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  موجز تنفيذي

تُعقد هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق في لحظة حاسمة تشهد تنفيذ جدول  -1

 ويواجه االقتصاد .الح ويزداد فيها الطلب على التمويل لدعم األمن الغذائي العالميأعمال التغيير واإلص

واالنتكاسات الكبيرة نتيجة للكوارث الصعبة العالمي في الوقت نفسه تحديات تفرضها البيئة المالية 

 .الطبيعية التي تزداد فيما يبدو تواتراً وشدة

 تحقيق التوازن السليم بين متطلبات الصندوق من وتدرك اإلدارة في هذا السياق مدى الحاجة إلى -2

 وتلتمس هذه الوثيقة توجيهات أعضاء هيئة .الموارد ومدى توفر التمويل للتجديد التاسع للموارد

 .المشاورات بشأن كيفية التعامل مع اإلطار المالي للصندوق في فترة التجديد التاسع للموارد

 فالمناطق التي يعمل فيها الصندوق يشهد كلها . في االزديادوما زال الطلب على برامج الصندوق آخذاً -3

تقريباً نمواً في الطلب، والحاجة غير محدودة فيما يبدو في بعض المناطق إلى المساعدة من أجل تطوير 

 األغذية أسعاروال تلوح أي بوادر توحي بانحسار الطلب، بل لقد ارتفعت . الزراعة بين فقراء الريف

 مليون 44 حتى اآلن، وهو ما دفع 2010حزيران / في المائة في الفترة من يونيو36بلغت العالمية بنسبة 

 وتشير وثيقة منفصلة تبين تصورات الطلب في فترة التجديد 1 .نسمة آخرين إلى الوقوع في هوة الفقر

رة التاسع لموارد الصندوق إلى إمكانية تحقيق زيادة كبيرة في المستوى اإلقراضي المستهدف في فت

 ). مليارات دوالر أمريكي3(التجديد الثامن 

 في 50ة بويمثل التجديد الثامن لموارد الصندوق زيادة بنس. والصندوق لديه متطلبات تمويلية متطورة -4

وتحقق ذلك بفضل أكبر زيادة على . المائة في برنامج القروض والمنح مقارنة بالتجديد السابع للموارد

ة من المانحين إلى الصندوق، ولكنه تطلب أيضا تمويل الجانب األكبر من اإلطالق في المساهمات المقدم

وساعد هذا الجهد االستثنائي غير المتكرر الصندوق . الموارد المطلوبة للتجديد الثامن من موارد داخلية

على زيادة دعمه بسرعة للبلدان المقترضة والحد في نفس الوقت من العبء المالي الواقع على عاتق 

،  الريفمن التجديد الثامن للموارد هو زيادة سرعة تقديم الدعم لفقراءالمباشر وكان الهدف . اءاألعض

 لم تترك سوى ألنهاوعلى الرغم من النجاح في تحقيق ذلك الهدف فإن هذه العملية ال يمكن أن تتكرر 

 .ارد المقبلةالقليل من الموارد الداخلية المتاحة لتمويل التزامات جديدة في فترات تجديد المو

 ال سيما االفتراضات المتعلقة بمستويات وتغيرت عدة افتراضات رئيسية بعد التجديد الثامن للموارد، -5

 إلغاءوطرأ انخفاض ملموس على مستوى نقص القروض والمنح وعمليات . وسرعة صرف األموال

ثر هذان العامالن وبينما يؤ. القروض خالل السنوات الثالث الماضية، وتسارعت وتيرة صرف األموال

 . يجابيا على كفاءة عمليات الصندوق فإنهما يضعان أيضا عبئاً أثقل على كاهل الصندوقإتأثيرا 

 وتدرك اإلدارة تماماً قيود الميزانية التي .وقد تنشأ تحديات مالية خالل فترة التجديد التاسع للموارد -6

دف اإلجمالي لتجديد الموارد سيعتمد بالقدر يواجهها الكثير من األعضاء، وبالتالي فإن المستوى المسته

على أنه من المرجح خالل فترة التجديد . الذي تسمح به الحصافة المالية على الموارد الداخلية للصندوق

                                                      
  .2011نيسان /أبريل.  تقرير للبنك الدولي-ذائي  مواجهة تقلب أسعار الغذاء العالمية وأثره على األمن الغ1
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التاسع للموارد أن يزداد العبء المالي الواقع على الدول األعضاء المانحة حتى وإن أمكن الحفاظ على 

 . أعاله5 و4دوق نتيجة للعوامل المحددة في الفقرتين حجم برنامج قروض ومنح الصن

وترى إدارة الصندوق أنه ينبغي النظر في إيجاد مصادر إضافية للتمويل خالل انعقاد هيئة المشاورات  -7

 ولكي يمكن الوفاء بالطلب على برنامج الصندوق والحد في الوقت .الخاصة بالتجديد التاسع للموارد

د الواقع على األعضاء، ينبغي وضع نُهج تمويلية جديدة لتكميل إطار نفسه من عبء تجديد الموار

تعزيز تعبئة الموارد الداخلية عن طريق ) 1: (وتشمل المسارات الممكنة ما يلي. التمويل التقليدي

استكشاف المصادر المحتملة األخرى للتمويل، مثل السداد المبكر للقروض المستحقة، والتفاوض على 

مواءمة شروط اإلقراض المعمول بها ) 2(، وتشجيع السداد الكامل لاللتزامات المستحقة؛ سداد المتأخرات

ويمكن . البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/في الصندوق مع شروط اإلقراض في المؤسسة الدولية للتنمية

أيضاً النظر في البحث عن فرص إضافية للحصول على التمويل من خالل توسيع قاعدة العضوية في 

 .الصندوق على األجل المتوسط

 .ويجب أن يواصل الصندوق مهمته في نفس الوقت الذي يوسع فيه نطاق تعبئة موارده المالية -8

وتعرض هذه الوثيقة مساهمات المانحين المطلوبة في إطار مختلف تصورات الطلب المبيَّنة في وثيقة 

 .وقبرنامج القروض والمنح في فترة التجديد التاسع لموارد الصند
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   مقدمة– أوالً
يقترب بسرعة الموعد النهائي لتحقيق الهدف اإلنمائي األول لأللفية الذي يرمي إلى خفض الفقر والجوع  -1

وعالوة على ذلك فإن النمو السريع في عدد سكان العالم الذي من المتوقع أن يصل إلى . بمقدار النصف

 في 70 تكمن في زيادة إنتاج األغذية بنسبة  يطرح تحديات مزدوجة2050 مليارات نسمة بحلول عام 9

 .المائة وتحسين حصول السكان الفقراء على الغذاء

وارتفعت أسعار األغذية .  أنها ليست حدثاً معزوال2008ً و2007وأثبتت أزمة أسعار الغذاء في السنتين  -2

بات االجتماعية مرة أخرى وما زالت تقلبات األسعار مستمرة مع ما يصاحبها من مشاكل بسبب االضطرا

ويمثل اإلخفاق السابق في استثمار أموال كافية في الزراعة والحيازات . والتحركات السكانية الضخمة

الصغيرة أحد األسباب الرئيسية لهذه المحنة التي تتجسَّد نتائجها في تدهور اإلنتاج وتدني الدخل 

 . يكون على هذه الحالةعلى أن األمر ينبغي وال بد أالّ. وانخفاض مستوى األمن الغذائي

وتدرك الحكومات اليوم تمام اإلدراك أن التنمية الزراعية هي قضية رئيسية في االقتصاد العالمي وأنها  -3

ية زراعتتطلب التزاماً كبيراً وعلى األجل الطويل لضمان حصول تنمية الحيازات الصغيرة والتنمية ال

وكما أشار قادة العالم في اجتماع عقد . ازنة النموعلى الدعم الالزم لتحقيق إمكاناتها في تحفيز ومو

والصندوق .  في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة فإن األمن الغذائي هو قضية الساعة2مؤخراً

باعتباره وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية مكرَّسة حصرياً للتنمية 

ثة عقود، لديه القدرة والخبرة على القيام بدور مهم في التصدي لهذه الزراعية والريفية ألكثر من ثال

، وهي السنوات الحاسمة 2015 حتى عام 2013الحالة خالل فترة التجديد التاسع التي تمتد من عام 

 .2015النهائية التي تسبق موعد بلوغ غايات األهداف اإلنمائية لأللفية في عام 

 اتفاقية إنشاء الصندوق، أناط مجلس المحافظين في دورته الرابعة والثالثين  من4 من المادة 3ووفقاً للبند  -4

بهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق مهمة استعراض مدى كفاية موارد الصندوق 

 ويجب عند النظر في مدى كفاية الموارد مراعاة 3.ورفع تقرير بهذا الشأن إلى مجلس المحافظين

 الدول األعضاء المؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق، والقدرة التشغيلية للصندوق على احتياجات

توصيل الموارد بفعالية إلى تلك الدول األعضاء حسب ما جاء في وثيقة برنامج القروض والمنح في فترة 

 ).REPL.I/2/R.4(التجديد التاسع لموارد الصندوق 

 االلتزام خالل فترة التجديد التاسع لموارده وتقترح بناء على ذلك وتحلل هذه الوثيقة قدرة الصندوق على -5

تعديل نهجه في إدارة الموارد وفي وسائل مالية معيَّنة من أجل تعزيز قدرته المالية واستدامته على األجل 

 .الطويل

                                                      
  .2011أيار / مايو6  2
  .، إنشاء هيئة مشاورات خاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق)2011 (34-د/160  القرار 3
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  عدم إمكانية تكرار التجديد الثامن للموارد-ثانياً 
هوداً غير عادية بذلت لمرة واحدة من أجل تمكين الصندوق من يمثل التجديد الثامن لموارد الصندوق ج -6

تحقيق زيادة سريعة في دعمه للبلدان المقترضة والحد في الوقت نفسه من العبء الواقع على كاهل 

وعلى الرغم من النجاح في تحقيق هذه األهداف المباشرة فإن هذه العملية ال . األعضاء في تمويل الزيادة

نظر إلى أنها لم تترك سوى القليل من الموارد الداخلية المتاحة لتمويل التزامات جديدة يمكن تكرارها بال

 .في فترات التجديد المقبلة

وقامت اإلدارة بوضع نماذج افتراضية ُبحثت من خاللها آثار ذلك على مستوى السيولة في الصندوق في  -7

التجديد العاشر والتجديد الحادي عشر إطار تصور تكرار التجديد الثامن خالل فترة التجديد التاسع و

وأسفر . وغيرها للحفاظ على نفس مستوى برنامج القروض والمنح ومساهمات األعضاء بالقيمة الحقيقية

ذلك عن أثر سلبي غير محدود على التدفقات النقدية، مما أفضى إلى التعدي على مستوى السيولة 

للموارد وحالة سلبية من حيث التدفقات النقدية في فترة المطلوب في الصندوق خالل فترة التجديد العاشر 

 .التجديد الحادي عشر

وال يمكن بأي حال من األحوال تحقيق هذا التصور نظراً لوجود ضوابط وموازين تقيد برنامج القروض  -8

على أن هذا التصور يبين أسباب عدم إمكانية . والمنح وتمنع أي خرق لمواثيق السيولة في الصندوق

ويتضمن الملحق األول وصفاً أشمل لهذه النماذج إلى جانب االفتراضات والتمثيل . رار التجديد الثامنتك

 .البياني

 :وباإلضافة إلى ما سبق يتعيَّن النظر في العوامل التالية المتعلقة بالتجديد التاسع -9

مؤشر (مألوف نقص التعهدات ال يشكل خروجاً على الأن على الرغم من : ما يسمى بثغرة التعهدات •

مقارنة بالمستوى المستهدف لمساهمات ) غير مباشر للمساهمات الفعلية التي سيجري تسلمها

 للموارد ستتسع بصورة ثامنالالمانحين، فإن التوقعات تشير إلى أن ثغرة التعهدات في التجديد 

  مليون دوالر أمريكي؛160استثنائية لتصل إلى ما يقرب من 

في ظل الفوائد التي بدأت تتحقق من : سية في النموذج المالي للصندوقتعديل االفتراضات الرئي •

يجب ) الذي ينطوي أساساً على حضور قطري وإشراف مباشر(نموذج العمل الجديد في الصندوق 

 10 سنة إلى 13تقليص مدة صرف القروض من ) 1: (تعديل افتراضين تشغيليين رئيسيين، هما

وفي حين أن .  في المائة13 في المائة إلى 17لقروض من تخفيض معدالت إلغاء ا) 2(سنوات؛ 

هذه التطورات تمثل تحسناً مقبوالً في الفعالية والكفاءة التشغيلية فإنها تُسرع أيضاً من وتيرة 

وعالوة على ذلك فإن السحب المقرر لحافظة استثمارات الصندوق . التدفقات النقدية الخارجة

مارات ذات العائد الثابت صاحبه هبوط اإليرادات المتوقعة من والتوقعات غير المواتية لالستث

 .االستثمارات وأدى ذلك بالتالي إلى تخفيض التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة

وبذلك فإن الجمع بين متطلبات الصرف المتزايدة في الصندوق وزيادة االعتماد على الموارد الداخلية  -10

 في المائة من متطلبات موارده من مصادر داخلية، وهي أعلى 67يمول الصندوق حالياً ما يقرب من (

، والحد األقصى الحالي لسلطة )نسبة من ذلك القبيل بين مجموعة المؤسسات المالية الدولية النظيرة
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االلتزام بالموارد مقدماً والتغييرات في االفتراضات المالية الرئيسية تحمل في طياتها الحاجة إلى 

ويبين . 2015-2013راً من التمويل الخارجي لدعم عمليات الصندوق خالل الفترة مستويات أعلى كثي

 هذه النقطة موضحاً احتياجات الموارد في فترة التجديد الثامن وتجديد تاسع افتراضي، وكالهما 1الجدول 

قدماً ويستخدم سلطة االلتزام بالموارد م)  مليارات دوالر أمريكي3(يدعم نفس برنامج القروض والمنح 

  4.بحد أقصى مدته سبع سنوات من التدفقات العائدة

  1الجدول 

 مليارات دوالر أمريكي في إطار التجديد الثامن للموارد وتجديد تاسع 3برنامج للقروض والمنح بمبلغ 
  افتراضي للموارد 

  )ماليين الدوالرات األمريكية(

 التجديد التاسع التجديد الثامن 

 000 3 000 3 برنامج القروض والمنح

 584 626 ن البلدان الفقيرة المثقلة بالديونوالنفقات اإلدارية ومبادرة دي

 584 3 626 3 مجموع الموارد المطلوبة

   : بتمويل من

 927 809 التدفقات العائدة من القروض

 193 252 تخفيض وإلغاء القروض

 180 202 إيرادات االستثمار

 284 163 1 أزام بالموارد مقدماًالموارد الممولة من سلطة االلت

 000 2 200 1 ثغرة المساهمات المقدمة من األعضاء/المساهمات

 584 3 626 3 المجموع

 7 7 )بالسنوات(الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدماً 

 بسبب زيادة الحد األقصى لسلطة أ  الموارد الممولة من سلطة االلتزام بالموارد مقدماً أكبر بكثير خالل فترة التجديد الثامن

وفي إطار هذا التصور االفتراضي، لن تستفيد الموارد الممولة من سلطة . االلتزام بالموارد مقدماً من خمس إلى سبع سنوات

يظل عند الذي س(االلتزام بالموارد مقدماً خالل فترة التجديد التاسع من الزيادة في الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدماً 

 .وإن كانت هناك بعض الفوائد التي ستتحقق نتيجة لتغيير المدى الزمني) مستوى سبع سنوات في إطار هذا التصور

                                                      
مدة صرف : وتتمثل افتراضات التجديد التاسع في اآلتي. 2008آانون األول /  توقعات التجديد الثامن لموارد الصندوق حتى ديسمبر4

 مدفوعات أصول قروض إطار القدرة على تحمل وتعويض في المائة؛ 13 سنوات؛ ومتوسط معدل إلغاء القروض 10أموال القروض 
؛ وافتراض ثبات الموارد المخصصة ضمن إطار أوًال بأول باستخدام مساهمات إضافية يسددها األعضاء المتنازل عنها تمامًاالديون 

 فصاعدًا؛ وازدياد النفقات اإلدارية 2011 في المائة تقريبًا من برنامج القروض والِمنح اعتباًر من عام 20ن عند القدرة على تحمل الديو
 في المائة 2، و2011 في المائة في عائد حافظة االستثمار في عام 1.5بفعل التضخم بعد فترة التجديد التاسع للموارد؛ وتحقيق معدل نسبته 

 فصاعدًا؛ وافتراض ثبات سعر صرف وحدة حقوق السحب الخاصة مقابل الدوالر 2013ئة اعتبارًا من عام  في الما3، و2012في عام 
؛ وتحصيل مساهمات تجديد الموارد المقدمة من األعضاء استنادًا إلى اتجاهات )2010آانون األول / ديسمبر31في  (1.55027عند 

