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الدخل  متوسطةإطار القدرة على تحمل الديون. وتعرَّف البلدان  ضمنللغاية والبلدان المؤهلة للحصول على دعم 
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 التمويل المشتركفي و مساهمات تجديد الموارد في تجاهات ل ا

 ملخص  -أوال 

بين األعضاء واإلدارة خالل الدورة الثالثة لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد  مناقشاتبناءا على ما دار من  -1
العاشر لموارد الصندوق، تتضمن هذه الوثيقة تحليالا لالتجاهات التاريخية في مساهمات تجديد الموارد 

 واالتجاهات العامة للتمويل المشترك. وفيما يلي االستنتاجات الرئيسية.

ن الدول األعضاء المساهمة في الصندوق، خاصة بالمقارنة مع المؤسسات المالية يعبِّر العدد الكبير م -2
 الدولية األخرى، عن إحساس قوي بالملكية من جانب األعضاء تجاه مؤسستهم وثقتهم في مهمتها وأدائها. 

ن وتمثل تجديدات موارد الصندوق على مر تاريخها جهداا مشتركاا يتميَّز بمستويات مطردة ومتزايدة م -3
مساهمات تجديد الموارد من األغلبية الواسعة من الدول األعضاء، خاصة خالل تجديدات الموارد األربعة 

 األخيرة.

، سواءا بالقيمة المطلقة أو بالقيمة النسبية، خالل تجديدات الموارد دعمها المالي وزادت كل القوائم الثالث -4
 ألفاألربعة األخيرة. وازداد الدعم المقدَّم من القوائم بالقيمة النسبية بنفس المستوى تقريباا. وقدَّمت القائمة 

ة وزادت بوتيرة مطردة حتى اآلن بصورة تراكمية أكبر مبلغ من الموارد سواءا بالقيمة المطلقة أو بالقيمة النسبي
 قيمة مساهماتها في كل تجديد من تجديدات الموارد. 

عن  األعضاء تضرراا باألزمة الماليةأشد العديد من  غابو ولم ينسحب من الصندوق سوى عضو واحد.  -5
 إلى تخفيض مساهماتهم. واضطر اأو تجديدات الموارد األخيرة 

ندوق بالقيمة المطلقة خالل تجديدات الموارد األربعة الدخل مساهماتها في الص متوسطةوضاعفت البلدان  -6
زت البلدان  المشروعات والبرامج التي  التمويل المشترك المقدم منها إلىالدخل أيضاا  متوسطةاألخيرة. وعزَّ

يدعمها الصندوق فيها، خاصة بلدان الدخل المتوسط من الشريحة العليا التي قدَّمت ِضعف مبلغ التمويل 
 الصندوق في شكل أموال نظيرة خالل فترة التجديد التاسع.المقدَّم من 

فإنه يمثل استثماراا رئيسياا في المشروعات التي يدعمها  ،وبالرغم من أن التمويل المشترك متقلب بصفة عامة -7
الصندوق. وتمثل الجهات المحلية المشاركة في التمويل أكبر مساهم )ما يقرب من ثلث مجموع تكاليف 

 ليها الجهات الدولية المشاركة في التمويل )ربع واحد تقريباا(.المشروعات( وت

مساهمات تجديد المواردفي تجاهات الا -ثانيا 
1

 

 الدول األعضاء المساهمة في تجديد موارد الصندوق -ألف 

حتى عام  7711يزداد باطراد عدد البلدان المساهمة في تجديد موارد الصندوق منذ إنشائه. وخالل الفترة من  -8
( 19في المائة ) 17، منها دولة عضواا  721إلى  عضواا أصلياا  71ازداد عدد أعضاء الصندوق من  7791

لية.  بينما  ،من بين الدول األعضاء المساهمة في المائة 21بنسبة  القائمة ألف وتستأثرقدَّمت مساهمات أوَّ
                                                      

1
 . تعادل مساهمات تجديد الموارد المساهمات األساسية والتكميلية  
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موعد أول تجديد لموارد الصندوق في في المائة. وبحلول  17في المائة، والقائمة جيم  71تمثل القائمة باء 
. 91دولة، وازداد عدد المساهمين إلى  731، كان عدد الدول األعضاء قد ازداد بالفعل إلى 7797عام 

القائمة ألف، بينما استأثر األعضاء في القائمتين باء وجيم  فيفي المائة من هؤالء المساهمين  23ويندرج 
 ائة على التوالي.في الم 13وفي المائة،  71بما نسبته 

