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  حملة جمملة-أوال
 
مارس / آذار ٣١ميكن تلخيص الوضع املايل حىت  -١

 : بالنقاط الرئيسية التالية ٢٠٠٥

بلغ صايف اإلنفاق يف امليزانية العادية خالل  )أ( 
 ما قيمته  ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنة األوىل من فترة السنتني 

 يف املائة من  ٨١,١، أو  ٢٠٠٤ مليون يورو يف عام   ٥٧,٣
-املقرر م ع (٢٠٠٤عام تقديرات صايف امليزانية املعتمدة ل 

 مليون يورو، أو  ٧٩,٦وقد أُنفق ). ، معدل١٧-م /١٠
مارس   / آذار ٣١ يف املائة من االعتماد حىت تاريخ     ٥٤,٩
 ؛ ٢٠٠٥

  ٨,٨بلغ اإلنفاق يف امليزانية العملياتية  )ب( 
وقد بلغت ايرادات تكاليف  . ٢٠٠٤مليون يورو يف عام 

ورو خالل عام   ماليني ي٩,٣الدعم وغريها من اإليرادات  
، مما أدى إىل زيادة حجم احتياطي امليزانية العملياتية      ٢٠٠٤

 إىل  ٢٠٠٤يناير   / كانون الثاين  ١ ماليني يورو حىت   ٣,١من 
. ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول٣١ ماليني يورو حىت  ٣,٧

 ٣,٨وأدت إيرادات تكاليف الدعم اإلضافية اليت بلغت   
مليون يورو يف الربع   ١,٩ماليني يورو والنفقات اليت بلغت 

 إىل زيادة إضافية يف حجم احتياطي    ٢٠٠٥األول من عام 
 امليزانية العملياتية؛ 

  ٢٠٠٤بلغ اإلنفاق يف إدارة املباين يف عام  )ج( 
 يف املائة من  ٧٣,٣ مليون يورو، أو  ١٧,٤ما قيمته  

وحىت املوعد الفاصل، . االعتمادات املخصصة لتلك السنة 
 يف املائة من اعتمادات   ٥٤,٦ته  كان قد أُنفق ما نسب  

 السنتني؛ 

بلغ حجم املوارد النقدية يف امليزانية العادية  )د( 
 مليون ٥٠,٦) مبا يف ذلك صندوق رأس املال املتداول   (

/  آذار٣١وعلى سبيل املقارنة، بلغ الرصيد النقدي يف . يورو

 مليون يورو   ٤١,٦ ما قيمته   ٢٠٠٣ و٢٠٠٤مارس 
  التوايل؛ مليون يورو على ٤٩,٩ و

بلغت نسبة حتصيل االشتراكات املقررة      )ه( 
  ٤٨,٨ يف املائة، مقابل ٥٨,٦ ما مقداره ٢٠٠٥لعام 

  على التوايل؛ ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ يف املائة للعامني  ٦٧,٦ و

بلغت نسبة حتصيل متأخرات السنوات  )و( 
.  يف املائة  ٢,٣السابقة، مقارنة باشتراكات السنة احلالية،  

مارس من العامني   / آذار ٣١ل حىت وكانت نسبة التحصي 
 يف   ١,٦ مقارنة باشتراكات هاتني السنتني،      ٢٠٠٣ و٢٠٠٤
  يف املائة على التوايل؛ ٠,٩املائة و

  ١٤٥,٢بلغت االشتراكات غري املسددة     )ز( 
مليون يورو حسبما هو مبين يف املرفق األول هلذه الوثيقة 

على   مليون يورو مستحقّة  ٦٩,٢منها متأخرات مقدارها  (
 مليون يورو مستحقّة على ٢,١الواليات املتحدة األمريكية و 

/  آذار  ٣١أما املبالغ غري املسددة حىت   ). يوغوسالفيا السابقة
  ١٤٩,٢ فقد بلغت ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤مارس من العامني 

  مليون يورو على التوايل؛ ١٣٢,٥ مليون يورو و

بلغ حجم صندوق رأس املال املتداول  )ح( 
 يورو  ٩٢ ٨٣٦ إالّ أن مبلغا مقداره . يورو٧ ٤٢٣ ٠٣٠

 كما دفعت فواتري  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣١مل يسدد حىت  
.  يورو تتعلق بالتحسينات األمنية ٤٨ ٣٢٤بلغت قيمتها 

 إىل املدير العام    ٤-م /٢٩-طلب الس يف مقرره م ت ص   (
الوثيقتان   (أن يسحب املبلغ الضروري مؤقتا من الصندوق  

 ؛ ))12 وPBC.21/11 – 12و IDB.30/11املرجعيتان  

بلغت األرصدة غري املنفقة من االعتمادات     )ط( 
وإيرادات الفوائد املصرفية املتجاوزة لتقديرات امليزانيـــة  

 يورو؛ وقد وزعت احلصص على الدول   ٨٠٣ ٤٤١
 .٢٠٠٥األعضاء املستحقّة مع اشتراكات عام   
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  امليزانيتان العادية والعملياتية،-ثانيا 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
 
سار تنفيذ الربنامج وامليزانيتني يف السنة األوىل من    -٢

وبالنظر إىل احلجم  . فترة السنتني على النحو املرسوم له  
املخفّض للميزانية العادية اإلمجالية املوافق عليها، مقرونا   

 يف املائة وإىل  ٩٢بنسبة حتصيل متوقعة لالشتراكات مقدارها   
 والذي درج ٢٠٠٤ الوضع النقدي للمنظمة يف مستهل عام

على أن يكون سليما خبالف ذلك، ووفق على اإلفراج عن 
 يف املائة من اإلنفاق   ٨٩خمصصات بلغ متوسطها حنو 
، مبا يف ذلك حصة   ٢٠٠٤اإلمجايل املقرر يف األصل لعام  
ويف حني أفرج عن املوارد . اليونيدو يف خدمات إدارة املباين 

عادي للتعاون التقين  بكاملها لبندي امليزانية، الربنامج ال   
واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا، ووفق على معدالت خمفّضة   
من املخصصات يف كل وجه من أوجه اإلنفاق األخرى، أي    

  يف املائة لتكاليف املوظفني والتكاليف غري املباشرة،        ٩٠
 يف املائة للتدريب  ٦٠ يف املائة لسفر املوظفني و ٧٠و

 .جتماعات فرق اخلرباء يف املائة ال  ٥٠واملستشارين و 

ووصل حجم صايف اإلنفاق من امليزانية العادية يف      -٣
ويعادل هذا املبلغ .  مليون يورو ٥٧,٣ إىل  ٢٠٠٤عام 
 يف املائة من تقديرات صايف امليزانية املوافق عليها لعام      ٨١,١
 ويف السنة األوىل من فترة السنتني السابقة . ٢٠٠٤

ويعزى    .  يف املائة ٩٠,١ سجلت نسبة تنفيذ قدرها) ٢٠٠٢(
 إىل مجلة ٢٠٠٤هذا االخنفاض يف نسبة التنفيذ خالل عام  

فقد كان من الضروري وضع ختطيط مايل متآن . عوامل
لتحقيق اإلنطالق الصحيح التفاق التعاون بني اليونيدو 
وبرنامج األمم املتحدة االمنائي فيما يتصل بإقامة مكاتب   