 مليارات دوالر أمريكي في التجديد 3بيت برنامج القروض والِمنح عند مستوى التحصيل السائدة في فترة التجديد الثامن للموارد؛ وتث
  .التاسع وزيادته بعد ذلك بفعل التضخم في فترات التجديد التالية
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 مليارات دوالر أمريكي خالل فترة التجديد 3ويشير الجدول إلى أن برنامجاً للقروض والمنح بمبلغ  -11

وبالتالي . كان عليه في فترة التجديد الثامنالتاسع سيتطلب مستوى من الموارد الخارجية أعلى كثيراً مما 

سيتعذر الحفاظ على مستوى برنامج قروض ومنح فترة التجديد الثامن خالل فترة التجديد التاسع ما لم 

تستكمل الموارد الداخلية للصندوق عن طريق إيجاد صيغة جديدة لتعبئة الموارد الداخلية والخارجية 

في ذلك زيادة النسبة بين التمويل الخارجي والداخلي بما يتفق أكثر مع خالل فترة التجديد التاسع، بما 

ويمكن بدالً من . النسبة المستخدمة في أذرع اإلقراض التيسيري في المؤسسات المالية الدولية األخرى

ذلك أن يطلب األعضاء من الصندوق مواصلة أو تخفيض مستوى التمويل المقدَّم إلى الدول األعضاء 

بما في ذلك النمو الصفري أو حتى تخفيض برنامج القروض (على أن بعض هذه الخيارات . النامية

 .زال يتطلب زيادات في مساهمات األعضاء، وإن يكن بدرجة أقل ما) والمنح بنسبة ضئيلة

ويتضح مما سبق أن نموذج التمويل المستخدم في الصندوق قد بلغ مفترق طرق مهم ويلزم إجراء  -12

الصندوق أداة فعالة لتحسين األمن الغذائي والحد من الفقر والمضي قدماً نحو تحقيق تعديالت حتى يظل 

بد للصندوق من الحصول على دعم األعضاء حتى يمكنه متابعة  وال. 2015رؤيته االستراتيجية لعام 

ن على واألهم من ذلك أنه سيتعيَّ. التدابير الالزمة لتعزيز قدرته المالية واستدامته في المدى البعيد

األعضاء بحث التحول نحو زيادة نسبة مساهمات المانحين إلى مجموع متطلبات التمويل بما يتفق أكثر 

وبالنظر إلى النمو السريع الذي . مع أذرع اإلقراض التيسيري في المؤسسات المالية الدولية األخرى

فالة الحفاظ على الدور القيم شهده برنامج القروض والمنح في السنوات األخيرة فإن ذلك التحول حاسم لك

 .الذي يساهم به الصندوق خالل فترة التجديد التاسع وما بعدها

 فترة التجديد التاسع للمواردل الهيكل المالي  بشأن اعتبارات-ثالثاً 
استطلعت اإلدارة مختلف وسائل زيادة تعزيز قدرتها المالية واستدامتها في األجل الطويل، في نفس  -13

وتحقيقاً لهذه الغاية يتعيَّن بذل أقصى ما يمكن . ل فيه على توسيع برنامج القروض والمنحالوقت الذي تعم

وفيما يتعلق بالموارد الخارجية وبالنظر إلى الزيادة الحادة في . من جهود لتعبئة موارد خارجية وداخلية

نة بالتمويل الداخلي خالل االلتزامات خالل فترة التجديد الثامن، سيلزم زيادة نسبة التمويل الخارجي مقار

وفيما يتعلق بالموارد الداخلية، ُأجريت دراسة استعراضية شاملة للخيارات وترد . فترة التجديد التاسع

 .أدناه مناقشة لها

  خيارات تعزيز الموارد الداخلية-ألف 

 تعزيز تعبئة الموارد

ارد المؤسسة الدولية للتنمية،  في ضوء الدروس المستفادة من التجديد السادس عشر لمو.سداد القروض -14

يمكن للصندوق استطالع إمكانية دعوة المقترضين بشروط عادية لتقديم دفعات مبكرة مقابل المديونية 

والفائدة الرئيسية للمدفوعات المبكرة هي أنها . المستحقة المتعاقد عليها من قبل بشروط تيسيرية للغاية

 للصندوق، ويمكن بذلك استثمارها وإعادة تخصيصها بعد ذلك تحسن التدفقات النقدية التي تدفع مقدماً

. للقروض في المستقبل؛ على أن ذلك النهج يحمل أيضاً في طياته تدفقات عائدة أقل في المستقبل
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 مليون دوالر أمريكي للتجديد 15واستطلعت اإلدارة العديد من التصورات وتقدَّر بتحفظ أنه يمكن توليد 

 . لتدابيرالتاسع من خالل هذه ا

 في 6.5 يمكن للصندوق تخفيض حصة المنح إلى أقل من الحد المعتمد من المجلس، وهو .تخفيض المنح -15

 مليون دوالر أمريكي من 25 مليون و20  بينالمائة من برنامج القروض والمنح؛ ويحقق ذلك ما يتراوح

 .الموارد اإلضافية للتجديد التاسع

 يبلغ مجموع . الموارد وحسم المتأخرات المستحقة مع األعضاءتحصيل المساهمات المستحقة لتجديد -16

 مليون دوالر أمريكي تمثل، إذا ما تم تحصيلها، زيادة مقطوعة 168.5مساهمات تجديد الموارد المستحقة 

وسوف يكون تسلم المساهمات المستحقة . تساعد على تقليل عبء تمويل التجديد التاسع لموارد الصندوق

لى أن برنامج القروض والمنح في الصندوق يحدد دوماً استناداً إلى مستويات االلتزام مفيداً بالنظر إ

وهناك باإلضافة إلى ذلك متأخرات القروض . بتجديد الموارد أكثر من اعتماده على المدفوعات الفعلية

الر  مليون دو24أي ما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 15.7المستحقة من األعضاء بما قيمته 

وبينما يواصل الصندوق جهوده في هذا الصدد فإن الكثير من العوامل المؤثرة على حسم تلك ). أمريكي

 .المسائل، بما في ذلك االعتبارات االقتصادية والسياسية، ترجع إلى ظروف خارجة عن إرادة اإلدارة

 المواءمة مع المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير

محاولة لترشيد الموارد الداخلية والتماس مصادر إضافية للتمويل، تقترح اإلدارة بحث مجموعة من في  -17

التدابير لمواءمة شروط وأحكام اإلقراض المعمول بها في الصندوق مع شروط وأحكام اإلقراض المقدمة 

دارة بأن تلك التغييرات وتعترف اإل. حالياً من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير

يمكن أن تسفر عن تكاليف إضافية مرتبطة بالتمويل الذي يقدمه الصندوق لبعض أعضائه المقترضين، 

) 1: (وتطلب من هيئة المشاورات النظر فيما إن كانت تلك التغييرات مبررة ومقبولة في ضوء ما يلي

قدمة من المؤسسات المالية الدولية األخرى؛ الشروط الحالية الم) 2 (؛كفاية التمويل واحتياجات الصندوق

التطورات االقتصادية وتحسن الجدارة االئتمانية وازدياد القدرة على تحمل الديون لدى بعض ) 3(

 .األعضاء المقترضين من الصندوق

 وافقت هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السادس عشر لموارد المؤسسة الدولية .تشديد شروط اإلقراض -18

 لما يطلق عليها بلدان 2011تموز /ة على شروط إقراضية جديدة يبدأ العمل بها اعتباراً من يوليوللتنمي

أي البلدان المؤهلة للحصول على مساعدة من كل من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك (االقتراض الخليط 

 وازدياد قدرتها على في ضوء تقدمها االقتصادي وتحسن جدارتها االئتمانية) الدولي لإلنشاء والتعمير

وعن طريق .  للغاية على تلك البلدانتيسيريةوُيطبق الصندوق حالياً شروطاً إقراضية . تحمل الديون

مواءمة شروط قروضه المقدمة إلى تلك البلدان مع شروط اإلقراض الجديدة في المؤسسة الدولية للتنمية 

سيستفيد من مدفوعات السداد األسرع واألكبر اعتباراً من فترة التجديد التاسع فصاعداً فإن الصندوق 

 في الملحق الثاني لمقارنة شروط 3-انظر الجدول ألف (وفترات السماح األقصر وارتفاع سعر الفائدة 

ومن شأن تلك ). اإلقراض بين الصندوق والمؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 مليون دوالر أمريكي تقريباً من الموارد الداخلية 55 مليون و40 بين التدابير أن تحقق ما يتراوح تقريباً

 .اإلضافية للتجديد التاسع لموارد الصندوق
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 سيستفيد الصندوق من زيادة سرعة وحجم مدفوعات سداد القروض .إلغاء الشروط اإلقراضية المتوسطة -19

إلقراضية المتوسطة واالقتصار وتقصير فترات السماح وزيادة أسعار الفائدة عن طريق إلغاء الشروط ا

على تقديم شروط عادية لكل المقترضين غير المؤهلين لالقتراض بشروط تيسيرية للغاية وبشروط 

 مليون دوالر أمريكي من الموارد 30 مليون و20ومن شأن ذلك أن يحقق ما يتراوح تقريباً بين . مشدَّدة

  5.الداخلية اإلضافية للتجديد التاسع لموارد الصندوق

والفوائد المتحققة من وضع حد .  األثر المالي المرتبط بتنفيذ بعض تلك الخيارات2ويعرض الجدول  -20

أقصى للمنح، وتشديد الشروط وإلغاء الشروط المتوسطة محدودة في نطاقها ألنها مرتبطة بحجم برنامج 

 .القروض والمنح

  2الجدول 

  تاسع لموارد الصندوقفوائد تعزيز تعبئة الموارد الداخلية في التجديد ال

  )ماليين الدوالرات األمريكية(

 

مدفوعات سداد 

 القروض

تخفيض 

 المنح 

خليط اإلقراض (شددة تالشروط الم

 )*في المؤسسة الدولية للتنمية

إلغاء الشروط 

 *ةالمتوسط

الفوائد التقديرية المتحققة في 

25-20  15 2015-2013الفترة   40-55  20-30  

 على تعديل مقترح في سياسات اإلقراض ومعاييره في الـصندوق           2010كانون األول   /يذي في ديسمبر  وافق المجلس التنف  *  

)EB/2010/101/R.13/Rev.1 (            2011شـباط   /وعرض التعديل على مجلس المحافظين للنظر فيه خالل دورته فـي فبرايـر ،

حتياجات الدول األعضاء والعمل في نفس      وسوف يسمح ذلك للمجلس التنفيذي بإنشاء منتجات إقراضية جديدة من أجل تلبية ا            

 .الوقت على ضمان مقومات االستدامة المالية للصندوق
    

 نهج التدفقات النقدية المستدامة والسلطة الضمنية لاللتزام بالموارد مقدماً

تختلف ُأطر إدارة الموارد في المؤسسات المالية الدولية األخرى عنها في الصندوق حيث تقيَّم وتحدد  -21

الناشئة عن ) التدفقات المالية الخارجة(رة على تقديم االلتزامات عن طريق مواءمة التعهدات المالية القد

االلتزامات المقدمة على أساس التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة في غضون الفترة الزمنية التي تقابل 

السائلة في إطار هذا النهج ويمثل المستوى المتوقع لألصول . فترات الصرف المتوقعة للقروض المعنية

القيد الذي يقف عائقاً أمام توقع القدرة على تقديم التزامات في المستقبل، نظرا ألن هذه القدرة على 

االلتزام مرهونة بالحفاظ على السيولة المتوقعة عند المستوى األدنى للحصافة المالية أو أعلى منه، أو 

 المقابل فإن التجديدات السابقة لموارد الصندوق لم تنظر وفي. “الحد األدنى لمتطلبات السيولة”عند 

 .صراحة في تحركات التدفقات النقدية الطويلة األجل في الصندوق ورصيد السيولة الذي يقابلها

وفي محاولة للحافظ على السالمة المالية للصندوق على األجل الطويل، ترى اإلدارة حالياً أن توقعات  -22

مستدامة من حيث التدفقات ” التاسع للموارد يجب أن تكون أوالً وقبل كل شيء التمويل في فترة التجديد

في كل تصورات ) أي رصيد نقديته واستثماراته(ويعني ذلك أن مستوى السيولة في الصندوق . “النقدية

                                                      
  .سوف تسعى اإلدارة إلى تنفيذ عملية تشديد شروط اإلقراض وإلغاء الشروط اإلقراضية المتوسطة في آن واحد  5
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برنامج القروض والمنح ينبغي أوالً أالّ يشكل خروجاً على الحد األدنى لمتطلبات السيولة المنصوص 

وثانياً، وبصرف النظر عن أي . ها في سياسته بشأن السيولة على امتداد السنوات األربعين المقبلةعلي

عوامل أخرى فإن مساهمات المانحين المطلوبة في تصور معيَّن من تصورات برنامج القروض والمنح 

ج المقترح والنهج ومن الفروق الرئيسية بين النه. ينبغي أن تكون مستدامة في تجديدات الموارد المقبلة

المستخدم في تجديدات الموارد السابقة هو أن الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدماً أصبح اآلن 

 . أكثر منه افتراضاً من افتراضات النموذج الماليمشتقاًمؤشراً 

ديد المستوى وبعبارة أخرى فإن سلطة االلتزام بالموارد مقدماً لمدة سبع سنوات هي أحد العوامل وراء تح -23

المطلوب من المساهمات الضرورية المطلوبة من المانحين في إطار تصور معيَّن في التجديد الثامن 

والعامل المحرك في التجديد التاسع للموارد هو استدامة التدفقات النقدية المقبلة في الصندوق، . للموارد

وفي . ت متغيرة أكثر منها مدخالت ثابتةوهو ما يجعل سلطة االلتزام بالموارد مقدماً تتحول إلى مخرجا

إطار نموذج يتسم باستدامة التدفقات النقدية وسلطة ثابتة لاللتزام بالموارد مقدماً على امتداد سبع سنوات، 

سيتطلب التجديد التاسع للموارد زيادة في مساهمات المانحين لتحقيق نفس تصور برنامج القروض 

وتزمع اإلدارة خالل فترة التجديد التاسع وضع نموذج ). 1الجدول (امن والمنح الذي تحقق في التجديد الث

قوي إلدارة األصول والخصوم حتى يمكن زيادة االتساق في التنبؤ بالسيولة في المستقبل، وهو ما 

سيسمح للصندوق بإدارة احتياجاته من التدفقات النقدية في المدى البعيد، والتغلب على الحاجة إلى تدابير 

 ). بمزيد من اإلسهابارابعالتي يناقشها القسم (يد التاسع ية، مثل التدابير المطلوبة في التجدتصحيح

وتعتمد تصورات برنامج القروض والمنح في فترة التجديد التاسع للموارد المعروضة في القسم التالي  -24

 مجموع متطلبات  في المائة من50 و42على زيادة كبيرة في نسب مساهمات المانحين، بما يتراوح بين 

وهذه الزيادة في نسب مساهمات .  في المائة خالل فترة التجديد الثامن33الموارد مقارنة بما نسبته 

المانحين تسمح بزيادة طفيفة في استخدام التدفقات العائدة المقبلة من القروض في التصورات المقترحة 

وفي هذا . ع سنوات في التجديد الثامن سنوات، مقارنة بسب8 سنة و7.5على امتداد فترة تتراوح بين 

الصدد، من المهم تأكيد العالقة اإليجابية بين نسبة مساهمات المانحين إلى مجموع المتطلبات وتوسيع 

أي أن الزيادات في نسب مساهمات المانحين تسمح بتحقيق (استخدام التدفقات العائدة المقبلة من القروض 

ة المقبلة من القروض؛ على أنه ال يجوز بأي حال من األحوال تمديد زيادات في استخدام التدفقات العائد

ألن ذلك يشكل ) استعمال التدفقات العائدة المقبلة من القروض بدون زيادة في نسب مساهمات المانحين

 .قاعدة أساسية للنهج المقترح المستدام من حيث التدفقات النقدية في تقييم قدرة الصندوق على االلتزام

ء ذلك فإن اإلدارة تقترح رفع الحد األقصى لسقف السلطة الضمنية لاللتزام بالموارد مقدماً وفي ضو -25

وبالنظر إلى أن نسبة مساهمة المانحين . خالل فترة التجديد التاسع إلى ثماني سنوات من التدفقات النقدية

لتزام بالموارد مقدماً على إلى مجموع متطلبات الموارد تزداد تبعاً لذلك فإن زيادة الحد األقصى لسلطة اال

هذا النحو لن تنطوي بأي حال من األحوال على أي أثر سلبي على السالمة المالية للصندوق في األجل 

ح م، بل سيس)1 وحسب ما يوضحه الرسم البياني 30حسب ما هو موضح أدناه في الفقرة (الطويل 

 من أجل تقليص ما يتحمله األعضاء من أعباء )التدفقات العائدة(للصندوق باالستفادة من األصول المقبلة 

 .تجديد الموارد ولضمان تمويل كل التزامات التجديد التاسع وفقاً للممارسة الحالية التي ينتهجها الصندوق
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 تصورات التمويل في فترة التجديد التاسع للموارد -باء 

