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ORIGINAL: ENGLISH منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة 
 جملس التنمية الصناعية 

 الدورة الثالثون
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 
 نيةجلنة الربنامج وامليزا   من جدول األعمال املؤقت) و (٤البند 
  احلادية والعشرونالدورة
 ٢٠٠٥مايو / أيار١٢-١٠فيينا، 
    من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

 التحسينات األمنية ومرافق املؤمترات اجلديدة املقترحة
 

  خاصة بالتحسينات األمنية ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديرات تكميلية لفترة السنتني 
 إضافة

، مبـا يف ذلك التعديالت اليت اقتضاها النهج املوحد الذي           IDB.30/12-PBC.21/12متـثّل هـذه الوثـيقة حتديـثا للوثـيقة            
 .اعتمدته املنظمات الكائنة يف مركز فيينا الدويل بشأن متويل استبدال النوافذ

 

  مقدمة
 اآلثـار املالية    IDB.30/12-PBC.21/12قدمـت الوثـيقة      -١

ــتني األوىل والثانـــية مـــن التحســـينات األمنـــية، مـــع       للمرحلـ
تطلــبات اإلضــافية، وعرضــت نفــس املعلومــات يف شــكل      امل

وهـــذه . ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقديـــرات تكميلـــية لفـــترة الســـنتني 
ــتمدته      ــذي اعـ ــد الـ ــنهج املوحـ ــتعكس الـ ــادرة لـ ــافة صـ اإلضـ
املـنظمات الكائــنة يف مركــز فييــنا الــدويل فــيما يــتعلق بــتمويل  
ــيقة    ــيليا يف الوثــ ــين تفصــ ــا هــــو مبــ ــنوافذ، كمــ ــتبدال الــ اســ

IDB.30/11-PBC.21/11. 

   استبدال النوافذ-أوال
، IDB.30/12-PBC.21/12الوثــيقة كمــا هــو مبــين يف  -٢

ة الستبدال النوافذ يف مركز فيينا      تـبلغ املتطلبات املالية اإلمجالي    
وقد .  ماليني يورو  ٤الـدويل بـزجاج حراري مقاوم للتشظّي        

تـبني مـن إجـراء املـزيد مـن املشـاورات مع املنظمات األخرى        
تعادل ( مليون يورو من هذا املبلغ       ٢,٨ املركـز أن     الكائـنة يف  

ــيون دوالر بســعر الصــرف   ٣,١ ــدوالر  ٠,٩٠١ مل ــورو لل  ي
يقـترح متويـلها باعتـبارها نفقات أمنية بدال من مبلغ           ) الواحـد 
 مليون  ١,٢ مليون يورو سبق طلبها، وأن الباقي وقدره         ١,٥
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يــورو يقــترح متويلــه مــن املــوارد املــتوفرة مــن خدمــات إدارة    
وعلـيه فـإن حصة اليونيدو من املبلغ اإلمجايل املطلوب        . املـباين 

 ملـيون يورو فيما يتعلق باالعتماد التكميلي تبلغ         ٢,٨وقـدره   
 . يورو٤٥٩ ٠٦٠

  
  التقديرات التكميلية اخلاصة-ثانيا

     ٢٠٠٥ -٢٠٠٤بفترة السنتني 
 التكاليف غري املباشرة: الربنامج الرئيسي حاء

 
 ملسامهة يف اخلدمات املتقامسة ا: ١-الربنامج حاء

 والتكاليف غري املباشرة األخرى
 

ترد يف اجلدول التايل املدخالت من حيث تقديرات         -٣
املـوارد بالـيورو، لبـيان اآلثار املترتبة على النهج املوحد الذي        

ــدويل      ــنا ال ــز فيي ــنة يف مرك ــنظمات الكائ ــتمدته امل ــبلغ . اع وت
يت التحســــينات األمنــــية املتطلــــبات املالــــية اإلمجالــــية ملــــرحل

 . مليون يورو٢,٩كلتيهما 
 

   )تقديرات املوارد باليورو(املدخالت 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤التقديرات التكميلية  امليزانية العادية