وكانت تكاليف    . ٢٠٠٥اليونيدو املصغرة خالل عام 
 بسبب  ٢٠٠٢املوظفني العامة أدىن مما كانت عليه يف عام  

وقد أُعيدت برجمة بعض األنشطة . اخنفاض تبدل املوظفني
وبلغت تكاليف  . ٢٠٠٥املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات لعام 

 يف املائة من ميزانية اإلنفاق    ٧٢التشغيل املتكبدة ما يعادل    

 جزئيا إىل اإلنفاق املؤجل، ولكنه ويعود ذلك. املقترحة أصال
يعود كذلك إىل حتقيق وفورات يف التكلفة يف بعض بنود  

 .امليزانية، كالطباعة  

وبلغ جمموع خمصصات امليزانية العادية لفترة السنتني       -٤
 ٨٩، أي ٢٠٠٥مارس / آذار٣١ مليون يورو حىت  ١٣٠,٣

  ٧٩,٦ق يف املائة من ميزانية اإلنفاق اإلمجالية، وبلغ اإلنفا
وكان    .  يف املائة من امليزانية ٥٤مليون يورو، أي ما يعادل  

مارس   / آذار ٣١ يف املائة يف ٥٧,٧مؤشر اإلنفاق نفسه  
٢٠٠٢. 

ووصلت قيمة أنشطة التعاون التقين املنفّذة يف عام  -٥
 مليون دوالر، مسجلة حتسنا بقيمة    ٩٨,٨ إىل ٢٠٠٤
 ٢٠٠٢يف عـــام  مليون دوالر مقارنة حبجم التنفيـــذ    ١٧,٢

، أي السنة األوىل من فترة السنتني     ) مليون دوالر  ٨١,٦(
، الذي بلغ ٢٠٠٣ومقارنة حبجم التنفيذ يف عام . السابقة
 زيادة    ٢٠٠٤ مليون دوالر، سجل التنفيذ يف عام    ٩٤,٦

 ماليني دوالر تعود بشكل رئيسي، فيما يبدو،       ٤تربو على  
انية وبروتوكول    إىل الزيادة يف أرصدة الصناديق االستئم   

. مونتريال مع اخنفاض طفيف يف صندوق التنمية الصناعية    
وفضال عن ذلك، وصل حجم التنفيذ يف الربنامج العادي  

 ماليني دوالر، يف     ٤,٩ إىل ٢٠٠٤للتعاون التقين يف عام   
.  ماليني دوالر  ٤,٧ إىل  ٢٠٠٣حني وصل هذا التنفيذ يف  

 العادي للتعاون  وعلى سبيل املقارنة بالتنفيذ يف الربنامج 
، أي السنة األوىل من فترة السنتني      ٢٠٠٢التقين يف سنة 

 مليون دوالر، يشري التنفيذ    ١,٦السابقة، الذي بلغت قيمته 
 إىل تنفيذ أكثر توازنا خالل   ٢٠٠٤يف ذلك الربنامج يف عام  

فترة السنتني، ويعود ذلك بوجه عام إىل فتح حساب خاص 
 .ينللربنامج العادي للتعاون التق

وبلغت إيرادات امليزانية العملياتية من تكاليف   -٦
الدعم املتأتية من تنفيذ أنشطة التعاون التقين ومن مصادر 

وبلغت النفقات . ٢٠٠٤ ماليني يورو يف عام   ٩,٣أخرى 
لنفس الفترة   ) التكاليف املوظفية وتكاليف املكاتب امليدانية   (
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 مليون ٠,٥ ماليني يورو، مما أدى إىل فائض مقداره  ٨,٨
ومن مثّ زاد حجم احتياطي امليزانية  . ٢٠٠٤يورو يف عام 
يناير   / كانون الثاين  ١ ماليني يورو يف  ٣,١العملياتية من 

ديسمرب   / كانون األول  ٣١ ماليني يورو يف  ٣,٧ إىل  ٢٠٠٤
٢٠٠٤. 

وكانت املخصصات األولية يف امليزانية العملياتية يف   -٧
 يف املائة من   ٦٨ي  ماليني يورو، أ ٧,٤ هي  ٢٠٠٥عام 

ومع بلوغ حجم تنفيذ . ٢٠٠٥التقديرات املوافق عليها لعام 
 ٣١ مليون يورو يف ٣٩,٨مشاريع التعاون التقين 

، وصلت اإليرادات يف الربع األول إىل  ٢٠٠٥مارس  /آذار
  ٣٠,٩وعلى سبيل املقارنة، بلغ التنفيذ .  ماليني يورو ٣,٨

د سجلت وق. ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١مليون دوالر يف  
 يف املائة من   ٢٦( مليون يورو  ١,٩نفقات بقيمة 

 مليون يورو  ١,٩، مما أدى إىل فائض بقيمة    )املخصص
وبذا زاد  . ٢٠٠٥خالل الشهور الثالثة األوىل من عام  

 ١ ماليني يورو يف ٣,٧احتياطي امليزانية العملياتية من  
  ٣١ ماليني يورو يف  ٥,٥ إىل  ٢٠٠٥يناير   /كانون الثاين 

 .٢٠٠٥مارس  /ارآذ

وجيري تنفيذ ميزانية خدمات إدارة املباين وفقا خلطة     -٨
 ما قيمته   ٢٠٠٤فقد بلغت النفقات يف عام . العمل السارية

 يف املائة من ٧٣,٣ مليون يورو، أي ما يعادل   ١٧,٤
وعلى سبيل املقارنة، بلغت النفقات   . ٢٠٠٤اعتمادات عام  
رة السنتني    السنة األوىل من فت- ٢٠٠٢أيضا يف عام 

.  يف املائة من اعتمادات تلك السنة٧٣,٣ حنو -السابقــة 
وتعزى نسبة التنفيذ املتواضعة هذه إىل التأخر يف بدء أعمال 
إزالة األسبستوس، مما أدى بدوره إىل التأخر يف أعمال 

. الصيانة اليت يتعين القيام ا بالتزامن مع إزالة األسبستوس  
 اآلن بثبات وفقا للجدول الزمين    ولكن هذه األعمال تسري  

 يف املائة حىت ٥٤,٦وقد أُنفق من اعتماد السنتني . اجلديد
 . يف املائة قبل سنتني ٥٨,٤، مقابل   ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣١
  

  احتياطي امليزانية العملياتية-ثالثا
 
شرحت النقاط الرئيسية للمبادئ التوجيهية للسياسة  -٩

زانية العملياتية يف الوثيقة  العامة املتعلقة باحتياطي املي  
PBC.11/7ره م ت صا يف مقر لس علما١٤- وأحاط ا /

ووفقا هلذه املبادئ، يتعني أن يكون حجم احتياطي   . ١٢-م
 يف املائة من النفقات املقدرة ١٥امليزانية العملياتية مساويا لـ 

 .لفترة السنتني 

وعلى هذا األساس، سيكون احلجم املناسب  -١٠
 ماليني    ٣,٠٣ هو  ٢٠٠٧-٢٠٠٦اطي فترة السنتني   الحتي
،   ٢٠٠٥وتبعا ألداء امليزانية العملياتية خالل عام   . يورو

