
 

 مذكرة إلى ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي

 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Alvaro Lario 

 المساعدنائب الرئيس 

 كبير الموظفين والمراقبين الماليين

 دائرة العمليات المالية

 2403 5459 06 39+رقم الهاتف: 

 a.lario@ifad.orgاإللكتروني:  البريد

Donal Brown 

 نائب الرئيس المساعد

 دائرة إدارة البرامج

 2448 5459 06 39+رقم الهاتف: 

 d.brown@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 

Advit Nath 

 المراقب المالي المدير و

 شعبة المراقب المالي

 2829 5459 06 39+ رقم الهاتف:

 a.nath@ifad.org :البريد اإللكتروني

Deirdre Mc Grenra 

 مديرة مكتب الحوكمة المؤسسية

 الدول األعضاءوالعالقات مع 

 2374 5459 06 39+رقم الهاتف: 

 gb@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 

 دينا صالح

 المديرة اإلقليمية

 شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 2780 5459 06 39+رقم الهاتف: 

 ifad.orgd.saleh@ :البريد اإللكتروني

 

 الثالثون بعد المائةالخامسة والدورة  –المجلس التنفيذي 

 2022أبريل/نيسان  27-25روما، 

 

 للموافقة

 

 

 

 

 

 

 المعززة المبادرة في الصندوق مشاركة
 بالديون المثقلة الفقيرة البلدان ديون لتخفيف

  السودان لجمهورية مقترح

 الصومال االتحادية لجمهوريةمقترح و

 

Document: EB 2022/135/R.12 

A 

Agenda: 7(b)(ii) 

Date: 29 March 2022 

Distribution: Public 

Original: English 

mailto:a.lario@ifad.org
mailto:d.brown@ifad.org
mailto:gb@ifad.org


EB 2022/135/R.12 

1 

 بالموافقة توصية

وجمهورية  السودان جمهورية ديون لتخفيف جديدةال قطريةال تحاالال على لموافقةاإلى  مدعو التنفيذي المجلس

، 57و 29 تينلفقرل وفقا بالديون، المثقلة الفقيرة البلدان ديون لتخفيف المعززة المبادرة بموجب الصومال االتحادية

 .على التوالي

 مقترح لجمهورية السودان -أوال

المتعلقة بالسودان  الحالة القطريةإبالغ المجلس التنفيذي بالتطورات األخيرة في ( 1هو: ) هذا القسمالغرض من  -1

مع قرارات نفسه الصندوق  يواءمأن  حاقترا( 2) ؛البلدان الفقيرة المثقلة بالديونديون  تخفيفمبادرة في سياق 

طلب موافقة  (3) ؛في الوقت نفسه الدوليةيفي بالتزاماته و، الهيئات الرئاسية للمؤسسات المالية الدولية األخرى

مبادرة تخفيف ديون  في من مواصلة المشاركةالصندوق  لتمكين السودانديون المجلس التنفيذي على تخفيف 

دعم البلدان مواصلة و - القيام بذلكيكون محميا من عواقب عدم ضمان أن و - البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 .حالة مديونية حرجةالفقيرة التي تعاني من 

األربعين الماضية كبيرا، السنوات الصندوق على التنمية الزراعية والريفية في السودان على مدى  أثركان و -2

أهم الشركاء  كأحدمليون من سكان الريف، وال يزال الصندوق يتمتع بسمعة طيبة  3.7حيث استفاد منه حوالي 

 الماليين واإلنمائيين للبلد.

مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لالطالع على موجز الستحقاقات  األولملحق انظر ال -3

، ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تخفيف لمبادرة الموافق عليهاالبلدان المستفيدة بالنسبة لجميع ولسودان. ل

الثلث المتبقي تمول ، والديون تخفيفثلثي التابع للبنك الدولي االستئماني لتخفيف الديون الصندوق يمول 

 1.والمصارف اإلنمائية المتعددة األطرافالمؤسسات المالية الدولية 

 السياق القطري -ثانيا

لبلد لالموافقة على أول قرض من الصندوق  وجرت، 1977في الصندوق في عام  اأصبح السودان دولة عضو -4

 875.66بلغت  للمشروعاتمشروعا بتكلفة إجمالية  22. ومنذ ذلك الحين، مّول الصندوق 1979في عام 

 3.7منها  استفاددوالر أمريكي، مليون  381.13 بلغ الصندوقمن  تمويل مقدمإجمالي ومليون دوالر أمريكي 

إنمائية مع البنك الدولي،  األولى، شارك الصندوق في تمويل مشروعات الفترةفي و. إجماالمليون شخص 

تعليق التمويل المشترك بعد  وجرى. األلمانيالتنمية  ومصرفووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، 

لمشروع من االتحاد األوروبي  ، حشد الصندوق تمويال2018في عام وفرض عقوبات على إدارة سابقة. 

 الريفية الضعيفة من أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة مراقبة األوبئة الحيوانية لدعم سبل عيش الفئات

 الحافظة من أجللصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة  التأقلموبرنامج  من مرفق البيئة العالمية وتمويال

 الجارية.

يمول الصندوق والعاملة في السودان ويعتمد اقتصاد البلد عليها بشدة.  ىالقوفي المائة من  43الزراعة  وتوظف -5

في المقام األول مبادرات التنمية الزراعية والريفية في قطاع الزراعة البعلية، حيث أدى تدهور الموارد 

                                                   

Decision —(HIPC) Initiative Sudan Enhanced Heavily Indebted Poor Countries. 2021صندوق النقد الدولي.  1

Point Document  2021يوليو/تموز ( 21/144. تقرير صندوق النقد الدولي رقم(. 

-orPo-Indebted-Heavily-Enhanced-https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/06/30/Sudan

461368-Document-Point-Decision-Initiative-HIPC-Countries. 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/06/30/Sudan-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-HIPC-Initiative-Decision-Point-Document-461368
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/06/30/Sudan-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-HIPC-Initiative-Decision-Point-Document-461368
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عززت تدخالت والطبيعية وارتفاع مخاطر تغير المناخ إلى تفاقم فقر المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة. 

، وبنت قدرة بالغ الصغرللتمويل  مستدامة مؤسسات الصندوق تقديم خدمات اإلرشاد للزراعة البعلية، وأنشأت

 .إدارة الموارد الطبيعيةمجال المنظمات المجتمعية في 

أهم المؤسسات المالية في البلد وكشريك في التنمية الزراعية  كأحداكتسب الصندوق سمعة على مر السنين و -6

المراعية والخبرة الطويلة في تمويل سالسل القيمة الزراعية  التجاربقدرته على نقل ى لإنظرا ووالريفية. 

