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  سادة المدراء التنفيذيينمذكرة إلى ال

  .لعلمل هذه الوثيقة معروضة على المجلس التنفيذي

 وبغية االستفادة على النحو األمثل من الوقت المتاح لدورات المجلس التنفيذي، يرجى من السادة المدراء

  : إلىقبل انعقاد الدورة بهذه الوثيقة الخاصة التوجه بأسئلتهم المتعلقة بالجوانب التقنية التنفيذيين
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  مديرة شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي

  2318 5459 06 39+: هاتفرقم ال

  org.ifad@stubbs.j: لكترونياإلبريد ال

  :أما بالنسبة لالستفسارات المتعلقة بإرسال وثائق هذه الدورة فيرجى توجيهها إلى

Deirdre McGrenra  
  الموظفة المسؤولة عن شؤون الهيئات الرئاسية

  2374 5459 06 39+: هاتفرقم ال
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 حالة المفاوضات بشأن المتأخرات المستحقة على جمهورية كوبا

 وحدة 11 050  000جلس التنفيذي على تقديم قرض بقيمة ، وافق الم1980كانون األول عام /في ديسمبر -1

وأعلن عن بدء . حقوق سحب خاصة إلى جمهورية كوبا من أجل مشروع التنمية الريفية في كامالوتي

 بعد ثماني سنوات 1989آذار / وأقفل وفقاً لإلجراءات المعتادة في مارس1981آذار /المشروع في مارس

المحدد في على النحو  األقساط سداد توقفت السلطات الكوبية عن ،1989آذار /وفي مارس. همن تنفيذ

 30وفي . ت كوبا من البلدان المتأخرة عن سداد ديونهاالجدول الزمني لسداد أصل القرض وأصبح

 20 612 000، بلغت المتأخرات المستحقة على جمهورية كوبا للصندوق ما يعادل 2009أيلول /سبتمبر

 .1980 أي تمويل آخر لهذا البلد منذ عام على تقديميوافق ولم . دوالر أمريكي

ومؤخراً، اتصلت حكومة كوبا بالصندوق بشأن إمكانية إعادة التفاوض على دينها والوفاء بالتزاماتها،  -2

وفي الدورة الخامسة والتسعين للمجلس . وذلك سعياً منها إلى إعادة تنشيط حافظتها في نهاية المطاف

سيك إحاطة المجلس علماً بالخطوات التي سيتخذها الصندوق مع السلطات التنفيذي، طلب ممثل المك

الكوبية الستكشاف الحلول الممكنة لحالة المتأخرات ولتعزيز دوره في دعم أهداف كوبا في مجال األمن 

  .الغذائي

، قامت بعثة مؤلفة من مساعد رئيس الصندوق لدائرة إدارة 2009أيار / مايو8 إلى 6وفي الفترة من  -3

لبرامج، والمستشار العام، ومديرة شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي، ومسؤول القروض، بزيارة إلى كوبا ا

) 1: (، همامسألتينوقد ركزت البعثة على .  مع الصندوقانخراطه في إعادة بناء على رغبة هذا البلد

وما هي ) 2(ائي؛ كيف يمكن للصندوق أن يضطلع بدور في استراتيجية كوبا الوطنية لألمن الغذ

  . الخيارات المتاحة لتسوية المتأخرات المستحقة على كوبا للصندوق

وقدمت بعثة الصندوق وصفاً للدور الذي يمكن أن يؤديه الصندوق في تحقيق أهداف األمن الغذائي في  -4

لتي كوبا، وذلك بطرق منها استخدام محاكاة أولية للفوائد الكمية والمستدامة للمشروعات الزراعية ا

وأوضحت البعثة أيضاً أن استثمار كوبا في العالقات مع الصندوق، . سيمولها الصندوق في المستقبل

وعلى أساس هذه الفرضية، اتُفق . يتطلب االتفاق على مسألة المتأخرات، من شأنه أن يدعم أهدافهاالذي 

  .بغية تسوية المتأخراتعدد من التصورات  دراسةعلى 

، استمرت المناقشات مع السلطات الكوبية بشأن 2009أيار /وق إلى هافانا في مايووفي أعقاب بعثة الصند -5

وتجري متابعة االهتمام الذي أبداه عدد من الدول األعضاء لمساعدة كوبا . التصورات المذكورة أعاله

هذا لوتعمل مديرة شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي مع جميع األطراف المعنية . على تسوية متأخراتها

  .الغرض

  إطار سياسات الصندوق بشأن عمليات المشاركة مع البلدان المتأخرة عن السداد

مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة وافق مجلس المحافظين على مشاركة الصندوق في  1998في عام  -6