 وفقا لألغراض - إذا لزم األمر  -سيستخدم أي فائض 
 .واإلجراءات احملددة للميزانية العملياتية

  
  االشتراكات املقررة-رابعا

 
  املبالغ احملصلة-ألف

 
 دولة عضوا، منها ست دول   ٣٨ه سدد ما جمموع  -١١

 دولة  ٤٢وسددت  . من أقل البلدان منوا، كامل اشتراكاا  
عضوا، منها مخس من أقل البلدان منوا، جزءا من اشتراكاا      

. ٢٠٠٥أو قيدت تسوياا حلساب اشتراكاا عن سنة  /و
/  املبالغ احملصلة يف الفترة من كانون الثاين   ١ويبين اجلدول 

 . موزعة حسب قوائم الدول٢٠٠٥مارس  /آذار يناير إىل  
  

 االشتراكات غري املسددة -باء
 

يرد يف مرفق هذه الوثيقة بيان احلالة التفصيلة   -١٢
. ٢٠٠٥مارس  / آذار  ٣١لالشتراكات غري املسددة حىت   

 جدول األنصبة املقررة واالشتراكات     ٢ويتضمن اجلدول 
ة حسب  موزع ٢٠٠٥مارس   / آذار ٣١غري املسددة حىت   

 .قوائم الدول
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 ٢٠٠٥مارس / آذار–يناير / املبالغ احملصلة، كانون الثاين-١اجلدول 
 )هاتمباليني اليورو(

 *قائمة الدول عن السنة اجلارية عن السنوات السابقة اموع
 ألف ٢,٠١ ٠,٤٠ ٢,٤١
 باء ٣٧,٦٥ ٠,٠٠ ٣٧,٦٥
 جيم ٠,٠٣ ٠,٠٤ ٠,٠٧
 دال ١,٨٩ ١,١٨ ٣,٠٧
 أخرى ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٠١
 الواليات املتحدة األمريكية  ٠,٠٠ ٠,٠١ ٠,٠١

 )السابقة(يوغوسالفيا    
 اموع ٤١,٥٨ ١,٦٤ ٤٣,٢٢

 .GC.10/18يف الوثيقة حسب ورودها  *
  

  جدول األنصبة املقررة واالشتراكات غري املسددة -٢اجلدول 
 ٢٠٠٥مارس / آذار٣١حىت 

 
  )مباليني اليوروهات(

عن السنوات السابقة اموع  عن السنة اجلارية
 قررةاألنصبة امل جدول

 *قائمة الدول (%) 
 ألف ١٠,٨٢٨٤٩ ٥,٦٨ ٧,١١ ١٢,٧٩
 باء ٧٨,١٥١٨٦ ١٧,٨٤ ٠,٠٠ ١٧,٨٤
 جيم ٧,٨٢٧١٩ ٥,٥٣ ٢٧,١٧ ٣٢,٧٠
 دال ٣,١٨٧٢٠ ٠,٣٧ ٩,٧٢ ١٠,٠٩
 أخرى ٠,٠٠٥٢٦ ٠,٠٠ ٠,٤٨ ٠,٤٨
 وع الفرعي  ام ١٠٠,٠٠٠٠٠ ٢٩,٤٢ ٤٤,٤٨ ٧٣,٩٠
 الواليات املتحدة األمريكية  ٠,٠٠ ٦٩,١٩ ٦٩,١٩
 )السابقة(يوغوسالفيا  ٠,٠٠ ٢,٠٨ ٢,٠٨

١٤٥,١٧  اموع ١٠٠ ٢٩,٤٢ ١١٥,٧٥

.GC.10/18حسب ورودها يف الوثيقة  *

  حقوق التصويت -خامسا
ووفقا ملا هو مبني يف مرفق هذه الوثيقة كانت  -١٣

مارس   / آذار٣١قة يف  دولة عضوا معل٤٨حقوق تصويت 
) باء  (٥-٥ من الدستور والبند ٢-٥، مبوجب املادة   ٢٠٠٥

 .٣من النظام املايل على النحو املبين يف اجلدول 
 

  حالة حقوق التصويت املعلّقة،-٣اجلدول 
  ٢٠٠٥مارس / آذار٣١يف 

  عدد الدول األعضاء
 أعضاء ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣
 املؤمتر العام ٤٨ ٤٧ ٥٣
 التنمية الصناعيةجملس  ٣ ٢ ٣
 جلنة الربنامج وامليزانية ١ ١ ٢
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ولكي تسترد هذه الدول األعضاء حقها يف   -١٤
، جيب عليها أن تسدد  ٢٠٠٥التصويت يف ما تبقى من سنة 

 والسنوات السابقة، مبا يف   ٢٠٠٢كامل اشتراكاا عن سنة  
ذلك السلف إىل صندوق رأس املال املتداول، وأن تسدد   

ويبلغ احلد . ٢٠٠٣ من اشتراكاا عن سنة  كذلك جزءا
األدىن موع املبالغ اليت يتعين على هذه الدول سدادها 

 . يورو٢٧ ٧٧٦ ٥٢٠
  

 تنفيذ توصيات الفريق املعين -سادسا
 بسداد االشتراكات يف أواا

 باجياز الوضع احلايل للدول األعضاء  ٤يبين اجلدول  -١٥
لتسوية اشتراكاا غري    اليت أبرمت ترتيبات خطط سداد   

وقد دفعت بيالروس قسطها املستحق الثالث . املسددة 
واألخري وبذلك تكون قد جنحت يف تسوية كل اشتراكاا   

ومثة مفاوضات جارية حاليا مع عدد من الدول   . غري املسددة  
األعضاء، وخصوصا مجهورية مولدوفا وطاجيكستان   

رى اليت عليها والدول األعضاء األخ. ومالوي ونيكاراغوا
متأخرات مدعوة إىل النظر يف تقدمي خطط سداد لتخفيض   

 .اشتراكاا غري املسددة بشكل مطّرد    
  

  نظم احلوافز واجلزاءات
 ، ١٤، الفقرة IDB.29/8ووفقا ملا جاء يف الوثيقة  -١٦
، تتابع األمانة   PBC.19/CRP.5، و  ١٦، الفقرة  IDB.28/10و

ئر مؤسسات منظومة عن كثب التطورات اجلديدة يف سا
وقد ضمنت جلنة . األمم املتحدة فيما يتصل ذا املوضوع

االشتراكات تقريرها املقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا        
 :املعلومات التالية) A/59/11(التاسعة واخلمسني 

 
 

 ٢٠٠٥مارس / آذار٣١ حالة خطط السداد يف -٤اجلدول 
 )املبالغ باليوروهات(

 