للتنمية الريفية والزراعية،  بلدلفقراء وبناء القدرة على الصمود، فإن الصندوق هو أكبر ممول في المصالح ال

في  عملهالصندوق  وواصل الشامل والمستدام. ويعتبره البلد جهة فاعلة رئيسية في تعزيز التحول الريفي

االنتقال، وقد أوفى البلد بجميع التزاماته ومسار السودان، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه السالم 

، واالمتثال الجهة النظيرةبمدفوعات خدمة القروض في الوقت المناسب، واإلفراج عن تمويل فيما يتعلق 

 .التفاقيات التمويل

 د من الفقر في البلد، ستستهدف مشاركة الصندوق انعدام األمن الغذائي،تماشيا مع الخطة الوطنية الجديدة للحو -7

ستدعم استثمارات الصندوق و. 2027-2021الفترة  على مدى، وبطالة الشباب المناخ والضعف في وجه تغير

إيجابي قوي على سبل عيش السكان الريفيين المحرومين ومحيطهم  أثرسالسل القيمة المختارة التي لها 

 .(الثانيالضعيف من أجل تحقيق هذا الهدف )ترد تفاصيل إضافية في الملحق 

 المشاركة في السياساتفي السودان إلى توقف  2021 تشرين األول/أدت األحداث التي وقعت في أكتوبرو -8

تشرين /نوفمبر السودان أقساط القرض المستحقة في سددفقد ذلك، في البداية. ومع  المشروعاتوتباطؤ تنفيذ 

 .في الوقت المناسب 2021 الثاني

( في الثانياألربعة الجارية )المدرجة في الملحق  مشروعاتللالجهة النظيرة  تمويلرصدت حكومة السودان و -9

انتعش تنفيذ وعليه في اتفاقيات التمويل.  وهي تفي بالتزاماتها على النحو المنصوص 2022ميزانيتها لعام 

جميع تدير و. 2021 ثانيتشرين ال/ونوفمبر تشرين األول/بعد التباطؤ األولي في أكتوبر المشروعات

مع وزارات اإلنتاج والموارد  وتتشارك مستقلة وذات خبرة مشروعاتوحدات إدارة المشروعات األربعة 

التي يمولها الصندوق أنشطتها على تحسين األمن الغذائي وبناء  مشروعاتتركز الووالية.  11االقتصادية في 

انخفاض معدل هطول األمطار إلى القدرة على الصمود للتخفيف من آثار انعدام األمن الغذائي المتزايد نتيجة 

في  100في الموسم الزراعي الماضي، وارتفاع أسعار المحاصيل األساسية )زيادة بنسبة المتوسط  أقل من

األنشطة الرئيسية وتتمثل (، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب ارتفاع أسعار الوقود والنقل. من سنة إلى أخرىالمائة 

ثروة الحيوانية والقدرة على برنامج تسويق الو األوبئة الحيوانية، مشروع مراقبة في إطارالتي يجري تنفيذها 

، وبرنامج الموارد الطبيعية وسبل العيش المستدامة ومشروع التنمية المتكاملة للزراعة والتسويق، الصمود

( تعزيز 2( تعزيز قدرة المنظمات القروية على إدارة البنية التحتية للمياه والحفاظ على المراعي؛ )1: )فيما يلي

( تدريب المزارعين 3؛ )بالغ الصغرالوربطها بمؤسسات التمويل  في القرىقدرة مجموعات االدخار واالئتمان 

عن ( دعم اإلنتاج الحيواني 4محاصيل؛ )لتقليل خسائر ما بعد الحصاد وزيادة قيمة ال والتجهيزعلى التخزين 

إجمالي انتشار هذه  وأماو. هاتخزينو األعالف حزموتحسين المراقبة الوبائية والرعاية البيطرية،  طريق

 ويدعم، أي ما يعادل مليون شخص من سكان الريف. معيشية أسرة 000 168فبلغ  2021لعام  مشروعاتال

في ثماني واليات تمثل  اض الحيوانيةاألمرمن حدوث  ويقللالمراقبة الوبائية الحيوانية  مشروع مراقبة األوبئة

 .لخطر عدم تحقيق أهدافه مشروعاتال يتعرض أي من هذه الوفي المائة من الثروة الحيوانية في السودان.  60

 التطّورات األخيرة -ثالثا

بموجب المبادرة المعززة لتخفيف ديون  نقطة اتخاذ القرارإلى  2021يونيو/حزيران  29السودان في  وصل -10

لتنمية والمؤسسة الدولية ل لصندوق النقد الدولي انالتنفيذي انالمجلسووافق  ،البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 البنك الدوليووفقا لتحليل بموجب المبادرة. لبنك الدولي على دعم حزمة شاملة لخفض ديون السودان التابعة ل



EB 2022/135/R.12  

3 

الديون، يمر السودان بحالة مديونية عامة وخارجية بشأن القدرة على تحمل المشترك صندوق النقد الدولي و

مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة دون االستفادة الكاملة من إطار  حرجة وآفاق ديونه غير مستدامة

 .بالديون

نقطة في تاريخ ون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بموجب مبادرة تخفيف ديتخفيف الديون  استحقاقات تُحسبو -11

وسيجري بلوغ نقطة اإلنجاز تخفيف الديون لن يبدأ إال بعد تاريخ نقطة اإلنجاز.  تقديم، في حين أن القراراتخاذ 

رصده البنك الدولي وصندوق يو يعرفهتنفيذ الناجح الستراتيجية الحد من الفقر على النحو الذي العن طريق 

وهو أمر اختياري، من أجل  3،تخفيف مؤقت للديون تقديمتوافق على  يجوز للمؤسسات أنو 2.الدوليالنقد 

 المؤسسة الدوليةاختارت و. لمبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونزيادة دعم البلدان المؤهلة 

منذ ذلك  الكنهما ذكرو ،2021 حزيران/تقديم هذا الدعم االختياري في يونيو بنك التنمية األفريقيو للتنمية

االنتقال ومسار السالم عملية  التي تواجهفي ضوء التحديات الكبيرة الديون هذا  تخفيفالحين أنهما يعيدان تقييم 

 .2021 تشرين األول/السودان منذ أكتوبر يواجههاالتي 

المؤسسة الدولية ، بما في ذلك المصارف اإلنمائية المتعددة األطرافالسودان متأخراته ألربعة من  وسدد -12

قروضه أقساط معقدة. كما يسدد السودان جميع  مرحليتمويل آلية  عن طريق، بنك التنمية األفريقيو للتنمية

 .2022 أيار/يستحق سداد القرض التالي في مايوولصندوق. مستحقة لللصندوق وليس عليه متأخرات 

 عدم يقين أوجهفي عدم استقرار كبير في السودان وخلقت  2021 تشرين األول/تسببت أحداث أكتوبرو -13

مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة  سيقدم عن طريقوتحديات لمسار العمل الطبيعي في الدعم الذي 

 نقطة اتخاذ القراراتخذت المؤسسات المالية الدولية األخرى التي وافقت على وصول السودان إلى و. بالديون

المؤقت للديون الموافق عليه، وإيقاف  فيفالتخبعض التدابير التخفيفية في تنفيذ تخفيف الديون، مثل إعادة تقييم 

وإعادة النظر في إمكانية وصول السودان إلى نقطة اإلنجاز  بلدووقف أي عمليات جديدة في ال عمليات الصرف

هذه المؤسسات المالية الدولية لم تتراجع عن قرارها  غير أناالنتقالية.  لعمليةا وسالمةالسالم  استعادةحتى 

 .مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونالسودان في  بإدراج

 فيها يطلبانإلى الصندوق  رسالة، أرسل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2021يونيو/حزيران  18في و -14

في و. مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون يتأكيد عزمه على مواصلة عملية إدراج السودان ف

 حزيران/يونيو 29في و، رد الصندوق باإليجاب، مؤكدا اهتمامه بمواصلة العملية. 2021يونيو/حزيران  24

للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على  انالتنفيذي انالمجلس وافق، 2021

من البنك الدولي  رسالة، تلقى الصندوق 2021 آب/أغسطس 11في والخاصة بالسودان.  اتخاذ القرارنقطة 

أعدت إدارة والديون المقرر تقديمه إلى السودان.  تخفيفبحسابات مبلغ  فيها هنيبلغاوصندوق النقد الدولي 

، والتي قيرة المثقلة بالديونمبادرة تخفيف ديون البلدان الفالصندوق الوثائق الخاصة بمشاركة الصندوق في 

 األولكانون /للمجلس التنفيذي في ديسمبر ائةالرابعة والثالثين بعد المكان من المقرر الموافقة عليها في الدورة 

