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  مقدمة
ــيقة قّدمــــت  -١  IDB.29/7-PBC.20/7األمانــــة، يف الوثــ

فر طرائق التمويل اليت ميكن اتباعها لضمان توا     عرضـا موسعا ل   
جلنة وناقشت .  حتسني األمنالوسـائل الضـرورية الختاذ تدابري   

الـــربنامج وامليزانـــية الوثـــيقة يف دورهتـــا العشـــرين واعـــتمدت  
، الـذي قـررت فـيه، ضـمن مجلـة أمور،            ٢٠٠٤/٥االسـتنتاج   

إحالـــة مســـألة متويـــل حصـــة اليونـــيدو إىل اجمللـــس يف دورتـــه 
ىل األمانة  ولذلك الغرض، طلبت اللجنة إ    . التاسـعة والعشرين  

مبعلومـــات مفصـــلة عـــن خمـــتلف  أن تـــزّود الـــدول األعضـــاء 
خـيارات التمويل، واضعة يف اعتبارها شّتى اآلراء اليت أبديت          

 .أثناء الدورة احلالية

ــلي      -٢ ــيما ي ــة ف ــدم األمان وعمــالً بذلــك االســتنتاج، تق
معلومـات مفّصلة عن خمتلف خيارات التمويل، وعن امكانية         

. دوق رأس املــال املــتداول كآلــية مؤقــتةاالســتعانة مبــوارد صــن
وقـد وّزعـت عـلى البعـثات الدائمـة صيغة مسبقة هلذه الوثيقة              

. ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٥يف مذكـرة اعالمـية مؤرخـة        
 .مث عقدت سلسلة من االجتماعات أثناء األسبوع التايل

  
   التربعات-أوال

ــيقة   -٣ ــت الوثــ ــيل IDB.29/7-PBC.20/7تناولــ  بالتفصــ
ومع . انية استخدام التربعات يف متويل التحسينات األمنية      إمك

أن التـربعات ميكـن أن تـدّر مـوارد نقديـة فوريـة فإن جدواها                
ــة       ــبات الالزم ــدمي اهل ــيد عــلى احــتمال تق ــتوقف إىل حــد بع ت

 .وتوقيتها

وقـد نوقـش هـذا اخليار، بصيغته املعروضة يف الوثيقة            -٤
IDB.29/7-PBC.20/7 ــة خــــال ل الــــدورة ، مناقشــــة مستفيضــ

، ٢٠٠٤/٥ونوهــت اللجــنة، يف االســتنتاج . العشــرين للجــنة
ــدول األعضــاء   ب ــن كــل ال ــيدوأمهــية أن ُتمكِّّ ــل  اليون  مــن متوي

ويالحظ أنه مل ُيبد    . حصـتها يف تكالـيف التحسـينات األمنـية        
 .حىت اآلن أي التزام بتقدمي تربع لذلك الغرض

 أرصدة االعتمادات ب االحتفاظ-ثانيا
  غري املستغلة

أرصــدة االعــتمادات غــري املســتغلة هــي الفــرق بــني     -٥
اعـتمادات امليزانية العادية والنفقات الفعلية يف أي فترة مالية،          

وتتأتى هذه األرصدة أساساً من عدم      . أي سـنيت كـل ميزانـية      
تأخرها يف ذلك،   تسـديد الـدول األعضـاء الشتراكاهتا أو من          
 .ةمما يفضي إىل تنفيذ منقوص للربامج املعتمد

وبعـد حتديـد حجـم األرصـدة غـري املستغلة يف الفترة              -٦
 الـنقدي املـّتلقى بـالفعل مستحقاً للتوزيع         املـبلغ املالـية، ُيصـبح     

عـلى الـدول األعضـاء الـيت سددت كامل اشتراكاهتا عن فترة        
 .السنتني املعنية، مبا يتناسب مع أنصبتها

ــند   -٧ ــاً للب ــايل،   ) ب (٢-٤ووفق ــنظام امل ــن ال م ـّيســلم
  إىل هنايــة الفــترة املالــيةاملســتغل عــنديد االعــتمادات غــري رصــ

الــدول األعضــاء يف هنايــة الســنة التقوميــية األوىل التالــية للفــترة 
بعــد مــن عضــاء مــا مل يســدده األمــنه يقــتطع بعــد أن  املالــية،

تـتعلق بتلك الفترة املالية، ويقيد حلساب األعضاء        اشـتراكات   
 .حبصص تتناسب مع اشتراكاهتا

يف على أنه   ) ج (٢-٤إضافة إىل ذلك، ينص البند      و -٨
 ،)ب (٢-٤البند   يف   إليها عشر شهرا املشار     اإلثينهنايـة فترة    

بالرصيد تفصيليا غ املدير العام مراجع احلسابات اخلارجي     ـّيـبل 
مــن امليزانــية   تفظ هبــا   حمــ اعــتمادات املتــبقي عــندئذ مــن أي    

، بعــد أن  الرصــيدم هــذاـّ لفحصــه ومراجعــته، ويســل ،العاديــة
تتعلق بعـد من اشتراكات     األعضـاء   يقـتطع مـنه مـا مل يسـدده          

 التقوميية  سنة الدول األعضاء يف هناية ال     املعنية إىل بالفترة املالية   
حبصــص  االعــتماداتختصــها الثانــية التالــية للفــترة املالــية الــيت 