/ وعاملبلغ املدف
القسط املستحق ٢٠٠٥املستحق 

موعد استحقاق القسط 
بالسنوات/املدة ٢٠٠٥يف 

املبلغ غري املسدد 
٣١/٣/٠٥حىت 

/ املبالغ املستلمة
املستحقّة يف 
٢٠٠٥ 

جمموع املتأخرات
*املشمولة باخلطة  الدولة العضو

 أفغانستان ٩٠ ٦١٥ ١٨ ٦٩١ ٥٣ ٩٤١ مخس فرباير/شباط الثاين مارس /آذار
 أذربيجان ١ ٢٦٩ ٢٤٧ ١٣٠ ٩٦٥ ١ ٠١٩ ٣١٢ عشر مايو /أيار الثالث جمدول

يناير /كانون الثاين  بيالروس ٤٥٢ ٣٧٣ ١٦٩ ٩٦٨ ٠ ثالث سبتمرب /أيلول األخري/الثالث
 كازاخستان ٥٢٤ ١٠٦ ١٢٧ ٣٢٨ ٣٠٢ ٨٧٨ مخس أكتوبر/تشرين األول الثاين فرباير /شباط
 ليتوانيا ٤٣٤ ٢٤١ ١٠٠ ٩٩١ ٢٦٨ ٤٨٤ مخس ديسمرب/كانون األول الثالث جمدول

 سرياليون ٨٣ ٠٧٨ **١٧ ٥٨٧ ١ ٨٠٧ مخس  ديسمرب/كانون األول الثاين **
 سلوفينيا ٤١٤ ٥٣٢ ١٩٦ ٤٢٣ ٣١٠ ٩٢٣ ثالث ديسمرب/كانون األول الثاين جمدول
 أوكرانيا ٩ ٧١١ ٢٣٦ ١ ٠٢٥ ٥١٠ ٤ ٨٦٠ ٠٩٥ عشر أكتوبر/تشرين األول اخلامس مارس /آذار

    ١٢ ٨٩٦ ٣٥٠ ١ ٧٦٩ ٨٧٦ ٦ ٨١٥ ٦٣٣   اموع
 .جمموع مبلغ املتأخرات عند توقيع اخلطة، باإلضافة إىل االشتراكات املقررة للسنة احلالية * 
سنة فاخنفض  يورو خالل هذه ال٦٥ ٢٠٠ولكن مت استالم مبلغ امجايل قدره .  يورو١٧ ٥٨٧كان املبلغ املستحق هو : سرياليون ** 

 . يورو١ ٨٠٧املبلغ غري املسدد إىل  
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معلومـــات عـــن الـــتدابري الـــيت تســـتخدمها   )أ( 
ــتحدة للتشــجيع عــلى تســديد     مؤسســات مــنظومة األمــم امل

ــررة  ــتراكات املق ــارت  : االش ــن بــني   ١٣وقــد أش  مــنظمة م
ــيها       ــا فـ ــها، مبـ ــيت مت استعراضـ ــرة الـ ــع عشـ ــنظمات األربـ املـ

 املفروضــة، إىل فقــدان حــق اليونــيدو، حتــت نــوع اجلــزاءات 
ــويت ــزاءات   . التصـ ــنظمات إىل جـ ــذه املـ ــري إحـــدى هـ وتشـ
الوثـائق مث حقـوق التمثـيل ففقـدان حق احلصول           : تصـاعدية 

وفضـال عـن ذلـك، تشري       . عـلى التدريـب واملسـاعدة التقنـية       
منظمــتان إىل أهلـــية الترشــيح لالنـــتخاب اضــافة إىل فـــرض    

 االشتراك يف   وتفرض بعض املنظمات جزاءات متنع    . الفوائـد 
عضـوية اهليـئات التشـريعية واحلصـول عـلى أي حصـص من              

وقــد خلــص بعــض أعضــاء اللجــنة إىل أن جتــربة    . الفوائــض
ــتدابري الكاحبــة أو اجلــزاءات هــي     تلــك املــنظمات تــبني أن ال
أكـــثر فعالـــية مـــن احلوافـــز أو املكافـــآت يف التشـــجيع عـــلى 

 وكــان ألعضــاء آخــرين رأي. تســديد االشــتراكات املقــررة
آخـر، إذ أشــاروا إىل اخــتالف طبـيعة هــذه املــنظمات ونظــم   

 تقريرها لألنصبة؛

كانـــــت اللجـــــنة قـــــد درســـــت خمـــــتلف   )ب( 
املقـترحات املقدمـة، كعـدم أهلـية الدول األعضاء اليت عليها            
مـتأخرات ألن تنتخـب لعضوية اللجان وغريها من اهليئات،          
وتقيــيد اســتفادة مواطــين وشــركات هــذه الــدول مــن فــرص  

وقررت اللجنة  . عـيني واالشتراء اليت تتيحها األمم املتحدة      الت
أن متســك عـــن مواصـــلة الــنظر يف هـــذه املقـــترحات ريـــثما   
تصــدر عــن اجلمعــية العامــة توجــيهات أكــثر حتديــدا ــذا        

ــأن ــتأخرات أو   . الشـ ــلى املـ ــد عـ ــتعلق بفـــرض فوائـ ــيما يـ وفـ
مقايسـتها، فلـو مـا قـررت اجلمعية العامة إدخال نظام فرض             

 عـلى املـتأخرات، ينـبغي أن تكـون النسـبة الـيت حتدد            الفوائـد 
منخفضـة وأال تكون مبفعول رجعي وأال تتعدى هذه النسبة          

ــة١الســنوية  ــتراح   .  يف املائ ــنظر يف االق وستواصــل اللجــنة ال
ــد     ــرادات الفوائ ــأة خبصــم أو حصــة مــن اي الداعــي إىل املكاف
املصـرفية عـلى املدفوعـات الـيت تصـل يف غضـون فترة حمددة               

 تـاريخ صدور األنصبة املقررة، ولتكن مثال ثالثة أشهر،          مـن 

ــنما يفــرض جــزاء عــلى املدفوعــات الــيت تصــل     ــترة بي بعــد ف
ومل تكن  . حمددة أخرى، ولتكن تسعة أشهر على سبيل املثال       

اجلمعــية العامــة قــد اعــتمدت أيــة توصــية مــن توصــيات جلــنة   
 ).٢٠٠٤يوليه /  متوز٧(االشتراكات لدى صدور هذا التقرير 

  
  املتأخرات املستحقة على دول أعضاء سابقة

ــلى     -١٧ ــيدو عـ ــتحقة لليونـ ــبالغ املسـ ــلي املـ ــيما يـ ــرد فـ تـ
 :الواليات املتحدة

 يورو٦٩ ١٩٠ ٥٢٥
 االشتراكات املقررة عن األعوام

)  ١٩٩٦-١٩٩٤( 

يورو ٩٥٦ ٧٥٣
 مبوجب اتفاق(ضرائب الدخل 
 )  رد الضرائب

   اموع  يورو ٧٠ ١٤٧ ٢٧٨
تابع األمانـــة مســـألة دفـــع هـــذه االشـــتراكات     وتـــ -١٨

املـتأخرة مـع املمـثل الدائـم للواليات املتحدة األمريكية لدى            
وقد أكدت البعثة الدائمة يف رسالة      . األمـم املـتحدة يف فييـنا      

 بأن الواليات املتحدة ال ٢٠٠٤أغسـطس  / آب ١٣مؤرخـة   
بدت تـزال ملـتزمة بالوفـاء بالـتزاماا املالـية جتاه اليونيدو، وأ            

