر  3.5لتقدير االستدامة المالية لسيناريو برنامج قروض ومنح بقيمة  -2

القروض.  (، نظرا لتوقيت الموافقات وصروفات2030إلى ثالث دورات تجديد موارد كحد أدنى )حتى عام 

على مدى الدورات  مليار دوالر أمريكي 3.5أثر الموافقة على برنامج قروض ومنح بقيمة  2ويبين الشكل 

الثالث القادمة واألثر على الرصيد غير المصروف لكل من القروض والمنح القائمة والجديدة. كما أنه يصور 

 ديدة.حساسية الرصيد غير المصروف للموافقات على القروض والمنح الج

  

                                                   

 السيولة المتوقعة في بداية العام. 11
في  10إلى  5على تخصيص أصول حافظة االستثمارات؛ ومن المتوقع أن يكون في نطاق  تخفيض الدين ضمانا للسداديعتمد مستوى  12

 .في المائة 20ثم االنتقال نحو مستوى المائة في بداية فترة التجديد الثاني عشر للموارد، 
ات االقتراض المتوقعة شهرا من عمليات الصرف والتزام 12كمجموع  الحد األدنى لمتطلبات السيولة، يُحتسب 2022ابتداء من عام  13

  .EB 2020/131(R)/R.20/Rev.1(، كما هي محددة في الوثيقة أصول القروض وفوائدها)
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 2 البياني رسمال

 الزيادة المتوقعة في الرصيد غير المصروف بسبب الموافقات الجديدة

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

الرصيد غير المصروف للقروض والمنح القائمة، أي الموافق عليها حتى التجديد  تصور األشرطة الزرقاء -3

مساهمة الموافقات الجديدة في الرصيد اإلجمالي  اءحمراألشرطة البينما تبين ، عشر لموارد الصندوقالحادي 

 50 بةنس ، ستتألف2023عام  ابتداء منوصاعدا. و عشر لموارد الصندوقمن التجديد الثاني غير المصروف 

في المائة من  50المتوقع من القروض والمنح القائمة، ونسبة  الرصيد غير المصروفمجموع في المائة من 

 العمليات الجديدة المتوقعة.

عشر لموارد الثاني للتجديد  مليار دوالر أمريكي 3.5ومن أجل الحفاظ على برنامج قروض ومنح بقيمة  -4

على  مليار دوالر أمريكي 3.2مع موارد أساسية أقل من السيناريو جيم، يتعين أن ينمو االقتراض إلى  الصندوق

في الدين لعمليات تجديد الموارد القادمة، . ومع افتراض نمو مماثل مواردالتجديد ل القادمة ثالثال دوراتمدى ال

 2026في عام حقوق المساهمين الدين إلى في المائة على نسبة  35من المتوقع أن يصل الصندوق إلى حد الـ 

 (.عشر لموارد الصندوق)التجديد الثالث 

مليار  3.5، فإن برنامج القروض والمنح الجديد المتوقع بقيمة عشر لموارد الصندوقوبالنسبة للتجديد الثاني  -5

ر أمريكي(. مليارات دوال 3دوالر أمريكي أعلى من الصروفات المتوقعة خالل نفس دورة السنوات الثالث )

وسينتج عن دينامية الموافقات األعلى من الصروفات هذه رصيد غير مصروف متزايد لقروض ومنح الصندوق. 

في نهاية غير المصروف المتوقع  برنامج القروض والمنحوفي الرسم البياني أدناه، من المتوقع أن ينمو مستوى 

مليار دوالر أمريكي في التجديد  6.5إلى مليارات دوالر أمريكي  6.0من  عشر لموارد الصندوقالتجديد الحادي 

، ويتوقع أن ينمو، في ظل مستويات موافقات مماثلة لبرنامج القروض والمنح عشر لموارد الصندوقالثاني 

 .عشر لموارد الصندوقمليار دوالر أمريكي بحلول التجديد الرابع  6.9، إلى المقبلةوالصروفات في الدورات 
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  3 البياني رسمال

 توجه الصروفات والمستوى اإلجمالي غير المصروف لبرنامج القروض والمنح

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 

 

في المائة على  16، سيهدف الصندوق إلى تحقيق صرف مقابل العمليات الحالية والمستقبليةنجاز لضمان اإل -6

 المبلغ غير المصروف كل عام.مجموع األقل من 

 4 البياني رسمال

 )تشمل األرقام برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة(  المنقحالصروفات المتوقعة بموجب السيناريو 
 ( )بماليين الدوالرات األمريكية

 

 

 

 

 