م أي عضو حصته من     سلُّيتتناسـب مـع اشـتراكاهتا، عـلى أال          
قة ـّيفاء ما قد يكون عليه من التزامات معل        بعد است  إالالرصيد  

 . امليزانية العاديةإطارجتاه املنظمة يف 

كــان الشــديدة، كــثريا مــا وملواجهــة الضــوائق املالــية  -٩
املؤمتـر يف املاضـي يعلـق بـنود الـنظام املـايل ذات الصـلة ويأذن                 
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ــر  . باالحــتفاظ بأرصــدة االعــتمادات غــري املســتغلة   ومثــة تقري
 GC.8/21الت التعليق هذه أدرج يف الوثيقة       مفصل يتناول حا  

، أي مخــس ١٩٩٥ و١٩٨٦وهــو يغطــي الفــترة بــني عــامي   
 .فترات إثناسنوية

ويف دورتيه الثامنة والتاسعة مل يعلّق املؤمتر العام بنود          -١٠
ــيا بتشــجيع       ــبا طوع ــل اســتحدث جان ــية، ب ــايل املعن ــنظام امل ال
 الــدول األعضــاء عــلى التــنازل عــن حصصــها مــن أرصــدة       

ونظــراً حلســن اســتجابة الــدول    . االعــتمادات غــري املســتغلة  
برية مـــن األعضـــاء هبـــذا الشـــأن،  الغ كـــ ب مـــ تخدمت  اســـ

تعلقة بفترات            ملـ ا تغلة  ملسـ ا تمادات غـري  االعـ دة  أرصـ
نتني  ــ لســ -١٩٩٨ و١٩٩٧-١٩٩٦ و١٩٩٣-١٩٩٢ا

 . وأطر اخلدمات القطريةتكاملة لصاحل الربامج امل١٩٩٩

ــثاين  -١١ ــناير /ويف كــانون ال ، ُوزعــت حصــص  ٢٠٠٤ي
أخــرى مــن األرصــدة غــري املســتغلة املــتعلقة بفــترات الســنتني   

 ١٩٩٩-١٩٩٨ و        ١٩٩٧-١٩٩٦ و        ١٩٩٣-١٩٩٢
 يـورو، على    ٤ ٣٦٧ ٦٩١، بلـغ حجمهـا      ٢٠٠١-٢٠٠٠و

ــدول األعضــاء املســتحقة   ــدول األعضــاء   . ال ــيد أن بعــض ال ب
ألغراض )  يورو ١ ٢٦٥ ٤٥٧(تنازلـت طواعـية عن حصتها       

 .متنوعة

قـت احلاضـر، ُتقّدر املبالغ النقدية احملّصلة من         ويف الو  -١٢
 وسائر األرصدة الواجب توزيعها     متأخرات السنوات السابقة  

، مــا مل تقــرر الــدول األعضــاء ٢٠٠٥يــناير /يف كــانون الــثاين
 . مليون يورو١ ذلك، بنحو خالف

، ووفقــاً ٢٠٠٣-٢٠٠٢وفــيما خيــص فــترة الســنتني  -١٣
 اشتراكات قدرها مليونا يورو     للـتقديرات احلالية، ُيتوقع تلقي    

ــانون األول ــورو ١، و ٢٠٠٥ديســـمرب /حبلـــول كـ ــيون يـ  ملـ
 عــن فــترات الســنتني الســابقة، ٢٠٠٥كمــبلغ حيّصــل يف عــام 

 ماليــني يــورو، قــد تصــبح مــتاحة للــتوزيع  ٣أي مــا جمموعــه 
، ما مل تقرر الدول األعضاء ٢٠٠٦يناير /خـالل كانون الثاين   

 .خالف ذلك

 

 لغ املستحقة للدول األعضاء املبا– ١اجلدول 
   *)مباليني اليوروهات(

  املبالغ النقدية املتوقّع حتصيلها 

اجملموع
فترة السنتني
٢٠٠٢-
٢٠٠٣ 

فترات السنتني 
 السابقة

تاريخ 
 االستحقاق

يناير /كانون الثاين ١  ١
٢٠٠٥ 

يناير /كانون الثاين ١ ٢ ٣
٢٠٠٦ 

 اجملموع   ٤
 

نهائية لن ُتعرف إال بعد االنتهاء من     مبالغ أولية، فاألرقام ال  * 
 .احلسابات

  
وينـبغي للـدول األعضـاء، عـند الـنظر يف هذا اخليار،           -١٤

أن تـــأخذ يف اعتـــبارها عـــامل الوقـــت الـــذي حيكـــم إمكانـــية 
 ٢-٤و) ب (٢-٤االستفادة من هذه األرصدة وفقا للبندين       

ويــتعني أن يســتند اســتغالل األرصــدة . مــن الــنظام املــايل) ج(
واملواعيد املرتآة  .  املـنفقة إىل مقـرر صادر عن املؤمتر العام         غـري 

واليت سيقررها اجمللس يف دورته     (لـدورة املؤمتـر احلادية عشرة       
 ٢نوفمـــرب إىل / تشـــرين الـــثاين٢٨هـــي ) التاســـعة والعشـــرين

