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 عشر لموارد الصندوق  الثانيتقرير عن وضع التجديد 

التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق في   بشأن  44-/د 219اعتمد مجلس المحافظين القرار    .اعتماد القرار -1

 .2021فبراير/شباط   18و 17في  التي ُعقدتدورته الرابعة واألربعين 

الموارد الموضوع للمساهمات األساسية وعنصر    هدف تجديد  من القرار  3. تحدد الفقرة  هدف تجديد الموارد -2

المبكر  التحصيل  عن  الناتجين  االئتمان  أو  والخصم  الميسَّرة،  الشركاء  قروض  من  قرض  أي  في  المنحة 

مليار دوالر أمريكي من أجل    1.55بمبلغ  الصندوق  موارد  للمساهمات األساسية خالل التجديد الثاني عشر ل 

إلى جانب الموارد  مليار دوالر أمريكي،    3.8روض والِمنح بما يصل إلى  دعم مستوى مستهدف لبرنامج الق

 األخرى للصندوق.

المساهمات.   -3 في  وضع  القرار  اعتماد  منذ  أعلنت  التي  التعهدات  قيمته   2021فبراير/شباط    18بلغت   ما 

التعهدات ووثائق    وضعدوالرات أمريكية. وتبين المالحق األول والثاني والثالث بالتفصيل    1  114  700  508 

.  الصندوق  موارد إذنية للتجديد الثاني عشر ل  المقدمة نقدا أو في شكل سندات  المودعة والمدفوعات  اتالمساهم

المنح وعنصر  األساسية  المساهمات  تعهدات  الميسرة  ةوبلغت  الشركاء  قروض   في 

مستوى المستهدف  في المائة من ال  75، أي  2021أغسطس/آب    18دوالر أمريكي في    1  163  822  701

 . الصندوقمليار دوالر أمريكي للتجديد الثاني عشر لموارد  1.55المحدد بمبلغ 

المفعول. -4 للفقرة    نفاذ  ل  16وفقا  الثاني عشر  التجديد  يدخل  القرار،  في  الصندوق  موارد  من  النفاذ    18حيز 

"اعتبارا  حيز النفاذ  الصندوق  موارد  . وينص القرار على أن يدخل التجديد الثاني عشر ل2021أغسطس/آب  

من التاريخ الذي تودَع فيه لدى الصندوق وثائق مساهمات، أو مدفوعات مقدمة بدون وثائق مساهمات ذات 

صلة بالمساهمات اإلضافية من الدول األعضاء المشار إليها في البند ثانيا )المساهمات( من هذا القرار، أو  

علنها رئيس في المائة من التعهدات التي ي  50ادل قيمته الكلية ما ال يقل عن  عندما يتسلمها الصندوق بمبلغ تع

القيمة الكلية لما    بلغت،  2021أغسطس/آب    18حتى  و  "من هذا القرار.  8للفقرة    الصندوق لألعضاء وفقا

في   69مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل    803.5وثائق  بدون تلك الوثائق مساهمات أو مدفوعات  أودع من 

 . مليون دوالر أمريكي 163.8 1 البالغةالتعهدات قيمة المائة من مجموع 

تعتَبر جميع المساهمات اإلضافية المقدمة لموارد الصندوق متاحة لعقد التزامات للعمليات اعتبارا من تاريخ   -5

 الدول األعضاء التي لم تودع بعد وثائق مساهماتها على القيام بذلك.  شجعوتُ دخول تجديد الموارد حيّز النفاذ. 

سيساعد التمويل الكامل للتجديد الثاني عشر للموارد في السنة التي ستعقد فيها الدورة السادسة   تعبئة الموارد. -6

مؤتمر قمة (، و26والعشرون لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ )مؤتمر األطراف  

إليه من طموح عالمي:   البناء على نحو أفضل"، الصندوق على تحقيق ما يصبو  الغذائية، و "إعادة  النظم 

ضمان عدم ترك األشخاص والبلدان األشد فقرا خلف الركب. وبناء على االفتراضات الحالية، تتوقع إدارة  

 2021ون دوالر أمريكي بحلول نهاية عام  ملي  150الصندوق، بدرجة معقولة من اليقين، تعهدات إضافية بنحو  

 مليار دوالر أمريكي. 1.3ليصل بذلك مجموع التعهدات إلى ما ال يقل عن  2022أو مطلع عام 