تشرين /ونوفمبر تشرين األول/ومع ذلك، وبعد التطورات السياسية في السودان خالل شهري أكتوبر .2021

من اإلدارة تأجيل الموافقة في ضوء الوضع السياسي المتطور، األعضاء  البلدانمن  طلب العديد، الثاني

 .2022 نيسان/مجلس في أبريلالووافقت اإلدارة على إعادة جدولة الموافقة لدورة 

                                                   

 Enhanced Heavily Indebted، 21/144التقرير القطري لصندوق النقد الدولي رقم يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل في  2

Poor Countries (HIPC) Initiative – Decision Point Document  (.2021)يوليو/تموز  
وليس عند نقطة  نقطة اتخاذ القرارمبكرا، عند  التخفيفالستفادة من تخفيف الديون، بحيث يبدأ اغير التخفيف المؤقت للديون تاريخ بدء ي 3

 .أي عبء مالي إضافي على المؤسسة التدبيرال يضيف هذا  ولذلك. وبالتالي ينتهي التخفيف اإلجمالي للديون في وقت مبكر، اإلنجاز
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تقترح هذه الورقة طريقة للمضي قدما لمواءمة الصندوق مع الخطوات التي اتخذتها المؤسسات المالية الدولية و -15

في المناطق  الناسالمفروضة، وتمكينه من مواصلة دعم أفقر  المهمةك تدابير التخفيف األخرى، بما في ذل

 المخاطر التي تتعلق بالسمعة. والمخاطر المالية  حيثعلى الصندوق من  العواقبتقليل إلى أدنى حد والريفية، 

 المؤسسات المالية الدولية األخرى -رابعا

بنك المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي و/البنك الدولي األطرافات الدائنة المتعددة أكبر الجهتشمل  -16

مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة  عن طريقفيما يلي وصف للدعم المقدم للسودان و. التنمية األفريقي

 4.ونهج تسوية المتأخرات الذي اعتمدته مختلف المؤسسات المالية الدولية بالديون

مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة البنك الدولي/المؤسسة الدولية للتنمية في إطار المساعدة المقدمة من وقدرت  -17

 تسويةقدمت المؤسسة الدولية للتنمية و 2020.5مليار دوالر أمريكي في نهاية عام  1.1بنحو  المثقلة بالديون

. تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونبموجب مبادرة  للديونالمؤسسة  تخفيفللمتأخرات تغطي غالبية 

 حزيران/في يونيو نقطة اتخاذ القرارعلى مجلسي المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي فور موافقة و

مؤقت للديون، والذي كان من المقرر أن يستمر حتى  تخفيف، بدأت المؤسسة الدولية للتنمية في تقديم 2021

. ومن وتسليمهشروط التخفيف المؤقت للديون لالمؤسسة الدولية للتنمية حاليا إعادة تقييم  ريوتج .2023عام 

 مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بموجبالديون  تخفيفما تبقى من  تسليم يجريالمتوقع أن 

جراءات للوصول إليه في نهاية المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية بعد نقطة اإلنجاز، إذا اتخذ السودان إ

المبادرة بموجب  للديون تخفيففي حالة الوصول إلى نقطة اإلنجاز، سيحصل السودان أيضا على والمطاف. 

 .التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية الديونأعباء المتعددة األطراف لتخفيف 

مليار  1.05 الفقيرة المثقلة بالديونمبادرة تخفيف ديون البلدان  بموجببلغت مساعدة صندوق النقد الدولي و -18

الدولية للتنمية وصندوق النقد  لمؤسسةل ن التنفيذيينمجلسيالموافقة منذ و 2020.6دوالر أمريكي في نهاية عام 

لمبادرة تخفيف ديون البلدان ، ظل صندوق النقد الدولي يقدم مساعدة مؤقتة نقطة اتخاذ القرارعلى الدولي 

ُ المؤهلة بشأن خدمة الديون الفقيرة المثقلة بالديون  ، بشرط أن يحافظ السودان اإلنجازقبل نقطة  ستحقالتي ت

 التنفيذيمجلس اللدى قرار اتخاذ النقطة  بموجب الموافق عليهعلى تقدم ُمرٍض بموجب ترتيب الصندوق 

 .النقد الدولي حاليا إعادة تقييم شروط التخفيف المؤقت للديون وتسليمهصندوق ويجري النقد الدولي.  صندوقل

مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة  بموجب بنك التنمية األفريقي الخاص بمجموعة تخفيف الديونبلغ و -19

 تسويةعملية  عن طريقتسليمه بالكامل  وجرى 20207مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  389.4 بالديون

لمبادرة تخفيف االستحقاقات الكاملة  تقديم. ولن يتطلب 2021 أيار/في مايو جرت تيسيريةالمتأخرات بشروط 

 .بنك التنمية األفريقيمجموعة  مبادرةإعادة تقييم شروط ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

                                                   

 Enhanced Heavily Indebted Poor Countries، 21/144التقرير القطري لصندوق النقد الدولي رقم صندوق النقد الدولي.  4

(HIPC) Initiative – Decision Point Document   (.2021)يوليو/تموز 
 القيمة الحالية الصافية 5
 القيمة الحالية الصافية 6
 القيمة الحالية الصافية 7
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 المضي قدما -خامسا

 ما قيمته ،2021ديسمبر/كانون األول  31 حتىبالنسبة للصندوق،  المستحقةبلغ رصيد قروض السودان  -20

تخفيف الديون بموجب مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة  استحقاقاتوبلغت  أمريكي مليون دوالر 119.1

 أدناه. 1مليون دوالر أمريكي، كما هو مبين في الجدول  101.5بالقيمة االسمية حوالي  المثقلة بالديون

 1الجدول 

 2021 كانون األول/ديسمبر 31حتى  الخاصة بالسودان 8مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون استحقاقات

 )بالماليين(

  

سحب الحقوق 

 خاصةال

 *دوالر أمريكي

 92.6 66.1  أصل المبلغ

 8.8 6.3 الفائدة

 101.5 72.4 االستحقاقات بالقيمة االسمية

 91.6 65.3 الصافية الحاليةقيمة الاالستحقاقات ب

كانون /ديسمبر 31 في مقابل الدوالر األمريكيحقوق السحب الخاصة  وحدةسعر صرف أساس على  بالدوالر األمريكي لالمعاد *

بالفعل في مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وقد أدرجت استحقاقات  .مريكيدوالر أ 1.4023 :1 2021 األول

 . وسيناريوهات تجديد الموارد في إطار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق عقد االلتزاماتل السيناريوهات المالية وفقا للموارد المتاحة

 استحقاقاتثلثي مبلغ  الصندوق االستئماني لتخفيف الديون التابع للبنك الدولي لسيموّ ، اإلنجازعند نقطة و -21

دوالر أمريكي(. مليون  101.5البالغ ) الخاصة بالسودان الفقيرة المثقلة بالديونمبادرة تخفيف ديون البلدان 

مليون دوالر أمريكي، والذي ال يزال غير ممول وسيحتاج  33.8يبلغ األثر المالي على رأس مال الصندوق و

المبلغ من الموارد  سيُستقطعاألعضاء. وفي حالة عدم وجود هذا التعويض، الدول  جانبإلى تعويضه من 

 .اتااللتزام عقد األساسية، مع ما ينتج عن ذلك من انخفاض في رأس مال الصندوق وقدرته المالية وقدرته على

 نقطة اتخاذ القرارواستنادا إلى االعتبارات المبينة أدناه، توصي اإلدارة بأن يوافق المجلس التنفيذي على تأهيل  -22

للسودان، دون تخفيف مؤقت للديون في الوقت ن الفقيرة المثقلة بالديون بمبادرة تخفيف ديون البلدا الخاصة

موقف المؤسسات المالية الدولية األخرى  حسبكخيار محتمل في المستقبل،  التخفيفاإلبقاء على هذا والحالي، 

 .عودة إلى حكومة ديمقراطية هناكوما إذا كانت 

التزم به الدائنون المتعددو األطراف )بما  اتفاقا دوليا بالديون مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلةتُعد و -23

 بنكوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية و بنك التنمية األفريقيفي ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و

اجحا ال يمكن أن يكون نوالتنمية للبلدان األمريكية وجميع الدائنين في نادي باريس وغيرهم( كمجتمع دولي. 

