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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

 جلنة الربنامج وامليزانية
 الدورة السادسة والعشرون

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨- ٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  وضع اليونيدو املايل

 جملس التنمية الصناعية 
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت) ب (٢البند 

       اليونيدو املايلوضع 
      وضع اليونيدو املايل    
      تقرير من املدير العام    

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ُيقّدم هذا التقرير معلومات عن وضع املنظمة املايل يف   
    

  احملتويات
الصفحة الفقرات 

  ٢  ١.............................................................................حملة عامة -أوالً
  ٣  ٨-٢.................................٢٠١١-٢٠١٠امليزانية العادية وامليزانية العملياتية لعامي  -ثانياً
  ٤  ١٠-٩...................................................................االشتراكات املقّررة -ثالثاً
  ٥  ١٢-١١......................................................................حقوق التصويت -رابعاً
  ٦  ١٦-١٣........................................................خطط السداد املتعددة السنوات -خامساً
  ٧  ٢٠-١٧............أرصدة االعتمادات غري املربوطة وإيرادات الفوائد الزائدة على تقديرات امليزانية -سادساً
  ٨  ٢١......................................................ة اختاذهاإلجراء املطلوب من اللجن -سابعاً

    املرفق
  ٩............................................................حالة االشتراكات املقّررة يف امليزانية العادية 
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    حملة عامة  -أوالً  
  : يف النقاط الرئيسية التالية٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ميكن تلخيص الوضع املايل يف   -١

ــرة        )أ(   ــستة األوىل مــن فت ــة يف األشــهر ال ــة العادي بلــغ إمجــايل اإلنفــاق مــن امليزاني
 يف املائة من إمجايل ميزانيـة       ٤٦,١ مليون يورو، أو     ٣٦,٧ه  ار ما مقد  ٢٠١١-٢٠١٠ني  السنت

  ؛٢٠١٠اإلنفاق املوافق عليها لعام 
 ماليني يـورو يف الفتـرة املـشمولة         ٤,٠بلغ حجم اإلنفاق من امليزانية العملياتية         )ب(  

   ماليني يورو؛٦,٧وبلغ حجم إيرادات تكاليف الدعم وغريها من اإليرادات . هبذا التقرير
 مليــون يــورو، وفقــاً خلطــة  ١٣,٨بلــغ حجــم اإلنفــاق اخلــاص بــإدارة املبــاين     )ج(  

  العمل السائدة؛
ــة      )د(   ــة العادي ــة للميزاني ــوارد النقدي ــغ حجــم امل ــال   (بل ــا صــندوق رأس امل ــا فيه مب
يونيـه مـن    / حزيـران  ٣٠بلغ الرصيد النقـدي يف      ومقارنة بذلك،   .  مليون يورو  ٥٩,٤) املتداول

   مليون يورو؛٦١,٢ مليون يورو و٦٣,٨ على التوايل ٢٠٠٨ و٢٠٠٩امني الع
 يف  ٥٥,٦ مـا مقـداره      ٢٠١٠بلغت نـسبة حتـصيل االشـتراكات املقـّررة لعـام              )ه(  

   على التوايل؛٢٠٠٨ و٢٠٠٩ يف املائة يف عامي ٦٢,٢ و٥١,٣ املائة، مقابل
رة تراكات املقـرّ  بلغت نسبة حتصيل متأخرات السنوات السابقة، مقارنة باالش         )و(  

يونيه مـن   / حزيران ٣٠أما نسبتا حتصيل املتأخرات يف      .  يف املائة  ١,٧للسنة اجلارية، ما مقداره     
 يف املائـة،    ١,٨ و ٣,٩، مقارنة باشتراكات هاتني السنتني، فقد بلغتـا         ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩العامني  

  على التوايل؛
بما هـو مبـّين    مليون يورو، حـس  ١٤٩,٤بلغ حجم االشتراكات غري املسّددة        )ز(  

 مليـون يـورو مـستحقّة علـى الواليـات           ٦٩,١منـها متـأّخرات مقـدارها       (يف مرفق هذه الوثيقة     
أمـا املبـالغ غـري      ).  مليـون يـورو مـستحقة علـى يوغوسـالفيا الـسابقة            ٢,١املتحدة األمريكيـة، و   

 مليــون ١٤٩,٧ فقــد كانــت ٢٠٠٨ و٢٠٠٩يونيــه مــن العــامني / حزيــران٣٠املــسّددة حــىت 
   مليون يورو على التوايل؛١٤٦,٨و يورو

  كــان يــورو، ولكــن٧ ٤٢٣ ٠٣٠بلــغ حجــم صــندوق رأس املــال املتــداول    )ح(  
   يورو؛٤ ٨١١، قدره ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ غري مسدد، يف  هناك مبلغ
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رة عـن حالـة االشـتراكات        آخر املعلومات املتوفّ   PBC.26/CRP.4م الوثيقة   ستقّد  )ي(  
  .٢٠١٠أغسطس / آب٣١حىت  وحقوق التصويت

    
      ٢٠١١-٢٠١٠انية العملياتية لعامي امليزانية العادية وامليز  -ثانياً  

    امليزانية العادية    
ونظـرا ملـا متّتعـت بـه        . بدأ تنفيذ امليزانية العادية لفترة السنتني على النحـو املخطـط لـــه              -٢