خالل فترة التجديد الثاني عشر مليار دوالر أمريكي    1.55ويمكن تحقيق المستوى المستهدف المحدد بمبلغ   -7

الثاني اإذا زادت الجهات المانحة  الصندوق  موارد  ل للتجديد  لرئيسية تعهداتها بما يتماشى مع السيناريو دال 

في المائة من حيث القيمة بالدوالر األمريكي مقارنة بمجموع    40)أي بزيادة ال تقل عن    الصندوق   لموارد عشر  

  ، هذاالمستوى المستهدف  ( وحققت بلدان كثيرة بالفعل  الصندوق  لمواردالمساهمات في التجديد الحادي عشر  

صل اإلدارة دعوة جميع  أقل أو لم تُعلن بعد عن تعهداتها. وتوابل وتجاوزته. وتعهدت بلدان أخرى بزيادات  

الدول األعضاء إلى تقديم مساهماتها وفقا للمستوى المستهدف المتفق عليها وتُذكر جميع الدول األعضاء بأن  

 .الصندوق لمواردزيادتها في أي وقت أثناء فترة التجديد الثاني عشر تقديمها أو التعهدات يمكن 
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المستهدف   -8 المستوى  إلى  للوصول  الفجوة  بمبلغوسيكفل سد  تنفيذ كامل    1.55  المحدد  أمريكي  مليار دوالر 

، مع التركيز بقوة على البلدان المنخفضة الدخل  الصندوق  موارد فترة التجديد الثاني ل  أثناءالعمليات المستهدفة  

والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. وتُشجع الدول األعضاء التي لم تُعلن بعد عن تعهداتها والدول  

 األعضاء التي تعتزم زيادة مساهماتها بإبالغ الصندوق بتعهداتها في أقرب وقت ممكن.  

. ومع ذلك، يتضح بالفعل تقدم المحرز في بلوغ األهداف المحددةالدقيق لل  سيستمر الرصد   رصد التقدم المحرز. -9

، وهو ما تدل عليه الزيادة  من األرقام ارتفاع مستوى الدعم السياسي للصندوق وللتجديد الثاني عشر لموارده

  1.164بما قيمته    ادولة عضو  85الجهات المانحة. وكما جاء أعاله، تعهدت حتى اآلن  في تعهدات كثير من  

دولة    77مليون دوالر أمريكي من    961.4مقابل  الصندوق  موارد  أمريكي للتجديد الثاني عشر لمليار دوالر  

 . الصندوق  موارد في نفس الفترة من التجديد الحادي عشر ل  اعضو

، يمكن أيضا زيادة التمويل أثناء فترة تجديد الموارد  الصندوق  لموارد وفقا لقرار التجديد الثاني عشر    االقتراض. -10

التي تدعمها الدول، ومصارف التنمية المتعددة  لصلة  ذات اوالمؤسسات  من خالل قروض من الدول األعضاء  

جب إطار االقتراض  واألطراف، والمؤسسات فوق الوطنية، والمستثمرين من مؤسسات القطاع الخاص بم

الصندوق  موارد  التجديد الثاني عشر لالخاصة بمشاورات  انعقاد هيئة الأثناء  الهند  دا والمتكامل. وتعهدت فنلن

قروض الشركاء الميّسرة   بشأنبتقديم قروض شركاء ميّسرة. وال تزال المناقشات جارية مع عدة دول أعضاء  

 واالقتراض السيادي.

"تُنشأ أصوات جديدة لتجديد الموارد تتعلق بكل من من القرار على أن    26تنص الفقرة  .  إنشاء أصوات جديدة -11

عن   الناتجين  االئتمان  أو  والخصم  الميسَّرة،  الشركاء  قروض  في  المنحة  وعنصر  األساسية،  المساهمات 

للموارد   عشر  الثاني  التجديد  إطار  في  عضو  دولة  أية  تقدمها  التي  األساسية  للمساهمات  المبكر  التحصيل 

بتقسيم   موارد ل موارد(. ويحسب مجموع قيمة أصوات التجديد الثاني عشر لل ر ل)أصوات التجديد الثاني عش

مجموع قيمة تعهدات المساهمات األساسية، وعنصر المنحة في قروض الشركاء الميسَّرة والخصم أو االئتمان  

تاريخ    الناتجين عن التحصيل المبكر للمساهمات األساسية المستلمة في كل حالة في موعد أقصاه ستة أشهر من