وإذا مـا قـرر املؤمتر يف دورته        . ٢٠٠٥ديسـمرب   /كـانون األول  
 فإن األموال ستكون    تلـك اإلفـراج عـن األرصدة غري املنفقة،        
 .٢٠٠٦يناير /حتت تصرف املنظمة يف كانون الثاين

أن هــذا اخلــيار قــد يوفــر املــبلغ بالذكــر ومــن اجلديــر  -١٥
ــية     ــية تشــري إىل إمكان ــتقديرات احلال ــه، ألن ال املطلــوب بكامل

ومن جهة  . ٢٠٠٥حتصـيل مـا يكفي من النقود مع هناية عام           
 الدورة العشرين   أخـرى، ذكـرت بعض الدول األعضاء، أثناء       

ــية عوائــق مؤسســية قــد حتــول     للجــنة، أن يف تشــريعاهتا الوطن
 .دون دعمها لطريقة التمويل هذه
  

   التقديرات التكميلية–ثالثا
ــند   -١٦ ــلي   ٩-٣يــنص الب ــا ي ــايل عــلى م ــنظام امل :  مــن ال

ــية      " ــرات تكميلـ ــاء، تقديـ ــند االقتضـ ــام، عـ ــر العـ ــدم املديـ يقـ
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ويــتعني . للفــترة املالــية اجلاريــةللميزانيــتني العاديــة والتشــغيلية 
كما يتعني  . عدادهـا يف شـكل يـتفق مـع امليزانيتني املعتمدتني          إ

ىل إ ٥-٣ من   قـرارها وفقـا ملـا تنص عليه البنود        إاستعراضـها و  
جرائية بشأن  إ من هذا النظام من قواعد       ١١-٣ والبـند    ٨-٣

 ".التقديرات األولية

-٣ يف البنود  وترتـئي القواعـد االجرائـية املشار إليها        -١٧
 مـن الـنظام املـايل أن ُيقـدِّم املدير العام التقديرات     ٨-٣ إىل  ٥

التكميلـية إىل جملـس التنمـية الصناعية عن طريق جلنة الربنامج            
ــية ــام ويف أي   . وامليزان ــر الع ــتراحات املدي ــنظر اجمللــس يف اق وي

توصـيات تصـدرها جلـنة الـربنامج وامليزانـية مث يعتمد االقتراح            
ثلثني، مع ما يراه ضروريا من تعديالت، إلحالته إىل         بأغلبية ال 

وينظر املؤمتر يف االقتراح ويعتمده     . املؤمتـر للنظر فيه واعتماده    
بيد أنه جيوز للمؤمتر أن يدخل تعديالت على        . بأغلبـية الثلثني  

ــنظام املــايل، أي  ١١-٣االقــتراح وفقــاً ألحكــام البــند    مــن ال
الربنامج وامليزانية وجملس   بإحالـة املسـألة مـرة أخـرى إىل جلنة           

التنمـية الصناعية، إذا ما كانت هناك نفقات متوقعة من جراء           
 .تلك التعديالت

ومتـــثل كافـــة احتـــياجات التحســـينات األمنـــية بـــنداً   -١٨
أحــادي املــرة يف امليزانــية يــندرج حتــت وجــه اإلنفــاق املعــنون  

يف إطــار الــربنامج  " )الــيونوف(خدمــات األمــن والســالمة   "
ــنو ــري    "ن املعـ ــيف غـ ــتقامسة والتكالـ ــات املـ ــامهة يف اخلدمـ املسـ

الـربنامج وامليزانيتان،  ". (١-الـربنامج حـاء   املباشـرة األخـرى،  
ــا أقـــر اجمللـــس  ). IDB.27/3، الوثـــيقة ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وإذا مـ

تقديـرات تكميلـية هلـذا الغـرض وفقـا لبـنود النظام املايل ذات               
دول الصـلة، فسـوف تقـرر مسامهات الدول األعضاء وفقاً جل         

وسترســـل . األنصـــبة املعمـــول بـــه يف فـــترة الســـنتني اجلاريـــة 
الرسـائل املـتعلقة بـتقرير تلك املسامهات فور إقرار التقديرات           

ــاً لـــلجدول الـــوارد يف املـــرفق  وقـــد تـــتراوح . التكميلـــية وفقـ
 يــــــورو  ١٢مقاديـــر مسـاهــمــــة الـــــدول األعضـــــاء بيــــن          

 ٣٠٣ ٦٠٠ دوالراً و١٤أي بـــــــني ( يـــــــورو ٢٧٢ ٨٠٠و
 .، رهنا بتقلبات أسعار الصرف)دوالر

والـــتقديرات التكميلـــية تغطـــي عـــادة الـــنفقات غـــري  -١٩
ــرة، ومـــن مث فـــال ميكـــن     ــادي املـ ــابع األحـ ــتوقعة ذات الطـ املـ

. اعتـبارها مسـوغاً لـزيادة احلجـم األساسـي للميزانيات املقبلة           
ملتكررة بـيد أنـه ينبغي للدول األعضاء أن تعي بأن التكاليف ا           

اليت تسفر عنها تدابري التحسينات األمنية ستضاف إىل ميزانية         
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة السنتني القادمة 

وتقتضـــي إجـــراءات املوافقـــة، حســـبما عرضـــت يف   -٢٠
 مـن النظام املايل، مشاركة أجهزة       ٨-٣ إىل   ٥-٣البـنود مـن     

