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 توصية بالموافقة

تنفيذ نظام تخصيص الموارد  المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علما بالمعلومات الواردة في الملحق الثاني عن

ن والموافقة على الخيار المقدم م( 2021-2019عشر لموارد الصندوق ) الحاديعلى أساس األداء في التجديد 

نظام للتقرير المرحلي عن تنفيذ  ضميمة إلعدادستشكل هذه الوثيقة األساس اإلدارة والوارد في هذه الوثيقة. و

برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، الوارد في الجزء الرابع من  تخصيص الموارد على أساس األداء

رنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند ، وب2022ن العادية والرأسمالية للصندوق لعام يوالميزانيت

عن مبادرة ديون  ينن المرحليي، والتقرير2024-2023للفترة  اإلشاريةوخطته  2022إلى النتائج وميزانيته لعام 

 .البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ونظام تخصيص الموارد على أساس األداء

وآلية الحصول على الموارد  على أساس األداء تخصيص الموارد النهج المتبع لنظام

 الثاني عشر لموارد الصندوق المقترضة من أجل التجديد

 نظام تخصيص الموارد على أساس األداءخيارات لتوزيع موارد ، لموافقة المجلس التنفيذي، هذا التقريريحدد  -1

ل التجديد الثاني عشر لموارد خال آلية الحصول على الموارد المقترضةمن  ةالوارداإلرشادية واألموال 

عن حالة تنفيذ التزامات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق فيما  اتحديث يُقدّمباإلضافة إلى ذلك، والصندوق. 

بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ نظام  جلس التنفيذي مدعو أيضا إلى اإلحاطة علماموال .يتعلق بتوزيع الموارد

 عشر لموارد الصندوق الوارد في الملحق الثاني. الحاديداء في التجديد تخصيص الموارد على أساس األ

آلية الحصول على الموارد و نظام تخصيص الموارد على أساس األداءتنفيذ  –أوال 

 (2024-2022في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ) المقترضة

عشر لموارد  الثانياورات الخاصة بالتجديد المشهيئة خالل . التزامات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق -2

التعهد بعدد من االلتزامات فيما يتعلق بتخصيص موارد الصندوق لضمان أعلى مستوى  جرىالصندوق، 

الحفاظ على معايير اختيار البلدان، على أساس  وجرى. فقرا البلدانممكن من الكفاءة وزيادة التركيز على أشد 

 جرى. وبناء على ذلك، الصندوق ألول مرة في التجديد الحادي عشر لموارد طُبقتالمعايير المتفق عليها التي 

لبلدان من ا 66بلدا لدخول دورة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وتشمل هذه  78اختيار ما مجموعه 

ن الشريحة لبلدان المتوسطة الدخل مامن  12، ولبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياوا المنخفضة الدخل

 :، والتي تكون معايير االختيار الخاصة بها كما يليالعليا

سليمة وجود برنامج فرص استراتيجية قطرية سليم أو مذكرة استراتيجية قطرية  التركيز االستراتيجي: (1)

ويضمن ذلك أن تكون لدى البلدان  .نظام تخصيص الموارد على أساس األداءفي وقت مبكر من دورة 

ستراتيجية عن استخدام موارد الصندوق، وبالتالي تكون على استعداد للمشاركة في المؤهلة رؤية ا

 .مناقشات تشغيلية ملموسة

يجب أن تكون جميع العمليات الجارية في البلد ألكثر من سنة قد صرفت أمواال : القدرة االستيعابية (2)

فر مقياسا عمليا للقدرة على ومن شأن ذلك أن يو .مرة واحدة على األقل في الثمانية عشر شهرا السابقة

استيعاب الموارد، وأن يسمح للصندوق بتسلسل تصاميم جديدة بشكل أوثق مع أنشطة دعم التنفيذ 

  .واألنشطة غير اإلقراضية

ومن شأن هذا المؤشر . شهرا 12: ال توجد قروض موافق عليها تنتظر التوقيع عليها ألكثر من الملكية (3)

 .لتزام المالئمين لتيسير استخدام موارد الصندوقالبديل أن يضمن الملكية واال
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من خالل نظام تخصيص الموارد  كما جرى التعهد بالتزامات بشأن حصة الموارد األساسية التي ستُخصص -3

 لمختلف مجموعات البلدان: على أساس األداء

لدان لبوا لبلدان المنخفضة الدخلفي المائة من الموارد األساسية ل 100: تخصيص 17االلتزام  (1)

في  50في المائة ألفريقيا، بما في ذلك  55، وضمان تخصيص المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

 .المائة ألفريقيا جنوب الصحراء

للبلدان التي تعاني من أوضاع في المائة من الموارد األساسية  25: تخصيص ما ال يقل عن 15االلتزام  (2)

 هشة.

 شاء آلية تمويل جديدة للموارد المقترضة واستخدامها:وباإلضافة إلى ذلك، التزمت اإلدارة بإن -4

في المائة من  20و 11على ما بين  لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العلياحصول ا: 18االلتزام  (1)

 ضة.لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، باستخدام الموارد المقتر  في ابرنامج القروض والمنح 

 نشاء آلية للحصول على الموارد المقترضة إلى المجلس التنفيذي.إل مقترحتقديم : 40االلتزام  (2)

، امتثلت اإلدارة لاللتزام 2021في سبتمبر/أيلول التي عقدت وفي دورة المجلس التنفيذي . االلتزامحالة تنفيذ  -5

ى عل 17و 15ويعتمد االمتثال لاللتزامين  1.آلية الحصول على الموارد المقترضة، بالموافقة على إنشاء 40

في بداية دورة  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء معادلةتوزيع الموارد األساسية الناتجة عن تطبيق 

التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وستجري مناقشتها في األقسام التالية من هذه الوثيقة. وسيجري رصد 

دوق وسيجري إبالغ المجلس به في نهاية خالل دورة التجديد الثاني عشر لموارد الصن 18االمتثال لاللتزام 

التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. ويعتمد تحقيق هذا الهدف على طلب البلدان المؤهلة على الموارد 

 المقترضة.

التجديد الثاني عشر لموارد في تمويل ال. يشهد نموذج التجديد الثاني عشر لموارد الصندوقفي تمويل النموذج  -6

في التجديد الثاني عشر فييرات الرئيسية مقارنة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. الصندوق بعض التغ

 لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياوا لبلدان المنخفضة الدخللموارد الصندوق، تتاح الموارد األساسية ل

 القدرة على تحمل الديونإطار موارد فقط. وباإلضافة إلى ذلك، جرى تقسيم تكوين الموارد األساسية بين 

 نظام معادلةيعني أن هذا فإن من الناحية العملية، و. إطار القدرة على تحمل الديون ة عنخارجالوالموارد 

 ُ إطار القدرة بلدان طبق على مجموعتين منفصلتين من البلدان، وهما تخصيص الموارد على أساس األداء ت

التجديد الحادي عشر لموارد في جه وذلك للتحدي الذي وويتصدى  .ر بلدان اإلطارعلى تحمل الديون وغي

إطار القدرة ، ويضمن أن تعكس موارد طار القدرة على تحمل الديونالصندوق فيما يتعلق بالحجم الكلي إل

بما يتماشى مع إصالح ، الموارد المتاحة الموزعة في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق على تحمل الديون

 2019.2عليه في عام  اإلطار الموافق

لبلدان المتوسطة أو ا لبلدان المنخفضة الدخلجميع اأن تحصل عليها وفيما يتعلق بالموارد المقترضة، يمكن  -7

ولم تعد الموارد موزعة من ، المؤهلة لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليااأو  الدخل من الشريحة الدنيا

 .ألداء، كما كان الحال في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوقخالل نظام تخصيص الموارد على أساس ا

آلية الحصول على الموارد  من أجل االستفادة منوباإلضافة إلى االمتثال لمعايير االختيار الموضحة أعاله، 

 المبادئ األخرى التيولمعيار إضافي لألهلية بناء على مستوى مديونيتها.  على البلدان أن تمتثل ،المقترضة

 المعروض من هي: آلية الحصول على الموارد المقترضةالحصول على الموارد المقترضة من خالل  تُنظم

                                                   

 .EB 2021/132/R.9/Rev.1 ثيقةالو 1
  44R./2019/128EBالوثيقة  2
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 القائم علىصول حة؛ والمايزمتالتمويل الشروط والمخاطر؛ القطرية القائمة على حدود ؛ والالموارد المقترضة

 الطلب.

استراتيجية  حسبالمقترضة المتاحة ارد لمومن اشيا مع هذه المبادئ، سيجري تحديد المبلغ اإلجمالي اوتم -8

لبلدان الفردية وفقا المتاح لتقترض منه امبلغ ال. وسيجري تحديد اتاللتزامعقد االتمويل والموارد المتاحة ل

لى الطلب. وفي الوقت نفسه، ال يمكن ألي بلد اقتراض أكثر استنادا إالقائمة على المخاطر و حدود القصوىلل

 آلية الحصول على الموارد المقترضةو نظام تخصيص الموارد على أساس األداءرد في المائة من موا 5من 

 المتاحة 

العام عند الطلب في ظل الشرط  آلية الحصول على الموارد المقترضةحافظة  ستتاح. الحافظةمتوسط تصنيف  -9

متوسط لاألدنى  لحدهذا ااستهداف  ويعتبر. BBقدره استهداف حد أدنى لمتوسط التصنيف االئتماني المتمثل في 

، وهو متوسط +Bحافظة الصندوق اإلجمالية عند لبالغ األهمية للحفاظ على متوسط تصنيف  اأمر التصنيف

متوسط تصنيف حافظة نظام تخصيص الموارد على أساس تعويض يمكن والتصنيف في السنوات األخيرة. 