 . دوالر أمريكي" 1 580 000اعتماد هذا القرار على مبلغ 

، 2021أغسطس/آب    18دوالر أمريكي من التعهدات المستلمة حتى    1  163  822  701  البالغ  مجموعالومن   -12

هذا    يؤخذ ، ال  44-/د 219من القرار    3دوالر أمريكي بمساهمات خاصة، ووفقا للفقرة    20 000تعلق مبلغ  

   تجديد الموارد. هدفمن ال يُشكل جزءا  ألنهإنشاء األصوات  ار عند االعتب المبلغ في

، تُنشأ أصوات  من اتفاقية إنشاء الصندوق  6( من المادة  2)أ()3وبموجب الصيغة المنصوص عليها في البند   -13

بواقع   الموارد  لكل    100تجديد  قابلة    158صوت  بعملة  بها  المتعهد  المساهمات  من  أمريكي  دوالر  مليون 

موارد  دوالر أمريكي في فترة التجديد الثاني عشر ل  1  163  802  701ئ التعهدات البالغة  للتحويل. وبذلك تُنش

( وأصوات  317.215من أصوات تجديد الموارد توّزع بين أصوات األعضاء )  صوتا 736.584الصندوق  

جيم على ثلث مجموع األصوات ، تحصل القائمة  6( من المادة  3)أ()3ووفقا للبند  (.  419.369)  المساهمة

ثابتا وال يتغيّر بتغيُّر عدد   الصندوق  موارد كأصوات عضوية. ويكون مجموع أصوات التجديد الثاني عشر ل

 . الصندوق موارد لعشر أعضاء الصندوق أو بأي تعهدات أخرى في التجديد الثاني 

. ويرد في الملحق الثالث جدول  2021أغسطس/آب    18ات المساهمة في  أصوات العضوية وأصوويبدأ نفاذ   -14

الثاني عشر  التجديد  ذلك أصوات  في  بما  المساهمة،  العضوية وأصوات  بالتفصيل حساب أصوات  يوضح 

 736.584بت عند  ثا  الصندوق  لموارد جديد الثاني عشر  ت. وعلى الرغم من أن عدد أصوات الالصندوق  موارد ل

 بالتالي   تحصلو ( بين الدول األعضاء مع تلقي المساهمات.  419.369)  المساهمةر توزيع أصوات  ، يتغيصوتا

، بما فيها الدول األعضاء التي تُعلن الصندوق موارد جميع الدول األعضاء المساهمة في التجديد الثاني عشر ل

لموارد  التجديد الثاني عشر    المساهمة في ، على حصة من أصوات  2021أغسطس/آب    18بعد    هاعن تعهدات
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بما يتناسب مع حصة كل منها من مساهمات تجديد الموارد. ويعرض الملحق الثالث حقوق التصويت الصندوق  

 . 2021أغسطس/آب  18للدول األعضاء في 
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 عشر لموارد الصندوق  الثانيوضع مساهمات التجديد عن  موجز 

 2021آب /أغسطس 18بتاريخ 

 

 مجموع المساهمات 

 المعادل بالدوالر األمريكي

  التعهدات 

 701 802 163 1 أ الموارد العادية 

 000 20 المساهمات الخاصة 

 1 163 701 822  مجموع التعهدات 

  وثائق المساهمة 

 015 629 770 وثائق المساهمة المودعة 

 612 899 32 وثائق المساهمة ب  المدعومةالمدفوعات غير   

 مجموع وثائق المساهمة

وثائق  ب المدعومة)بما في ذلك المدفوعات النقدية والسندات اإلذنية غير 

 المساهمة(

803 528 627  

  المدفوعات المستلمة

 038 690 51 مجموع المدفوعات المستلمة

 . ا أمريكي  ادوالر 23 017 942  قروض الشركاء الميّسرة الذي يبلغ مجموعهتشمل عنصر المنحة في   أ
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 عشر لموارد الصندوق   الثانيوضع المساهمات األساسية، وعنصر المنحة في قروض الشركاء الميّسرة في التجديد 

