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 موجز تنفيذي

األولى لهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، كما تم االتفاق عليه خالل الدورة  -1

تقترح إدارة الصندوق نهجا أكثر شموال النتقال/تخرج البلدان المقترضة. وهناك حاجة لمثل هذا النهج لضمان 

لبلدان فقرا. تعظيم الصندوق الستخدام موارده األساسية )المؤلفة من المساعدة اإلنمائية الرسمية( من أجل أشد ا

كما أنه سيمّكن الصندوق من استخدام موارده المقتَرضة على أحسن وجه لخدمة البلدان متوسطة الدخل، التي 

 ما زالت تُظهر حاجة للموارد وطلبا عليها.

وتقترح ورقة المناقشة الحالية مبادئ وتغييرات إضافية للنُهج الحالية للصندوق بشأن االنتقال/التخرج. وترد  -2

 مجموعة من التدابير: أدناه

في  100، بالكامل )التيسيريةسوف تخصص الموارد األساسية للصندوق، التي تتسم بمستوى عاٍل من  (1)

وسوف يستمر التقدم  1المائة( للبلدان المقترضة منخفضة الدخل/متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

  .2020البلدان وفقا للنهج المعتمد في فبراير/شباط  نصيب الفرد من دخلفي شروط التمويل مع زيادة 

قبل االنتقال/التخرج، تتاح للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا فرصة الوصول إلى الموارد  (2)

المقتَرضة للصندوق. ومن المتوقع أن تعادل هذه الموارد في فترة التجديد الثاني عشر للموارد على 

ن متوسطة الدخل من الشريحة العليا في فترة التجديد الحادي عشر للموارد، األقل المبلغ المتاح للبلدا

 2في المائة من الموارد اإلجمالية. 20بما يصل إلى 

وقد ُوضعت معايير وأطر زمنية واضحة لتحديد النقطة التي تنتقل عندها البلدان من أهلية تلقي الدعم  (3)

تتماشى مع تلك المستخدمة من قبل المؤسسات  التي –المالي للصندوق. وتشمل المعايير المقترحة 

الدخل  - إطار االنتقال في الصندوقالمالية الدولية األخرى، والمصارف اإلنمائية متعددة األطراف، و

 3.، والجدارة االئتمانيةالقومي اإلجمالي للفرد الواحد

أو أكثر  4دوالرا أمريكيا 12 235الواحد للفرد  الدخل القومي اإلجماليلن تكون البلدان التي يبلغ فيها  (4)

مؤهلة لتلقي تمويل من الصندوق. ويمكن لهذه البلدان االستمرار في الوصول إلى الخدمات غير المالية 

  بالكامل. استرداد التكاليفللصندوق على أساس 

من أهلية تلقي الدعم المالي من  انتقالهفي حال أصبح بلد ما مساهما صافيا في الصندوق، سيتم تأخير  (5)

 الصندوق.

درجة من  وقد تتطلب تحوالت عكسيةث ويمكن حدسيتطلب تطبيق هذه المعايير االعتراف بأنه  (6)

 المرونة.

في حال تم  بالكامل استرداد التكاليفستبقى الخدمات غير المالية متاحة للدول األعضاء على أساس  (7)

 طلبها. 

 

                                                      
  وضعها الهش. سيتم إدراج الدول الصغيرة )التي ال تقترض بشروط عادية( نظرا إلى 1
متوسطة الدخل من الشريحة العليا في أي ارد اإلجمالية للصندوق للبلدان في المائة من المو 20سيتم تخصيص مستوى مستهدف بنسبة  2

 وقت من األوقات.
 .التخرجلقد حدد إطار االنتقال في الصندوق بالفعل هذين المتغيرين كعاملين مهمين في تحديد االنتقال/ 3
والمستخدم حاليا من قبل لجنة  اأمريكي ادوالر 12 235البالغ  2016لعام  للفرد الواحد تأشيرية وتعكس الدخل القومي اإلجماليالعتبة  4

الرسمية: المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في تجميعها لقائمة البلدان المؤهلة للمساعدة اإلنمائية 

standards/daclist.htm-finance-development/development-sustainable-http://www.oecd.org/dac/financing. 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
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 المقدمة - أوال

ينطوي االنتقال/التخرج على تغيير في وضع البلد وأهليته للمساعدة من مؤسسة تمويل إنمائية. وهو نتيجة  -1

 رضها. لنجاح تنمية بلد ما، ويُظهر بأن بلدا ما قد تطور بطريقة متسقة مع مهمة المؤسسة وغ

بما في ذلك المصارف اإلنمائية متعددة األطراف، والمؤسسات المالية  –ولدى المؤسسات متعددة األطراف  -2

سياسات لالنتقال/التخرج تستند إلى معايير محددة تساعد في توجيه الشروط التي تنتقل بموجبها  –الدولية 

البلدان من الوصول إلى الموارد بشروط تيسيرية إلى شروط أقل تيسيرية. وتعترف معظم السياسات أيضا، 

 المساعدة المالية بالكامل.صراحة أو ضمنيا، بإمكانية انتقال/تخرج البلدان في نهاية المطاف من أهلية تلقى 

خالل الدورة األولى لهيئة لمشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، أعربت الدول األعضاء  -3

عن وجهات نظر مختلفة بشأن موضوع االنتقال/التخرج. وخلص رئيس هيئة المشاورات إلى أن اإلدارة ستقوم 

 نتقال/التخرج لتعزيز اإلطار الحالي للصندوق. بإعداد ورقة مناقشة تلخص النهج الشامل لال

( إطار االنتقال في الصندوق الذي عرض على الدورة الخامسة والعشرين 1وتبني ورقة المناقشة هذه على: ) -4

( المبادئ التوجيهية المحدثة 2وتتسق مع ) 2018،5بعد المائة للمجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول 

(. وهي توفر 2020في الصندوق ) النافذة المفعول اعتبارا من يناير/كانون الثاني التمويل لشروط وأوضاع 

 توجيهات محددة بشأن انتقال/تخرج الدول األعضاء من أهلية الوصول إلى الموارد المالية للصندوق.

ن قبل وتتماشى المقترحات المطروحة مع مبادئ اتفاقية إنشاء الصندوق. كما تعتمد على النُهج المستخدمة م -5

المنظمات الدولية األخرى في تحديد طرائق االنخراط مع البلدان ذات المستويات المختلفة من التنمية. وهي 

تركز الموارد األساسية على أشد البلدان فقرا، وتتيح الوصول إلى الموارد األخرى )الموارد المقتَرضة( للبلدان 

من أهلية تلقي قال، وتضع معايير واضحة النتقال البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا المؤهلة قبل االنت

ال يعني توقف العالقة  أهلية تلقي الدعم المالي من الصندوق. واالنتقال/التخرج من الدعم المالي من الصندوق

بين الصندوق والدولة العضو، بل ينبغي النظر إليه كمعلم هام واعتراف عام بنجاح المسار اإلنمائي للدولة 

 و.العض

( األساس المنطقي للنهج الشامل للوصول إلى الموارد المالية 1وتغطي ورقة المناقشة هذه مجالين رئيسيين: ) -6

 ( مجموعة محدثة من مبادئ وآليات الوصول إلى الموارد المالية للصندوق.2للصندوق؛ )

 األساس المنطقي والنهج الشامل المقترح -ثانيا 

أن موارد الصندوق متاحة لجميع المقترضين، وإن كانت األولوية تعطى  مبدأ في صميم مهمة الصندوق يكمن -7

ألشد البلدان والسكان فقرا. والشمولية مبدأ رئيسي. ولهذا السبب، تنظر استراتيجية تخصيص الموارد في 

 الصندوق في كل من الحاجة واألداء، وتفّرق تيسيرية عرضها المالي استنادا إلى ظروف البلد.

ة بالحاجة إلى زيادة ترتيب أولويات تخصيص الصندوق لموارده التيسيرية )أي الموارد وتعترف اإلدار -8

األساسية( للبلدان األشد فقرا، والتي تعاني أيضا من الوصول المحدود إلى الموارد المالية، والقدرات المؤسسية 

على أن تخصيص موارده التي تنص  6. ويعَزز هذا المفهوم من قبل اتفاقية إنشاء الصندوقكثر محدوديةاأل

ينبغي أن يضع تركيزا خاصا على احتياجات البلدان منخفضة الدخل، والبلدان التي تتسم بالتعرض المستمر 

                                                      
 .EB 2018/125/R.7/Rev.1 انظر الوثيقة 5
( الحاجة إلى زيادة إنتاج األغذية وتحسين مستوى 1)د(، "يسترشد الصندوق في تخصيص موارده باألولويتين التاليتين: )1، البند 7المادة  6

التغذية لدى أفقر مجموعات السكان في أفقر البالد التي تعاني من نقص في األغذية ... استحقاق معونات ... مع التأكيد بوجه خاص على 

 البالد ذات الدخل المنخفض". احتياجات



IFAD12/2/R.2/Rev.1  

2 

يتعين على  وكصندوق أكثر منه مصرفا إنمائيا،، والجدارة االئتمانية المحدودة. خارجية المنشأللصدمات ال

 الصندوق ضمان أن استخدام موارده يعطي األولوية للبلدان األشد فقرا واحتياجا.

كما تعترف اإلدارة بأن االقتصادات متوسطة الدخل من الشريحة العليا ما زالت تواجه تحديات في معالجة  -9

جيوب الفقر في المناطق الريفية، وأنه يمكن لتمويل الصندوق، في بعض الحاالت، لعب دور هام في مساعدة 

 عالوةحا لها الوصول إلى الموارد المالية البلدان على معالجتها. غير أن مستوى تنميتها وجدارتها االئتمانية يتي

الموارد التيسيرية أو موارد المساعدة اإلنمائية الرسمية، من خالل تعبئة الموارد المحلية واالستثمار  على

متوسطة الدخل من الخاص. لذلك من المناسب، مع تنوع مصادر تمويل الصندوق، أن تصل االقتصادات 

 7تي يستقطبها الصندوق )أي الموارد المقتَرضة( بأسعار أقل تيسيرية.الشريحة العليا إلى الموارد ال

وباإلضافة إلى االحتياجات الجارية للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، تعترف اإلدارة بالدور الهام  -10

ملياته، ( المساهمة في أنشطته وع1من خالل )قدرته التنافسية الصندوق و استدامةالذي تلعبه هذه البلدان في 

( تعزيز جودة معدالت كفاية رأس مال 2بما في ذلك من خالل المساهمات األساسية لتجديد الموارد؛ )

الصندوق، والجدارة االئتمانية لحافظة القروض، مما يمّكن الصندوق من استقطاب الموارد المقتَرضة؛ 

م، من خالل تكاليف اقتراضها، المساهمة في برنامج القروض والمنح من خالل التدفقات العائدة، ودع (3)

( نشر معارفها وخبراتها المتراكمة 4األسعار التيسيرية التي يمكن للصندوق تقديم الموارد بها للبلدان األفقر؛ )

 ، باإلضافة إلى أشكال أخرى من تقاسم المعرفة.التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيمن خالل 

( التي تشجع 2015التزامات الصندوق بخطة عمل أديس أبابا ) ذكرنتوعالوة على ذلك، من المهم أن  -11

المؤسسات المالية الدولية على وضع سياسات تسلسلية ومرحلية لالنتقال/التخرج. وتؤكد مبادئ خطة العمل 

ي على ضرورة اقتران عملية االنتقال/التخرج بالتدابير المناسبة بحيث ال يتم تعريض التقدم اإلنمائي للبلد المعن

 أو اإليقاف المفاجئ للتمويل.  وراءاالنزالق إلى الللخطر، وتطبيق مبدأ التدرج لتجنب 

االنتقال/التخرج معلم رئيسي هام يعترف بتقدّم بلد ما في تحقيق مستوى هام من التنمية. والبلدان التي  -12

ع على  تنتقل/تتخرج من أهلية الحصول على الدعم المالي للصندوق تبقى شريكة هامة للصندوق، وسوف تشجَّ

سم المعرفة والخبرة مع المساهمة في حوكمة الصندوق كأعضاء مستمرين. وسيكون بإمكانها أيضا تقا

، ويمكنها، إذا رغبت، مواصلة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثياألعضاء اآلخرين من خالل 

االستفادة من الخبرة التقنية للصندوق من خالل األدوات التي تقدم لجميع الدول األعضاء المهتمة، مثل المساعدة 

 التقنية مستردة التكاليف.

