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  حملة عامة   -أوال  
 : يف النقاط الرئيسية التالية٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠ميكن تلخيص الوضع املايل حىت  -١

نفـاق مـن امليزانـية العاديـة خـالل السـنة األوىل من فترة السنتني                بلـغ صـايف اإل     )أ( 
 يف املائـة مـن ميزانية اإلنفاق اإلمجالية         ٣٠ ملـيون يـورو، أو       ٢٢,٦ مـا قيمـته      ٢٠٠٧-٢٠٠٦

 ؛٢٠٠٦املوافق عليها لسنة 

 ملـيون يـورو يف الفـترة اليت يشملها        ٢,٢بلـغ اإلنفـاق مـن امليزانـية العملياتـية            )ب( 
رو، مما أدى و ماليني ي٥,٤د بلغت إيرادات تكاليف الدعم وغريها من اإليرادات    وقـ . الـتقرير 

يناير / كانون الثاين١ ماليني يورو حىت   ٥,٢إىل زيـادة حجـم احتـياطي امليزانـية العملياتـية من             
  ماليني يورو؛٨,٤ إىل ٢٠٠٦

خطــة  ماليـني يـورو، متشــيا مـع    ١٠,٧بلـغ اإلنفـاق يف إدارة املــباين مـا قيمــته     )ج( 
 العمل السارية؛

مبا يف ذلك صندوق رأس املال (بلـغ حجـم املـوارد الـنقدية يف امليزانـية العادية             )د( 
أبريل / نيسان٣٠وعـلى سبيل املقارنة، بلغ الرصيد النقدي يف         .  ملـيون يـورو    ٤٩,٦) املـتداول 
 التوايل؛ مليون يورو على ٤٤,٠  مليون يورو و٤٧,٤ ما قيمته ٢٠٠٤ و٢٠٠٥

 يف  ٥٢,١ ما مقداره    ٢٠٠٦ نسـبة حتصـيل االشـتراكات املقـررة لسنة           بلغـت  )ه( 
غري أنه يتوقع أن    . ٢٠٠٤ يف املائـة لسـنة       ٦٣,٨ و ٢٠٠٥ يف املائـة لسـنة       ٥٩,٣املائـة، مقـابل     

 يدفع بعض املسامهني الرئيسيني اشتراكام املقررة خالل الشهرين القادمني؛

ة، مقارنـة باشتراكات السنة    بلغـت نسـبة حتصـيل مـتأخرات السـنوات السـابق            )و( 
ــية،   ٢٠٠٥أبــريل مــن ســنيت  / نيســان٣٠ حــىت لوكانــت نســبة التحصــي .  يف املائــة١ر٣احلال

  يف املائة على التوايل؛١,٧ يف املائة و٢,٧، مقارنة باشتراكات هاتني السنتني، ٢٠٠٤و

 ملـيون يـورو حسـبما هو مبين يف       ١٥٥,١بلغـت االشـتراكات غـري املسـددة          )ز( 
لى الواليــات عــ ملــيون يــورو مســتحقّة  ٦٩,٢مــنها مــتأخرات مقدارهــا  (هــذه الوثــيقة مــرفق 

أمــا املــبالغ غــري ).  ملــيون يــورو مســتحقّة عــلى يوغوســالفيا الســابقة٢,١املــتحدة األمريكــية و
 مليون يورو ١٤٤,٤ فقـد بلغت  ٢٠٠٤ و٢٠٠٥أبـريل مـن سـنيت     / نيسـان  ٣٠املسـددة حـىت     

 ؛مليون يورو على التوايل ١٣٨,٥ و

إالّ أن مــبلغا  . يــورو٧ ٤٢٣ ٠٣٠بلــغ حجــم صــندوق رأس املــال املــتداول   )ح( 
 ؛ ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠ يورو مل يسدد حىت ١٣٦ ١٥٥مقداره 

 بشأن  ٢٠٠٥-٢٠٠٤اعـتمد املؤمتـر العام التقديرات التكميلية لفترة السنتني           )ط( 
و، أمـا املبلغ املتبقى      يـور  ٢ ٥٨٥ ١٦٠عـند مسـتوى     ) ١٥-م/١١-م ع (التحسـينات األمنـية     
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ــبلغ   يــورو مــن ١٧٦ ٢٥٦وقــد ســحب مؤقــتا مــبلغ مقــداره    .  يــورو٣٧٦ ٣٠٨حتصــيله في
 لتســديد فواتــري تـــتعلق   ٢٠٠٥ديســمرب  /صــندوق رأس املــال املــتداول حبلــول كـــانون األول    

ــية  ــينات األمنـ ــرجع. (بالتحسـ ــرر م ت ص: املـ ــبلغ إىل   ). ٤-م/٢٩-املقـ ــذا املـ ــيد هـ ــد أعـ وقـ
 ؛٢٠٠٦ائل سنة الصندوق يف أو

 املـتعلق بأرصـدة االعتمادات غري املنفقة، اليت         ١٣-م/١١- م ع  وفقـا لـلمقرر    )ي( 
 يورو، تلقت األمانة تعليمات من بعض ٣ ٠٧٦ ٤٨٨بلـغ جممـوع املـبلغ املـتاح للـتوزيع منها            

 أمــا الرصــيد املتــبقي.  يــورو١ ٦٣٥ ٥٤٠الــدول األعضــاء فــيما يــتعلق بنصــيبها الــبالغ جمموعــه 
 ؛٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ يورو فقد يتم التنازل عنه حبلول ١ ٤٤٠ ٩٤٨وقدره 

سـوف تقدم ورقة غرفة اجتماعات بشأن وضع االشتراكات املقررة وحقوق           )ك( 
 .٢٠٠٦مايو / أيار٣١التصويت، تتضمن معلومات حمدثة حىت 

  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانيتان العادية والعملياتية،            -انيا ث 

  ة امليزانية العادي     
وبالنظر إىل نسبة   . بـدأ تنفـيذ امليزانـية العاديـة لفـترة السـنتني عـلى الـنحو املخطـط لـــه                    -٢

ــتوقعة لالشـــتراكات املقـــررة مقدارهـــا   ــة الســـنة عـــن  ٩٢حتصـــيل مـ ــة، أُفـــرج يف بدايـ  يف املائـ
 مليون يورو للموظفني الذين  ٣٨,٢ مليون يورو، منها     ٦٥,٠خمصصـات أولـية بلـغ جمموعهـا         