فإن ) REPL.IX/2/R.4(لصندوق كما جاء في برنامج القروض والمنح في فترة التجديد التاسع لموارد ا -26

الصندوق سيسعى في األجلين القصير والمتوسط إلى أن يصبح قوة عالمية محفزة لالستثمار من أجل 

 .تمكين زراعة الحيازات الصغيرة من دفع التقدم نحو زيادة األمن الغذائي والحد من الفقر

الصندوق أربعة تصورات مقترحة وسوف تعرض على هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد  -27

لبرنامج القروض والمنح على أساس تحليل الطلب على التمويل من الصندوق وقدرة الصندوق على 

 .توسيع عملياته وتلبية الطلب

استدامة ” استناداً إلى النهج المقترح أعاله بشأن 3وُأعدت التصورات المالية المعروضة في الجدول  -28

ل هذه التصورات الفوائد المتراكمة من تنفيذ التدابير المقترحة أعاله لتعزيز تعبئة ، وتشم“التدفقات النقدية

 ).2الجدول (الموارد الداخلية 

 أربعة تصورات لبرنامج القروض والمنح في فترة التجديد التاسع للموارد وما يرتبط 3ويعرض الجدول  -29

تراض تحقيق كل الفوائد المرتبطة ، باف6بها من متطلبات التمويل في كل تصور من هذه التصورات،

 :2بخيارات تعبئة الموارد المحددة في الجدول 

يمثل زيادة حقيقية صفرية )  مليار دوالر أمريكي3.2برنامج قروض ومنح بمبلغ (التصور األول  •

في برنامج القروض والمنح خالل فترة التجديد الثامن؛ ويسفر هذا التصور عن تخفيض اإلقراض 

 حتى 2013في كل سنة من سنوات الفترة الممتدة من عام ) حقيقية واالسمية على السواءبالقيمة ال(

 ؛2012 مقارنة بمستوى اإلقراض المقرر لعام 2015عام 

“ بدون تغيير”يمثل استمراراً )  مليار دوالر أمريكي3.5برنامج قروض ومنح بمبلغ (التصور الثاني  •

 ؛2012في عام لبرنامج القروض والمنح المقرر للصندوق 

 في 33يتوقع زيادة بنسبة )  مليارات دوالر أمريكي4برنامج قروض ومنح بمبلغ (الثالث التصور  •

 المائة في برنامج القروض والمنح؛

 في 50يمثل زيادة بنسبة )  مليار دوالر أمريكي4.5برنامج قروض ومنح بمبلغ ( الرابع التصور •

 األقصى لمبلغ دعم المشروعات الذي ترى اإلدارة أنه المائة في برنامج القروض والمنح والحد

 .يمكن أن يفي، في الحدود المعقولة، بالطلب الكبير من الدول األعضاء النامية

  3الجدول 

                                                      
 في المائة؛ 13 سنوات؛ ومتوسط معدل إلغاء القروض 10مدة صرف أموال القروض : اء تلك األرقام هي  االفتراضات الرئيسية ور6

وتعويض مدفوعات أصول قروض إطار القدرة على تحمل الديون المتنازل عنها تماماً باستخدام مساهمات إضافية يسددها األعضاء 
 في المائة تقريباً من برنامج 20القدرة على تحمل الديون عند على أوالً بأول؛ وافتراض ثبات الموارد المخصصة ضمن إطار 

 فصاعداً؛ وازدياد النفقات اإلدارية بفعل التضخم بعد فترة التجديد التاسع للموارد؛ وتحقيق معدل 2011القروض والمنح اعتبار من عام 
 2013 في المائة اعتباراً من عام 3، و2012 عام  في المائة في2، و2011 في المائة في عائد حافظة االستثمار في عام 1.5نسبته 

؛ )2010كانون األول / ديسمبر31في  (1.55027فصاعداً؛ وافتراض ثبات سعر صرف وحدة حقوق السحب الخاصة مقابل الدوالر عند 
وزيادة د الثامن للموارد؛ وتحصيل مساهمات تجديد الموارد المقدمة من األعضاء استناداً إلى اتجاهات التحصيل السائدة في فترة التجدي

 في المائة 2.5برنامج القروض والمنح ومساهمات األعضاء بفعل التضخم بعد التجديد التاسع في كل تصور؛ ومعدل تضخم نسبته 
  .2سنوياً؛ والتنفيذ الكامل لجهود تعبئة الموارد المحددة في الجدول 
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  تصورات برنامج القروض والمنح ومتطلبات التمويل في فترة التجديد التاسع للموارد

  )ماليين الدوالرات األمريكية(

 اسع لموارد الصندوقتصورات التجديد الت 

 التصور الرابع التصور الثالث التصور الثاني التصور األول 

 500 4 000 4 500 3 200 3 برنامج القروض والمنح

الميزانية اإلدارية ومدفوعات مبادرة ديون 
 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

603 607 649 692 

 192 5 649 4 107 4 803 3 مجموع متطلبات الموارد

الموارد الداخلية المتاحة خالل فترة التجديد 
 *التاسع

1 287 1 292 1 302  1 315  

الموارد اإلضافية من التدفقات العائدة 
السلطة الضمنية (المقبلة من القروض 
 )لاللتزام بالموارد مقدماً

806 930 1 107  1 182  

 125 115 105 95 الموارد اإلضافية من تعزيز تعبئة الموارد

 622 2 524 2 327 2 188 2 مجموع الموارد الداخلية 

 570 2 125 2 780 1 615 1 التعهدات العادية المطلوبة من األعضاء

مساهمات األعضاء كنسبة مئوية من 
 مجموع متطلبات الموارد

%42 %43 %46 %50 

سنوات التدفقات العائدة المقبلة من القروض 
لتزام السلطة الضمنية لال(المستخدمة 
 )**بالموارد مقدماً

7.5 7.7 7.9 8.0 

-2013التدفقات العائدة من القروض، وإيرادات االستثمار، وعمليات إلغاء وتخفيض القروض خالل الفترة : تشمل الموارد الداخلية*  

2015.  

ما يستخدم التصور الرابع ثماني سنوات تستخدم التصورات األول والثاني والثالث تدفقات عائدة مقبلة لمدة تقل عن ثماني سنوات بين**  

وبالنظر إلى أن سلطة االلتزام بالموارد مقدماً مؤشر مشتق حالياً فإن هذه المبالغ تمثل الحد األقصى لسنوات التدفقات العائدة التي . بالضبط

ماً أكثر من ثماني سنوات إلى أي تغيير  لسلطة االلتزام بالموارد مقدالحد األقصىولن تؤدي زيادة . يمكن توفيرها باستمرار في كل تصور

 سلطة االلتزام بالموارد مقدماً بما يتجاوز المبلغ المحدد في أي تصور سيسفر عن استخدامفي النتائج التي تسفر عنها التصورات؛ وزيادة 

  .من األعضاءخروج على الحد األدنى لمتطلبات السيولة في إطار ذلك التصور، بافتراض عدم زيادة التعهدات العادية 

 

 فإن أحد العوامل الرئيسية التي تأخذها اإلدارة بعين االعتبار في تمويل التجديد 22وكما جاء في الفقرة  -30

هو تحقيق التوازن بين استدامة الوضع النقدي للصندوق ) وكل تجديدات الموارد المقبلة(التاسع للموارد 

، وعلى امتداد فترة روتص وفي إطار كل .على األجل الطويل وبين كفاءة استخدام وتوزيع موارده

وهو ما ( سنة، يقترب مستوى السيولة في الصندوق من الحد األدنى من متطلبات السيولة 40تستغرق 

، ولكنه ال يتجاوز بأي حال من )يدل على تحقيق الحد األقصى من االستخدام الحصيف لموارد الصندوق

 أثر كل تصور على السيولة 1ويبين الرسم البياني ). امةوهو ما يدل على االستد(األحوال هذا المستوى 

 .في الصندوق



  REPL.IX/2/R.5/Rev.1  

10 

  1الرسم البياني 

نمط استدامة التدفقات النقدية في كل تصور من تصورات برنامج القروض والمنح في فترة التجديد 
  * التاسع للموارد

  )ماليين الدوالرات األمريكية(

 مليون دوالر 3 200برنامج قروض ومنح بمبلغ : التصور األول

  أمريكي 

 مليون دوالر 3 500برنامج قروض ومنح بمبلغ : التصور الثاني

  أمريكي

    

  

 مليون دوالر 4 000برنامج قروض ومنح بمبلغ : التصور الثالث

  أمريكي 

 مليون دوالر 4 500برنامج قروض ومنح بمبلغ : التصور الرابع

  أمريكي

    

 في كل 2036-2010وبينما تعرض األشكال البيانية المدة الزمنية .  سنة40ستدامة التدفقات المالية خالل فترة تمتد إلى تتسم كل التصورات با*  

 . فصاعدا2037ًالتصورات فإن السيولة تستمر في تجاوز الحد األدنى لمتطلبات السيولة اعتباراً من عام 

 

  السيولة
  الحد األدنى لمتطلبات السيولة

 المصروفات

  السيولة
  الحد األدنى لمتطلبات السيولة

 المصروفات

  السيولة
  الحد األدنى لمتطلبات السيولة

 المصروفات

  السيولة
  متطلبات السيولةالحد األدنى ل
 المصروفات

  السيولة
  الحد األدنى لمتطلبات السيولة

 المصروفات
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عات بشأن استدامة التدفقات النقدية وحددت وباإلضافة إلى هذه التصورات، وضعت اإلدارة أيضاً توق -31

وترد هذه التصورات في . سقفاً للسلطة الضمنية لاللتزام بالموارد مقدماً بما ال يتجاوز سبع سنوات

 . أدناه4الجدول 

  

  4الجدول 

تصورات برنامج القروض والمنح المستدامة من حيث التدفقات النقدية في فترة التجديد التاسع لموارد 
  وق ومتطلبات التمويل باستخدام السلطة الضمنية لاللتزام بالموارد مقدماً بحد أقصى سبع سنوات الصند

  )*ةماليين الدوالرات األمريكي(

 تصورات التجديد التاسع لموارد الصندوق 

 التصور الرابع التصور الثالث التصور الثاني التصور األول 

 500 4 000 4 500 3 200 3 برنامج القروض والمنح

الميزانية اإلدارية ومدفوعات مبادرة ديون 
 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

603 607 649 692 

 192 5 649 4 107 4 803 3 مجموع متطلبات الموارد

الموارد الداخلية المتاحة خالل فترة التجديد 
 *التاسع للموارد

1 304 1 313  1 328  1 343  

قات العائدة الموارد اإلضافية من التدف
السلطة الضمنية (المقبلة من القروض 
 )لاللتزام بالموارد مقدماً

299 294 321  349  

 125 115 105 95 الموارد اإلضافية من تعزيز تعبئة الموارد

  817 1  764 1 712 1 698 1 مجموع الموارد الداخلية 

  375 3  885 2 395 2 105 2 التعهدات العادية المطلوبة من األعضاء

مساهمات األعضاء كنسبة مئوية من 
 مجموع متطلبات الموارد

%55 %58 %62 %65 

سنوات تدفقات القروض المقبلة المستخدمة 
 )السلطة الضمنية لاللتزام بالموارد مقدماً(

7 7 7 7 

اء وتخفيض القروض خالل الفترة التدفقات العائدة من القروض، وإيرادات االستثمار، وعمليات إلغ: تشمل الموارد الداخلية*  

2013-2015.  

 

وفي إطار هذه التصورات، ال يتجاوز الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدماً سبع سنوات، ويؤدي  -32

 في هذه الحالة  بد وال. ذلك بالتالي إلى تخفيض الموارد الداخلية المتاحة لدعم برنامج القروض والمنح

  .للحفاظ على نفس برنامج القروض والمنحمن زيادة مساهمات األعضاء 
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   اعتبارات في األجل المتوسط-رابعاً 
تعترف اإلدارة أنه مقارنة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق فإن كل تصورات التجديد التاسع الواردة في  -33

القيمة  تعرض زيادة في المساهمات الجديدة المقدمة من المانحين سواء بالقيمة المطلقة أو ب3الجدول 

وسعياً إلى تحسين إطار التمويل في الصندوق والحد من األعباء الواقعة على األعضاء في . النسبية

 .تمويل تجديدات الموارد التالية بعد التجديد التاسع فإن اإلدارة تقترح بحث الخيارات التالية

 في ظل اتساع التزامات .بلتعديل النموذج المالي للصندوق وأسلوب تقييم قدرته على االلتزام في المستق -34

وعلى . الصندوق، ال بد من توسيع إطار إدارة الموارد ليشمل نظرة كلية على السالمة المالية للمؤسسة

الرغم من أن النهج الحالي المتمثل في استخدام قائمة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات والحد األقصى 

حة الصندوق في الماضي فإن هذا النهج مستمد من قائمة لسلطة االلتزام بالموارد مقدماً كان يحقق مصل

وتقترح اإلدارة خالل . الموازنة وال يركز كثيراً على السالمة المالية للصندوق في أي وقت من األوقات

فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق استكشاف إطار معدل إلدارة الموارد تراعى فيه آثار التوقيت في 

ما تعبر عنه تحركات التدفقات النقدية في الصندوق وما ينشأ عنها من رصيد في المدى البعيد حسب 

 واستباقاً لهذا النهج المعدل فإن كل التصورات المالية للتجديد التاسع لموارد الصندوق تعتبر 7.السيولة

تطلبات مستدامة على األجل الطويل في حالة إبقاء مستوى السيولة في الصندوق أعلى من الحد األدنى لم

 . سنة40السيولة في فترة مدتها 

 أقر مجلس محافظي .تنفيذ قرار مجلس محافظي الصندوق بشان تعبئة الموارد من مصادر أخرى -35

زيادة التمويل المتاح من : 24-د/122 قراره رقم 2001الصندوق في دورته الرابعة والعشرين لعام 

دارة أن تواصل استكشاف المجال لزيادة التمويل موارد من غير الجهات المانحة، الذي يطلب فيه إلى اإل

المتاح من موارد من غير الجهات المانحة، وأن ترفع إلى المجلس التنفيذي أي مقترحات قد يسفر عنها 

وتعتزم اإلدارة إعادة النظر في هذا القرار وعرض مقترحات بشأنه . مثل هذا االستكشاف للموافقة عليها

 .يةعلى الهيئات الرئاسية المعن

 بعضوين جديدين في 2011 رحَّب مجلس المحافظين في دورته المنعقدة في عام .توسيع العضوية -36

وعلى امتداد فترة مشاورات التجديد التاسع لموارد الصندوق، سيجري االتصال بهذين . الصندوق

وق، لمناقشة العضوين، باإلضافة إلى األعضاء اآلخرين الذين أبدوا اهتماماً باالنضمام إلى عضوية الصند

ويمكن أيضاً لإلدارة أن تستطلع في األجل المتوسط توسيع قاعدة عضوية الصندوق . مستويات المساهمة

. لتشمل دوالً غير أعضاء باإلضافة إلى كيانات أخرى، مثل الكيانات التي تتجاوز نطاق الوالية الوطنية

 3 من المادة 1، والبند 1من المادة ) ج(البند (ويحق ألي تجمع من الدول االنضمام لعضوية الصندوق 

 ).من اتفاقية إنشاء الصندوق

                                                      
اللتزام بالموارد مقدمًا، يطلب من المجلس التنفيذي في آل دورة من دوراته   آجزء من اإلجراءات التي تم إدخالها الستخدام سلطة ا 7

ويتم ذلك من خالل وثيقة بعنوان الموارد المتاحة . الموافقة على مجموع التزامات الموارد المقدمة من خالل سلطة االلتزام بالموارد مقدمًا
الموارد المتاحة لعقد االلتزامات، بما في ذلك إدارة سلطة االلتزام بالموارد لعقد االلتزامات، وهي وثيقة تتضمن تقريرًا منتظمًا عن حالة 

وفي حين أن التفاصيل المحددة الخاصة باإلطار الجديد إلدارة الموارد لم تحدد حتى اآلن فإن إدارة الصندوق ستواصل بالتأآيد . مقدمًا
  .ذلك التدفقات النقدية وتوقعات رصيد السيولةاإلبالغ بانتظام عن الموارد المتاحة لعقد االلتزامات، بما في 
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 على الرغم من أن .تكوين شراكات للمساهمة مع المؤسسات غير الحكومية والصناديق اإلنمائية األخرى -37

 تسمح حالياً لدول غير 8وقرارات تجديد الموارد ذات الصلة) 4 من المادة 6البند (اتفاقية إنشاء الصندوق 

فإن هذا المصدر “ مساهمات خاصة”في الصندوق بالمساهمة في تجديد الموارد من خالل أعضاء 

وخالل فترة التجديد التاسع للموارد، يجوز لإلدارة التقدم للمجلس . المحتمل لم يستغل بطريقة منهجية

ا التنفيذي بإطار شامل لنهج منظم في تعبئة موارد خاصة من كيانات غير حكومية ولترتيب مشاركته