 2021آب /أغسطس 18بتاريخ 
 

 جعملة المساهمة 

 وثائق المساهمة المودعة  أ التعهدات 

 المدفوعات كنسبة مئوية من 

 مجموع المساهمات 

 مجموع المدفوعات 

 المبلغ  ب المعادل بالدوالر األمريكي 

المعادل بالدوالر  

 ب المعادل بالدوالر األمريكي  التاريخ ب األمريكي 

  - -   000 100 000 100 دوالر أمريكي  دأفغانستان 

      000 000 4 000 000 4 دوالر أمريكي  أنغوال 

 000 500 2  000 500 2     دوالر أمريكي   األرجنتين
  

- -  

  - - 262 298 18   21-08-11 262 298 18    000 000 16    يورو دالنمسا 

  - - 000 000 2 21-07-27 000 000 2 000 000 2 دوالر أمريكي  بنغالديش 

  664 193 97 000 200 21-06-08 000 200 000 200 دوالر أمريكي  بنن 

  000 250     000 250     دوالر أمريكي  بوركينا فاسو
  

- -  

  000 50 100    000 50     000 50     دوالر أمريكي  بوروندي 

  000 600     000 600     دوالر أمريكي  كامبوديا 
  

100 600 000  

  - -   000 500 1 000 500 1 دوالر أمريكي  الكاميرون 

  860 493 18 33 580 481 55 21-08-04 580 481 55 000 000 75 دوالر كندي  كندا 

  - -   138 23 138 23 دوالر أمريكي  كابو فيردي 

  - -   000 450 000 450 دوالر أمريكي   تشاد

  - - 000 000 85 21-08-05 000 000 85 500 852 593 رينمينبي صيني  د الصين

  633 216  633 216 دوالر أمريكي  كوت ديفوار 
  

100 216 633  

  - -   000 10  000 10 دوالر أمريكي  كوبا

  - - 000 60 21-05-24  000 60     000 60     دوالر أمريكي   قبرص

  - -   000 10 000 10 أمريكي دوالر  جيبوتي 

  - -    000 000 3    000 000 3     دوالر أمريكي   مصر

  000 100     000 100     دوالر أمريكي  السلفادور
  

- -  

  - -   000 60 000 60 دوالر أمريكي   إريتريا
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 جعملة المساهمة 

 وثائق المساهمة المودعة  أ التعهدات 

 المدفوعات كنسبة مئوية من 

 مجموع المساهمات 

 مجموع المدفوعات 

 المبلغ  ب المعادل بالدوالر األمريكي 

المعادل بالدوالر  

 ب المعادل بالدوالر األمريكي  التاريخ ب األمريكي 

  - -   000 100 000 100 دوالر أمريكي  إثيوبيا 

  - -   000 40 000 40 دوالر أمريكي   إسواتيني

  - - 620 154 17 21-05-12  620 154 17    000 000 15     د  يورو  فنلندا

  - -   652 557 19 211 101 17 د ه يورو  

  - - 000 000 106 21-07-29 000 000 106 000 000 106 دوالر أمريكي  د فرنسا

    000 500 21-08-17 000 500 000 500 دوالر أمريكي  غابون 

  000 50 100         000 50 000 50 دوالر أمريكي  غامبيا 

  - -   000 50 000 50 دوالر أمريكي  جورجيا

  - - 823 200 101 21-07-28  823 200 101    000 490 88    يورو د ألمانيا

  259 2 0.1   000 000 2      000 000 2    دوالر أمريكي   غانا

  210 97       000 85      يورو اليونان 
  

     -      -   

  - -   000 450 000 450 دوالر أمريكي   غواتيماال

  561 237 100   561 237 561 237 دوالر أمريكي  غيانا

  - -   000 220 000 220 دوالر أمريكي   هايتي 

  - -   000 000 47 000 000 47      دوالر أمريكي  الهند

  - -   290 460 3 290 460 3       ه أمريكي دوالر  

  - -   000 000 10 000 000 10   دوالر أمريكي  د إندونيسيا 

  - -   517 295 14 000 500 12    يورو  آيرلندا

  - - 874 065 96 21-06-08 874 065 96 000 000 84   يورو  إيطاليا

  - - 000 300 57 21-08-05  000 300 57      410 784 084 6 ين ياباني   اليابان

  667 66 33.3   000 200  000 200          دوالر أمريكي  د األردن 

  000 7 100   000 7 000 7 أمريكي دوالر  كازاخستان 

      000 000 1 000 000 1 دوالر أمريكي  كينيا 

  000 000 31 100   000 000 31 000 000 31     دوالر أمريكي   الكويت

  500 91 100    500 91      500 91            دوالر أمريكي  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 
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 جعملة المساهمة 