بين المؤسسات المالية الدولية  المواءمةجميع الدائنين وطبقوه باستمرار. ويضمن هذا أيضا فيه إال إذا شارك 

 مواصلة تؤديالمجتمع الدولي ووكاالت التصنيف االئتماني. كما  لدى مراكزهم كدائنين مفضلينويحمي 

مع الموافقة والمجتمع الدولي بما يتجاوز حالة السودان.  لدىالسمعة المتعلقة بالمشاركة إلى تجنب مخاطر 

الصندوق مع  سيتواءمللبلد،  مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونالمساعدة بموجب على 

                                                   

اإلشارة إلى أن إجمالي عبء المبادرة المعززة لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون على الصندوق منذ البداية في تخفيف تجدر  8

في  40لبنك الدولي التابع ل خفيف الديونتلالصندوق االستئماني ، غطى للديون. ومن هذا التخفيف أمريكي ماليين دوالر 510الديون يبلغ 

في  13 غطت الدول األعضاءتخفيض رأس مال الصندوق، و عن طريقفي المائة  45 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية غطىالمائة، و

تخفيف ديون  مبادرةكانت مساهمة األعضاء منخفضة مقارنة بالمؤسسات المالية الدولية األخرى ألنه عندما انضم الصندوق إلى والمائة. 

تغطيتها  جرتفقد  -الصندوق لتمويل العبء الكبير  جانبخطة تعويض ملزمة من  تكن هناك، لم 1996في عام البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

 في تجديدات الموارد. إدراجهاولم يجِر  على أساس الدفع أوال بأول
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 همركزالسمعة ويحمي المتعلقة بمخاطر الاإلجراءات التي اتخذتها بالفعل مؤسسات مالية دولية أخرى، ويتجنب 

 .مفضل، وبالتالي يخفف األثر المحتمل على التصنيف االئتماني للصندوق كدائن

احتمال كبير  هناكلمخاطر مالية كبيرة مع الصندوق ويعاني من ضغوط مالية، وبالتالي معرض السودان و -24

في ظل هذه الظروف، قد ال يفي و. 2022تستحق خالل السنة المالية  القروض التي أقساطبسداد بعدم الوفاء 

وسيدخل حالة المتأخرات في فئة القروض المتعثرة  2022 أيار/ودان بالتزام السداد تجاه الصندوق في مايوالس

 .2022 كانون األول/األكثر خطورة بعد ستة أشهر، أي بحلول ديسمبر

في  إنه سيكون مشاركا، فللسودانالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون تخفيف ديون إذا شارك الصندوق في مبادرة و -25

قروضه للسودان  تُعتبرحماية تعرضه فيما يتعلق بالسودان ولن  وسيجريمبادرة منسقة دوليا لتخفيف الديون، 

، وسيعتبر تقييم الجدارة كبيرة زيادةالقروض المتعثرة للصندوق  تزيدمتأخرات. وبالتالي، لن  حالةفي 

مالية المؤسسات الفي  للمركزلين معاد ومركزه كدائن مفضلحافظة قروض الصندوق  إلجمالياالئتمانية 

 .مماثلالتصنيف الذات األخرى متعددة األطراف التنمية الدولية ومصارف ال

ستزيد القروض للسودان،  مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونإذا لم يشارك الصندوق في و -26

كانون /ديسمبر قروض بحلولالفي المائة من إجمالي حافظة  3.9إلى  2.5المتعثرة للصندوق زيادة كبيرة من 

كبير على  أثرمن القروض المتعثرة يمكن أن يكون له بكثير . وبالتالي، فإن هذا المستوى األعلى 2022 األول

الخاصة  المخاطرةدرجة ، وبالتالي على كدائن مفضللمركز الصندوق تقييم وكاالت التصنيف االئتماني 

المحركات الرئيسية للتصنيف  إحدى هي ةاألخير ه. وبالنظر إلى أن هذاإلجمالية قروض الصندوق بحافظة

سيؤدي ارتفاع النسب المئوية وخطير على تقييم التصنيف االئتماني للصندوق.  أثر لهااالئتماني، فقد يكون 

إلى زيادة مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة الصندوق كدائن مفضل ان مركز للقروض المتعثرة وفقد

 .كالهما عاملين حاسمين العتبارات التصنيفيعد ومستويات أعلى من استهالك رأس المال، و

عندما وتخفيف الديون إال عندما يصل السودان إلى نقطة اإلنجاز، بعد سنوات عديدة في المستقبل،  ميُقدّ لن و -27

وعند نقطة اإلنجاز، سيحصل  9.اإلنجازعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنه قد وصل إلى نقطة يُ 

الصندوق االستئماني لتخفيف  من السودان الصندوق أيضا على تعويض عن ثلثي استحقاقات تخفيف ديون

  الديون التابع إلى البنك الدولي.

ستواصل و، ال يوصي الصندوق بتخفيف مؤقت للديون في الوقت الحاضر. للبلد بالنظر إلى الوضع الحاليو -28

، ستنظر اإلدارة في إمكانية مطالبة تحسنا كبيرا، وإذا تحسن الوضع السياسي في البلدالوضع  رصداإلدارة 

 مع المؤسسات المالية الدولية وستتواءمالمجلس التنفيذي بالموافقة على تخفيف مؤقت للديون في تاريخ الحق، 

 .األخرى المصارف اإلنمائية المتعددة األطرافو

 االستنتاجات والتوصيات -سادسا

مساهمة الصندوق في تخفيف االعتبارات المذكورة أعاله، يُطلب من المجلس التنفيذي الموافقة على  ىاستنادا إل -29

وحدة  10مليون 72.4الفقيرة المثقلة بالديون بمبلغ ديون جمهورية السودان بموجب مبادرة تخفيف ديون البلدان 

مليون وحدة حقوق سحب خاصة بالقيمة الحالية الصافية،  65.3حقوق سحب خاصة بالقيمة االسمية، أو 

المتخذة في المؤسسات المالية الدولية والمصارف اإلنمائية  نقطة اتخاذ القرارلتحقيق المواءمة مع إجراءات 

المتعددة األطراف األخرى ومواصلة التأكيد على التزام الصندوق بمبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة 

 للبلدان الفقيرة المحتاجة.  ودعمه بالديون

                                                   

صندوق النقد الدولي والبنك  تقييماتتطورات إيجابية في البلد حسب  حدثتللمجلس التنفيذي الموافقة على تخفيف مؤقت للديون إذا  يجوز 9

 الدولي.
 .مليون وحدة حقوق سحب خاصة 6.3 وفوائد تبلغمليون وحدة حقوق سحب خاصة  66.1 يبلغ يتكون هذا الرصيد من أصل 10
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ومن تخفيف يون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لمبادرة تخفيف دلن يستفيد السودان من الدعم المالي الكامل و -30

إلى نقطة اإلنجاز، سينظر المجتمع يصل البلد قبل أن والديون بالكامل حتى يصل البلد إلى نقطة اإلنجاز. 

