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 اعات.االجتم إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكرُّلذا، بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. ، طُُالتوفريلدواعي 

 جلنة الربنامج وامليزانية
  احلادية والثالثونالدورة
  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩- ٢٧فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٨البند

٢٠١٧- ٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني 

  جملس التنمية الصناعية 
  واألربعون الثالثةالدورة
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥- ٢٣فيينا،
  دول األعمال املؤقَّت(د) من ج ٤البند

٢٠١٧-٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني       
      ٢٠١٧- ٢٠١٦صندوق رأس املال املتداول لفترة السنتني     
      مقترحات املدير العام    

صـندوق رأس املـال املتـداول واألغـراض      حجـم مقترحـات بشـأن   الوثيقـة   هـذه  تتضمَّن  
ــا لفتـــرة   ــنتنيااملـــأذون باســـتخدامه فيهـ ــندوق يف وتفيـــد عـــن حالـــة  ، ٢٠١٧- ٢٠١٦ لسـ الصـ

 .٢٠١٤ديسمرب كانون األول/  ٣١
     

  مقدِّمة - أوالً 
 
جلنــة الربنــامج وامليزانيــة جملــس بــأن توصــي (أ) مــن النظــام املــايل،  ٤-٥لبنــد يقضــي ا -١

  التنمية الصناعية مبقدار صندوق رأس املال املتداول وأغراضه.
قتراض أمـوال مـن مصـادر خارجيـة، يـوفِّر صـندوُق رأس       اتفويض بوإزاء عدم وجود   -٢

مــن أجــل وفــاء املنظمــة بالتزاماهتــا املاليــة عنــدما ال تتــوفَّر   املــال املتــداول مصــدراً نقــديا حيويــا 
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إيــراداٌت كافيــة مــن االشــتراكات بســبب تــأخُّر الــدول األعضــاء يف ســداد اشــتراكاهتا أو عــدم 
  سدادها لتلك االشتراكات.

(ب) مــن النظــام املــايل علــى أن "يكــون مصــدر أمــوال الصــندوق   ٤-٥لبنــد ويــنص ا  -٣
ره املؤمتر الشـتراكات األعضـاء   مها األعضاء مبا يتناسب مع جدول األنصبة الذي يقرِّيقدِّ اًُسلف

  وُتقيَّد هذه الُسلف حلساب الدول األعضاء اليت دفعتها". يف امليزانية العادية.
    

    ٢٠١٥- ٢٠١٤فترة السنتني   - ثانياً  
صــندوق رأس املــال   حجــم لَّأن يظــ ١٤- /م١٥- ره م عقـــرَّر املــؤمتر العــام، يف مقــرَّ     -٤

األغـراض   لَّيـورو، وأن تظـ   ٧ ٤٢٣ ٠٣٠مستوى  عند ٢٠١٥- ٢٠١٤املتداول لفترة السنتني 
على مـا كانـت عليـه     ٢٠١٥- ٢٠١٤املأذون باستخدام أموال الصندوق فيها أثناء فترة السنتني 

أْي علــى النحــو املنصــوص عليــه يف الفقــرة (ب) مــن مقــرَّر  ، ٢٠١٣- ٢٠١٢ني يف فتــرة الســنت
. وتبعــاً لــذلك، أذن املــؤمتر للمــدير العــام بــأن يقــدِّم ُســلفاً مــن الصــندوق ٢٧-/م٢-املــؤمتر م ع

  ملا يلي: ٢٠١٥- ٢٠١٤أثناء فترة السنتني 
ــة إىل حــني        ‘١‘"     ــل اعتمــادات امليزاني ــالغ لتموي ــزم مــن مب ــد يل ــا ق ــم  يتلقِّ

املبالغ املسـتلفة عـن هـذا الطريـق حاملـا تتـوافر هلـذا الغـرض          دَّاالشتراكات؛ على أن ُتر
  ية من االشتراكات؛إيرادات متأتِّ

ما قد يلزم من مبالغ لتمويل النفقات الطارئة واالستثنائية، فيمـا عـدا     ‘٢‘    
ار الصـرف؛  بات يف أسـع ة خسائر نامجة عن التقلُّنفقات يقصد هبا التعويض عن أيَّ أيِّ

مــة كُســلف لتلــك األغــراض، أن يــدرج يف  وعلــى املــدير العــام، بالنســبة للمبــالغ املقدَّ 
  تقديرات امليزانية االعتمادات الالزمة لرّدها إىل صندوق رأس املال املتداول".