حد أدنى  تحقيقارد الصندوق، عن طريق للتجديد الثاني عشر لمو +Bأقل من أن يكون ، المتوقع فقط األداء

)وهو ما يتوافق مع متوسط لية الحصول على الموارد المقترضة آل BB قدرهلمتوسط التصنيف المستهدف 

الحفاظ على متوسط تصنيف سيؤدي ذلك إلى تصنيف حافظة القروض العادية في السنوات األخيرة(، وبالتالي 

واصل اإلدارة الموازنة بين الحاجة إلى استقرار الحافظة والحاجة ستو. +B قدرهحافظة الصندوق اإلجمالية ل

لذلك، ال توصي اإلدارة، وأثر إنمائي. تحقيق أقصى ضمان تخصيص الموارد المقترضة لإلى التي ال تقل أهمية 

 .آلية الحصول على الموارد المقترضةلتصنيف المستهدف لموارد لالحد األدنى  ض، بتخفيفي هذه المرحلة

وفيما يتعلق بالطلب، سيجري تحديد ذلك من خالل التعبير عن اهتمام البلدان . لب على الموارد المقترضةالط -10

الصندوق  مهمةالمؤهلة. وسيجري تصميم العمليات الممولة من خالل الموارد المقترضة لضمان المواءمة مع 

أبلغ الصندوق رسميا عن و .نمائيةاإلفعالية الوكذلك مع أولويات الحكومة والطلب على التمويل، ومع مبادئ 

استُلمت . والقطريين الممثلينمن خالل رسائل أُرسلت إلى  2021تشرين األول /أهلية البلدان المعنية في أكتوبر

ويتواصل التعبير عن طلب فعلي على الموارد. ، جرى ردود على معظم هذه الرسائل، وفي كثير من الحاالت

وال سيما مع البلدان المنخفضة الدخل  - ية الحصول على الموارد المقترضةلآلمع البلدان المؤهلة الحوار 

ممثلي الصندوق و ةفرقأمن خالل اجتماعات ثنائية بين  -المؤهلة ريحة الدنيا شمن الوالبلدان المتوسطة الدخل 

 ، من أجل ضمان أن يكون النظراء على دراية بمصادر تمويل الصندوق المتاحة لهم.البلدان

في التجديد  آلية الحصول على الموارد المقترضةو نظام تخصيص الموارد على أساس األداءارد حجم مو -11

 اإلدارة أطلعت، 2021 في سبتمبر/أيلولالتي عُقدت . في دورة المجلس التنفيذي الثاني عشر لموارد الصندوق

ويقدم  3وارد الصندوق.لتجديد الثاني عشر لمفي اوالمنح  القروضعلى الحجم المستدام لبرنامج  األعضاء  

 إطار القدرة على تحمل الديونالتحديث الخاص بالموارد األساسية المتاحة ضمن  لمحة عامة عن 1الجدول 

مقارنة مع التجديد الحادي  يقدماالقتراض. كما عن في فترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، ووخارجه 

في  استُخدمت، وقد المواردأهداف تجديد تحقيق لى عهذه  افتراضات التمويل وتعتمدعشر لموارد الصندوق. 

 إنتاج التحليل المشار إليه في هذه الوثيقة.

 القروض والمنحوتجدر اإلشارة إلى أن موارد التجديد الالزمة للوصول إلى الحجم المستدام لبرنامج  -12

المبلغ  انخفاضتمثل في تمخاطر ، هناك وبالتالي 4الموصوف أعاله لم تتحقق في وقت كتابة هذا التقرير.

                                                   

3 EB 2021/133/R.13. 
مليار  1.203 تعهدا، بما قيمته 94 جموعهما م 2021بلغ إجمالي التعهدات المستلمة للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في نهاية عام  4

 .دوالر أمريكي
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والمستخدمة  1اإلجمالي للموارد األساسية في وقت الحق من الدورة، مما يؤثر على القيم الواردة في الجدول 

 .في هذا التحليل

 1الجدول 

 نيفي التجديد آلية الحصول على الموارد المقترضةموارد والموارد المقترضة/ نظام تخصيص الموارد على أساس األداءموارد 

 لموارد الصندوق الحادي عشر والثاني عشر

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

  نوع الموارد

المبلغ في 
التجديد الثاني 
 عشر لموارد
 الصندوق

المبلغ في التجديد 
 الحادي عشر لموارد

 الصندوق

 الفرق

إطار القدرة على تحمل 

 170- 595 425 (أساسية) الديون

إطار القدرة الخارجة عن 

 388- *248 2 860 1 (أساسيةالديون )تحمل على 

آلية الحصول على الموارد 

الموارد /المقترضة

 660 430 090 1 المقترضة

 102 273 3 375 3 المجموع

 ال تشمل المنح اإلقليمية/العالمية/القطرية. *

د الثاني عشر مقارنة الموارد المتاحة في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بتلك المتاحة في التجدي -13

، تزيد الموارد اإلجمالية للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 1كما هو مبين في الجدول . لموارد الصندوق

عن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. ولكن هناك اختالفات كبيرة أمريكي مليون دوالر  102بمقدار 

 ويعدالحادي عشر والثاني عشر لموارد الصندوق.  ينالتجديدفي  والموارد المقترضةالموارد األساسية بين 

 425 -المتاح في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق أقل بكثير  إطار القدرة على تحمل الديونمبلغ موارد 

 5مليون دوالر أمريكي في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. 595 معمقارنة بالمليون دوالر أمريكي 

والمتاح في التجديد  إطار القدرة على تحمل الديونالخارجة عن الي للموارد األساسية كما أن المبلغ اإلجم

 1.860 - في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق مما كان عليهأيضا  الثاني عشر لموارد الصندوق أقل

قتراض وحصته مليار دوالر أمريكي. وعلى العكس من ذلك، ارتفع مبلغ اال 2.248مليار دوالر أمريكي مقابل 

الموارد المتاحة في إطار التجديد  مجموعإجمالي برنامج القروض والمنح بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة  من

 المبينة أعاله. الثاني عشر لموارد الصندوق

 توزيع موارد التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق: سيناريو الحالة األساسية -ثانيا

، آلية الحصول على الموارد المقترضة. مع إنشاء عشر لموارد الصندوقتوزيع موارد التجديد الثاني  -14

. ولذلك سينتج العرض المالي للموارد آلية مزدوجة هسيستخدم الصندوق بدءا من التجديد الثاني عشر لموارد

 نظام تخصيص الموارد على أساس األداءموارد ن مزيج من الموارد األساسية/ع -رهنا باألهلية  -للصندوق 

. ويحلل القسم التالي )سيناريو الحالة آلية الحصول على الموارد المقترضةموارد الموارد المقترضة/و

عبر مجموعات البلدان المختلفة، مع األخذ في  إجماالكل من البلدان الفردية وعلى األساسية( توزيع الموارد 

                                                   

مليون دوالر  50باإلضافة إلى ذلك، وعند تخصيص موارد إطار القدرة على تحمل الديون، نظرت اإلدارة في مظروف احتياطي قدره  5

الديون. ة في المحتملبالزيادة يتعلق  سيسمح هذا االحتياطي للصندوق باعتماد نهج متحفظ في البداية فيماو(. GC 44/L.6/Rev.1أمريكي )

ن واإلدارة عن كثب توقعات الديون واإلعالنات األخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما يتعلق بمبادرة تعليق خدمة الدي وترصد

ارة باالستفادة من بعض سيسمح االحتياطي لإلدومجموعة العشرين.  بلدانتعليق الديون بموجب اإلطار المشترك الذي تدعمه /وتخفيف

الديون  آفاقوفي التكيف مع التغيرات في  منخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياالالمرونة في توفير الموارد للبلدان 

 .من تخصيص هذه الموارد في المرحلة المبكرة من الدورة الجديدة واتجاهات االقتصاد الكلي خالل الدورة، بدال
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آلية الحصول على الموارد و اس األداءنظام تخصيص الموارد على أساالعتبار القيمة اإلجمالية لكل من موارد 

 دون أي تعديالت. المقترضة

التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، سيوزع الخاصة بمشاورات هيئة العلى النحو المتفق عليه خالل و -15

نظام تخصيص الموارد  معادلةالصندوق الموارد األساسية للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق باستخدام 

ألول مرة منذ إصالح إطار و 2017.6التي وافق عليها المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول  ألداءعلى أساس ا

على البلدان المؤهلة إلطار القدرة  وزعتموارد تقسيم الموارد األساسية إلى جرى القدرة على تحمل الديون، 

 يتعيناألساسية التي  والموارد -منح ال على قةالمطبشروط لل وفقاالتي تتلقى هذه األموال  -على تحمل الديون 

المتعلقة بنظام  الشروط، من حيث وهذ التقسيم يعنيبلدان إطار القدرة على تحمل الديون. غير تخصيصها ل

 لبلدان المنخفضة الدخلا -على مجموعتين من البلدان  المعادلة، تطبيق تخصيص الموارد على أساس األداء

البلدان المنخفضة و، طار القدرة على تحمل الديونالمؤهلة إل ل من الشريحة الدنيالبلدان المتوسطة الدخوا

نظام شيا مع المبادئ التوجيهية لا. وتملإلطار غير المؤهلة لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياواالدخل 

يصل أي بلد إلى  ، يجري أيضا تطبيق المخصصات الدنيا والقصوى. ولمتخصيص الموارد على أساس األداء

خصصات سان تومي وبرينسيبي كانت مو 7مليون دوالر أمريكي(. 168.75الحد األقصى للتخصيص )

 مليون دوالر أمريكي(. 4.5الحد األدنى من المخصصات ) وبالتالي حصلت علىأقل من الحد األدنى،  وفانواتو

كما هو مبين في و .الموارد األساسيةلقة بالمتعاألداء مقابل التزامات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  -16

، يتجاوز الصندوق في سيناريو الحالة األساسية جميع التزامات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 2الجدول 

 بشأن توزيع الموارد األساسية، سواء من حيث األداء مقابل أهداف التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

في المائة من الموارد  62أكثر من على أفريقيا  تحصللحادي عشر لموارد الصندوق. وبالمقارنة مع التجديد او

المخصصة  الحصةزيد ت. ومنها في المائة 58ما يقرب من على أفريقيا جنوب الصحراء  بينما تحصلاألساسية 

تعكس هذه و .في المائة 34أكثر من وتصل إلى كبير بشكل لبلدان ذات األوضاع الهشة من الموارد األساسية ل

نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، والتي تضمن وصول الجزء األكبر  لمعادلةالنتيجة األداء الفعال 

 .2ضعفا، وفقا للجدول فقرا و كثراألمن الموارد األساسية إلى مجموعات البلدان 

 2الجدول 

 بتوزيع الموارد األساسية األداء مقابل التزامات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق فيما يتعلق

 
 التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

         االلتزامات مقابل الموارد األساسية

 األساسيةالموارد  

النسبة 

 األساسيةالموارد  المئوية

النسبة 

 المئوية

 % 62.3 913 032 423 1 % 62.1 052 673 798 1 (في المائة 55التزام = >أفريقيا )

 % 58.0 476 094 325 1 % 58.7 823 669 699 1 (في المائة 50التزام = >أفريقيا جنوب الصحراء )

 % 34.7 922 236 792 % 25.1 416 415 726 (في المائة 25التزام = >البلدان التي تعاني من أوضاع هشة )

 100) من الشريحة الدنيا لبلدان المتوسطة الدخلوا لبلدان المنخفضة الدخلا

 % 100  % 90  في المائة(

 

ليها بناء على الطلب وبما يتماشى عصول سيكون الحوفيما يتعلق بالموارد المقترضة، الموارد المقترضة.  -17

 نيسان/التي وافق عليها المجلس في أبريل آلية الحصول على الموارد المقترضةمع المبادئ الموضحة في وثيقة 

بلدا في  78بلدا من أصل  52على معايير االختيار واألهلية الموضحة أعاله، جرى تحديد . وبناء 2021

هذه . ومن بين لية الحصول على الموارد المقترضةمؤهلة آل على أنهاالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق 

                                                   

 .EB 2017/121/R.3ثيقة الو 6
آلية في المائة على أساس المبلغ اإلجمالي لموارد نظام تخصيص الموارد على أساس األداء و 5ب الحد األقصى للتخصيص البالغ حتسيُ  7

 .مليون دوالر أمريكي 3.375، أي الحصول على الموارد المقترضة
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 12، وريحة الدنيالبلدان المتوسطة الدخل من الشمن ا 29، ولبلدان المنخفضة الدخلمن ا 11، هناك البلدان

لية لموارد المتاحة للبلدان المؤهلة آلامجموع . وألغراض تقييم لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليامن ا

لية الحصول على مثالي أو إرشادي آلاإلدارة سيناريو توزيع  وضعت، الحصول على الموارد المقترضة

لية الحصول ن متاحة إذا أعربت جميع البلدان المؤهلة آليحدد المبالغ القطرية التي ستكو الموارد المقترضة

 على الموارد المتاحة. لتعن الطلب وحص على الموارد المقترضة

لحافظة كحد أدنى  BBتصنيف متوسط ( استهداف 1وقد جرى ذلك مع األخذ في االعتبار التزامين رئيسيين: ) -18

صول حالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بشأن  ( التزام2) ؛الشاملة آلية الحصول على الموارد المقترضة

في المائة من برنامج القروض والمنح. وعند  20إلى  11لى ع لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العلياا

 5األقصى البالغ  حدفي االعتبار الأيضا  وضعاإلرشادية،  آلية الحصول على الموارد المقترضةتحديد مبالغ 

أي بلد )الموارد األساسية والمقترضة(. أن يحصل عليه ج القروض والمنح الذي يمكن في المائة من برنام

توضيحية فقط، وال تأخذ في الألغراض ل مقدمةمن المهم للغاية مراعاة أن هذه المبالغ اإلرشادية غير أنه 

 الفعلي.القطري االعتبار الطلب 

 تحصل. وفي هذا السيناريو، 3في الجدول  مقترضةآلية الحصول على الموارد الالتوزيع الناتج لموارد ويرد  -19

، وتحصل آلية الحصول على الموارد المقترضةفي المائة من موارد  8.5حوالي على  لبلدان المنخفضة الدخلا

في  45على حوالي  لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العلياوا لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياا

لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة ، الذي يحدد الموارد المتاحة ل18ا. وفيما يتعلق بااللتزام المائة لكل منهم

لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة ا تحصلفي المائة من برنامج القروض والمنح،  20إلى  11بنسبة  العليا

لتوزيع اإلرشادي للموارد النسبة لوبضمن نطاق الهدف. وهو ما يقع بوضوح في المائة،  14حوالي على  العليا

آلية الحصول  يمكن أن تستفيد منهذه البلدان  وبالنظر إلى أن، لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العلياعلى ا

ويبقى  8مليون دوالر أمريكي. 15المحتمل قدره  للمظروففقط، جرى تحديد حد أدنى  على الموارد المقترضة

ويمكن توزيعه  مخصصمليون دوالر أمريكي غير  19البالغ  الموارد المقترضةآلية الحصول على احتياطي 

 أو أعلى. B ذي تصنيفعلى أي بلد 

 3الجدول 

 بحسب فئة الدخل - BBإلى متوسط تصنيف للحافظة قدره يؤدي  آلية الحصول على الموارد المقترضةتوزيع موارد 

 فئة الدخل

آلية الحصول على الموارد موارد 
 المقترضة

 النسبة المئوية )بالدوالر األمريكي(

 % 8.6  000 000 92 لبلدان المنخفضة الدخلا

 % 45.8 000 000 490 لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياا

 % 45.7 000 000 489 البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا

 % 100 000 000 071 1 المجموع

  000 000 19 وارد المقترضةآلية الحصول على الماحتياطي 

مليار دوالر  3.5من برنامج القروض والمنح ) لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليااحصة 

 % 14.0  (أمريكي

 

من ، كما هو مبين في الفقرات السابقة، امتثل الصندوق لجميع االلتزامات المتعلقة بتوزيع الموارد األساسية -20

. وأظهر أيضا أنه إذا جرى تخصيص موارد صيص الموارد على أساس األداءنظام تخ معادلةخالل تطبيق 

لجميع البلدان المؤهلة بناء على تصنيفات المخاطر القطرية، يمكن  آلية الحصول على الموارد المقترضة

مع الحفاظ  اإلرشادية آلية الحصول على الموارد المقترضةلحافظة  BB قدره تصنيفللشامل تحقيق متوسط 
                                                   

من متوسطة الدخل الوالبلدان  خفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيامنالالخاصة بالبلدان  المظاريفوبالتالي، قد تختلف  8

تستفيد من آلية الحصول على الموارد  ة الدخل من الشريحة العليان البلدان المتوسطنظرا ألفي نفس فئة االئتمان الواقعة  الشريحة العليا

 .حصرياالمقترضة 
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لى الموارد ع لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العلياصول احتعهد به بشأن ما على االلتزام الأيض

 المقترضة.

الفقرات التالية إجمالي  وتتناول. توزيع موارد التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق عبر مجموعات الدخل -21

آلية حسب فئة الدخل، بافتراض أن موارد توزيع موارد التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق عبر البلدان ب

أدناه،  4 مطلوبة وموزعة وفقا للسيناريو اإلرشادي. وكما يتضح من الجدول الحصول على الموارد المقترضة

 ينينخفضان انخفاضا كبيرا بين التجديد لبلدان المنخفضة الدخلل فإن حصة مجموع الموارد والمبلغ االسمي

لبلدان المنخفضة نصف ا إن إلى عدة أسباب. حيثرد الصندوق. ويرجع ذلك الحادي عشر والثاني عشر لموا

إطار التي تحصل على موارد التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق هي من بلدان بلدا  24البالغ عددها  الدخل

موارد أن تحصل عليه يعادل مبلغ  ي يمكنذوهذا يعني أن مبلغ الموارد األساسية ال. القدرة على تحمل الديون

حجم موارد ينخفض و للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. جانبا لذي وضعاالديون إطار القدرة على تحمل 

. 1مقارنة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، كما هو مبين في الجدول  إطار القدرة على تحمل الديون

آلية الحصول على الموارد  لالستفادة منغير مؤهلة  لديونإطار القدرة على تحمل ابلدان  باإلضافة إلى أن

غير أن االنخفاض في الموارد المتاحة لها من خالل األموال المقترضة.  أن تزيد وبالتالي ال يمكن المقترضة

الموارد المخصصة للبلدان المنخفضة الدخل ال يقتصر فقط على البلدان المنخفضة الدخل المؤهلة إلطار القدرة 

، فإن إطار القدرة على تحمل الديون الخارجة عن لبلدان المنخفضة الدخلعند النظر إلى ا. وتحمل الديونعلى 

شهد أيضا انخفاضا كبيرا في إجمالي ت لية الحصول على الموارد المقترضةمؤهال آلبلدا  11من أصل  7

في  ا( المتاحة لهلمقترضةآلية الحصول على الموارد او نظام تخصيص الموارد على أساس األداءالموارد )

في  لبلدان المنخفضة الدخلمن اخمسة إال لالعرض المالي وال يزيد التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. 

 لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق مقارنة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.ا

كبير في  بشكللها  ةا تزداد مبالغ التمويل المتاح، بينملبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياوفيما يتعلق با -22

التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، فإن االختالفات بين البلدان في هذه الفئة حادة إلى حد ما. وعلى سبيل 

 إطار القدرة على تحمل الديونالخارجة عن  لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيامن ا 10فإن المثال، 

تخصيص  ا فيستة منها انخفاضتشهد و آلية الحصول على الموارد المقترضةلى موارد عصول حللغير مؤهلة 

البلدان  مقارنة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. ومن أصل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

ية الحصول على الموارد لمؤهلة آلال لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيامن ا التسعة والعشرين المتبقية

لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في اتسعة منها انخفاضا في إجمالي عروضها المالية  تشهد، المقترضة

 مقارنة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

 4الجدول 

 التوزيع المالي للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بحسب فئة الدخل

بحسب فئة  الصندوق اني عشر لمواردتوزيع موارد التجديد الث
 الدخل

التجديد الحادي عشر 
 لموارد الصندوق

  
التجديد الثاني عشر 
   لموارد الصندوق

 النسبة المئوية مجموع الموارد النسبة المئوية مجموع الموارد فئة الدخل

 % 30.5  360 009 025 1 % 46.3 997 175 538 1 لبلدان المنخفضة الدخلا

 % 54.8  640 990 841 1 % 41.8 572 800 389 1 لمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيالبلدان اا

 % 14.5  000 000 489 % 11.9 431 023 397 البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا

 % 100  000 000 356 3  % 100 000 000 325 3 المجموع

برنامج من  لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليااحصة 

 % 13.97    (مليار دوالر أمريكي 3.5القروض والمنح )

 

وباختصار، عند النظر إلى سيناريو الحالة األساسية، فإن الجانب اإليجابي هو الوفاء بجميع االلتزامات  -23

المؤسسية الرئيسية في إطار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. غير أن حجم الموارد المتاحة لفرادى 
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سلط التحليل الوارد ين يختلف اختالفا كبيرا بين التجديدين الحادي عشر والثاني عشر لموارد الصندوق. والبلدا

الضوء على أن عرض التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، مقارنة بالتجديد الحادي  22و 21في الفقرتين 

إطار القدرة على تحمل ) الدخل لبلدان المنخفضة( معظم ا1عشر لموارد الصندوق، أقل بالنسبة لما يلي: )

غير  الدنيالبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة ( معظم ا2(؛ )إطار القدرة على تحمل الديونوغير  الديون

المؤهلة  لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا( بعض ا3؛ )لية الحصول على الموارد المقترضةالمؤهلة آل

 .ضةلية الحصول على الموارد المقترآل

منخفضة الدخل والبلدان اللكل من البلدان اإلفرادي  القطريمستوى اليرجع هذا االنخفاض في الموارد على و -24

في األقسام السابقة، يتمثل العامل الدافع  ذُكركما فمن العوامل.  مزيجإلى من الشريحة الدنيا الدخل  المتوسطة

في  خارجهإطار القدرة على تحمل الديون واحة ضمن المتاالنخفاض الكبير في الموارد األساسية  فيالرئيسي 

درجات ذات الالعوامل األخرى، و. همقارنة بالتجديد الحادي عشر لمواردالصندوق التجديد الثاني عشر لموارد 

 قائمة بلدان إطار القدرة على تحمل الديون عبر الدورتين؛تكوين االختالفات في  (1مختلفة من التأثير، هي: )ال

تحديث  (3الحادي عشر والثاني عشر لموارد الصندوق؛ ) ينالتجديدالبلدان في تالفات في قوائم االخ (2)

البلدان االختالفات في تصنيف دخل  (4نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لكل بلد؛ ) معادلةمتغيرات 

داء ومن المتوقع حدوث نظام تخصيص الموارد على أساس األ تشغيلهذه العوامل جزء ال يتجزأ من و. الفردية

درجة تأثير هذه العوامل على الموارد المتاحة للبلدان  غير أنها. نتيجة لتقلبات في المخصصات عبر الدورات 

تظل أقل بكثير من الحجم اإلجمالي للموارد من الشريحة الدنيا الدخل  المتوسطةمنخفضة الدخل والبلدان ال

 المتاحة.

شكل خاص ما يلي: حجم التغييرات عند إجراء مقارنات على المستوى القطري؛ ومن األمور التي تهم اإلدارة ب -25

موارد  تُقدّم لها؛ والعدد الكبير من البلدان التي لبلدان المنخفضة الدخلوحجم االنخفاض في الموارد المتاحة ل

 بين التجديدين الحادي عشر والثاني عشر لموارد الصندوق. أقلإجمالية 

( ضمان حصول أشد البلدان فقرا 1الشواغل، استكشفت اإلدارة خيارا بديال من أجل: )ومن أجل معالجة هذه  -26

( تقليل شدة بعض التخفيضات التي 2( على نصيب أكبر من الموارد اإلجمالية؛ )لبلدان المنخفضة الدخل)ا

 البلدان.فرادى تواجهها 

 إطار القدرة على تحمل الديونر ببلدان وعند االضطالع بهذه العملية، تكون اإلدارة مقيدة عندما يتعلق األم -27

آلية ثابت وال يمكن لهذه البلدان االستفادة من  إطار القدرة على تحمل الديوننظرا ألن المبلغ اإلجمالي لموارد 

. كما تُستبعد من هذه العملية البلدان المدرجة في دورة التجديد الثاني عشر الحصول على الموارد المقترضة

ولكنها غير مدرجة في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، والتي ال يمكن إجراء مقارنة لموارد الصندوق 

، فإن سيناريو الحالة األساسية يخصص لها لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليابشأنها. وفيما يتعلق با

ة من إجمالي برنامج في المائ 14تعادل حوالي  آلية الحصول على الموارد المقترضةبشكل إرشادي موارد 

القروض والمنح، بما يتماشى مع التزامات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وبالتالي، ينصب التركيز 

إطار القدرة الخارجة عن  لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياوا لبلدان المنخفضة الدخلعلى جميع ا

 االموارد عبر هذه المجموعة من البلدان في القسم ثالث. ويجري وصف خيار إعادة توزيع على تحمل الديون

 أدناه.
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نُهج إلعادة تركيز توزيع موارد التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق على أشد  -ثالثا

 البلدان فقرا

توجيه أقصى قدر من  استكشفت اإلدارة خيارا لمعالجة القيود الرئيسية في سيناريو الحالة األساسية، بهدف -28

تقليل التباين بين الدورات في توافر الموارد. وقد ترتب على ذلك وفي الوقت نفسه لى أفقر البلدان الموارد إ

 اتخاذ عدد من الخطوات.

 : تطبيق اإلدارة لحد أقصى على المخصصات القطرية.1الخطوة 

 ،من دورات تجديد الموارد لدورة معينة نظام تخصيص الموارد على أساس األداءعند إعداد مخصصات  -29

عند الضرورة، البلدان تحدد، ، ونظام تخصيص الموارد على أساس األداء معادلةتنظر اإلدارة عادة في نتائج 

. وبالنسبة للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، حددت ما يبررهالتي يكون فيها الحد األقصى للمخصصات 

وهي  – لموارد على أساس األداءنظام تخصيص المقدار موارد  حد أقصىقترح وضع تاإلدارة خمسة بلدان 

بسبب تقييم  -بوليفيا المتعددة القوميات، والفلبين، والجمهورية العربية السورية، وفييت نام  دولةأفغانستان، و

القدرات المؤسسية بما  (2إقراض الصندوق؛ ) االستفادة السابقة من (1على أساس ) يةقدرة االستيعابلمبكر ل

 خرى.الخاصة األقطرية الحاالت لا (3في ذلك حدود الدين؛ )

 .نظام تخصيص الموارد على أساس األداءلاحتياطي  إنشاء: 2الخطوة 

 قصىاألحد الذات للبلدان  ةالمحدد والمبالغ للمعادلةوفقا  ةالمخصصالمبالغ الفرق بين عادة ما يُعاد توزيع  -30

تقترح اإلدارة بالنسبة لجميع و األداء.نظام تخصيص الموارد على أساس  معادلةالبلدان األخرى باستخدام  على

الفرق  ضعوُ ، طار القدرة على تحمل الديونقصى باستثناء أفغانستان، وهي بلد مؤهل إلاألحد الالبلدان ذات 

مليون دوالر أمريكي( واستخدامه لتقليل  85.1) األقصى جانباوالمبلغ  المعادلةبين المخصصات القائمة على 

الموارد الناتج عن  مبلغأعيد توزيع و. 23-21لبلدان المذكورة في الفقرات ل خصصةالتخفيض في الموارد الم

، بدال من وضعه جانبا، مما إطار القدرة على تحمل الديونلى بلدان أخرى في عوضع حد أقصى ألفغانستان 

 9.حمل الديونمليون دوالر أمريكي للبلدان األخرى في إطار القدرة على ت 17.1أدى إلى زيادة إجمالية قدرها 

 .5وترد تفاصيل المخصصات األولية والمحددة للبلدان ذات الحد األقصى في الجدول 

 5الجدول 

 لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقفي المخصصات المقترحة الحد األقصى ل

 )بالدوالر األمريكي(

 الحد األقصى للمبلغ المعادلةالتخصيص القائم على  البلد اإلقليم

 000 000 25 599 136 42 أفغانستان يط الهاديآسيا والمح

 أمريكا الالتينية والكاريبي

جمهورية بوليفيا المتعددة 

 000 000 10 411 394 18 القوميات

 000 000 25 423 967 53 الفلبين آسيا والمحيط الهادي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 000 000 10 766 152 23 الجمهورية العربية السورية وأوروبا

 000 000 25 167 642 59 فييت نام آسيا والمحيط الهادي

 

 : تحديد البلدان التي تشهد انخفاضا في توافر الموارد.3الخطوة 

غير مؤهلة  لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياوا لبلدان المنخفضة الدخلمن ابلدا  22هناك ما مجموعه  -31

قل فيها إجمالي الموارد المقدمة في التجديد الثاني عشر لموارد والتي ي طار القدرة على تحمل الديونإل

من  22عما كانت عليه في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وضمن المجموعة المكونة من  الصندوق

                                                   

 مليون دوالر أمريكي(. 25مليون دوالر أمريكي( والحد األقصى للمبلغ ) 42.1لي المخصص ألفغانستان )هذا يعادل الفرق بين المبلغ األص 9



EB 2022/S12/R.2  

10 

إطار القدرة على تحمل الخارجة عن  لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياوا لبلدان المنخفضة الدخلا

 لبلدان أخرى، بينما يمكن نظام تخصيص الموارد على أساس األداءفإن بعض البلدان مؤهلة فقط ل، الديون

. وسعت اإلدارة إلى النظر في توافر الموارد لكل مجموعة آلية الحصول على الموارد المقترضة االستفادة من

 من البلدان على حدة.