ستبلغ اإلدارة المجلس التنفيذي واالنتقال.  ومسارالدولي بعناية شديدة في آخر التطورات المتعلقة بالسالم 

الفقيرة المثقلة بالديون  تخفيف ديون البلدانمبادرة ستقبلية، لضمان االتساق والمواءمة مع نهج بالتطورات الم

 .المالية الدولية األخرى، وهو أمر بالغ األهمية الخاص بالمؤسسات

 مقترح لجمهورية الصومال االتحادية -سابعا

( إبالغ المجلس التنفيذي بالتطورات األخيرة في الحالة القطرية المتعلقة 1هو: ) هذا القسمالغرض من  -31

اقتراح أن يواءم الصندوق نفسه ( 2؛ )مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونبالصومال في سياق 

( 3؛ )ولية في الوقت نفسهمع قرارات الهيئات الرئاسية للمؤسسات المالية الدولية األخرى، ويفي بالتزاماته الد

لتمكين الصندوق من مواصلة المشاركة في مبادرة طلب موافقة المجلس التنفيذي على تخفيف ديون الصومال 

ومواصلة  ،وضمان أن يكون محميا من عواقب عدم القيام بذلك ،تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

زامات الت( التماس أي دعم مالي الزم لجزء من 4؛ )ديونية حرجةدعم البلدان الفقيرة التي تعاني من حالة م

تحملها الصومال يالتي مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  وجبمب المستحقة متأخرات الديون

 .ماليين دوالر أمريكي 6والتي يبلغ مجموعها 

 1.78الماضية كبيرا، حيث وصل إلى حوالي األربعين السنوات الصندوق في الصومال على مدى  أثركان و -32

ألمن الغذائي في مجاالت امصداقية  ة ذاتمليون مستفيد مباشر، وال تزال الحكومة تعتبر الصندوق مؤسس

 .والتنمية الريفية والتكيف مع تغير المناخ

 المثقلة بالديونمبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة لالطالع على موجز الستحقاقات  الملحق األولانظر  -33

، لمبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون الموافق عليهابالنسبة لجميع البلدان المستفيدة ولصومال. ل

ثلثي تخفيف الديون، وتمول الثلث المتبقي  الدولي للبنكالصندوق االستئماني لتخفيف الديون التابع يمول 

 .إلنمائية المتعددة األطرافالمؤسسات المالية الدولية والمصارف ا

 السياق القطري -ثامنا

تاريخيا، ساهمت تدخالت الصندوق في الصومال في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه  -34

( زيادة الدخل واألمن الغذائي من خالل دعم 1إلى: )التدخالت مواطن الضعف المتزايدة. وقد هدفت هذه 

لفقراء في المناطق صالح املالمراعية ( تحديد وتعزيز آليات االستثمار 2الزراعة واألنشطة ذات الصلة؛ )

 ( المساهمة في استقرار البلد وبناء السالم.3الريفية؛ )

مليون دوالر  113بمبلغ إجمالي قدره  ، استثمر الصندوق في تسعة مشروعاتالقرن الماضي اتيمنذ ثمانينو -35

مليون  1.78إلى حوالي  ليصلمليون دوالر أمريكي من موارد الصندوق الخاصة،  19.4أمريكي، منها 

يجتذب تمويله التمويل المشترك من مصادر أخرى والصندوق مجّمع لتمويل التنمية؛ ويُعد مستفيد مباشر. 

وفي الصومال، أدى تمويل الصندوق حتى اآلن إلى تعبئة ما يوجهها الصندوق إلى السكان األكثر ضعفا. 

  .يقرب من خمسة أضعاف التمويل من مصادر أخرى

كانت والعاملة.  ىنسبة مماثلة من القو وتوظففي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  65الزراعة  وتُشكل -36

 إيراداتفي المائة في  50من  وبأكثرفي المائة في الناتج المحلي اإلجمالي  60الثروة الحيوانية تساهم بنحو 

تشمل المخاطر ووالقيود المفروضة على الصادرات.  نزاعبسبب حالة ال االنخفاضلكنها آخذة في والتصدير، 

الثروة الحيوانية والمحاصيل التي ال يمكن التنبؤ  ( أسواق2)؛ ( آثار تغير المناخ1) ما يلي: الرئيسية للقطاع
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حاجة إلى استثمارات لزيادة إنتاجية المحاصيل من خالل أساليب إنتاج أفضل وتقنيات  هناكستكون وبها. 

  .، وتعزيز سالسل القيمة الحيوانيةوتغذيته، وتعزيز صحة الحيوان تغير المناخ الصمود في وجهقادرة على 

التجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق مخصصات من  مموال االصندوق حاليا مشروع ويُصمم -37

مليون دوالر أمريكي والذي سيتناول  18.9 بمبلغللصومال لموارد الشفاف لتخصيص النظام والبيئة العالمية 

المناخ، ومكافحة تدهور األراضي والحفاظ  مع تغير: التكيف هيو ثالثة مجاالت تركيز لمرفق البيئة العالمية

التجديد السابع لموارد  اتاستمارة تحديد مشروعبالفعل  وقد أُعدتعلى التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. 

من المقرر والتنفيذي لمرفق البيئة العالمية.  المديرعليها  وصادق الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية

وافق البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي على و. 2022 حزيران/المشروع النهائية في يونيوتقديم وثيقة 

الصندوق  عُيّنوالتي  2021 كانون األول/مليون دوالر أمريكي في ديسمبر 16منحة مقترح المشروع البالغة 

ع في المساهمة في الحد من ضعف يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروو. كيانا مشرفا عليهاالدولي للتنمية الزراعية 

والصدمات األخرى على سبل  19-جائحة كوفيد وجهفي المنتجين، وتعزيز قدرتهم على الصمود صغار 

 .في مناطق المشروع ومداخيلهم التغذويعيشهم وتحسين أمنهم 

من أكثر المؤسسات على أنه  ، استنادا إلى تجربته السابقة وأثره في الصومال،الصندوقإلى الحكومة  وتنظر -38

حدد الصومال الصندوق في وألمن الغذائي والتنمية الريفية والتكيف مع تغير المناخ. في مجاالت امصداقية 

مليون دوالر  18.9بصفته الوكالة المنفذة لمخصصاته الكاملة من مرفق البيئة العالمية البالغة  2021عام 

المناخ(، وهو ما يؤكد تقدير الحكومة لتدخالت الصندوق  أمريكي )تدهور األراضي والتنوع البيولوجي وتغير

 .بلدفي ال

على الرغم من متأخرات الديون المستحقة للصندوق، مما يعني أنه ال يمكن استخدام وفي السنوات األخيرة، و -39

تعبئة التمويل التكميلي  عن طريقلعمليات، واصل الصندوق دعمه للصومال لالموارد األساسية للصندوق 

من الجهات المانحة والمنح اإلقليمية، فضال عن ترتيبات التنفيذ من طرف ثالث، من أجل   نشط نحوعلى 

 العيشسبل تعزيز قدرة ( إجراءات 1: )وهي الجارية مشروعاتمليون دوالر أمريكي لل 12.3حافظة بقيمة 

( األمن 2)؛ الريفتحفيز فقراء الصندوق لالممولة في إطار مرفق  19-جائحة كوفيد وجهفي  على الصمود

 (.الثالثالملحق  )انظرهشة الوضاع األالغذائي واالستدامة في 

 التطّورات األخيرة -تاسعا

المساعدة بموجب مبادرة وتأهل للحصول على  نقطة اتخاذ القرار، وصل الصومال إلى 2020 آذار/مارس في -40

كشرط مسبق للسماح بتنفيذ تخفيف الديون عند نقطة اإلنجاز و. تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

(، يجب تسوية المتأخرات مع جميع المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك 2023حاليا في عام )المتوقع 

جميع المؤسسات المالية الدولية بمبالغ أكبر بكثير، باستثناء الصندوق. لسدد الصومال متأخراته و 11الصندوق.

