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   الصندوقتقرير عن وضع مساهمات التجديد الثامن لموارد

 : بأن هذه الوثيقة تتضمن الملحقين التاليين علماالمرجو من المجلس التنفيذي اإلحاطة - 1

 2010حزيران /يونيو 30 بتاريخ للموارد الثامن وضع مساهمات التجديد  عنموجز :الملحق األول

 30وضع مساهمات الدول األعضاء في التجديد الثامن للموارد بتاريخ  :الملحق الثاني
 2010حزيران /ويوني

يبين الجدول الموجز الوارد في الملحق األول بهذا التقرير أن مجموع التعهدات في التجديد الثامن  - 2
مليار  1.06 ما يعادل 2010حزيران /يونيو 30للموارد، بما فيها المساهمات التكميلية، قد بلغ بتاريخ 

 مليار دوالر 1.20 للتجديد الثامن وقدره  بالمائة من المستوى المستهدف89دوالر أمريكي، أي ما نسبته 
ويرجى من الدول األعضاء التي لم تعلن بعد عن تعهداتها أن تقوم باإلعالن عنها في أقرب . أمريكي

 .وقت ممكن

يبين الملحق الثاني تفاصيل مساهمات الدول األعضاء في التجديد الثامن للموارد بتاريخ  - 3
 .2010حزيران /يونيو 30

 مليون دوالر أمريكي، أو ما 684بلغت وثائق المساهمات المودعة  ،2010حزيران /ويوني 30بتاريخ  - 4
ويرجى من الدول األعضاء التي لم تودع . 2009آب / أغسطس19بالمائة من التعهدات بتاريخ  66يعادل 

 .بعد وثائق مساهماتها أن تقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك

 المدفوعات المستلمة من الدول األعضاء للتجديد الثامن للموارد بلغت ،2010حزيران /يونيو 30بتاريخ  - 5
 . بالمائة من التعهدات44 مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل 465ما مجموعه 
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  للمواردالثامنموجز عن وضع مساهمات التجديد 

  2010حزيران /يونيو 30في 

 �����ء ا����ه��ت ا���������ا����ا����ه��ت  ا����ه��ت، ���  $#�"ع ا����ه��ت، ���  ��� ا����ه��ت ا�������

 ا��/�دل ���,و*ر ا)$'&�% 

 0$ ا���2 ا��1"&

 ا��/�دل ���,و*ر ا)$'&�% ا��/�,ات

 0$ ا���2 ا��1"&

 ا��/�دل ���,و*ر ا)$'&�% ا��/�,ات

 0$ ا���2 ا��1"&

 ا��/�,ات

  683 268 064 1  657 856 69  026 412 994  التعهداتمجموع

       أوثائق المساهمات

  830 788 607  134 105 46  696 683 561 وثائق المساهمات المودعة

  111 872 74  -  111 872 74 أمساهمةالمدفوعات النقدية غير المستندة إلى وثائق 

  000 000 1  -  000 000 1 أمساهمةمدفوعات بسندات إذنية غير مستندة إلى وثائق 

 بما في ذلك المدفوعات النقدية والسندات اإلذنية غير ،وع وثائق المساهمةمجم
أالمستندة إلى وثائق مساهمة
 637 555 807 65

66 941 660 683 66 134 105 46  ب
 ج

       المدفوعات المستلمة

  931 451 133  134 105 16  797 346 117 المستلمةالنقدية المدفوعات 

  294 982 331  000 000 30  294 982 301 سندات إذنية بالمدفوعات المستلمة

 44 225 434 465 66 134 105 46 42 091 329 419 مجموع المدفوعات المستلمة

  .تعد مدفوعات المساهمة بدون إيداع وثيقة مساهمة، عمليا، وثيقة مساهمة بالمبلغ المدفوع  أ 
  . دوالر أمريكي973 525 673وثائق مساهمة بتاريخ هذا التقرير، باستثناء المساهمات التكميلية، أي ما يعادل لى ، محولة إ2009آب / أغسطس19نسبة التعهدات بتاريخ ب 
  . دوالر أمريكي1 043 382 330لى وثائق مساهمة بتاريخ هذا التقرير، بما فيها المساهمات التكميلية، أي ما يعادل  محولة إ2009آب / أغسطس19 بتاريخ نسبة التعهدات ج 
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 وضع مساهمات الدول األعضاء في التجديد الثامن للموارد

