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 2020لعام الدول األعضاء  من مساهمات األربعينالحادي واحتياجات السحب 

 ضميمة

 تعليق الواليات المتحدة األمريكية

يبدو كأن اقتراح اإلدارة بتحصيل المساهمات يستند إلى بنود الدفع في قرارات تجديد الموارد الرامية إلى تعظيم "

صحيح؟ وهل  السابقة. هل هذاما كان الوضع عليه في التجديدات مسيولة الصندوق والمؤدية إلى جداول تحصيل أبكر 

بأي طريقة من الطرق تأثير على سعي المساهمين للتحصيل المبكر لمساهماتهم في فترة  تيكون لمثل هذه التعديال

وكما أشير إليه سابقا فإننا نرحب وندعم أي جهد إلدخال سياسة للتحصيل المبكر في  ؟التجديد الثاني عشر للموارد

 ".لمواردفترة التجديد الثاني عشر ل

 

 الرد:

هو الترويج لقدر أكبر من الكفاءة من خالل الحد من  AC 2020/156/R.19الهدف من المقترح الوارد في الوثيقة 

ولن يؤدي هذا المقترح إلى تحصيل الوثائق المعروضة على اجتماعي المجلس التنفيذي ولجنة مراجعة الحسابات. 

 نفصلة خالل مشاورات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.أسرع. ويمكن مناقشة التحصيل األسرع بصورة م

وكما هو الحال عليه بالنسبة لإلجراءات الحالية، وعندما تطلب إدارة الصندوق من المجلس الموافقة على طلبات 

التجديد موارد )الت يتبع بالفعل الشروط المنصوص عليها في قرار تجديد سنوية، فإن تحصيل المساهماالسحب ال

دوال للتحصيل على مدى ثالث (، والذي يضم جاسادس، المقطع 41د/203القرار رقم الحادي عشر لموارد الصندوق، 

والثالثة من فترة في كل من السنتين الثانية  في المائة 35نة األولى من تجديد الموارد، وفي الس في المائة 30 سنوات:

 تجديد الموارد.

السنوات الماضية، عندما كانت مساهمات ذات أهمية خاصة في لى طلبات السحب وقد كانت مصادقة المجلس ع

تجديدات الموارد المستلمة تفيض عن احتياجات السحب، وبالتالي فقد كان المجلس التنفيذي يفّوض إدارة الصندوق 

 تجديد الموارد. قراربتحصيل المساهمات بمستويات أقل من تلك المتوقعة في 