تتمتع المؤسسات و. لتمويل المرحليا عن طريقالمتأخرات  تسوية شرح لطريقة اعاشرالقسم ويرد أدناه في 

المنح /المباشر عند إقراض البلدان ذات السيادة وال يمكنها استخدام التمويل الدائن المفضل بمركز المالية الدولية

ديون المؤسسة المالية لشطب يكون بمثابة المباشرة الخاصة بها لتسوية متأخرات الديون، حيث إن ذلك قد 

 يامرحللهذا السبب، تستخدم المؤسسات المالية الدولية تمويال والدائن المفضل هذا.  مركزالدولية ويتعارض مع 

                                                   

للتنمية ، بما في ذلك الديون المستحقة للمؤسسة الدولية 2018كانت جميع الديون الخارجية الرسمية للبلد تقريبا متأخرة في نهاية عام  11

، بنك التنمية األفريقيوللتنمية . وقد سدد الصومال اآلن متأخراته المستحقة للمؤسسة الدولية بنك التنمية األفريقيوصندوق النقد الدولي و

 .مؤقتةمتأخراته لصندوق النقد الدولي، الذي منح مساعدة  لتسويةووافق على نهج 



EB 2022/135/R.12  

9 

 وتقدمتأخرات الديون مع المؤسسة المالية الدولية، معقدا، مما يعني أن الممول يوفر تمويال للقرض لتسوية م

  .لقرضل سداد المحتملالحزمة من التمويل إلى البلد المدين للعمليات والمؤسسة المالية الدولية 

مليون دوالر  25.3تصل إلى  1990لصندوق منذ عام لالصومال متأخرات قروض مستحقة  وكان على -41

 12.9 مبلغ الصندوق االستئماني لتخفيف الديون التابع إلى البنك الدوليومن هذا المبلغ، سيوفر  12أمريكي.

لتخفيف  أمريكي مليون دوالر 6.4 بمبلغالصندوق  بعد تمويل يجرِ مليون دوالر أمريكي لتخفيف الديون؛ ولم 

المستحقة للصندوق. وقد  همتأخرات لتسويةماليين دوالر أمريكي  6الصومال  قدميالديون، ومن المقرر أن 

ماليين دوالر أمريكي، ولدعم  6لدفع التزاماته البالغة الالزمة ملك الوسائل يأشار الصومال إلى أنه ال 

 لتسويةماليين دوالر أمريكي  6تمويل تكميلي قدره /بمنحاألعضاء  من الصومال، يلتمس الصندوق دعم

في الوقت  غير ممولةمليون دوالر  6.4دوق البالغة أن حصة الصن وتجدر اإلشارة إلىمتأخرات الصومال. 

منفصل في  بشكلاألعضاء الدول ساهم تالحالي، وسيستخدم الصندوق موارده األساسية لسد هذه الفجوة ما لم 

 .المسألةهذه 

42-  ُ بموجب مبادرة تخفيف ديون الديون  تخفيفللحصول على  مسبقا شرطاالكاملة لجميع المتأخرات  عد التسويةوت

 .عند نقطة اإلنجازالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

المتأخرات التي تتبناها المؤسسات المالية  تسويةتدعم اإلدارة الصومال إليجاد حل مناسب يتفق مع ممارسات و -43

ساهم في ، وبدعم من الصندوق، قدمت حكومة بلجيكا المساعدة، مما 2021عام  وخاللالدولية األخرى. 

  .مليون يورو 2.5مبلغ يعادل  تسوية

كانون /من الصندوق والصومال إلى البلدان المانحة المستهدفة في ديسمبر مشتركة موقعة رسالةإرسال وجرى  -44

ماليين  6للحصول على دعم لتسوية جزء الصومال من المتأخرات المستحقة للصندوق والبالغة  2021 األول

 هذه الورقة.إعداد تاريخ  حتى مستحقاالرصيد الكامل  يزال الدوالر أمريكي؛ ومع ذلك، 

45-  ُ ماليين دوالر أمريكي  6أي دولة عضو قادرة على دعم الصومال لتسوية هذا الرصيد المتبقي البالغ شّجع وت

( عدم قدرة الصومال على بلوغ نقطة اإلنجاز 1: )المخاطر التاليةبذلك. ومن شأن هذا الدعم أن يمنع  القيامعلى 

في تسوية جميع الديون، بما في ذلك الديون المستحقة  ةالمتمثل هذه المرحلة الرئيسيةشرط مسبق لبلوغ ك

( المخاطر التي تهدد سمعة الصندوق إذا كان 2)؛ ماليين دوالر أمريكي 6للصندوق والتي يبلغ مجموعها 

على تسوية المتأخرات. ويشجع األعضاء أيضا على  ةغير القادر ةالوحيد المؤسسة المالية الدولية الصندوق

بموجب مبادرة تخفيف ديون الصومال تقديم مزيد من الدعم، إن أمكن، لمساهمة الصندوق في تخفيف ديون 

  مليون دوالر أمريكي. 6.4 البالغةالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

 المؤسسات المالية الدولية األخرى -عاشرا

متعددي األطراف من المؤسسات المالية الدولية البنك الدولي/المؤسسة الدولية للتنمية، الأكبر الدائنين يشمل  -46

مبادرة  عن طريقلصومال إلى افيما يلي وصف للدعم المقدم و. بنك التنمية األفريقيوصندوق النقد الدولي، و

 13الدولية.هذه المؤسسات المالية وتسوية المتأخرات لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

                                                   

مليون  5.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة والفوائد غير المسددة بقيمة 12.9بقيمة  المسددةمن أقساط أصل الفواتير غير يتكون الرصيد  12

 وحدة حقوق سحب خاصة.
 Indebted Poor -Enhanced Heavily -Federal Republic of Somaliaالمؤسسة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي.  13

Countries (HIPC) Initiative – Decision Point Document مارس/آذار ) 20/86. التقرير القطري لصندوق النقد الدولي رقم

2020) .-Indebted-Heavily-Enhanced-.org/en/Publications/CR/Issues/2020/03/26/Somaliahttps://www.imf

49290-Document-Point-Decision-Initiative-HIPC-Countries-Poor . 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/03/26/Somalia-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-HIPC-Initiative-Decision-Point-Document-49290
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/03/26/Somalia-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-HIPC-Initiative-Decision-Point-Document-49290
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/03/26/Somalia-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-HIPC-Initiative-Decision-Point-Document-49290
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مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة  بموجبت المساعدة المقدمة من البنك الدولي/المؤسسة الدولية للتنمية بلغو -47

مليون دوالر أمريكي  425.8الدولي  والمبادرة المتعددة األطراف لتخفيف الديون التابعة للبنكالمثقلة بالديون 

عن  2020آذار مارس/تسوية المتأخرات المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية في وجرت . 2018في نهاية عام 

 .سياسة التنمية بعائدات منحة ددسُ المقدم من حكومة النرويج، والذي  لتمويل المرحليا طريق

. الصافيةالحالية بالقيمة ، 2018مليون دوالر أمريكي في نهاية  189.1بلغت مساعدة صندوق النقد الدولي و -48

من  تمويل مرحليبمساعدة  2020 آذار/تسوية المتأخرات المستحقة لصندوق النقد الدولي في مارس وجرت

بموجب الترتيب المالي الجديد  األولى في المرحلة الصرفباستخدام حكومة إيطاليا، والذي سددته السلطات 

 لصندوق النقد الدولي.