 ئ وآليات الوصول إلى الموارد المالية للصندوقمباد -ثالثا 

يبني نهج الصندوق الشامل لالنتقال/التخرج على الممارسة المتبعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى  -13

ووكاالت األمم المتحدة المماثلة، مع االعتراف في نفس الوقت بأن الصندوق صندوق إنمائي وليس مصرفا 

 إنمائيا.

البناء على اإلجراءات القائمة في الصندوق بشأن االنتقال بين شروط اإلقراض لتحديد الوصول  وتقترح اإلدارة -14

)الموارد األساسية والمقتَرضة(. وفي حين أن  إلى األنواع المختلفة من الموارد المالية المتاحة من الصندوق

في الوصول إلى الموارد البلدان منخفضة الدخل، والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا ستستمر 

الدخل القومي األساسية، المخصصة من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء بشروط تتسق مع 

لبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا فرصة الوصول ، والجدارة االئتمانية، ستتوفر لاإلجمالي للفرد الواحد

 وضعها باالتفاق مع المجلس التنفيذي. فقط إلى الموارد المقتَرضة من خالل آلية سيتم 

                                                      
 ضة.انظر الملحق األول من أجل تعريف للموارد المقترَ  7
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لبلدان اخرج تمعايير، ومعالم رئيسية، وأطرا زمنية واضحة النتقال/وباإلضافة إلى ذلك، ستوفر اإلدارة  -15

إذا اختارت أال  ضة للصندوقلمتوسطة الدخل من الشريحة العليا من أهلية الوصول إلى الموارد المقتر  

 تصبح مساِهمة صافية في الصندوق. 

وأخيرا، يقترح الصندوق تحديث المبادئ التي يستند إليها االنتقال/التخرج. ويلتزم إطار االنتقال في الصندوق  -16

كمبدأ إضافي  المرونة. وتقترح اإلدارة االستدامة، والشفافية، والقدرة على التنبؤ التمسك بمبادئالحالي ب

 لالنتقال/التخرج.

)التحول  من الركود أو التراجعف بأنه يمكن للبلدان أن تعاني وتعكس إضافة المرونة الحاجة إلى االعترا -17

العكسي( بسبب تعرضها لصدمات خارجية أو بسبب ضعف السياسات االقتصادية. وسيكون التطبيق المرن 

للمعايير تحت هذه الظروف أحد مبادئ سياسة االنتقال في الصندوق، بما يتماشى مع سياسات المصارف 

 طراف ووكاالت األمم المتحدة األخرى.اإلنمائية متعددة األ

 اآلليات المحّدثة للوصول إلى الموارد المالية للصندوق - ألف

. يقترح الصندوق أن تخصص الموارد األساسية، التي تتسم بمستوى قوي من الوصول إلى الموارد األساسية -18

الدخل/متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. في المائة( للبلدان المقترضة منخفضة  100، بالكامل )التيسيرية

المؤهلة للحصول  التي تعاني من أوضاع هشةو/أو البلدان  لدول الجزرية الصغيرة الناميةلتوجد أحكام خاصة و

وسيستمر توجيه التباين في مستوى تيسيرية الموارد األساسية المقدمة بموجب سياسات  8على موارد تيسيرية.

إلى الموارد بشروط عادية، بما  شبه تيسيريةال من الموارد بشروط تيسيرية للغاية والصندوق الحالية لالنتق

 (.المؤسسة الدولية للتنمية " لدىفجوةان البلدـ "ما يسمى بفي ذلك تلك المقدمة بشروط مختلطة )

 الصندوقتقترح إدارة . ضة للصندوقمتوسطة الدخل من الشريحة العليا إلى الموارد المقتر   لبلداناوصول  -19

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا بعد اآلن على الموارد األساسية بل على الموارد المقتَرضة  لصأال تح

بدال من ذلك. ويتوقع أن يكون تخصيص مثل هذه الموارد موّجها بالطلب، وسيتم تقييم األهلية على أساس 

قترح مفصل عن مبادئ تخصيص الموارد المقتَرضة الفعالية اإلنمائية والجدارة االئتمانية. وسيتم عرض م

 9على المجلس التنفيذي للصندوق.

. سيستمر مستوى تيسيرية الموارد المقتَرضة المقدمة في عكس التسعير المستند إلى ضةتسعير الموارد المقتر   -20

من أجل للفرد الواحد للمقترض، مع األخذ في االعتبار الهشاشة والجوانب االنتقالية. و الدخل القومي اإلجمالي

للمقترضين من الصندوق، يتسم النهج المقترح بتباين التسعير، المنفذ من  األوضاع االقتصادية المتنوعةعكس 

بلدان منخفضة الدخل أقل ، مع دفع الط االستحقاق والفوارق بين فئات المقترضيناقسأزيادة التباين في خالل 

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا أكثر بقليل. وبهذه الطريقة، ستدعم البلدان متوسطة بقليل، ودفع 

الدخل من الشريحة العليا األسعار التيسيرية المتاحة للبلدان األفقر، بينما تضمن أن التسعير سيبقى تنافسيا 

 (.إصدار السنداتلسوق )مثل بالمقارنة مع خيارات التمويل في ا

سيتم تقييم أهلية بلد ما للوصول إلى الموارد األساسية أو المقتَرضة قبل بداية كل فترة تجديد موارد. ومن أجل  -21

بعرض الصندوق، سيتم عكس أي تغيير في وضع الدخل إلى فئة أعلى خالل دورة  القدرة على التنبؤضمان 

ية. ويمكن للصندوق النظر في أي تحول معاكس خالل دورة تجديد الموارد تجديد الموارد في بداية الدورة التال

 من بداية السنة المالية التالية.

                                                      
 كما هي محددة في سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره. 8
 ديونية حرجةمأو  مديونية حرجةظهر البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا التي ال تعاني من كما يمكن أن تُ  9

 ضة.حاجة للموارد المقترَ  ةمرتفع
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الحصة المخصصة للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا من الموارد اإلجمالية  تبقىوتقترح اإلدارة أن  -22

. وإضافة ي التجديد الحادي عشر للمواردعلى األقل كالحصة المتوفرة ففي فترة التجديد الثاني عشر للموارد 

إلى ذلك، سوف تزداد الموارد اإلجمالية المتاحة للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا وفقا القتراض 

في المائة من الموارد اإلجمالية للصندوق. ويضمن المظروف الشامل  20الصندوق، مع حد أقصى يصل إلى 

ن جديدة إلى وضع البلد متوسط الدخل من الشريحة العليا، وانتقال/تخرج بلدان للموارد هذا أنه مع انتقال بلدا

أخرى متوسطة الدخل من الشريحة العليا من أهلية تلقي الدعم المالي من الصندوق ستكون هناك موارد كافية 

 10لتلبية احتياجات جميع البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا.

. يقترح الصندوق أيضا وضع معايير ومؤشرات من أهلية الوصول إلى تمويل الصندوق التخرجاالنتقال/ -23

النتقال/تخرج األعضاء من أهلية تلقي الدعم المالي من الصندوق. وسوف تستخدم هذه المعايير  زمنيا ةمحدد

 إذا اختار بلد ما أال يصبح مساهما صافيا في موارد الصندوق.

م لتحديد بداية عملية االنتقال/التخرج هو تحقيق دخل مناقشة التخرج كما يحدده والمعيار الرئيسي الذي سيستخد -24

 11للوصول إلى رأس المال الكافي والمؤسسات القوية. بديل، والذي هو مؤشر البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

سنوات  ستيقترح أن تكون  –والبلدان التي تصل إلى دخل مناقشة التخرج ستحصل على فترة زمنية ثابتة  -25

الدعم المالي  الستفادة منامرحلة أهلية لالنتقال/ التخرج من  – أو دورتين من دورات تجديد موارد الصندوق

دخل مناقشة في الصندوق. وأية تحوالت عكسية في الدخل بموجب  مساِهمة صافيةللصندوق أو لتصبح 

 االنتقال/التخرج.التخرج خالل فترة االنتقال هذه ستؤخر المناقشات بشأن 

و/أو تشديد  ض حجم اإلقراضيخفتمع ، تدريجيا إلغاء الوصول إلى موارد الصندوقوخالل ذلك الوقت، سيتم  -26

ومتى تم اإليفاء بالشروط المذكورة أعاله، وبعد المناقشات مع الدولة العضو، ستقدم إدارة الصندوق  12.الشروط

 "قرار التخرج" للمجلس التنفيذي للعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
، 2019بلدا كبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا وفقا للبنك الدولي. وتحدث هذه القائمة كل سنة. وفي يونيو/حزيران  60صنف يحاليا،  10

بلدان كبلدان متوسطة الدخل من الشريحة  على سبيل المثال، أعيد تصنيف أربعة بلدان كبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، وثالثة

 الدنيا.

