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 الصندوق في منتصف فترة التجديد الحادي عشر للموارد

 ضميمة

 الصندوق في منتصف فترة التجديد الحادي عشر للمواردالضميمة التالية لوثيقة إلى  الدول األعضاءيلفت انتباه 

(IFAD12/1/R.2 .) ديسمبر/كانون  31تتضمن آخر األرقام المتاحة بتاريخ وقد أدخلت التعديالت لتحديث الوثيقة بحيث

ً ، التعديالت، فهي ترد بأحرف بارزة. وتيسيراً للرجوع إلى 2019األول   .بينما يظهر النص المحذوف مشطوبا

 :15، الفقرة IVالصفحة 

 لتصبح على النحو التالي: الثانية الجملةتعدّل 

واستخدم الصندوق برنامج قروض وِمنح التجديد الحادي عشر بمرونة لالستجابة الحتياجات البلدان "

( 2019مليار دوالر أمريكي في عام  1.67وطلباتها عن طريق تنفيذ حجم كبير لبرنامج القروض والِمنح )

 "(.2016شهراً في عام  17 18أشهر مقابل  10باالقتران مع تقليص مدة التنفيذ )إلى 

 :لتصبح على النحو التالي 34الفقرة تعدّل ، 11الصفحة 

 بما فيها المساهمات التكميلية غير المقيَّدة -مساهمات تجديد الموارد. بلغ إجمالي التعهدات المستلمة "

مليار دوالر أمريكي، أي أكثر  1.096أثناء التجديد العاشر ما قيمته  - 13مليون دوالر أمريكي 68البالغة 

مليار دوالر أمريكي  1.35في المائة من المستوى المستهدف لتجديد الموارد المحدَّد بمبلغ  81 84ن بقليل م

 "مليار دوالر أمريكي(. 1.44)وهو مستوى أقل من الهدف األصلي المحدَّد بمبلغ 

 :35، الفقرة 11الصفحة 

 الثانية لتصبح على النحو التالي:جملة التعدّل 

 تاريخوب الثامنة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي للصندوق المنعقدة فيلدورة واعتباراً من ا"

مليار دوالر أمريكي، أي ما  1.01بلداً بما مجموعه  94تعهد  كان قد، 2019ديسمبر/كانون األول  31

 ."في المائة من المستوى المستهدف 84يعادل 

 :35، الفقرة 11الصفحة 

 :النحو التالي الرابعة لتصبحجملة التعدّل 

مليون دوالر  922 900قليالً على  وتزيد قيمة وثائق المساهمات المودعة على خلفية هذه التعهدات"

 ."في المائة من التعهدات المستلمة 91 86أمريكي، أي 
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 بأكمله بالجدول التالي: 1يستبدل الجدول ، 14الصفحة 

 1الجدول 

فترات تجديد الموارد  -المقيَّدة، وإطار القدرة على تحمل الديون، وقروض الشركاء الميسَّرة  مساهمات المانحين، والمساهمات التكميلية غير

 من التاسع إلى الحادي عشر

 )بالدوالر األمريكي(

 التجديد الحادي عشر )الحالي( التجديد العاشر التجديد التاسع  

 2019 كانون األول/ديسمبر 30

 التجديد الحادي عشر

 )المتوقع(

 000 000 200 1 000 000 200 1 077 680 352 1 000 000 500 1 المستوى المستهدف لتجديد الموارد

 89 84 81 95 المتحقق )النسبة المئوية(

 434 503 068 1 434 718 008 1 782 735 095 1 119 743 431 1 مجموع المساهمات

 990 165 969 990 380 909 079 469 027 1 491 105 071 1 األساسية -

 690 288 48 690 288 48 703 266 68 628 637 360 التكميلية غير المقيدة -

 754 048 51 754 048 51     قروض الشركاء الميسرة -
 

        

المستوى المستهدف إلطار القدرة 

 على تحمل الديون

  3 391 819 39 593 675 39 593 675 

المساهمات المستلمة إلطار القدرة  -

 على تحمل الديون

  3 094 232 35 158 241 35 158 241 

 (434 435 4) (434 435 4) (587 297)   فجوة إطار القدرة على تحمل الديون -

المساهمات اإلجمالية )بما فيها إطار 

 القدرة على تحمل الديون(

1 431 743 119 1 098 830 014 1 043 876 675 1 103 661 675 

 

 :لثانية من اإلطار لتصبح على النحو التاليالنقطة اتعدّل ، 24الصفحة 

االستجابة لالحتياجات والطلبات القطرية من خالل مجموعة متنوعة من المنتجات والنُهج المصممة بما  •"

 ةإقراض مستندوثالث عمليات  وعمليتايناسب الغرض: خمس عمليات مساعدة تقنية مستردة التكاليف، 

قيد التنفيذ، في حين اشتملت سبعة من برامج الفرص  تانإقراض إقليميوعمليتا  عمليات 3وإلى النتائج 

 ."االستراتيجية القطرية الجديدة في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة على تقييمات للهشاشة

 :الخامسة من اإلطار لتصبح على النحو التالي تعدّل النقطة، 24الصفحة 

مليون  568ل إلى فيما يتعلق بتعميم المواضيع، بمبلغ وص 2019السليم في عام سار األداء على الطريق  •"

في  82و 76والمائة للتحول الجنساني، في  32 34وفي المائة لتمويل المناخ،  34 دوالر أمريكي أو

في المائة من تقارير إنجاز المشروعات في  70في المائة للتغذية. وتم تقديم  61و 58والمائة للشباب، 

 ."2016في المائة في عام  41وقت المحدد مقارنة بنسبة ال

 :يضاف السطر التالي إلى الجدول، 5، الجدول 30الصفحة 

الوطني زراعي المشروع الدراسة الجدوى وتصميم  أشهر 7 1.09 صندوق أبو ظبي للتنمية  غينيا

مليون دوالر أمريكي بحيث يموله صندوق  30بقيمة 

 أبو ظبي

 التنفيذقيد  2019
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 :من الملحق األول لتصبح على النحو التالي 26، تعدّل الفقرة 55الصفحة 

والبالغ  2019في عام في المائة من المشروعات المنجزة  91 92ومن حيث جودة األداء، سجلت نسبة "

درجة قدرها أربعة أو أعلى في مجال إدارة البيئة والموارد الطبيعية، متجاوزة بشكل  مشروعا 39عددها 

في المائة. وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ،  90طفيف المستوى المستهدف البالغ 

في  39 97في المائة بشكل أكبر، إذ سجلت  85الهدف البالغ  2019تجاوزت تصنيفات اإلنجاز في عام 

مما يبين أن تصنيفات األداء اإلجمالية للتجديد الحادي  –المائة من المشروعات درجة قدرها أربعة وأكثر 

 ."عشر لموارد الصندوق بدأت بداية واعدة

 التالي:ب 4-1-3و 3-1-3 المقطعان يستبدلالملحق الثالث، المستوى الثالث،  ،79الصفحة 
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