لتعزيز توافر الموارد للبلدان التي  س األداءنظام تخصيص الموارد على أسا: استخدام احتياطي 4الخطوة 

 .نظام تخصيص الموارد على أساس األداء منفقط االستفادة يمكنها 

حددت اإلدارة ثمانية بلدان مؤهلة من بين البلدان المدرجة على قائمة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق،  -32

، وجميعها من ار القدرة على تحمل الديونإط، وخارجة عن نظام تخصيص الموارد على أساس األداءل فقط

نظام تخصيص . وتشهد دولتان زيادة في مخصصاتها بموجب لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياا

)الكونغو وزمبابوي( وتشهد ستة بلدان تخصيصا أقل مقارنة بالتجديد الحادي عشر  الموارد على أساس األداء

وتي، وغانا، وكينيا، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وموريتانيا. لموارد الصندوق: الكاميرون، وجيب

مليون دوالر أمريكي. وباستخدام احتياطي  47.9وبالتركيز على هذه البلدان الستة، جرى تحديد فجوة قدرها 

يمكن تغطية هذه الفجوة  أعاله، 2ة وفي الخطالذي جرى إنشاؤه  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء

نظام تخصيص الموارد على أساس الكامل. واتخاذ هذه الخطوة يعني حصول جميع البلدان التي ال تخضع إال لب

على مخصصات تعادل مخصصاتها في التجديد الحادي  طار القدرة على تحمل الديونغير المؤهلة إل األداء

مليون دوالر  37.3إلى  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءعشر لموارد الصندوق. وينخفض احتياطي 

 أمريكي.

نظام تخصيص ضافية لاإلموال األو نظام تخصيص الموارد على أساس األداء: استخدام احتياطي 5الخطوة 

لية الحصول على المؤهلة آل لبلدان المنخفضة الدخللتعزيز توافر الموارد ل الموارد على أساس األداء

 .الموارد المقترضة

لية . من بين البلدان المؤهلة آللية الحصول على الموارد المقترضةآللمؤهلة ا لبلدان المنخفضة الدخلا -33

لتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق أقل في اوالتي يكون عرضها المالي  الحصول على الموارد المقترضة

من  1010بلدان المنخفضة الدخل والمن مما كان عليه في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، هناك سبعة 

مليون  82.1مليون دوالر أمريكي و 71.9قدره  اعجز وتسجل، لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياا

، استكشفت اإلدارة خيارات لسد الفجوة بأموال لبلدان المنخفضة الدخلدوالر أمريكي على التوالي. وبالنسبة ل

شروط اإلقراض لجميع الموارد  من أجل الحفاظ على نفس نظام تخصيص الموارد على أساس األداءمن 

 المتاحة لها.

 37.3) نظام تخصيص الموارد على أساس األداءولتحقيق ذلك، باإلضافة إلى استخدام االحتياطي المتبقي ل -34

نظام تخصيص الموارد مليون دوالر أمريكي على النحو المشار إليه أعاله(، حددت اإلدارة المزيد من أموال 

نظام تخصيص الموارد على أساس موارد  تزيدتطبيق حد أقصى على البلدان التي من خالل  على أساس األداء

في المجموع سبعة بلدان  هيفي التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. والمتاحة لها  ةجمالياإلالموارد و األداء

لى لية الحصول عالبعض اآلخر مؤهل آلفقط و نظام تخصيص الموارد على أساس األداءها وفقا ل)بعض

جمهورية تنزانيا وغينيا، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، وهي (: الموارد المقترضة

نظام مليون دوالر أمريكي في  47.7هذه البلدان فائض قدره  لدىتوغو وزمبابوي. وإجماال، والمتحدة، 

مليون دوالر أمريكي( مقارنة  98.2الموارد قدره  من)وفائض إجمالي  تخصيص الموارد على أساس األداء

 بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.

                                                   

مراعاة الحد متعددة القوميات(، التي تعاني من عجز بعد ال -، باإلضافة إلى بوليفيا )دولة يةحالة األساسالتسعة بلدان كما تم تحديدها في  10

 .23إلى  22إلى زيادة عدد البلدان التي لديها عجز من  ذلكيؤدي ورة. خيار اإلدااألقصى المنصوص عليه في 
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اإلدارة  وضعت، لية الحصول على الموارد المقترضةالمؤهلة آل لبلدان المنخفضة الدخلولسد الفجوة المتبقية ل -35

المتاحة للبلدان المذكورة أعاله بطريقة ال  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءموارد حدا أقصى لمقدار 

مليون دوالر أمريكي(. ويتحقق  34.6) المتبقية من الموارد الالزم لسد الفجوة الدقيقتأخذ منها سوى المبلغ 

. نظام تخصيص الموارد على أساس األداءهذه البلدان بموجب  في المائة من فائض 73ذلك من خالل أخذ 

نظام تخصيص الموارد على حجم موارد ظل يفائضها بهذه الطريقة،  تخفيضبعد واألهم من ذلك، أنه حتى 

هذه البلدان بشكل عام أعلى في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق عنه في لوتوافر الموارد  أساس األداء

التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. ومن خالل الخطوات الموضحة أعاله، يضمن خيار اإلدارة هذا 

على مستوى من  لية الحصول على الموارد المقترضةالمؤهلة آل لبلدان المنخفضة الدخلصول جميع اح

التجديد الحادي عشر الذي حصلت عليه في  المستوىالموارد في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق يعادل 

 .هنأعلى مأو  لموارد الصندوق

لبلدان المتوسطة الدخل لتحسين توافر الموارد ل قترضةآلية الحصول على الموارد الم: استخدام 6الخطوة 

 .لية الحصول على الموارد المقترضةالمؤهلة آل من الشريحة الدنيا

فيما يتعلق  .لية الحصول على الموارد المقترضةالمؤهلة آل لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياا -36

 يبلغ، لية الحصول على الموارد المقترضةلمؤهلة آلالمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا ا ةالعشر بلدانبال

 يتيسرمليون دوالر أمريكي. ولم  82.1إجمالي عجز مواردها مقارنة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

لسد هذه الفجوة. ولهذا السبب، استكشفت اإلدارة  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءمن تحديد أي تمويل 

، مع الحفاظ على العجزلتغطية  آلية الحصول على الموارد المقترضةإعادة تعديل موارد  ما إذا كان يمكن

آلية الحصول على . وبافتراض الطلب على الموارد، جرى تعديل مبالغ BBقدره تصنيف لمتوسط عام ل

ذا يعني هفإن بحسب البلد، كما هو موضح في السيناريو األساسي. ومن الناحية العملية،  الموارد المقترضة

بعض البلدان نحو لبشكل إرشادي  المخصصة آلية الحصول على الموارد المقترضةجرى تحويل موارد  هأن

 لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، أوصلت اإلدارة جميع اوبالتاليهذه المجموعة األخيرة من البلدان. 

ها في التجديد الحادي المتاح ل مواردالمستوى س نفإلى تقريبا  لية الحصول على الموارد المقترضةالمؤهلة آل

 عشر لموارد الصندوق.

اإلرشادية للبلدان التي  آلية الحصول على الموارد المقترضةتحققت هذه النتيجة من خالل تخفيض موارد قد و -37

ضمن نفس مجموعات التصنيف، لضمان التي تقع تعديالت بين البلدان  أُجريتلديها فائض. وبتعبير أدق، 

يتعين . واإلرشادية آلية الحصول على الموارد المقترضةلحافظة  BB قدره تصنيفلحفاظ على متوسط ا

ن في هذا النهج. أوال، جرى تقاسم األموال بين البلدان ضمن نفس مجموعة التصنيف، من ينقطتعلى التأكيد 

آلية الحصول على الموارد الطلب على  يوضعثانيا، لم وتلك التي لديها فائض إلى تلك التي لديها عجز. 

 .إرشاديةفي االعتبار في هذا الخيار، وبالتالي تظل المظاريف النهائية  المقترضة

 باختصار:

األداء مقابل التزامات التجديد الثاني عشر لموارد  فضال عنخيار اإلدارة لتوزيع الموارد،  6يلخص الجدول  -38

في قة بالموارد األساسية وزيادة األداء، مع زيادة الصندوق. ويجري الحفاظ على جميع االلتزامات المتعل

ألفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء والبلدان ذات األوضاع الهشة. وباإلضافة إلى المخصصة حصص الموارد 

لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة وا لبلدان المنخفضة الدخلذلك، في حين أن حصص إجمالي الموارد ل

الموارد  فإنالمبالغ المطلقة للتمويل، بفقط،  اطفيف تغيراتتغير  ة الدخل من الشريحة العليالبلدان المتوسطوا الدنيا

المخصصة تزداد الموارد كما ، مليون دوالر أمريكي 27بنحو  تزداد لبلدان المنخفضة الدخلالمخصصة ل

ا، يضمن خيار اإلدارة أخيرومليون دوالر أمريكي.  22.5بنحو  لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليال

على نفس القدر من الموارد تقريبا كما  إطار القدرة على تحمل الديونالخارجة عن حصل جميع البلدان أن ت

 عليه من قبل.تحصل بلدا على أكثر مما كانت  24في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، مع حصول 
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 6الجدول 

موارد نظام تخصيص الموارد  على وضع حد أقصىالثاني عشر لموارد الصندوق بعد  خيار اإلدارة: توزيع العرض المالي للتجديد

 هاوإعادة توزيع على أساس األداء وآلية الحصول على الموارد المقترضة

 
 التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

             االلتزامات مقابل الموارد األساسية

 الموارد األساسية قليماإل

النسبة 

   الموارد األساسية المئوية

النسبة 

 المئوية

 % 66.5   009 756 518 1 % 62.1 052 673 798 1 (المائة في 55 التزام= >)أفريقيا 

 % 62.2   062 818 420 1 % 58.7 823 669 699 1 (المائة في 50 التزام= >)أفريقيا جنوب الصحراء 

 25 التزام= >)عاني من أوضاع هشة البلدان التي ت

 % 34.5   553 490 788 % 25.1 416 415 726 (المائة في

 توزيع الموارد بحسب فئة الدخل
            

 فئة الدخل
 مجموع الموارد

النسبة 

 الموارد األساسية المئوية

النسبة 

 مجموع الموارد المئوية

النسبة 

 المئوية

 % 31.2 108 059 052 1 % 42.5 108 059 971 % 46.3 997 175 538 1 لبلدان المنخفضة الدخلا