ويف حــني أن توفــري الــتمويل . تقريــر السياســات الــثالثة مجــيعا
ــالزم  ــرار      ال ــب اختــاذ ق ــاجل يتطل ــر ع ــية أم للتحســينات األمن

سـريع، لـن تـنعقد الـدورة العاديـة القادمة للمؤمتر العام إال يف               
ــانون األول ــؤدي إىل    . ٢٠٠٥ديســمرب /ك ــن ي ــذا احلــل ل وه

وبناء على ذلك، جيب    . ٢٠٠٦حتصيل االشتراكات قبل عام     
ولذلــك، يــرد الحقــاً يف هــذه . إجيــاد مصــدر مؤقــت للــتمويل

ــيق ــية االســتخدام املؤقــت لصــندوق رأس   الوث ة عــرض إلمكان
غـري أنـه مـن املهم مالحظة أن التجربة الراهنة        . املـال املـتداول   

ومن .  يف املائة٩٢نسـبة حتصـيل االشـتراكات تـناهز       تـبني أن    
مث، فـال ميكـن واقعـياً توقـع جتديـد مـوارد صـندوق رأس املال                 

 .املتداول جتديدا تاما

قد دورات استثنائية ألجهزة    وبديـالً لذلـك، ميكـن ع       -٢١
تقريـر السياسـات وفقـاً ملـا يتضـمنه الدستور والنظام الداخلي             

ــام ذات   ــن أحك ــرافق    . صــلةم ــر امل ــن تواف ــتأكد م ــيلزم ال وس
وســـتتوقف . وحتديـــد املـــوارد الالزمـــة للـــدورات االســـتثنائية

 .التكاليف على عوامل شىت، مبا فيها املواعيد واملدة

عضــاء، لــدى نظــرها يف خــيار  ورمبــا تــود الــدول األ  -٢٢
الـتقديرات التكميلـية، أن تـأخذ بعـني االعتبار أن املؤمتر العام             
للوكالـــة الدولـــية للطاقـــة الذريـــة، يف دورتـــه العاديـــة الثامـــنة 

ــنا مــن   ســبتمرب / أيلــول٢٤ إىل ٢٠واألربعــني املعقــودة يف فيي
، وافـــق عـــلى اعـــتماد إضـــايف مليزانـــية الوكالـــة لعـــام   ٢٠٠٤
 األمنية قيد   التحسيناتويل حصة الوكالة يف      هبدف مت  ٢٠٠٤

 .(GC(48)/RES/5)البحث يف مركز فيينا الدويل 
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  االستخدام املؤقت لصندوق–رابعا 

  رأس املال املتداول
 من النظام املايل صندوق رأس املال       ٤-٥ينظم البند    -٢٣

 :املتداول على النحو التايل

ــّد )أ("  ــاء    حيــ ــثي األعضــ ــية ثلــ ــر، بأغلبــ د املؤمتــ
ــّو ــنة الـــربنامج  احلاضـــرين واملصـ ــية جلـ ــناء عـــلى توصـ تني، وبـ

وامليزانـية ومـن مث اجمللـس، مقـدار صندوق رأس املال املتداول             
 ؛وأغراضه

ــندوق    )ب("  ــوال الصـ ــدر أمـ ــون مصـ ــلفيكـ  ُسـ
الذي املقررة   األعضاء مبا يتناسب مع جدول األنصبة        ايقدمهـ 

د وتقّي. ديةيقـرره املؤمتـر الشـتراكات األعضـاء يف امليزانية العا          
 ؛ حلساب الدول األعضاء اليت دفعتهاالُسلفهذه 

 السـلف املأخوذة من الصندوق لتمويل       ّدَرتُـ  )ج(" 
اعتمادات امليزانية العادية حاملا، وبقدر ما، تتوافر هلذا الغرض        

 ؛اشتراكات أو سلف من األعضاء

ال لألغراض اليت يقررها    إال تؤخـذ السـلف       )د(" 
 واألحكام اليت يضعها، وفقا للفقرة      املؤمتـر، وضـمن الشـروط     

وجيــوز ســداد الســلف عــن طــريق تقــدمي   . أعــاله) أ(الفرعــية 
ذا أمكـن استردادها  إال إتقديـرات تكميلـية للميزانـية العاديـة،         

 ؛من مصدر آخر

ــّي )ه"(  ــذا     د اإليق ــتثمارات ه ــن اس ــتأيت م ــراد امل ي
 ".الصندوق حلساب الصندوق العام

ــد  -٢٤ ــدول األعضــا وق ــال  أنشــأت ال ء صــندوق رأس امل
 يف الـدورة العاديـة الثانـية لـلمؤمتر العام هبدف تزويد             املـتداول 

تأخر يف املنظمة بآلية  ل ية من ا ل ملا ا أمان حتمي سالمتها 
ديدها    دم تســ ــن عــ تراكات أو م االشــ ديد  ويف . تســ

ملقــرر  ، الــذي اعــتمده املؤمتــر يف دورتــه    ١٥-م/١٠-م عا
 لــلمدير العــام بــأن العاشــرة، أذن املؤمتــر، ضــمن مجلــة أمــور، 

ما قد يلزم من مبالغ لتمويل النفقات       "يسـتلف مـن الصندوق      
 ١٩٩٠ويف الفـتــرة بـيــن عامــي   ...". الطارئـــة واالسـتثنائيــة   