ويف حني أُفرج   .  ملـيون يـورو جلمـيع فـئات اإلنفـاق األخـرى            ٢٦,٨ ثابـتة و   يشـغلون وظـائف   
عـن كـامل خمصصـات بندي امليزانية املتعلقني بالربنامج العادي للتعاون التقين وباملوارد اخلاصة         
لصـاحل أفريقـيا، ووفـق عـلى معـدالت خمفّضــة مـن املخصصـات يف أوجـه اإلنفـاق غـري املــتعلقة           

 .ء تعديالت خالل السنةباملوظفني ليتسىن إجرا

ــريل / نيســان٣٠وحــىت  -٣ ــة    ٢٠٠٦أب ــية العادي  ٢٢,٦، بلــغ جممــوع اإلنفــاق مــن امليزان
ــية لســنة   ٣٠ملــيون يــورو، أي  ــية اإلنفــاق اإلمجال ــة مــن ميزان وكانــت نفــس . ٢٠٠٦ يف املائ

، أي يف نفـس الوقـت مـن فـترة السنتني السابقة، تبلغ              ٢٠٠٤أبـريل   / نيسـان  ٣٠املؤشـرات يف    
ويعزى ). غري املخفضة( يف املائـة مـن ميزانـية اإلنفـاق اإلمجالية            ٢٣,٩ ملـيون يـورو أو       ١٧,٦

ارتفـاع نسـبة اإلنفـاق والتنفـيذ بصـورة رئيسـية إىل نقـل أمـوال الربنامج العادي للتعاون التقين                 
إىل احلسـاب اخلــاص يف الوقــت املناســب، فضــال عــن اإلفــراج املــبكر عــن خمصصــات تكالــيف  

 .ينالتشغيل امليدا
  

  امليزانية العملياتية        
 يف املائة ٧٩ ي ماليني يورو، أ  ٧,٩بلغـت املخصصـات األولـية يف امليزانـية العملياتـية             -٤

وحيــث إن .  املدرجــة يف وثــيقة الــربنامج وامليزانيــتني املوافــق علــيها٢٠٠٦مــن تقديــرات ســنة 
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خصصـــات هـــذا يوافـــق امليزانـــية العملياتـــية متـــول أساســـا الوظـــائف الثابـــتة، فـــإن مســـتوى امل
وسـوف يفـرج عن خمصصات إضافية يف وقت الحق          . االحتـياجات املالـية للوظـائف املشـغولة       

 .من هذه السنة

ــية    -٥ ــية العملياتـ ــات امليزانـ ــت نفقـ ــورو، أي  ٢,٢وبلغـ ــيون يـ ــن  ٢٢,١ ملـ ــة مـ  يف املائـ
٢,٩ تــبلغ ٢٠٠٤أبــريل / نيســان٣٠وكانــت نفــس املؤشــرات يف . الــتقديرات املوافــق علــيها

ويعود اخنفاض األرقام هذه السنة إىل اخنفاض عدد املوظفني    .  يف املائة  ٢٦,٤لـيون يـورو أي      م
 .العاملني حاليا

كان التنفيذ يبلغ ( مليون دوالر ٥٣,٧٤ومـع بلوغ حجم تنفيذ أنشطة التعاون التقين          -٦
ة ، وصـلت اإليـرادات يف األشهر األربع      )٢٠٠٥أبـريل   / ملـيون دوالر يف ايـة نيسـان        ٤٦,٩٥

 ماليني يورو خالل هذه األشهر      ٣,٢ ماليـني يـورو، ممـا أدى إىل فائض قدره            ٥,٤األوىل إىل   
 كــانون ١ ماليــني يــورو يف ٥,٢وبــذا زاد احتــياطي امليزانــية العملياتــية مــن  . ٢٠٠٦يف ســنة 
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠ ماليني يورو يف ٨,٤ إىل ٢٠٠٦يناير /الثاين

  
  إدارة املباين      

 ٣٠فقد بلغت النفقات يف . فيذ ميزانية إدارة املباين وفقا خلطة العمل السارية       جيـري تن   -٧
 ٢٠٠٤ ماليني يورو يف سنة ٧,٤ ماليني يورو، مقابل    ١٠,٧ مـا قيمته     ٢٠٠٦أبـريل   /نيسـان 

ويعزى الفرق أساسا إىل التزام سابق باملبالغ املطلوبة لتغطية تكاليف          . يف نفـس تـاريخ اإلبـالغ      
 .املرافق العامة

  
  االشتراكات املقررة       -ثالثا  
  املبالغ احملصلة       -لف  أ 

 دولــة عضــوا، مــنها مخــس دول مــن أقــل الــبلدان منــوا، كــامل    ٤٣ هســدد مــا جمموعــ  -٨
 دولــة عضــوا، مــنها بلــدان اثــنان مــن أقــل الــبلدان منــوا، جــزءا مــن    ١٤وســددت . اشــتراكاا

 املبالغ ١ويبين اجلدول  . ٢٠٠٦سنة  أو قـيدت تسـوياا حلساب اشتراكاا عن         /اشـتراكاا و  
ــثاين   ــلة يف الفــترة مــن كــانون ال ــناير إىل نيســان / احملص ــريل /ي ــم  ٢٠٠٦أب  موزعــة حســب قوائ

 .الدول
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 ١جلدول ا 
 ٢٠٠٦أبريل /نيسان –يناير /املبالغ احملصلة، كانون الثاين

 )اتهمباليني اليورو(
 

 *مة الدولائق ن السنة اجلاريةع ن السنوات السابقةع موعا
 لفأ ٣٨‚٢ ٤٢‚٠   ٨٠‚٢  
 اءب ٨٧‚٣٤  ٠٠‚٠   ٨٧‚٣٤
 يمج ٠٣‚٠   ٥٢‚٠   ٥٥‚٠  
 الد ٠١‚٢   ٠٤‚٠   ٠٥‚٢  
 خرىأ ٠٠‚٠   ٠٠‚٠   ٠٠‚٠  
 الواليات املتحدة األمريكية    ٠٠‚٠   ٠١‚٠   ٠١‚٠  
 )السابقة (يوغوسالفيا  ٠٠‚٠ ٠٠‚٠ ٠٠‚٠