را أمريكيا للدخل القومي دوال 6 975غ بمبل 2019يوليو/تموز  1لدى البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في  التخرجدخل مناقشة  تم تحديد 11

التي تجاوز الدخل القومي اإلجمالي للفرد ، كانت البلدان المقترضة من الصندوق 2020اإلجمالي للفرد الواحد. واعتبارا من أبريل/نيسان 

الواحد فيها هذا المستوى هي: األرجنتين، والبرازيل، والصين، وكوبا، وملديف، والمكسيك، والجبل األسود، ولبنان، وتركيا، وجمهورية 

 فنزويال البوليفارية.
التي اقترضتها الدول األعضاء في أحدث فترة لتجديد ضة( سيكون خط األساس للمقارنة إجمالي المخصصات )الموارد األساسية والمقترَ  12

 .الموارد
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 1الشكل 

 التخرجعملية االنتقال/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ييسر الوصول إلى التمويل إيجابي إشارات ذات تأثير يكون له االنتقال/التخرج معلم رئيسي هام، ويمكن أن -27

(. غير أن القطاع الخاصمن الدائنين الدوليين من أجل التنمية المستدامة )أي من خالل زيادة الوصول إلى 

المؤشرات اإلنمائية والجدارة االئتمانية للبلد سيتم تقييمهما ورصدهما بعناية حيث أنه يمكن للبلدان أن تشهد 

 بسبب التعرض للصدمات الخارجية أو بسبب ضعف السياسات االقتصادية.ركودا أو تراجعا )تحوال عكسيا( 

 الدخل القومي اإلجماليوفي حال شهد بلد ما تحوال عكسيا في أحد المعايير المذكورة أعاله )أي هبوطا في  -28

من مرحلة أهلية تلقي الدعم المالي للفرد الواحد بموجب دخل مناقشة التخرج( بعد أن يكون قد انتقل/تخرج 

من الصندوق، يمكن أن يكون مؤهال للوصول إلى الموارد المالية للصندوق مرة أخرى بعد فترة تقييم، بموافقة 

 من المجلس التنفيذي.

التي يحتمل أن تنتقل/تتخرج من وسوف تقوم اإلدارة بإبالغ المجلس التنفيذي بصورة منتظمة عن البلدان  -29

سوف تقدم للمجلس التنفيذي تحديثات عن المناقشات مع الدول مرحلة أهلية تلقي الدعم المالي من الصندوق. و

 األعضاء في وثائق رسمية )مثال برامج الفرص االستراتيجية القطرية(.

دوالرا  12 235من أقل  للفرد الواحد الدخل القومي اإلجماليوأخيرا، يقترح أن تكون البلدان التي يبلغ فيها  -30

ويل الصندوق. ويمكن للبلدان التي تتجاوز هذا المستوى االستمرار هي المؤهلة فقط للوصول إلى تم أمريكيا

 بالكامل. استرداد التكاليففي الوصول إلى الخدمات غير المالية للصندوق على أساس 

 استمرار االنخراط من غير موارد مالية - باء

 ال يعني توقف عالقة البلد مع الصندوق. من الصندوق ةالمالي لمواردأهلية تلقي اواالنتقال/التخرج من مرحلة  -31

لالنخراط مع الصندوق، أبرزها من خالل المشاركة بنشاط  في الحصول على فرص الدول األعضاء ستستمرو

في حوكمة الصندوق كبلدان وصلت إلى مستوى هام من التنمية، ومن المحتمل كمساهمين في الصندوق. 

 لمناقشات السياساتية وتبادل المعرفة.وستُشجع الدول األعضاء على المساهمة في ا

من الخبرة التقنية للصندوق، أو إتاحة خبرتها لألعضاء  االستفادةت الدول األعضاء إلى سعوفي حال  -32

 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، ومستردة التكاليفالمساعدة التقنية المقترضين اآلخرين، ستكون 

 فئة الدخل

 منخفضة الدخلالبلدان 

للفرد  الدخل القومي اإلجمالي

 ادوالر 1 025 <الواحد 

 اأمريكي

 البلدان المتوسطة الدخل من

الدخل القومي  الشريحة الدنيا

 للفرد الواحد اإلجمالي

 اأمريكي ادوالر 1-9953 026 

 ياعلالدخل من الشريحة الالبلدان المتوسطة 

 اأمريكي ادوالر 12 235-3 998للفرد الواحد  الدخل القومي اإلجمالي

 اإلجمالي الدخل القوميالبلدان ذات 

 اأمريكي ادوالر 12 235>

ج
ر
خ

ل/الت
النتقا

ر ا
عملية ومعايي

 

 أنواع

التمويل  

 والخدمات

 دارة االئتمانيةالج
تقييم ومناقشة 

 شموليان

الحد العملي الفاصل 

ألهلية االقتراض 

 بشروط تيسيرية للغاية

 التخرجخل مناقشة د 

 بلد غير مساهم صافي

 اأمريكي ادوالر 6 975 اأمريكي ادوالر 1 175

لمساعدة غير مؤهلة ل

 اإلنمائية الرسمية

 االنتقال مراقبة

منح إطار القدرة على تحمل 

الديون، شروط تمويل تيسيرية 

 للغاية ومختلطة

وعادية  شبه تيسيريةشروط 

 غير تيسيرية

 1 دورة تجديد موارد
   %100تخصيص 

 2دورة تجديد موارد 

شروط متشددة أو 

 تخفيض الحجم
 

 تحول عكسي

 االنخراط المستمر غير اإلقراضي
 مستردة التكاليفالمساعدة التقنية 

 التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون

 الثالثي

 الموارد األساسية

 الموارد المقترضة

 االنخراط غير اإلقراضي )على أساس استرداد التكاليف(

 سمات جديدة

 النهج الحالي
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أداة لنقل خبرة الصندوق التشغيلية  مستردة التكاليفالمساعدة التقنية و من الجوانب الهامة لشراكتها.

والسياساتية إلى جميع البلدان التي تطلبها، بما في ذلك تلك التي ليس لديها عالقة إقراضية مع الصندوق. وهي 

 تقدم على أساس استرداد التكاليف بالكامل. 

، وللصندوق عد متزايد األهمية الستراتيجيات التنمية الوطنيةبُ  التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيو -33

في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والتنمية  لتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيدور حاسم كوسيط ل

للصندوق استقطاب النجاحات والخبرة  لتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيالريفية. وسوف يتيح ا

ية للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا أو البلدان عالية الدخل لدعم البلدان منخفضة الدخل، والبلدان اإلنمائ

 متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا في نُهجها للتنمية الريفية.
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 تعاريف

هي األموال التي يقترضها الصندوق من أي مصدر، بما في ذلك القروض الثنائية، والوكاالت ضة: الموارد المقتر  

 ة من الموارد السابقة الذكر.مول، باإلضافة إلى التدفقات العائدة من القروض الماألثر االجتماعي يمستثمرالسيادية، و

بشروط تيسيرية، والقروض بشروط  هي أموال تجديد الموارد، والتدفقات العائدة من القروضالموارد األساسية: 

 (.رةقروض الشركاء الميسّ )مثل تيسيرية 

هم المقترضون المؤهلون للحصول على قروض الصندوق بشروط عادية، بما : ئتمانيةاالجدارة ال ووذالمقترضون 

 .البنك الدولي لإلنشاء والتعميريتماشى مع التعريف المستخدم لدى 

في نهاية توقف يعبر شروط اإلقراض وفئات الدخل إلى أن  يتهتنم خالل بلد ما فيهاتقدم يعملية  :التخرجاالنتقال/

 إلى الموارد المالية للصندوق. الوصول عنالمطاف 

 القتراضه من الصندوق. القيمة االسمية ما هو البلد الذي تتجاوز مساهماته خالل فترة تجديد مواردالمساهم الصافي: 
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 خرج لدى المؤسسات المالية الدولية ووكاالت األمم المتحدة األخرىتاالنتقال وسياسات الأطر 

أجرى الصندوق عملية مقارنة بشأن سياسات االنتقال والتخرج للمؤسسات المالية الدولية ذات نماذج العمل  -1

ية يمكن أن تستنير بها المماثلة ولوكالتين من وكاالت األمم المتحدة. وتبرز من هذا التحليل عدة سمات رئيس

 ممارسة الصندوق )انظر الجدول أدناه(.

 معايير األهلية المؤسسة

سياسة 
انتقال 

صريحة في 
 معايير االنتقال المواثيق 

المؤسسة الدولية 

 للتنمية

  الحد الفاصل  <الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد

 دوالرا أمريكيا( 1 175حاليا )المعمول به 

  الجدارة االئتمانية )تحليالت البنك الدولي لإلنشاء انعدام

 والتعمير(

 نعم

استنادا إلى الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد والجدارة 

االئتمانية، تنتقل البلدان من شروط اإلقراض األكثر تيسيرية 

إلى الشروط األقل تيسيرية ثم إلى شروط البنك الدولي لإلنشاء 

 والتعمير فقط

الدولي البنك 

 لإلنشاء والتعمير

المؤسسة الدولية للتنمية إلى وضع من وضع  التخرج

 فقط البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
 نعم

  الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد أعلى من دخل مناقشة

 التخرج

 الجدارة االئتمانية 

  مستوى التنمية حسب المؤسسات االقتصادية الرئيسية 

  على التنمية طويلة األجل دون اللجوء القدرة على الحفاظ

 إلى تمويل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 التنمية المؤسسية 

 مقاييس الضعف االقتصادي 

صندوق التنمية 

 اآلسيوي

   :الدخل القومي مماثلة للمؤسسة الدولية للتنمية

المعمول به الحد الفاصل  <اإلجمالي للفرد الواحد 
 دوالرا أمريكيا( 1 175)حاليا 

  صندوق التنمية انعدام الجدارة االئتمانية )تحليالت

 (اآلسيوي

 نعم

استنادا إلى الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد والجدارة 

االئتمانية، تنتقل البلدان من شروط اإلقراض األكثر 

 تيسيرية إلى الشروط األقل تيسيرية:

اآلسيوي وموارد المجموعة ألف: منح صندوق التنمية 

 تيسيرية

المجموعة باء: موارد تيسيرية وعادية )موارد رأسمالية 

 عادية(

 المجموعة جيم: موارد رأسمالية عادية فقط

مصرف التنمية 

 اآلسيوي
 نعم إلى المجموعة جيم )أعاله( التخرج

  الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد أعلى من دخل مناقشة

 )وفقا للبنك الدولي( التخرج

 توافر تدفقات رأسمالية تجارية بشروط معقولة 

  تحقيق مستوى معين من التنمية من قبل مؤسسات اقتصادية

 واجتماعية رئيسية

صندوق التنمية 

 األفريقي

  :الدخل القومي مماثلة للمؤسسة الدولية للتنمية

المعمول به الحد الفاصل  <اإلجمالي للفرد الواحد 
 دوالرا أمريكيا( 1 175حاليا )
  انعدام الجدارة االئتمانية )تحليالت البنك الدولي لإلنشاء

 والتعمير(

 نعم

استنادا إلى الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد والجدارة 

االئتمانية، تنتقل البلدان من شروط اإلقراض األكثر 

 تيسيرية إلى الشروط األقل تيسيرية:

 المجموعة ألف: موارد صندوق التنمية األفريقي فقط 

من كل من صندوق  –المجموعة باء: بلدان الشروط المختلطة 

 التنمية األفريقي ومصرف التنمية األفريقي

 المجموعة جيم: موارد مصرف التنمية األفريقي فقط

مصرف التنمية 

 األفريقي
 ال ينطبق كال إلى المجموعة جيم )أعاله( التخرج

مصرف التنمية 

 للبلدان األمريكية

  الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد أقل من

 2017أمريكيا بأسعار عام  ادوالر 2 919عتبة 

   جدارة ائتمانية غير كافية لالقتراض بنسبة

في المائة بشروط رأسمالية عادية، كما  100

هو مبين في درجة البلد على مؤشر الجدارة 

 االئتمانية التوليفي 

 ال ينطبق كال

المصرف األوروبي 

 لإلنشاء والتعمير

  الوجود في بلد للمصرف األوروبي لإلنشاء

 والتعمير عمليات فيه

 التمتع بآفاق تجارية قوية 

  االنطواء على مساهمات رأسمالية كبيرة نقدية

 أو عينية من راعي المشروع

 كال

 رصد مؤشرات االنتقال لتقييم ما يلي:

 إذا كانت جميع عمليات االنتقال ذات الصلة قد استكملت 

  عدم وجود أي حاجة لالقتراض من المصرف األوروبي

 لإلنشاء والتعمير

  ما إذا تم ضمان استثمارات المصرف األوروبي لإلنشاء

 الكامل والتعمير بالسندات ب
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 معايير األهلية المؤسسة

سياسة 
انتقال 

صريحة في 
 معايير االنتقال المواثيق 

  إفادة االقتصاد المحلي والمساعدة في تنمية

لإليفاء بالمعايير المصرفية القطاع الخاص 

 والبيئية

برنامج األمم 

 المتحدة اإلنمائي

  متوسط الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد

عتبة البلد المساهم الصافي  <لمدة أربع سنوات 

-2018أمريكيا للفترة  دوالرا 6 660المحددة )

2021) 

 كال

  متوسط الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد لمدة أربع

 الصافيعتبة البلد المساهم  >سنوات 

  نظام تحديث كل سنتين )منتصف الفترة البرامجية( حيث

تعتبر البلدان التي تعبر عتبة البلد المساهم الصافي بلدانا 

مساهمة صافية في مرحلة انتقال لفترة سنتين قبل أن تتوقف 

 عن تلقي المساعدة، إذا بقيت أعلى من العتبات

صندوق األمم 

المتحدة للمشاريع 

 اإلنتاجية

  على أنها أقل البلدان نمواً وفقا تصنف

 لتصنيف األمم المتحدة

o  متوسط الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد

 1 230العتبة المحددة ) <لمدة ثالث سنوات 

دوالرا أمريكيا في االستعراض ثالثي 

 (2018السنوات في 

o مؤشر األصول البشرية 

o مؤشر الضعف االقتصادي 

 كال

  ألكثر من ثالث سنواتلم يصنف كبلد منخفض الدخل 

  ين على أساس تيمكن تقديم التمويل لسنتين أخرما زال

إما مع الحكومة أو طرف  50/50تقاسم التكاليف بنسبة 

 ثالث، حتى انتهاء التمويل
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 موجز عن االجتماع غير الرسمي بشأن االنتقال/التخرج

 2020مايو/أيار  11

لتجديد الثاني عشر باالخاصة هيئة المشاورات لاألولى  الدورةأثناء  أثيرت مسألة االنتقال/التخرج الخلفية. -1

خالل واتُفق ، وتم اإلعراب عن مجموعة من اآلراء. 2020 شباط/في فبرايرالمعقودة لموارد الصندوق 

على أن تقوم اإلدارة بإعداد ورقة تحدد الخيارات المتاحة للمضي قدما. وستتم مناقشة الورقة في االجتماع 

هيئة لعرض على الدورة الثانية تُ سالصندوق، ثم  جميع الدول األعضاء فيأمام اجتماع غير رسمي مفتوح 

النقاط الرئيسية  توجزمع مذكرة جنبا إلى جنب المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، 

 الناشئة عن االجتماع غير الرسمي )على النحو الوارد في هذه الوثيقة(.

يوم االثنين  افتراضياوإدارة الصندوق والموظفون  لداب 54التقى ممثلو الدول األعضاء من  المناقشات. موجز -2

مناقشة مسألة االنتقال/التخرج. ومع التسليم بتعقيد هذه من أجل لعقد اجتماع غير رسمي  2020 أيار/مايو 11

التوصل إلى توافق في  نحووالعمل  تناولهاالمسألة وحساسيتها، سلطت إدارة الصندوق الضوء على أهمية 

طويل األجل للصندوق ويؤدي إلى أفضل نتيجة ممكنة لهيئة  اواضح ااآلراء بين الدول األعضاء يحدد اتجاه

 المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.

الدول  بينلآلراء  أوليتبادل  هو تيسير إجراءغير الرسمي  االجتماع من إلى أن الغرض اإلدارةأشارت و -3

 إزاءنهج الصندوق المتعلقة بالمناقشة  ترتكز عليهامجموعة من المبادئ الشاملة التي يمكن أن  بشأن األعضاء

التفاصيل على أساس  وضعيمكن و. كجزء من عملية مشاورات تجديد الموارد التخرج في المستقبل/االنتقال

 هذه المبادئ بمجرد االتفاق عليها.

 الواردة في ورقة المناقشة: الرئيسية للمقترحات ةالركائز األربع الضوء على اإلدارة وسلطت -4

بمستوى مرتفع  تتسمستخصص الموارد األساسية للصندوق، التي  توزيع الموارد المالية للصندوق. (1)

الشريحة  في المائة( للبلدان منخفضة الدخل/البلدان متوسطة الدخل من 100، بالكامل )التيسيريةمن 

الدول الجزرية الصغيرة النامية( والبلدان ذات  هامخصصات للدول الصغيرة )بما في وجود مع الدنيا

 ،متوسطة الدخل من الشريحة العلياخصص الموارد المقترضة للبلدان تُ الهشة. كما س األوضاع

القادرة على استيعاب  باإلضافة إلى البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

تخصيص ما في الهدف  وسيتمثل. ال يمكن تحملهان ودي أعباءرد إضافية بشروط عادية دون خلق موا

، الشريحة العليا لبلدان متوسطة الدخل منلفي المائة كحد أقصى من إجمالي الموارد  20يصل إلى 

ل عرض المقترح المفصوسيُ  .لموارد الصندوقفي المائة في التجديد الحادي عشر  11مقارنة بنسبة 

 .2020مبادئ تخصيص الموارد المقترضة على المجلس التنفيذي للصندوق خالل عام المتعلق ب

الذي يؤدي إلى إجراء دخل الالتي تصل إلى  العليا الشريحةلبلدان متوسطة الدخل من مسار االنتقال ل (2)

وعمليات محددة لألعضاء لالنتقال/التخرج من الدعم المالي  ستوضع عوامل تحفيزية مناقشة التخرج.

البنك الدولي  الذي يستخدمه نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالياستخدام  حيث سيجريللصندوق، 

معيار بوصفه ال الذي يؤدي إلى إجراء مناقشة التخرجالمقترح الدخل لإلنشاء والتعمير باعتباره 

المالي للصندوق على مدى  الدعمإطار لبلدان التي تستوفي هذا المعيار من ا تتخرج/ستنتقلورئيسي. ال

المساهم ف عرّ يُ تجديد الموارد )ست سنوات( ما لم تختر أن تصبح مساهما صافيا )من دورات دورتين 

معينة(. موارد مساهمات أكبر من القيمة االسمية لالقتراض خالل فترة تجديد  مساهم يقدم بأنهالصافي 

لى تمويل الصندوق )من الموارد المقترضة( عصول حلبلد الاحالة األخيرة، يمكن أن يواصل وفي ال

من حتى الوصول إلى وضع الدخل المرتفع/غير المؤهل للمساعدة اإلنمائية الرسمية، طالما ظل 

 ن في الصندوق.ين الصافييالمساهم
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تتيح العودة إلى شروط هذا النهج مرونة تضمن سي .ااقتصاديتراجعا لبلدان التي تواجه لاستثناءات  (3)

 الدخل القومي اإلجمالي.نصيب الفرد من في  اانخفاض تشهدلبلدان التي االقتراض األصلية ل

الدخل  استنادا إلى نصيب الفرد منالصندوق تطبيق التسعير المتفاوت  سيواصلشروط التمويل.  (4)

المتباين  التسعيرعكس يسواالنتقال. لية عمالهشاشة وجوانب القومي اإلجمالي للمقترض، مع مراعاة 

تدفع البلدان سبين فئات المقترضين، حيث العائد  االستحقاق وفي فروقالمزيد من االختالف في أقساط 

لها سيكون أكثر قليال و/أو  البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العلياستدفع منخفضة الدخل أقل قليال و

األسعار  البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العلياة، ستدعم آجال استحقاق أقصر. وبهذه الطريق

المتاحة في تمويل المقابل خيارات  اتنافسي يبقى التسعير أنمع ضمان  الفقيرةالميسرة المتاحة للدول 

المالية  االستدامة االعتبارأخذ النهج المقترح في يإلى ذلك،  وباإلضافةالسوق )مثل إصدار السندات(. 

 للصندوق.

على أن الورقة التي أعدتها اإلدارة توفر نقطة بداية مفيدة للمناقشة الحساسة، وأكدوا  لمشاركيناعدد من وافق و -5

 غير أنللمضي قدما.  موحدةمن جديد التزامهم بالعمل من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن طريقة 

بعض  تحتوي علىتعكس مبدأ العالمية، وأن الورقة كانت غير متوازنة، وال وا رأبعض المشاركين األخرين 

عن  مشاركينال عدد منالعناصر التي سيكون من الصعب التوصل إلى توافق في اآلراء بشأنها. كما أعرب 

تسم بعدم اليقين االقتصادي الكبير لجميع الدول األعضاء وقت يبشأن توقيت المناقشة، الذي يجري في  مقلقه

إلى أن األزمة تفرض طلبات إضافية على ميزانيات كون آخرون مشار . وأشار19-بسبب جائحة كوفيد

 أكثر أهمية. المساعدة اإلنمائية الرسمية، مما يجعل ضمان تركيز الموارد األساسية المحدودة على أفقر البلدان

 المذكورة أعاله، أثيرت النقاط التالية: ةوفيما يتعلق بالركائز األربع -6

األساسية الموارد كان هناك اعتراف عام بأن تخصيص  توزيع الموارد المالية للصندوق. (1)

ينبغي أن يعطي األولوية ألفقر البلدان. وأيد معظم المشاركين على نطاق واسع مقترح للصندوق 

 تخصيص التمويل األساسي للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا 

األوضاع الهشة( وتمويل اإلقراض إلى البلدان متوسطة )وكذلك الدول الصغيرة والبلدان ذات 

من خالل الموارد المقترضة أساسا. وأشير إلى أن ذلك سيتماشى مع الدخل من الشريحة العليا 

تحديد األولويات المنصوص عليه في اتفاقية إنشاء الصندوق. وسلط عدد من المشاركين الضوء 

أهمية زيادة المساهمات في التجديد الثاني عشر  على توضيح معلى أن ذلك سيعزز أيضا قدرته

اإلبقاء على  واعلى المقترح وفضل وااعترضخرين اآللموارد الصندوق. غير أن بعض المشاركين 

، بما يسلط الضوء على أن البلدان 10:90التخصيص الحالي للموارد األساسية الذي تبلغ نسبته 

 ا جيوب من الفقر الريفي.لديها أيضمتوسطة الدخل من الشريحة العليا 

، قبل توفير مزيد من الضمان 0:100 بنسبة التحول إلى تخصيص بأنعدد من المشاركين  وأقر