 وثائق المساهمة المودعة  أ التعهدات 

 المدفوعات كنسبة مئوية من 

 مجموع المساهمات 

 مجموع المدفوعات 

 المبلغ  ب المعادل بالدوالر األمريكي 

المعادل بالدوالر  

 ب المعادل بالدوالر األمريكي  التاريخ ب األمريكي 

      000 115 000 115 دوالر أمريكي  ليسوتو

  - -   000 10 000 10           دوالر أمريكي  ليبريا 

 201 460 4 000 900 3 يورو  لكسمبرغ
  

- -  

  902 102 51.5 000 200 21-05-04 000 200 000 200 دوالر أمريكي  د  مدغشقر

   -      -         000 100       000 100  دوالر أمريكي   مالوي 

  201 281       201 281  دوالر أمريكي   مالي
  

     100      281 201   

  - -   000 50 000 50 دوالر أمريكي  ملديف 

   -      -      000 100 21-02-12  000 100       000 100      دوالر أمريكي   موريتانيا

  000 120   000 120  دوالر أمريكي   منغوليا
  

     -      -   

  436 11 100   436 11 000 10 يورو  الجبل األسود

  - -   000 800 000 800 دوالر أمريكي  المغرب 

  000 6       000 6  دوالر أمريكي   ميانمار
  

- -  

  000 75 100   000 75 000 75 دوالر أمريكي  نيبال 

  - - 998 913 82 21-08-09  998 913 82    000 500 72     يورو هولندا

  - -    000 150     000 150   دوالر أمريكي   نيكاراغوا

  النيجر
فرنك الجماعة المالية  

 األفريقية 
100 000 000 174 356   100  174 356 

 

  000 000 5       000 000 5  دوالر أمريكي   نيجيريا
  

     -      -   

  - -   992 462 53 000 000 508 كرونة نرويجية  النرويج  

  - - 000 000 10      21-04-28  000 000 10       000 000 10  دوالر أمريكي  د  باكستان

  - -   000 375 000 375 دوالر أمريكي  د بيرو 

  - -   000 700 000 700 دوالر أمريكي  الفلبين

  - -   000 560 13 000 560 13 دوالر أمريكي  جمهورية كوريا 

  - -   000 000 9 000 000 9 دوالر أمريكي  االتحاد الروسي 

  - -   000 100 000 100 دوالر أمريكي   رواندا
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 جعملة المساهمة 

 وثائق المساهمة المودعة  أ التعهدات 

 المدفوعات كنسبة مئوية من 

 مجموع المساهمات 

 مجموع المدفوعات 

 المبلغ  ب المعادل بالدوالر األمريكي 

المعادل بالدوالر  

 ب المعادل بالدوالر األمريكي  التاريخ ب األمريكي 

  000 15    000 15   دوالر أمريكي  سان تومي وبرينسيبي 
  

100  15 000  

      000 300 25 000 300 25 دوالر أمريكي  المملكة العربية السعودية 

  - -    000 400    000 400    دوالر أمريكي  السنغال

  000 100       000 100  دوالر أمريكي  سيراليون 
  

- -  

  - -   000 10 000 10 دوالر أمريكي   الصومال

  1 000 10    000 100 دوالر أمريكي  جزر سليمان

  - -   000 001 1 000 001 1 دوالر أمريكي  سري النكا 

  - - 272 356 87 21-07-05 272 356 87 000 000 800  كرونة سويدية السويد

  - - 586 197 50 21-07-26 586 197 50   000 000 47     سويسريفرنك  د سويسرا 

  - -   000 300 000 300 دوالر أمريكي   تايلند

  - -   000 50 000 50 دوالر أمريكي  تونغا 

  - -   000 000 5 000 000 5 دوالر أمريكي   تركيا

  - -   000 300 000 300 دوالر أمريكي   أوغندا

  - -   000 120 000 120 دوالر أمريكي  تنزانيا المتحدة جمهورية  

  - -   000 000 129 000 000 129 دوالر أمريكي  د  الواليات المتحدة األمريكية

    000 600 21-04-26 000 600 000 600 دوالر أمريكي  فييت نام

  - -    000 200    000 200      دوالر أمريكي  مبابوي ي ز

   للمساهمات العادية  الفرعيالمجموع 
 

1 163 802 701   770 629 015   51 670 038  

 المساهمات الخاصة من الدول غير األعضاء والكيانات األخرى
       

 

 الكرسي الرسولي
       

 

  000 20 100   000 20 000 20 دوالر أمريكي  

   اهمات المس مجموع
 

1 163 822 701   770 629 015   51 690 038 
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 الحواشي 