، اضطرت اليونيدو عدة مرات إىل سحب مبالغ من         ١٩٩٨و
/ الصــندوق ممــا أدى إىل اســتنفاد أموالــه متامــاً حبلــول حزيــران 

لـتدابري الـيت استحدثها املدير العام يف     ونتـيجة ل  . ١٩٩٧يونـيه   
، أمكـن جتديـد موارد الصندوق ليصل إىل     ١٩٩٨مطلـع عـام     
 .حجمه املقرر

، ظلــت مــوارد الصــندوق ُتجــدد  ١٩٩٨مــنذ عــام و -٢٥
ويف . بالكامل إىل مستوى السلف املقدمة من الدول األعضاء       

ــانون األول٣١ ــان حجـــم الســـلف  ٢٠٠٣ديســـمرب / كـ ، كـ
 يورو، مع نقص    ٧ ٣٢٥ ٤٥٨األعضـاء   املقدمـة مـن الـدول       

 . يورو٩٧ ٥٧٢يف التمويل قدره 

وبــناء عــلى ذلــك، اســُتخدم الصــندوق يف املاضــي       -٢٦
ــاتج عــن     ــا ملواجهــة أي عجــز نقــدي ن ــيكون احتياطــيا نقدي ل

ــتأخر يف تســديد االشــتراكات أو عــدم تســديدها   وُيعــادل . ال
 مــا يقــل عــن نفقــات شــهرين مــن  للصــندوقاحلجــم املعــتمد 

 .زانية العاديةاملي

ــيورو     -٢٧ ــبلغ بال ومــن شــأن الســحب املؤقــت احملــتمل مل
 ملـيون دوالر ألغـراض التحسـينات األمنية من          ١,٣٨يعـادل   

صـندوق رأس املـال املتداول أن يؤدي إىل ازدياد تأثر املنظمة            
ومن مث، فمن املهم أن جتدد      . بأي تأخر يف تلقي االشتراكات    

ــا بتســــديد مــــوارد الصــــندوق يف أقــــرب وقــــت ممكــــن   إمــ
االشتراكات التكميلية دون إبطاء وإما بتحويل املبالغ الالزمة         

 .إليه من أرصدة االعتمادات غري املنفقة
  

   امللخص–خامسا
 تلخيصـا ملخـتلف اخلـيارات املتاحة        ٢يقـدم اجلـدول      -٢٨

 .أمام الدول األعضاء لتمويل التحسينات األمنية
  

 اذه االجراء املطلوب من اجمللس اخت-سادسا

يـرجى مـن اجمللس أن حييط علما باملعلومات الواردة           -٢٩
ــيقة   ــيقة، وكذلــك يف الوث ، IDB.29/7-PBC.10/7يف هــذه الوث

وأن يبـّت يف طـريقة الـتمويل الـيت متكّـن اليونـيدو مـن أداء ما                  
ــة        ــدويل بصــورة فّعال ــنا ال ــز فيي ــتجابة مرك ــيها لضــمان اس عل

 . باملقارللمعايري األمنية التنفيذية الدنيا اخلاصة
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  ملخص خيارات التمويل-٢اجلدول 
 

تفويض املدير العام بعقد  العيوب/املزايا
 التزامات

 اخليار املوافقة

ال حاجة إلشراك أجهزة تقرير  :املزية
 السياسات

تعذّر التنبؤ مبقدارها وتوقيتها؛  :العيب
 غياب الطابع العاملي

من جانب الدول األعضاء 
ات فرادى يف حدود مبلغ اهلب

 املتلقاة

من جانب الدول األعضاء 
 فرادى

  التربعات-أوال

املبلغ كله متاح لدى املنظمة  :املزية
يف موعد أقصاه هناية ) تقديريا(

؛ جتديد كامل ملوارد ٢٠٠٥
 صندوق رأس املال املتداول

وجود عوائق مؤسسية أمام بعض  :العيب
 الدول األعضاء

سحب مؤقت من صندوق رأس 
 املال املتداول

من املؤمتر يف دورة  )أ(
 عادية

 /كانون األول( 
 )٢٠٠٥ديسمرب 

-٢٠٠٤ي يف الفترة متويل جزئ :املزية
٢٠٠٥ 

هباظة تكاليف املوافقة؛ وجود  :العيب
عوائق مؤسسية أمام بعض الدول 

 األعضاء

من املؤمتر يف دورة  )ب( يف دورة استثنائية للمؤمتر
 تثنائيةاس

االحتفاظ  -ثانيا
باألرصدة غري 

 املنفقة

 ضمان التحصيل :املزية
اخنفاض حجم موارد صندوق  :العيب

رأس املال املتداول أثناء عام 
 ؛٢٠٠٥

يف  % ٩٢نسبة حتصيل قدرها  
 ٢٠٠٦عام 

سحب مؤقت من صندوق رأس 
 املال املتداول

من املؤمتر يف دورة  )أ(
كانون (عادية 
ديسمرب /األول
٢٠٠٥( 

 صيل سريع نسبياحت :املزية
 هباظة تكاليف املوافقة؛ :العيب

جتديد موارد صندوق رأس املال  
 %٩٢املتداول بنسبة 

من املؤمتر يف دورة  )ب( من املؤمتر يف دورة استثنائية
 استثنائية

تقديرات    -ثالثا
 تكميلية 

 

