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 ية حملة إمجال-أوال
فرباير  / شباط٢٩ميكن تلخيص الوضع املايل حىت   -١

 : يف النقاط الرئيسية التالية ٢٠٠٤

من املقرر تنفيذ امليزانية العادية مبخصصات  )أ( 
. ٢٠٠٤ يف املائة من اعتمادات سنة   ٩١يبلغ متوسط معدهلا 

، ٢٠٠٤وبلغت النفقات يف الشهرين األولني من سنة 
  يف املائة؛  ١٠,٩

 امليزانية التشغيلية فائض مقـداره  ل يفُسّج )ب( 
؛  ٢٠٠٤ خالل الشهرين األولني من سنة  مليون يورو ٠,٧

 ١ مليون يورو يف ٣,١وهكذا ارتفع مستوى االحتياطي من  
 ٢٩ مليون يورو يف  ٣,٨ إىل ٢٠٠٤يناير   /الثاينكانون 
 ؛ ٢٠٠٤فرباير /شباط

لميزانية العادية  ل النقدية املوارد مستوى بلغ )ج( 
 وأرصدة يف ذلك صندوق رأس املال املتداول  مبا  (

وعلى سبيل .  يورو مليون ٣٥,٣) االعتمادات غري املنفقة 
  ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٨املقارنة، كان الرصيد النقدي حىت    

 مليون يورو ٢٤,٤ مليون يورو و ٤٧,٥لغ  يب ٢٠٠٢و
 التوايل؛ على

بلغ معدل حتصيل االشتراكات املقررة لعام     )د( 
 يف املائة باملقارنة مبعديل عامي ٣٤,٤  ما نسبته ٢٠٠٤
 يف املائة على ٢٨,٢ و٥٨,١ اللذين بلغا ٢٠٠٢ و٢٠٠٣
 التوايل؛

بلغ معدل حتصيل متأخرات األعوام   )ه( 
  ١,٣االشتراكات املقررة للعام اجلاري،     بالنسبة إىل  السابقة، 
 ٢٠٠٣فرباير /شباط ٢٨وبلغ معدال التحصيل حىت . يف املائة

 العامني،  لذينكاالشتراكات املقررة  بة إىل بالنس ،   ٢٠٠٢و
  يف املائة على التوايل؛  ١,٨ويف املائة   ٠,٦

  ١٥٩,٦ بلغت االشتراكات غري املسددة )و( 
 مليون يورو   ٦٩,٢منها متأخرات مقدارها   (مليون يورو 

 مليون يورو ٢,١مستحقة على الواليات املتحدة األمريكية و 

أما املبالغ غري     . )املرفق ( )مستحقة على يوغوسالفيا السابقة 
 بلغت فقد  ٢٠٠٢ و٢٠٠٣فرباير  /شباط ٢٨املسددة حىت  

  مليون يورو على التوايل؛١٥٩,٢ مليون يورو و ١٣٩,١

بلغ مستوى صندوق رأس املال املتداول  )ز( 
 يورو  ١٠٠ ٤١٩ يورو؛ إال أن مبلغاً قدره   ٧ ٤٢٣ ٠٣٠

 ؛ ٢٠٠٤ فرباير/شباط ٢٩كان مستحق السداد حىت  

،   االعتمادات غري املثقلة   أرصدة ُوّزعت  )ح( 
مبلغ إمجايل   ( وااليرادات الواردة من الدول األعضاء اجلديدة 

على الدول األعضاء املستحقة  )  يورو٤ ٤٤١ ٠٢٢قدره 
إال أن بعض الدول قد  . إىل جانب نصيب كل واحدة منها

االشتراكات   تنازلت طوعا عن أنصبتها ألغراض أخرى غري 
 فرباير  /شباط ٢٩ يف  مليون يورو ١,٣ ، وبلغت املقررة 
٢٠٠٤. 

  
  امليزانيتان العادية والتشغيلية-ثانيا

 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

بدأ على النحو املخطط له تنفيذ الربنامج وامليزانيتني        -٢
وبالنظر إىل مستوى االعتماد . ٢٠٠٥-٢٠٠٤املعتمدة للفترة 

ل حتصيل ة العادية وإىل توقّع أن يبلغ معداملخفض االمجايل للميزاني
 يف املائة وبالنظر   ٩٣االشتراكات املقررة للسنة احلالية حنو   

كذلك إىل سالمة الوضع النقدي للمنظمة يف مستهل عام  
 يف ٩١، يزمع ختصيص نسبة  تبلغ يف املتوسط حنو  ٢٠٠٤

، تشمل  ٢٠٠٤ لعام  املائة من النفقات االمجالية املقررة أصال  
كون من الضروري  وسي. حصة اليونيدو يف إدارة املباين   

من مواضيع ختفيض مستوى املخصصات يف إطار كل  
 .، باستثناء ما خيص الربنامج العادي للتعاون التقين   اإلنفاق

دارة   سُيؤذن باستخدام املخصصات اإلمجالية ال  -٣
إىل  حبسب ما يتطلبه برنامج العمل وسيتوقف ذلك    املباين
 برنامج إزالةمدى التقدم احملرز يف  على بعيدحد 

 .األسبستوس     
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 كانون     ١وقد بلغت النفقات خالل الفترة من   -٤
يف اطار امليزانية   ،  ٢٠٠٤ فرباير/شباط ٢٩يناير إىل   /الثاين

 يف   ١٠,٩ويعادل هذا املبلغ  .  مليون يورو ٧,٩٨العادية 
، وميثل بداية تنفيذ  ٢٠٠٤املائة من امجايل املخصصات لعام 

 .سلس للميزانية

ار امليزانية التشغيلية حنو  وستكون املخصصات يف اط -٥
ومع تقدير تنفيذ أنشطة .  يف املائة من التقديرات املعتمدة٩٥

 ٢٩ مليون دوالر حىت  ٢٥,٨للتعاون التقين مببلغ 
فرباير /شباطكان التنفيذ حىت هناية   ( ٢٠٠٤ فرباير/شباط
، بلغت ايرادات   ) مليون دوالر٢٦,٩ لنفس املدة  ٢٠٠٣