( من 711في المائة ) 12عضواا، منهم  713وازداد عدد أعضاء الصندوق خالل التجديد التاسع إلى  -9
في المائة.  11في المائة، والقائمة جيم  1في المائة، والقائمة باء  77المساهمين. وتمثل القائمة ألف 

عدد البلدان  بينما بلغ ،جهة مساهمة 711مين لغ عدد المساهومقارنة بالمؤسسات المالية الدولية األخرى يب
فقط خالل نفس الفترة. وتمثل  21فقط، وصندوق التنمية األفريقي  12المساهمة في المؤسسة الدولية للتنمية 

في المائة من كل المساهمين في التجديد التاسع، مقارنة بما  19الدول األعضاء في القائمتين باء وجيم معاا 
في المائة في التجديد  31في المائة في التجديد السادس عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية،  39يعادل 

 صندوق التنمية األفريقي.لموارد الثالث عشر 

 مستوى مساهمات تجديد الموارد حسب القائمة وداخل القوائم  -باء 

األساسية والتكميلية للصندوق مليار دوالر أمريكي من المساهمات  1.1ساهم األعضاء تراكمياا بمبلغ  -11
 هذه المساهمات حسب القائمة.  7ويعرض الجدول 

 .1الجدول  
 تعهدات تجديد الموارد حسب القائمة 

 النسبة المئوية ماليين الدوالرات األمريكية  

 القائمة جيم القائمة باء القائمة ألف المجموع القائمة جيم القائمة باء القائمة ألف 

ليةمساهمات    2.00  42.50 55.50 025.9 1 20.6 435.5 569.8 أوَّ

  2.80  39.40 57.80 090.2 1 30.4 430.0 629.8 التجديد األول

  5.10  37.90 57.00 486 24.9 184.1 277 التجديد الثاني

  11.30  21.90 66.80 567.6 64.1 124.4 379.1 التجديد الثالث

  12.50  8.60 78.90 456.5 57.1 39.3 360.1 التجديد الرابع

  12.30  11.10 76.70 462.4 56.8 51.1 354.5 التجديد الخامس

  10.30  6.60  83.00 509 52.5 33.8 422.7 التجديد السادس

  10.40  8.90  80.60 639.2 66.6 57.2 515.4 التجديد السابع

  9.00  6.80  84.20 056.5 1 95.6 71.4 889.5 التجديد الثامن

  8.50  5.20  85.90 423.5 1 121.0 74.3 222.2 1 التجديد التاسع

  7.64  19.45  72.83 716.8 7 589.6 501.1 1 620.1 5 المجموع

 ماليين دوالر أمريكي في التجديد التاسع لموارد الصندوق. 1ساهم االتحاد الروسي الذي لم ينضم حتى اآلن إلى أي قائمة، بمبلغ  *
 

وخالل دورات تجديد الموارد األربع األخيرة بدءاا من التجديد السادس حتى التجديد التاسع، زادت كل القوائم  -11
مليون  122.1الثالث مساهماتها في تجديد الموارد بأكثر من الِضعف. وازدادت مساهمات القائمة ألف من 

في المائة(؛ وازدادت مساهمات  797 دوالر أمريكي )أي بزيادة نسبتهامليون  7 222.2دوالر أمريكي إلى 
في المائة(،  721بزيادة نسبتها مليون دوالر أمريكي ) 11.3مليون دوالر أمريكي إلى  33.9القائمة باء من 

 في المائة(. 731مليون دوالر أمريكي )بزيادة نسبتها  727مليون دوالر أمريكي إلى  12.1والقائمة جيم من 
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ذ إنشاء الصندوق اتساق مستوى التزامها بتجديد موارد الصندوق، وزادت أغلبية وأثبتت بلدان القائمة ألف من -12
تها سواءا بالقيمة النسبية أو بالقيمة المطلقة. وتبلغ المساهمة التراكمية النسبية امساهم باطرادهذه البلدان 

ق خالل في المائة. وانسحب عضو واحد في القائمة ألف من الصندو  12.93للقائمة ألف في الصندوق 
التجديد السادس. ولم يتمكَّن أعضاء آخرون من مواصلة المساهمة في تجديد موارد الصندوق بسبب التقشف 

 المالي الشديد خالل السنوات األخيرة.