 موعا ٢٩‚٣٩   ٩٩‚٠ ٢٨‚٤٠

 .GC.11/14 الوثيقة   يف حسب ورودها  *
  

  الشتراكات غري املسددة           ا -اء ب 
 ٣٠يـرد يف مـرفق هـذه الوثـيقة بـيان احلالـة التفصـيلية لالشـتراكات غري املسددة حىت                      -٩

 األنصـبة املقـررة واالشـتراكات غـري املسددة حىت           ٢ويتضـمن اجلـدول     . ٢٠٠٦أبـريل   /نيسـان 
 .وائم الدول حسب قة موزع٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠
 
 ٢جلدول ا

 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠ىت حجدول األنصبة املقررة واالشتراكات غري املسددة 
 

  )مباليني اليوروهات(
 عن السنة اجلارية   عن السنوات السابقة  موعا

ألنصبة ا دولج
 *ائمة الدولق (%)قررة امل

 لفأ ٦١١‚١١ ٣٧‚٦ ٦٤‚٧ ٠١‚١٤
 اءب ٣٦٠‚٧٧ ٤٥‚٢٣ ٠٠‚٠ ٤٥‚٢٣
 يمج ٧٧٠‚٧ ٨٣‚٥ ٢٧‚٣٠ ١٠‚٣٦
 الد ٢٥١‚٣ ٤٤‚٠ ٤١‚٩ ٨٥‚٩
 خرىأ ٠٠٨‚٠ ٠١‚٠ ٣٧‚٠ ٣٨‚٠

 ع الفرعي وام ٠٠٠‚١٠٠ ١٠‚٣٦ ٦٩‚٤٧ ٧٩‚٨٣
 لواليات املتحدة األمريكية ا ٠٠‚٠ ١٨‚٦٩ ١٨‚٦٩
 )السابقة (وغوسالفيا ي ٠٠‚٠ ٠٨‚٢ ٠٨‚٢

 موعا ١٠٠ ١٠‚٣٦ ٩٥‚١١٨ ٠٥‚١٥٥

 .GC.11/14وثيقة   حسب ورودها يف ال  *



 

 6 
 

 IDB.31/9

  قوق التصويتح -رابعا 
 دولــة عضــوا ٤٥وفقــا ملــا هــو مــبني يف مــرفق هــذه الوثــيقة، كانــت حقــوق تصــويت   -١٠
من ) ب (٥-٥ من الدستور والبند     ٢-٥، مبوجـب املادة     ٢٠٠٦أبـريل   / نيسـان  ٣٠ة يف   قـ معل

 .٣النظام املايل على النحو املبين يف اجلدول 

 ٣اجلدول 
 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠ املعلّقة، يف حالة حقوق التصويت

 
  دد الدول األعضاءع

 عضاء أ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤
 ملؤمتر العاما ٤٥ ٤٨ ٤٦
 لتنمية الصناعيةالس جم ٣ ٣ ٢
 نة الربنامج وامليزانيةجل ١ ١ ١

 
، ٢٠٠٦ولكـي تسـترد هـذه الـدول األعضـاء حقها يف التصويت يف ما تبقى من سنة                     -١١

 والســنوات الســابقة، مبــا يف ذلــك  ٢٠٠٣امل اشــتراكاا عــن ســنة  جيــب علــيها أن تســدد كــ 
مــن اشــتراكاا عــن ســنة  الســلف إىل صــندوق رأس املــال املــتداول، وأن تســدد كذلــك جــزءا

ــدادها      . ٢٠٠٤ ــدول ســ ــذه الــ ــلى هــ ــين عــ ــيت يتعــ ــبالغ الــ ــوع املــ ــد األدىن مــ ــبلغ احلــ  ويــ
 . يورو٣٠ ٣٧٤ ٢٦٥

  
  سداد االشتراكات يف أواا       بعين  نفيذ توصيات الفريق امل       ت -خامسا   

 بإجيــاز الوضــع احلــايل للــدول األعضــاء الــيت أبرمــت ترتيــبات بشــأن    ٤يبــين اجلــدول  -١٢
ومثة مفاوضات جارية حاليا مع عدد . خطـط سـداد مـن أجـل تسـوية اشـتراكاا غـري املسددة         

. يكاراغوامـن الـدول األعضـاء، وخصوصـا الـربازيل وبورونـدي وبـريو ومجهوريـة مولدوفا ون                 
ــنظر يف تقــدمي خطــط ســداد        ــتأخرات مدعــوة إىل ال ــيها م ــيت عل ــدول األعضــاء األخــرى ال وال

 .لتخفيض اشتراكاا غري املسددة بشكل مطّرد
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 ٤جلدول ا
 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠ الة خطط السداد يفح
  )املبالغ باليوروهات(

/ املبلغ املدفوع
يف املستحق 
القسط املستحق ٢٠٠٦

اق القسط وعد استحقم
 ٢٠٠٦يف 

 /املدة
بالسنوات

املبلغ غري املسدد 
 ٣٠/٤/٠٦حىت 

/املبالغ املستلمة
املستحقّة يف 

٢٠٠٦ 
جمموع املتأخرات
*املشمولة باخلطة  الدولة العضو

١٠ مايو/أيار الرابع جمدول ٩٩٤ ٨٩٣  ٤٤٧ ١٣٢  أذربيجان ٢٤٧ ٢٦٩ ١ 
٥ ربايرف/شباط الثالث مارس/آذار ٩٦٠ ٣٥ ٤١٨ ٢٠  أفغانستان ٦١٥ ٩٠

١٠ أكتوبر/تشرين األول السادس جمدول ٦٥٥ ٩٠٣ ٤ ٥٧٩ ٠١٥ ١  وكرانيا أ ٢٣٦ ٧١١ ٩
٥ فرباير/شباط األول منتظر  ٩٤٦ ١٣٢  ٥٩٠ ٢٦  مجهورية الكونغو الدميقراطية ٩٤٦ ١٣٢ 
األخري/الثالث جمدول ٣ ديسمرب/كانون األول ٦٤٥ ٢٠٧   ٦٤٥ ٢٠٧  سلوفينيا ٥٣٢ ٤١٤ 
٣ ديسمرب/كانون األول الثاين جمدول  ٤٧٢ ٧٠  ٤٥٥ ٣٦  غينيا االستوائية  ٠٧٠ ١٣٦ 
٥ أكتوبر/تشرين األول الثالث جمدول ٧٦٦ ٣٣٠   ٤٢٨ ١٣٢  كازاخستان ١٠٦ ٥٢٤ 
٥ ديسمرب/كانون األول الرابع جمدول ٤٧٦ ١٩٥   ٦٤٦ ١١١  ليتوانيا ٢٤١ ٤٣٤ 