 . دون إعالن مسبق ( دفعات مباشرة يتسلمها الصندوق 2لدولة العضو بالمساهمة في موارد الصندوق؛ ) الحالية لنية  ال ( تعبير صريح عن  1ألغراض هذا التقرير، تعني كلمة "تعهد" ما يلي: )  أ

 .44- /د219  من قرار مجلس المحافظين 10تحويل المبلغ إلى قيمته بالدوالر األمريكي باستخدام متوسط سعر الصرف على النحو المبين في الفقرة   يجري  ب

 ال ينطبق في اللغة العربية.  ج

 يخضع لموافقة الحكومة/البرلمان واإلجراءات القانونية الداخلية.  د

    عنصر المنح خاضع لتأكيد الدولة العضو موجز قروض الشركاء الميّسرة: ه 

 جعملة المساهمة  الدولة العضو 

 عنصر المنحة في قرض الشريك الميّسر  قرض الشريك الميّسر 

 المبلغ

المعادل بالدوالر  
 المبلغ ب األمريكي 

المعادل بالدوالر  
 ب األمريكي 

 د 652 557 19  د211 101 17 د 68 618 481 د 000 60 000 يورو فنلندا

 دوالر أمريكي  الهند
20 000 000  20 000 000  3 460 290 3 460 290  

     23 017 942 

. إذني  مدفوعات بموجب سند  و
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 2 2021أغسطس/آب  18الدول األعضاء في  1 حقوق تصويت 

 الدول األعضاء

والخامس،  مجموع األصوات األصلية للتجديد الرابع، 
والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر،  

 والحادي عشر لموارد الصندوق 

أصوات التجديد الثاني عشر 
 لموارد الصندوق 

مجموع  
 األصوات الفعلية 

أصوات 
  العضوية

أصوات 
  المساهمة

 15.212  1.792 13.420 أفغانستان

 15.234  1.792 13.441 ألبانيا

 44.553  1.792 42.761 الجزائر

 18.845  1.792 17.053 أنغوال 

 15.212  1.792 13.420 أنتيغوا وبربودا

 25.821  1.792 24.029 األرجنتين 

 15.239  1.792 13.447 أرمينيا 

 62.197  1.792 60.405 النمسا

 15.319  1.792 13.527 أذربيجان 

 15.212  1.792 13.420 جزر البهاما

 17.858  1.792 16.066 بنغالديش 

 15.216  1.792 13.423 بربادوس 

 70.087  1.792 68.295 بلجيكا

 15.287  1.792 13.495 بليز 

 16.997 1.572 1.792 13.633 بنن 

 15.300  1.792 13.508 بوتان

 15.787  1.792 13.995 دولة بوليفيا المتعددة القوميات 

 15.333  1.792 13.541 البوسنة والهرسك

 15.525  1.792 13.733 بوتسوانا 

 49.512  1.792 47.720 البرازيل 

 15.478  1.792 13.686 بوركينا فاسو

 15.663 0.406 1.792 13.465 بوروندي 

 15.236  1.792 13.444 الرأس األخضر 

 20.732 4.870 1.792 14.070 كمبوديا

 16.771  1.792 14.979 الكاميرون 

 338.265 150.102 1.792 186.371 كندا 

 15.220  1.792 13.428 جمهورية أفريقيا الوسطى

 15.362  1.792 13.569 تشاد

 15.525  1.792 13.733 شيلي

 103.429  1.792 101.637 الصين

 15.587  1.792 13.795 كولومبيا 

 15.219  1.792 13.427 حزر القمر 

 15.529  1.792 13.737 الكونغو

 15.214  1.792 13.422 جزر كوك 

 15.212  1.792 13.420 كوستاريكا 

 17.602 1.758 1.792 14.051 كوت ديفوار 

 15.212  1.792 13.420 كرواتيا 

 15.251  1.792 13.459 كوبا

 15.367  1.792 13.574 قبرص 

 15.288  1.792 13.495 جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 

 15.222  1.792 13.429 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 69.785  1.792 67.993 الدنمارك

 15.225  1.792 13.433 جيبوتي 

 15.231  1.792 13.439 دومينيكا 

 15.643  1.792 13.851 الجمهورية الدومينيكية 

 15.660  1.792 13.868 إكوادور 

 25.639  1.792 23.846 مصر 
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 الدول األعضاء