).  ماليني دوالر ٢,٤( يورو  مليون ٢,١الشهرين األولني 
 مليون يورو، فتحقق  ١,٤وبلغت النفقات للفترة نفسها  

 مليون يورو خالل هذين الشهرين   ٠,٧بذلك فائض مقداره 
ولذلك زاد مستوى احتياطي امليزانية   . ٢٠٠٤من عام 

يناير    / كانون الثاين  ١ مليون يورو يف  ٣,١التشغيلية من 
 .٢٠٠٤ فرباير /اطشب ٢٩ مليون يورو يف ٣,٨ إىل ٢٠٠٤

  
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 إىل    ٢٠٠٣-٢٠٠٢قدمت حسابات فترة السنتني  -٦
وأسوة مبا سبق،            .مراجع احلسابات اخلارجي ملراجعتها                 

  سيقدم تقرير مراجع احلسابات اخلارجي لفترة السنتني                          
 عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية يف دورهتا   ٢٠٠٣-٢٠٠٢

 .  والعشرين للمجلسالثامنة والعشرين إىل الدورة التاسعة

وكان املعدل العام لتنفيذ امليزانية العادية لفترة     -٧
 يف املائة، فأدى إىل  ٩٢,٣٦، ٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني 

 ١٠ ٢٠٥ ٩٦٨أرصدة اعتمادات غري منفقة مؤقتة قدرها  
وقد حتقق جزء من هذا املبلغ من خالل األرباح  . يورو

حلساب  حمجوز يف ا احملقّقة من أسعار الصرف لذا فهو 
وهذا املعدل للتنفيذ مماثل لفتريت . االحتياطي هلذا الغرض

  يف املائة؛    ٩٦,٤: ٢٠٠١-٢٠٠٠(املاضيتني  السنتني
 ).  يف املائة٩١,٧: ١٩٩٩-١٩٩٨و

وبلغت ايرادات امليزانية التشغيلية لفترة السنتني    -٨
 مليون يورو،  ١٨,٠ لتكاليف دعم الربنامج    ٢٠٠٣-٢٠٠٢

وبإضافة الوفورات   . يورو مليون  ١٨,٨مع نفقات قدرها 
 مليون ٠,٦احملققة نتيجة الغاء بعض االلتزامات، واليت بلغت   
 مليون   ٠,٢يورو، سجلت امليزانية التشغيلية عجزا قدره  

 ١وهكذا اخنفض االحتياطي التشغيلي، الذي بلغ يف  . يورو
  ٣,١ مليون يورو، إىل  ٣,٣،  ٢٠٠٢يناير   /كانون الثاين 

ويعزى  . ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٣١مليون يورو يف 
هذا االخنفاض اخلفيف يف مستوى االحتياطي إىل حركات      
أسعار الصرف بني اليورو ودوالر الواليات املتحدة خالل 

 . فترة السنتني 

  ٩٤,٧، ٢٠٠٣وبلغ تنفيذ التعاون التقين يف عام  -٩
بيد أنه إذا أضيفت اخلدمات التقنية على    . مليون دوالر
مج واملشاريع اخلاصة بربنامج األمم املتحدة  مستوى الربا

االمنائي واألنشطة التكميلية لعقد التنمية الصناعية ألفريقيا    
بلغ حجم اخلدمات التقنية اليت قدمتها اليونيدو خالل السنة 

 . مليون دوالر ١٠٠أكثر من 

لربنامج العادية لملوارد اليت توفرها امليزانية    كانت ا -١٠
/  كانون األول ٣١قين مربجمة متاماً قبل العادي للتعاون الت

 مليون يورو مل  ٢,٥ووضعت مبالغ قدرها . ٢٠٠٣ديسمرب  
، يف    ٢٠٠٣-٢٠٠٢يكن قد متّ إنفاقها بنهاية فترة السنتني    

وفقا ملقرر   احلساب اخلاص بالربنامج العادي للتعاون التقين   
  ٠,٨، ُخّصص  ٢٠٠٤ويف  . ١٤-م /٩-املؤمتر العام م ع
لغاء    وستظل األموال اليت ُتتاح من إ. يفمليون يورو إضا

يف احلساب اخلاص لالضطالع التزامات، إن وجدت،  
ومن املتوقع أن يتم . بأنشطة الربنامج العادي للتعاون التقين

-٢٠٠٢مجيع األنشطة املربجمة من موارد فترة السنتني       تنفيذ
 .٢٠٠٤ خالل سنة ٢٠٠٣
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  االشتراكات املقررة-ثالثا 

 
 صلة املبالغ احمل

 دولة، منها ست  ٢٧سّددت دول أعضاء جمموعها   -١١
من أقل البلدان منوا كامل اشتراكاهتا املقررة، وسددت دول    

 دولة، منها تسع من أقل البلدان منوا، ٤٧أعضاء عددها  
أو أُضيفت تسوياهتا حلساب    /جزءا من اشتركاهتا املقررة و    

 احملصلة يف ويرد بيان املبالغ    . ٢٠٠٤اشتراكاهتا املقررة لعام   
، موزعة   ٢٠٠٤فرباير  / شباط-يناير   /الفترة كانون الثاين 

 .١حبسب قوائم الدول، يف اجلدول 
  

 -يناير/ املبالغ احملصلة، كانون الثاين-١اجلدول 
 ٢٠٠٤فرباير /شباط

 )هاتمباليني اليورو(

 اجملموع
عن األعوام 
 السابقة

عن العام 
 *قوائم الدول اجلاري

 ألف ١,٠٢ ٠,١٣ ١,١٥
 باء ٢١,٢٧ ٠,٠٨ ٢١,٣٥
 جيم ٠,١٦ ٠,٦٩ ٠,٨٥
 دال ١,٩٧ ٠,٠٥ ٢,٠٢
 أخرى صفر صفر صفر
 يوغوسالفيا السابقة صفر صفر صفر
الواليات املتحدة األمريكية صفر صفر صفر