 % 53.7 892 440 812 1 % 57.5 892 940 313 1 % 41.8 572 800 389 1 لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياا

 % 15.1 000 500 511 % 0.0  -  % 11.9 431 023 397 البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا

 % 100.0 000 000 376 3 % 100.0 000 000 285 2 % 100.0 000 000 325 3 وعالمجم

لبلدان المتوسطة الدخل من احصة إجمالي 

      من برنامج القروض والمنح الشريحة العليا
14.6 % 

 

 االستنتاج بشأن خيارات توزيع موارد التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق -رابعا

ضمان االمتثال اللتزامات التجديد وإلى أقصى حد فقرا البلدان  شدالموارد المتاحة أل ةزياداإلدارة على تحرص  -39

 .الثاني عشر لموارد الصندوق من حيث توزيع الموارد األساسية واإلجمالية

الوارد و اإلدارةالمقدم من خيار البديل الو ايضمن كل من سيناريو الحالة األساسية الموصوف في القسم ثانيو -40

موارد التوزيع  7الصندوق. ويوضح الجدول  الثاني عشر لموارد الوفاء بالتزامات التجديد اثالثم في القس

 .اإلدارةالذي وضعته خيار اللتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق عبر السيناريو األساسي وة لجمالياإل

 7الجدول 

 مقارنة توزيع الموارد عبر المناطق وفئات الدخل

    

  

 المبلغ 
 دوالر األمريكي()بال

الحصة من 
 الموارد

 المبلغ 
 )بالدوالر األمريكي(

الحصة من 
 الموارد

 فئات الدخل

 % 31.2 108 059 052 1 % 30.5 360 009 025 1 لبلدان المنخفضة الدخلا

 % 53.7 892 440 812 1 % 54.9 640 990 841 1 لبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياا

 % 15.1 000 500 511 % 14.6 000 000 489 طة الدخل من الشريحة العلياالبلدان المتوس

 % 100.0 000 000 376 3 % 100.0 000 000 356 3 المجموع

التوزيع 

 اإلقليمي

 % 31.6 167 227 068 1 % 33.5 372 431 123 1 أسيا والمحيط الهادي

 % 22.8 162 306 770 % 21.4 750 942 717 أفريقيا الشرقية والجنوبية

 % 9.9 505 504 335 % 10.4 332 425 347 أمريكا الالتينية والكاريبي

 % 12.2 204 936 412 % 12.5 753 545 420 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 % 23.4 962 025 789 % 22.3 793 654 746 الوسطىوأفريقيا الغربية 

 % 100.0 000 000 376 3 % 100.0 000 000 356 3 المجموع
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عند مقارنة خيار الحالة األساسية وخيار اإلدارة، ينجح الخيار األخير في توفير قدر أكبر من الموارد إلى و -41

، بشرط أن يتحقق الطلب على موارد إطار القدرة على تحمل الديونالخارجة عن  لبلدان المنخفضة الدخلا

آلية الحصول على الموارد المقترضة  إلرشادي لحافظةللتوزيع اآلية الحصول على الموارد المقترضة وفقا 

 المعدلة.

نجح خيار اإلدارة في تخفيف التخفيضات في الموارد اإلجمالية على مستوى كل بلد على حدة، مما يعود يكما  -42

 .فرديابلدا  22بفائدة على 

ناطق. وبموجب وعلى الصعيد اإلقليمي، تتغير حصص الموارد بشكل طفيف عبر السيناريوهين لمعظم الم -43

أموال على  أفريقيا الشرقية والجنوبيةو أفريقيا الغربية والوسطىكل من  تحصلاإلدارة، المقدم من خيار ال

 قليل.بأكثر 

لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء وفقا تفاصيل مخصصات فرادى البلدان  األول وترد في الملحق -44

 السيناريو األساسي وخيار اإلدارة. بموجبرشادية ومبالغ آلية الحصول على الموارد المقترضة اإل

اإلدارة والموافقة عليه على النحو الموصوف أعاله، المقدم من خيار ال استعراضالمجلس التنفيذي مدعو إلى و -45

في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.  منخفضة الدخلالللبلدان من أجل زيادة مستوى الموارد المتاحة 

 .2022 شباط/في دورته في فبراير المحافظينخيار على مجلس سيُعرض هذا الو
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والمبالغ اإلرشادية في إطار آلية  عشر لموارد الصندوق الثانيومخصصات التجديد  2021الدرجات القطرية لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء لعام 

 2024-2022للفترة  الحصول على الموارد المقترضة

 1الجدول 

 ط الهاديآسيا والمحي

 خيار اإلدارة      السيناريو األساسي       

 فئة الدخل البلد
شروط 

 اإلقراض

بلد مؤهل 

لية الحصول آل

على الموارد 

 المقترضة

  )نعم/ال(

مخصصات نظام 

تخصيص الموارد 

على أساس األداء 

في إطار التجديد 

الحادي عشر 

 لموارد الصندوق

مخصصات نظام 

تخصيص الموارد 

داء على أساس األ

في إطار التجديد 

الثاني عشر لموارد 

 الصندوق

 آلية الحصول على

مبالغ الموارد المقترضة )

 (إرشادية

نظام تخصيص الموارد على 

آلية الحصول أساس األداء + 
 على الموارد المقترضة

مخصصات نظام 

تخصيص الموارد 

على أساس األداء 

في إطار التجديد 

الثاني عشر لموارد 

 الصندوق

 لحصول علىآلية ا

مبالغ الموارد المقترضة )

 (إرشادية

نظام تخصيص 

الموارد على أساس 

آلية األداء + 
الحصول على 
 الموارد المقترضة

منح  البلدان المنخفضة الدخل أفغانستان

بموجب 

إطار القدرة 

على تحمل 

 الديون

  000 000 25 -  000 000 25  599 136 42 -  599 136 42  000 000 50 ال

  985 276 119  000 000 33  985 276 86  417 277 106  000 000 20  417 277 86  882 702 119 نعم مختلطة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا الديشبنغ

تيسيرية  البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا بوتان

 للغاية

  982 934 13  000 000 5  982 934 8  027 935 23  000 000 15  027 935 8  031 281 11 نعم

  025 909 52  000 000 14  025 909 38  220 909 48  000 000 10  220 909 38  170 395 54 نعم مختلطة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا كمبوديا

  000 000 168  000 000 168 -  000 000 168  000 000 168 -  532 995 134 نعم عادية البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا الصين

  849 727 167  000 000 25  849 727 142  564 728 167  000 000 25  564 728 142  000 250 166 نعم عادية البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا الهند

  254 176 118  000 000 60  254 176 58  545 176 118  000 000 60  545 176 58  555 355 84 نعم ةعادي البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا إندونيسيا

جمهورية الو الديمقراطية 

 6الشعبية

  685 237 13 -  685 237 13  074 693 8 -  074 693 8  685 237 13 ال مختلطة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

  263 327 15  000 000 5  263 327 10  315 327 20  000 000 10  315 327 10 - نعم عادية المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياالبلدان  منغوليا

تيسيرية  البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا نيبال

 للغاية

  070 535 78  000 000 40  070 535 38  263 535 58  000 000 20  263 535 38  934 848 78 نعم

  955 120 111  000 000 7  955 120 104  476 121 112  000 000 8  476 121 104  237 546 111 نعم مختلطة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا باكستان

  114 830 26 -  114 830 26  248 830 26 -  248 830 26 - ال مختلطة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا بابوا غينيا الجديدة

  000 000 85  000 000 60  000 000 25  423 967 113  000 000 60  423 967 53 - نعم عادية البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا الفلبين

تيسيرية  البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا جزر سليمان

 للغاية

  984 150 14  000 500 4  984 650 9  033 151 14  000 500 4  033 651 9 - نعم

فائقة  البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا فانواتو

التيسيرية/

تيسيرية 

 للغاية

  000 000 9  000 500 4  000 500 4  000 000 9  000 500 4  000 500 4 - نعم

  000 000 50  000 000 25  000 000 25  167 642 84  000 000 25  167 642 59  000 000 43 نعم ديةعا البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا فييت نام
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 2الجدول 

 أفريقيا الشرقية والجنوبية

       

السيناريو 

 خيار اإلدارة      األساسي

 شروط اإلقراض فئة الدخل البلد

لية بلد مؤهل آل

الحصول على 

 الموارد المقترضة

  )نعم/ال(

صصات نظام مخ

تخصيص الموارد على 

أساس األداء في إطار 

التجديد الحادي عشر 

 لموارد الصندوق

مخصصات نظام تخصيص 

الموارد على أساس األداء 

في إطار التجديد الثاني 

 عشر لموارد الصندوق

آلية الحصول 

 على

الموارد المقترضة 

 (مبالغ إرشادية)

نظام تخصيص الموارد 

 آليةعلى أساس األداء + 
الحصول على الموارد 

 المقترضة

مخصصات نظام 

تخصيص الموارد 

على أساس األداء في 

إطار التجديد الثاني 

عشر لموارد 

 الصندوق

آلية الحصول 

 على

الموارد المقترضة 

 (مبالغ إرشادية)

نظام تخصيص 

الموارد على أساس 

آلية األداء + 
الحصول على 
 الموارد المقترضة

  209 211 28  000 000 10  209 211 18  300 711 22  000 500 4  300 211 18  999 754 29 نعم عادية الدخل من الشريحة الدنيا البلدان المتوسطة أنغوال

منح بموجب إطار  البلدان منخفضة الدخل بوروندي

القدرة على تحمل 

 الديون

  103 379 44 -  103 379 44  204 456 42 -  204 456 42  876 654 63 ال

فائقة  البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا ر القمرجز

التيسيرية/تيسيرية 

 للغاية

  782 575 9  000 500 4  782 075 5  808 075 13  000 000 8  808 075 5  027 380 9 نعم

منح بموجب إطار  البلدان منخفضة الدخل إسواتيني

القدرة على تحمل 

 الديون

  687 396 15 -  687 396 15  565 729 14 -  565 729 14  751 079 37 ال

  894 571 13  000 500 4  894 071 9  940 571 13  000 500 4  940 071 9 - نعم عادية البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا إريتريا 