١ ٢٢٧ ٩٩٠ 

حصة اليونيدو من املوارد (املرحلة األوىل 
اليت أقرا ملركز فيينا الدويل اجلمعية 

 )العامة لألمم املتحدة

١ ١١٣ ٧٨٠ 

حصة اليونيدو من املوارد (ملرحلة الثانية ا
اليت أقرا ملركز فيينا الدويل اجلمعية 

 )العامة لألمم املتحدة 
 استبدال النوافذ ٤٥٩ ٠٦٠
 نظام مراقبة الدخول ١٢١ ٨٥٠
 جمموع النفقات اإلمجالية ٢ ٩٢٢ ٦٨٠
 جمموع اإليرادات ٠

 جمموع صايف املوارد ٢ ٩٢٢ ٦٨٠
 

  م واألنصبة املقررة االقتسا-ثالثا
تـرد يف املـرفق املـنقح هلـذه الوثيقة املبالغ املقررة على              -٤

الـدول األعضـاء، اسـتنادا إىل جدول األنصبة املقررة لليونيدو           
 .٢٠٠٤لعام 

  
   اإلجراء املطلوب من اجلنة اختاذه-رابعا

ــتنتاج    -٥ ــتماد االسـ ــنظر يف اعـ ــود أن تـ ــنة تـ ــلّ اللجـ لعـ
 :التايل

 
 :ربنامج وامليزانيةإن جلنة ال" 
حتــيط عــلما باملعلومــات املقدمــة يف الوثيقــتني     ) أ"( 

IDB.30/12-PBC.21/12 و Add.1     بشـأن التقديرات التكميلية
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني 

توصـي الـس باعـتماد الـتقديرات التكميلية         ) ب"( 
 مثلما هي واردة يف الوثيقتني      ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفـترة السنتني    

IDB.30/12-PBC.21/12 وAdd.1؛ 
توصــي أيضــا الــس باإلحاطــة عــلما بإنشــاء  ) ج"( 

ــيقة        ــين يف الوث ــنحو املب ــلى ال ــام حســابا خاصــا، ع ــر الع املدي
IDB.30/12-PBC.21/12  لغــرض متويــل حصــة اليونــيدو مــن ،

 ."التحسينات األمنية
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 املرفق

 ٢٠٠٥مايو / أيار٤

 منيةجدول األنصبة املقررة القتسام نفقات التحسينات األ

 مبلغ املسامهة باليورو

 اليونيدو
  النصيب املقرر

 ٢٠٠٤لعام 
 الدولة العضو )النسبة املئوية(

 أفغانستان  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 ألبانيا ٠,٠٠٤٢٦  ١٢٥ 
 اجلزائر ٠,٠٩٩٥١  ٩٠٨ ٢

 أنغوال ٠,٠٠٢٨٤  ٨٣
 األرجنتني  ١،٣٧٧٥٢  ٢٦١ ٤٠

 أرمينيا ٠,٠٠٢٨٤  ٨٣
 النمسا   ١٫٣٤٦٢٥  ٣٤٧ ٣٩

 أذربيجان ٠,٠٠٥٦٩  ١٦٦ 
 جزر البهاما  ٠,٠١٧٠٦  ٤٩٩ 
 البحرين ٠,٠٢٥٥٩  ٧٤٨ 
 بنغالديش ٠,٠١٠٠٠  ٢٩٢ 
 بربادوس ٠,٠١٢٧٩  ٣٧٤ 
 بيالروس ٠,٠٢٧٠١  ٧٨٩ 

 بلجيكا ١،٦٠٤٩٨  ٩٠٩ ٤٦
 بليز ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 بنن ٠,٠٠٢٨٤  ٨٣
 بوتان ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 بوليفيا  ٠,٠١١٣٧  ٣٣٢ 
 البوسنة واهلرسك ٠,٠٠٥٦٩  ١٦٦ 
 بوتسوانا  ٠,٠١٤٢٢  ٤١٦ 