 اجملموع  ٢٤,٤٢ ٠,٩٥ ٢٥,٣٧

 .GC.10/18بصيغتها الواردة يف الوثيقة  * 
  

 االشتراكات غري املسددة

ن احلالة التفصيلية لالشتراكات املقررة غري     يرد بيا  -١٢
 يف املرفق األول هلذه   ٢٠٠٤فرباير   / شباط٢٩املسددة يف   

ويرد جدول األنصبة املقررة واالشتراكات غري    . الوثيقة
، مقسمة حبسب قوائم   ٢٠٠٤فرباير   / شباط٢٩املسددة يف   

 .٢الدول، يف اجلدول 

 

 ت غري جدول األنصبة املقررة واالشتراكا-٢اجلدول 
 ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٩ املسددة، حىت 

 
   )مباليني اليوروهات(

 اجملموع
عن األعوام 
 السابقة

عن العام 
جدول األنصبة اجلاري  *قوائم الدول

 ألف ١٠,٨٢٨٤٩ ٦,٦٦ ٥,٨١ ١٢,٤٧
 باء ٧٨,١٥١٨٦ ٣٤,٢٢ صفر ٣٤,٢٢
 جيم ٧,٨٢٧١٩ ٥,٤١ ٢٣,٢٢ ٢٨,٦٣
 دال ٣,١٨٧٢٠ ٠,٢٩ ١٢,٢٠ ١٢,٤٩

 أخرى ٠,٠٠٥٢٦ ٠,٠٠ ٠,٤٩ ٠.٤٩
اجملموع الفرعي  ١٠٠,٠٠٠٠٠ ٤٦,٥٨ ٤١,٧٢ ٨٨,٣٠
 يوغوسالفيا السابقة ٠,٠٠ ٢,٠٨ ٢,٠٨
 الواليات املتحدة األمريكية  ٦٩,٢١ ٦٩,٢١

١٥٩,٥٩ ١١٣,٠١  اجملموع  %١٠٠ ٤٦,٥٨

 .GC.10/18بصيغتها الواردة يف الوثيقة  * 
  

  حقوق التصويت-رابعا
ني يف املرفق األول هلذه الوثيقة، كانت    كما هو مب -١٣

فرباير   / شباط٢٩ دولة عضوا معلقة يف   ٤٩حقوق تصويت 
) ب (٥-٥ من الدستور والبند  ٢-٥، وفقا للمادة    ٢٠٠٤

 .٣من النظام املايل، على النحو املبني يف اجلدول 
 

  تعليق حقوق التصويت -٣اجلدول 
 ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٩حىت 

  
  ءعدد الدول األعضا

 أعضاء ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢
 املؤمتر العام ٤٩ ٥٥ ٦٣
 جملس التنمية الصناعية ٢ ٥ ٥
 جلنة الربنامج وامليزانية ١ ٢ ٣

 
ولكي تسترد هذه الدول األعضاء البالغ عددها                           -١٤
، عليها    ٢٠٠٤ يف التصويت ملا تبقى من عام                  ، حقوقها    ٤٩

 وعن السنوات  ٢٠٠١أن تسدد كامل اشتراكاهتا عن سنة   
السابقة، مبا يف ذلك السلف اليت تقدم لصندوق رأس املال  
املتداول، وأن تسدد كذلك جزءا من اشتراكاهتا عن سنة   

ويبلغ احلد األدىن االمجايل املبلغ الذي يتعني على  . ٢٠٠٢
 . يورو٢٤ ٩٤٨ ١٧٠هذه الدول تسديده 
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  تنفيذ توصيات الفريق املعين-خامسا 

 بتسديد االشتراكات يف أواهنا
 
 طط السدادخ

أذربيجان،    : جيري حاليا تنفيذ أربعة خطط تسديد  -١٥
املؤمتر العام،  وقد استجاب . وأوكرانيا، وبيالروس، وليتوانيا  

أذربيجان،    أثناء دورته العاشرة، إىل طلب كل من    
، باستعادة حقوقها يف التصويت وفقا    وبيالروس، وليتوانيا

  ر العام   مقررات املؤمت      ( من دستور اليونيدو            ٢-٥للمادة    
وأحاط علما باتفاقات خطط ) ١٤ و١٣ و١٢-م /١٠-ع م

وباملثل كانت حقوق التصويت قد أُعيدت إىل  . التسديد
مقرر املؤمتر     (أوكرانيا، أثناء الدورة التاسعة للمؤمتر العام    

وجتري حاليا مفاوضات بشأن  ). ١٢-م /٩-العام م ع
خطط التسديد على خمتلف املستويات مع عدد من الدول   

 .عضاء، وخاصة منها أفغانستان، والربازيل، وطاجيكستان  األ
  

نظم احلوافز واجلزاءات لتشجيع تسديد االشتراكات 
 املقررة يف أواهنا

إحلاقا باملعلومات الواردة عن هذه املسألة يف                     -١٦
، تلقّت     GC.10/12، و  IDB.27/10، و  PBC.19/CRP.5الوثائق     

 بأن اجلمعية         تفيد  جلنة االشتراكات        األمانة معلومات من          
إىل جلنة االشتراكات أن تقدم توصيات بشأن                          العامة طلبت       

تدابري ذات تأثري إجيايب لتشجيع الدول األعضاء على سداد                           
وتقوم اللجنة حاليا بتحديث                . ما عليها من متأخرات            

املعلومات عن اخلربة ذات الصلة للمؤسسات األخرى يف                              
ذلك إىل       منظومة األمم املتحدة، وأن تقدم تقريرا عن                      

اجلمعية العامة قبل هناية دورهتا الثامنة واخلمسني                          
وستتابع األمانة عن كثب                ). ٢٠٠٤سبتمرب      /أيلول  (

 .التطورات اجلديدة وستبلّغ اهليئتني التشريعيتني وفقا لذلك                         
  

 املتأخرات املستحقة على دول أعضاء سابقة 

فيما يلي املبالغ املستحقة لليونيدو على الواليات    -١٧
 :دة األمريكية  املتح

يورو ٦٩ ٢٠٦ ٣٤٨
االشتراكات املقررة عن األعوام                  

 ١٩٩٦إىل    ١٩٩٤

  يورو٩٥٦ ٧٥٣
مبوجب اتفاق          (ضرائب الدخل          
 )استرداد الضرائب       

 اجملموع  يورو٧٠ ١٦٣ ١٠١

 املمثل الدائم وتتابع األمانة املسألة، بصورة منتظمة، مع
 فيينا،  للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة يف  