3.5الصروفات التراكمية للسيناريو   الرصيد غير المصروف في  

3.5نهاية الفترة للسيناريو   

(2024) عشر لموارد الصندوقالتجديد الثاني  (2027) لموارد الصندوق التجديد الثالث عشر  (2030)الصندوق  دلموار عشرالتجديد الرابع    

5 961 6 063 6 232 6 384 6 517 6 624 6 722 6 790 6 846 6 882 6 913
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 مليار دوالر أمريكي 3.8برنامج قروض ومنح بقيمة  محاكاة سيناريو -ألف

احتياجات االقتراض اإلضافية لتحقيق برنامج قروض ومنح بقيمة  على لتقدير األثر محاكاةت اإلدارة أجر -1

موارد المليار دوالر أمريكي بموجب السيناريو المتوافق عليه والذي وافق عليه مجلس المحافظين، مع  3.8

 دوالر أمريكي(.مليار  3.5) المنقحكما هي مبينة في وصف السيناريو حالية الفتراضات االو

 1الجدول 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 محاكاة سيناريو تجديد الموارد 

 300 1 مساهمات تجديد الموارد

 23 عنصر المنح في قروض الشركاء الميسرة )مشمول أعاله(

 283 1 مجموع االقتراض

 190 1 (قروض الشركاء الميسرةاالقتراض )صافي 

 93 قروض الشركاء الميسرة

عشر االقتراض المتراكم خالل دورات التجديد الثاني 

 عشر لموارد الصندوقالتجديد الرابع -لموارد الصندوق
3 880 

 550 مجموع المنح

 75 المنح العادية

 425  إطار القدرة على تحمل الديونمنح 

 50 االحتياطي

 800 3 برنامج القروض والمنح

عشر لموارد في التجديد الثاني  زيادة التمويل بالديننسبة 

 (حقوق المساهمين)الدين/ الصندوق
32% 

 

الفجوة العريضة بين المساهمات وقروض الشركاء لملء وبشكل عام، االرتفاع الحاد في االقتراض المطلوب  -2

 225مليار دوالر أمريكي، و 1.55، كان متوقعا في البدايةعلى مستوى أقل بكثير مما المتوفرة  الميسرة

من شأنه أن يزيد مليار دوالر أمريكي،  3.8دوالر أمريكي على التوالي، وبرنامج قروض ومنح بقيمة  يونمل

مع برنامج قروض ومنح بقيمة المنقح ط عليها الضوء من أجل السيناريو التي سُل   طراخمال جاالتمن تفاقم م

 مليار دوالر أمريكي. 3.5

 وعلى وجه التحديد: -3

مليار دوالر  3.8الزيادة في الرصيد غير المصروف في ظل سيناريو برنامج قروض ومنح بقيمة  (1)

مليار دوالر أمريكي.  3.5ستكون أعلى منها في ظل سيناريو برنامج قروض ومنح بقيمة  أمريكي

، سيكون الفرق في رصيد القروض والمنح غير عشر لموارد الصندوقوبنهاية التجديد الرابع 

 مليون دوالر أمريكي. 460بين السيناريوهين معادال لمبلغ غير مصروف إضافي بقيمة  المصروفة

برنامج التأقلم ، وفي المائة )بما في ذلك منح غير دائرة إدارة البرامج 16وللحفاظ على نسبة صرف  (2)

مليار  3.8ظل سيناريو برنامج قروض ومنح بقيمة ( في لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

، األمر الذي سيفاقم من الضغط على ات بالقيمة المطلقةصروفسيتعين زيادة الأمريكي،  دوالر

 احتياجات السيولة قصيرة األجل.
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(، ستعادل الزيادة التراكمية في الصروفات 2030) عشر لموارد الصندوقالتجديد الرابع ومع نهاية  (3)

تنعكس في مستويات سيولة أكثر ، والتي سالمنقحمليون دوالر أمريكي مقارنة مع السيناريو  439

 .لحد األدنى لمتطلبات السيولةبحيث لن تمتثل ل انخفاضا بكثير

في  لمتطلبات السيولة أعلى حد أدنىوسوف تؤدي التزامات االقتراض والصروفات المتنامية إلى  (4)

)يحتسب استنادا إلى تعريف  مليار دوالر أمريكي 3.8ظل سيناريو برنامج قروض ومنح بقيمة 

سيؤدي إلى احتياجات أعلى  لمتطلبات السيولة األعلى دنىاألحد سياسة السيولة الجديدة(. وال

 .دى إلى حلقة مفرغةيؤمما لالقتراض، 

ابتداء من عام خترق يمكن أن يُ  حقوق المساهمينفي المائة على نسبة الدين إلى  35وحد نسبة الـ  (5)

 .صندوقعشر لموارد ال، السنة األولى التجديد الثالث 2025

ا ال رشد انحدامسارات أ بالدين تمويلزيادة رأس الوالقابل للتخصيص  نضوب رأس الماليدخل  (6)