تسوية  وجرت. 2018مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  75.6 بنك التنمية األفريقيبلغت مساعدة و -49

المقدم من حكومة  لتمويل المرحليمن خالل ا 2020 آذار/المتأخرات المستحقة لبنك التنمية األفريقي في مارس

منحة  عائداتمن المملكة المتحدة من  المرحلي القرض وسُددالمملكة المتحدة ومساهمة من االتحاد األوروبي. 

 .على السياسة ليات قائمةعمل

 المضي قدما -حادي عشر

ماليين دوالر  6 تسويةمن المتأخرات المستحقة منذ فترة طويلة على الصومال للصندوق، ال يزال يتعين  -50

تسوية المتأخرات لمبالغ  وجرتذلك بدعم من مساهمات من الدول األعضاء.  يجريأمريكي، ومن األفضل أن 

بدعم سخي من  بنك التنمية األفريقيأكبر بكثير للبنك الدولي/المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي و

 مختلف الدول األعضاء. والمتأخرات الحالية للصومال هي كما يلي:

 2 الجدول

 2021 كانون األول/ديسمبر 31الصومال حتى  لمتأخرات موجز

 )بالماليين(

 دوالر أمريكي حقوق السحب الخاصة 

  25.3  18.1 القروض المتأخرة

استحقاقات مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة 

 :المثقلة بالديون
  

تغطية البنك الدولي/صندوق النقد الدولي 

 أ بموجب المبادرة
(9.2) (12.9) 

 (6.4) (4.6) ب موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

ستحقاقات مبادرة تخفيف المجموع الفرعي ال

 )أ + ب( ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
(13.8) (19.3) 

 6.0 4.3 فجة تمويل متأخرات الصومال

مبادرة تمويل  والحصول علىمع الصومال والسماح للصومال بالوصول إلى نقطة اإلنجاز  العملإلعادة و -51

الخطوات التالية: تسوية  تحدثمن جميع الجهات المانحة، يجب أن  الفقيرة المثقلة بالديونتخفيف ديون البلدان 

ماليين  6 مبلغ )بما في ذلكمبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  استحقاقاتالمتأخرات خارج 

المبادرة بموجب قرار اذ الاتخنقطة على  للصندوق المجلس التنفيذيدوالر أمريكي مستحق للصندوق( وموافقة 

لدعم تخفيف ديون  نقطة اتخاذ القرارإذا وافق المجلس على و. تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  بمواصلة العمل بموجبسيسمح للصندوق إنه الصومال، ف

الصومال في  الجهات المانحة تدعمإذا لم  غير أنهالمؤسسات المالية الدولية األخرى.  تحقيق المواءمة معو

صل الصومال إلى نقطة اإلنجاز وسيشكل يماليين دوالر أمريكي للصندوق، فلن  6متأخراته البالغة  تسوية

  ذلك خطرا كبيرا على سمعة الصندوق والمجتمع الدولي.



EB 2022/135/R.12  

11 

ُ أن تسوية متأخرات امن رغم على الو -52 تسوية  جرت، فقد حتى اآلنحل لصومال المستحقة للصندوق لم ت

خرى، مما سيسمح للصومال بتطبيع عالقاته مع المجتمع األدولية المالية المؤسسات لمتأخراته المستحقة ل

 بموجب للديونتخفيف  الحصول علىالمستحقة للصندوق  همتأخرات تسويةتمكين الصومال من  وسيتيحالدولي. 

مع المؤسسات  يتواءمعند نقطة اإلنجاز، مما يجعل الصندوق  تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونمبادرة 

هذه هي الخطوة األولى للصومال لتطبيع عالقته مع دائنيه ومن المحتمل أن تمكن والمالية الدولية األخرى. 

 .اإلنمائيينشركاء الالبلد من تلقي موارد مالية جديدة من 

مبادرة تخفيف ديون استحقاقات  يثلثالصندوق االستئماني لتخفيف الديون التابع إلى البنك الدولي ل مو  وسيُ  -53

 6.4مليون دوالر أمريكي(، بينما سيسهم الصندوق بالثلث ) 12.9للصومال )البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

تمويل إضافي من البلدان األعضاء في  هذا المبلغ غير ممول ويحتاج إلى كما ال يزالمليون دوالر أمريكي(. 

 .اتااللتزامعقد الصندوق إذا كان للصندوق أن يحافظ على قدرته المالية الحالية وقدرته على 

إذا والصومال الوفاء بديونه الحالية.  من يُطلب، مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونوكجزء من  -54

دوالر أمريكي سنويا، قبل  000 500 الرصيد، الذي يتراكم بمعدل حواليلم يحدث ذلك، يجب تسوية هذا 

 .ماليين دوالر أمريكي المستحق بالفعل 6، باإلضافة إلى مبلغ اإلنجازنقطة 

 االستنتاجات والتوصيات -ثاني عشر

 6 حتاج الصومال إلى إيجاد جهات مانحة لمساعدته على سداد المتأخرات المستحقة للصندوق والتي تبلغي -55

مبادرة تخفيف ديون  بموجب لصومالل الديونتعليق تخفيف  سيجريماليين دوالر أمريكي. وبخالف ذلك، 

ال يمكن تأجيل هذا الدعم، و، بما في ذلك من المؤسسات المالية الدولية األخرى. البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

تمكن الصومال من الحصول على هذه االستحقاقات ي. ولن 2023حيث يتوقع أن تكون نقطة اإلنجاز في عام 

 .ماليين دوالر أمريكي المستحق للصندوق( 6 مبلغ تسوية جميع المتأخرات )بما في ذلك تجريحتى 

ماليين دوالر أمريكي وتسوية متأخراته المستحقة  6 مبلغ أشار الصومال إلى عدم قدرته على تمويلو -56

ماليين دوالر المستحق للصندوق،  6موارده األساسية لتسوية مبلغ للصندوق. وال يمكن للصندوق أن يستخدم 

وتصنيفه االئتماني.  الصندوق كدائن مفضل وسيؤثر على مركزللديون شطب سيكون بمثابة ألن القيام بذلك 

على  كي ال تؤثر ،بنك التنمية األفريقيالمؤسسات المالية الدولية الدائنة األخرى، مثل البنك الدولي و وقامت

معقد  يمرحلترتيب تمويل قرض  من خالل ،متأخراتها بتسوية مركزها كدائن مفضل وتصنيفها االئتماني،

 .المنح الداخلية في حزمة شاملة وسائلاستخدام  وعن طريقمقدم إلى الصومال من المملكة المتحدة والنرويج 

مساهمة الصندوق في واستنادا إلى االعتبارات المذكورة أعاله، يُطلب من المجلس التنفيذي الموافقة على  -57

تخفيف ديون جمهورية الصومال االتحادية بموجب مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بمبلغ 

ن وحدة حقوق سحب خاصة بالقيمة مليو 12.6بالقيمة االسمية، أو  14خاصة  سحب مليون وحدة حقوق 13.8

المتخذة في المؤسسات المالية الدولية  نقطة اتخاذ القرارالحالية الصافية، لتحقيق المواءمة مع إجراءات 

والمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف األخرى ومواصلة التأكيد على التزام الصندوق بمبادرة تخفيف ديون 

 .للبلدان الفقيرة المحتاجة ودعمه البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

ماليين دوالر أمريكي.  9ودعمت مملكة بلجيكا الصومال بسخاء بسداد جزء من متأخراته األصلية البالغة  -58