 2010 حزيران/يونيو 30في 
 األقساط المدفوعة  
 النقدية   السندات اإلذنية وثائق المساهمة المودعة  أالتعهدات 

 المبلغ العملة ا��2,
المعادل بالدوالر 

 ب األمريكي
 

 التاريخ
المعادل بالدوالر 
 باألمريكي 

المدفوعات كنسبة مئوية من 
 التاريخ ب المعادل بالدوالر األمريكي التاريخ  جالمساهمة اإلجمالية

المعادل بالدوالر 
 ب األمريكي

        - -   أفغانستان 

 10 000 2010-2-16   100   000 10 000 10 دوالر أمريكي  ألبانيا 

   10 000 000 2009-11-16 100 10 000 000 2009-12-9 000 000 10 000 000 10 دوالر أمريكي  الجزائر 

 1 900 000 2009-10-19   100   1 900 000 1 900 000 دوالر أمريكي  أنغوال 

        - -   أنتيغوا وبربودا 

        000 500 2 000 500 2 دوالر أمريكي  األرجنتين 

        - -   أرمينيا 

   16 800 000 2010-1-22 100 000 800 16 2009-7-20 000 800 16 240 034 11 يورو  النمسا 

 دوالر أمريكي  أذربيجان 
 د

100 000  100 000   100   19-12-2008 100 000 

        - -  جزر البهاما 

   600 000 2010-4-27 100 600 000 2010-4-26 000 600 000 600 دوالر أمريكي  بنغالديش 

        - -   بربادوس 

        726 724 55  هـ000 600 36  يورو يكابلج 

        - -   بليز 

        125 000 125 000 دوالر أمريكي  بنن 

 000 30 2009-2-24   100   000 30  000 30د دوالر أمريكي  بوتان 

        - -  دولة بوليفيا المتعددة القوميات

90 000 دوالر أمريكي  البوسنة والهرسك 
د

 000 90   100   28-5-2010 000 90 

        150 000 150 000 دوالر أمريكي  بوتسوانا 

و 000 360 13 دوالر أمريكي  البرازيل 
 13 360 000 19-8-2009 13 360 000      

      000 100 2009-7-24 000 100 000 100 دوالر أمريكي  بوركينا فاسو 
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 وضع مساهمات الدول األعضاء في التجديد الثامن للموارد

 2010 حزيران/يونيو 30في 
 األقساط المدفوعة  
 النقدية   السندات اإلذنية وثائق المساهمة المودعة  أالتعهدات 

 المبلغ العملة ا��2,
المعادل بالدوالر 

 ب األمريكي
 

 التاريخ
المعادل بالدوالر 
 باألمريكي 

المدفوعات كنسبة مئوية من 
 التاريخ ب المعادل بالدوالر األمريكي التاريخ  جالمساهمة اإلجمالية

المعادل بالدوالر 
 ب األمريكي

        000 10 000 10 دوالر أمريكي  بوروندي 

 210 000 2009-12-28   100 000 210 2009-7-1 000 210 000 210 دوالر أمريكي  كمبوديا 

 دوالر أمريكي  الكاميرون 
 

928 590 
ز

 928 590   100   21-11-2008 
7-5-2009 

464 217 
464 373 

  2010-3-10 83 821 928 72 2010-3-3 821 928 72 000 000 75 دوالر كندي كندا 
30-6-2010 

214 619 48  
804 154 12 

  

        - -   الرأس األخضر 

        - -   جمهورية أفريقيا الوسطى 

        - -   تشاد 

 60 000 2009-10-5   100   60 000 60 000 دوالر أمريكي  شيلي 

 8 000 000 2010-4-29   36 000 000 22 2009-3-5 000 000 22 000 000 22 دوالر أمريكي  الصين 

200 000 دوالر أمريكي كولومبيا 
د

 000 200   100   29-3-2010 000 200 

        - -  جزر القمر 

        000 300 000 300 دوالر أمريكي الكونغو 

        - -  جزر كوك 

        - -   كوستاريكا 

        - -   كوت ديفوار 

        - -   كرواتيا 

        - -   كوبا 

 20 000 2010-3-19   33 60 000 2010-2-23 60 000 60 000 دوالر أمريكي  قبرص 

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

 - -        
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 وضع مساهمات الدول األعضاء في التجديد الثامن للموارد

 2010 حزيران/يونيو 30في 
 األقساط المدفوعة  
 النقدية   السندات اإلذنية وثائق المساهمة المودعة  أالتعهدات 