 .ملتابعة التسديد

تبلغ املتأخرات املستحقة على يوغوسالفيا السابقة    -١٨
وقررت  . ٢٠٠١-١٩٩٠ يورو عن الفترة  ٢ ٠٨١ ٧٠٢

اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن تؤجل إىل دورهتا التاسعة   
واخلمسني النظر يف مسألة االشتراكات غري املسددة  

ستبلّغ األمانة اهليئتني    و. املستحقة على يوغوسالفيا السابقة 
 .التشريعيتني بأي معلومات عن التطورات اجلديدة 

  
  أرصـدة االعتمـادات غري املثقلة -سادسا

  واإليرادات من الدول األعضاء اجلديدة
أرصدة االعتمادات   وردت معلومات مفصلة عن  -١٩

غري املثقلة واإليرادات من الدول األعضاء اجلديدة يف الوثيقة 
GC.10/12 ٢٠٠٣أكتوبر   / تشرين األول ٣١ املؤرخة .

، يسمح لألمانة  ١١-م /١٠-م ع وعمال مبقرر املؤمتر العام  
بأن تستخدم لصاحل الربامج املتكاملة أو املخططات اإلطارية 
للخدمات القطرية حصة كل بلد، ومبلغ أرصدة االعتمادات    
غري املثقلة واإليرادات املتأتية من الدول األعضاء اجلديدة    

يرادات الفوائد الزائدة عن تقديرات امليزانية، على النحو وإ
، إذا مل يرد من الدول املعنية   ١٠-م /٩-احملدد يف املقرر م ع 

 رد بشأن استخدام   ٢٠٠٣ ديسمرب  / كانون األول  ٣١حبلول 
 .هذه األموال
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املبالغ اليت ُوّزعت على الدول األعضاء يف    
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١

 االعتمادات غـري املنفقة املتعلقة              بلغت أرصدة       -٢٠
  ١٩٩٧-١٩٩٦ و  ١٩٩٣-١٩٩٢بفترات السنتيـن           

، واإليرادات املتأتية          ٢٠٠١-٢٠٠٠ و ١٩٩٩-١٩٩٨و
 يورو، ووزع        ٤ ٤٤١ ٠٢٢من الدول األعضاء اجلديدة              

أي تلك اليت سددت             ( على الدول األعضاء املؤهلة            
)  املذكورة   اشتراكاهتا املقررة كاملة عن فترات السنتني                      

من النظام       ) ج (و   ) ب  (٢-٤نصيب كل منها طبقا للبند                   
 :املايل، مفصال كما يلي           

 األرصدة غري املنفقة فترة السنتني يورو

١٩٩٣-١٩٩٢ ٧٣ ٣٩٣  
١٩٩٧-١٩٩٦ ١٢٤ ٨٠١  
١٩٩٩-١٩٩٨ ٢٧١ ٦٤٥  
٢٠٠١-٢٠٠٠ ٣ ٨٩٧ ٨٢٥  
  اجملموع الفرعي ٤ ٣٦٧ ٦٩١

٣٧ ٣٣١ 
اإليرادات املتأتية من  

 األعضاء اجلديدةالدول 
  اجملموع ٤ ٤٤١ ٠٢٢

 
عن أنصبتها   وقد تنازلت بعض الدول األعضاء    -٢١

 : لألغراض التالية

 
  يورو

١٤٠ ٢٥٤ 
 ألهداف اإلمنائية لأللفيةاأنشطة دعم 

 )٥-ق/١٠-ع م(

٣٧٢ ٢٦٥ 
أنشطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة من 

 )٦-ق/١٠-م ع(حاالت األزمات 
 اتالتربع ٧٢٥ ٠٠٨
 مسامهة البلد املضيف يف املكتب القطري ٢٧ ٩٣٠
 )٢٠٠٤فرباير / شباط٢٩يف (اجملموع  ١ ٢٦٥ ٤٥٧

   
  االجراء املطلوب من اجمللس اختاذه-سابعا

رمبا يود اجمللس أن ينظر يف اعتماد مشروع املقرر        -٢٢
 :التايل

 :إن جملس التنمية الصناعية " 

ة يف الوثيقة حييط علما باملعلومات املقدم   )أ"( 
IDB.28/10 ؛ 

حيث الدول األعضاء والدول األعضاء   )ب"( 
السابقة اليت مل تسدد بعد اشتراكاهتا املقررة، مبا يف ذلك     
السلف اليت تقدم لصندوق رأس املال املتداول ومتأخرات 

 ".السنوات السابقة، على القيام بذلك دون إبطاء
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 املرفق 
 ميزانية اليونيدو العاديةحالة االشتراكات املقررة يف 

 ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٩حىت 

أدىن قيمة سداد السترداد 
 حقوق التصويت

حقوق 
)أ(التصويت امجايل املستحقات السنوات

صندوق رأس
املال املتداول
٢٠٠٤ 

االشتراكات املقررة
املستحقة  السداد   البلد

 أفغانستان  ٩٢٢ ٧١    ٩٢٢ ٧١ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٤ ال  ٩٩٠ ٥٧ 
 ألبانيا -    - - نعم  
 اجلزائر  ٦٠٢ ٦٤    ٦٠٢ ٦٤ )p(٢٠٠٤ نعم  
 أنغوال  -   - - نعم  

 األرجنتني  ٦٧٨ ٥٩٦ ٥    ٦٧٨ ٥٩٦ ٥ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٩ ال  ٨٤٠ ٥١٣ ٢
 أرمينيا  ٧٠٧ ٩١٤    ٧٠٧ ٩١٤  ٢٠٠٤-)p(١٩٩٢ ال  ٨٤٠ ٩٠٨ 