 الربازيل   ٣،٣٩٧٦١  ٣٠١ ٩٩
 بلغاريا ٠,٠١٨٤٨  ٥٤٠ 
 بوركينا فاسو  ٠,٠٠٢٨٤  ٨٣
 بوروندي   ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 كمبوديا  ٠,٠٠٢٨٤  ٨٣

 الكامريون   ٠,٠١٢٧٩  ٣٧٤ 
 الرأس األخضر ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 مجهورية أفريقيا الوسطى  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 تشاد  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 شيلي ٠,٣٠١٣٨  ٨٠٨ ٨
 الصني  ٢,١٧٧٨٨  ٦٥٣ ٦٣
 كولومبيا  ٠,٢٨٥٧٤  ٣٥١ ٨

 جزر القمر  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
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 مبلغ املسامهة باليورو

 اليونيدو
  النصيب املقرر

 ٢٠٠٤لعام 
 الدولة العضو )النسبة املئوية(

 الكونغو  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 كوستاريكا  ٠,٠٢٨٤٣  ٨٣١ 
 كوت ديفوار   ٠,٠١٢٧٩  ٣٧٤ 
 كرواتيا  ٠,٠٥٥٤٤  ٦٢٠ ١
 كوبا  ٠,٠٤٢٦٥  ٢٤٧ ١
 قربص  ٠,٠٥٤٠٢  ٥٧٩ ١
 اجلمهورية التشيكية  ٠,٢٨٨٥٨  ٤٣٤ ٨

 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية    ٠,٠١٢٧٩  ٣٧٤ 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية   ٠,٠٠٥٦٩  ١٦٦ 

 الدامنرك  ١,٠٦٤٧٧  ١٢٠ ٣١
 جيبويت ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 دومينيكا ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 اجلمهورية الدومينيكية   ٠,٠٣٢٧٠  ٩٥٦ 
 إكوادور  ٠,٠٣٥٥٤  ٠٣٩ ١
 مصر ٠,١١٥١٥  ٣٦٥ ٣

 السلفادور  ٠,٠٢٥٥٩  ٧٤٨ 
 غينيا االستوائية ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 إريتريا ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 إثيوبيا ٠,٠٠٥٦٩  ١٦٦ 
 فيجي  ٠,٠٠٥٦٩  ١٦٦ 

 فنلندا  ٠,٧٤٢٠٧  ٦٨٩ ٢١
 فرنسا  ٩،١٩٢٠٢  ٦٥٤ ٢٦٨

 غابون ٠,٠١٩٩٠  ٥٨٢ 
 غامبيا ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 جورجيا ٠,٠٠٧١١  ٢٠٨ 
 انياأمل ١٣،٨٨٧٥٤  ٨٨٩ ٤٠٥

 غانا ٠,٠٠٧١١  ٢٠٨ 
 اليونان  ٠,٧٦٦٢٤  ٣٩٥ ٢٢

 غرينادا ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 غواتيماال  ٠,٠٣٨٣٨  ١٢٢ ١

 غينيا ٠,٠٠٤٢٦  ١٢٥ 
 غينيا بيساو ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 غيانا ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 هاييت ٠,٠٠٢٨٤  ٨٣

 هندوراس  ٠,٠٠٧١١  ٢٠٨ 
 هنغاريا ٠,١٧٠٥٩  ٩٨٦ ٤
 اهلند  ٠,٤٨٤٧٦  ١٦٨ ١٤
 إندونيسيا  ٠,٢٨٤٣٢  ٣١٠ ٨
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 مبلغ املسامهة باليورو

 اليونيدو
  النصيب املقرر

 ٢٠٠٤لعام 
 الدولة العضو )النسبة املئوية(

 ) االسالمية-مجهورية (إيران  ٠,٣٨٦٦٧  ٣٠١ ١١
 العراق  ٠,١٩٣٣٤  ٦٥١ ٥
 إيرلندا  ٠,٤١٧٩٥  ٢١٥ ١٢
 إسرائيل ٠,٥٨٩٩٦  ٢٤٣ ١٧
 إيطاليا ٧,٢٠٠٠١  ٤٣٤ ٢١٠