منح بموجب إطار  البلدان منخفضة الدخل إثيوبيا 

القدرة على تحمل 

 الديون

  748 203 78 -  748 203 78  262 815 74 -  262 815 74  064 990 129 ال

  020 810 76 -  020 810 76  320 925 60 -  320 925 60  020 810 76 ال مختلطة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا كينيا 

  839 234 20  000 000 5  839 234 15  915 234 25  000 000 10  915 234 15  036 199 16 نعم مختلطة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا ليسوتو 

فائقة  البلدان منخفضة الدخل مدغشقر 

التيسيرية/تيسيرية 

 للغاية

  309 502 83  000 000 8  309 502 75  685 896 72  000 000 8  685 896 64  309 502 83 نعم

فائقة  البلدان منخفضة الدخل مالوي 

تيسيرية /التيسيرية

 للغاية

  874 783 83  000 000 8  874 783 75  709 805 64  000 000 8  709 805 56  874 783 83 نعم

منح بموجب إطار  البلدان منخفضة الدخل موزامبيق

القدرة على تحمل 

 الديون

  959 309 49 -  959 309 49  411 173 47 -  411 173 47  718 363 85 ال

فائقة  نخفضة الدخلالبلدان م رواندا 

التيسيرية/تيسيرية 

 للغاية

  104 272 54  000 000 10  104 272 44  326 272 59  000 000 15  326 272 44  273 471 54 نعم

منح بموجب إطار  البلدان منخفضة الدخل جنوب السودان

القدرة على تحمل 

 الديون

  547 833 9 -  547 833 9  470 407 9 -  470 407 9  989 866 9 ال

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

  734 508 66  000 000 5  734 508 61  837 725 78  000 000 10  837 725 68  000 800 58 نعم تيسيرية للغاية البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

فائقة  البلدان منخفضة الدخل أوغندا

التيسيرية/تيسيرية 

 للغاية

  042 567 99  000 000 10  042 567 89  024 111 77  000 000 10  024 111 67  042 567 99 نعم

  308 145 37 -  308 145 37  973 029 41 -  973 029 41  318 687 35 ال تيسيرية للغاية البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا زمبابوي
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 3الجدول 

 أمريكا الالتينية والكاريبي

 خيار اإلدارة      يو األساسيالسينار       

 فئة الدخل البلد
شروط 

 اإلقراض

لية بلد مؤهل آل

الحصول على 

الموارد 

 المقترضة

  )نعم/ال(

مخصصات نظام 

تخصيص الموارد على 

أساس األداء في إطار 

التجديد الحادي عشر 

 لموارد الصندوق

مخصصات نظام تخصيص 

الموارد على أساس األداء 

ثاني في إطار التجديد ال

 عشر لموارد الصندوق

 آلية الحصول على

مبالغ الموارد المقترضة )

 (إرشادية

نظام تخصيص الموارد على 

آلية الحصول أساس األداء + 
 على الموارد المقترضة

مخصصات نظام 

تخصيص الموارد 

على أساس األداء في 

إطار التجديد الثاني 

عشر لموارد 

 الصندوق

 آلية الحصول على

رضة الموارد المقت

 (مبالغ إرشادية)

نظام تخصيص 

الموارد على أساس 

آلية األداء + 
الحصول على 
 الموارد المقترضة

البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة  األرجنتين

 العليا

  000 000 15  000 000 15 -  000 000 15  000 000 15 -  915 131 13 نعم عادية

يحة البلدان المتوسطة الدخل من الشر بوليفيا 

 الدنيا

  000 000 23  000 000 13  000 000 10  411 394 28  000 000 10  411 394 18  282 601 23 نعم عادية

البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة  البرازيل

 العليا

  000 000 36  000 000 36 -  000 000 30  000 000 30 -  394 659 35 نعم عادية

الدخل من الشريحة  البلدان المتوسطة كولومبيا

 العليا

  000 000 50  000 000 50 -  000 000 50  000 000 50 - - نعم عادية

الجمهورية 

 الدومينيكية

البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة 

 العليا

  000 000 20  000 000 20 -  000 000 20  000 000 20 -  596 375 12 نعم عادية

لدخل من الشريحة البلدان المتوسطة ا السلفادور

 الدنيا

  368 326 16  000 500 4  368 826 11  428 826 19  000 000 8  428 826 11 - نعم عادية

البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة  غواتيماال

 العليا

  000 000 20  000 000 20 -  000 000 20  000 000 20 -  549 339 11 نعم عادية

لدخل من الشريحة البلدان المتوسطة ا هايتي

 الدنيا

منح 

بموجب 

إطار 

القدرة على 

تحمل 

 الديون

  832 471 22 -  832 471 22  152 498 21 -  152 498 21  139 810 23 ال

البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة  هندوراس

 الدنيا

  304 706 12  000 000 5  304 706 7  342 706 22  000 000 15  342 706 7 - نعم مختلطة

البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة  المكسيك

 العليا

  000 000 60  000 000 60 -  000 000 60  000 000 60 -  817 452 38 نعم عادية

البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة  بيرو

 العليا

  000 000 60  000 000 60 -  000 000 60  000 000 60 -  777 968 23 نعم عادية

 



 

 

ق
ح
المل

 
ل
ألو

ا
 

E
B

 2
0

2
2

/S
1
2

/R
.2

 

1
7

 

 4ول الجد

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 شروط اإلقراض فئة الدخل البلد

بلد مؤهل 

لية آل

الحصول 

على الموارد 

 المقترضة

  )نعم/ال(

مخصصات نظام 

تخصيص الموارد على 

أساس األداء في إطار 

التجديد الحادي عشر 

 لموارد الصندوق

  

السيناريو 

 خيار اإلدارة     األساسي

نظام مخصصات 

تخصيص الموارد على 

أساس األداء في إطار 

التجديد الثاني عشر 

 لموارد الصندوق

آلية الحصول 

 على

الموارد 

مبالغ المقترضة )

 (إرشادية

نظام تخصيص 

الموارد على أساس 

آلية األداء + 
الحصول على 
 الموارد المقترضة

مخصصات نظام 

تخصيص الموارد على 

أساس األداء في إطار 

ثاني عشر التجديد ال

 لموارد الصندوق

 آلية الحصول على

مبالغ الموارد المقترضة )

 (إرشادية

نظام تخصيص الموارد 

آلية على أساس األداء + 
الحصول على الموارد 

 المقترضة

  006 617 6    -  006 617 6  455 615 5    -  455 615 5  006 617 6 ال تيسيرية للغاية البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا جيبوتي

  844 354 63  000 000 13  844 354 50  096 355 60  000 000 10  096 355 50  943 534 64 نعم عادية البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا مصر

  000 500 25  000 500 25    -  000 000 15  000 000 15    -  898 561 25 نعم عادية البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا العراق

  000 000 15  000 000 15    -  000 000 15  000 000 15    -  638 087 15 نعم عادية البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا األردن

تيسيرية /التيسيريةفائقة  البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا قيرغيزستان

 للغاية

  948 535 30  000 000 5  948 535 25  076 536 35  000 000 10  076 536 25  443 554 31 نعم

  000 000 21  000 000 21    -  000 000 18  000 000 18    -  972 750 20 نعم عادية البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا مولدوفا

  838 949 71  000 000 40  838 949 31  998 949 81  000 000 50  998 949 31  376 691 36 نعم اديةع البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا المغرب

منح بموجب إطار  البلدان منخفضة الدخل السودان

القدرة على تحمل 

 الديون

  931 868 45    -  931 868 45  478 881 43    -  478 881 43  628 944 62 ال

  000 000 10    -  000 000 10  766 152 23    -  766 152 23  460 211 14 ال تيسيرية للغاية لبلدان منخفضة الدخلا جمهورية مصر العربية

منح بموجب إطار  البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا طاجيكستان

القدرة على تحمل 

 الديون

  043 349 24    -  043 349 24  024 294 23    -  024 294 23  000 000 25 ال

  265 633 23  000 000 8  265 633 15  343 633 23  000 000 8  343 633 15  146 897 23 نعم عادية البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا تونس

  000 000 21  000 000 21    -  000 000 18  000 000 18    -  368 000 21 نعم عادية البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا تركيا

  329 127 54  000 000 17  329 127 37  515 127 57  000 000 20  515 127 37  572 000 49 نعم مختلطة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أوزبكستان
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 5الجدول 

 أفريقيا الغربية والوسطى

 

 خيار اإلدارة     السيناريو األساسي       

 شروط اإلقراض فئة الدخل لدالب

لية بلد مؤهل آل

الحصول على 

 الموارد المقترضة

  )نعم/ال(

مخصصات نظام تخصيص 

الموارد على أساس األداء 

في إطار التجديد الحادي 

 عشر لموارد الصندوق

مخصصات نظام 

تخصيص الموارد على 

أساس األداء في إطار 

التجديد الثاني عشر 

 لموارد الصندوق

 ول علىآلية الحص

الموارد المقترضة 

 (مبالغ إرشادية)

نظام تخصيص 

الموارد على أساس 

آلية األداء + 
الحصول على 
 الموارد المقترضة

مخصصات نظام 

تخصيص الموارد على 

أساس األداء في إطار 

التجديد الثاني عشر 

 لموارد الصندوق

آلية الحصول 

 على

الموارد 

مبالغ المقترضة )

 (إرشادية

نظام تخصيص 

موارد على ال

أساس األداء + 

آلية الحصول 
على الموارد 
 المقترضة

 بنن

البلدان المتوسطة الدخل من 

 الشريحة الدنيا

تيسيرية /التيسيريةفائقة 

  710 279 28  000 000 15  710 279 13  777 279 28  000 000 15  777 279 13  862 263 29 نعم للغاية

  269 155 68  000 000 10  269 155 58  055 931 61  000 000 10  055 931 51  269 155 68 نعم للغاية تيسيرية البلدان منخفضة الدخل بوركينا فاسو