 المبلغ العملة ا��2,
المعادل بالدوالر 

 ب األمريكي
 

 التاريخ
المعادل بالدوالر 
 باألمريكي 

المدفوعات كنسبة مئوية من 
 التاريخ ب المعادل بالدوالر األمريكي التاريخ  جالمساهمة اإلجمالية

المعادل بالدوالر 
 ب األمريكي

        - -   جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 5 102 041 2010-2-1   33 122 306 15 2009-7-21 122 306 15 000 000 75 كرونة دانمركية  الدانمرك 

        - -   جيبوتي 

        - -   دومينيكا 

        - -   الجمهورية الدومينيكية 

 000 50 2008-12-16   100   000 50 000 50 دوالر أمريكي  إكوادور 

        000 000 3 000 000 3 دوالر أمريكي  مصر 

        - -   السلفادور 

        - -   غينيا االستوائية 

 000 10 2009-8-13   100   000 10 000 10 دوالر أمريكي إريتريا 

        30 000 30 000 دوالر أمريكي  إثيوبيا 

        - -    فيجي 

 4 567 600 2010-2-3   25 18 270 402 2010-1-12 402 270 18 000 000 12  يورو  فنلندا 

        672 288 53 000 000 35 يورو  فرنسا 

        348 163 150 000 000 فرنك أفريقي  غابون 

        - -  غامبيا 

        - -  جورجيا 

 000 000 70  دوالر أمريكي  ألمانيا 
ح

 70 000 000 8-10-2009 852 794 68 30 21-10-2009 455 638 20   

        - -   غانا 

        - -   اليونان 

        - -  غرينادا 
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 وضع مساهمات الدول األعضاء في التجديد الثامن للموارد

 2010 حزيران/يونيو 30في 
 األقساط المدفوعة  
 النقدية   السندات اإلذنية وثائق المساهمة المودعة  أالتعهدات 

 المبلغ العملة ا��2,
المعادل بالدوالر 

 ب األمريكي
 

 التاريخ
المعادل بالدوالر 
 باألمريكي 

المدفوعات كنسبة مئوية من 
 التاريخ ب المعادل بالدوالر األمريكي التاريخ  جالمساهمة اإلجمالية

المعادل بالدوالر 
 ب األمريكي

        - -   واتيماالغ 

        - -  غينيا 

        - -   بيساو-ايغين 

           غيانا

        - -  هايتي 

        - -  هندوراس 

        - -  يسلنداآ 

 9 000 000 2009-12-9   36 000 000 25 2009-6-18 000 000 25 000 000 25 دوالر أمريكي الهند 

      5 000 000 2010-1-8 000 000 5 000 000 5 ر أمريكيدوال  إندونيسيا 

        - -  اإلسالميةجمهورية إيران 

        - -   العراق 

 3 045 067 2010-5-7   33   9 135 201  6 000 000 يورو  آيرلندا 

        - -   سرائيلإ 

 يورو  إيطاليا 
 

و 000 544 52
 80 000 000        

        - -   جامايكا 

   30 000 000 2009-10-5 50 000 000 60 2009-8-19 000 000 60 000 300 375 6 ين ياباني  اليابان 

 100 000 2009-8-21   100   000 100 000 100 دوالر أمريكي  األردن 

        - -  كازاخستان 

 2009-2-6   70   000 100 000 100 دوالر أمريكي  كينيا 
17-2-2009 

7-4-2009 

49 100 
4 774 

16 512 

        - -  كيريباس 
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 وضع مساهمات الدول األعضاء في التجديد الثامن للموارد

 2010 حزيران/يونيو 30في 
 األقساط المدفوعة  
 النقدية   السندات اإلذنية وثائق المساهمة المودعة  أالتعهدات 

 المبلغ العملة ا��2,
المعادل بالدوالر 

 ب األمريكي
 

 التاريخ
المعادل بالدوالر 
 باألمريكي 

المدفوعات كنسبة مئوية من 
 التاريخ ب المعادل بالدوالر األمريكي التاريخ  جالمساهمة اإلجمالية