 . بشكل سليم في أعمال الصندوق ضمن اإلطار المؤسسي القائم

  توجيهات من األعضاء-خامساً 
 :في ضوء ما سبق، تلتمس توجيهات هيئة المشاورات بشأن المسائل التالية -38

 من أجل 19 إلى 14هل يدعم األعضاء المبادرات المقترحة على النحو المحدد في الفقرات من   )1(
  د خالل فترة التجديد التاسع للموارد؟تعزيز تعبئة الموار

مستدام من حيث ”هل يوجد لدى هيئة المشاورات معلومات كافية لدعم اإلدارة في استخدام نهج   )2(
خالل فترة التجديد التاسع للموارد واستكماله بجهود إلعادة النظر في نهج “ التدفقات النقدية

  لمتوسط؟الصندوق إزاء إدارة األصول والخصوم على األجل ا

 لاللتزام الضمنيةهل يوجد لدى هيئة المشاورات معلومات كافية لدعم تمديد استخدام السلطة   )3(
بالموارد مقدماً من الحد األقصى الحالي المحدد بسبع سنوات من التدفقات العائدة المقبلة ليصل 

  إلى ثماني سنوات من التدفقات العائدة المقبلة كحد أقصى؟

ضاء على أن تشمل تصورات التمويل نطاقاً مناسباً تتم في إطاره مناقشة احتياجات هل يوافق األع  )4(
  الدول األعضاء النامية خالل فترة التجديد التاسع للموارد؟

هل تدعم هيئة المشاورات بحث توسيع العضوية في الصندوق على األجل المتوسط بما يتجاوز   )5(
أخرى ومؤسسات تتجاوز حدود الوالية الوطنية قائمة الدول األعضاء الحالية لتشمل دوالً 

 ومنظمات غير حكومية وكيانات أخرى؟

                                                      
  .بشأن التجديد الثامن لموارد الصندوق) 2009 (32-د/154من القرار ) أ (5  الفقرة 8
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  استعراض نموذج التمويل في الصندوق
ال يختلف هيكل التمويل في الصندوق عن هيكل التمويل في أذرع اإلقراض التيسيري في المؤسسات  -1

على أن الصندوق خالفاً ). نمية األفريقيمثل المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق الت(المالية الدولية األخرى 

مثال ذلك أن (لتلك المؤسسات المالية الدولية ال يستفيد من كونه جزءاً من مؤسسة مصرفية كبرى 

).  الدوليةتمويلمؤسسة اللبنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية تستفيد من تحويالت ا

 من أنه يقدم قروضاً بشروط تيسيرية للغاية في أغلب األحيان وعالوة على ذلك فإن الصندوق بالرغم

؛ ) في المائة من مجموع حافظة القروض20ما يقرب من (فإنه يقرض أيضاً بشروط غير تيسيرية 

وبالتالي فإن قدرة الصندوق على تقديم ). أي أنه ال يقترض من السوق(ويعتمد أساساً على تجديد الموارد 

صرف القروض والمنح والنفقات اإلدارية والتكاليف األخرى، مثل تكاليف مبادرة التزامات وبالتالي 

ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، تحددها المساهمات الفعلية والمتوقعة في المستقبل من األعضاء، 

لة بالديون، والتدفقات العائدة من القروض، والتمويل المرتبط بمبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثق

عائد من نقدية الصندوق واستثماراته التي يلتزم بها التزاماً كامالً مقابل القروض والمنح غير الو

  9).“السيولة”المشار إليها فيما بعد باسم (المصروفة 

وظلت عمليات الصندوق منذ إنشائه حتى التجديد الخامس للموارد تسير عند مستوى ثابت نسبياً من  -2

زامات المنح التي كان يفي بها الصندوق من خالل النفقات اإلدارية المتواضعة والتمويل اإلقراض والت

 .الثابت من المانحين

واتسع برنامج القروض والمنح بمعدل متزايد منذ انعقاد هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد السادس  -3

 في المائة في التجديد 32لسادس، و في المائة في التجديد ا18 وبلغت نسبة الزيادة 2004للموارد في عام 

 في المائة في التجديد الثامن، وذلك استجابة ألزمة الغذاء والوقود واألزمة المالية في السنتين 50السابع، و

وبذلك .  والتي هددت بمحو سنوات عديدة من التقدم القوي في الحد من الفقر والجوع2008 و2007

لفترة القصيرة للغاية الممتدة من التجديد السادس لموارد تضاعف برنامج قروض ومنح الصندوق في ا

 ).1 -الرسم البياني ألف (الصندوق حتى اآلن 

                                                      
ودأب . مع اإلمدادات المتوقعة من التمويل المتاح) االلتزامات والنفقات(  تتطلب اإلدارة المالية في الصندوق موازنة متطلبات الموارد  9

وجرى اتباع هذا األسلوب على الرغم من أن .  على ضمان الدعم المالي الكامل المسبَّق قبل الموافقة على قروض وِمنح جديدةالصندوق
 سنوات لصرفها، وااللتزام الفعلي مسبقًا بجانب آبير من موارد الصندوق 10القروض التي يعتمدها الصندوق تتطلب في المتوسط 

  .حق الثاني لمزيد من المعلومات عن متطلبات الصندوق من الموارد، ومصادر التمويلانظر المل. لتعهدات غير متحققة
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  )1-الرسم البياني ألف (

  )ماليين الدوالرات األمريكية* (2012-1999برنامج قروض ومنح الصندوق في الفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . مجرد تقديرات2012 و2011ات السنتين المبالغ المعتمدة أصالً من المجلس التنفيذي؛ وبيان* 

الرسم البياني (وازدادت مساهمات المانحين طيلة هذه الفترة بالقيمة المطلقة ولكن ليس بالقيمة النسبية  -4

وظلت نسبة المساهمات الجديدة من المانحين مقارنة بالموارد الداخلية في كل فترة من فترات ). 2-ألف 

من (فضل الزيادات المتتالية في الحد األقصى لسلطة االلتزام بالموارد مقدماً تجديد الموارد ثابتة تقريباً ب

حد أقصى بلغ ثالث سنوات من التدفقات العائدة في التجديد السادس إلى خمس سنوات في التجديد السابع 

لمائة  في ا67 وبالتالي فإن الصندوق يمول حالياً ما يقرب من 10).وأخيراً سبع سنوات في التجديد الثامن

من متطلباته من الموارد داخلياً، وهي أعلى نسبة من هذا القبيل بين مجموعة المؤسسات المالية الدولية 

 .النظيرة

                                                      
 بالنظر إلى أن قروض الصندوق تسدد في المتوسط على سنوات عديدة فإن الزيادات في االلتزامات تترجم إلى تدفقات خارجية آبيرة 10

وهذا . في األجل المتوسط) معظمها تدفقات عائدة من القروض(لموارد من الموارد المسبَّقة في األجل القصير وتدفقات داخلية آبيرة من ا
العنصر الزمني في سداد وصرف القروض والِمنح قاَبله فعليًا استخدام آلية سلطة االلتزام بالموارد مقدمًا من أجل االلتزام مسبقًا بالتدفقات 

  .العائدة المقبلة من القروض
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  2 -الرسم البياني ألف 

  المستوى المستهدف لمساهمات األعضاء كنسبة مئوية من مجموع الموارد المطلوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

عضاء من الصندوق أداء دور أقوى كثيراً في التصدي للفقر وفي أعقاب أزمة أسعار األغذية، طلب األ -5

وبالتالي فقد تم . وانعدام األمن الغذائي وفي تسريع وتيرة زيادة اإلنتاجية الزراعية في المناطق الريفية

االتفاق على توسيع كبير في برنامج قروض ومنح الصندوق خالل مشاورات التجديد الثامن للموارد، مما 

 مليارات دوالر أمريكي 3 في المائة في برنامج القروض والمنح الذي بلغ 50دة بنسبة أسفر عن زيا

 مليار دوالر 4.5ة بجمع داروباإلضافة إلى ذلك، التزمت اإل. ليمثل بذلك أعلى مستوى له على اإلطالق

ة أمريكي في شكل تمويل مشترك من مختلف الشركاء، ليصل بذلك مجموع برنامج عمل الصندوق للفتر

 ).3 -الرسم البياني ألف ( مليار دوالر أمريكي تقريباً 7.5 إلى 2010-2012
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  3 -الرسم البياني ألف 

  نظرة مقارنة على هياكل التمويل في التجديدين السابع والثامن للموارد

  

  مليار دوالر أمريكي، بما في7.5وبلغ مجموع الموارد التي احتاجها الصندوق لتنفيذ برنامج عمل قدره  -6

 مليار دوالر 3.6ذلك تكاليف مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والنفقات اإلدارية، ما مجموعه 

 مليار 1.2ومول الصندوق هذا المبلغ من مصدرين، هما تعهدات األعضاء التي بلغت . أمريكي تقريباً

 في المائة في 67 بنسبة أكبر تجديد للموارد في تاريخ الصندوق، وهو يمثل زيادة(دوالر أمريكي 

، وجهود كبيرة لتعبئة موارد الصندوق الداخلية، بما )مساهمات األعضاء مقارنة بالتجديد السابع للموارد

 السحب المحسوب بدقة من - باإلضافة إلى التدفقات العائدة من القروض وإيرادات االستثمار-في ذلك 

 .سلطة االلتزام بالموارد مقدماً إلى سبع سنواتالسيولة المموَّلة من خالل تمديد األفق الزمني ل

وعند تمديد األفق الزمني لسلطة االلتزام بالموارد مقدماً والحفاظ على مساهمات المانحين عند المستوى  -7

 3 في المائة تقريباً من مجموع الموارد المطلوبة، وااللتزام ببرنامج قدره 33المستهدف المحدد بنسبة 

 من القروض والمنح، وضعت ترتيبات تمويل التجديد الثامن بما يسمح بتحسين مليارات دوالر أمريكي

 من أجل تحقيق  المقبلةاستخدام الموارد الداخلية في الصندوق، بما في ذلك التدفقات العائدة من القروض

 .أقصى زيادة في مساعداته للدول األعضاء النامية

امن للموارد هو استدامة التدفقات النقدية في الصندوق على والعائق الرئيسي في اإلطار المالي للتجديد الث -8

ويقدم الصندوق نسبة كبيرة من التزاماته الجديدة بشروط تيسيرية . األجل الطويل في إطار هذا النهج

 سنوات وتأخر في السداد يفضي إلى فرق أو تأخر زمني بين صرف 10للغاية وبفترة سماح مدتها 



  REPL.IX/2/R.5/Rev.1  الملحق األول

18 

الطبيعي في سياق يتسع فيه برنامج القروض والمنح بمعدل متزايد وال ولذلك من . القروض وسدادها

كنسبة من مجموع المتطلبات، وال تزداد أو ) أو المساهمات الخارجية(تزداد فيه مساهمات المانحين 

تتسارع فيه معدالت السداد، أن يؤدي هذا الفرق في التوقيت أو هذا التأخر الزمني إلى إيجاد حالة من 

بوتيرة أكبر من التدفقات ) وهي أساساً مبالغ مصروفة( النقدية تزداد فيها التدفقات الخارجة التدفقات

وفي حين أن تصور التمويل في ). وهي أساساً مساهمات من المانحين ومدفوعات سداد القروض(الداخلة 

رار العناصر التجديد الثامن توفرت له مقومات االستدامة كعملية قائمة بذاتها وغير متكررة فإن تك

مستوى مساهمات األعضاء بالنسبة لمجموع متطلبات الموارد والحجم المطلق (األساسية لهذا الهيكل 

خالل كل فترة من فترات تجديد الموارد المقبلة سيفضي في نهاية المطاف إلى استنفاد ) للمساهمات

 ).4 - الرسم البياني ألف (السيولة في الصندوق 

  4 -الرسم البياني ألف 

السيولة في الصندوق في حالة تكرار الهيكل التمويلي للتجديد الثامن في فترات : التصور االفتراضي
  )ماليين الدوالرات األمريكية (التجديد التاسع والتجديد العاشر والتجديد الحادي عشر للموارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في حالة تكرار هيكل تمويل  أعاله أنه 4 - ويتبيَّن من االفتراضات الموضحة في الرسم البياني ألف  -9

التجديد الثامن خالل فترة التجديد التاسع فسوف يتعين تصحيح هيكل التمويل لكفالة عدم اإلخالل بالحد 

 وتقتصر المحاكاة على ما 12. في فترة التجديد العاشر للموارد11األدنى من متطلبات السيولة في الصندوق

                                                      
) التدفقات النقدية الخارجة( في المائة من مجموع المبالغ اإلجمالية المصروفة سنويًا 60د نسبة  وضع الصندوق حدًا أدنى للسيولة عن 11

  ). EB 2006/89/R.40(ومتطلبات إضافية محتملة ناجمة عن صدمات السيولة 
اسع والعاشر والحادي  تبعا فقط للتضخم خالل فترات التجديد التتجديد الثامناتساع برنامج قروض ومنح ال: االفتراضات الرئيسية  12

 مليار دوالر أمريكي وتزداد تبعا للتضخم خالل فترات التجديد التاسع والعاشر والحادي عشر؛ 1.2عشر،  ومساهمات األعضاء تساوي 

 في المائة؛ 13 سنوات؛ ومتوسط معدل إلغاء القروض 10 في المائة سنويًا؛ مدة صرف أموال القروض 2.5ومعدل تضخم نسبته 

 تمامًا باستخدام مساهمات إضافية يسددها األعضاء أوال المتنازل عنهافوعات أصول قروض إطار القدرة على تحمل الديون وتعويض مد

التجديد التاسع 

السيولة (الملتزم بهما تماماً 

 للقروض غير المصروفة)

 الحد األدنى لمتطلبات السيولة

 المبالغ المصروفة

التجديد العاشر التجديد التاسع  التجديد الحادي عشر
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في ظل اتساع برنامج (ديد الثامن في التجديد التاسع يمكن أن يحدث في حالة تكرار هيكل تمويل التج

والواقع أن إدارة الصندوق لن تسمح بهذا ). القروض والمنح وازدياد المساهمات فقط تبعاً للتضخم

وسوف تتخذ خطوات لتقليص برنامج القروض والمنح، وبالتالي تقليل المبالغ . التصور االفتراضي

ومن . دنى لمتطلبات السيولة في الصندوق، أو لزيادة مساهمات األعضاءالمصروفة قبل اإلخالل بالحد األ

 .الواضح أنه كلما أمكن التبكير باتخاذ تلك الخطوات، كلما أمكن تقليل ما قد تسببه من اضطراب

 على أساس تكرار التجديد الثامن في فترات التجديد التاسع والتجديد 4 -وقد ُأعد الرسم البياني ألف  - 10

ويختلف ذلك عن األساس المستخدم في وضع األشكال البيانية الواردة . عداً إلى ما ال نهايةالعاشر فصا

في وثيقة مضامين سلطة االلتزام بالموارد مقدماً على تجديدات الموارد في المستقبل 

)EB 2011/102/R.48 ( حيث يؤدي تكرار التجديد الثامن في التجديد التاسع إلى الهبوط إلى المستوى

نى للسيولة ثم استعادة الوضع االيجابي للسيولة حيث ُيفترض أن التجديد التاسع هو التجديد األخير األد

 .للموارد، أي أن التجديد الثامن لن يتكرر بعد اآلن

 تبرز 4 -وفي حين أن هذه العملية مجرد عملية نظرية فإن التوقعات التي يصورها الرسم البياني ألف  - 11

ة على الموارد الداخلية للصندوق بالنظر إلى أن الزيادة الحادة في االلتزامات الضغوط المتزايدة الواقع

اإلقراضية الجديدة التي تولدت خالل فترة التجديد الثامن للموارد من المتوقع أن تنتهي بموجة من 

ديدات وهذه المبالغ عندما تقترن بالتزامات التج. متطلبات الصرف المتزايدة خالل السنوات العشر المقبلة

السابقة فإنها ستستهلك جانباً كبيراً من الموارد الداخلية القائمة في الصندوق ولن تترك سوى القليل من 

وبالتالي فإن تصورات التمويل في فترة التجديد . الموارد الداخلية المتاحة لتمويل التزامات التجديد التاسع

حتفاظ بقدرة الصندوق على االلتزام بالموارد التاسع تقتضي تعديل نهج التجديد الثامن حتى يتسنى اال

  .وصرف األموال للحد من الفقر الريفي

                                                                                                                                                            
 في المائة تقريبًا من برنامج القروض والِمنح 20بأول؛ وافتراض ثبات الموارد المخصصة ضمن إطار القدرة على تحمل الديون عند 

 في المائة في عائد حافظة 1.5ازدياد النفقات اإلدارية تبعًا لمعدل التضخم؛ وتحقيق معدل نسبته  فصاعدًا؛ و2011اعتباًر من عام 

 فصاعدًا؛ وافتراض ثبات سعر صرف وحدة 2013 في المائة اعتبارًا من عام 3، و2012 في المائة في عام 2، و2011االستثمار في عام 

؛ وتحصيل مساهمات تجديد الموارد المقدمة من )2010آانون األول / ديسمبر31في  (1.55027حقوق السحب الخاصة مقابل الدوالر عند 