ــيام         ــين حمــدد للق ــار زم ــاء إط ــن إعط ــنها م ــدم متك أســفها لع
 .بذلك

 وتــــــبلغ مــــــتأخرات يوغوســــــالفيا الســــــابقة إىل    -١٩
ــورو ٢ ٠٨١ ٥٩٩ ــأت  ). ٢٠٠١-١٩٩٤( يــ ــد أرجــ وقــ

اجلمعــــية العامــــة لألمــــم املــــتحدة الــــنظر يف مســــألة هــــذه  
ــا     ــن دورـ ــزء األول مـ ــددة إىل اجلـ ــري املسـ ــتراكات غـ االشـ

 .تأنفةالتاسعة واخلمسني املس
  

 أرصدة االعتمادات غري املنفقة واإليرادات -سابعا
اآلتية من الدول اجلديدة العضوية وايرادات 
 الفوائد املصرفية الزائدة عن تقديرات امليزانية

 
وردت معلومـات مفصـلة عـن أرصـدة االعتمادات           -٢٠

غـري املــتفقة واإليـرادات اآلتــية مـن الــدول اجلديـدة العضــوية     
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ئـد املصـرفية الـزائدة عـن تقديرات امليزانية يف       وايـرادات الفوا  
 .IDB.29/8  وIDB.28/10الوثيقتني 

 
/  كانون الثاين١املبالغ املوزعة على الدول األعضاء يف 

 ٢٠٠٥يناير 
 

بلغـــت قـــيمة أرصـــدة االعـــتمادات غـــيــر املـــنفقـــة   -٢١
 ١٩٩٧-١٩٩٦ و ١٩٩٣-١٩٩٢املتصـلة بفترات السنتني     

ــد   ٢٠٠١-٢٠٠٠ و١٩٩٩-١٩٩٨و ــرادات الفوائــــ وايــــ
 يــورو، ٨٠٣ ٤٤١املصــرفية الــزائدة عــن تقديــرات امليزانــية 

ووزعــت احلصــص مــن هــذا املــبلغ بشــطريه عــلى الــدول        
أي الـيت دفعت اشتراكاا بالكامل عن       (األعضـاء املسـتحقة     

) ج(و) ب (٢-٤وفقا للبندين   ) فـترة السـنتني ذات العالقـة      
 :من النظام املايل، على النحو التايل

 
 األرصدة غري املنفقة فترة السنتني ليوروبا

١٩٩٣-١٩٩٢ ٥٧ ٢٥١  
١٩٩٧-١٩٩٦ ١٢٠ ٥٠٠  
١٩٩٩-١٩٩٨ ١٩٥ ٦٧٣  
٢٠٠١-٢٠٠٠ ١٩٨ ٣٦١  
  اموع الفرعي ٥٧١ ٧٨٥
 )Sمنحىن (ايرادات الفوائد  ٢٠٠٢ ١١٩ ٨٥١
٢٠٠٣ ١١١ ٨٠٥  
  اموع الفرعي ٢٣١ ٦٥٦
٨٠٣ ٤٤١   اموع الكلي

 
 

 
 ١دة املؤقتة غري املنفقة املستحقة التوزيع يف األرص

  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين
، بلــــغ مقــــدار املــــبالغ ٢٠٠٥مــــارس / آذار٣١يف  -٢٢

ــتة غــري املــنفقة،     ــة يف حســاب األرصــدة املؤق احملصــلة الداخل

 يـورو عن فترات     ١ ٣٣٣ ٢٢٥ يـورو، مـنه      ٢ ٩٠٣ ١٠٥
ــابقة   ــنتني الســـــ ، ١٩٩٧-١٩٩٦، ١٩٩٣-١٩٩٢(الســـــ

 يـــورو ١ ٥٦٩ ٨٨٠و) ٢٠٠١-٢٠٠٠، ١٩٩٩-١٩٩٨
ــترة  ــبلغ  . ٢٠٠٣-٢٠٠٢عـــــن الفـــ ــيوزع ذلـــــك املـــ  وســـ

ــافية غــــري  ) يــــورو٢ ٩٠٣ ١٠٥( ــتراكات إضــ ــة اشــ ، وأيــ
 عن فترات السنتني ٢٠٠٥مسـددة يـتم تسلمها خالل العام     

/  كانون الثاين  ١السـابقة، على الدول األعضاء املستحقة يف        
 . خالف ذلك، ما مل يقرر املؤمتر العام٢٠٠٦يناير 

  
  اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه -ثامنا

لعـل اللجنة تنظر يف توصية الس باعتماد مشروع          -٢٣
 :املقرر التايل

 :إن جملس التنمية الصناعية" 

حيـيط عــلما باملعلومـات املقدمــة يف الوثــيقة    )أ"( 
IDB.30/13-PBC.21/13؛ 

ــية   )ب"(  ــياطي امليزانــ يوافــــق عــــلى حجــــم احتــ
 ٣,٠٣ احملدد مببلغ    ٢٠٠٧-٢٠٠٦لياتـية لفترة السنتني     العم

 يف املائـة من النفقات املقدرة      ١٥ملـيون يـورو، أي مـا ميـثل          
 للميزانية العملياتية لفترة السنتني املذكورة؛

حيـــث الـــدول األعضـــاء والـــدول الســـابقة   )ج"( 
العضـوية الـيت مل تسـدد اشـتراكاا بعد، مبا يف ذلك السلف              

املــــال املــــتداول ومــــتأخرات الســــنوات إىل صــــندوق رأس 
الســابقة، واملــتأخرات املســتحقة علــيها حلســاب التحســينات 

 األمنية، على القيام بذلك دون ابطاء؛

يطلـب إىل املديـر العـام أن يواصـل جهوده            )د"( 
واتصـــاالته مـــع الـــدول األعضـــاء مـــن أجـــل حتصـــيل هـــذه   

 ."املتأخرات
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 املرفق 

 يزانية العاديةحالة االشتراكات املقررة يف امل
 )باليوروهات(

 ٢٠٠٥مارس / آذار٣١حىت 

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

حقوق 
 إمجايل املستحقات السنوات )أ(التصويت

املبلغ املستحق 
لصندوق رأس 
املال املتداول 
٢٠٠٥ 

االشتراكات املقررة 
 الدولة العضو غري املسددة

 أفغانستان  ٩٤١ ٥٣   ٩٤١ ٥٣ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٥ ال  ٩٩٠ ٤٥ 
 ألبانيا  ٩٧٩ ٢   ٩٧٩ ٢ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 اجلزائر  ٣٠٦ ٦٩   ٣٠٦ ٦٩ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 أنغوال  -   - - نعم  

 األرجنتني  ٦٣٣ ٥٧٣ ٦   ٦٣٣ ٥٧٣ ٦  ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٩ ال  ٩٢٠ ٥٧١ ٣ 
 أرمينيا  ٧٠٧ ٩١٤   ٧٠٧ ٩١٤ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٢ ال  ٨٢٠ ٩٠٨ 

 النمسا  -   -  - نعم  
 أذربيجان  ٣١٢ ٠١٩ ١    ٣١٢ ٠١٩ ١  ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٤ نعم  )ب(خطة سداد