 النمسا -   - - نعم  
 أذربيجان  ٣٦٤ ٠٢٤ ١    ٣٦٤ ٠٢٤ ١ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٤ نعم )ب( املدفوعاتخطة تسديد

 جزر البهاما -   - - نعم  
 البحرين  ٥٠٥ ١٧    ٥٠٥ ١٧ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  
 بنغالديش  ٤٦١ ٦    ٤٦١ ٦ (p)٢٠٠٤ نعم  
 بربادوس  ٢٣١ ٩    ٢٣١ ٩ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  

 بيالروس  ٤٢٠ ٢٩٣    ٤٢٠ ٢٩٣  ٢٠٠٤-)p(١٩٩٩ نعم )ب(خطة تسديد املدفوعات
 بلجيكا  ٥٣٥ ١٣٩ ١  ٣٥٠  ٨٨٥ ١٣٩ ١ ٢٠٠٤ نعم  
 بليز  ١٧٩ ١    ١٧٩ ١ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  
 بنن  ٤٥٣ ٤    ٤٥٣ ٤ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٢ نعم  
 بوتان -   - - نعم  
 بوليفيا  ٤٠٧ ٢٢    ٤٠٧ ٢٢ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٢ نعم  
 البوسنة واهلرسك  ٨٥٧ ٢    ٨٥٧ ٢ (p)٢٠٠٤ نعم  
 بوتسوانا  ٤٧٤ ٩    ٤٧٤ ٩ (p)٢٠٠٤ نعم  

 الربازيل  ٢٥٢ ٩٦٧ ١٨  ٠٤٩ ٧٩ ٣٠١ ٠٤٦ ١٩ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٥ ال  ٢٥٠ ٥٤٥ ١٢
 بلغاريا  ٩٣٠ ١١    ٩٣٠ ١١ )p(٢٠٠٤ نعم  
 بوركينا فاسو -   - - نعم  

 بوروندي  ٠٧١ ٦٧    ٠٧١ ٦٧ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٣ ال  ١٨٠ ٦٥
 كمبوديا  ٠٠١ ٦    ٠٠١ ٦ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٢ نعم  
 الكامريون  ٧٣٦ ٥    ٧٣٦ ٥ (p)٢٠٠٤ نعم  

 الرأس األخضر  ٨١٨ ٩٦    ٨١٨ ٩٦ ٢٠٠٤-)p(١٩٩١ ال  ٩٢٠ ٩٤
 مجهورية أفريقيا الوسطى  ١٨١ ١١٢    ١٨١ ١١٢  ٢٠٠٤-)p(١٩٨٩ ال  ٢٨٠ ١١٠ 
 تشاد  ٢٨٨ ٩٥    ٢٨٨ ٩٥ ٢٠٠٤-)p(١٩٩١ ال  ٣٩٠ ٩٣

 شيلي  ٤٢٧ ٣٦١    ٤٢٧ ٣٦١  ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  
 الصني  ٣٢٩ ٤٨٤ ١    ٣٢٩ ٤٨٤ ١ )p(٢٠٠٤ نعم  
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أدىن قيمة سداد السترداد 
 حقوق التصويت

حقوق 
)أ(التصويت امجايل املستحقات السنوات

صندوق رأس
املال املتداول
٢٠٠٤ 

االشتراكات املقررة
املستحقة  السداد   البلد

 كولومبيا  ١٩٨ ٤٠١    ١٩٨ ٤٠١  ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٢ نعم  
 جزر القمر  ٣٦٠ ١٣٥    ٣٦٠ ١٣٥  ٢٠٠٤-)p(١٩٨٦ ال  ٤٦٠ ١٣٣ 

 مجهورية الكونغو  ٨١٨ ١    ٨١٨ ١ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٢ نعم  
 كوستاريكا  ٧٦٥ ١٢٥  ٢٥  ٧٩٠ ١٢٥  ٢٠٠٤-)p(١٩٩٥ ال  ٦٦٠ ٦٩

 كوت ديفوار -   - - نعم  
 كرواتيا -   - - نعم  
 كوبا  ١٣٤ ٥٥    ١٣٤ ٥٥ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  
 قريص -   - - نعم  
 اجلمهورية التشيكية  ٩١٥ ١    ٩١٥ ١ )p(٢٠٠٤ نعم  
 ية كوريا الشعبية الدميقراطيةمجهور  ٤٣٤ ١٢    ٤٣٤ ١٢ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  

 مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٨٦٨ ١٢٥    ٨٦٨ ١٢٥  ٢٠٠٤-)p(١٩٨٩ ال  ٢٩٠ ١١٥ 
 الدامنرك  ٤١١ ٧١١    ٤١١ ٧١١  )p(٢٠٠٤ نعم  

 جيبويت  ٢٦٦ ٩٤    ٢٦٦ ٩٤ ٢٠٠٤-)p(١٩٩١ ال  ٣٧٠ ٩٢
 دومينيكا  ٢٦٦ ١    ٢٦٦ ١ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  

 اجلمهورية الدومينيكية  ٧٥٢ ٣٧٣  ١٠٢ ٢  ٨٥٤ ٣٧٥  ٢٠٠٤-)p(١٩٨٦ ال  ٣٤٠ ٣١١ 
 اكوادور  ٥١٩ ٢٢    ٥١٩ ٢٢ )p(٢٠٠٤ نعم  
 مصر  ٢٣٦ ١٤٩    ٢٣٦ ١٤٩  ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  

 السلفادور  ٨٧٧ ١٩٣  ٧٤٧ ١  ٦٢٤ ١٩٥  ٢٠٠٤-١٩٨٨ ال  ١٨٠ ١٤٤ 
 غينيا االستوائية  ٣٦٠ ١٣٥    ٣٦٠ ١٣٥  ٢٠٠٤-)p(١٩٨٦ ال  ٤٦٠ ١٣٣ 

 اريتريا  ٢٦٣ ١    ٢٦٣ ١ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  
 اثيوبيا  -   - - نعم  
 فيجي  ٤٨٠ ٣    ٤٨٠ ٣ )p(٢٠٠٤ نعم  
 فنلندا  ٨٧٠ ٥٢٦  ١٥٤  ٠٢٤ ٥٢٧  ٢٠٠٤ نعم  
 فرنسا  -   - - نعم  