 



IDB.29/19 
Arabic 
Page 7 
 
 

 املرفق

 جدول األنصبة املقررة القتسام نفقات تدابري حتسني األمن
 

  اليونيدو مبالغ االشتراكات

 )باليورو( )والربالد(
  املقررةاألنصبة
 ٢٠٠٤لعام 

 )النسبة املئوية(
 الدول األعضاء

    
 أفغانستان ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 ألبانيا ٠٫٠٠٤٢٦ ٥٣ ٥٩

 اجلزائر ٠٫٠٩٩٥١ ٢٣٤ ١ ٣٧٣ ١
 أنغوال ٠٫٠٠٢٨٤ ٣٥ ٣٩

 األرجنتني ١٫٣٧٧٥٢ ٠٨٢ ١٧ ٠٠٩ ١٩
 أرمينيا ٠٫٠٠٢٨٤ ٣٥ ٣٩

 النمسا ١٫٣٤٦٢٥ ٦٩٤ ١٦ ٥٧٨ ١٨
 أذربيجان ٠٫٠٠٥٦٩ ٧١ ٧٩
 جزر البهاما ٠٫٠١٧٠٦ ٢١٢ ٢٣٥
 البحرين ٠٫٠٢٥٥٩ ٣١٧ ٣٥٣
 بنغالديش ٠٫٠١٠٠٠ ١٢٤ ١٣٨
 بربادوس ٠٫٠١٢٧٩ ١٥٩ ١٧٧
 بيالروس ٠٫٠٢٧٠١ ٣٣٥ ٣٧٣

 بلجيكا ١٫٦٠٤٩٨ ٩٠٢ ١٩ ١٤٨ ٢٢
 بليز ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 بنن ٠٫٠٠٢٨٤ ٣٥ ٣٩
 بوتان ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 بوليفيا ٠٫٠١١٣٧ ١٤١ ١٥٧
 البوسنة واهلرسك ٠٫٠٠٥٦٩ ٧١ ٧٩
 بوتسوانا ٠٫٠١٤٢٢ ١٧٦ ١٩٦

 الربازيل ٣٫٣٩٧٦١ ١٣١ ٤٢ ٨٨٦ ٤٦
 بلغاريا ٠٫٠١٨٤٨ ٢٢٩ ٢٥٥
 بوركينا فاسو ٠٫٠٠٢٨٤ ٣٥ ٣٩
 بوروندي ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 كمبوديا ٠٫٠٠٢٨٤ ٣٥ ٣٩
 الكامريون ٠٫٠١٢٧٩ ١٥٩ ١٧٧
 األخضرالرأس  ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
  الوسطىأفريقيامجهورية  ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤

 تشاد ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 شيلي ٠٫٣٠١٣٨ ٧٣٧ ٣ ١٥٩ ٤

 الصني ٢٫١٧٧٨٨ ٠٠٦ ٢٧ ٠٥٤ ٣٠
 كولومبيا ٠٫٢٨٥٧٤ ٥٤٣ ٣ ٩٤٣ ٣

 جزر القمر ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
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  اليونيدو مبالغ االشتراكات

 )باليورو( )والربالد(
  املقررةاألنصبة
 ٢٠٠٤لعام 

 )النسبة املئوية(
 الدول األعضاء

    
 الكونغو ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 كوستاريكا ٠٫٠٢٨٤٣ ٣٥٣ ٣٩٢

 كوت ديفوار ٠٫٠١٢٧٩ ١٥٩ ١٧٧

 كرواتيا ٠٫٠٥٥٤٤ ٦٨٧ ٧٦٥

 كوبا ٠٫٠٤٢٦٥ ٥٢٩ ٥٨٩

 قربص ٠٫٠٥٤٠٢ ٦٧٠ ٧٤٥
 اجلمهورية التشيكية ٠٫٢٨٨٥٨ ٥٧٨ ٣ ٩٨٢ ٣
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٠٫٠١٢٧٩ ١٥٩ ١٧٧

 مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠٫٠٠٥٦٩ ٧١ ٧٩

 الدامنرك ١٫٠٦٤٧٧ ٢٠٤ ١٣ ٦٩٣ ١٤
 جيبويت ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 دومينيكا ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 اجلمهورية الدومينيكية ٠٫٠٣٢٧٠ ٤٠٥ ٤٥١
 إكوادور ٠٫٠٣٥٥٤ ٤٤١ ٤٩٠

 مصر ٠٫١١٥١٥ ٤٢٨ ١ ٥٨٩ ١
 السلفادور ٠٫٠٢٥٥٩ ٣١٧ ٣٥٣
 غينيا االستوائية ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 إريتريا ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 إثيوبيا ٠٫٠٠٥٦٩ ٧١ ٧٩
 فيجي ٠٫٠٠٥٦٩ ٧١ ٧٩

 فنلندا ٠٫٧٤٢٠٧ ٢٠٢ ٩ ٢٤٠ ١٠
 فرنسا ٩٫١٩٢٠٢ ٩٨٢ ١١٣ ٨٤٩ ١٢٦

 غابون ٠٫٠١٩٩٠ ٢٤٧ ٢٧٥
 غامبيا ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 جورجيا ٠٫٠٠٧١١ ٨٨ ٩٨