  .األعضاء استنادًا إلى اتجاهات التحصيل السائدة في فترة التجديد الثامن للموارد
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  الهيكل المالي وتدفق الموارد في الصندوق
أي (أن الصندوق ال يموَّل إالّ من حقوق المساهمة ) 1-الجدول ألف (تبين قائمة موازنة الصندوق  -1

ومن بين مكونات أصول الصندوق فإن ). لمساهمات األعضاء وكذلك من االحتياطيات ولكن بدرجة أق

. المتاحة للصندوق“ السيولة” والسندات اإلذنية يسهل تحويلها إلى نقدية لتوفير ، واالستثمارات،النقدية

وفي المقابل فإن المقبوضات المستحقة من المساهمات والقروض المستحقة السداد تتيح قدراً أقل من 

 61( وتمثل القروض المستحقة السداد أكبر نسبة من مجموع األصول .السيولة وتمثل تدفقات نقدية مقبلة

 ).في المائة تقريباً

  1 -الجدول ألف 
  2010كانون األول / ديسمبر31 في االسميةقائمة موازنة الصندوق وحده بالقيمة 

  )ماليين الدوالرات األمريكية(

 قائمة الموازنة

   :الخصوم   :األصول

 279 المبالغ المستحقة الدفع والخصوم 591 2 النقدية واالستثمارات 

 80 المنح غير المصروفة 348 )الصافية(السندات اإلذنية 

 79 اإليرادات المؤجلة 248 )الصافية(المبالغ المقبوضة من المساهمات 

   232 مبالغ أخرى مستحقة القبض

 171 6 المساهمات 3 األصول الثابتة

 034 2 اإليرادات المحتفظ بها 316 5 )الصافية(القروض المستحقة 

 95 االحتياطي العام  

مجموع الخصوم والمساهمات  738 8 مجموع األصول
 واإليرادات المتحفظ بها

8 738 

  

ويقيم الصندوق وهيئاته الرئاسية عموماً مدى االستقرار المالي في المؤسسة ومتطلباتها التمويلية عن  -2

 .لعقد االلتزاماتطريق تحليل قائمة الموارد المتاحة 

 تشكل الموارد المتاحة لعقد االلتزامات كل األصول السائلة التي يحتفظ بها 13ووفقاً للتعريف الحالي، -3

ويضمن هذا النهج تغطية . الصندوق بعملة قابلة للتحويل الحر مخصوماً منها التزامات القروض والمنح

ومن ناحية، ال تقيَّد .  يتسم بقدر كبير من الحصافةكل االلتزامات بالكامل مقدماً، وبالتالي فإن هذا النهج

المساهمات إالّ عندما تسدد في شكل نقدية أو عندما تودع كسندات إذنية، بينما تسجل االلتزامات في 

 . بدالً من إدراجها عندما يتم إثباتها فعلياً كخصوم في قائمة الموازنة14القائمة بمجرد االلتزام بها،

                                                      
  . من اتفاقية إنشاء الصندوق4  انظر المادة 13

  .ها المجلس التنفيذي أو عندما يعتمدها رئيس الصندوق  يمكن اعتبار أن القروض والِمنح قد تم االلتزام بها عندما يوافق علي14
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مصادر التمويل المتطلبات من الموارد

تدفقات القروض العائدة 

 إيرادات االستثمار 

 مقدمًاسلطة االلتزام بالموارد 

 سنوات من تدفقات7(

 
والمنح القروض برنامج

 
 الميزانية اإلدارية

 

تكاليف مبادرة تخفيف ديون 
النقدية (المساهمات 

السنوية )والمدفوعات

  
  
  
  
  

 رصيد الموارد

 

 بإدخال إطار سلطة االلتزام بالموارد مقدماً لتوسيع قاعدة موارده الداخلية 2001 وقام الصندوق في عام -4

وآلية سلطة االلتزام بالموارد مقدماً التي تشبه من حيث المبدأ . من أجل زيادة برنامج قروضه ومنحه

 التدفقات خطط االلتزام بالموارد مقدماً في المؤسسات المالية الدولية األخرى، تتيح للصندوق استخدام

العائدة المقبلة المتوقعة من القروض على امتداد فترة تبلغ حالياً سبع سنوات باعتبار أن ذلك يشكل قاعدة 

 .أخرى يستند إليها الصندوق في االلتزام بقروض ومنح جديدة

تزام  آلية سلطة االليوتغط.  الموارد األساسية للصندوق والنقدية واالستثمارات،وتشكل السندات اإلذنية -5

بالموارد مقدماً أي نقص في الموارد عن طريق تخصيص جزء من القروض المستحقة في المستقبل 

 .للمواءمة بين الموارد المتاحة والموارد المطلوبة) خالل فترة سداد تصل إلى سبع سنوات(

 . ا مكونات التدفقات في رصيد الموارد المتاحة لعقد االلتزامات-ويبين الرسم البياني ألف  -6

  1 -الرسم البياني ألف 
  مكونات التدفقات في رصيد الموارد المتاحة لعقد االلتزامات
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  متطلبات الصندوق من الموارد -ألف

التكاليف المتكبدة لتنفيذ ) 2(القروض والمنح، ) 1: (هناك عامالن يحددان احتياجات الصندوق من الموارد -7

باإلضافة إلى تكاليف تمويل مبادرة ديون البلدان ) لرأسماليةالنفقات اإلدارية ونفقات الميزانية ا(العمليات 

 .الفقيرة المثقلة بالديون

 في المائة من احتياجات الصندوق من الموارد في 60تمثل التزامات القروض ما يقرب من . القروض -8

اللتزام ويتوقع الصندوق على امتداد فترة التجديد الثامن للموارد ا. أي فترة من فترات تجديد الموارد

  . مليارات دوالر أمريكي في شكل قروض جديدة3بمبلغ 

  2 -ألف 
  2010-2005التزامات القروض الجديدة، 

  )ماليين الدوالرات األمريكية(

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 98.2 92.2 54.4 34.9 69.4 56.3 شروط عادية

 13.6 - - - - - شدَّدةتشروط م

 25.2 87.6 77.3 18.7 32.5 16.6 شروط متوسطة

 508.5 298.0 328.7 415.5 382.8 407.1 سيرية للغايةيتشروط 

 645.5 477.8 460.3 469.1 484.7 480.0 القروض 

  .المبالغ ال تشمل االلتزامات التي تستخدم فيها أموال متممة وتكميلية

تيسيرية للغاية، وتسدَّد قروض الصندوق وفقاً لثالث مجموعات من شروط السداد، هي الشروط ال -9

والمتوسطة، والعادية؛ وتحدد شروط السداد استناداً فقط إلى حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في 

 على أنه تلبية لطلبات المقترضين على مجموعة أوسع من المنتجات التمويلية وازدياد 15.البلد المقترض

 المجلس التنفيذي سلطة تحديد 2010ام مرونة معايير األهلية، فوَّض مجلس محافظي الصندوق في ع

 وأجل االستحقاق وفترة ، والنفقات، والرسوم،سعر الفائدة(أنواع القروض في كل فئة إقراضية والشروط 

 .المنطبقة على كل نوع من القروض) السماح

مة بدرجة أكبر مع شروط اإلقراض في المؤسسات ئوبينما أصبحت شروط اإلقراض في الصندوق متوا - 10

 ).3-الجدول ألف (ية الدولية األخرى فإن المجال ما زال متسعاً لزيادة التقارب المال

                                                      
هذا النهج معتمد بشكل صريح في سياسة اإلقراض ومعاييره في الصندوق وأدخلت عليه تعديالت طفيفة منذ إنشاء الصندوق في عام   15

ض في الصندوق، بما في ذلك ، وافق المجلس التنفيذي على إدخال تغييرات على شروط اإلقرا1993آانون األول /وفي ديسمبر. 1976
وتخفيض في ) بدون تغيير أجل السداد(تغيير سعر الفائدة الثابت إلى سعر الفائدة المتغير أو القروض المقدَّمة بشروط عادية ومتوسطة 

وينشر ).  سنة40لى  إ50مع تغيير أجل السداد من ( في المائة 0.75 إلى 1رسوم الخدمة الثابتة المقررة على القروض التيسيرية للغاية من 
على الموقع الشبكي للصندوق متوسط الفرق المتغير في سعر الفائدة الذي يفرضه البنك الدولي لإلنشاء والتعمير على قروضه المقدمة 

  .بسعر فائدة متغير خالل نفس فترة الستة أشهر
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  3 -الجدول ألف 
مقارنة شروط اإلقراض الحالية في الصندوق مع شروط اإلقراض في المؤسسة الدولية للتنمية والبنك 

  2011تموز /الدولي لإلنشاء والتعمير في يوليو

 لبنك الدولي لإلنشاء والتعميرا/المؤسسة الدولية للتنمية الصندوق

 النوع
أجل 

 النوع سعر الفائدة أو الرسوم أفترة السماح االستحقاق
أجل 

 االستحقاق
فترة 
 سعر الفائدة أو الرسوم أالسماح

المؤسسة الدولية  سنوياً % 0.75رسم خدمة بواقع   سنوات10  سنة40 تيسيرية للغاية

إقراض : للتنمية

 عادي

 10  سنة40

 سنوات
 % 0.75 خدمة بواقع رسم

 ج/بسنوياً

المؤسسة الدولية  وال توجد أي وسيلة مالية قابلة للمقارنة

إقراض : للتنمية

 دخليط

 في المائة 1.25فائدة بواقع  5 25

باإلضافة إلى رسم خدمة 

  سنوياً %0.75بواقع 
من سعر الفائدة السائد بين % 50  سنوات5  سنة20 متوسطة

أشهر مصارف لندن على مدى ستة 

بما يتفق مع البنك الدولي لإلنشاء (

باإلضافة إلى الفرق ) والتعمير

المتغير في سعر الفائدة المعمول به 

في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 )حالياً% 0.28(

 زال توجد أي وسيلة قابلة للمقارنة

 إلى 15من  عادية

  سنة18
سعر الفائدة المتغير السائد في   سنوات3

 لمدة ستة أشهر مصارف لندن

تثبيت السعر بما يتفق مع سعر (

الفائدة في البنك الدولي لإلنشاء 

باإلضافة إلى الفرق ) والتعمير

المتغير في سعر الفائدة المعمول به 

في البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 )حالياً% 0.28(

البنك الدولي 

: لإلنشاء والتعمير

 قروض مرنة

أقل من 

  سنة12
فترة 

سماح 

رةمتغي 

سعر الفائدة السائد بين 

مصارف لندن على مدى 

يتم تثبيته مرتين (ستة أشهر 

باإلضافة إلى الفرق ) سنوياً

المتغير في سعر الفائدة 

؛ %)0.28البالغ حالياً (

باإلضافة إلى رسوم نقدية 

واجبة السداد دفعة واحدة 

 %0.25بنسبة 

  .البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/يشمل أجل االستحقاق دائماً فترة السماح في كل من المؤسسة الدولية للتنمية ومنتجات المؤسسة الدولية للتنمية  أ

 20 و 11ن  في المائة من أصل القرض عندما يتراوح أجل السداد بي2سداد قروض المؤسسة الدولية للتنمية وحدها بنسبة ل  السنويةقساطاأل  تحدد ب

  . سنة40 و 20 في المائة عندما يتراوح أجل السداد بين 4سنة وتزداد النسبة إلى 

.  في المائة من الرصيد غير المصروف من أي ائتمان أو منحة0.5  يمكن للمؤسسة الدولية للتنمية تطبيق رسوم التزام متغيرة تتراوح بين صفر و ج

  . خيرة وتبلغ النسبة حالياً صفراً في المائةوتم التجاوز عن هذا الشرط في السنوات األ

  .2011تموز / يوليو1اعتباراً من “ شدَّدةتالشروط الم” يستعاض بها عن أداة د

، على أن هذه الفئة من القروض تنفرد بها المؤسسة الدولية للتنمية حيث تحدد “إقراضاً بشروط غير تيسيرية” تقدم المؤسسة الدولية للتنمية أيضاً هـ

  .روط واألحكام على أساس الطريقة التي يخصص بها تمويل المنح ضمن إطار القدرة على تحمل الديونالش

  .  سعر الفائدة السائد بين مصارف لندنو

  .2011حزيران / يونيو30شددة في الصندوق اعتباراً من ت  سيتوقف العمل بالشروط المز

 يقدم الصندوق أيضاً منحاً إلى ،نامج المنح العادية باإلضافة إلى بر.منح إطار القدرة على تحمل الديون - 11

ويحدد إطار القدرة على تحمل الديون خليط التمويل . البلدان المندرجة في إطار القدرة على تحمل الديون
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ويستخدم الصندوق ضمن هذا اإلطار نموذج القدرة على تحمل الديون . 16المتاح) المنح والقروض(

البلدان التي : ويقدم الصندوق حالياً دعمه المالي على النحو التالي. ولية للتنميةالمستخدم في المؤسسة الد

 في المائة من التمويل في 100تحصل على ) “الضوء األحمر”بلدان (تنخفض قدرتها على تحمل الديون 

 50تحصل على ) “الضوء األصفر”بلدان (شكل منح؛ والبلدان ذات القدرة المتوسطة على تحمل الديون 

 في المائة في شكل قروض؛ والبلدان التي لديها قدرة كبيرة 50في المائة من تمويلها في شكل منح و 

 . في المائة من التمويل في شكل قروض100تحصل على ) “الضوء األخضر”بلدان (على تحمل الديون 

 استخدام إطار القدرة أوالً، أدى. وينطوي تنفيذ إطار القدرة على تحمل الديون على آثار مهمة للصندوق - 12

وفي حين أن هذه النتيجة . على تحمل الديون إلى زيادة نسبة المنح في مشروعات وبرامج الصندوق

ويبلغ مجموع المبالغ الملغاة . مفيدة للبلدان المتلقية فإنها تعني أن الصندوق يفقد الفوائد وأصل القروض

 و 2007ل الديون المعتمدة في الفترة بين عام من أصول المبالغ المرتبطة بمنح إطار القدرة على تحم

 مليون دوالر 566أي ما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 365.1 ما قيمته 2010عام 

، ومن المتوقّع أن تعوضها الدول األعضاء بمساهمات تدفعها أوال بأول في الفترة من عام 17)أمريكي

 .2050 حتى عام 2018

 6.5اإلقليمية والقطرية بما يصل إلى /مج المنح العادية المتصلة بالمنح العالمية يستأثر برنا.المنح العادية - 13

في المائة من برنامج العمل المقترح للصندوق منذ موافقة المجلس التنفيذي على إطار القدرة على تحمل 

 .2007نيسان /الديون في أبريل

  4 -الجدول ألف 
  2010-2005ل الديون، المنح العادية والتزامات إطار القدرة على تحم

 )ماليين الدوالرات األمريكية(

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 152.4 199.0 117.7 100.9 - - إطار القدرة على تحمل الديون

 44.9 46.0 46.2 35.4 78.6 36.8 المنح

 197.3 245.0 163.9 136.3 78.6 36.8 المجموع

  

يساهم الصندوق في تخفيف ديون البلدان المؤهلة لالستفادة . الديونمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة ب - 14

ويمول الصندوق مشاركته في هذه المبادرة من . من مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

التي تُدفع مباشرة للصندوق عن طريق الدول األعضاء أو تحول إليه من خالل (المساهمات الخارجية 

                                                      
  .الصندوق التي أنشأت هيكل القدرة على تحّمل الديون في EB 2007/90/R.2  انظر الوثيقة  16
  وفقًا لقرارات الدورة التسعين للمجلس التنفيذي، سيعرض الصندوق وثيقة في سياق هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر  17

لموارد الصندوق حول تجربته وتجارب المؤسسات المالية األخرى المتعددة األطراف فيما يتعلق بصافي الخسائر الفعلية والتقديرية من 
ت رسوم الخدمة منذ تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون، وسيقوم آذلك بعرض اقتراحات بشأن ُنهج التعويض في المستقبل مدفوعا

  .حسب االقتضاء
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وبلغ . 18وموارده الخاصة) اني للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون الذي يديره البنك الدوليالصندوق االستئم

 مليون دوالر 193.7 ما يقرب من 2010كانون األول /مجموع المساهمات الخارجية حتى ديسمبر

 التابع  مليون دوالر أمريكي من الصندوق االستئماني للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون122.2منها (أمريكي 

والتزم الصندوق حتى .  مليون دوالر أمريكي124.7ومساهمات من موارد الصندوق بمبلغ ) للبنك الدولي

اآلن بتقديم األموال المطلوبة لتخفيف ديون البلدان الخمسة والثالثين الفقيرة المثقلة بالديون التي وصلت 

يف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تكاليف تخفتقديرات وسوف تشمل أيضاً . إلى نقاط اتخاذ القرار

في المستقبل مساهمات لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي لم تبلغ حتى اآلن نقطة اتخاذ 

 .القرار

 مليون 375.2( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 242.1ويبلغ مجموع التزامات الصندوق حتى اآلن  - 15