المعادل بالدوالر 
 ب األمريكي

        - -   الكويت 

        - -   قيرغيزستان 

جمهورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

        000 51 000 51 دوالر أمريكي

        - -   لبنان 

100 000 دوالر أمريكي  ليسوتو 
د

 000 100   100   22-4-2010 000 100 

        - -  ليبريا 

        - -   الجماهيرية العربية الليبية 

   2 400 000 2009-9-3 100 2 400 000 2009-9-23 000 400 2 320 576 1 يورو  لكسمبرغ 

 2008-12-19   99   000 200 000 200 دوالر أمريكي  مدغشقر 
8-5-2009 

160 007 
37 636 

 50 000 2009-9-28   100   000 50 000 50 دوالر أمريكي  مالوي 

 50 000 2009-9-4   100 000 50 2009-7-24 000 50 000 50 دوالر أمريكي  ماليزيا 

        - -   ملديف 

        - -   مالي 

        - -   مالطة 

        - -  جزر مارشال 

        - -   موريتانيا 

000 5  دوالر أمريكي  موريشيوس 
 د

 5 000   100   30-6-2009 5 000 

        - -   المكسيك 

        - -   منغوليا 

        000 700 000 700 دوالر أمريكي  المغرب 
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 وضع مساهمات الدول األعضاء في التجديد الثامن للموارد

 2010 حزيران/يونيو 30في 
 األقساط المدفوعة  
 النقدية   السندات اإلذنية وثائق المساهمة المودعة  أالتعهدات 

 المبلغ العملة ا��2,
المعادل بالدوالر 

 ب األمريكي
 

 التاريخ
المعادل بالدوالر 
 باألمريكي 

المدفوعات كنسبة مئوية من 
 التاريخ ب المعادل بالدوالر األمريكي التاريخ  جالمساهمة اإلجمالية

المعادل بالدوالر 
 ب األمريكي

   85 000 2009-12-1 100 000 85 2009-6-30 000 85 000 85 دوالر أمريكي  موزامبيق 

        - -   ميانمار 

        - -   ناميبيا 

 50 000 2010-1-25   100   50 000 50 000 ر أمريكيدوال  نيبال 

   75 000 000 2009-11-13 100 75 000 000 2009-10-21 000 000 75  ط000 260 49 يورو  هولندا 

        - -   نيوزيلندا 

        - -   نيكاراغوا 

 000 50 2009-1-28   100   000 50 000 50 دوالر أمريكي  النيجر 

 7 500 000 2010-3-29   50   000 000 15 000 000 15 دوالر أمريكي  ريانيجي 

        - -  نيوي 

 كرونة نرويجية  النرويج 
 

240 135 350
 و

 45 500 000 19-8-2009 45 500 000 33   16-3-2010 645 166 15 

 50 000 2009-2-13   100   50 000 50 000 دوالر أمريكي  عمان 

      000 000 8 2009-6-18 000 000 8 000 000 8 والر أمريكيد  باكستان 

        - -   بنما 

        - -   بابوا غينيا الجديدة 

 890 2009-11-2   0.2 500 000 2010-3-29 500 000 500 000 دوالر أمريكي  باراغوي 

 100 000 2010-5-28   50 200 000 2010-1-28 000 200 000 200 دوالر أمريكي  بيرو 

        - -  الفلبين 

        000 800 1 240 182 1 يورو  البرتغال 

        - -   قطر 
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 وضع مساهمات الدول األعضاء في التجديد الثامن للموارد

 2010 حزيران/يونيو 30في 
 األقساط المدفوعة  
 النقدية   السندات اإلذنية وثائق المساهمة المودعة  أالتعهدات 

 المبلغ العملة ا��2,
المعادل بالدوالر 

 ب األمريكي
 

 التاريخ
المعادل بالدوالر 
 باألمريكي 

المدفوعات كنسبة مئوية من 
 التاريخ ب المعادل بالدوالر األمريكي التاريخ  جالمساهمة اإلجمالية

المعادل بالدوالر 
 ب األمريكي

        6 000 000 6 000 000 دوالر أمريكي جمهورية كوريا 

  2009-9-15   38   000 26 000 26 دوالر أمريكي  جمهورية مولدوفا 
5-5-2010 

000 3  
000 7 

        - -   رومانيا 

        - -   رواندا 

        - -   سانت كيتس ونيفس 

        - -   سانتا لوسيا 

        - -  سانت فنسنت وجزر غرينادين

        - -  ساموا 

        - -  سان تومي وبرينسيبي

   000 000 50 2009-5-9 100 000 000 50 2009-6-18 000 000 50  000 000 50ي  دوالر أمريكي  المملكة العربية السعودية 