 غابون  ٥١٧ ٥٢    ٥١٧ ٥٢ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠١ ال  ١٤٠ ١٣
 غامبيا  ٧٨٧ ٧٤    ٧٨٧ ٧٤ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٢ ال  ٨٩٠ ٧٢

 جورجيا  ٩٩٣ ٦٠٣ ١    ٩٩٣ ٦٠٣ ١ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٢ ال  ٧٣٠ ٥٨٩ ١
 أملانيا  ٠١١ ٦١٦ ٤    ٠١١ ٦١٦ ٤ )p(٢٠٠٤ نعم  
 غانا  ٢٢٢ ٦    ٢٢٢ ٦ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  
 اليونان     - - نعم  

 غرينادا  ٦٦٢ ٧٧    ٦٦٢ ٧٧ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٢ ال  ٧٧٠ ٧٥
 غواتيماال  ٤٦٤ ٢٦    ٤٦٤ ٢٦ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ عمن  
 غينيا  ٥٠٩ ٢    ٥٠٩ ٢ )p(٢٠٠٤ نعم  

  بيساو-غينيا   ٤٩١ ١١٧    ٤٩١ ١١٧  ٢٠٠٤-)p(١٩٨٨ ال  ٦٠٠ ١١٥ 
 غيانا  ٤٥٦ ٢    ٤٥٦ ٢ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠١ ال  ٥٦٠
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أدىن قيمة سداد السترداد 
 حقوق التصويت

حقوق 
)أ(التصويت امجايل املستحقات السنوات

صندوق رأس
املال املتداول
٢٠٠٤ 

االشتراكات املقررة
املستحقة  السداد   البلد

 هاييت  ٨٣٣ ١    ٨٣٣ ١ )p(٢٠٠٤ نعم  
 هندوراس -   - - نعم  
 هنغاريا -   - - نعم  
 اهلند  ٢٠٠    ٢٠٠ )p(٢٠٠٤ نعم  
 اندونيسيا  ٨٦٧ ٢٠١  ٩٨  ٩٦٥ ٢٠١  )p(٢٠٠٤ نعم  
 )  االسالمية-مجهورية (ايران   ٠٤٣ ٦٩٩    ٠٤٣ ٦٩٩  ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٢ نعم  

 العراق  ١٣٩ ٨٣٥ ١  ٥٨٢ ١٠  ٧٢١ ٨٤٥ ١ ٢٠٠٤-)p(١٩٩١ ال  ٠٢٠ ٤٩٢ ١
 ايرلندا  ٧٤٥ ٢٩٦  ٧١  ٨١٦ ٢٩٦  )p(٢٠٠٤ نعم  
 اسرائيل  ٩٩٦ ٣٩٦    ٩٩٦ ٣٩٦  )p(٢٠٠٤ نعم  
 ايطاليا  ٠٠٧ ١١٢ ٥  ٨٩٢ ١  ٨٩٩ ١١٣ ٥ ٢٠٠٤ نعم  

 جامايكا  ١٤٢ ١٥    ١٤٢ ١٥ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠١ ال  ٥٧٠ ٤
 اليابان  ٠٠٠ ٦٢٠ ١٥   ٠٠٠ ٦٢٠ ١٥ ٢٠٠٤ نعم  
 األردن  ٦٩٥ ٧    ٦٩٥ ٧ )p(٢٠٠٤ نعم  

 كازاخستان  ١٠٦ ٥٢٤    ١٠٦ ٥٢٤  ٢٠٠٤-)p(١٩٩٨ ال  ٨٦٠ ٤٤٣ 
 كينيا  ٥٩٥ ٧    ٥٩٥ ٧ )p(٢٠٠٤ نعم 
 الكويت  ٦٧٩ ١٣٩    ٦٧٩ ١٣٩  )p(٢٠٠٤ نعم  

 قريغيزستان  ٤٣٢ ٣٧٦    ٤٣٢ ٣٧٦  ٢٠٠٤-)p(١٩٩٣ ال  ٥٤٠ ٣٧٤ 
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية -   - - نعم  
 لبنان  ٦٠٧ ٣١    ٦٠٧ ٣١ ٢٠٠٣-)p(٢٠٠٢ نعم  
 ليسوتو  ٥٣٩    ٥٣٩ )p(٢٠٠٤ نعم  

 ليربيا  ٦٨١ ١٠٦    ٦٨١ ١٠٦  ٢٠٠٤-)p(١٩٩٠ ال  ٧٩٠ ١٠٤ 
 اجلماهريية العربية الليبية   ٧٨٤ ٤١    ٧٨٤ ٤١ )p(٢٠٠٤ نعم  

 ليتوانيا  ٢٨٠ ٣٥٢    ٢٨٠ ٣٥٢  ٢٠٠٤-)p(١٩٩٦ نعم )ب(خطة تسديد املدفوعات
 لكسمربغ  ٣٧٤ ٧٦    ٣٧٤ ٧٦ )p(٢٠٠٤ نعم  
 مدغشقر  ٥٥٤    ٥٥٤ )p(٢٠٠٤ نعم  

 مالوي  ١٨٤ ٤٠    ١٨٤ ٤٠ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٦ ال  ٣١٠ ٣٤
 ماليزيا  ٧٧٣ ٢٢٥    ٧٧٣ ٢٢٥  )p(٢٠٠٤ نعم  
 ملديف   ٢٤٣    ٢٤٣ )p(٢٠٠٤ نعم  

 مايل  ١١٣ ٢١    ١١٣ ٢١ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٨ ال  ٢٤٠ ١٥
 مالطة  ٤١٢ ١٣    ٤١٢ ١٣ )p(٢٠٠٤ نعم  

 موريتانيا  ٦٨٥ ١١٤    ٦٨٥ ١١٤  ٢٠٠٤-)p(١٩٨٨ ال  ٨٠٠ ١١٢ 
 موريشيوس -   - - نعم  
 املكسيك  ٠٦٨ ٠٣٤ ١    ٠٦٨ ٠٣٤ ١ )p(٢٠٠٤ نعم  
 موناكو  ٠٤٠ ٤  ١٢٥  ١٦٥ ٤ ٢٠٠٤ نعم  
 منغوليا  ٥٣٩    ٥٣٩ )p(٢٠٠٤ نعم  
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املستحقة  السداد   البلد