حالة من  ، سيؤدي إلىقدرة الصندوق على تعبئة الموارد المقترضة الكافية بأسعار تنافسية بشأن

إلى أن  اإلدارةأشارت و. متأثرةة الدخل من الشريحة العليا العدم اليقين بالنسبة إلى البلدان متوسط

البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا في التجديد الثاني تحصل مقترحها الحالي يضمن أن 

في التجديد الحادي  الذي حصلت عليه األقلعشر لموارد الصندوق على نفس مستوى الموارد على 

لمائة من إجمالي الموارد، في ا 20زيادة تصل إلى وجود ، مع إمكانية الصندوق عشر لموارد

في  هذه العمليةشريطة تعبئة أموال كافية للموارد األساسية والمقترضة. وسيتم توسيع نطاق 

 عرض على هيئة المشاورات.السيناريوهات المالية التي ستُ 

، ةعمليفي الممارسة التفاصيل إضافية عن كيفية عمل آلية الموارد المقترضة المشاركون  طلبو

 أشارتالمبادئ التي ستستند إليها وشروط التمويل المطبقة على هذه الموارد المقترضة. وسيما  وال
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خصص على أساس الطلب، مع مراعاة الجدارة االئتمانية أن الموارد المقترضة ستُ إلى اإلدارة 

لى موارد إضافية إلى عبء مالي إضافي ال يمكن تحمله( عصول حضمان أال يؤدي الوللبلد )

بمزيد من هذه المبادئ  وستوضحذات أعلى فعالية إنمائية متوقعة.  مشروعاتلوية للوإعطاء األو

 لصندوق التخاذ قرار بشأنها في األشهر المقبلة.الهيئات الرئاسية للى سيجري عرضها عوالتفصيل 

إلى الدخل الذي يؤدي إلى  التي تصللبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا ل االنتقال مسار (2)

اإلدارة لالستفادة من أفضل ممارسات التي تبذلها لجهود لكان هناك دعم  إجراء مناقشة التخرج.

تحديد معايير االنتقال/التخرج. من أجل المؤسسات المالية الدولية ووكاالت األمم المتحدة األخرى 

ستخدم حاليا في مصارف إنمائية ة تُ إدراج مؤشرات إضافي وااقترح العديد من المشاركين غير أن

مثل القدرة المؤسسية، والوصول إلى ) الصندوق بمهمةوذات صلة  األطرافأخرى متعددة 

 .اإلجمالي فقطالدخل القومي نصيب الفرد من على  االعتمادمن  ، بدال(، والفقر الريفياألسواق

 ينوعيا أو إلزاميا، مشيرتوضيحا بشأن ما إذا كان التخرج سيكون ط المشاركين عدد منطلب و

في  شككت عمومالديها عمليات تخرج مرنة، وعادة ما يكون إلى أن المؤسسات المالية الدولية 

 التخرج اإللزامي. مقترح

أن ست  المشاركينرأى عدد من فقد فيما يتعلق بالتوقيت المقترح لالنتقال/التخرج.  اختلفت اآلراءو

للغاية وأنه  ةقصير ه المدةأن هذى آخرون لية االنتقال؛ ورأسنوات ستوفر إطارا زمنيا مالئما لعم

ست البالغ أن اإلطار الزمني  مشاركون آخرون ال ينبغي تحديد التوقيت في هذه المرحلة؛ وذكر

 سنوات طويل للغاية.

فكرة مثيرة لالهتمام الأن هذه  عدد من المشاركين رأىأما بالنسبة لمفهوم المساهم الصافي، 

التعريف الدقيق )بما في ذلك أنواع  بشأنتوضيحات  واطلب مالمزيد من الدراسة ولكنهتستحق و

لى عصول حخالله البلد الأن يواصل المساهمات التي يمكن حسابها( واإلطار الزمني الذي يمكن 

 الموارد كمساهم صافي.

أنه يعطي لتعبئة على  قد يُنظر إليهيكون مطلبا غير واقعي، و قد ذلك أن مشيرين إلىوعلق آخرون 

ه ستجري مواصلة مبادئ التخرج. وأشارت اإلدارة إلى أنتلك الممنوحة ل أعلى منالموارد أولوية 

  إلى المناقشات مع الدول األعضاء. اهذا المفهوم استناد تعريف

إلى أن هذه البلدان لديها أيضا جيوب  عدد من المشاركينالدخل، أشار ة وفيما يتعلق بالبلدان مرتفع

عند تحديد ما إذا كان  مختلفة، ال حالة دخلها فحسب، متغيرات مراعاةالفقر الريفي وأنه ينبغي  من

لى الموارد المقترضة. ومع ذلك، أشار مشاركون آخرون إلى ع صول من الصندوقحبإمكانها ال

 آلياتهناك حاجة إلى وأن  مرتفعة الدخلللبلدان  أنه من غير المناسب أن يوفر الصندوق تمويال

 لضمان أن يقتصر تمويل الصندوق على البلدان المؤهلة للمساعدة اإلنمائية الرسمية.

السياق الحالي كمثال على نوع  المشاركون أخذ .ا اقتصادياتراجعتشهد التي  لبلدانل االستثناءات (3)

على أهمية المرونة  عموما وااتفقفالصدمة الخارجية التي يمكن أن تؤدي إلى عكس مكاسب التنمية، 

في الفارق الزمني بين االنتقال/التخرج  االختالففي سياق سياسة االنتقال/التخرج. ولوحظ أيضا 

يظهر بينما الموارد التالية تحدث في دورة تجديد  االنتقاالت الصعوديةأي أن  - االتجاه المعاكسو

هذا أن مزيد من التوضيحات بشُطِلب أيضا الو -في سنة مالية واحدة  االقتصاديالتراجع أثر 

  .والتوقيت األساس المنطقي

 القائم على المتباينتعزيز المبدأ الحالي للتسعير  المشاركين عدد منيتقبل في حين  شروط التمويل. (4)

فإنهم عادية، المقدمة بشروط للقروض بالنسبة لبلدان ل نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

الدخل الذي يؤدي إلى إجراء عتبات  تتجاوزالتي تشديد الشروط بشكل أسرع للبلدان يفضلون 
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البيان الوارد من المقصود ما في معرفة  معن رغبتهمن المشاركين  د. وأعرب عدمناقشة التخرج

البلدان متوسطة الدخل تدفع أقل قليال وسأن "البلدان منخفضة الدخل والذي يفيد بفي ورقة المناقشة 

مقترحات  يجري إعدادأوضحت اإلدارة أنه و(. 20قرة تدفع أكثر قليال" )الفس من الشريحة العليا

البلدان متوسطة استحقاق أقصر نسبيا إلى  آجالوستشمل جوانب مثل تقديم قروض ذات  مفصلة

 .التيسيريةلتقليل  البلدان منخفضة الدخلمقارنة ب الدخل من الشريحة العليا

فسر فقد مفهوم العالمية، مشيرين إلى التفسيرات المختلفة للمصطلح.  المشاركونإلى ذلك، ناقش  باإلضافةو -7

، في البلدلى الموارد المالية بغض النظر عن فئة دخل عصول حالعالمية بأنها الحق في ال المشاركين عدد من

جهات ، سواء كةمع المنظم االنخراطالصندوق و بمهمةآخرون على عالمية االلتزام  مشاركونحين ركز 

نظرا على أنه ينبغي اعتبار االنتقال/التخرج عملية إيجابية  عدد من المشاركين. وشدد ةو/أو مساهم ةمقترض

متلقية  أساسامن كونها الدولة العضو ألنها تشير إلى تحقيق مستويات أعلى من التنمية االقتصادية وانتقال 

 للمساعدة اإلنمائية الرسمية. مقدمةللمساعدة اإلنمائية الرسمية إلى 

هدف التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن  المشاركينوفيما يتعلق بالجدول الزمني للمضي قدما، أيد العديد من  -8

، مع إمكانية قيام المجلس التنفيذي هيئة المشاوراتعملية  في إطار، 2020العناصر الرئيسية للنهج خالل عام 

. وبالنسبة 2022عشر لموارد الصندوق في عام ، قبل بدء تنفيذ التجديد الثاني 2021بوضع التفاصيل في عام 

، تبديدهسياسة واضحة للتخرج هو مصدر قلق رئيسي يجب لافتقار الصندوق الحالي  كان، المشاركينلعدد من 

ى مشاركون ومع ذلك رأ فقط، ولكن كجزء من إطار السياسة العادي لمؤسسة مالية دولية. ليس لتجديد المواردو

 المشاركينمعظم  وأقر. قد يستغرق وقتاالمقترح لوصول إلى توافق في اآلراء بشأن جميع عناصر اأن  آخرون

المزيد من على االقتراض و إمكانيةبأنه سيكون من األفضل الحصول على قدر أكبر من الضمان بشأن 

 آلية الموارد المقترضة قبل تنفيذ سياسة جديدة. عنالتفاصيل 

أهمية  اإلدارة. وكررت لآلراء على التبادل المثمر إلى المشاركينشكر توجيه الباختتمت اإلدارة المناقشة و -9

التجديد الثاني عشر لموارد أن يتسم التوصل إلى حل وسط لضمان  نحوإجراء مثل هذه المناقشات والعمل 

 مشاورات، بأنههيئة الل. وذّكرت اإلدارة المشاركين، كما تم االتفاق عليه خالل الدورة األولى بالقوة الصندوق

لمناقشات االجتماع غير الرسمي  موجزاالنتقال/التخرج، إلى جانب المتعلقة بنفس ورقة المناقشة  سيتم تقديم

تكون الدول األعضاء س. وحزيران/يونيو 17-16المقرر عقدها في  اتلمشاورهيئة اإلى الدورة الثانية ل

 لخطوات التالية.إجراء تقييم وتحديد ا يتيح لهافي وضع عندئذ واإلدارة 
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الدول األعضاء بشأن ورقة مناقشة ردود اإلدارة على التعليقات المكتوبة الواردة من 
عن نهج الصندوق الشامل بشأن االنتقال/التخرج واألسئلة التي تم طرحها خالل 

 االجتماع غير الرسمي

ردود اإلدارة على التعليقات المكتوبة الواردة على المنصة التفاعلية للدول  -أوال 

 األعضاء 

 تعليقات إثيوبيا - ألف

 تسعى الدول األعضاء. بشأن االنتقال للمناقشة معالشامل  لنهجه الصندوق لطرحعن تقديرها إثيوبيا  تعرب -1

 من أجل التغلب للسكان الريفيينعالمي القطري والتقدم الإلى تحفيز  التي يقدمها الصندوقالمساعدة المالية 

 يين األشخاص،مالإلى بالفعل يد المساعدة  الصندوق مدّ  وقدعلى الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

 .والبؤسالفقر والجوع  حالة من أعدادا كبيرة من السكان وأخرج

تقديم مساعدة مالية مستدامة ويمكن التنبؤ بها إلى البلدان للصندوق باالنتقال أو التخرج  اهجن وسيسمح -2

في الذي يأتي نرحب بالنهج الشامل للتخرج وبالتالي، مع أهداف التنمية المستدامة.  للتعاملالدخل  منخفضة

 عزز االستدامة المالية للصندوق.يسو لم يسبق لها مثيل، وصحيةاقتصادية  أزمةهذا الوقت الحرج من 

ة الناجمة لألزمة االقتصادي األكبرية هي الضح منخفضة الدخل في أفريقيا البلدان ستكونكل شيء،  وقبل -3

 تتعرض. وبالمثل، المتكررةفيضانات الجراد الصحراوي وال ، والتي زادت من حدتها هجمات19-عن كوفيد

متعددة العلى القروض الثنائية و حصولهاعلى إمكانية سلبا التي تؤثر  المديونية الحرجة لخطرهذه البلدان 

متوسطة الدخل والبلدان  منخفضة الدخل للبلدان لالنتقالالنهج الشامل  يسمحد، عيالص وعلى هذااألطراف. 