 أملانيا ١٣٫٨٨٧٥٤ ٢٠٦ ١٧٢ ٦٤٧ ١٩١
 غانا ٠٫٠٠٧١١ ٨٨ ٩٨

 اليونان ٠٫٧٦٦٢٤ ٥٠٢ ٩ ٥٧٤ ١٠
 غرينادا ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 غواتيماال ٠٫٠٣٨٣٨ ٤٧٦ ٥٣٠
 غينيا ٠٫٠٠٤٢٦ ٥٣ ٥٩
 بيساو-غينيا ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 غيانا ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 هاييت ٠٫٠٠٢٨٤ ٣٥ ٣٩
 هندوراس ٠٫٠٠٧١١ ٨٨ ٩٨

 هنغاريا ٠٫١٧٠٥٩ ١١٥ ٢ ٣٥٤ ٢
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  اليونيدو مبالغ االشتراكات

 )باليورو( )والربالد(
  املقررةاألنصبة
 ٢٠٠٤لعام 

 )النسبة املئوية(
 الدول األعضاء

    
 اهلند ٠٫٤٨٤٧٦ ٠١١ ٦ ٦٩٠ ٦
 إندونيسيا ٠٫٢٨٤٣٢ ٥٢٦ ٣ ٩٢٤ ٣
 )اسالمية-مجهورية(إيران  ٠٫٣٨٦٦٧ ٧٩٥ ٤ ٣٣٦ ٥
 قالعرا ٠٫١٩٣٣٤ ٣٩٧ ٢ ٦٦٨ ٢
 إيرلندا ٠٫٤١٧٩٥ ١٨٣ ٥ ٧٦٨ ٥
 إسرائيل ٠٫٥٨٩٩٦ ٣١٦ ٧ ١٤١ ٨
 إيطاليا ٧٫٢٠٠٠١ ٢٨١ ٨٩ ٣٥٩ ٩٩

 جاميكا ٠٫٠٠٥٦٩ ٧١ ٧٩
 اليابان ٢٢٫٠٠٠٠٠ ٨٠٠ ٢٧٢ ٦٠٠ ٣٠٣

 األردن ٠٫٠١١٣٧ ١٤١ ١٥٧
 كازاخستان ٠٫٠٣٩٨٠ ٤٩٤ ٥٤٩
 كينيا ٠٫٠١١٣٧ ١٤١ ١٥٧

 الكويت ٠٫٢٠٨٩٧ ٥٩١ ٢ ٨٨٤ ٢
 قريغيزستان ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 لبنان ٠٫٠١٧٠٦ ٢١٢ ٢٣٥
 ليسوتو ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 ليربيا ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤

 اجلماهريية العربية الليبية ٠٫٠٩٥٢٥ ١٨١ ١ ٣١٤ ١
 ليتوانيا ٠٫٠٢٤١٧ ٣٠٠ ٣٣٤

 لكسمربغ ٠٫١١٣٧٣ ٤١٠ ١ ٥٦٩ ١
 رمدغشق ٠٫٠٠٤٢٦ ٥٣ ٥٩
 مالوي ٠٫٠٠٢٨٤ ٣٥ ٣٩

 ماليزيا ٠٫٣٣٤٠٧ ١٤٢ ٤ ٦١٠ ٤
 ملديف ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 مايل ٠٫٠٠٢٨٤ ٣٥ ٣٩
 مالطة ٠٫٠٢١٣٢ ٢٦٤ ٢٩٤
 موريتانيا ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 موريشيوس ٠٫٠١٥٦٤ ١٩٤ ٢١٦

 املكسيك ١٫٥٤٣٨٥ ١٤٤ ١٩ ٣٠٥ ٢١
 موناكو ٠٫٠٠٥٦٩ ٧١ ٧٩
 منغوليا ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 املغرب ٠٫٠٦٢٥٥ ٧٧٦ ٨٦٣
 موزامبيق ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 ميامنار ٠٫٠١٠٠٠ ١٢٤ ١٣٨
 ناميبيا ٠٫٠٠٩٩٥ ١٢٣ ١٣٧
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  اليونيدو مبالغ االشتراكات

 )باليورو( )والربالد(
  املقررةاألنصبة
 ٢٠٠٤لعام 

 )النسبة املئوية(
 الدول األعضاء

    
 نيبال ٠٫٠٠٥٦٩ ٧١ ٧٩

 هولندا ٢٫٤٧٠٧٣ ٦٣٨ ٣٠ ٠٩٦ ٣٤
 نيوزيلندا ٠٫٣٤٢٦٠ ٢٤٨ ٤ ٧٢٨ ٤

 نيكاراغوا ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 النيجر ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤

 نيجرييا ٠٫٠٩٦٦٧ ١٩٩ ١ ٣٣٤ ١
 النرويج ٠٫٩١٨٣٥ ٣٨٨ ١١ ٦٧٣ ١٢
 ُعمان ٠٫٠٨٦٧٢ ٠٧٥ ١ ١٩٧ ١
 باكستان ٠٫٠٨٦٧٢ ٠٧٥ ١ ١٩٧ ١
 بنما ٠٫٠٢٥٥٩ ٣١٧ ٣٥٣
 بابوا غينيا اجلديدة ٠٫٠٠٨٥٣ ١٠٦ ١١٨
 باراغواي ٠٫٠٢٢٧٥ ٢٨٢ ٣١٤

