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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 

 جلنة الربنامج وامليزانية
  احلادية والعشرونالدورة
 ٢٠٠٥و ماي/ أيار١٢-١٠فيينا، 
     من جدول األعمال املؤقّت٨البند 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني 
 

 مقترحات من املدير العام

  املتداول واألغراض املأذون باستخدامه هلا لفترة السنتني رة مقـترحات بشأن مستوى صندوق رأس املال م هـذه املذكّـ    تقـد 
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ ، وتبين وضع الصندوق يف٢٠٠٧-٢٠٠٦

 

  مقدمة
ــند  -١ ــنظام املــايل، عــلى جلــنة   ) أ (٤-٥وفقــا للب مــن ال

الــربنامج وامليزانــية أن توصــي جملــس التنمــية الصــناعية مبقــدار  
 .صندوق رأس املال املتداول وأغراضه

ــوال مـــن    -٢ ــتراض أمـ ــر صـــالحية القـ ــدم توافـ وإزاء عـ
ال املـتداول مصدرا    مصـادر خارجـية، يوفّـر صـندوق رأس املـ          

ــية للمــنظمة عــندما ال     ــتزامات املال ــاء باالل ــا أساســيا للوف نقدي

تـتوفّر ايـرادات كافـية مـن االشتراكات املقررة بسبب التأخري            
 .أو عدم السداد من الدول األعضاء

مــن الــنظام املــايل عــلى أن  ) ب (٤-٥ويــنص البــند  -٣
 مبــا يكــون مصــدر أمــوال الصــندوق ســلفا يقدمهــا األعضــاء "

يتناسـب مـع جـدول األنصـبة الـذي يقرره املؤمتر الشتراكات           
ــة   ــية العادي ــذه الســلف حلســاب   . األعضــاء يف امليزان ــيد ه وتق
 ".الدول األعضاء اليت دفعتها
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  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ فترة السنتني -أوال 

 أن ١٥-م/١٠-قـــرر املؤمتــر العــام، يف مقــرره م ع    -٤
لفـــترة السنتني   يظـل مسـتوى صـنــدوق رأس املـال املـتــداول            

 يــــورو وأن ٧ ٤٢٣ ٠٣٠ عــــلى مســــتوى ٢٠٠٥-٢٠٠٤
تظـل األغـراض املـأذون باسـتخدام أموال الصندوق فيها أثناء            

 عــلى مــا كانــت علــيه يف فــترة ٢٠٠٥-٢٠٠٤فــترة الســنتني 
أي عـلى الـنحو املنصوص عليه يف        ،  ٢٠٠٣-٢٠٠٢السـنتني   
 وتبعا لذلك . ٢٧-م/ ٢-مـن مقـرر املؤمتـر م ع       ) ب(الفقـرة   

أذن املؤمتـر لـلمدير العـام بـأن يقـدم سـلفا مـن الصندوق أثناء                 
 : ملا يلي٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة السنتني 

ما قد يلزم من مبالغ لتمويل اعتمادات   ‘١‘" 
امليزانية إىل حني تلقي االشتراكات؛ على   
أن ترد املبالغ املستلفة عن هذا الطريق حاملا     
تتوافر هلذا الغرض اإليرادات املتأتية من   

 الشتراكات؛ ا

ما قد يلزم من مبالغ لتمويل النفقات   ‘٢‘" 
الطارئة واالستثنائية، فيما عدا أية نفقات  
يقصد ا التعويض عن أية خسائر نامجة  
عن التقلبات يف أسعار الصرف؛ وعلى   
املدير العام بالنسبة للمبالغ املقدمة كسلف 
لتلك األغراض أن يدرج يف تقديرات 

ت الالزمة لردها إىل    امليزانية االعتمادا  
 ."صندوق رأس املال املتداول

ــانون األول٣١ويف  -٥ ــمرب / كــ ، كانــــت ٢٠٠٤ديســ
مـوارد الصـندوق قـد جـددت بالكـامل مبستوى سلف الدول           