 عماد اقتصادها. والذي يعتبرالحصول على مساعدة مالية تحفز تحولها الزراعي، ب من الشريحة الدنيا

تحقيق مسار الى المسار الصحيح  التي انحرفت عنالنهج الشامل للتخرج البلدان  سيعيدوبناء على ذلك،  -4

 عن الركب. يتخلف أحد تركعدم التعهد ببضمان  يعد التزاماأهداف التنمية المستدامة. كما أنه 

متوسطة منخفضة الدخل والبلدان  للبلدان يسمحرا، ندعو جميع أصحاب المصلحة لتعزيز التعاون الذي وأخي -5

وهما من  ،من إنهاء الفقر والجوع يمّكنهاالحصول على التحفيز المالي الذي الدخل من الشريحة الدنيا ب

 الهجرة. وصوال إلى تغيّر المناخ نبدءا م ،العالمية التي تدور فيها المشاكلالمفرغة  للحلقة األسباب الرئيسية

 رد ال

في  برنامج القروض والمنحالهدف العام في زيادة  ويكمنتعليقات إثيوبيا على ورقة المناقشة. باإلدارة  ترحب -6

متوسطة الدخل من الشريحتين الدنيا ، والبلدان منخفضة الدخلوتوسيع نطاق التمويل المتاح للبلدان  ،الصندوق

 للصندوق. الشاملةالتوزيع مع الوالية  تواؤم التأكد منمع  والعليا،

 المملكة المتحدةتعليقات  –باء 

شدد على حن ناالنتقال/التخرج. ونالمتعلقة بتود المملكة المتحدة أن تشكر الصندوق على ورقة المناقشة  -7

ات األخيرة، لمساهمة جميع الدول األعضاء في ضمان نجاح الصندوق. وعلى مدى السنواألهمية الحاسمة 

األعضاء وتركيز الدول المزيد لجميع  بتقديم هقدرته على االقتراض، مما سمح ل على زيادةالصندوق  عمل

األقل قدرة على التمويل الذاتي. ونحن ندعم والموارد األساسية على البلدان األكثر هشاشة واألكثر فقرا 

الصندوق مع البلدان متوسطة الدخل من  انخراطاالستخدام الكامل للموارد المقترضة لمواصلة تعزيز 

الموارد اإلجمالية المخصصة  نسبةلصندوق. كما نالحظ أن في ا الشريحة العليا تماشيا مع إطار االنتقال
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ستظل على األقل نفس  الثاني عشر لموارد الصندوقفي التجديد للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا 

 .الحادي عشر لموارد الصندوقفي التجديد  النسبة التي كانت عليها

"ستتوفر للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا فرصة الوصول فقط إلى الموارد  هالورقة أن وتذكر -8

ضة من خالل آلية سيتم وضعها باالتفاق مع المجلس التنفيذي.". و مزيد من  نود أن نحصل علىالمقتر 

االئتماني للصندوق وتؤثر عليه؛ وعما إذا كان  صنيفبالت ترتبطكيف و؛ هذه اآلليةكيفية عمل  عنالتفاصيل 

 ".الواحدة عموميةالميزانيته ب"عمله الصندوق سيواصل 

نتطلع إلى مناقشة  غير أننانحن ندرك أنه قد يكون من الصعب تحديد مستوى االقتراض في هذه المرحلة. و -9

ستعداد التخاذ قرار بشأن التفاصيل في العام االعلى  المبادئ الشاملة الواردة في الورقة للتوصل إلى اتفاق

أيضا للصندوق بتقديم  ذلك. وسيسمح 2022في عام  الثاني عشر لموارد الصندوقالمقبل، قبل بدء التجديد 

زيادة مستويات االقتراض السيادي،  عن الطريقة التي قد تؤدي بها هذه اآللية إلىالمزيد من المعلومات 

 يف االئتماني.لعملية التصن وفقا

يحدد أن وفقا لذلك و األعضاءأن يصمم الصندوق شراكته مع الدول  ضمانومع تطور البلدان، من المهم  -10

يسعى الصندوق إلى زيادة  إذهذا المسار بوضوح. ونحن مهتمون بسماع المزيد عن فكرة المساهم الصافي، 

 ذلك. يترتب علىلتجديد الموارد، وما قد  ةالمانحمن الجهات موارد ال

من حيث المعايير، يحدد إطار االنتقال نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي والجدارة االئتمانية )مع و -11

ا أكثر المؤشرات المتفق م( باعتبارهعلى ذلك ةالمترتبالتحليل الشامل لنقاط الضعف قصيرة وطويلة األجل 

تمشيا مع  ينالمؤشر يناستخدام هذاستمرار عليها على نطاق واسع لالنتقال االقتصادي، ونحن ندعم 

 المؤسسات المالية األخرى.

عدد من السنوات، ولكن سيكون من  مدارعلى تحدث  جدامن الواضح أن االنتقال/التخرج عملية طويلة و -12

للصندوق عند الدخول في مناقشات االنتقال/التخرج مع األعضاء. كما  الواسعالمفيد مناقشة الجدول الزمني 

أن على ضمان الصندوق  وعمل مستردة التكاليف واالستشاريةية تقنبزيادة استخدام المساعدة النرحب 

البلدان متوسطة الدخل من والمنفذة مع ابتكارات  تنطوي علىالمشروعات التجريبية التي يجري استخدام 

 .خرىاألالتعلم للبلدان من حيث فوائد  وتحقيقالمعرفة  لتقاسمالشريحة العليا بشكل فعال 

هذا الموضوع والعمل بشكل وثيق مع األعضاء المتعلقة بنتطلع إلى االستماع إلى مجموعة اآلراء ونحن  -13

إلى توافق في اآلراء. وسيساعد ذلك أيضا على  من أجل التوصلاآلخرين لتحديد طريقة بناءة للمضي قدما 

، والذي اني عشر لموارد الصندوقالثالتجديد  نجاحضمان والمتمثل في  بين األعضاءتحقيق هدفنا المشترك 

القدرة على رئيسية أخرى، مثل إطار مسائل المنظمة  في الوقت الذي تتناول فيهسيكون ذا أهمية خاصة 

 .أي وقت مضىالعالم إلى الصندوق أكثر من فيه يحتاج الذي الديون، في هذا الوقت الحرج تحمل 

 رد ال

كما أنها  إضافية، على موارد مقترضة حصول الصندوقتصنيف ائتماني ناجحة أن تيسر عملية  من شأن -14

ضافة إلى ذلك، نؤكد أن وباإلتكلفة اقتراضه إلى البلدان.  من خالله الصندوق يمررستؤثر على التسعير الذي 

، سيتم ورقة المناقشةمع  وباالتساقالوقت الحالي،  فيو. الواحدةالعمومية سيستمر بميزانيته الصندوق 

)ضمان االعتبار  المعني بعينالجدارة االئتمانية للبلد  أخذمقترضة على أساس الطلب، مع تخصيص الموارد ال

وإعطاء األولوية  ،عبء مالي إضافي ال يمكن تحمله(خلق موارد إضافية إلى  على الحصولأال يؤدي 

 .التي من المتوقع أن تحقق أعلى مستوى من الفعالية اإلنمائية للمشروعات
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 تغييراأننا نقترح  اإلشارة إلىأدناه، مع  الثاني القسمالمساهم الصافي في  وضعحول إضافية معلومات وتُتاح  -15

اإلنمائي للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة تقدم الزيادة المساهمات كجزء من ب بشكل يسمحفي المصطلحات 

 العليا.

 المكسيك تعليقات -جيم 

 ة التالية:فيما يتعلق بالوثيقة قيد المناقشة، لدي األسئل -16

تشير إلى "مناقشات" مع دولة  26الفقرة ف؟ اأم إلزامي االتخرج طوعي مقترحتوضيح ما إذا كان  مهل يمكنك -17

 عضو بعد استيفاء بعض الشروط.

ستتوفر للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا فرصة الوصول ه ذكر أنفإنها ت، 14فيما يتعلق بالفقرة و -18

ضة من خالل آلية سيتم وضعها.فقط إلى الموارد   المقتر 

 يرجى توضيح نوع اآللية المتوخاة. (1)

، يمثلللبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، للموارد إنشاء نافذة ثانية أو نظام تخصيص إن  (2)

لمؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للى شيء مشابه إصول ومحاولة لل في الممارسة العملية،

 وصلت إلىنفس المؤسسة، ولكن العمل مع بلدان تابعتان لمير؟ أي: آليتان مختلفتان لإلنشاء والتع

 مستوى مختلف من التنمية؟

 عن التسعير المتفاوت. 20تتحدث الفقرة و -19

ذكر ت، حيث سعر الفائدة المقترحالعادي الحالي وبين سعر الفائدة نقاط األساس، بالفرق،  سيكونما  (1)

 تدفع أكثر قليال".سلدخل من الشريحة العليا أن "البلدان متوسطة االفقرة 

المختلفة التي قد يحصل  االئتمانية" مقابل التصنيفات قليالاألعلى " ألسعار الفائدة مما هي حساباتك (2)

 عليها الصندوق.