 561.5( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 362.3 الحالية الصافية، أي بالقيمة) دوالر أمريكي تقريباً

 .من تخفيف رسوم خدمة الديون بالقيمة االسمية) مليون دوالر أمريكي تقريباً

  5 -الجدول ألف 
  موجز تكاليف تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

  بالقيمة الحالية الصافية االسميةبالقيمة 

 بماليين وحدات

حقوق السحب 

 الخاصة

بماليين الدوالرات 

 األمريكية

بماليين وحدات 

حقوق السحب 

 الخاصة

بماليين الدوالرات 

 األمريكية

مجموع تكلفة مشاركة الصندوق في تخفيف ديون البلدان الفقيرة 

 473.5 305.5 711.1 458.8 المثقلة بالديون

 375.2 242.1 561.5 362.3 مجموع االلتزامات المقدمة عند نقطة اتخاذ القرار

  

 من الموارد العادية للصندوق، وتدرج أساساً في 19 تمول تكاليف تشغيل الصندوق.تكاليف التشغيل - 16

وباإلضافة إلى . الميزانية اإلدارية للصندوق وميزانيته الرأسمالية اللتين يعتمدهما سنوياً مجلس المحافظين

لموارد العادية للصندوق يمكن أيضاً اعتمادها من مجلس ذلك فإن الميزانيات غير المتكررة الممولة من ا

مثل ميزانية تجديد الموارد، والميزانية التعويضية االستثنائية لدورة مجلس (المحافظين عند االقتضاء 

 ).2011محافظي الصندوق لعام 

  6 -ألف 

  تكاليف التشغيل

                                                      
 2009أيار /وتلقى الدفعة الثانية في مايو. 2007تشرين األول / مليون دوالر أمريكي في أآتوبر104.1  تلقى الصندوق أول دفعة بمبلغ  18

وتسلمت الدفعة . تقريبًا  مليون دوالر أمريكي18.1ف ديون غامبيا، وسان تومي وبرينسيبي، وسيراليون، وبلغ مجموعهما لدعم تخفي
  .2011آانون الثاني / مليون دوالر أمريكي في يناير46.2الثالثة بمبلغ 

كاليف غير المتكررة، وميزانية مكتب التقييم   تشمل نفقات تشغيل الصندوق الميزانية اإلدارية، واعتماد تمويل تجهيز البرامج، والت 19
  .المستقل في الصندوق، وتكاليف األرباح والخسائر االآتوارية في خطط استحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة ورسوم االستثمار
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  )ماليين الدوالرات األمريكية(

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 133.2 122.7 137.4 120.7 111.2 106.1 نفقات التشغيل

ويشمل هذا الجدول مصادر التمويل باإلضافة إلى الميزانية اإلدارية واعتماد . حسب ما هو وارد في القوائم المالية للصندوق

  .تمويل تجهيز البرامج

 ذلك اعتماد تمويل تجهيز  تطور القيمة االسمية للميزانية اإلدارية، بما في7 -ويبين الجدول ألف  - 17

 .200521 والميزانيات األخرى المعتمدة منذ عام 20البرامج

  7 -الجدول ألف 

  والميزانيات األخرى) بما في ذلك اعتماد تمويل تجهيز البرامج(تطور الميزانية اإلدارية 

  )ماليين الدوالرات األمريكية(

 الميزانية المعتمدة  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 140.59 131.99 73.33 72.31 67.49 61.14 53.30 الميزانية اإلدارية

 - - 41.98 38.78 33.80 30.45 29.90 اعتماد تمويل تجهيز البرامج

بما في ذلك (مجموع الميزانية اإلدارية 

 140.59 131.99 115.31 111.09 101.29 91.59 83.20 )اعتماد تمويل تجهيز البرامج

        : األخرى المعتمدةالميزانيات

 15.19 3.53 4.08 2.00 - - - الميزانية الرأسمالية

 2.00 - - 1.80 - - 1.60 ميزانية تجديد الموارد

الميزانية التعويضية االستثنائية لدورة مجلس 

 0.49 - - - - - - 2011المحافظين لعام 

 - - - - - 0.40 2.00 التكاليف األخرى غير المتكررة
  

  مصادر التمويل - باء

وساهم . يحصل الصندوق على موارده األساسية من مساهمات دوله األعضاء. مساهمات األعضاء - 18

 مليار دوالر أمريكي على امتداد ثماني دورات من دورات 6.3المانحون منذ إنشاء الصندوق بأكثر من 

 .تجديد الموارد

لثانية والثالثين القرار المتعلق بالتجديد الثامن ، أقر مجلس المحافظين في دورته ا2009شباط /وفي فبراير - 19

 مليار دوالر أمريكي، 1.2وكان المستوى المستهدف لتجديد الموارد ). 2012-2010(لموارد الصندوق 

                                                      
  .2010  تم إدماج اعتماد تمويل تجهيز البرامج في الميزانية اإلدارية في عام  20
  .لملحق الثالث  انظر التفاصيل في ا 21
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 في المائة مقارنة بالتجديد السابق وتجعل التجديد الثامن للموارد 67ويمثل ذلك زيادة غير مسبوقة بلغت 

 .تاريخ الصندوقاألكبر على اإلطالق في 

، بلغ مجموع التعهدات الُملتَزم بها لفترة التجديد الثامن للموارد، بما 2010كانون األول / ديسمبر31وفي  - 20

 في المائة من المستوى 90 مليار دوالر أمريكي، أي ما يعادل 1.08في ذلك المساهمات التكميلية، 

جموع وثائق المساهمات التراكمية المودعة من وبلغ م.  مليار دوالر أمريكي1.2المستهدف المحدد بمبلغ 

 . في المائة من التعهدات83 مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل 868.7الدول األعضاء للتجديد الثامن 

 باإلضافة إلى مساهمات األعضاء في تجديد الموارد، تتألف مصادر التمويل في .الموارد الداخلية - 21

) 2(؛ )أصل القرض والفائدة أو رسوم الخدمة(لعائدة من القروض التدفقات ا) 1: (الصندوق من اآلتي

 .القروض الملغاة أو المخفّضة) 4(استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدماً؛ ) 3(إيرادات االستثمار؛ 

 تتألف التدفقات العائدة من القروض من مدفوعات سداد أصل القروض .التدفقات العائدة من القروض - 22

وتمثّل التدفقات العائدة من القروض، . ن الفوائد أو رسوم الخدمة المرتبطة بهاالمستحقة فضالً ع

باعتبارها مورداً لإليرادات، مصدراً موثوقاً للتمويل بفضل سجل السداد القوي والمستقر للبلدان المستفيدة 

 مليون 250 ويبلغ حالياً مجموع التدفقات العائدة إلى الصندوق ما يقرب من. 22من الصندوق) المقترضة(

 .دوالر أمريكي سنوياً

 مليار دوالر 2.5 يلتزم الصندوق بكل نقديته واستثماراته التي تبلغ قيمتها حالياً .إيرادات االستثمار - 23

ويمثل المستوى الحالي . أمريكي تقريباً للقروض والمنح التي تمت الموافقة عليها ولكنها لم تصرف بعد

 . مرة فوق مستوى المصروفات السنوية الحالية3.8للنقدية واالستثمارات زيادة بمقدار 

وأفضت . وظلت إيرادات استثمارات الصندوق على امتداد السنوات السابقة تمثل مصدراً إيجابياً للتمويل - 24

الطريقة المتحفظة التي انتهجها الصندوق في االستثمار إلى أداء إيجابي خالل فترات االضطرابات 

 .2010-2005 أدناه إيرادات االستثمار ومعدل العائد خالل الفترة 8 -ويوجز الجدول ألف . المالية

  8 -الجدول ألف 
  إيرادات االستثمار

  )ماليين الدوالرات األمريكية(

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 78.60 110.11 126.60 142.46 57.9 68.20 إيرادات االستثمار

 3.26 4.45 5.41 6.10 2.45 2.95 )النسبة المئوية(معدل العائد 

  

وللحفاظ على هذا المصدر الثابت من التمويل، يعكف الصندوق على استعراض سياسته بشأن االستثمار  - 25

على أنه ال بد من مالحظة أن األداء خالل الجزء المتبقي من فترة . لتكييفها مع ظروف السوق المتطورة

                                                      
.  في المائة تقريبًا من مجموع القروض المستحقة السداد3  استقرت على مر تاريخ الصندوق اعتمادات متأخرات القروض عند نسبة  22

  . في المائة تقريبًا من آل القروض المستحقة السداد1.8وتبلغ نسبة متأخرات القروض حاليًا 
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رار التحديات المالية التي تواجهها الحكومات التجديد الثامن للموارد يمكن أن ينخفض كثيراً بسبب استم

 . بين البلدان التي يستثمر فيها الصندوقرفيعةالتي تحتل مرتبة 

 يمكن، كما وردت اإلشارة أعاله، االلتزام مسبقاً بالموارد المقبلة الناشئة .سلطة االلتزام بالموارد مقدماً - 26

ويستطيع الصندوق من . لتزام بالموارد مقدماًعن التدفقات العائدة الثابتة من القروض بموجب سلطة اال

خالل ذلك أن يدفع قُدماً بحجم األموال المتاحة للقروض والمنح الجديدة، مع االستفادة من فرق التوقيت 

 .بين التعهد بااللتزامات وتنفيذ عمليات صرف األموال النقدية

تادة في المؤسسات المالية الدولية فإن وفي حين أن استخدام سلطة االلتزام بالموارد مقدماً ممارسة مع - 27

بعض هذه المؤسسات يطبق نهجاً مختلفاً عن النهج الذي يسير عليه الصندوق، وذلك استناداً إلى مدى 

وتحدد توقّعات االلتزامات المالية وتتم المواءمة بينها ضمن . استدامة التدفقات النقدية على األجل الطويل

لسلة من التدفقات النقدية العائدة المتوقعة على امتداد فترة صرف ُأطر تلك المؤسسات من خالل س

 .األموال

 يمكن تخفيض أو إلغاء مبالغ القروض والمنح بسبب .عمليات إلغاء أو تخفيض القروض والمنح - 28

وتعتبر إلغاءات أو تخفيضات التزامات القروض . الظروف غير المنظورة أو نتيجة ألثر تقلبات العملة

والصندوق ليس له .  داخلياً للتمويل حيث يعاد االلتزام بهذه األموال للموافقات المقبلةوالمنح مصدراً

سيطرة تُذكر على مدى حدوث حاالت اإللغاء والتخفيض في معظم الحاالت ألنها تعتمد على ظروف 

 .البلد المضيف أو التقلبات في أسواق العملة الدولية

  9 -الجدول ألف 

  2009-2005روض والمنح، المبالغ الملغاة من الق

  2005 2006 2007 2008 2009 

 51.40 75.30 52.10 98.40 58.40  المبالغ الملغاة من القروض والمنح

  

  التمويل المشترك-جيم 
باإلضافة إلى تمويل تجديد الموارد وتعبئة الموارد الداخلية فإن األنشطة المدعومة من الصندوق تحصل  - 29

) داخل البلد(وى المشروعات من خالل تمويل مشترك مع مصادر محلية أيضاً على مساهمات على مست

مثل المؤسسات المتعددة األطراف والثنائية والمنظمات غير (وجهات خارجية مشاركة في التمويل 

وظلت الجهات المتعددة األطراف المشاركة في التمويل تقدم الجزء األكبر من التمويل ). الحكومية

 . وتليها الجهات المانحة الثنائية2010 عام المشترك الخارجي خالل
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  10 -الجدول ألف 

  2010-1978تمويل برامج ومشروعات الصندوق، 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(

  1998-1978  2003-19992008-2004200920102010-1978

 008.7 12 807.4 473.4677.1 961.02 089.81 6 الصندوق

 786.9 8 691.7 117.1313.4 747.2917.51 5 تمويل مشترك

 822.6 10 928.3 425.1372.0 312.11 785.11 6 تمويل محلي

 618.2 31 427.4 2 362.5 015.61 190.65 622.14 18 المجموع

 859 33 52112814433 عدد البرامج والمشروعات

  . نظام إدارة المشروعات والحافظة:المصدر
  

 وافق المجلس التنفيذي في عام .إلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائيحساب أمانة المرفق ا - 30

 على إنشاء مصدر جديد للتمويل المشترك،  هو حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك 2010

وأدى ذلك إلى زيادة .  مليون يورو300، بما قيمته )حساب األمانة اإلسباني(ألغراض األمن الغذائي 

وفي ظل . موع الموارد الخارجية المتاحة للدول األعضاء النامية خالل فترة التجديد الثامن للمواردمج

ازدياد الطلب من تلك البلدان بما يتجاوز كثيراً التمويل الحالي المتاح، يوفر حساب األمانة اإلسباني 

انظر ( وأكثر أهمية فرصة لتوسيع المشروعات الممولة من الصندوق، والتمكين من تحقيق أثر أكبر

 ).التفاصيل في الملحق الخامس

وحساب األمانة اإلسباني، باعتباره أداة لتمويل جهود الحد من الفقر، يمثل مصدراً مبتكراً للتمويل بالنسبة  - 31

ويدير الصندوق ألول مرة في تاريخه حساب أمانة . للصندوق واستثماراً في التنمية بالنسبة إلسبانيا

 طرف ثالث، هو إسبانيا، وذلك لتقديم قروض للدول األعضاء وفقاً لشروط وأحكام يقترض األموال من

ويمكن إلسبانيا في نفس الوقت عن طريق إقراض أموال لحساب األمانة الذي يديره الصندوق . الصندوق

ن ويضم. أن تواكب التزاماتها بشأن المساعدة اإلنمائية الرسمية رغم ما تواجهها من قيود في ميزانيتها

النموذج المالي الذي وضعه الطرفان إدارة سليمة للموارد التي ستزيد من األموال المتاحة لمشروعات 

وفي حالة وقوع أحداث . الصندوق وستضمن، في الظروف العادية، عائداً على االستثمار اإلسباني

ب األمانة بالقيمة معاكسة غير منظورة فإن إسبانيا ستقدم منحاً للحفاظ على التوازن اإليجابي لحسا

 . الحالية

ويحصل الصندوق من . تشكل األموال المتممة مصدراً إضافياً للتمويل المتاح للصندوق. األموال المتممة - 32

 وبرنامج الموظفين المهنيين ، واألموال غير المرتبطة بالمشروعات،خالل أموال المساعدة التقنية

التي يديرها بالنيابة عن الجهات المانحة لتمويل مجموعة  ومرفق البيئة العالمية على األموال ،المزاملين
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 ويوجد حالياً ما 23.واسعة من األنشطة التي ال ترتبط ارتباطاً مباشراً بتقديم التمويل للدول األعضاء

 نشاطاً ومشروعاً 130 مليون دوالر أمريكي من األموال المتممة التي تدعم حافظة تشمل 230يقرب من 

 اتفاقاً 39وقدمت هذه األموال في إطار . 2011 حتى عام 2005ادها في الفترة من عام وبرنامجاً تم اعتم

 وتقدَّم هذه األموال المتممة في كثير من األحيان 24. جهة مانحة مختلفة18مبرماً بين الصندوق و

. يزانيةمصحوبة برسوم إدارتها لتغطية التكاليف اإلضافية المرتبطة بالتعامل مع األموال الخارجة عن الم

 .ويتضمن الملحق السادس معلومات مفصلة عن األموال المتممة في الصندوق

  تقييم وإدارة المخاطر المالية-دال 
يسير الصندوق على نهج شامل في تقييم وإدارة المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على موازنته  - 33

خاطر السيولة، والمخاطر االئتمانية، العامة، وتشمل مخاطر هيكل اآلجال الزمنية، ومخاطر العملة، وم

 .ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية

مخاطر هيكل اآلجال الزمنية هي المخاطر المالية الناشئة عن عدم التوافق . مخاطر هيكل اآلجال الزمنية - 34

بطة أو أجل االستحقاق المالي للتدفقات النقدية الناشئة عن األصول وخصوم التمويل المرت/بين التوقيت و

 وإعادة االستثمار ثالثة من أخطر مخاطر الهيكل الزمني ، وإعادة التمويل،وتمثل مخاطر التمويل. بها

وال يتعرض الصندوق كثيراً لمخاطر هيكل اآلجال الزمنية ألنه يمول فقط من حقوق المساهمة . شيوعاً

ل ال يستتبع مدفوعات ، ويعني ذلك تحديداً أن هذا التموي)أي بالمبالغ االحتياطية والمساهمات(

وعلى الرغم من أن الصندوق ال يتعرض لمخاطر هيكل اآلجال الزمنية بالمعنى . فوائد محددة/أصول

التقليدي المحدد أعاله، يمكن القول إن الصندوق معرض لمثل تلك المخاطر عندما ال يتوافق توقيت 

قلبات الزمنية لبنود التدفقات النقدية توازنها وهذه المخاطر األكثر ارتباطاً بالت. التدفقات العائدة والخارجة

 . وترتيباته بشأن الحد األدنى لمتطلبات السيولة) أي النقدية واالستثمارات(سيولة الصندوق 