 .7وأتاح أيضاا أعضاء القائمة ألف في الماضي مساهمات تكميلية حسب ما هو مبيَّن في الشكل البياني  -13

 القائمة ألف في تجديدات الموارد من السادس إلى التاسع  تجديد الموارد من : تعهدات1الشكل البياني  

 
 

ضمن أكبر المساهمين خالل السنوات األولى من إنشاء الصندوق. وزادت هذه  القائمة باءوتدخل بلدان  -14
البلدان مساهماتها باطراد منذ التجديد السادس بالرغم من التحديات المالية التي واجهتها بعض تلك البلدان. 

إجمالي في المائة من  77.11وتمثل المساهمات التراكمية المقدَّمة من بلدان القائمة باء في الصندوق 
المساهمات التراكمية. وتراجع انخراط عدد من بلدان القائمة باء البارزة في أحد األقاليم منذ التجديد الثالث 
ليتبقى فقط بضعة أعضاء نشطين. والتزم أحد بلدان القائمة باء بتعهدات تراكمية كبيرة لم يسدَّد بالرغم من 

 ذلك جزء كبير منها.

 تكميلية
 موارد أساسية

كية
مري

 األ
رات

دوال
ن ال

اليي
بم

 

 التجديد التاسع التجديد الثامن التجديد السابع التجديد السادس
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 تكميلية غير مقيَّدة لبرنامج القروض والِمنح في التجديد الثامن.وقدَّم أحد البلدان مساهمة  -15

 القائمة باء في تجديدات الموارد من السادس إلى التاسع تجديد الموارد من : تعهدات2الشكل البياني  

 
عن زيادة مطردة في ملكية الصندوق، حيث ازداد عدد األعضاء المساهمين  القائمة جيموكشف أعضاء  -16

في المائة من مجموع المساهمين(  11) 17في المائة من مجموع المساهمين( إلى  17في البداية ) 11من 
ل جيد بين الجهات المانحة العشرين األولى في القائمة جيم، في التجديد التاسع. وتحظى كل األقاليم بتمثي

وقدَّم جميع أعضاء القائمة جيم، باستثناء تسعة أعضاء، مساهمات إلى دورة واحدة على األقل من دورات 
فإن ذلك هو ما ينفرد به الصندوق بين المؤسسات المالية  7تجديد الموارد. وكما جاء بالتفصيل في الفقرة 

 ألخرى.الدولية ا

واقتصرت مساهمات أعضاء القائمة جيم على الموارد األساسية باإلضافة إلى مساهمة واحدة تكميلية مقيَّدة  -17
 أمريكي في التجديد السادس.مليون دوالر  7بما قيمته 

 القائمة جيم في تجديدات الموارد من السادس إلى التاسع تجديد الموارد من : تعهدات3الشكل البياني  

 

 تكميلية
 موارد أساسية
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بم

 

 التجديد التاسع التجديد الثامن التجديد السابع التجديد السادس
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 الدول األعضاء المساهمة العشرون األولى -جيم 

في المائة من مجموع التعهدات التراكمية لمساهمات  91 بما نسبته الجهات المانحة العشرون األولى تستأثر -18
في المائة من خمسة  79والقائمة ألف،  عضواا في 73في المائة من  19تجديد الموارد. ويشمل ذلك 

في القائمة جيم. وقدَّمت أكبر جهة مانحة، من  اثنين في المائة من عضوين 1القائمة باء، وفي أعضاء 
في المائة من مجموع المساهمات التراكمية إلى الصندوق، بينما تراوحت  77بين هذه الجهات المانحة، 

 في المائة. 1في المائة و 7مساهمات المانحين اآلخرين بين 

 الدخل متوسطةمساهمات البلدان  -دال 

 شهدت تجديدات الموارد األربعة األخيرة زيادة كبيرة بالقيمة المطلقة، حسب ما هو مبيَّن في الشكل البياني -19
، في تعهدات الدول األعضاء المقترضة بشروط عادية وبشروط مختلطة والتي تصنَّف بأنها بلدان 1

في  1.1الدخل بين  متوسطة. وبالنسبة لكل المانحين اآلخرين، تراوحت مساهمات البلدان 2متوسطة الدخل
 في المائة من المجموع خالل العقد األخير.  7المائة و

 التاسع إلىموارد من السادس الالدخل المساهمة في تجديدات  متوسطةلبلدان : تعهدات ا4الشكل البياني  

 

 التمويل المشتركفي تجاهات الا -ثالثا 

أكبر مصدر لتمويل المشروعات التي يدعمها  3ل التمويل المشتركمث  ، 2111في العقد األخير وبدءا من  -21
بين االستثمارات المقدَّمة من الصندوق واستثمارات الجهات المشاركة  7.23 :7الصندوق، حيث بلغت النسبة 