 جزر البهاما  ٧٤٦ ١١    ٧٤٦ ١١ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 البحرين  ٤٧٥ ٣٥    ٤٧٥ ٣٥ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 بنغالديش  ٤٦١ ١٣    ٤٦١ ١٣ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 بربادوس  -   -  - نعم  
 بيالروس  -   -  - نعم  
 بلجيكا  ٥٩٢ ١٢٦ ١    ٥٩٢ ١٢٦ ١  )جز(٢٠٠٥ نعم  
 بليز  ٦٦٨   ٦٦٨ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 بنن  ٠٠٥ ٤    ٠٠٥ ٤ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 بوتان  -   -  - نعم  

 بوليفيا  ٥٧٤ ٢٩    ٥٧٤ ٢٩ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٢ ال  ٢٣٠ ٦ 
 البوسنة واهلرسك  ٨٤٠ ٣    ٨٤٠ ٣ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 بوتسوانا  -   -  - نعم  

 الربازيل  ٥٥٥ ٣٧٩ ٢١  ١٤٥ ٧٨  ٧٠٠ ٤٥٧ ٢١  ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٥ ال ٧٦٠ ٤٥١ ١٤ 
 بلغاريا  -   -  - نعم  
 بوركينا فاسو  -   -  - نعم  

 بوروندي  ٧٨١ ٦٧    ٧٨١ ٦٧ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٣ ال  ٨٤٠ ٦٥ 
 كمبوديا  ٩٨٣ ٧    ٩٨٣ ٧ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٢ ال  ١٠٠ ٢ 

 الكامريون  ٧١٩ ١٤    ٧١٩ ١٤ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 الرأس األخضر  ٥٢٨ ٩٧    ٥٢٨ ٩٧ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩١ ال  ٥٩٠ ٩٥ 

 مجهورية أفريقيا الوسطى  ٨٩١ ١١٢   ٨٩١ ١١٢ ٢٠٠٥-)جز(١٩٨٩ ال  ٩٥٠ ١١٠ 
 تشاد  ٩٩٨ ٩٥    ٩٩٨ ٩٥ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩١ ال  ٠٦٠ ٩٤ 

 شيلي  ٢١٤ ٤٧٩   ٢١٤ ٤٧٩ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٣ نعم  
 الصني  ٤٥٠ ٦١٠ ١    ٤٥٠ ٦١٠ ١  ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 كولومبيا  ٠١٥ ٥٣٢   ٠١٥ ٥٣٢ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٣ نعم  
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 حقوق التصويت
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االشتراكات املقررة 
 الدولة العضو غري املسددة

 جزر القمر  ٠٧٠ ١٣٦   ٠٧٠ ١٣٦ ٢٠٠٥-)جز(١٩٨٦ ال  ١٣٠ ١٣٤ 
 غومجهورية الكون  ١٩٣ ٢    ١٩٣ ٢ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٢ ال  ٢٦٠

 كوستاريكا  ٠٥١ ١٤٤   ٠٥١ ١٤٤ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٥ ال  ٧٨٠ ٨٥ 
 كوت ديفوار  ٣١١ ٥    ٣١١ ٥ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 كرواتيا  -   -  - نعم  
 كوبا  ٢٢٤ ٦٠    ٢٢٤ ٦٠ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 قربص  -   -  - نعم  
 اجلمهورية التشيكية  -   -  - نعم  
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٧٩٢ ٨    ٧٩٢ ٨ )جز(٢٠٠٥ نعم  

 مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٩٠٨ ١٢٩   ٩٠٨ ١٢٩ ٢٠٠٥-)جز(١٩٨٩ ال  ٦٤٠ ١١٨ 
 الدامنرك  ٠٤١ ٧٤٧   ٠٤١ ٧٤٧ )جز(٢٠٠٥ نعم  

 جيبويت  ٩٧٦ ٩٤    ٩٧٦ ٩٤ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩١ ال  ٠٤٠ ٩٣ 
 دومينيكا  ٨٥٠ ١    ٨٥٠ ١ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٣ نعم  

 اجلمهورية الدومينيكية  ٩٦٩ ٣٩٦ ١٠٢ ٢  ٠٧١ ٣٩٩ ٢٠٠٥-)جز(١٩٨٦ ال  ٠٧٠ ٣٣٢ 
 اكوادور  ٩٠٠ ٢٤    ٩٠٠ ٢٤ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 مصر  ٨٦٧ ٧٦    ٨٦٧ ٧٦ )جز(٢٠٠٥ نعم  

 السلفادور  ٠٤٦ ٢١٢ ٧٤٧ ١  ٧٩٣ ٢١٣ ٢٠٠٥-)جز(١٩٨٨ ال  ٨٩٠ ١٦٠ 
 غينيا االستوائية  ٠٧٠ ١٣٦   ٠٧٠ ١٣٦ ٢٠٠٥-)جز(١٩٨٦ ال  ١٣٠ ١٣٤ 

 اريتريا  ٩٣٩ ١    ٩٣٩ ١ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٣ نعم  
 اثيوبيا  -   -  - نعم  
 فيجي  ٤٥٩ ٧    ٤٥٩ ٧ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 فنلندا  -   -  - نعم  
 فرنسا  -   -  - نعم  

 غابون  ٦٠٣ ٦٦    ٦٠٣ ٦٦ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠١ ال  ٧٩٠ ٢٥ 
 غامبيا  ٤٩٧ ٧٥    ٤٩٧ ٧٥ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٢ ال  ٥٦٠ ٧٣ 

 جورجيا  ٠٤١ ٦٠٩ ١    ٠٤١ ٦٠٩ ١  ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٢ ال  ٤٢٠ ٥٩٤ ١ 
 أملانيا  ٢١٣ ٨٧٧ ٤    ٢١٣ ٨٧٧ ٤  )جز(٢٠٠٥ نعم  
 غانا  ٢١٢ ١١    ٢١٢ ١١ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٣ نعم  
 اليونان  -   -  - نعم  

 ريناداغ  ٨٨٣ ٦٧    ٨٨٣ ٦٧ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٣ ال  ٩٥٠ ٦٥ 
 غواتيماال  ٣١٢ ٢٥    ٣١٢ ٢٥ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 غينيا  ٩٣٨ ٤    ٩٣٨ ٤ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  

 بيساو-غينيا  ٢٠١ ١١٨   ٢٠١ ١١٨ ٢٠٠٥-)جز(١٩٨٨ ال  ٢٦٠ ١١٦ 
 غيانا  ١٣٣ ١    ١٣٣ ١ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 هاييت  ٩٧٢ ١    ٩٧٢ ١ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 اسهندور  -   -  - نعم  
 هنغاريا  ٥٥٩ ١١١   ٥٥٩ ١١١ )جز(٢٠٠٥ نعم  
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االشتراكات املقررة 
 الدولة العضو غري املسددة

 اهلند  -   -  - نعم  
 اندونيسيا  ٩٧٧ ١٩٩   ٩٧٧ ١٩٩ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 )  االسالمية-مجهورية (ايران   ٦٩٧ ٧٩٠   ٦٩٧ ٧٩٠ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٣ نعم  