 جامايكا ٠,٠٠٥٦٩  ١٦٦ 
 اليابان  ٢٢,٠٠٠٠٠  ٩٩٠ ٦٤٢

 األردن  ٠,٠١١٣٧  ٣٣٢ 
 زاخستان كا ٠,٠٣٩٨٠  ١٦٣ ١

 كينيا ٠,٠١١٣٧  ٣٣٢ 
 الكويت  ٠,٢٠٨٩٧  ١٠٨ ٦

 قريغيزستان ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 لبنان ٠,٠١٧٠٦  ٤٩٩ 
 ليسوتو  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 ليبرييا  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 اجلماهريية العربية الليبية  ٠,٠٩٥٢٥  ٧٨٤ ٢
 ليتوانيا  ٠,٠٢٤١٧  ٧٠٦ 
 لكسمربغ  ٠,١١٣٧٣  ٣٢٤ ٣

 مدغشقر  ٠,٠٠٤٢٦  ١٢٥ 
 مالوي ٠,٠٠٢٨٤  ٨٣

 ماليزيا ٠,٣٣٤٠٧  ٧٦٤ ٩
 ملديف ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 مايل ٠,٠٠٢٨٤  ٨٣

 مالطة ٠,٠٢١٣٢  ٦٢٣ 
 موريتانيا  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 موريشيوس  ٠,٠١٥٦٤  ٤٥٧ 
 املكسيك ١،٥٤٣٨٥  ١٢٢ ٤٥

 موناكو  ٠,٠٠٥٦٩  ١٦٦ 
 منغوليا  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 املغرب ٠,٠٦٢٥٥  ٨٢٨ ١
 موزامبيق  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 ميامنار ٠,٠١٠٠٠  ٢٩٢ 
 ناميبيا ٠,٠٠٩٩٥  ٢٩١ 
 نيبال ٠,٠٠٥٦٩  ١٦٦ 

 هولندا  ٢,٤٧٠٧٣  ٢١٢ ٧٢
 نيوزيلندا  ٠,٣٤٢٦٠  ٠١٣ ١٠

 نيكاراغوا  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
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 مبلغ املسامهة باليورو

 اليونيدو
  النصيب املقرر

 ٢٠٠٤لعام 
 الدولة العضو )النسبة املئوية(

 النيجر  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 نيجرييا  ٠,٠٩٦٦٧  ٨٢٥ ٢
 النرويج ٠,٩١٨٣٥  ٨٤٠ ٢٦
 عمان ٠,٠٨٦٧٢  ٥٣٥ ٢
 باكستان  ٠,٠٨٦٧٢  ٥٣٥ ٢

 بنما ٠,٠٢٥٥٩  ٧٤٨ 
 بابوا غينيا اجلديدة ٠,٠٠٨٥٣  ٢٤٩ 
 باراغواي   ٠,٠٢٢٧٥  ٦٦٥ 
 بريو  ٠,١٦٧٧٥  ٩٠٣ ٤
 الفلبني ٠,١٤٢١٦  ١٥٥ ٤
 بولندا  ٠,٥٣٧٣٦  ٧٠٥ ١٥
 الربتغال  ٠,٦٥٦٧٨  ١٩٦ ١٩
 قطر ٠,٠٤٨٣٣  ٤١٣ ١
 مجهورية كوريا  ٢,٦٣١٣٧  ٩٠٧ ٧٦

 مجهورية مولدوفا   ٠,٠٠٢٨٤  ٨٣
 رومانيا  ٠,٠٨٢٤٥  ٤١٠ ٢
 االحتاد الروسي  ١،٧٠٥٩١  ٨٥٨ ٤٩