والخامس،  مجموع األصوات األصلية للتجديد الرابع، 
والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر،  

 والحادي عشر لموارد الصندوق 

أصوات التجديد الثاني عشر 
 لموارد الصندوق 

مجموع  
 األصوات الفعلية 

أصوات 
  العضوية

أصوات 
  المساهمة

 15.280  1.792 13.488 السلفادور

 15.212  1.792 13.420 غينيا االستوائية 

 15.262  1.792 13.470 إريتريا

 15.212  1.792 13.420 إستونيا

 15.334  1.792 13.542 إسواتيني 

 15.348  1.792 13.556 إثيوبيا 

 15.357  1.792 13.565 فيجي 

 61.098  1.792 59.306 فنلندا

 176.653  1.792 174.861 فرنسا

 16.569  1.792 14.777 غابون 

 15.661 0.406 1.792 13.463 جمهورية غامبيا

 15.224  1.792 13.431 جورجيا

 232.506  1.792 230.714 ألمانيا

 16.510 0.018 1.792 14.700 غانا

 16.735  1.792 14.943 اليونان 

 15.239  1.792 13.447 غرينادا 

 15.808  1.792 14.016 غواتيماال 

 15.445  1.792 13.653 غينيا

 15.222  1.792 13.430 غينيا بيساو

 18.316 1.928 1.792 14.596 غيانا

 15.282  1.792 13.489 هايتي 

 15.504  1.792 13.711 هندوراس 

 15.248  1.792 13.456 هنغاريا 

 15.343  1.792 13.551 آيسلند

 89.401  1.792 87.609 الهند

 43.458  1.792 41.666 إندونيسيا 

 20.030  1.792 18.238 جمهورية إيران اإلسالمية

 21.037  1.792 19.245 العراق

 32.799  1.792 31.007 آيرلندا

 15.389  1.792 13.597 إسرائيل 

 220.293  1.792 218.501 إيطاليا

 15.329  1.792 13.537 جامايكا 

 215.883  1.792 214.091 اليابان

 16.201 0.541 1.792 13.867 األردن

 15.298 0.057 1.792 13.449 كازاخستان 

 17.258  1.792 15.465 كينيا 

 15.222  1.792 13.430 كيريباس 

 344.054 251.605 1.792 90.657 الكويت 

 15.212  1.792 13.420 قيرغيزستان

 16.127 0.743 1.792 13.592 الديمقراطية الشعبية جمهورية الو 

 15.389  1.792 13.596 لبنان

 15.497  1.792 13.705 ليسوتو

 15.257  1.792 13.464 ليبريا 

 31.578  1.792 29.786 ليبيا 

 19.851  1.792 18.059 لكسمبرغ 

 16.323 0.835 1.792 13.696 مدغشقر 

 15.255  1.792 13.463 مالوي 

 15.644  1.792 13.852 ماليزيا 

 15.250  1.792 13.458 ملديف 
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 الدول األعضاء

والخامس،  مجموع األصوات األصلية للتجديد الرابع، 
والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر،  