صول ح، فقد "يكون مؤهال" للتحول عكسيإلى أنه إذا تخرج أحد البلدان ثم عانى من  28تشير الفقرة و -20

فترة التقييم، حيث  تقديم مزيد من المعلومات عنلى الموارد المالية للصندوق بعد "فترة تقييم". يرجى ع

 قد تحتاج إلى موارد مالية فورية. انتكاسةبعض البلدان التي تعاني من  نأ

مة أي قائ . ففي إطارتخرجالبعد الصندوق  تسييرالبلدان يمكن أن تشارك في عمليات  أن 31الفقرة  وتذكر -21

 ؟ذلك كونيس

 رد ال

 الوارديشير النهج و. معينمناقشة التخرج في وقت ل دخلمستوى  تخرج أحد البلدان بوصوله إلى/انتقال يبدأ -22

جديد ينعكس في برنامج  بحوارستبدأ  دخل مناقشة التخرجعتبة  بلغتالجديدة إلى أن الدول التي  الضميمةفي 

خالل ويعكس السياق القطري.  بشكلهذه المناقشة كل حالة على حدة  وستتناولاالستراتيجية القطرية.  للفرص

، توفرهاهذه العملية، سيتم االتفاق على المسار المتوقع للبلد، بما في ذلك القدرات المؤسسية والمالية المتوقع 

الجنوب بين بلدان  التعاونو ،التقنية مستردة التكاليفاألنشطة غير اإلقراضية )مثل المساعدة  عالوة على

الموارد المالية للصندوق،  أحد البلدان من أهلية الحصول علىحتى عندما ينتقل/يتخرج و(. والتعاون الثالثي

 المساعدة التقنية مستردة التكاليف، بما في ذلك أخرى لالنخراطبإمكانية الوصول إلى آليات  يحتفظ فإنه

توقف المقترح أن يكون االنتقال/التخرج، أو  مع الصندوق كدولة عضو مساهمة. ويتوخى المعتبرةوالشراكات 

لتلقي غير المؤهلة البلدان /مرتفعة الدخل بالنسبة للبلدان ذو صفة إلزاميةمن الصندوق،  االقتراض أهلية

 اإلنمائية الرسمية. المساعدة
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بتخصيص مقترضة تقوم الموارد للفي إنشاء آلية  المقترحمع الورقة، يتمثل  وبالتماشي، الراهنفي الوقت و -23

)ضمان أال يؤدي  بعين االعتبار للبلد المعنيالجدارة االئتمانية  مع أخذوذلك هذه الموارد على أساس الطلب، 

وإعطاء األولوية للمشروعات  ،عبء مالي إضافي ال يمكن تحمله(خلق موارد إضافية إلى  الحصول على

 التي من المتوقع أن تحقق أعلى مستوى من الفعالية اإلنمائية.

ومجموعة مختارة من البلدان  البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العلياالموارد المقترضة لكل من  وستتاح -24

وألغراض الطلب  على أساسالجدارة االئتمانية )ب تتمتع منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

المؤسسة  مالية الدولية األخرى مثلفي المؤسسات ال األشد حدة الذي يتمالنطاق(، على عكس االنقطاع  توسيع

حيث يتم ، البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وصندوق التنمية األفريقي/مصرف التنمية األفريقيالدولية للتنمية/

 .للبلدان المختلطة بالوصل بينهمامع السماح  إحدى النافذتين،للبلدان من  اسمية مواردتخصيص 

 ،وتراجعت بعد ذلك في غضون فترة محددة ،التي انتقلت/تخرجت البلدان إمكانية وصوليقترح الصندوق و -25

 .والحصول على موافقتهإلى الموارد المقترضة مرة أخرى بعد التشاور مع المجلس التنفيذي 

 العمل المعنية مجموعةعلى توصيات  بناء نشير إلى أن المجلس التنفيذي اعتمد،، التسييرفيما يتعلق بمسألة و -26

أو  للدول األعضاء لالنضمام الخياروترك  ،مبادئ توجيهيةللقوائم بصفتها الحالية  التعاريف، التسيير بقضايا

 الالتي  الدول، بما في ذلك الخصائص اإلفرادية للدولة العضويتطابق تعريفها مع التي  القائمةإلى  االنتقال

 خدماته تصل إلى الموارد المالية للصندوق ولكنها تصل إلى 

 .التباين في التسعيرأدناه بشأن الواردة سويسرا  علىد الردو أيضاانظر  -27

 سويسراتعليقات  –دال 

السعي لتحقيق مواءمة معقولة مع با، وترحب دقتهتعرب سويسرا عن تقديرها إليجاز الوثيقة و ،عامبوجه  -28

لصندوق باعتباره الكامنة لنُهج وسياسات المؤسسات المالية الدولية األخرى، مع مراعاة الخصوصيات 

 في أقل البلدان نموا.دخولهم فقراء الريف ولنتاجية القدرات اإلصندوقا يركز على رفع 

ينبغي أن معايير التخرج. من المفيد رؤية اعتماد معايير واضحة إلى حد ما للتخرج من فئة إلى أخرى، و -29

لتكيف البلدان  جداموارد( كافية تجديد المن دورات سنوات )دورتان  6مدتها التي تبلغ سماح الفترة تكون 

 .التي تخرجت

قروض الالقروض إلى البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا كوسيلة لتمويل  إن تقديمالقروض والمنح.  -30

يرتكز عليها  جدوىننا نرحب بدراسة غير أ. امثير يمثل مقترحاميسرة للغاية إلى البلدان منخفضة الدخل ال

ونوع التدفقات المالية التي ستولدها. كما  الممارسة العمليةعمل اآللية في غي أن تينب كيف وتوضحمفهوم ال

 -ما الذي ينطوي عليه ذلك فمفهوم "المساهم الصافي".  المعلومات عنمزيد من الحصول على نرحب ب

ذلك بعد يصبح المساهمون الصافيون سسنوات، و 6خالل فترة االنتقال التي تبلغ فقط  يجري العمل بههل س

 لى االئتمان بعد ذلك؟عصول ح، أم أنه يضمن أيضا استمرار الةمانحجهات 

"، العاديةحتى في األوقات " بيد أنه. غني عن القول إننا نمر حاليا بفترة من عدم اليقين الشديد. 19-كوفيد -31

الصندوق عددا من السيناريوهات لتوضيح كيفية عمل االنتقال/النهج المقترح  يضعسيكون من المهم أن 

في آللية لتأثير العوامل الخارجية المتنوعة والسمات البديلة إعداد نماذج لفي الممارسة العملية عن طريق 

ت التي يصبح أكثر إلحاحا في ضوء التحديااألمر . ومن الواضح أن هذا ةمختلفال النتائج المحتملةحالة 

، الكامنةعدم اليقين أوجه . ومع ذلك، على الرغم من 19-وفيدك الناشئة عنطوارئ حالة الواجهنا بسبب ت

هج التخرج سيكون مفيدا، ألن األشهر القادمة لن تحقق متعمقة لنُ المناقشة الأن تأجيل  سويسرا ال تعتقدفإن 

 .بشكل طفيفالمزيد من اليقين إال 
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 رد ال

إلى  تتم إحالة هذا النهجسوشروط التمويل للموارد المقترضة.  في للتباين محدثا نهجا ياحالاإلدارة  تتحرى -32

 في الوقت المناسب. الرئاسية الهيئات

المتباين التسعير  عكسالمقترضة، سيواصل الصندوق بالموارد السمات المقترحة لشروط التمويل  تحديد وفي -33

والجوانب  الهشاشة، مع مراعاة للجهة المقترضةنصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي  إلى باالستناد

، الجهات المقترضةفي أقساط االستحقاق والفوارق بين فئات  تزايد التباينالمتباين  التسعيرعكس يسواالنتقالية. 

من  العاليإلى المستوى  بالنظرو. بقليلأعلى حيث تدفع البلدان التي تصل إلى دخل مناقشة التخرج فرقا 

فمن المقترح  13،المقدمة بشروط عادية االستحقاق األطول للقروض الحالية آجال ضمنة فيتالم التيسيرية

 استحقاق أقصر. فقط وآجال حصول البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا على القروض بشروط عادية

 على قروض ن متوسطة الدخل من الشريحة الدنياعمليا حصول البلدان منخفضة الدخل والبلداوهذا يعني 

مع  وذلك باالتساق، بالمقارنة مع البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا التيسيريةبمستوى أعلى من 

 وفئة الدخل. اإلنمائية المرحلة

 .بعين االعتبار للصندوقالنهج المقترح االستدامة المالية  يأخذإلى ذلك،  ضافةوباإل -34

سداد ب ،من حيث المبدأ ،القروض الممولة من هذا الدين تسمحاقتراض مستداما ماليا بحيث  يكون أيأن ويجب  -35

 دون االعتماد على الموارد األساسية للصندوق. ذلك الدين

 الصينتعليقات  –هاء 

تقدم مزيدا من فيما يتعلق بالمناقشة المقترحة لسياسة االنتقال/التخرج في الصندوق، تود الصين أن  -36

 اآلراء ذات الصلة على النحو التالي:عن  معلوماتال

الوثيقة  تذكر. وكما ومهمتهلصندوق ية إنشاء اأوال، ينبغي أن تكون سياسة االنتقال/التخرج متسقة مع اتفاق -37

أعاله بوضوح شديد، "هدف الصندوق هو تعبئة موارد إضافية وتوفيرها بشروط  المشار إليهاالقانونية 

من الشريحة العليا ن البلدان متوسطة الدخل نظرا ألالنامية.". واألعضاء  ميسرة لتنمية الزراعة في الدول

الصندوق  اأن يدعمهبالتأكيد  نبغيمن فقراء الريف في العالم، في في المائة 22بها وال تزال بلدانا نامية 

إذا والمعرفية، خدمات ال فضال عنمن خالل توفير موارد مالية  ووكاالت التنمية متعددة األطراف األخرى

الذي يقدمه دعم الفقراء الريف في العالم من  استبعاد ُخمسعلى التخرج من الصندوق، فهذا يعني  تأجبر

لحد من الفقر. وتعمل سياسة لعامل على اايقوض دور الصندوق في المجتمع الدولي  يمكن أنالصندوق، مما 

 االحتفاظ بها دون تغيير. ينبغيالتخرج الطوعي الحالية بشكل جيد للغاية و

في ف. أال تتجاوزهاالسائدة والشائعة أن تتبع الممارسات الدولية  ينبغيثانيا، في حالة تغيير السياسة، و -38

سياسات تتسم لتخرج، وبشأن اسياسة الوقت الحاضر، ليس لدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة 

مبدأ طوعي تستند إلى المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي بالمرونة و

والتطوير  التسييرمؤشرات مختلفة، مثل قدرة  تراعيجدول زمني صارم و اوتوافق في اآلراء. وليس لديه

 وال تراعي على النحو الواجبالمؤسسي. وعلى النقيض، تفتقر السياسة المقترحة للمناقشة إلى المرونة 

 قترح حذف الجدول الزمني وإضافة المزيد من المؤشرات المناسبة.الدول األعضاء النامية. ويُ  أوضاع

يكون ى توافق اآلراء. ولضمان أن جديدة نهجا يقوم علالسياسة الصياغة  تتبع عمليةثالثا، ينبغي أن و -39

. تينكامل ، من الضروري إجراء مناقشة واستشارةالمعنيةجميع األطراف  تبديد شواغلالسياسة بوسع 

                                                      
سنوات دون تجاوز  10وفترة سماح تعادل  عاما 35يمكن أن يكون للقروض الحالية المقدمة بشروط عادية أجل استحقاق أقصى يصل إلى  13

 عاما.  20متوسط أجل استحقاق يعادل 
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ثارها الضارة على تضامن الدول نظرا آلتوافق اآلراء، ال تحظى بسياسة وضع ويجب أن يتجنب الصندوق 

 األعضاء.

 للبلدان منخفضة الدخل الميسرةدوق المزيد من الموارد الصنأن يخصص رابعا، توافق الصين على و -40

، ألن التعاون مع البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل الدنياالشريحة من متوسطة الدخل البلدان و

غير محصلته و لجميع األطرافمفيد البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا ومع  الدنيامن الشريحة 

أهمية ب يتسممع البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا  األقوىعلى ذلك، فإن التعاون  وةوعالصفرية. 