 العراق  ٤١٠ ٩٧٢ ١  ٥٨٢ ١٠  ٩٩٢ ٩٨٢ ١  ٢٠٠٥-)جز(١٩٩١ ال  ٢٧٠ ٥٨٤ ١ 
 ايرلندا  -   -  - منع  
 اسرائيل  ٥٣٩ ٤١٦   ٥٣٩ ٤١٦ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 ايطاليا  -   -  - نعم  
 جامايكا  ٢٧٠ ٢    ٢٧٠ ٢ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 اليابان  ٨٣٧ ٥٧٩ ٧    ٨٣٧ ٥٧٩ ٧  )جز(٢٠٠٥ نعم  
 األردن  ٧٠٠ ١٥    ٧٠٠ ١٥ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  

 كازاخستان  ٨٧٨ ٣٠٢   ٨٧٨ ٣٠٢ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٩ ال  ٧٧٠ ٢٢٠ 
 كينيا  -   -  - نعم  
 الكويت  ٥٨٣ ١٤٦   ٥٨٣ ١٤٦ )جز(٢٠٠٥ نعم  

 قريغيزستان  ١٤٢ ٣٧٧   ١٤٢ ٣٧٧ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٣ ال  ٢٠٠ ٣٧٥ 
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  -   -  - نعم  
 لبنان  ٠٤٢ ١١    ٠٤٢ ١١ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 وتوليس  -   -  - نعم  

 ليربيا  ٣٩١ ١٠٧   ٣٩١ ١٠٧ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٠ ال  ٤٥٠ ١٠٥ 
 اجلماهريية العربية الليبية   ٠٣٩ ١٠٨   ٠٣٩ ١٠٨ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  

 ليتوانيا  ٤٨٤ ٢٦٨   ٤٨٤ ٢٦٨ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٧ نعم  )ب(خطة سداد
 لكسمربغ  ٦٠٦ ٧٥    ٦٠٦ ٧٥ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 مدغشقر  ٥٣١ ٣    ٥٣١ ٣ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  

 مالوي  ١٩٤ ٤٢    ١٩٤ ٤٢ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٦ ال  ٣١٠ ٣٦ 
 ماليزيا  -   -  - نعم  
 ملديف  ٩١٣   ٩١٣ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 مايل  ٣٤١ ٣    ٣٤١ ٣ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 مالطة  ٩٨٦ ١٤    ٩٨٦ ١٤ )جز(٢٠٠٥ نعم  

 موريتانيا  ٣٩٥ ١١٥   ٣٩٥ ١١٥ ٢٠٠٥-)جز(١٩٨٨ ال  ٤٦٠ ١١٣ 
 موريشيوس  ٩٩٢ ١٠    ٩٩٢ ١٠ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 *املكسيك  ٢٨٤ ٠٨٨ ١    ٢٨٤ ٠٨٨ ١  )جز(٢٠٠٥ نعم  
 موناكو  -   -  - نعم  
 منغوليا  ٢٠٥ ١    ٢٠٥ ١ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 املغرب  ١٣٥ ٤٤    ١٣٥ ٤٤ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 امبقموز  ٢٨٥ ١    ٢٨٥ ١ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 *ميامنار  ١٩٣ ٢٠    ١٩٣ ٢٠ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٣ نعم  
 ناميبيا  ٩٩٢ ٦    ٩٩٢ ٦ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 نيبال  ٧١٥ ٧    ٧١٥ ٧ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
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 هولندا  -   -  - نعم  
 نيوزيلندا  -   -  - نعم  

 نيكاراغوا  ٠٥٦ ١٣٦   ٠٥٦ ١٣٦ ٢٠٠٥-)جز(١٩٨٦ ال  ١٢٠ ١٣٤ 
 النيجر  ٥٦٣ ٩٧    ٥٦٣ ٩٧ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩١ ال  ٦٣٠ ٩٥ 

 نيجرييا  ٥٤٦ ١٤٠   ٥٤٦ ١٤٠ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٣ نعم  
 النرويج  -   -  - نعم  
 عمان  -   -  - نعم  
 باكستان  ١١٣ ٦١    ١١٣ ٦١ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 بنما  ١٣٤ ٢٦    ١٣٤ ٢٦ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 بابوا غينيا اجلديدة  ٨٠٠ ١٦    ٨٠٠ ١٦ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٣ نعم  

 باراغواي  ٦٧١ ٧١    ٦٧١ ٧١ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠١ ال  ٨١٠ ٢٤ 
 بريو  ٦٨٠ ٥٣٣   ٦٨٠ ٥٣٣ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠١ ال  ٠٠٠ ١٨٨ 

 الفلبني  ٢٣٨ ١٦٤   ٢٣٨ ١٦٤ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 بولندا  -   -  - نعم  
 الربتغال  ٤٨٤ ٤٦٣   ٤٨٤ ٤٦٣ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 قطر  ١١٦ ٦٦    ١١٦ ٦٦ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 مجهورية كوريا  ٥٣٢ ٠٩٠ ٣    ٥٣٢ ٠٩٠ ٣  ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  

 مجهورية مولدوفا  ٧٨٧ ٨٧٦   ٧٨٧ ٨٧٦ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٣ ال  ٩٠٠ ٨٧٠ 
 رومانيا  ٦٢٥ ٥٧    ٦٢٥ ٥٧ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 االحتاد الروسي  -   -  - نعم  

 رواندا  ٦٠٠ ١٠    ٦٠٠ ١٠ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٩ ال  ٦٦٠ ٨ 
 سانت كيتس ونيفيس  ٢٦٩ ١    ٢٦٩ ١ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 سانت لوسيا  ٨٧٠ ١    ٨٧٠ ١ )جز(٢٠٠٥ نعم  

 سانت فنسنت وجزر غرينادين  ٣٦١ ١١٢   ٣٦١ ١١٢ ٢٠٠٥-)جز(١٩٨٩ ال  ٤٢٠ ١١٠ 
 سيبــيسان تومي وبرين  ٠٧٠ ١٣٦   ٠٧٠ ١٣٦ ٢٠٠٥-)جز(١٩٨٦ ال  ١٣٠ ١٣٤ 

 اململكة العربية السعودية  -   -  - نعم  
 السنغال  ٩٩٠ ٤    ٩٩٠ ٤ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 صربيا واجلبل األسود  ٣٨٨ ٤٠    ٣٨٨ ٤٠ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٣ نعم  

 سيشيل  ٨٢٨ ٤٩    ٨٢٨ ٤٩ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٥ ال  ٩٤٠ ٤٣ 
 سرياليون  ٨٠٧ ١    ٨٠٧ ١ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٣ نعم  
 سلوفاكيا  -   -  - نعم  

 سلوفينيا  ٩٢٣ ٣١٠   ٩٢٣ ٣١٠ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٢ ال  ٧٠٠ ٧٣ 
 الصومال  ٠٦٩ ١٣٦   ٠٦٩ ١٣٦ ٢٠٠٥-)جز(١٩٨٦ ال  ١٣٠ ١٣٤ 

 جنوب أفريقيا  -   -  - نعم  
 اسبانيا  ٤٥٦ ٥١٢ ٢    ٤٥٦ ٥١٢ ٢  )جز(٢٠٠٥ نعم  
 سري النكا  -   -  - نعم  
 السودان  ٩٩٦ ٥    ٩٩٦ ٥ )جز(٢٠٠٥ نعم  
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املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