 والحادي عشر لموارد الصندوق 

أصوات التجديد الثاني عشر 
 لموارد الصندوق 

مجموع  
 األصوات الفعلية 

أصوات 
  العضوية

أصوات 
  المساهمة

 17.725 2.282 1.792 13.650 مالي

 15.232  1.792 13.440 مالطة

 15.212  1.792 13.420 جزر مارشال

 15.280  1.792 13.488 موريتانيا 

 15.317  1.792 13.524 موريشيوس 

 32.228  1.792 30.435 المكسيك 

 15.213  1.792 13.421 ميكرونيزيا 

 15.289  1.792 13.497 منغوليا 

 15.305 0.093 1.792 13.420 الجبل األسود 

 18.485  1.792 16.693 المغرب 

 15.450  1.792 13.658 موزامبيق 

 15.305  1.792 13.513 ميانمار 

 15.345  1.792 13.553 نامبيا

 15.212  1.792 13.420 ناورو

 15.971 0.609 1.792 13.570 نيبال 

 197.911  1.792 196.119 هولندا

 22.500  1.792 20.708 نيوزيلندا

 15.435  1.792 13.643 بيكارغوا 

 16.832 1.415 1.792 13.625 النيجر 

 61.735  1.792 59.943 نيجيريا 

 15.212  1.792 13.420 نيوي 

 15.212  1.792 13.420 شمال مقدونيا 

 147.682  1.792 145.890 النرويج 

 15.335  1.792 13.543 عمان

 30.835  1.792 29.042 باكستان 

 15.212  1.792 13.420 باالو

 15.368  1.792 13.576 بنما

 15.271  1.792 13.479 بابوا غينيا الجديدة 

 15.848  1.792 14.055 باراغواي

 16.066  1.792 14.274 بيرو

 16.178  1.792 14.386 الفلبين

 15.212  1.792 13.420 بولندا 

 16.765  1.792 14.973 البرتغال 

 29.132  1.792 27.340 قطر

 31.658  1.792 29.866 جمهورية كوريا 

 15.260  1.792 13.468 جمهورية مولدوفا

 15.390  1.792 13.597 رومانيا 

 22.706  1.792 20.914 االتحاد الروسي 

 15.361  1.792 13.569 رواندا 

 15.219  1.792 13.427 سانت كيتس ونفيس 

 15.220  1.792 13.428 سانت لوسيا

 15.212  1.792 13.420 سانت فنست وجزرغرينادين 

 15.240  1.792 13.447 ساموا

 15.337 0.122 1.792 13.423 سان تومي وبرينسيبي 

 184.022  1.792 182.230 السعودية المملكة العربية 

 15.511  1.792 13.719 السنغال

 15.284  1.792 13.492 سيشيل 

 15.218  1.792 13.426 سيراليون 

 15.215  1.792 13.423 جزر سليمان
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 الدول األعضاء

والخامس،  مجموع األصوات األصلية للتجديد الرابع، 
والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر،  

 والحادي عشر لموارد الصندوق 

أصوات التجديد الثاني عشر 
 لموارد الصندوق 

مجموع  
 األصوات الفعلية 

أصوات 
  العضوية

أصوات 
  المساهمة

 15.215  1.792 13.423 الصومال

 15.903  1.792 14.111 جنوب أفريقيا

 15.216  1.792 13.424 جنوب السودان 

 50.644  1.792 48.852 إسبانيا

 19.374 0.008 1.792 17.574 سري النكا 

 15.842  1.792 14.050 السودان 

 15.212  1.792 13.420 سورينام

 171.510  1.792 169.718 السويد

 101.908  1.792 100.115 سويسرا

 15.769  1.792 13.977 الجمهورية العربية السورية 

 15.214  1.792 13.421 طاجيكستان 

 15.962  1.792 14.170 تايلند 

 15.251  1.792 13.459 ليشتي -تيمور 

 15.308  1.792 13.516 توغو

 15.232  1.792 13.440 تونغا 

 15.212  1.792 13.420 ترينيداد وتوباغو

 17.308  1.792 15.515 تونس 

 24.962  1.792 23.169 تركيا

 15.212  1.792 13.420 توغالو

 15.536  1.792 13.744 أوغندا

 36.341  1.792 34.549 اإلمارات العربية المتحدة

 214.540  1.792 212.748 المملكة المتحدة

 15.502  1.792 13.710 جمهوريا تنزانيا المتحدة

 390.529  1.792 388.737 األمريكية  الواليات المتحدة

 15.616  1.792 13.824 أوروغواي

 15.232  1.792 13.439 أوزبكستان 

 15.212  1.792 13.420 فانواتا

 83.911  1.792 82.119 جمهورية فنزويال البوليفارية 

 16.552  1.792 14.760 فييت نام

 16.771  1.792 14.979 اليمن

 15.536  1.792 13.744 زامبيا 

 16.107  1.792 14.315 مبابوي ي ز

 283.511 6 419.369 317.215 546.927 5 3المجموع 

( الخصم 3قروض الشركاء الميسَّرة؛ ) أي من  ( عنصر المنحة في  2؛ ) المدفوعة  ( المساهمات األساسية 1توزع حقوق التصويت وفقا لما يلي: )  1

األعضاء سدا الدول  استكمال  مع  للتغيير  المبين أعاله، وتخضع  التاريخ  في  األساسية  للمساهمات  المبكر  التحصيل  الناتجان عن  االئتمان  د  أو 

 مدفوعاتها للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق أو حدوث تغيير في عضوية الصندوق.  

هذا الجدول، هي األصوات التي أنشئت وخصصت للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وشاملة    ب توزيعها الوارد في حسحقوق التصويت،   2

 لها. 

 . تقريب األرقامأي اختالف في المجاميع إلى يرجع   3

 