تتوزَّع حافظة استثمارات الصندوق على عدد من فئات األصول في المجموعة النظيرة . مخاطر السوق - 35

ومن حين آلخر، تتخذ إدارة الصندوق . االستثمار في الصندوقذات العائد الثابت بما ينسجم مع سياسة 

وتدار االستثمارات . تدابير تكتيكية قصيرة األجل لحماية الحافظة الشاملة من ظروف السوق غير المواتية

النقدية واالستثمارات المحتفظ بها حتى أجل االستحقاق داخلياً؛ أما االستثمارات المسجلة بسعر السوق 

وتجري تسوية مخاطر السوق عن طريق تعديل مدة الحافظة، .  مديرين خارجيين10تها إلى فتفوض إدار

ويعيَّن الحد األقصى لمدة الجزء المستثمر بعائد ثابت . تبعاً لتوقعات األسعار في أسواق األوراق المالية

ن حوافظ العائد من الحافظة بإضافة فترة تتراوح من صفر إلى سنتين إلى الحدود المعيارية لكل حافظة م

 .ولم يعد الصندوق يستثمر في األسهم. الثابت

                                                      
مبتكرة؛ وتيسير تجهيز المشروعات وتنفيذها؛ وتعزيز / أساسًا لتصميم وتنفيذ أنشطة تجريبية  يستخدم الصندوق موارد األموال المتممة23

الشراآات االستراتيجية؛ وتمويل الدراسات والمساعدة التقنية وأنشطة بناء القدرات المحلية؛ ودمج عدد من القضايا الشاملة في 
  .المشروعات والبرامج التي يساعدها الصندوق

ا، الدانمرك، فنلندا، فرنسا، آيرلندا، إيطاليا، اليابان، لكسمبرغ، النرويج، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، بلجيكا، آند  24
هولندا، االتحاد األوروبي، الجمعية التعاونية األوروبية لتجار التجزئة المستقلين، والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، بوصفه وصيًا على 

  .رنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائيحساب أمانة الب
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تستخدم حافظة استثمارات الصندوق للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر العمالت بوجه عام . مخاطر العملة - 36

وترتبط التزامات الصندوق في معظمها بالمنح والقروض غير المصروفة المحتسبة . في الصندوق

ك فإن إجمالي أصول الصندوق يتم االحتفاظ بها قدر اإلمكان بالعمالت ولذل. بحقوق السحب الخاصة

وبالمثل فإن . الداخلة في تقويم سلة حقوق السحب الخاصة وبالمبالغ والنسب المحددة في هذه السلة

. االحتياطي العام والتزامات المنح المعيَّنة بالدوالر األمريكي تقابلها أصول معينة بالدوالر األمريكي

وفي حالة حدوث . صد في العادة حالة مواءمة األصول مع سلة تقويم حقوق السحب الخاصة شهرياًوتر

عدم تواؤم دائم وملموس، تتخذ اإلدارة إجراءات إلعادة المواءمة عن طريق تغيير نسب العمالت في 

شودة حافظة استثمارات الصندوق من أجل إعادة مواءمة مجموع األصول مع األوزان الترجيحية المن

وينظر الصندوق في استخدام مدير لتغطية مخاطر العملة من أجل تعزيز آلية . لحقوق السحب الخاصة

 .مواءمة العمالت وزيادة دورها الدينامي

تشمل اإلدارة الحصيفة لمخاطر السيولة اإلبقاء على ما يكفي من النقدية والمعادالت . مخاطر السيولة - 37

. ض والمنح وغير ذلك من التدفقات اإلدارية الخارجة كلما نشأتالنقدية الالزمة لصرف أموال القرو

وتحتفظ شُعبة الخزانة في الصندوق بالمرونة في التمويل عن طريق حساب األموال التقديرية المتاحة من 

وقد وضع الصندوق . كل المصادر ذات الصلة، وترصد حالة السيولة استناداً إلى أطر زمنية مختلفة

 لتوفير ضمانات أخرى في 2006كانون األول /افق عليها المجلس التنفيذي في ديسمبرسياسة للسيولة و

وتقتضي سياسة السيولة حداً أدنى من األصول العالية السيولة في حافظة استثمارات . هذا المضمار

التدفقات النقدية ( في المائة من مجموع المبالغ اإلجمالية المصروفة سنوياً 60الصندوق بما يساوي 

 .وكذلك المتطلبات اإلضافية المحتملة نتيجة لصدمات السيولة) الخارجة

 تحدد المبادئ التوجيهية لالستثمار الحدود االئتمانية الدنيا ألهلية األوراق المالية .مخاطر االئتمان - 38

وتتحدد أهلية المصارف واإلصدارات من السندات على أساس تصنيفات الجدارة . واألطراف النظيرة

والتصنيف االئتماني األدنى . ية التي تضعها الوكاالت الرئيسية المعنية بتقدير الجدارة االئتمانيةاالئتمان

ويستعرض الصندوق حالياً سياساته بشأن االستثمار . AA-إلجمالي حافظة استثمارات الصندوق هو 

 .وتصنيفه االئتماني األدنى

يتوقع الصندوق سداد  المقترضة والضامنة،بالنظر إلى طبيعة الجهات . مخاطر ائتمان حافظة القروض - 39

وتغطي مخاطر التحصيل باالعتماد على . كل قرض من قروضه السيادية المضمونة في نهاية المطاف

المخصصات التراكمية لخسائر استهالك القروض ومخصصات تراكمية لمبادرة ديون البلدان الفقيرة 

 يوماً في مركز عدم 180الغ منها ألكثر من  وتوضع القروض التي تأخر سداد مب.المثقلة بالديون

وبلغت المتأخرات في .  في المائة3وبلغ متوسط متأخرات القروض على مر تاريخ الصندوق . االستحقاق

 . في المائة من إجمالي القروض المستحقة1.8 ما نسبته 2010كانون األول / ديسمبر31

لمخاطر ائتمان الدول األعضاء بفضل سجله ال يتعرض الصندوق تقريباً . ائتمانات الدول األعضاء - 40

وتوخياً ألكبر قدر من الحصافة فإن الصندوق يتخذ إجراءات لمواجهة . المتميز في مدفوعات المساهمات

  . تأخر مساهمات األعضاء عن طريق فتح اعتماد في الموازنة العامة
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  الميزانيتان اإلدارية واالستثمارية للصندوق
. ارية والرأسمالية للصندوق من موارده العادية ويعتمدهما سنوياً مجلس المحافظينتمول الميزانيتان اإلد -1

وباإلضافة إلى ذلك فإن الميزانيات غير المتكررة المموَّلة من موارد الصندوق العادية يمكن أيضاً 

  والميزانية التعويضية،مثل ميزانية تجديد الموارد(اعتمادها من مجلس المحافظين عند االقتضاء 

 ).2011االستثنائية لدورة مجلس المحافظين لعام 

 أدناه تطور القيمة االسمية للميزانية اإلدارية، بما في ذلك اعتماد تمويل تجهيز 1 -ويبين الجدول ألف  -2

 .البرامج، والميزانيات األخرى المعتمدة في السنوات الخمس األخيرة

  1 -الجدول ألف 
  والميزانيات األخرى)  اعتماد تمويل تجهيز البرامجبما في ذلك(تطور الميزانية اإلدارية 

  )ماليين الدوالرات األمريكية(

 الميزانية المعتمدة  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 140.59 131.99 73.33 72.31 67.49 61.14 53.30 الميزانية اإلدارية

 - - 41.98 38.78 33.80 30.45 29.90 اعتماد تمويل تجهيز البرامج

بما في ذلك (مجموع الميزانية اإلدارية 

 140.59 131.99 115.31 111.09 101.29 91.59 83.20 )اعتماد تمويل تجهيز البرامج

        :الميزانيات األخرى المعتمدة

 15.19 3.53 4.08 2.00 - - - الميزانية الرأسمالية

 2.00 - - 1.80 - - 1.60 ميزانية تجديد الموارد

نية التعويضية االستثنائية لدورة مجلس الميزا

 0.49 - - - - - - 2011المحافظين لعام 

 - - - - - 0.40 2.00 التكاليف األخرى غير المتكررة
  
وكان االتجاه السائد . ومن المتوقع أن يكون النمو الحقيقي في الميزانية اإلدارية في المستقبل محدوداً -3

ز الزيادات الحقيقية على األنشطة التي تدعم مباشرة الزيادة في خالل السنوات الخمس الماضية هو ترك

برنامج العمل وحافظة المشروعات، بينما لم تطرأ أي زيادة سنوية على األنشطة اإلدارية غير التشغيلية 

ويجري التماس المزيد من الكفاءات اإلدارية، ال سيما في المجال . 2006 باستثناء عام 1995منذ عام 

 .يليغير التشغ

والميزانية اإلدارية هي أيضاً العامل المستخدم في حساب أحد األهداف الرئيسية إلطار قياس النتائج في  -4

وتدرج حالياً كل الميزانية اإلدارية في نسبة الكفاءة اإلدارية على ). أي نسبة الكفاءة اإلدارية(الصندوق 
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رض تعزيز ارتباط هذه النسبة بالنموذج الرغم من أن اإلدارة تعكف حالياً على مراجعة هذا الوضع بغ

 .التشغيلي للصندوق

 بتحفيز ميزانيته الرأسمالية لتوفير تمويل مضمون للمشروعات الرأسمالية 2008وقام الصندوق في عام  -5

وتُحمل تكاليف اإلهالك على الميزانية اإلدارية للصندوق عند إنجاز . التي يتجاوز أجل تنفيذها سنة واحدة

 . لرأسماليةالمشروعات ا
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  تاريخ عملية تجديد موارد الصندوق

وفي بداية المطاف، كانت .  تأتي الموارد األساسية للصندوق من المساهمات التي توفرها الدول األعضاء فيه-1

ولكن ومنذ التجديد الثالث للموارد بدأت . المساهمات تأتي أساسا من الدول األعضاء من القائمتين ألف وباء

وبالنسبة للمساهمات األولية، أي تلك التي تم . من الدول األعضاء من القائمة جيم تبدو أكثر أهميةالمساهمات 

-1978 مليار دوالر أمريكي من التعهدات للفترة 1، فقد بلغت 1977توفيرها في بداية عمليات الصندوق عام 

ضمانا الستمرار عمليات "أنه  من اتفاقية إنشاء الصندوق والذي ينص على 3-4وبما يتفق مع البند . 1980

الصندوق، يستعرض مجلس المحافظين بصورة دورية وفي الفترات التي يراها مناسبة مدى كفاية الموارد 

، يقوم الصندوق بعقد مشاورات الستعراض موارده، كلما اعتبر مجلس المحافظين ذلك ..."المتوافرة للصندوق

  .ضروريا

جديدات موارد الصندوق في العادة من ممثلين عن جميع الدول األعضاء  تتألف هيئات المشاورات الخاصة بت-2

في القائمتين ألف وباء، وعدد من الدول األعضاء من القائمة جيم، كما يقرره مجلس المحافظين عند إنشاء هيئة 

وفي . ةوحتى نهاية التجديد السادس للموارد، كان هنالك أربعة ممثلين من كل من القوائم الفرعي. المشاورات

السنوات األخيرة، بدأت بعض الدول األعضاء من القائمة جيم في حضور دورات هيئة المشاورات بصفة مراقب 

أما ممثلو الدول األعضاء المدعوون لحضور . ويأتي هذا التشكيل حسبما يقرره مجلس المحافظين. للمفاوضات

ويترأس رئيس الصندوق دورات . يلهمدورات المشاورات، فهم المحافظون، أو من يفوضه المحافظون لتمث

  .هيئات المشاورات

  عمليات المساهمات

  قرار مجلس المحافظين

 يتم تحديد الشروط التي تحكم مساهمات الدول األعضاء في تجديدات الموارد في قرار يعرض على مجلس -3

  .المحافظين لتبنيه في أول دورة تعقب اختتام دورات هيئة المشاورات

  وثيقة المساهمة

وهي وثيقة ملزمة قانونياً .  يتوقع من الدول األعضاء بعد اإلعالن عن تعهدها للتجديد بإيداع وثيقة مساهمة-4

  .تحدد مبلغ المساهمة وشكل الدفع وجدوله الزمني

  نفاذ مفعول تجديد الموارد

 المساهمة المودعة  يغدو تجديد الموارد نافذ المفعول عند الوصول إلى النسبة المحددة في القرار من وثائق-5

  ). في المائة50تكون في العادة (إلى التعهدات 
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  الدفع

 للدول األعضاء خيار تسديد المساهمات إما نقدا أو على شكل سندات إذنية، بدفعة واحدة أو على ثالثة -6

  .يسويتوجب تسديد الدفعات ضمن فترة تجديد الموارد المعنية، أو كما يتم االتفاق عليه مع الرئ. أقساط

  الملحق الرابع1الجدول 

 بيانات تاريخية

 بماليين الدوالرات األمريكية  2010كانون األول / ديسمبر31وثائق المساهمات المستلمة بتاريخ 

  017.3 1       المساهمات األولية

  016.4 1       التجديد األول

  566.6          التجديد الثاني

  553.8          التجديد الثالث

  361.4          التجديد الرابع

  441.4          التجديد الخامس

  567.0          التجديد السادس

  639.0          التجديد السابع

  805.3          التجديد الثامن

        5 968.2  

رة البرنامج الخاص من أجل البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والمتأث

 351.2 بالجفاف والتصحر 

 20.3 مساهمات خاصة

 339.7 6        مجموع مساهمات تحديدات الموارد
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  حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي
 على إنشاء حساب أمانة المرفق اإلسباني للتمويل 2010أيلول /وافق المجلس التنفيذي في سبتمبر -1

 مليون يورو، مما يسمح للصندوق بزيادة موارده 300اض األمن الغذائي بما يعادل المشترك ألغر
الخارجية اإلجمالية المتاحة للدول األعضاء النامية فيه خالل فترة التجديد الثامن للموارد الذي تنتهي عام 

ساب األمانة إذ يتخطى الطلب الذي يأتي من هذه البلدان بكثير التمويل المتاح حاليا، ويوفر ح. 2012
اإلسباني فرصة عظيمة لتوسيع نطاق المشروعات التي يمولها الصندوق، مما يمكنها من تحقيق أثر أكبر 

ويمثل حساب األمانة هذا مصدرا ابتكاريا للتمويل المتاح للصندوق واستثمارا للتنمية . وذي داللة أعمق
مانة يقترض األموال من طرف ثالث، وألول مرة في تاريخه، يقوم الصندوق بإدارة حساب أ. إلسبانيا

وفي . وهو إسبانيا، لتوفير القروض للدول األعضاء في الصندوق بموجب شروط وأوضاع الصندوق
الوقت نفسه، وبالنسبة إلسبانيا ومن خالل اإلقراض للصندوق، فإنها تستطيع أن تبقي على وتيرة 

ويضمن النموذج المالي الذي . وقات الميزانيةالتزاماتها بالمساعدة اإلنمائية الرسمية بغض النظر عن مع
طوره الطرفان إدارة سليمة للموارد، التي ستزيد من األموال المتاحة للمشروعات التي يمولها الصندوق، 

وفي حال وقوع أحداث سلبية غير متوقعة، . وتحمي تحت الظروف الطبيعية، عائد االستثمار اإلسباني
 .  حساب األمانةستوفر إسبانيا منحا للموازنة في

 مليون 14.5 مليون يورو، ومنحة بقيمة 285.5يتألف حساب األمانة من قرض من حكومة إسبانيا بقيمة  -2
  :وأما الشروط واألوضاع الرئيسية لحساب األمانة فهي التالية. يورو

ـًدفع لحساب األمانة كدفعة واحدة بحلول ديسمبر285.5  :أصل القرض كانون / مليون يورو، ت
 .2010 األول

 12لمدة ) Euribor(وهو المعدل المتداول لسعر الفائدة باليورو بين المصارف    :معدل الفائدة
 شهرا

  سنة45 :مدة االستحقاق

مجموع مبالغ تسديدات القروض المحصلة من المقترضين من حساب األمانة   :التسديد
 سنوياً وفقاً لجداول استهالك القروض ذات الصلة

- 2011الصندوق األموال خالل فترة التجديد الثامن لموارد الصندوق يستخدم   :التخصيص
2012. 