  ة.غير حصيف االتي تنعكس على وكاالت التصنيف، ويمكن اعتبارهتتماشى مع التطورات 

 2الجدول 

 عشر لموارد الصندوقلفترة التجديد الثاني  نهج خط أساس تجديد الموارد المستدام

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 المنقحتجديد الموارد  تجديد الموارد المستهدف 

عنصر المنح في قروض الشركاء المساهمات صافي 

 الميسرة
1 500 1 277 

 (550) (750) مجموع المنح

 (88) (88) لتعويض عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديونا

 (18) (18) بالديونمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة 

 (557) (557) النفقات التشغيلية مجموع

 مستدام مستدام خط أساس تجديد الموارد

 

 وفقا للقدرة المتبقية لتغطية خط أساس تجديدالمستوى المستدام للمنح يتم تحديد ، 2كما هو مبين في الجدول و -4

بشكل القابل للتخصيص يتآكل رأس المال  الموارد. والمنح غير المستدامة ستسرع استخدام رأس المال بحيث

إلى مستويات غير مقبولة. ومن الهام اإلشارة إلى أنه استنادا إلى المستوى الحالي من التعهدات حتى  أسرع

لن يحترم. لذلك، في حال عدم وصول  خط أساس تجديد الموارد المستدامفإن مبدأ ، 2021يونيو/حزيران  30

مزيدا مليار دوالر أمريكي، سيتعين أن يشهد مستوى المنح المستدام  1.3مستوى مبلغ المساهمات الفعلية إلى 

  تخفيض.من ال

 األداء والتأثير المحتمل للرصيد حسبالحجم األصغر لنظام تخصيص الموارد على أساس  -باء

 فئة الدخل

من الموارد األساسية نظام تخصيص الموارد على أساس األداء تتكون الموارد التي تخصص من خالل  -5

هذين المقدارين  أحدللصندوق والمبلغ االسمي الكامل لقروض الشركاء الميسرة. لذلك، فإن أي تخفيض في 

 .نظام تخصيص الموارد على أساس األداءله تأثير مباشر على مبلغ الموارد المخصصة من خالل 

لقروض حل محل المبلغ المخفض يقتراض لبمعنى آخر، على الرغم من أن زيادة مبلغ األشكال األخرى من اال -6

برنامج القروض والمنح، فإن توزيع قد يمك ن الصندوق من الوصول إلى نفس مستوى  الشركاء الميسرة

سيتأثر، من خالل زيادة مبلغ الموارد المتاحة للبلدان من خالل آلية الحصول على  برنامج القروض والمنح

 .ص الموارد على أساس األداءنظام تخصيالموارد المقترضة على حساب 
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 حقوق المساهمينالحاجة الستعراض العتبة المتفق عليها لنسبة الدين إلى  -جيم

في إطار االقتراض السيادي ونقحت في إطار االقتراض المتكامل  حقوق المساهمينتم تحديد نسبة الدين إلى  -7

ممارسات فضل الألووفقا  المال في الصندوقتسابها مع التحديد المطبق بموجب سياسة كفاية رأس حلمواءمة ا

حديد الحساب المحدث أكثر تحفظا إلى حد ما من التة ومنهجيات وكاالت التصنيف االئتماني. وفي الصناع

 .السابق

حقوق وفي سيناريو يزداد فيه االقتراض وتقل فيه حصة الموارد األساسية، ستزداد فيه نسبة الدين إلى  -8

 .خالف ذلكمن شكل أسرع بالمساهمين 

 .عشر لموارد الصندوقفي المائة في فترة التجديد الثالث  35ومثل هذا السيناريو سيستدعي تنقيح حد الـ  -9

 التأثير المحتمل على التصنيف االئتماني للصندوق -دال

على  +AAإن إضعاف أسس رأس المال والسيولة التي أصدرت وكاالت التصنيف االئتماني تصنيفات  -10

، أو أسوأ من ذلك، قد تعرض الصندوق لخطر التصنيف في المستقبل رفعنطاق أساسها قد تعرض للخطر 

  .درجة التصنيفخفض 

ومبلغ تجديد الموارد الفعلي الذي يقل عن المستوى المستهدف سيؤثر أيضا على تصور وكاالت التصنيف  -11

 التصنيفات الحالية.  لقوة دعم المانحين للصندوق، وهذا عامل هام في الحفاظ على

التي يستند بالدين  التمويلوزيادة االقتراض بخطى أسرع مما هو مخطط له سيضعف النسبة المتحفظة لزيادة  -12

 إليها التصنيف االئتماني القوي الممنوح للصندوق.