 غربامل  ٩٧٣ ٤١    ٩٧٣ ٤١ )p(٢٠٠٤ نعم  
 موزامبق  ٦١٧    ٦١٧ )p(٢٠٠٤ نعم  
 ميامنار  ١٥٥ ١٣    ١٥٥ ١٣ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  
 ناميبيا  ٦١٨ ٦    ٦١٨ ٦ )p(٢٠٠٤ نعم  
 نيبال  ٧٢٩ ٣    ٧٢٩ ٣ )p(٢٠٠٤ نعم  
 هولندا  ٢١٨ ٧٥٤ ١  ٦٤٩  ٨٦٧ ٧٥٤ ١ )p(٢٠٠٤ نعم  
 ندانيوزيل  ٢٤٦ ٢٤٣  ١١٨  ٣٦٤ ٢٤٣  )p(٢٠٠٤ نعم  

 نيكاراغوا  ٣٤٦ ١٣٥    ٣٤٦ ١٣٥  ٢٠٠٤-)p(١٩٨٦ ال  ٤٥٠ ١٣٣ 
 النيجر  ٨٥٣ ٩٦    ٨٥٣ ٩٦ ٢٠٠٤-)p(١٩٩١ ال  ٩٦٠ ٩٤

 نيجرييا  ٩٩٣ ١٥٤    ٩٩٣ ١٥٤  ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٢ نعم  
 النرويج  ٠٢٩ ٦٥٢  ٢٤٩  ٢٧٨ ٦٥٢  ٢٠٠٤ نعم  
 ُعمان -   - - نعم  
 باكستان  ٨٣٣ ٥٧    ٨٣٣ ٥٧ )p(٢٠٠٤ نعم  
 بنما  ٥٢٩ ١٩    ٥٢٩ ١٩ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  
 بابوا غينيا اجلديدة  ٨١٨ ١٠    ٨١٨ ١٠ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  

 باراغواي  ٦٨٠ ٧٣    ٦٨٠ ٧٣ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٩ ال  ٢٧٠ ٢٨
 بريو  ٨٦٠ ٤١٤    ٨٦٠ ٤١٤  ٢٠٠٤-)p(٢٠٠١ ال  ٣٣٠ ٧٩

 الفلبني  ٨٧١ ١٢٧    ٨٧١ ١٢٧  ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  
 بولندا -   - - نعم  
 الربتغال  ٣١٤ ٤٦٦  ١٣٢  ٤٤٦ ٤٦٦  ٢٠٠٤ نعم  
 قطر  ١٣١ ٣٢    ١٣١ ٣٢ )p(٢٠٠٤ نعم  
 مجهورية كوريا  ٢٧٢ ٨٦٨ ١  ٦٢٢  ٨٩٤ ٨٦٨ ١ ٢٠٠٤ نعم  

 مجهورية مولدوفا  ٧٧١ ٨٧٤    ٧٧١ ٨٧٤  ٢٠٠٤-)p(١٩٩٣ ال  ٩٠٠ ٨٦٨ 
 رومانيا  ٨٩٨ ١٠٤    ٨٩٨ ١٠٤  ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  
 االحتاد الروسي -   - - نعم  

 رواندا  ٩٤٦ ٩    ٩٤٦ ٩ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٩ ال  ٠٥٠ ٨
 سانت كيتس ونيفيس  ٦١٧    ٦١٧ )p(٢٠٠٤ نعم  
 سانت لوسيا  ٨٢٥ ٣    ٨٢٥ ٣ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  

 ينادينسانت فنسنت وجزر غر  ٦٥١ ١١١    ٦٥١ ١١١  ٢٠٠٤-)p(١٩٨٩ ال  ٧٦٠ ١٠٩ 
 سان تومي وبرينسيبــي  ٣٦٠ ١٣٥    ٣٦٠ ١٣٥  ٢٠٠٤-)p(١٩٨٦ ال  ٤٦٠ ١٣٣ 

 اململكة العربية السعودية   ٧٥٥ ٥٢١    ٧٥٥ ٥٢١  )p(٢٠٠٤ نعم  
 السنغال  ٩٩٨ ٣    ٩٩٨ ٣ )p(٢٠٠٤ نعم  
 صربيا واجلبل األسود  ٢١٧ ٢٠    ٢١٧ ٢٠ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ نعم  

 سيشيل  ٨١٨ ٤٧    ٨١٨ ٤٧ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٥ ال  ٩٤٠ ٤١
 سرياليون  ٠٧٨ ٨٣    ٠٧٨ ٨٣ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٢ ال  ١٨٠ ٨١
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 سلوفاكيا  -   - - نعم  
 سلوفينيا  ٥٣٨ ٤١٣  ٩٩٤  ٥٣٢ ٤١٤  ٢٠٠٤-)p(١٩٩٩ ال  ٢٠٠ ١٨٥ 
 الصومال  ٣٥٩ ١٣٥    ٣٥٩ ١٣٥  ٢٠٠٤-)p(١٩٨٦ ال  ٤٦٠ ١٣٣ 

 جنوب افريقيا -   - - نعم  
 اسبانيا  ٢٥٤ ٥٤٢ ٢  ٩٤٠  ١٩٤ ٥٤٣ ٢ ٢٠٠٤ نعم  
 سري النكا -   - - نعم  
 السودان  ١٩٢ ١٠    ١٩٢ ١٠ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  

 سورينام  ٥١٢ ٤٣    ٥١٢ ٤٣ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٦ ال  ٦٤٠ ٣٧
 سوازيلند  ٥٣٤ ١    ٥٣٤ ١ )p(٢٠٠٤ نعم  
 السويد -   - - نعم  
 سويسرا -   - - نعم  
 اجلمهورية العربية السورية   ٧٣٤ ٧٦    ٧٣٤ ٧٦ )p(٢٠٠٤ نعم  