   ٩١١ ٧٧٠ ٦ ٢٠٨ ٦٨٣ ١  موعا ٩٩٣ ٧١٢ ١٢

 .موع مبلغ املتأخرات عند التوقيع على اخلطة، باإلضافة إىل االشتراكات املقررة للسنة احلالية       جم *
  

  ظم احلوافز واجلزاءاتن  
، مل حتصل تطورات جديدة يف منظومة األمم        GC.11/13مـنذ الـتقرير الوارد يف الوثيقة         -١٣

وع، أي أن جلـنة األمـم املتحدة املعنية باالشتراكات قررت أالّ            املـتحدة فـيما يـتعلق ـذا املوضـ         
ــا مل تــتلق           ــتأخرات م ــلى تســديد امل ــية إىل التشــجيع ع ــتدابري الرام ــألة ال ــنظر يف مس تواصــل ال

 .ومل ترد أي توجيهات حىت اآلن. توجيهات ذا الشأن من اجلمعية العامة
  

 ملتأخرات املستحقة على دول أعضاء سابقةا  
 

 :رد فيما يلي املبالغ املستحقة لليونيدو على الواليات املتحدةت -١٤
 )١٩٩٦-١٩٩٤ (الشتراكات املقررة عن السنواتا  يورو٦٩ ١٨٢ ٩٩٨
 )رد الضرائب مبوجب اتفاق(رائب الدخل ض      يورو٩٥٥ ٧٨٤
 موعا وروي ٧٠ ١٣٨ ٧٨٢

 
ــ ثل الدائــم للواليــات املــتحدة  ابع األمانــة مســألة دفــع هــذه االشــتراكات املــتأخرة مــع املمــ   توت

 .األمريكية لدى األمم املتحدة يف فيينا
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وكما ). ٢٠٠١-١٩٩٠(يورو   ٢ ٠٨١ ٥٩٩وتـبلغ مـتأخرات يوغوسالفيا السابقة        -١٥
، فــإن تســوية هــذه املســألة عــلى نطــاق املــنظومة مــا زالــت مــرهونة GC.11/13ذكــر يف الوثــيقة 

 .بقرار تتخذه اجلمعية العامة
 
  ة االعتمادات غري املنفقة        أرصد  -ادسا س 

 GC.11/13وردت معلومـات مفصـلة عـن أرصـدة االعـتمادات غري املنفقة يف الوثيقتني         -١٦
 الــدول األعضــاء، يف مجلــة ١٣-م/١١- وشــجع املؤمتــر العــام يف مقــرره م ع. GC.11/CRP.1و

 حىت أمـور، عـلى الـنظر يف أن تتـنازل طوعـا عـن حصصـها يف أرصدة االعتمادات غري املنفقة،           
أو /ميكــن اســتخدامها لــتكملة امليزانــية العاديــة وأنشــطة اليونــيدو يف جمــال الــتعاون الــتقين و         

التكالـيف املرتـبطة بتحقـيق الالمركـزية بعـد أن فـرغ مـن املرحلة التجريبية التفاق التعاون بني               
دة غري  اليونـيدو وبـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي؛ وإذا مل تصل تعليمات عن التنازل عن األرص               

،  سـددت األمـوال الـناجتة عـن احلصـة اخلاصة بكل              ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ٣٠املـنفقة حبلـول     
وطُلب أيضا من املدير العام أن يبلغ جملس التنمية . دولـة مـن الـدول األعضـاء إىل الدولة املعنية      

 .الصناعية يف دورته احلادية والثالثني عن املبالغ اليت تنازلت عنها الدول األعضاء
، فـإن املـبلغ اإلمجـايل الـذي يتعني توزيعه           GC.11/CRP.1وكمـا ذكـر يف مـرفق الوثـيقة           -١٧

، )أي الـيت دفعـت اشتراكاا بالكامل عن فترات السنتني املعنية  (عـلى الـدول األعضـاء املؤهلـة      
ــنة  ــندين ٢٠٠٦يف ســ ــا للبــ ــداره  ) ج(و) ب (٢-٤، وفقــ ــا مقــ ــايل بلــــغ مــ ــنظام املــ  مــــن الــ

، طلبـت بعـض الدول األعضاء توزيع        ٢٠٠٦أبـريل   / نيسـان  ٣٠ وحـىت .  يـورو  ٣ ٠٧٦ ٤٨٨
الالمركزية؛ / يورو إىل امليزانية العادية    ٢٤٩ ٦٢٢يوجه مبلغ قدره    : حصـتها عـلى النحو التايل     

األغــراض اخلاصــة؛ ومــبلغ قــدره / يــورو إىل صــندوق التنمــية الصــناعية٢٨ ٩٥٢ومــبلغ قــدره 
 يورو، وبذلك ١٨٢ ٢٢٧سـدد مـبلغ قـدره     يـورو إىل االشـتراكات املقـررة؛ و    ١ ١٧٤ ٧٣٩

 يـورو فقد يتم     ١ ٤٤٠ ٩٤٨أمـا الرصـيد املتـبقى والـبالغ         .  يـورو  ١ ٦٣٥ ٥٤٠بلـغ امـوع     
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠التنازل عنه حبلول 

 
  اإلجراء املطلوب من الس اختاذه         -سابعا  

 :لعل اللجنة تود أن تنظر يف اعتماد مشروع املقرر التايل -١٨
 :إن جملس التنمية الصناعية"   
 ؛IDB.31/9حييط علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقة  )أ"(   
ــوية الـــيت مل تســـدد    )ب"(    ــاء والـــدول الســـابقة العضـ حيـــث الـــدول األعضـ

ــا يف ذلــك الســلف إىل صــندوق رأس     ــد، مب ــتأخرات  ااشــتراكاا بع ــتداول وم ــال امل مل
  إبطاء؛السنوات السابقة، على القيام بذلك دون