        - -   السنغال

        - -   سيشيل 

        - -   سيراليون 

        - -   جزر سليمان 

        - -   الصومال 

 000 500 2009-1-30   100   000 500 000 500 دوالر أمريكي  جنوب أفريقيا 

 273 856 57 2009-7-31   100   273 856 57 000 000 38 يورو إسبانيا 

      1 001 000 2009-12-7 1 001 000 1 001 000 دوالر أمريكي سري النكا 

        - -  السودان 

        - -  سورينام 
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 وضع مساهمات الدول األعضاء في التجديد الثامن للموارد

 2010 حزيران/يونيو 30في 
 األقساط المدفوعة  
 النقدية   السندات اإلذنية وثائق المساهمة المودعة  أالتعهدات 

 المبلغ العملة ا��2,
المعادل بالدوالر 

 ب األمريكي
 

 التاريخ
المعادل بالدوالر 
 باألمريكي 

المدفوعات كنسبة مئوية من 
 التاريخ ب المعادل بالدوالر األمريكي التاريخ  جالمساهمة اإلجمالية

المعادل بالدوالر 
 ب األمريكي

        - -  سوازيلند 

   ل16 105 134 2009-12-15 57 978 484 2010-1-26 100 16 105 134 2009-9-23   618 083 74  ك000 000 460 كرونة سويدية  السويد 

     1-12-2009  484 978 57      

   6 706 338 2010-1-22 33 014 119 20 2009-6-18 014 119 20 000 300 21 فرنك سويسري  سويسرا 

 500 000 2009-11-25   100   000 500 000 500 دوالر أمريكي  الجمهورية العربية السورية 

  2009-6-22   100   400 د 400 ريكيدوالر أم  طاجيكستان 
3-6-2010 

200  
200 

 300 000 2010-1-20   100   300 000 300 000 دوالر أمريكي  تايلند 

جمهورية مقدونيا 
 اليوغوسالفية السابقة

 - -        

        - -  تيمور ليشتي 

        - -   توغو 

        - -   تونغا 

        - -   ترينيداد وتوباغو 

      000 600 2009-7-2 000 600 000 600 دوالر أمريكي  تونس 

 دوالر أمريكي  تركيا 
 

1 200 000
 و

 1 200 000 22-9-2009 000 200 1 17   26-10-2009 000 200 

 50 000 2010-3-4   56   90 000 90 000 دوالر أمريكي  أوغندا 

000 000 1  دوالر أمريكي  اإلمارات العربية المتحدة 
 د

 1 000 000   100 31-5-2009 1 000 000   

000 852 33  جنيه إسترليني  المملكة المتحدة 
 م

 65 000 000        

 57 510 2009-9-11   48 000 120 2009-7-20 000 120 000 120 دوالر أمريكي جمهورية تنزانيا المتحدة

000 000 90  دوالر أمريكي الواليات المتحدة 
 ن

 90 000 000        

        100 000 100 000 دوالر أمريكي  أوروغواي 
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 وضع مساهمات الدول األعضاء في التجديد الثامن للموارد

 2010 حزيران/يونيو 30في 
 األقساط المدفوعة  
 النقدية   السندات اإلذنية وثائق المساهمة المودعة  أالتعهدات 

 المبلغ العملة ا��2,
المعادل بالدوالر 

 ب األمريكي
 

 التاريخ
المعادل بالدوالر 
 باألمريكي 

المدفوعات كنسبة مئوية من 
 التاريخ ب المعادل بالدوالر األمريكي التاريخ  جالمساهمة اإلجمالية

المعادل بالدوالر 
 ب األمريكي

        6 568 891 س 6 568 891 دوالر أمريكي جمهورية فنزويال البوليفارية

      500 000 2009-9-11 500 000 500 000 دوالر أمريكي  فييت نام 

 971 964 2009-8-4   97   000 000 1 000 000 1 دوالر أمريكي اليمن 

        - -   عيوغوسالفيا 

 86 789 2010-6-2   100   86 789 86 789 دوالر أمريكي زامبيا 

        - -  زمبابوي 

 931 451 133  294 982 331   830 788 607  683 268 064 1   مجموع المساهمات 

 
 .دفعات مباشرة يتسلمها الصندوق دون اإلعالن المسبق عن أي تعهد) 2(ن نية الدولة العضو بالمساهمة في موارد الصندوق؛ تعبير صريح ع) 1: (ما يلي" تعهد"ألغراض هذا التقرير، تعني كلمة   )أ (

  .32- د/154 مجلس المحافظين  من قرار16 تحويل المبلغ إلى قيمته بالدوالر األمريكي باستخدام متوسط سعر الصرف على النحو المبين في الفقرة تم  )ب (