كما وافق على تفوق طاقتها،   ديونالبلدان الفقيرة التي تتحمل مستوياتمديونية  بغية خفض قيمة بالديون

إلى إدخال ذلك أدى  وقد .بشأن عمليات المشاركة مع البلدان المتأخرة عن السدادالصندوق ات سياسإطار 
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قد و .المتأخرة عن السدادتعديالت على سياسات اإلقراض ومعاييره فيما يخص سداد أصل الديون للبلدان 

  ذت، وقد نُفِّلس التنفيذي ليوافق عليهاعرض خطط لتسوية الديون على المج سهلت هذه التطورات الحقاً

كما شملت خطط . مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون مع تخفيف الدين بحسب مقترنةًأو لوحدها 

تسوية الديون هذه تعبئة الدعم من الدول األعضاء المانحة الثنائية، حسب ما هو محدد في إطار 

 .السياسات

ية األعضاء تستوفي حالياً معايير األهلية المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء ورغم أن بعض الدول النام -7

، فهي ال تستطيع 2 والمبينة في سياسات اإلقراض ومعاييره التي اعتمدها مجلس المحافظين1الصندوق

لوحظ أن البلد ال لدى استعراض حالة متأخرات كوبا، و. الحصول على موارد الصندوق بسبب متأخراتها

توجد عليه أية ديون مستحقة لذا فال التمويل ال من صندوق النقد الدولي وال من البنك الدولي، ويتلقى 

. مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونلهاتين المؤسستين يمكن التخفيف منها من خالل مبادرات مثل 

ة األمن الغذائي والفقر الريفي ونتيجةً لذلك، ورغم تفاقم حال.  كوبا ليست عضواً في نادي باريسكما أن

في هذا البلد، تستمر اآلثار المتراكمة المترتبة على المتأخرات المستحقة منذ أمد طويل في زيادة العقبات 

مبادرة ديون وبناء على النُهج التي تتضمنها . التي يجب عليه التغلب عليها ليعيد شراكته مع الصندوق

وعلى خبرة الصندوق في وضع خطط تسوية الديون، يعتبر وضع نهج  البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 . طريقةً مناسبةً إلدارة ديون كوباللشراكة 

إرساء األسس لمواصلة الحوار مع هذا البلد، ووضع تتمثل الخطوة التالية في وبعد تحليل متأخرات كوبا،  -8

مني، وإمكانية الدعم من الدول  الزهمعايير لخطة تسوية المتأخرات التي تشمل عملة السداد، وجدول

   من القرار6إنشاء حساب أمانة وفقاً للفقرة كما يمكن أن تشمل الخطة  .األعضاء المانحة الثنائية

يدعى المجلس "ووفقاً للفقرة المذكورة . الخاص بالتجديد الثامن لموارد الصندوق 1تعديل / 32-د/154

د موارد الصندوق باستخدام قدرة الصندوق على التنفيذي ورئيس الصندوق إلى البحث عن فرص لرف

تأدية خدمات مالية وتقنية، بما في ذلك إدارة الموارد والقيام بمهمة الوصي بما يتماشى مع أهداف 

التفويض بسلطة إنشاء حسابات أمانة متعددة الجهات  (27-د/134وبموجب القرار ." ووظائف الصندوق

ة الجهات خاذ القرارات بشأن إنشاء جميع حسابات األمانة المتعدد، فوض المجلس التنفيذي بات)المانحة

ا، وقد تشمل ليوافق عليهخطة تسوية  2010في عام عرض على المجلس التنفيذي ولذلك، ستُ. المانحة

أجل مانة التابع للصندوق من األحساب بما يتفق مع يدار (إنشاء حساب أمانة متعدد الجهات المانحة 

   . األعضاءالدوللتلقي الدعم من ) ان الفقيرة المثقلة بالديونمبادرة ديون البلد

هذه الموارد ف، ما سبق ال يمس بإمكانية تعبئة الموارد الالزمة من خالل األموال المتممةمن الواضح أن و -9

 عن متميزةًتبقى  من اتفاقية إنشاء الصندوق، و4من ضمن موارد الصندوق بموجب المادة ال تُعتبر 

م تعبئة هذه األموال واستخدامها وإدارتها من وتُحكَ. ال األخرى التي يحتفظ بها الصندوقجميع األمو

التي " إجراءات لتعبئة األموال المتممة وإدارتها" بعنوان PB/2006/01خالل نشرة رئيس الصندوق رقم 

   .2006 ثانيكانون ال/صدرت داخلياً في يناير

                                                      
 .لصندوقمن اتفاقية إنشاء ا) د(1-7انظر المادة  1
 . من سياسات اإلقراض ومعاييره24 إلى 21انظر الفقرات من  2



 