  الصندوق كما يلي: حالة، كانت ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١ويف   -٥
يورو ٧ ١١٤٢٦٨مة من الدول األعضاء:لف املقدَّالسُّ
 يورو ٩١٦١٥٤دة:سدَّامللف غريسُّال

يورو ٧ ٠٣٠٤٢٣صندوق رأس املال املتداول:
    

    ٢٠١٧- ٢٠١٦املقترحات لفترة السنتني   - ثالثاً  
 ،يـورو  ٧ ٤٢٣ ٠٣٠البالغ  ،احلايل لصندوق رأس املال املتداول احلجمُيقترح اإلبقاء على   - ٦

علــى مــا  ٢٠١٧- ٢٠١٦فتــرة الســنتني  أثنــاءفيهــا  الصــندوقملــأذون باســتخدام وعلــى األغــراض ا
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علـى النحـو املنصـوص عليـه يف الفقـرة (ب) مـن        ، أْي٢٠١٥- ٢٠١٤كانت عليه يف فترة السـنتني  
  .٢٧- /م٢- ر م عقرَّامل
معظم الدول األعضـاء ستواصـل الوفـاء بالتزاماهتـا فيمـا يتعلـق        ويفترض املدير العام أنَّ  -٧

إمكانيــة جتديــد مــوارد صــندوق رأس املــال املتــداول   أنَّ. غــري ٢٠١٧-٢٠١٦الســنتني  بفتــرة
ات الــواردة مــن الــدول األعضــاء. املســامهتتوقــف علــى مقــدار مســتواه املــأذون بــه ليظــل عنــد 

عترب التجديد املستمر ملوارد صندوق رأس املال املتداول أولوية من أولويات املنظمـة لضـمان   وُي
تويات الدنيا املعقولة لالحتياطيات النقدية. ومن شأن هـذا أن يتـيح اسـتخدام    احلفاظ على املس

  لألغراض املوافق عليها، إذا اقتضت احلاجة ذلك. صندوق رأس املال املتداول وفقاً
    

    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  - رابعاً  
  ر التايل:ع املقرَّأن توصي جملس التنمية الصناعية باعتماد مشرو اللجنة تودُّ لعلَّ  -٨

  جملس التنمية الصناعية: إنَّ"  
  ؛IDB.43/8-PBC.31/8بالوثيقة  حييط علماً  (أ)    
صندوق رأس املال املتداول لفتـرة   حجم لَّيوصي املؤمتر العام بأن يظ  (ب)    

األغـــراض  لَّوأن تظـــيـــورو،  ٧ ٤٢٣ ٠٣٠مســـتوى  عنـــد ٢٠١٧-٢٠١٦الســـنتني 
علـى مـا كانـت     ٢٠١٧- ٢٠١٦أثنـاء فتـرة السـنتني    املأذون باسـتخدام الصـندوق فيهـا    

على النحو املنصـوص عليـه يف الفقـرة (ب)     أْي، ٢٠١٥- ٢٠١٤عليه يف فترة السنتني 
  ؛٢٧-/م٢-ر م عقرَّاملمن 

يف  غـري املسـدَّدة  رة األعضـاء علـى دفـع اشـتراكاهتا املقـرَّ      الـدولَ  حيثُّ  (ج)    
ــال   ،أقــرب وقــت ممكــن  ــة تقليــل احلاجــة إىل ســحب مب غ مــن صــندوق رأس املــال  بغي

  رة."النقص يف تسديد االشتراكات املقرَّلتغطية املتداول 
  