يطلـب إىل املديـر العام أن يواصل جهوده واتصاالته بالدول األعضاء     )ج"(   
 ."من أجل حتصيل هذه املتأخرات
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  ملرفقا
 يزانية العادية الة االشتراكات املقررة يف املح  
 )باليوروهات(  
 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠ىت ح  

 
املبلغ األدىن الالزم
سداده السترداد 
)أ(وق التصويتحق حقوق التصويت  إمجايل املستحقات السنوات

املبلغ املستحق 
لصندوق رأس املال 

 ٢٠٠٦املتداول 
املسامهات 
 األمنية

االشتراكات 
املقررة غري املسددة  الدولة العضو

٤ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٤ ١٤٧ ٢٣  ٦٩٤  إثيوبيا ٥٢٤
)ب(خطة سداد ٨٩٣ ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٤ نعم  ٩٨  ٩٩٤ ٨٩٣ ١٤٧  أذربيجان ٧٤٩

٧ ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٩ ال ٧١٠ ٦١٨ ٤   ١ ٩٥٨ ٦٥٨ ٣٥   ٠٠٠ ٧ ٦١١  األرجنتني ٣٤٧ ٦٢٢
-  ٣٣٤ ١٢  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم    األردن ٠٦٣ ١٢  ٢٧١

٩١٥ ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٢ ال ٨٢٠ ٩٠٨   ٩١٤ ٧٣   ١٢  ٠٣٨  أرمينيا ٩٥٣
-   - نعم    -   -   -  إريتريا
)ب(طة سدادخ ٣٥  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٨ نعم  ٩٦٠  -   -  ٣٥  أفغانستان ٩٦٠
-  ١٠٩ ٢٨  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم    إكوادور ٧٥٠ ٢٧  ٣٥٩
٥ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٣٧٢  -   ٥ ٩٥  ألبانيا ٢٧٧
٤ )جز(٢٠٠٦ نعم   ٥٣٦ ٨٨٣  -   - ٤  أملانيا ٥٣٦ ٨٨٣
١٥٧ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٦٧٤  - ١ ١٥٦ ٦١١  إندونيسيا ٠٦٣
٦٤٧ )جز(٢٠٠٦ نعم    -   - ٦٤٧  أنغوال
١٣٣  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٢١٧  -   - ١٣٣  أوروغواي ٢١٧

 أوزبكستان ٢٦١ ٤٨٠ ٤٠٤  ٦٦٥ ٤٨٠  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٧ ال ١٣٠ ٤٤٣  
١١   ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم    أوغندا ٨٦٨ ١٠  ١٨٤ ١٤٠   ١٩٢

)ب(دادخطة س ٤  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٦ نعم  ٦٥٥ ٩٠٣  - ١ ٤ ٩٤٨  أوكرانيا ٧٠٧ ٩٠١
-  ٨١١ ٧١٠ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٤ نعم    )االسالمية-مجهورية(إيران  ٨١١ ٧١٠ -  
-   - نعم    -   -   -  االحتاد الروسي
-   - نعم        -  اسبانيا
٥٣٤ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٦ ٦٠٦ ١٥   ٦٨٤  إسرائيل ٦٧١ ٥١٢ ٢٥١
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املبلغ األدىن الالزم10
سداده السترداد 
)أ(وق التصويتحق حقوق التصويت  إمجايل املستحقات السنوات

املبلغ املستحق 
لصندوق رأس املال 

 ٢٠٠٦املتداول 
املسامهات 
 األمنية

االشتراكات 
املقررة غري املسددة  الدولة العضو

-   - نعم    -   -   -  اإلمارات العربية املتحدة
-   - نعم    -   -   -  ايرلندا
-  ٢٩٦ ٤٢٤ )جز(٢٠٠٦ نعم    إيطاليا ٢٩٦ ٤٢٤ -  

١٩   ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٣ ال ٥٠٠ ٤   ٧٠١  - ١٩  ٢٢١  بابوا غينيا اجلديدة ٤٨٠
٦٤٩ ٨٤   ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠١ ال ٠٩٠ ٣٩  - ٨٤  ٥٨٨  باراغواي ٠٦١

٦٣   ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٠٥٩  - ١ ٦١  ٧٤٣  باكستان ٣١٦
١ ٦٧٦ ٧٠  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٤ نعم   ٦٨  ٦٦٢ ٣٦٦  البحرين ٦٤٨

-  ٥٢٥ ١٢٨ ٢٣  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٥ ال ٥٣٠ ٥٤٥ ١٦   ٨٧  الربازيل ٦٩٢ ٠٤٠ ٢٣  ٨٣٣
-   - نعم    -   -   -  بربادوس
-   - نعم    -   -   -  الربتغال
١ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٣٧    ٩٦٧ ٢١٠ ١ ٨٥٥  بلجيكا ١١٢ ١٧٣
١٩  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٤٨٤   ٨١٠ ١٨  ٤٧٨  بلغاريا ٨٤٨
-  ٧٨٠ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم    بليز ٧٨٠ -  
-  ٢٥٩ ٢١  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٤ نعم    بنغالديش ٠٠٠ ٢١  ٢٥٩
٣١   ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ١٧٨   ٤٧٤  بنما ٦٣٤ ٣٠  ٦٦٢

٦ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٤ ال ١٣٥   ٦ ٧٣   ١٢  ٣٥٢  بنن ٢٦٧
-   - نعم    -   -   -  بوتان
-   - نعم    -   -   -  بوتسوانا
-   - نعم    -   -   -  بوركينا فاسو

٦٨  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٣ ال ٥١٠ ٦٦ ٥٦١  -   ٥٣٥ ٦٨  ٢٦  بوروندي
٣ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٠٣٨  -   ٣ ٢٢  البوسنة واهلرسك ٠١٦
-   - نعم    -   -   -  بولندا

٣٩  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٢ ال ٧٠٠ ١٣ ٣٩  ٢٩٤ ١٢١   ٧٩٠  بوليفيا ٣٧٥
٦٣٦ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠١ ال ١٢٠ ٢٩٣   ٥٣٨  - ٤  بريو ٢٠١ ٦٣٢ ٣٣٧