المؤسسي، مما سيعزز  وأثره االئتماني هالمالية وتصنيف واستدامتهلصندوق العائدة لتدفقات الكبيرة في 

 بشكل أفضل.من الشريحة الدنيا قدرة الصندوق على خدمة البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل 

صندوق أكبر ال أن يكوني فالطريقة األساسية  تتمثلالصندوق بنجاح،  بمهمةوأخيرا وليس آخرا، للوفاء  -41

لبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا من الصندوق دون لوأفضل وأكثر ذكاء، بدال من التخرج اإللزامي 

إذا كان هناك إطار ونافذة لالقتراض لتنويع موارد التمويل.  اءبإنشتوافق في اآلراء. وترحب الصين وجود 

شامل لضمان حقوق اقتراض البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، فإن الصين منفتحة لمناقشة نسبة 

التي توافق عليها  نسبة التخصيصتطبيق التخصيص. وقبل أن تعمل نافذة االقتراض، ستصر الصين على 

 الدول األعضاء.

 رد ال

 وباضطالع متوسطة الدخل من الشريحة العليا،كبيرة من الفقر الريفي في البلدان  بوجود جيوباإلدارة  تقر -42

 ورقة المناقشةاإلدارة في  تعترفباإلضافة إلى ذلك، وفي الصندوق.  بدور هامجميع الدول األعضاء 

 لالستدامة المالية للصندوق. علياالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة البالمساهمة الهامة التي تقدمها 

المؤسسات المالية الدولية والوكاالت األخرى في  المعمول بها فيقدمت اإلدارة مقارنة لسياسات التخرج و -43

 .بورقة المناقشة ملحق

المجلس التنفيذي  في اآلراء فيتوافق  من خالل سياساتيةأي قرارات  ه ينبغي اتخاذتوافق اإلدارة على أنو -44

باإلضافة ، تجديد المواردتسعى اإلدارة إلى فهم سياسي لمبادئ االنتقال/التخرج كجزء من عملية وللصندوق. 

 .المعنية في نهاية المطافسياسة العلى  إلى إمكانية الحصول على موافقة المجلس التنفيذي



IFAD12/2/R.2/Rev.1  الرابعالملحق  

 20 

 خالل االجتماع غير الرسمي التي تم طرحهاردود اإلدارة على األسئلة  -ثانيا 

 توزيع الموارد -ألف 

 آلية الموارد المقترضة؟كيف ستعمل  -45

 علىفي الوقت الراهن تعمل . وتجدر اإلشارة إلى أن اإلدارة ال تزال القسم األولانظر الرد على المكسيك في 

 الثاني عشرالتجديد فترة قبل بدء  الهيئات الرئاسية وسيتم عرضه علىللمضي قدما.  ممكن طريقصياغة 

 لموارد الصندوق.

التي حصلت عليها نفس الموارد  البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا على حصولسيتم ضمان كيف  -46

 ؟للمواردالتجديد الحادي عشر  خالل

 وفي حال. بشكل فعلي للبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العلياسيتم تخصيص جزء من الموارد المقترضة 

 إلعادة ع الهيئات الرئاسية آليات مالئمةممعين، فستناقش اإلدارة بحلول تاريخ  أخذ تلك المواردلم يتم 

 .وبأكبر قدر من الكفاءة بشكل كاملاستخدامها  من أجل ضمانتخصيص هذه الموارد 

 وصول الصندوق إلى االقتراض وتسعير الموارد المقترضة؟ فيما يخصما هي الضمانات التي يمكن تقديمها  -47

 تيسير في ،المتكامل االقتراضوالتغيير في إطار  ا،حالي الجارية االئتمانيعملية التصنيف  يتمثل الهدف من

سعر  وتقديممع استرداد تكاليفه الداخلية  تسمح له بإعادة اإلقراضبشروط  االقتراضوصول الصندوق إلى 

 .في الوقت نفسه تنافسي

 تبلغ دخل مناقشة التخرج البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا التيمسار  -باء 

المؤسسات المالية الدولية/وكاالت  وتلك المعمول بها في المقترحةالعتبات والمعايير  يكمن االختالف بين أين -48

 األمم المتحدة األخرى؟

 في األكبراالختالف ويكمن الثاني من الوثيقة لالطالع على أطر/سياسات المؤسسات األخرى.  الملحقانظر 

الموارد المالية، مع مرتفعة الدخل من أهلية الحصول على أكثر وضوحا للبلدان  إلى تخرج المقترح دعوة

والتعاون بين  المساعدة التقنية المستردة التكاليفإلى الموارد غير المالية مثل  وصولهاإمكانية  اإلبقاء على

 )أدناه. 51الفقرة  الرد الوارد في كذلك رانظ(بلدان الجنوب. 

وما هي الفترة الزمنية التي يمكن خاللها للبلد المعني ما هو تعريف المساهم الصافي، وكيف يتم احتسابه،  -49

 ؟تأخير تخرجه وفقا لهذا التعريف

هو البلد الذي تتجاوز مساهماته خالل فترة تجديد واألول:  الملحقفي  للمساهم الصافييرد تعريف مقترح 

 االستمرار في. ويمكن للمساهم الصافي خالل الفترة نفسها من الصندوق موارد ما القيمة االسمية القتراضه

 يتوقفوعندها ، بلدا مرتفع الدخلإلى أن يصبح  مالئمةالوصول إلى الموارد المالية للصندوق بشروط تمويل 

في و ،في الصندوق. وتجدر اإلشارة إلى أنه استمرار مساهمتهعلى الرغم من  وصوله إلى الموارد المالية

خالل مساهماتهم لعلى أهمية زيادة األعضاء  وتركز بشكل طفيف، تقترح اإلدارة مصطلحات مختلفة الضميمة

 .كمانحين هموضعاكتمال نضج نحو  المسار اإلنمائي تقدمهم في

 أم ال؟ طوعياهل سيكون التخرج  -50

مع الصندوق  لحوارالبلدان  بدءوتقترح  ،اإلدارة مع معايير البنك الدولي لإلنشاء والتعمير تتواءم، الضميمةفي 

 تسمح لها بالتأقلم مع توقفجراءات ملموسة في برامج الفرص االستراتيجية القطرية إل وتوفيرها االنتقال حول

األخرى للوصول إلى  للبلدان حيزاأن يترك  ومن شأن ذلكإمكانية الوصول إلى الموارد المالية للصندوق. 

 إلى الموارد غير المالية. البلدان ، يستمر الوصولأعاله 49الفقرة  يه فيتتم اإلشارة إلكما وتلك الموارد. 
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البلدان منخفضة الدخل التمويل بين  توازنكيف ستؤثر على و؟ من الناحية العملية المقترحات أثرما هو  -51

 ؟والبلدان متوسطة الدخل

إلى الموارد البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا و منخفضة الدخلفي وصول البلدان  المقترحيتمثل 

. وستكون البلدان إلى الموارد المقترضةالبلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا تصل  في حيناألساسية، 

 منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، والقادرة على الحصول على اقتراض إضافي

في ومقترضة. الموارد ال المزيد من للحصول علىأيضا مؤهلة  ،بء دين غير مستدامع أن ترزح تحت دون

خالل اجتماعي هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثاني عشر لموارد السيناريوهات المالية التي ستعرض 

 ت الدخل.بين مجموعات فئا المتوخى، ستقدم اإلدارة التوازن النسبي الصندوق في يونيو/حزيران ويوليو/تموز

 ؟للمساعدة التقنية مستردة التكاليف للترويج المزيد فعلكيف يمكن للصندوق  -52

استعراض  وقد أبلغ. للمساعدة التقنية مستردة التكاليفاستخدامه  الرامية إلى زيادةيكثف الصندوق جهوده 

اتفاقيات جديدة، جارية أو قيد المناقشة، خمس عن الحادي عشر لموارد الصندوق  للتجديدمنتصف المدة 

نظام مخصص بموجب ليس لديها  بلدانبلدان، بما في ذلك عدد من المع للمساعدة التقنية مستردة التكاليف 

 .تخصيص الموارد على أساس األداء حاليا

 ااقتصادي تراجعاالتي تواجه  للبلداناستثناءات  -جيم 

بلد  في حال تراجععني من الناحية العملية تماذا سوفي الوثيقة؟  إليهاما الذي تنطوي عليه المرونة المشار  -53

 بشكل متسق؟ هوكيف يمكن تطبيق ما،

وضعه  بناء على، البلد المعني الدخل القومي اإلجمالي لبلد ما إلى ما دون عتبة معينة، فسيصبح تراجع في حال

سيتم تطبيق المبدأ على والتالية.  تجديد المواردللحصول على الموارد المالية للصندوق في فترة مؤهال الجديد، 

 .الضميمةفي  أكثر تفصيال لهذا األمرجميع البلدان التي تستوفي هذا المعيار. ويرد وصف 

 ماليةال األوضاع -دال 

البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة  تعود علىسالتي  الفوائدهي وما  ،التسعير تباين تطبيقكيف سيتم  -54

 ؟الشريحة الدنياالدخل من 

تتحرى اإلدارة حاليا نهجا محدثا للتباين في شروط التمويل وأعاله.  أوال القسمانظر الرد على سويسرا في 

بحيث يكون معدا لالستخدام في فترة التجديد للموارد المقترضة. وستتم إحالة هذا النهج إلى الهيئات الرئاسية 

 .الثاني عشر للموارد

التسعير المتباين  تطبيقوفي تحديد السمات المقترحة لشروط التمويل للموارد المقترضة، سيواصل الصندوق 

باالستناد إلى نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي للجهة المقترضة، مع مراعاة الهشاشة والجوانب 

ق والفوارق بين فئات الجهات المقترضة، االنتقالية. وسيعكس التسعير المتباين تزايد التباين في أقساط االستحقا

دخل مناقشة التخرج فرقا أعلى بقليل. عتبة التي تصل إلى متوسطة الدخل من الشريحة العليا حيث تدفع البلدان 

من التيسيرية المتضمنة في آجال االستحقاق األطول للقروض الحالية المقدمة ي وبالنظر إلى المستوى العال

ادية ع بشروط قترح حصول البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا على القروضفمن الم 14بشروط عادية،

آجال استحقاق أقصر. وهذا يعني عمليا حصول البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة و

ليا، وذلك الدنيا على قروض بمستوى أعلى من التيسيرية بالمقارنة مع البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الع

 باالتساق مع المرحلة اإلنمائية وفئة الدخل.

                                                      
سنوات دون تجاوز  10وفترة سماح تعادل  عاما 35يمكن أن يكون للقروض الحالية المقدمة بشروط عادية أجل استحقاق أقصى يصل إلى  14

 .عاما 20متوسط أجل استحقاق يعادل 
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 وباإلضافة إلى ذلك، يأخذ النهج المقترح االستدامة المالية للصندوق بعين االعتبار.

ويجب أن يكون أي اقتراض مستداما ماليا بحيث تسمح القروض الممولة من هذا الدين، من حيث المبدأ، بسداد 

 .لموارد األساسية للصندوقذلك الدين دون االعتماد على ا