 :األعضاء، وكان وضع الصندوق كما يلي

 السلف املقدمة من الدول األعضاء  يورو٧ ٣٢٩ ٢٩٠

 سلف غري مسددة       يورو٩٣ ٧٤٠

 صندوق رأس املال املتداول  يورو٧ ٤٢٣ ٠٣٠

ــناعية      -٦ ــية الصـ ــس التنمـ ــنة وجملـ ــت اللجـ ــد أحيطـ وقـ
  IDB.29/7-PBC.20/20/7الوثيقــــتان  (٢٠٠٤يف عــــام  عــــلما

ــتطورات املــتعلقة باحلاجــة إىل متويــل حصــة   ) IDB.29/19و بال
. اليونـــيدو مـــن التحســـينات األمنـــية يف مركـــز فييـــنا الـــدويل 

 ــر ــيه  ٤-م/٢٩-ر م ت صواعــتمد الــس املق ــام ف ــذي ق ، ال
 :الس، يف مجلة أمور، مبا يلي

طلـب إىل املديـر العـام أن يسحب املبلغ الالزم            - 
 مؤقّتا من صندوق رأس املال املتداول؛

ــتزاماا    -  حــثّ الــدول األعضــاء عــلى الوفــاء بال
املالية يف حينها من أجل جتديد موارد صندوق        

لـيل مقدار النقص   رأس املـال املـتداول، بغـية تق       
 .ومدته إىل أدىن حد ممكن

ــا -٧ ــن صــندوق    ووفق ــس، ســتقدم ســلف م ــرر ال  ملق
رأس املـال املـتداول لتغطـية الفواتري الصادرة من مكتب األمم          

ــك الغــرض    ــتحدة يف فييــنا لذل ــبلّغ الوثــيقة  . امل -../IDB.30وت

PBC.21/..        م احملرز والتقديرات التكميلية فيما يتعلقعـن التقد  
 .بالتحسينات األمنية

  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ املقترحات لفترة السنتني -ثانيا

يقترح اإلبقاء على املستوى احلايل لصندوق رأس      -٨
 دوالرا وعلــى األغــراض   ٧ ٤٢٣ ٠٣٠املــال املتداول البالغ 

 -٢٠٠٦املـأذون باستخدام الصندوق هلا خالل فترة السنتني  
 من مقرره  ) ب(الفقرة ، كمــا حددهـا املؤمتر يف  ٢٠٠٧
 .١٥-م /١٠-م ع

ويفترض املدير العام أن معظم الدول األعضاء     -٩
 ستواصل الوفاء بالتزاماا فيمــا يتعلق بفتـرة السنتني    

غري أن إمكانية جتديد موارد صندوق رأس    . ٢٠٠٧-٢٠٠٦
املال املتداول ليصل إىل مستواه املأذون به حمدودة باملسامهات    

ويعترب التجديد املستمر ملوارد . لدول األعضاءاليت ترد من ا
صندوق رأس املال املتداول أولوية من أولويات املنظمة 
لضمان احلفاظ على املستويات الدنيا املعقولة لالحتياطيات  
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ومن شأن هذا أن يتيح استخدام صندوق رأس املال  . النقدية
املتداول وفقا لألغراض املوافق عليها إذا اقتضت احلاجة  

 .ذلك
 

   اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه-ثالثا
رمبا ترغب اللجنة يف أن توصي جملس التنمية    -١٠

 :الصناعية باعتماد مشروع املقرر التايل  

 :إن جملس التنمية الصناعية " 

 -IDB.30/3إذ حييـط علمـا بالوثيقــة  )أ"( 

PBC.21/3؛ 

يوصي املؤمتر العام بأن يظل مستوى   )ب(
س املال املتداول واألغراض املأذون باستخدام  صندوق رأ

 على ما كانت    ٢٠٠٧-٢٠٠٦الصندوق هلا لفترة السنتني  
 ؛ ٢٠٠٥-٢٠٠٤عليه يف فترة السنتني  

حيثّ الدول األعضاء على دفع اشتراكاا    )ج( 
املقررة املستحقة يف أقرب وقت ممكن بغية تقليل احلاجة إىل   

سديد االشتراكات سحب مبالغ ملواجهة أوجه النقص يف ت
."املقررة 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