           . وثيقة المساهمة المستلمة دون إيداعالمباشرةالدفعات مات قيمة وثيقة المساهمة، أو تعتبر المساه  )ج (

 .دفع هذا المبلغ كمساهمة مقدمة ولم يستلم بعد أي تعهد  )د (

لبلجيكي للمحافظة على الحياة، تعادل على األقل مساهمتها المقدمة إلى التجديد السابع لصالح الصندوق امساهمة تكميلية كما أعلنت بلجيكا عن نيتها تقديم .  مليون يورو21 مساهمة أساسية بمبلغ تعهد بلجيكايشمل   )ه (
  .، رهناً بمصادقة البرلمان) مليون يورو15.6(

 .رهناً بمصادقة البرلمان  )و (

 . وستعلن عن المقدار الدقيق للتعهد في موعد الحق. ون دوالر أمريكي دوالرا أمريكيا، وأشارت إلى أنها قد تزيد مساهمتها لتصبح ملي928 590حولت الكاميرون حتى اآلن إلى الصندوق مبلغ   )ز (

 في المائة من مجموع تعهدات الدول 6.5التعهد لن يتجاوز ) 2(؛ بموافقة البرلمان حيز النفاذ و2009هي رهن بدخول قانون الميزانية الفدرالية لعام ) 1: (على ما يليألمانيا تعتمد مساهمة   )ح (
 .وحدة االلتزام ستحددها الحكومة األلمانية عند إيداع وثيقة المساهمة كموعد أقصى) 3( الخاص بالتجديد الثامن؛ 32-د/154ر من اعتماد مجلس المحافظين للقرار األعضاء بعد ستة أشه

إذا ما عدل المستوى المستهدف النهائي بخفضه، تحتفظ هولندا بحقها .  مليار دوالر أمريكي1.2لبالغ  مليون دوالر أمريكي إلى التجديد الثامن للموارد استناداً إلى المستوى المستهدف ا75ال يتجاوز تعهدت هولندا بمبلغ   )ط (
  .  في المائة من المستوى المستهدف6.25في خفض قيمة تعهدها وفقاً لذلك، كيال تتجاوز حصتها 

لتُستخدم مساهمة تكميلية  مليون دوالر أمريكي ك30أساسية منها في التجديد الثامن للموارد، إضافةً إلى  ون دوالر أمريكي كمساهمة ملي20 مليون دوالر أمريكي تتألف من 50المملكة العربية السعودية بمبلغ  مساهمة  )ي (
     .من أجل زيادة إنتاج األغذية في البلدان المنخفضة الدخل
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 مليون كرونة سويدية من 100 كما تعهدت السويد بتقديم مساهمة تكميلية بمبلغ .لمائة من مجموع التعهدات في ا5.4 مليون كرونة سويدية ويجب أالّ تزيد حصتها عن 360السويد لن يتجاوز تعهد   )ك (
 .أجل تمويل المنح ولتعزيز تصميم مشروعات الصندوق وبرامجه العادية وتنفيذها بهدف زيادة األمن الغذائي في أقل البلدان نموا

 .مليون كرونة سويدية 100دفعة المساهمة التكميلية للسويد البالغة   )ل (

مجلس  من قرار) ج(5لفقرة ا بحسبهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثامن لموارد الصندوق، لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على األداء وفقاً لاللتزامات المتفق عليها في تقرير تعهد المملكة المتحدة يتوقف   )م (
 . 32- د/154المحافظين 

 . من خالل عملية الميزنة وبمصادقة الكونغرس عليهتعهد مرهون باعتماده  )ن (

 .السلطات العليا في جمهورية فنزويال البوليفارية  دوالراً أمريكياً، شريطة أن تقر ذلك21 568 891قد تزيد قيمة التعهد إلى   )س (

 ولم يسمح ألي من الجمهوريات في جمهورية يوغوسالفيا سابقا أن تعقب، أو تواصل، عضوية جمهورية .، وأنهت عضويتها في الصندوق جراء ذلك1992 يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية في عام جمهوريةحلت   )ع (
  .كما لم تكن هناك مدفوعات مستحقة من جمهورية يوغوسالفيا للصندوق. ولم تكن هناك مساهمة أو مدفوعات مستحقة من الصندوق لجمهورية يوغوسالفيا وقت حلها. يوغوسالفيا في الصندوق