 بريو ٠٫١٦٧٧٥ ٠٨٠ ٢ ٣١٥ ٢
 الفلبني ٠٫١٤٢١٦ ٧٦٣ ١ ٩٦٢ ١
 بولندا ٠٫٥٣٧٣٦ ٦٦٣ ٦ ٤١٦ ٧
 الربتغال ٠٫٦٥٦٧٨ ١٤٥ ٨ ٠٦٤ ٩
 قطر ٠٫٠٤٨٣٣ ٥٩٩ ٦٦٧

 مجهورية كوريا ٢٫٦٣١٣٧ ٦٢٩ ٣٢ ٣١٢ ٣٦
 مجهورية مولدوفا ٠٫٠٠٢٨٤ ٣٥ ٣٩

 رومانيا ٠٫٠٨٢٤٥ ٠٢٢ ١ ١٣٨ ١
 االحتاد الروسي ١٫٧٠٥٩١ ١٥٤ ٢١ ٥٤١ ٢٣

 رواندا ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 سانت كيتس ونيفيس ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 سانت لوسيا ٠٫٠٠٢٨٤ ٣٥ ٣٩
 سانت فنسنت وجزر غرينادين ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 يبـسان تومي وبرينسي ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤

 اململكة العربية السعودية ٠٫٧٨٧٥٦ ٧٦٦ ٩ ٨٦٨ ١٠
 السنغال ٠٫٠٠٧١١ ٨٨ ٩٨
 صربيا واجلبل األسود ٠٫٠٢٨٤٣ ٣٥٣ ٣٩٢
 سيشيل ٠٫٠٠٢٨٤ ٣٥ ٣٩
 سرياليون ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 سلوفاكيا ٠٫٠٦١١٣ ٧٥٨ ٨٤٤

 سلوفينيا ٠٫١١٥١٥ ٤٢٨ ١ ٥٨٩ ١
 الصومال ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤

 أفريقياجنوب  ٠٫٥٨٠٠١ ١٩٢ ٧ ٠٠٤ ٨
 اسبانيا ٣٫٥٨٠٦٤ ٤٠٠ ٤٤ ٤١٢ ٤٩
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  اليونيدو مبالغ االشتراكات

 )باليورو( )والربالد(
  املقررةاألنصبة
 ٢٠٠٤لعام 

 )النسبة املئوية(
 الدول األعضاء

    
 سري النكا ٠٫٠٢٢٧٥ ٢٨٢ ٣١٤
 السودان ٠٫٠٠٨٥٣ ١٠٦ ١١٨
 سورينام ٠٫٠٠٢٨٤ ٣٥ ٣٩
 سوازيلند ٠٫٠٠٢٨٤ ٣٥ ٣٩

 السويد ١٫٤٥٩٦٢ ١٠٠ ١٨ ١٤٢ ٢٠
 سويسرا ١٫٨١١١١ ٤٥٨ ٢٢ ٩٩٣ ٢٤
 اجلمهورية العربية السورية ٠٫١١٣٧٣ ٤١٠ ١ ٥٦٩ ١

 طاجيكستان ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 تايلند ٠٫٤١٧٩٥ ١٨٣ ٥ ٧٦٨ ٥
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ٠٫٠٠٨٥٣ ١٠٦ ١١٨
  ليشيت-تيمور  ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 توغو ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 تونغا ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤
 نيداد وتوباغوتري ٠٫٠٢٢٧٥ ٢٨٢ ٣١٤
 تونس ٠٫٠٤٢٦٥ ٥٢٩ ٥٨٩

 تركيا ٠٫٦٢٥٥٠ ٧٥٧ ٧ ٦٣٢ ٨
 تركمانستان ٠٫٠٠٤٢٦ ٥٣ ٥٩
 أوغندا ٠٫٠٠٧١١ ٨٨ ٩٨

 أوكرانيا ٠٫٠٧٥٣٤ ٩٣٤ ٠٤٠ ١
 االمارات العربية املتحدة ٠٫٢٨٧١٦ ٥٦١ ٣ ٩٦٣ ٣

 اململكة املتحدة ٧٫٨٦٩٩٤ ٥٨٨ ٩٧ ٦٠٥ ١٠٨
  املتحدةزانياـمجهورية تن ٠٫٠٠٥٦٩ ٧١ ٧٩

 أوروغواي ٠٫١١٣٧٣ ٤١٠ ١ ٥٦٩ ١
 أوزبكستان ٠٫٠١٥٦٤ ١٩٤ ٢١٦
 فانواتو ٠٫٠٠١٠٠ ١٢ ١٤

 زويالـنـف ٠٫٢٩٥٦٩ ٦٦٧ ٣ ٠٨١ ٤
 فييت نام ٠٫٠٢٢٧٥ ٢٨٢ ٣١٤
 اليمن ٠٫٠٠٨٥٣ ١٠٦ ١١٨
 زامبيا ٠٫٠٠٢٨٤ ٣٥ ٣٩
 زمبابوي ٠٫٠١١٣٧ ١٤١ ١٥٧

   ) دولة عضوا١٧١(اجملموع   ١٠٠٫٠٠٠٠٠ ٠٠٠ ٢٤٠ ١ ٠٠٠ ٣٨٠ ١
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