هذا الرصيد المتبقي  تسويةتشجع إدارة الصندوق أي دولة عضو قادرة على دعم الصومال للمساعدة في و

ماليين دوالر أمريكي. وهذا من شأنه أن يسمح للصومال بالوصول إلى نقطة اإلنجاز وبالتالي  6البالغ 

تخفيف الديون. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه سيساعد على تجنب مخاطر سمعة الصندوق إذا كان  على الحصول

                                                   

 .مليون وحدة حقوق سحب خاصة وفوائد تبلغمليون وحدة حقوق سحب خاصة  12.8 أصل يبلغ يتكون هذا الرصيد من 14
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تمكنت المؤسسة الدولية وتسوية متأخرات الصومال. هو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة غير القادرة على 

مليون  690متأخرات أكبر )يبلغ مجموعها  تسويةمن  بنك التنمية األفريقيللتنمية وصندوق النقد الدولي و

 .والمنح لتمويل المرحليا عن طريقدوالر أمريكي( بدعم من الدول األعضاء 

االتساق والمواءمة مع نهج تخفيف  وستضمنستقبلية ستطلع اإلدارة المجلس التنفيذي على أي تطورات مو -59

 .المالية الدولية األخرى الخاص بالمؤسساتبموجب مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون الديون 
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 مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  الستحقاقات موجز

 1 الجدول

 موجز الستحقاقات مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 (الدوالرات األمريكية )بماليين

 
الصندوق االستئماني 
لتخفيف الديون التابع للبنك 

 )أ( الثلثان - الدولي

 - الصندوق
 ثلث )ب(ال

ديون المجموع تخفيف 
 )أ( + )ب( بموجب المبادرة

 المتأخرات خارج
 المبادرة

 المجموع

  101.5 0  101.5  33.8  67.7 السودان

  25.3  6.0  19.3  6.4  12.9 الصومال

 126.9 6.0 120.9 40.3 80.6 المجموع
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 السودان

 الجارية في السودانالصندوق مشروعات  -أوال

 المستدامة:وسُبل العيش برنامج الموارد الطبيعية  -1

 الزراعيين وأصحابوقدرة الرعاة والرعاة  المداخيلوهو زيادة األمن الغذائي  الهدف (1)

 المتعلقة بالموارد الطبيعية على الصمود.  مشروعاتالحيازات الصغيرة الذين يعملون معا في ال

التمويل المقدم من الصندوق يبلغ  ؛مليون دوالر أمريكي 86.7مجموع تكاليف المشروع:  (2)

البلدان  مليون دوالر أمريكي والتمويل المقدم من مرفق البيئة العالمية/صندوق أقل 62.94

 مليون دوالر أمريكي. 2نموا يبلغ 

 :برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود -2

والشباب من  المهمشة اقتصاديا والفقيرة، مع التركيز على النساءالمعيشية ستهدف األسر ي (1)

الذين يستجيبون إلمكانيات توليد الدخل، بهدف زيادة األمن الغذائي  الفقراءالريف سكان 

 الرعوية. المحلية المناخ في المجتمعات تغير  الصمود في وجهواألجور والقدرة على 

التمويل المقدم من الصندوق يبلغ  ؛مليون دوالر أمريكي 119.23مجموع تكاليف المشروع:  (2)

المقدم من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب التمويل و ،مليون دوالر أمريكي 24.47

مرفق البيئة والتمويل المقدم من  ،ماليين دوالر أمريكي 7الحيازات الصغيرة يبلغ 

 .مليون دوالر أمريكي 8.53صندوق أقل البلدان نموا يبلغ /العالمية

 مشروع التنمية المتكاملة للزراعة والتسويق: -3

لدى تغير المناخ  وجهالقدرة على الصمود في وتعزيز المعيشية ل األسر يخادمهدف إلى زيادة ي (1)

والنساء الريفيات والشباب في المناطق البعلية في  أصحاب الحيازات الصغيرة المنتجين

السودان من خالل تحسين الوصول إلى المدخالت والخدمات الزراعية عالية الجودة، وتعزيز 

وتحسين لسوق لدعم المناسب اليل الريفي والتمو الحصول على وتيسيرمهارات األعمال، 

 المنتجين.  لرابطاتمهارات التنظيم وريادة األعمال 

التمويل المقدم من الصندوق يبلغ  ؛مليون دوالر أمريكي 49.69مجموع تكاليف المشروع:  (2)

 0.51 تبلغ الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائيمن  تمويلمنحة و ،مليون دوالر أمريكي 26.02

مليون دوالر  1.66 يبلغ مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريفمن  تمويلمليون دوالر أمريكي و

 أمريكي.

لدعم سبل عيش الفئات الريفية الضعيفة من أصحاب الحيازات  مشروع مراقبة األوبئة الحيوانية -4

 :الصغيرة والرعاة

ل أصحاب الحيازات يخادمزيادة  وبالتالي، الثروة الحيوانية وتصديرهاهدف إلى دعم تجارة ي (1)

ضمان  عن طريقفي المناطق المستهدفة  وقدرتهم على الصمود الصغيرة والرعاة الضعفاء

  المراقبة المناسبة والسيطرة على األمراض الحيوانية العابرة للحدود.

 مليون دوالر أمريكي. 8.85مجموع تكاليف المشروع:  (2)
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 الصومال

 في الصومال والمقررةالجارية  الصندوق موجز مشروعات -أوال

 المشروعات الجارية -ألف

 :نتاجيةتكنولوجيات تعزيز اإل اللراضي الجافة في جيبوتي والصومال من ختحسين سبل العيش في األ -1

مليون دوالر أمريكي  2دوالر أمريكي )الصندوق:  مليون 2.95مجموع تكاليف المشروع:  (1)

 مليون دوالر أمريكي(. 0.95: وصندوق األوبك للتنمية الدولية

 مشروع تعزيز األمن الغذائي للرعاة والرعاة الزراعيين في بونتالند: -2

)منحة مقدمة يورو  000 591 2يورو؛ الصندوق:  638 550 5مجموع تكاليف المشروع:  (1)

 يورو )التعاون اإليطالي(. 636 959 2و من الصندوق(

 :19-جائحة كوفيد وجهعلى الصمود في  سبل العيشتعزيز قدرة إجراءات مشروع  -3

من نافذة مرفق الصندوق لتحفيز  مموال اأمريكي ادوالر 064 626مجموع تكاليف المشروع:  (1)

 اأمريكي ادوالر 511 106 1 للتمويل اإلضافي بمبلغ موافق عليهامع خطة ، فقراء الريف

  .للتخصيص الثاني

 .مليون دوالر أمريكي 10.8: مشروعات الجاريةالمجموع  -4

 كتمويل تكميلي( الجهات المانحةمن  مؤمنة)منح المشروعات  ذخيرة -باء

 .مليون دوالر أمريكي 18.9مشروع الزراعة التكيفية وإعادة تأهيل المراعي بمبلغ  -5

 : األوضاع الهشةاألمن الغذائي واالستدامة في  -6

 .مليون دوالر أمريكي 1.6 بمبلغمن هولندا  تكميليتمويل  (1)

 .مليون دوالر أمريكي 20.8: المشروعات ذخيرةمجموع  -7

 قيد المناقشة مع وزارة الزراعة والريمشروع  -جيم

العالمي للزراعة واألمن الغذائي الستثمار زراعي تتراوح قيمته بين  البرنامجمشروع لتمويل مقترح  -8

 .الصندوق ويشرف عليه، أمريكي مليون دوالر 20و أمريكي مليون دوالر 15

 .مليون دوالر أمريكي 15: النظرقيد المشروعات مجموع  -9