١١  )جز(٢٠٠٦ نعم   ٦٩٨  -   -  ١١  بيالروس ٦٩٨
-   - نعم    -   -   -  تايلند
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املبلغ األدىن الالزم
سداده السترداد 
)أ(وق التصويتحق حقوق التصويت  إمجايل املستحقات السنوات
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 ٢٠٠٦املتداول 
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االشتراكات 
املقررة غري املسددة  الدولة العضو

٤٦٤   ٥٤١ ٢١٩  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٥ ال ٢٥٠ ٢٠٨    تركمانستان ٩٦٧ ٢١٨ ١١٠
-   - نعم    -   -   -  تركيا
٤١  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٦٨٦   ١٦٠ ٣٩  ٥٨٨  ترينيداد وتوباغو ٨٨٦

٧٧٨ ٩٦  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩١ ال ٧٣٠ ٩٤  -   ٩٦  ٢٦  تشاد ٧٥٢
٥٩  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٤ ال ٤٣٠ ٥٧ ٤٨٣  -   ٥٩  ٢٦  توغو ٤٥٧

٨ )جز(٢٠٠٦ نعم   ٥١٠  -   - ٨  تونس ٥١٠
١ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٤٤٨  -   ١ ٢٦  تونغا ٤٢٢
-  ٧٨٠ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم     ٧٥٤ ٢٦  ليشيت-تيمور
٤ )جز(٢٠٠٦ نعم   ٤ -    ٢٧٩  جامايكا ٢٧٩
١٥٦ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٨٥٣   ٤١٧  اجلزائر ٩٩٢ ١٥٢ ٥٧٢ ٢
٨ )جز(٢٠٠٦ نعم   ٣١٩  -   - ٨  جزر البهاما ٣١٩

١٣٦ ٢٠٠٦-)جز(١٩٨٦ ال ٨٠٠ ١٣٤   ٨٥٠  -   ١٣٦ ٢٦  جزر القمر ٨٢٤
١٥٤ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٧ ٣٩٨ ١٤٤ ٤٦٢ ٢ ١٨٢   العربية الليبيةاجلماهريية ٧٥٤

١١٣ ٢٠٠٦-)جز(١٩٨٩ ال ٦٢٠ ١١١   ٦٧١  -   ١١٣ ٢٦  مجهورية أفريقيا الوسطى ٦٤٥
-   - نعم    -   -   -  اجلمهورية التشيكية

٤٣٩ ٢٠٠٦-١٩٨٦ ال ١٥٠ ٣٥٤   ٣ ٧٢٥ ٤٣٥ ٨٤٥ ٤٦١  اجلمهورية الدومينيكة ٤١٩
-  ٠٤٧ ٤٠  )جز(٢٠٠٦ نعم    اجلمهورية العربية السورية ٠٤٧ ٤٠  -  
-   - نعم    -   -   -  مجهورية الكونغو

-  ٩٤٦ ١٣٢ ٢٠٠٦-)جز(١٩٨٩ ال ٨٥٠ ١٢١    مجهورية الكونغو الدميقراطية ٧٩٩ ١٣٢ ١٤٧
٥  )جز(٢٠٠٦ نعم   ٣٣٢  -   - ٥  مجهورية تنـزانيا املتحدة ٣٣٢
٣ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٣٠٢ ٨٣٧  -   - ٨٣٧ ٣  مجهورية كوريا ٣٠٢
١١  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ١٦٤   ٨٠٤ ١١  ٣٣١  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٣٠٩
-   - نعم    -   -   -  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
٨ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٣٥  ٩١١ ٨ ٢٢١  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ٦٥٥

٨٧٧ ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٣ ال ٧٠٠ ٨٧٢   ٤٧٧  -   ٨٧٧ ٧٣  مجهورية مولدوفا ٤٠٤
-   - نعم    -   -   -  جنوب أفريقيا

١ ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٢ ال ٩٨٠ ٥٨٢ ١   ١٢٧ ٥٩٦  - ١ ١٨٤  جورجيا ٩٤٣ ٥٩٥
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٩٥  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩١ ال ٧١٠ ٩٣ ٧٥٦  -   ٩٥  ٢٦  جيبويت ٧٣٠
-   - نعم    -   -   -  الدامنرك

-  ٦٣٠ ٢ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٣ ال ٥٨٠    دومينيكا ٦٠٤ ٢ ٢٦  
٩٨  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩١ ال ٢٦٠ ٩٦ ٣٠٨  -   ٩٨  ٢٦  الرأس األخضر ٢٨٢

-  ٧٢٠ ٢ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٣ ال ٦٧٠    رواندا ٦٩٤ ٢ ٢٦  
٦٨  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٣٣٨   ٠٦١ ٦٥  ١٣١ ٢  رومانيا ٥٩٢

٦١   ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٤ ال ٦٧٠ ٥٥ ٩ ٨٨٨   ٦١  ٧٣  زامبيا ٨٠٦
-   - نعم    -   -   -  زمبابوي

١٣٦ ٢٠٠٦-)جز(١٩٨٦ ال ٨٠٠ ١٣٤   ٨٥٠  -   ١٣٦ ٢٦  سان تومي وبرينسييب ٨٢٤
١١٣ ٢٠٠٦-)جز(١٩٨٩ ال ٠٩٠ ١١١   ١٤١  -   ١١٣ ٢٦  سانت فنسنت وجزر غرينادين ١١٥

-   - نعم    -   -   -  سانت كيتس ونيفيس
-   - نعم    -   -   -  سانت لوسيا
-   - نعم    -   -   -  سرى النكا

 السلفادور ١٧٢ ٢٣٦ ٦٦٢ ٢٢٢ ٢ ٠٥٦ ٢٣٩ ٢٠٠٦-١٩٨٨ ال ٠٨٠ ١٧٨  
-   - نعم    -   -   -  سلوفاكيا
 سلوفينيا ٣٨٣ ٢٠٤ ٩٧٧ ٢ ٢٨٥   ٦٤٥ ٢٠٧ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٤ نعم  
٥ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٤٥٣  - ٥ ١٧٦  السنغال ٢٧٧
-   - نعم    -   -   -  سوازيلند
١٣  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ١٣  ٢٢١ ١٠٩   ٨٦٥  السودان ٥٣٥