حقوق 
 إمجايل املستحقات السنوات )أ(التصويت

املبلغ املستحق 
لصندوق رأس 
املال املتداول 
٢٠٠٥ 

االشتراكات املقررة 
 الدولة العضو غري املسددة

 سورينام  ٥٢٢ ٤٥    ٥٢٢ ٤٥ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٦ ال  ٦٤٠ ٣٩ 
 سوازيلند  ٤٩٦ ٣    ٤٩٦ ٣ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 السويد  -   -  - نعم  
 سويسرا  -   -  - نعم  
 *اجلمهورية العربية السورية  ٠٧٠ ٨٠    ٠٧٠ ٨٠ )جز(٢٠٠٥ نعم  

 طاجيكستان  ٣٥٣ ٢٦٩   ٣٥٣ ٢٦٩ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٣ ال  ٤٢٠ ٢٦٧ 
 تايلند  -   -  - نعم  
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  ٠٥٧ ١٢    ٠٥٧ ١٢ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 *ليشيت–تيمور  ٧١٠   ٧١٠ )جز(٢٠٠٥ نعم  

 توغو  ٧٠٣ ٥٨    ٧٠٣ ٥٨ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٤ ال  ٧٧٠ ٥٦ 
 تونغا  ٦٦٨   ٦٦٨ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 ترينيداد وتوباغو  ٧٦٠ ١٥    ٧٦٠ ١٥ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 تونس  ٠٤٩ ٣٢    ٠٤٩ ٣٢ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 تركيا  ٦١٩ ٤٤٠   ٦١٩ ٤٤٠ )جز(٢٠٠٥ نعم  

 تركمانستان  ٦٩٠ ٢١٣ ٢٦٠  ٩٥٠ ٢١٣ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٥ ال  ٣٨٠ ٢٠٥ 
 أوغندا  ٣٣٩ ٥    ٣٣٩ ٥ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  

 أوكرانيا  ٠٩٥ ٨٦٠ ٤    ٠٩٥ ٨٦٠ ٤  ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٦ نعم  )ب(خطة سداد
 االمارات العربية املتحدة  ٨١٩ ٢٠١   ٨١٩ ٢٠١ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 اململكة املتحدة  -   -  - نعم  
 مجهورية تنـزانيا املتحدة  ٨٠٧ ١    ٨٠٧ ١ )جز(٢٠٠٥ نعم  

 أوروغواي  ٧١٥ ٣٠٨   ٧١٥ ٣٠٨ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠١ ال  ٥١٠ ٧٤ 
 أوزباكستان  ٣٢٤ ٤٩١   ٣٢٤ ٤٩١ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٧ ال  ٢٤٠ ٤٥٩ 

 فانواتو  ٧٥٧ ٧٩    ٧٥٧ ٧٩ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٢ ال  ٨٢٠ ٧٧ 
 فنـزويال  ٦٨٦ ٤١٧   ٦٨٦ ٤١٧ ٢٠٠٥-)جز(٢٠٠٤ نعم  
 فييت نام  ٠٣١ ١٦    ٠٣١ ١٦ )جز(٢٠٠٥ نعم  
 اليمن  ١٨٩ ١    ١٨٩ ١ )جز(٢٠٠٥ نعم  

 زامبيا  ٥٤٤ ٥٩    ٥٤٤ ٥٩ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٤ ال  ٦٦٠ ٥٣ 
 زمبابوي  ٠٣١ ٨    ٠٣١ ٨ ٢٠٠٥-)جز(١٩٩٤ نعم  

 اموع الفرعي  ٣٦٥ ٩٠١ ٧٣  ٨٣٦ ٩٢  ٢٠١ ٩٩٤ ٧٣   ٥٢٠ ٧٧٦ ٢٧ 
 )ج()سابقا(يوغوسالفيا   ٥٩٩ ٠٨١ ٢    ٥٩٩ ٠٨١ ٢  ٢٠٠١-)جز(١٩٩٠   
 :دولة غري عضو         
 )د(الواليات املتحدة األمريكية  ٥٢٥ ١٩٠ ٦٩    ٥٢٥ ١٩٠ ٦٩  ١٩٩٤-)جز(١٩٩٤   

٥٢٠ ٧٧٦ ٢٧   اموع ٤٨٩ ١٧٣ ١٤٥ ٨٣٦ ٩٢ ٣٢٥ ٢٦٦ ١٤٥   

 



 IDB.30/13 
 PBC.21/13 
 Arabic 
 Page 14 
 
 

 ملخص االشتراكات املقررة غري املسددة حسب السنوات
   )باليوروهات(

١٩٨٦/١٩٨٧ ١٠٣ ٨٤٠ 
١٩٨٨/١٩٨٩ ١٩١ ١١٨ 
١٩٩٠/١٩٩١ ١ ٢٦٩ ١٢٦ 
١٩٩٢/١٩٩٣ ١ ٩٩٥ ٧٠٥ 
١٩٩٤/١٩٩٥ ٤٤ ٦٧٠ ٨٧٨ 
١٩٩٦/١٩٩٧ ٣٩ ١٢٤ ٥٩١ 
١٩٩٨/١٩٩٩ ٨ ٠٧٣ ٤٩٠ 
٢٠٠٠/٢٠٠١ ٥ ٨٩٧ ٥٦٥ 
٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٧ ٨٣٥ ٠٦٤ 
٢٠٠٤ ٦ ٥٩٦ ٣٤٩ 
 اموع الفرعي ١١٥ ٧٥٧ ٧٢٦
٢٠٠٥ ٢٩ ٤١٥ ٧٦٣ 
 اموع ١٤٥ ١٧٣ ٤٨٩

  
 :احلواشي

 .يشري إىل سداد جزئي )جز(
عضو جلنة الربنامج وامليزانية الذي ال يتمتع حبق .  من دستور اليونيدو٢-٥مادة  دولة عضوا وفقا لل٤٨علّقت حقوق تصويت  )أ(

 .أوروغواي والربازيل وبوليفيا : أعضاء جملس التنمية الصناعية الذين ال يتمتعون حبق التصويت . بريو: التصويت
حقوق التصويت إىل كل من أذربيجان وأوكرانيا  على إعادة ١٢-م/٩- وم ع١٤-إىل م ١٢-م /١٠-وافق املؤمتر العام يف مقرراته م ع )ب(

 حقوق التصويت إىل   ٤-م /٢٨-وقد أعاد جملس التنمية الصناعية يف مقرره م ت ص  .  من الدستور٢-٥وبيالروس وليتوانيا وفقا للمادة  
 .أوكرانيا

 .مل تسو بعد مسألة االشتراكات غري املسددة  )ج(
 .١٩٩٦ديسمرب / األول كانون٣١كانت عضوا يف اليونيدو حىت  )د(
، ) يورو ٧١٠(ليشيت -وتيمور)  يورو٨٠ ٠٧٠(، مت استالم مدفوعات كاملة من اجلمهورية العربية السورية  ٢٠٠٥مارس /منذ آذار *

 ). يورو١٣ ١٥٥(وميامنار )  يورو٢٨٤ ٨٣٧(ومدفوعات جزئية من كل من املكسيك 
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