 رواندا   ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 سانت كيتس ونيفيس ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 سانت لوسيا ٠,٠٠٢٨٤  ٨٣
 سانت فنسنت وجزر غرينادين  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 سان تومي وبرينسيـيب  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 اململكة العربية السعودية  ٠,٧٨٧٥٦  ٠١٨ ٢٣
 السنغال  ٠,٠٠٧١١  ٢٠٨ 
 صربيا واجلبل األسود ٠,٠٢٨٤٣  ٨٣١ 
 سيشيل ٠,٠٠٢٨٤  ٨٣
 سرياليون  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 سلوفاكيا ٠,٠٦١١٣  ٧٨٧ ١
 سلوفينيا ٠,١١٥١٥  ٣٦٥ ٣

 الصومال  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 جنوب أفريقيا ٠,٥٨٠٠١  ٩٥٢ ١٦
 اسبانيا ٣،٥٨٠٦٤  ٦٥١ ١٠٤

 سري النكا ٠,٠٢٢٧٥  ٦٦٥ 
 السودان   ٠,٠٠٨٥٣  ٢٤٩ 
 سورينام  ٠,٠٠٢٨٤  ٨٣
 سوازيلند  ٠,٠٠٢٨٤  ٨٣

 السويد   ١،٤٥٩٦٢  ٦٦٠ ٤٢
 سويسرا  ١،٨١١١١  ٩٣٣ ٥٢
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 مبلغ املسامهة باليورو

 اليونيدو
  النصيب املقرر

 ٢٠٠٤لعام 
 الدولة العضو )النسبة املئوية(

 اجلمهورية العربية السورية    ٠,١١٣٧٣  ٣٢٤ ٣
 طاجيكستان ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 تايلند ٠,٤١٧٩٥  ٢١٥ ١٢
 يا اليوغوسالفية سابقا  مجهورية مقدون ٠,٠٠٨٥٣  ٢٤٩ 
 ليشيت -تيمور  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 توغو ٠,٠٠١٠٠  ٢٩
 تونغا ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 ترينيداد وتوباغو  ٠,٠٢٢٧٥  ٦٦٥ 
 تونس ٠,٠٤٢٦٥  ٢٤٧ ١
 تركيا ٠,٦٢٥٥٠  ٢٨١ ١٨

 تركمانستان  ٠,٠٠٤٢٦  ١٢٥ 
 أوغندا ٠,٠٠٧١١  ٢٠٨ 
 أوكرانيا ٠,٠٧٥٣٤  ٢٠٢ ٢
 ت العربية املتحدةاالمارا  ٠,٢٨٧١٦  ٣٩٣ ٨

 اململكة املتحدة ٧،٨٦٩٩٤  ٠١٤ ٢٣٠
 مجهورية تنـزانيا املتحدة ٠,٠٠٥٦٩  ١٦٦ 
 أوروغواي  ٠,١١٣٧٣  ٣٢٤ ٣

 أوزبكستان  ٠,٠١٥٦٤  ٤٥٧ 
 فانواتو  ٠,٠٠١٠٠  ٢٩

 فنـزويال ٠,٢٩٥٦٩  ٦٤٢ ٨
 فييت نام  ٠,٠٢٢٧٥  ٦٦٥ 
 اليمن  ٠,٠٠٨٥٣  ٢٤٩ 
 زامبيا  ٠,٠٠٢٨٤  ٨٣

 زمبابوي  ٠,٠١١٣٧  ٣٣٢ 
 ) دولة عضوا١٧١(اموع  ١٠٠,٠٠٠٠٠  ٦٨٠ ٩٢٢ ٢

 

 املبلغ باليورو
٢٠٠٤ 

 النسبة املئوية للنصيب
 التقسيم وفقا لقوائم الدول املعتمدة

 يف الدستور
 القائمة ألف ١٠,٨٢٨٤٩  ٤٨٢ ٣١٦

 القائمة باء ٧٨،١٥١٨٦  ١٢٩ ٢٨٤ ٢ 
 القائمة جيم ٧،٨٢٧١٩  ٧٦٤ ٢٢٨
 القائمة دال ٣،١٩٢٤٦  ٣٠٥ ٩٣

 امــوع ١٠٠  ٦٨٠ ٩٢٢ ٢
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