٤٦  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٦ ال ٥٠٠ ٤١ ٢٠٩  -   ٤٦  ٧٣  سورينام ١٣٦
١ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٨٧٢ ١٣١  -   ٣٧ ١ ١٦٩  دالسوي ٧٠٣ ٠٩٤
-   - نعم    -   -   -  سويسرا
-  ٧٨٠ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم     ٧٥٤ ٢٦  سرياليون

٩ ١٧٢ ٥٢  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٥ ال ٩٦٠ ٤٥  سيشيل ٠٩٠ ٥٢  ٧٣  
٣٦٧ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٩٣٦  -   - ٣٦٧  شيلي ٩٣٦
 صربيا واجلبل األسود ١١٠ ٢١  -    ١١٠ ٢١  ٢٠٠٦ نعم  

١٣٦ ٢٠٠٦-)جز(١٩٨٦ ال ٨٠٠ ١٣٤   ٨٤٩  -   ١٣٦ ٢٦  الصومال ٨٢٣
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٥٦   ٨٧٥ ٢ ٦٠٨ ٤٤١ ٢ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم    الصني ٤٣٢ ٣٨٢ ٢ ٣٠١
١٥٥ ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٥ ال ١٦٠ ١٥٣   ٢٠٨  -   ١٥٥ ٢٦  طاجيكستان ١٨٢

١ ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٢ ال ٠٢٠ ٥٦٠ ١   ٧٥٤ ٨٥٦  - ٤ ١ ٩٩٨  قالعرا ٧٥٦ ٨٥١
١ ٢٧٧ ٨٠   ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٧٦  ٢٤٢ ٢ ١٣٤  عمان ٩٠١

٤٥  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٣ ال ٤٩٠ ٧   ٩١٦  - ٤٥  ٥١٤  غابون ٤٠٢
٧٦  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٢ ال ٢٣٠ ٧٤ ٢٧٧  -   ٧٦  ٢٦  غامبيا ٢٥١

٤ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٦٢٥  - ٤ ١٠١  غانا ٥٢٤
٦٨  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٣ ال ٦١٠ ٦٦ ٦٦٣  -   ٦٨  ٢٦  غرينادا ٦٣٧

٣٣  ٢٠٠٦ نعم   ٣٣  -   ٤١٢   ٥٨٥  غواتيماال ١٧٣
٧٧  )جز(٢٠٠٦ نعم    -   -  ٧٧  غيانا
٨ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٤ نعم   ٠٤٥  -   ٧ ٩١  غينيا ٩٥٤

١٤٩   ٤٧٢ ٧٠  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٣ ال ٩١٠ ٦٦  االستوائية-غينيا ٢٩٧ ٧٠  ٢٦  
١١٨ ٢٠٠٦-)جز(١٩٨٨ ال ٩٣٠ ١١٦   ٩٨١  -   ١١٨ ٢٦  بيساو-غينيا ٩٥٥
-  ٥٣٧ ٨٠   ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٢ ال ٤٩٠ ٧٨  فانواتو ٥١١ ٨٠  ٢٦  

-   - نعم    -   -   -  فرنسا
١١٥ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٩٢٦  -   - ١١٥  الفلبني ٩٢٦
٣٩٩  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٦٥٢  - ٤ ٤٧٤ ٣٩٥ ١٧٨  )البوليفارية-مجهورية(فنـزويال 
-   - نعم    -   -   -  فنلندا
١١  ١٤٧ ٢٣  ١٥٣ ١٢  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٤ نعم    فيجي ٩٨٣
٣٩  ٥٨٨ ٦١٢   ٦٠٣ ٤٠   ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم    فييت نام ٤٠٣
-   - نعم    -   -   -  قربص
٧٤  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٣ ٦٧٩ ١ ٣١٥  قطر ١١٥ ٧٠  ٢٤٩

٣٧٧ ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٣ ال ٠٢٠ ٣٧٦   ٩٢٢  -   ٣٧٧ ٢٦  قريغيزستان ٨٩٦
)ب(خطة سداد -  ٧٦٦ ٣٣٠ ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٩ نعم  ١  كازاخستان ٧٣٧ ٣٢٩ ٠٢٩

-  ٠٣٩ ٢٤  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٤ نعم    الكامريون ٧٦٦ ٢٣  ٢٧٣
-   - نعم    -   -   -  كرواتيا



ID
B

.3
1/

9 

املبلغ األدىن الالزم14
سداده السترداد 
)أ(وق التصويتحق حقوق التصويت  إمجايل املستحقات السنوات

املبلغ املستحق 
لصندوق رأس املال 

 ٢٠٠٦املتداول 
املسامهات 
 األمنية

االشتراكات 
املقررة غري املسددة  الدولة العضو

٨ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٣ ال ١١٠ ٢   ٨ ٧٣   ١٢  ٣٢٥  كمبوديا ٢٤٠
١ ٣٣٥ ١١٠ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٤ نعم   ١ ٥١١  كوبا ٧٢١ ١٠٧ ١٠٣
١٧  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ١٦٤   ١١٥ ١٦  ٣٣١  كوت ديفوار ٦٢٠

١٦٤ ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٧ ال ٣٨٠ ٩٠ ١ ٥٠٤  كوستاريكا ٦١٣ ١٦٢ ٧٣٥ ١٥٦
-  ٨٢٥ ٢٦٠ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم    كولومبيا ٨٧٣ ٢٥٧ ٩٥٢ ٢
١٨٥ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٥ ٠٠٦ ٢ ٣٣٥ ١٧٧ ٤٠٢  الكويت ٩٢٧
-  ٧٢٥ )جز(٢٠٠٦ نعم   كينيا ٧٢٥ -  

٣٩  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ١ ٢٠٢ ٣٧  ٤٤١ ٣٣٢  لبنان ٤٢٩
-   - نعم    -   -   -  لكسمربغ

-  ١٧١ ١٠٨ ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٠ ال ١٢٠ ١٠٦    ليربيا ١٤٥ ١٠٨ ٢٦  
)ب(خطة سداد ١٩٥ ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٩ نعم  ١٩٤ ٦٢٥ ٨٠٤   ٤٧٦  ليتوانيا ٠٤٧