 طاجيكستان  ٧٩٢ ٢٧٧    ٧٩٢ ٢٧٧  ٢٠٠٤-)p(١٩٩٣ ال  ٩٠٠ ٢٧٥ 
 تايلند  ٤٧٢ ٣٦١    ٤٧٢ ٣٦١  ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا   ٧٤٦ ١١    ٧٤٦ ١١ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٢ نعم  
  ليشيت–تيمور   ٣٧٨ ١  ٧٤  ٤٥٢ ١ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ نعم  

 توغو  ١٧٨ ٧٣    ١٧٨ ٧٣ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٣ ال  ٢٨٠ ٧١
 تونغا -   - - نعم  
 ترينيداد وتوباغو  ٤٣٩ ٢٩    ٤٣٩ ٢٩ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  
 تونس  ٧٩٤ ٣٠    ٧٩٤ ٣٠ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  
 تركيا  ١٠٥ ٤٤٤  ١٨٦  ٢٩١ ٤٤٤  ٢٠٠٤ نعم  

 تركمانستان  ٦٦٥ ٢١٠  ٢٦٠  ٩٢٥ ٢١٠  ٢٠٠٤-)p(١٩٩٥ ال  ٧٣٠ ٢٠٢ 
 أوغندا  ٩٥٥ ١    ٩٥٥ ١ )p(٢٠٠٤ نعم  

 أوكرانيا  ٤٧٢ ٨٥٥ ٦    ٤٧٢ ٨٥٥ ٦ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٥ نعم )ب(خطة تسديد املدفوعات
 االمارات العربية املتحدة   ٣٥٦ ١٩٢    ٣٥٦ ١٩٢  )p(٢٠٠٤ نعم  
 اململكة املتحدة -   - - نعم  
 هورية تنـزانيا املتحدة مج -   - - نعم  

 أوروغواي  ٠٢٢ ٢٧٣    ٠٢٢ ٢٧٣  ٢٠٠٤-)p(٢٠٠١ ال  ٣٧٠ ٤٥
 أوزباكستان  ٢٢٠ ٤٨٠    ٢٢٠ ٤٨٠  ٢٠٠٤-)p(١٩٩٧ ال  ٢١٠ ٤٤٩ 
 فانواتو  ٠٤٧ ٧٩   ٠٤٧ ٧٩ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٢ ال  ١٥٠ ٧٧

 فنـزويال  ٣٩٤ ٢٢٩    ٣٩٤ ٢٢٩  ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  
 فييت نام  ٦٩١ ١٥    ٦٩١ ١٥ )p(٢٠٠٤ نعم  
 اليمن  ٧٠٥ ٥    ٧٠٥ ٥ ٢٠٠٤-)p(٢٠٠٣ نعم  

 زامبيا  ٥٣٤ ٥٧    ٥٣٤ ٥٧ ٢٠٠٤-)p(١٩٩٤ ال  ٦٦٠ ٥١
 زمبابوي  ٧٦٥ ١٤    ٧٦٥ ١٤ )p(٢٠٠٣ نعم  

 اجملموع الفرعي  ٩٥٩ ٢٩٨ ٨٨ ٤١٩ ١٠٠ ٣٧٨ ٣٩٩ ٨٨    ١٧٠ ٩٤٨ ٢٤
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   ١٩٩٠)p(-يوغوسالفيا   ٧٠٢ ٠٨١ ٢    ٧٠٢ ٠٨١ ٢ ٢٠٠١)سابقا( 
 :دولة غري عضو          
   ١٩٩٤)p(-الواليات املتحدة األمريكية  ٣٤٨ ٢٠٦ ٦٩   ٣٤٨ ٢٠٦ ٦٩ ١٩٩٦)د( 

  اجملموع ٠٠٩ ٥٨٧ ١٥٩ ٤١٩ ١٠٠    ١٧٠ ٩٤٨ ٢٤
  

 ملخص االشتراكات املستحقة السداد حبسب السنوات باليوروهات
١٩٨٦/١٩٨٧ ٨٤٠ ١٠٣ 
١٩٨٨/١٩٨٩ ١١٨ ١٩١ 

١٩٩٠/١٩٩١ ٢٢٩ ٢٦٩ ١ 
١٩٩٢/١٩٩٣ ٩٤٣ ٠٤٧ ٢ 
١٩٩٤/١٩٩٥ ١٧٠ ٩٣٣ ٤٥ 
١٩٩٦/١٩٩٧ ٨٧٨ ١٠٧ ٤٠ 
١٩٩٨/١٩٩٩ ٤٥٠ ٥٤٩ ٨ 
٢٠٠٠/٢٠٠١ ٦٣٣ ١٩٤ ٦ 
٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٧٨٦ ٦٢٨ ٨ 

 اجملموع الفرعي  
٢٠٠٤ ٩٦٢ ٥٦٠ ٤٦ 

 اجملموع ٠٠٩ ٥٨٧ ١٥٩
  
 :حلواشيا

 (p) يشري إىل سداد جزئي. 
 

 . من دستور اليونيدو٢-٥ دولة عضوا وفقا للمادة  ٤٩علّقت حقوق تصويت   )أ( 
 على إعادة حقوق التصويت لكل من أذربيجان ١٢-م /٩- و م ع١٤إىل   ١٢-م /١٠-وافق املؤمتر العام يف مقرراته م ع )ب( 

 . من الدستور٢-٥وأوكرانيا وبيالروس وليتوانيا، وفقا للمادة 
 .ة املطلوب تسويتهااالشتراكات املستحق )ج( 
 .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٣١دولة عضو يف اليونيدو حىت  )د( 
 

 :، سددت الدول األعضاء التالية٢٠٠٤مارس /منذ آذار  
 بيالروس .القسط الثاين من خطة التسديد

 استردت حقوق التصويت، وبذلك اخنفض العدد االمجايل للدول اليت ُعلقت  –) جزئيا (٢٠٠٢
 . دولة٤٧ها إىل حقوق تصويت

 جامايكا

 رومانيا ).بالكامل (٢٠٠٤
 غيانا . استردت حقوق التصويت–) جزئيا (٢٠٠٤
 موناكو ).بالكامل (٢٠٠٤
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