مليار دوالر  71.7ا مجموع تكلفته مشروعاا بم 322، قدَّم الصندوق تمويالا إلى 2111في التمويل. ومنذ عام 

                                                      
2
 .2171أكتوبر/تشرين األول  37 بتاريخخالل التجديد التاسع  مختلطةالدول األعضاء المقترضة بشروط عادية أو بشروط   

3
مة باإلضافة إلى موارد الصندوق من أجل المشروعات التي يدعمها الصندوق   والتي يوافق عليها المجلس  ،التمويل المشترك هو األموال المقدَّ

هات . ويشمل ذلك أموال المنظمات األخرى المتعددة األطراف، والجوتتولى وحدة تنسيق المشروع إدارة تلك األموال أو تحديد استخدامهاالتنفيذي، 

يشمل التمويل  المانحة الثنائية، ومنظمات المعونة، والمستفيدين، والحكومات المتلقية و/أو الشركاء المحليين أو الدوليين، والقطاع الخاص. ويمكن أن

 المشترك موارد ُتحشد في أي مرحلة خالل دورة المشروع.

 الدخل متوسطةتعهدات جميع البلدان 

كية
مري

 األ
رات

دوال
ن ال

اليي
بم

 
 

التجديد 

 التاسع

التجديد  التجديد الثامن

 السابع

التجديد 

 السادس
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في  23وفي المائة في شكل تمويل مشترك محلي،  33وفي المائة استثمرها الصندوق،  11أمريكي، منها 
 المائة من جهات دولية أخرى مشاركة في التمويل.

 مقارنةالتمويل المشترك المحلي  منالدخل أعلى نسبة  متوسطةوتولِّد المشروعات المعتمدة في البلدان  -21
الدخل من الشريحة  متوسطةاالستثمارات المقدَّمة من الصندوق، وينطبق ذلك بصفة خاصة على البلدان ب

 في التجديد التاسع(. 2.77 :7العليا )

وتشمل الجهات الدولية المشاركة في التمويل المؤسسات المالية األخرى والصناديق العالمية والدول األعضاء  -22
 ووكاالتها اإلنمائية.

، بينما نخفضة الدخل تكشف عن بعض التقلبفإن النسبة في البلدان م، 1كما يتضح من الشكل البياني و  -23
 متوسطةازداد التمويل المشترك المحلي بوتيرة مطردة خالل تجديدات الموارد األربعة األخيرة في البلدان 

الدخل في  متوسطةرت البلدان . وخالل التجديد التاسع، استثم4العليا الدنيا والشريحة الدخل من الشريحة
الصندوق لدعم زراعة الحيازات الصغيرة لديها، وهو ما يبرهن على تبنيها القوي  ما استثمرهالمتوسط أكثر م

 . بها لهذه االستثمارات والتزامها القوي

 .5الشكل البياني  
 مصادر التمويل للبلدان المقترضة  

  مقابل كل دوالر من التمويل المقدَّم من الصندوق()قيمة التمويل المشترك بالدوالر األمريكي 
 

 

 

                                                      
4
خل من الشريحة العليا من خالل مطابقة الدول المقترضة من الصندوق بشروط تصنف الدول متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والدول متوسطة الد  

ا من قبل البنك عادية ومختلطة مع نفس البلدان المصنفة فرعيا على أنها بلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا وبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العلي

 الدولي.

 1   1   1   1  

 0.52   0.54   0.57  

 1.32   0.32   0.36  
 0.64  

 0.42  

IFAD6 IFAD7 IFAD8 IFAD9 (till
Sept

2014)

 البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

IFAD Domestic Internationalلصندوقا محلية دولية  

 التجديد التاسع
حتى ) 

أيلول /سبتمبر
2014) 

التجديد 
 الثامن

التجديد 
 السابع

التجديد 
 السادس

 1   1   1   1  

 0.70   0.57  
 0.83  

 0.49  

 0.31   0.69  
 0.53  

 0.50  

IFAD6 IFAD7 IFAD8 IFAD9
(till Sept

2014)

  البلدان منخفضة الدخل

 التجديد التاسع
أيلول /حتى سبتمبر) 

2014) 

التجديد 
 الثامن

التجديد 
 السابع

 التجديد
 السادس
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البلدان متوسطة الدخل من 
 الشريحة العليا

 التجديد التاسع
)حتى  

سبتمبر/أيلول 
2171) 

التجديد 

 الثامن
التجديد 
 السابع

التجديد 

 السادس