-  ٧٨٠ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم     ٧٥٤ ٢٦  ليسوتو
-   - نعم    -   -   -  مالوي
٤٥٣ )جز(٢٠٠٦ نعم    -   - ٤٥٣  مالطة
 يلما ٢٦٢ ٢ ٧٣   ١٢  ٣٤٧ ٢ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم  
-   - نعم    -   -   -  ماليزيا
٣ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ١٧٧  -   ٣ ٩١  مدغشقر ٠٨٦
١٣٩ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٤ ٣٥٦ ١٣١ ٩٧٧ ٢ ٤٤٢  مصــر ٩٣٧
٥٣   ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ١ ٤٠٥   ٢٨٩ ٥١  ٦١٧  املغرب ٢٦٧
٨٨  ٤٦٤ ١٩٤ ٢  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم    املكسيك ٧٦٢ ٠٦٥ ٢ ٩١١ ٣٩   ٧٩١
١ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٤ نعم   ٦٩٣  -   ١ ٢٦  ملديف ٦٦٧
-   - نعم    -   -   -  اململكة العربية السعودية
-   - نعم    -   -   -  اململكة املتحدة
-   - نعم    -   -   -  منغوليا

٨١   ٢٠٠٦-)جز(١٩٩٢ ال ٨٤٠ ٧٩ ٨٩٢  -   ٨١  ٢٦  ياموريتان ٨٦٦
-   - نعم    -   -   -  موريشيوس
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-  ٠٦٥ ٢  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٤ نعم    موزامبيق ٠٣٩ ٢ ٢٦  
-   - نعم    -   -   -  موناكو
١٤   ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٨٣٦  - ١٤  ٢٥٩  ميامنار ٥٧٧
٦  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٩٧١  - ٦ ١٨٦  ناميبيا ٧٨٥
-   - نعم    -   -   -  النرويج
-   - نعم    -   -   -  النمسا
 نيبال ٢٣٩ ١٢  ١٤٧ ٢٣  ٤٠٩ ١٢   ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٤ نعم  

٩٨  ٢٠٠٦-)جز(١٩٩١ ال ٢٩٠ ٩٦ ٣٤٣  -   ٩٨  ٢٦  النيجر ٣١٧
٤٨  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٥١٣  -   -  ٤٨  نيجرييا ٥١٣

١٣٦ ٢٠٠٦-)جز(١٩٨٦ ال ٧٩٠ ١٣٤   ٨٣٦  -   ١٣٦ ٢٦  نيكاراغوا ٨١٠
-   - نعم    -   -   -  نيوزيلندا
٣ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٨٦  ١٧٥   ٣ ٧٣  هاييت ٠١٦
-   - نعم    -   -   -  اهلند
-  ٠٦٦ ٢ )جز(٢٠٠٦ نعم    هندوراس ٠٦٦ ٢ -  
١٤٣ ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٤ ٩٢١   ٣٠٠ ١٣٧ ٤١٠  هنغاريا ٩٦٩
-   - نعم    -   -   -  هولندا
١٥  )جز(٢٠٠٦ نعم   ٠٠٥ ٨٧٥  -   -  ١٥  اليابان ٠٠٥ ٨٧٥
٨  ٢٠٠٦-)جز(٢٠٠٥ نعم   ٣٥  ٢٣٠ ٧ ٢٢١  اليمن ٩٧٤
-   - نعم    -   -   -  اليونان

 ٨٤      ٢٦٥ ٣٧٤ ٣٠ ١٣٦ ٢١٩ ٣٠١ ٣٧٦  ١٥٥ ٨٣   ٣٠٨  اموع الفرعي ٧٥٦ ٧٨٨
     

 )ج()سابقا(يوغوسالفيا  ٥٩٩ ٠٨١ ٢    ٥٩٩ ٠٨١ ٢  ٢٠٠١-)جز(١٩٩٠   
 :دولة غري عضو          
٦٩  ١٩٩٦-)جز(١٩٩٤    ٦٩     ٩٩٨ ١٨٢  )د(الواليات املتحدة األمريكية ٩٩٨ ١٨٢

 ١٥٥    ٢٦٥ ٣٧٤ ٣٠ ١٣٦ ٨١٦ ٥٦٥ ٣٧٦  ١٥٥ ١٥٥ ٣٠٨  اموع ٣٥٣ ٠٥٣
 



ID
B

.3
1/

9 

16

  باليورهات
 شتراكات املقررة غري املسددة ملخص اال

 حسب فترات السنتني والسنة
 

١٩٨٦/١٩٨٧ ٨٧٢ ٩٠ 
١٩٨٨/١٩٨٩ ٢٠٠ ١٦٤ 

١٩٩٠/١٩٩١ ٨٩٩ ١٢١ ١ 
١٩٩٢/١٩٩٣ ٩٨٨ ٨٩٣ ١ 
١٩٩٤/١٩٩٥ ٢٠٩ ٤٣٤ ٤٤ 
١٩٩٦/١٩٩٧ ٥٢٩ ٠٣٠ ٣٩ 
١٩٩٨/١٩٩٩ ٠٥٠ ٩٧١ ٧ 
٢٠٠٠/٢٠٠١ ٣٦٨ ٨٧٦ ٥ 
٢٠٠٢/٢٠٠٣ ١٤٦ ٠٨٤ ٧ 
٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٠٦٠ ٢٨٦ ١١ 
 اموع الفرعي ٣٢١ ٩٥٣ ١١٨
٢٠٠٦ ٠٣٢ ١٠٠ ٣٦ 

 :اموع ٣٥٣ ٠٥٣ ١٥٥

 :احلواشي
 .يشري إىل سداد جزئي )جز(
 . من دستور اليونيدو٢-٥ دولة عضوا وفقا للمادة ٤٥علّقت حقوق تصويت  )أ(
 .زيل وبوليفياباراغواي والربا: أعضاء جملس التنمية الصناعية الذين ال يتمتعون حبق التصويت  
 عـــلى إعـــادة حقـــوق    ١٢-م/٩- وم ع١٤- وم١٣- وم١٢-م/١٠- وم ع١٢- وم١١-م/١١-وافـــق املؤمتـــر العـــام يف مقـــرراته م ع     )ب(

 . من الدستور٢-٥التصويت إىل كل من أفغانستان وأذربيجان وأوكرانيا وبيالروس وكازاخستان وليتوانيا وفقا للمادة 
 .ة مل تسو بعدمسألة االشتراكات غري املسدد )ج(
 .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٣١كانت دولة عضوا يف اليونيدو حىت  )د(
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