 كابو فيردي

البلدان المتوسطة الدخل من 

  786 444 5 -  786 444 5  813 444 5 -  813 444 5 - ال للغاية تيسيرية الشريحة الدنيا

 الكاميرون

خل من البلدان المتوسطة الد

  628 970 46 -  628 970 46  525 125 35 -  525 125 35  628 970 46 ال مختلطة الشريحة الدنيا

 البلدان منخفضة الدخل جمهورية أفريقيا الوسطى

منح بموجب إطار القدرة 

  968 183 18 -  968 183 18  076 396 17 -  076 396 17  100 329 35 ال على تحمل الديون

 ان منخفضة الدخلالبلد تشاد

منح بموجب إطار القدرة 

  246 496 38 -  246 496 38  244 828 36 -  244 828 36  313 683 61 ال على تحمل الديون

جمهورية الكونغو 

 البلدان منخفضة الدخل الديمقراطية

تيسيرية /التيسيريةفائقة 

  045 274 45  000 500 4  045 774 40  026 686 56  000 500 4  026 186 52  778 490 36 نعم للغاية

 الكونغو

البلدان المتوسطة الدخل من 

  684 861 8 -  684 861 8  836 179 11 -  836 179 11  611 991 7 ال مختلطة الشريحة الدنيا

 كوت ديفوار

البلدان المتوسطة الدخل من 

  553 339 33  000 000 14  553 339 19  754 870 41  000 000 20  754 870 21  535 389 18 نعم مختلطة الشريحة الدنيا

 البلدان منخفضة الدخل غامبيا

منح بموجب إطار القدرة 

  110 936 11 -  110 936 11  931 418 11 -  931 418 11  237 270 21 ال على تحمل الديون

 غانا

البلدان المتوسطة الدخل من 

  375 045 46 -  375 045 46  643 782 34 -  643 782 34  375 045 46 ال مختلطة الشريحة الدنيا

 البلدان منخفضة الدخل غينيا

تيسيرية /التيسيريةفائقة 

  573 279 36  000 000 5  573 279 31  339 149 44  000 000 8  339 149 36  826 451 29 نعم للغاية

 البلدان منخفضة الدخل غينيا بيساو

منح بموجب إطار القدرة 

  271 570 11 -  271 570 11  944 068 11 -  944 068 11  405 189 19 ال ديونعلى تحمل ال

 البلدان منخفضة الدخل ليبيريا

تيسيرية /التيسيريةفائقة 

  892 041 34  000 000 8  892 041 26  953 996 31  000 000 8  953 996 23  892 041 34 نعم للغاية

 البلدان منخفضة الدخل مالي

تيسيرية /سيريةالتيفائقة 

  308 655 53  000 500 4  308 155 49  663 968 51  000 500 4  663 468 47  308 655 53 نعم للغاية

 موريتانيا

البلدان المتوسطة الدخل من 

  976 696 23 -  976 696 23  700 354 20 -  700 354 20  976 696 23 ال مختلطة الشريحة الدنيا

 الدخلالبلدان منخفضة  النيجر

تيسيرية /التيسيريةفائقة 

  501 387 88  000 000 8  501 387 80  665 444 78  000 000 8  665 444 70  501 387 88 نعم للغاية

 نيجيريا

البلدان المتوسطة الدخل من 

  636 769 86  000 000 30  636 769 56  920 769 66  000 000 10  920 769 56  926 465 87 نعم مختلطة الشريحة الدنيا

 ساو تومي وبرينسيبي

البلدان المتوسطة الدخل من 

 الشريحة الدنيا

منح بموجب إطار القدرة 

  000 500 4 -  000 500 4  000 500 4 -  000 500 4  051 330 5 ال على تحمل الديون

 السنغال

البلدان المتوسطة الدخل من 

  812 175 52  000 000 22  812 175 30  963 175 45  000 000 15  963 175 30  209 863 51 نعم مختلطة الشريحة الدنيا

 البلدان منخفضة الدخل سيراليون

منح بموجب إطار القدرة 

  553 500 25 -  553 500 25  641 395 24 -  641 395 24  715 825 40 ال على تحمل الديون

  065 461 21  000 000 5  065 461 16  325 886 26  000 000 8  325 886 18  805 550 15 نعم للغاية تيسيرية البلدان منخفضة الدخل توغو
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عشر لموارد  الحاديتنفيذ نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في التجديد 

 (2021-2019الصندوق )

موارد وبالنسبة للتجديد الحادي عشر ل .2021دورة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق في نهاية عام  انتهت -1

الصندوق، تعهدت اإلدارة بعدد من االلتزامات فيما يتعلق بحصة الموارد األساسية الُمخصصة ألفريقيا، 

فريقيا جنوب الصحراء، والبلدان المنخفضة الدخل، والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، والبلدان أو

أوضاع هشة، وفيما يتعلق بالموارد المخصصة المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان التي تعاني من 

بشروط تيسيرية للغاية. وانطبقت هذه االلتزامات في بداية دورة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وتم 

وتتناول الفقرات التالية االستخدام الفعلي للموارد، وعمليات إعادة التخصيص التي جرت،  11الوفاء بجميعها.

في المائة من برنامج القروض والِمنح  10ة بعدم إعادة تخصيص الموارد التي تزيد على والتزام نهاية الدور

 .في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

اإلدارة سقفا استنادا إلى قدرة البلدان االستيعابية وأداء  وضعتوخالل التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق،  -2

في التجديد الحادي عشر للموارد هي: أفغانستان وطاجيكستان ع لها سقف ِض الحافظة. والبلدان التي وُ 

واستخدمت جميع هذه البلدان، باستثناء اليمن، مخصصاتها  وجمهورية تنزانيا المتحدة وفييت نام واليمن.

 .بالكامل

، عندما قدمت اإلدارة ألول مرة مخصصات نظام تخصيص الموارد على 2018ومنذ ديسمبر/كانون األول  -3

خرجت ستة بلدان من الدورة ولم ، اء للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق إلى المجلس التنفيذيأساس األد

وهذه البلدان هي: غيانا والعراق ونيكاراغوا والجمهورية العربية السورية واليمن . تستخدم مخصصاتها

 .وزامبيا

ثالث عمليات إلعادة تخصيص وخالل التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، اضطلعت اإلدارة بما مجموعه  -4

في المائة من التمويل  5مليون دوالر أمريكي، وهو ما يعادل حوالي  155.4الموارد. وإجماال، أعيد تخصيص 

حساب جرى مليار دوالر أمريكي(. و 3.325الموزع من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء )

 ُ التي خرجت من الدورة، باإلضافة إلى الستة المعين للبلدان تخصيصه استنادا إلى التمويل  عيد  المبلغ الذي أ

ويقع المبلغ اإلجمالي الذي أُعيد تخصيصه ضمن التزام . المبالغ المتبقية من الموافقات على المشروعات

 .التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق عند عمليات إعادة التخصيص

ها حسب الشعبة اإلقليمية وفئة الدخل. واستفادت شعبة توزيع األموال التي أعيد تخصيص 6ويرد في الجدول  -5

 .يوالمحيط الهادأفريقيا الغربية والوسطى من أعلى نسبة من األموال المعاد تخصيصها، تليها شعبة آسيا 

في المائة  66وفيما يتعلق بالتصنيف حسب الدخل، حصلت البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا على 

 .في المائة 34اد تخصيصها، بينما حصلت البلدان المنخفضة الدخل على النسبة الباقية البالغة من الموارد المع

                                                   

 .EB 2018/125/R.4/Add.1على النحو المبين في الوثيقة  11
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 6الجدول 

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق حسب اإلقليم وفئة الدخلفترة المعاد تخصيصها في األموال 

 الشعبة اإلقليمية

بماليين الدوالرات 

 األمريكية

النسبة 

 فئة الدخل  المئوية

ماليين الدوالرات ب

 ةاألمريكي

النسبة 

 المئوية

 34% 52.3 البلدان المنخفضة الدخل  23%  36.2 يآسيا والمحيط الهاد

  20%  31.7 أفريقيا الشرقية والجنوبية

البلدان المتوسطة الدخل من 

 %66 103.1 الشريحة الدنيا

  - - أمريكا الالتينية والكاريبي

البلدان المتوسطة الدخل من 

 - - شريحة العلياال

الشرق األدنى وشمال أفريقيا 

 %100 155.4 المجموع  2%  3.7 وأوروبا

     54%  83.8 أفريقيا الغربية والوسطى

     100%  155.4 المجموع

 

الموارد المعاد تخصيصها أو التي لم تستخدم حسب اإلقليم على مدار فترة التجديد الحادي  7ويبين الجدول  -6

الصندوق، معبرا عنها كنسبة مئوية من المخصصات اإلقليمية ذات الصلة في بداية الدورة.  عشر لموارد

لم  الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، على التوالي،وتجدر اإلشارة إلى أن أمريكا الالتينية والكاريبي و

نهاية في لعكس من ذلك، في المائة من التمويل الذي حصلت عليه. وعلى ا 15في المائة و 16تستخدم حوالي 

في المائة من الموارد، مقارنة  10الدورة، كانت أفريقيا الغربية والوسطى استخدمت نسبة إضافية قدرها 

 .بالمبلغ المخصص في بداية الدورة

 7الجدول 

فترة نهاية فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق مقارنة بالمخصصات األولية لفي نسبة الموارد المستخدمة 

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق

 الشعبة اإلقليمية

( في نهاية -الحصول عليه )+( أو الذي لم يستخدم ) جرىصافي التمويل الذي 
التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق كنسبة مئوية من مخصصات التجديد 

 الحادي عشر لموارد الصندوق 

 %3+ يآسيا والمحيط الهاد

 %1- ة والجنوبيةأفريقيا الشرقي

 %16- أمريكا الالتينية والكاريبي

 %15- الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

 %10+ أفريقيا الغربية والوسطى

 

 الحادي عشر لموارد الصندوق، وبعد إعادة تخصيص األموال، يبلغ إجمالي الموارد  التجديدوفي نهاية  -7

 .ليون دوالر أمريكيم 320 3 الموزعة

 