تقدم أموال ( مليون يورو تـسدد خالل أربع سنوات إلى حساب األمانة 14.5   :المنحة
ـّله حكومة إسبانيا على  المنحة هذه بغية تخفيض متوسط معدل الفائدة الذي تحم

 ).دوق للمنححساب األمانة، وهي ليست ألغراض تقديم الصن

ستوفر حكومة إسبانيا أمواال على شكل منحة إضافية لتغطية أية أرصدة سنوية سالبة في حساب األمانة  -3
للتكيف مع األحداث غير المتوقعة ومع التأخيرات في السداد إلدارة المخاطر التي قد يواجهها حساب 

  .فإنه سيعود إلى حكومة إسبانياوأما أي رصيد إضافي من المنحة عند تصفية حساب األمانة . األمانة
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  األهلية ومعايير التخصيص

تعتبر الدول األعضاء في الصندوق المؤهلة للحصول على قروض من الصندوق مؤهلة لالقتراض من  -4
وسوف يتم توزيع القروض بين الفئات المختلفة من قروض الصندوق بحيث يتم . حساب األمانة

للبلدان المقترضة على شكل قروض بشروط عادية، وال يتعدى  بالمائة من األموال المتاحة 50تخصيص 
 في 37ما يتم تخصيصه من األموال المتاحة للبلدان المقترضة على شكل قروض بشروط تيسيرية للغاية 

 .المائة، وذلك لضمان االستدامة المالية لآللية التمويلية

لد المعني بموجب نظام تخصيص أما معايير اإلقراض من حساب األمانة، فهي أن تكون مخصصات الب -5
الموارد على أساس األداء قد تم االلتزام بها بالكامل، وأن تكون الحكومة المقترضة المحتملة قادرة على 

وال تستطيع الدول األعضاء التي ال توجد لديها مخصصات بموجب نظام . تحمل التمويل اإلضافي
 .رات في السداد االقتراض من حساب األمانةتخصيص الموارد على أساس األداء أو التي لديها متأخ

وستوفر هذه الموارد اإلضافية، على أساس يوجهه الطلب، موارد إضافية للبلدان التي ال تلبي موارد  -6
وسوف تعمل على . التجديد الثامن لموارد الصندوق طلبها بالكامل من خالل استثمارات الصندوق نفسه

 لن تؤثر على مخصصات البلد المعني الموضوعة أصال وفقاً توسيع نطاق العمليات الجارية، ولكنها
 .لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء

 التسيير

 :ينبغي أن يكون هيكل تسيير حساب األمانة جزءاً من تسيير الصندوق، على النحو التالي -7

 تقديم رئيس الصندوق للمشروعات إلى المجلس التنفيذي؛ •

 لمشروعات؛موافقة المجلس التنفيذي على ا •

 .تنفيذ المشروعات من جانب الشعب اإلقليمية المعنية في الصندوق •

وستخضع المشروعات التي ستمول من حساب األمانة تماما لنفس عمليات تعزيز الجودة وضمان الجودة  -8
وال يمكن استخدام إجراء انقضاء المدة إذا تم التفكير بإمكانية التمويل المشترك . كغيرها من المشروعات

  .ن هذا الحسابم

  الرصد والمعلومات

أنشأ الصندوق وإسبانيا لجنة لرصد حساب األمانة تجتمع على األقل مرة في العام، ويفضل أن يكون  -9
تشرين األول، الستعراض التقدم المحرز في تنفيذ حساب األمانة والقتراح أية /االجتماع في شهر أكتوبر

 . االستعراضإجراءات قد تحدد على أنها ضرورية في مثل هذا

يقوم الصندوق برفع التقارير بصورة منتظمة إلى إسبانيا عن عمليات قروض حساب األمانة قيد  -10
االستعراض أو أية قروض تم االلتزام بها في نهاية المطاف، باإلضافة إلى االستثمارات التي جرت 

 وعرض تقارير الرصد باستخدام الموارد المتاحة من حساب األمانة، ويكون الصندوق مسؤوال عن إعداد
  .والتقارير النهائية باتباع الممارسات والمعايير المعتادة
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  األموال التكميلية
عالوة على مصادر تمويله الرئيسية، للتمويل يتسلم الصندوق بعض الموارد خارج ميزانيته مما تلتزم بها  -11

والدول غير ) يدات المواردباإلضافة إلى مساهماتهم االعتيادية في تجد(الدول األعضاء في الصندوق 
وتتم تعبئة األموال التكميلية في سياق . األعضاء والكيانات الخاصة أو متعددة األطراف بشكل طوعي 

 .اإلطار االستراتيجي للصندوق ألغراض تتسق مع أولوياته المؤسسية

 :يمكن تصنيف األموال التكميلية بصورة عريضة ضمن الفئات التالية -12

  وهي الموارد التي يستلمها الصندوق ويديرها بالنيابة عن الجهات المانحة - شتركأموال التمويل الم •
وتشير اتفاقية . األخرى كنوع من التمويل المشترك للمشروعات التي تمولها قروض ومنح الصندوق

 .التمويل المشترك بصورة واضحة إلى اتفاقية قرض أو منحة الصندوق مع الحكومة المستفيدة
 وهي الموارد التي يستلمها ويديرها الصندوق - )برامج المساعدة التقنية(ميلية للبرامج األموال التك •

الدراسات المواضيعية والقطاعية أو (بالنيابة عن الجهات المانحة لتمويل جملة كاملة من األنشطة 
 ).األنشطة االستشارية

يرها لتمويل أنشطة ال عالقة لها  وهي الموارد التي يستلمها الصندوق ويد–األموال التكميلية األخرى  •
 ).مثل المساهمات في التقييم الخارجي المستقل للصندوق(بالمشروعات 

 وهي الموارد التي يستلمها الصندوق بموجب برنامج –برنامج الموظفين المهنيين المزاملين  •
 .الموظفين المهنيين المزاملين أو الترتيبات المشابهة

لموارد التي يستلمها الصندوق لتمويل مشترك لقروض ومنح الصندوق  وهي ا–مرفق البيئة العالمية  •
ويعد الصندوق واحدا من الوكاالت . التي تتطرق لقضايا تدهور األراضي والتنمية الريفية المستدامة

 .المنفذة لمرفق البيئة العالمية
 :ويستخدم الصندوق موارد األموال التكميلية بصورة أساسية لما يلي -13

 االبتكارية؛/ األنشطة الريادية تصميم وتنفيذ •
 تيسير إعداد المشروعات وتنفيذها؛ •
 تعزيز الشراكات االستراتيجية؛ •
 الدراسات المالية والمساعدات التقنية وأنشطة بناء القدرات؛ •
 .إدماج عدد من القضايا المتقاطعة في المشروعات والبرامج التي يساندها الصندوق •

 :التكميلية للصندوق ألسباب متعددةوتسهم الجهات المانحة في األموال  -14

أو تمكين حافظة الصندوق من /اإلبقاء على ) 1: (لتوفير بعض المرونة للصندوق فيما يتعلق ب •
دعم المبادرات ) 2(اإلبقاء على نشاطها أو إعادة تنشيطها في بعض الدول الهشة؛ 

قليمية باإلضافة إلى البرامج الترويج للمبادرات اإل) 3(االبتكارية التي يمولها الصندوق؛ /الريادية
 التي تدعمها القروض القطرية؛

 .لتيسير الدور التحفيزي للصندوق في إقامة الشبكات ونشر الخبرات االبتكارية •
 مليون دوالر أمريكي حافظة 230وفي الوقت الحالي، تدعم األموال التكميلية التي تصل إلى حوالي  -15

وقد تم توفير . 2011-2005ت الموافقة عليهما بين عامي  نشاطا ومشروعا وبرنامجا تم130مؤلفة من 
وهي :  جهة مانحة مختلفة18 التي وقعها الصندوق مع 39هذه األموال ضمن إطار االتفاقيات الـ 
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بلجيكا، وكندا، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولكسمبرغ، والنرويج، وإسبانيا، 
؛ والبنك الدولي Coopernic، والمملكة المتحدة، وهولندا، والمجموعة األوروبية؛ ووالسويد، وسويسرا

 .لإلنشاء والتعمير كونه وصيا على حساب أمانة البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي

 مليون دوالر أمريكي منذ عام 48.6بمجموع مساهمات يصل إلى (ومن الناحية التاريخية، تعد إيطاليا  -16
، )2010 مليون دوالر أمريكي من المساهمات اإلجمالية منذ عام 27بما يعادل ( وهولندا ،)1994

) 2001 مليون دوالر أمريكي من المساهمات اإلجمالية منذ عام 26.6بما يعادل (والمملكة المتحدة 
 2008ومنذ عام . الجهات المساهمة الرئيسية من الدول األعضاء في الصندوق في أمواله التكميلية

 . مليون دوالر أمريكي18أسهمت إسبانيا بما يعادل 

، أسهمت 2004وبعد التزام الصندوق باالتفاقية اإلطارية المالية واإلدارية للمفوضية األوروبية عام  -17
وقعت االتفاقية في ( ماليين يورو إلنشاء مرفق تمويل التحويالت في الصندوق 4المفوضية 

 201 الحين وصلت إسهامات المفوضية األوروبية إلى ما يعادل ومنذ ذلك). 2005كانون األول /ديسمبر
 :مليون يورو باإلجمال

 والتي تم توجيهها من خالل الصندوق كمساهمات من 2010-2007 مليون يورو للفترة 135.3 •
خالل االتحاد األوروبي إلى الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية للحد من انعدام األمن 

لفقر من خالل التنمية الزراعية واالبتكارات الريفية التي تعمل لصالح السكان الريفيين الغذائي وا
 الفقراء؛

 التي تم توفيرها ضمن مرفق األغذية التابع لالتحاد األوروبي 2010-2009 يورو في الفترة 56.5 •
الزراعي لزيادة توفير سالالت البذور المحسنة، ولمساعدة صغار المزارعين على تعزيز إنتاجهم 

 في أفريقيا الشرقية والجنوبية وفي الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛

 .2009 مليون يورو لدعم عمل الصندوق مع منظمات المزارعين األفارقة في عام 5.4 •
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  المبادرات الرئيسية التي مولت من خالل األموال التكميلية

 ألغراض التنمية من خالل الجماعة االستشارية للبحوث أموال االتحاد األوروبي المخصصة للبحوث الزراعية
ترفد مساهمة االتحاد األوروبي استثمارات الصندوق في الجماعة االستشارية للبحوث . الزراعية الدولية
ويركز برنامج منح الصندوق على البحوث المكيفة أساساً المناصرة للفقراء واالبتكارية لتوليد . الزراعية الدولية

. تكنولوجيات الزراعية المستدامة من خالل النهج التشاركي في البيئات المحرومة الفقيرة بالمواردونشر ال
ويستثمر االتحاد األوروبي في الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية لدعم البحوث ألغراض الزراعة 

والنظم الزراعية ). تربة والغطاء النباتيبما في ذلك األراضي والمياه وال(واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية 
ويركز كل من الصندوق واالتحاد األوروبي على أفريقيا . ألنها أثبتت أثرها على الحد من الفقر واألمن الغذائي

إليصال سياسات وابتكارات تكنولوجية وعلمية مناصرة للفقراء، ولتطوير برامج البحوث، وبناء القدرات 
كذلك فإنهما يدعمان أنشطة البحوث في أقاليم . الحتياجات المستفيدين في هذه القارةوالمؤسسات، واالستجابة 

أخرى لإلبقاء على استدامة التنوع الحيوي، وإنتاج أغذية أفضل وأكثر بتكلفة أقل من خالل التحسينات الوراثية، 
ويلتزم الصندوق بتدعيم . جوعوتحسين السياسات، وتيسير االبتكارات المؤسسية لدعم الحد المستدام من الفقر وال

. الشراكات االستراتيجية مع االتحاد األوروبي في دعم الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومراكزها
ويقوم بذلك من خالل برامج كبيرة تتضمن مجموعات مشاريع مواضيعية، ومنتديات أنشطة على نطاق األنظمة، 

الكفاءة، وبرامج البحوث المكيفة المخصصة المناصرة للفقراء لتحسين ودعم األنشطة بين المراكز لتحسين 
 .الفعالية واألثر على فقراء الريف وأمنهم الغذائي

  مرفق االتحاد األوروبي لألغذية

، تم إنشاء مرفق االتحاد األوروبي لألغذية بما قيمته مليار يورو لردم الفجوة بين 2008كانون األول /في ديسمبر
وقد جاء هذا الدعم في وقت ساء فيه وضع . طارئة والمعونة اإلنمائية المتوسطة إلى الطويلة األجلالمعونة ال

 وبموجب هذا المرفق، تم تخصيص 2009وفي عام . انعدام األمن الغذائي بسبب األسعار المرتفعة لألغذية
 في بوروندي، ومدغشقر،  مليون يورو لتحسين األمن الغذائي في البرامج التي يدعمها الصندوق31.8حوالي 

 مليون يورو للتمويل 4.7وقد تم تخصيص حوالي . وموزامبيق، والفلبين بموجب ثالث اتفاقيات للتمويل المشترك
وفي . المشترك لمكون األمن الغذائي في برنامج التنمية واإلنعاش الريفي في مرحلة ما بعد األزمات في إريتريا

 مليون يورو للعمل مع الجماعة 20 مع الصندوق اتفاقية جديدة بما قيمته ، وقعت المفوضية األوروبية2010عام 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا على تطوير استجابة منسقة تؤدي إلى زيادة األمن الغذائي في اإلقليم من خالل 

الجماعة ويزيد هذا البرنامج من توفر السالالت المحسنة من البذور في إقليم . تحسين الوصول إلى األغذية
كذلك فإنه يساعد صغار المزارعين على زيادة إنتاجهم الزراعي وزراعة ما . االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 .يكفي من األغذية على المدى الطويل لتلبية احتياجات السكان الضعفاء في اإلقليم

  التحويالت

تحويالت التي يرسلها العاملون  مليار دوالر أمريكي كل عام، تتجاوز ال350بما يتعدى بكثير ما قيمته 
. المهاجرون إلى أوطانهم في البلدان النامية االستثمارات األجنبية المباشرة والمعونة اإلنمائية مجتمعتين

وتوفر هذه األموال األغذية .  بالمائة من هذه التحويالت إلى المناطق الريفية40 إلى 30وبالمتوسط يذهب ما بين 
إال أن تحقيق اإلمكانيات . أوى مما هو ضروري لتخليص ماليين البشر من قبضة الفقرالرئيسية، واللباس، والم
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التي قد تؤدي إلى تحول فعلي مما تتمتع به هذه األموال هي في حال استثمارها في التعليم والرعاية الصحية 
 مليون دوالر 18ه ويدير الصندوق مرفق التمويل متعدد الجهات المانحة للتحويالت وقيمت. واألعمال الصغيرة

ويدعم هذا المرفق تنمية خدمات التحويالت االبتكارية التي تتسم بفعالية . 2006أمريكي، والذي أنشئ عام 
  :وتساعد مشروعاته وأنشطته على. التكاليف والتي يمكن الوصول إليها بسهولة في جميع أنحاء العالم

 تقليص نفقات تحويل األموال التي يتم جمعها بعمل مضن؛ •

 توفير الخدمات المصرفية التي تشتد حاجة السكان الريفيين غير المخدمين مصرفيا إليها؛ •

 .الترويج لالستثمارات المنتجة برؤوس أموال المهاجرين في المناطق الريفية في بلدانهم األصلية •

  البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي

مع البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي اتفاقية بقيمة ، وقع الصندوق 2010تشرين الثاني عام /في نوفمبر
 مليون دوالر أمريكي كي يصمم الصندوق ويشرف على برنامجين أحدهما في سري النكا واآلخر في 3.4
 مليون دوالر أمريكي من البرنامج العالمي للزراعة 89وقد حظي البرنامجان بمنح تعادل قيمتها اإلجمالية . توغو

 . مليون دوالر أمريكي تحت إشراف الصندوق70لغذائي، منها واألمن ا

ويساعد هذا المشروع على . في توغو، ستستخدم موارد البرنامج للتمويل المشترك لمشروع التنمية الزراعية
وسيعزز من ) الكسافا والذرة واألرز(رفع إنتاجية المنتجين على نطاق صغير لثالثة محاصيل غذائية رئيسية 

وبدعم من الحكومة وغيرها من الجهات المانحة، سوف يروج البرنامج للنمو . قيمة لمنتجاتهم وتسويقهاإضافة ال
االقتصادي المناصر لفقراء الريف، كما إنه سييسر دخول المزارعين الذين يتصفون بانعدام األمن الغذائي إلى 

عين الهامشيين تجاريا ومن خالل اقتصاد السوق من خالل تعزيز االعتماد على الذات من قبل صغار المزار
 .مساعدة منظمات المنتجين الريفيين على تطوير سالسل قيمة كاملة لألغذية الرئيسية الثالث

أما هدف مقترح البرنامج في سيراليون فهو الترويج إلضفاء الطابع التجاري على زراعة أصحاب الحيازات 
 مركز لألعمال 300 مدرسة حقلية للمزارعين و1 000إنشاء ) 1: (وتتألف مكوناته الرئيسية من. الصغيرة

) 3( هكتار من المناطق التي تتم زراعتها تقليديا باألرز؛ 4 000إعادة إحياء ) 2(الزراعية في البلد بأسره؛ 
تعزيز قدرة وزارة الزراعة على إدارة، ورصد، وتقييم تنفيذ الخطة االستثمارية لبرنامج شامل للتنمية الزراعية 

وباإلضافة إلى هذه المكونات، يناقش الصندوق مع سيراليون إمكانية إدراج إجراء إحصاء زراعي . يقيافي أفر
 .ضمن البرنامج الذي يموله البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي لكونه حاجة هامة حددها مجتمع المانحين

  

  

  

 