 وات األخـرية، فقـد    رة يف الـسن   اليونيدو من اسـتقرار وارتفـاع نـسبة حتـصيل االشـتراكات املقـرّ             
، ٢٠١٠علـى أسـاس كامـل نـسبتها يف ميزانيـة اإلنفـاق اإلمجاليـة لعـام                   عتمـادات االخصصت  
 أفـرج   اخلرباء االستشاريني واجتماعـات أفرقـة اخلـرباء وسـفر املـوظفني الـيت              اعتماداتباستثناء  

  .ة الطلبات ذات األولوية لكي يتسىن تلبي منها يف املائة٨٥عن 
 مليـون يـورو يف مـستهل        ٧٩,٠ بقيمة قدرها     خصصت اعتمادات    وبناء على ذلك،      -٣

 مليـون يـورو للمـوظفني ذوي الوظـائف الثابتـة            ٥٣,٧ االعتمـادات ومشلت هذه   . فترة السنتني 
  . مليون يورو جلميع فئات اإلنفاق األخرى٢٥,٣و
 مليون يورو، ٣٦,٧، بلغ جمموع اإلنفاق من امليزانية العادية ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ويف   -٤

ــة اإلنفــاق لعــام   ٤٦,١أي مــا ميثّــل  ــة مــن إمجــايل ميزاني وتــضاهي هــذه املؤشــرات  . ٢٠١٠ يف املائ
يونيـه  / حزيران ٣٠مؤشرات فترات السنتني السابقة، حيث بلغ حجم اإلنفاق من امليزانية العادية يف             

  . يف املائة من إمجايل ميزانية اإلنفاق٤٣,٤ مليون يورو، أي ما ميثل ٣٤ه  ما مقدار٢٠٠٨
    

    امليزانية العملياتية    
وهـذا املقـدار   . ٢٠١٠ مليون يورو يف بداية عام ١١,٢ مقدارها   خصصت اعتمادات   -٥

  . يف املائة من التقديرات املدرجة يف امليزانية الربناجمية املعتمدة١٠٠يعادل 
ــة يف      -٦ ــة العملياتي ــات امليزاني ــران٣٠وبلغــت نفق ــه / حزي ــداره  ٢٠١٠يوني ــا مق  ٤,٠ م

يونيـه  / حزيـران  ٣٠أما يف فترة الـسنتني الـسابقة فقـد بلغـت النفقـات املماثلـة يف                 . ماليني يورو 
  . ماليني يورو٤,٥ ما مقداره ٢٠٠٨

ــاء النــصف األول مــن عــام        -٧ ــتقين أثن ــذ أنــشطة التعــاون ال  مــا ٢٠١٠وبلــغ حجــم تنفي
وقد جتاوز حجم هـذا التنفيـذ مـا    .  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٨٧,٨ه  ارمقد
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وبلغــت اإليــرادات املتأتيــة مــن تكــاليف الــدعم وســائر اإليــرادات  . ٢٠٠٩كــان عليــه يف عــام 
  . ماليني يورو٦,٧ ما مقداره ٢٠١٠املتنوعة يف األشهر الستة األوىل من عام 

    
    إدارة املباين    

.  مليـون يـورو  ٣١,٨ قـدرها  ٢٠١٠لعـام   اعتمـادات يف بدايـة فتـرة الـسنتني     خصـصت   -٨
 ٣٠وبلــغ حجــم اإلنفــاق حــىت  .وجيــري تنفيــذ ميزانيــة إدارة املبــاين وفقــا خلطــة العمــل الــسائدة 

ــران ــه /حزي ــا ٢٠١٠يوني ــداره م ــل   ١٣,٨ مق ــورو، مقاب ــون ي ــام   ١٣,١ ملي ــورو يف ع ــون ي  ملي
  . يف املائة من إمجايل ميزانية اإلنفاق على إدارة املباين٤٣,٣ثّل وهذا مي. ٢٠٠٨

    
      رةاالشتراكات املقّر  -ثالثاً  
    املبالغ احملّصلة  - ألف  

 دولـة، منـها تـسع دول    ٧٢بلغ جمموع الدول األعضاء اليت سدَّدت اشتراكاهتا كاملـة     -٩
 مـن أقـل البلـدان منـوا، جـزءا            دولة عـضوا، منـها مثـاين دول        ٣٥وسدَّدت  . من أقل البلدان منوا   

ويبـّين  . ٢٠١٠أو قّيدت تسوياهتا ضمن حساب اشتراكاهتا املقّررة عـن سـنة      /من اشتراكاهتا و  
، ٢٠١٠يونيـه  /ينـاير إىل حزيـران  / املبالغ احملّصلة يف الفترة املمتـدة مـن كـانون الثـاين           ١اجلدول  

  .عة حسب قوائم الدولموّز
  

  ١اجلدول 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران-يناير / الثايناملبالغ احملّصلة، كانون

    )مباليني اليوروهات(
 اجملموع عن السنوات السابقة عن السنة اجلارية *قائمة الدول

 ٤,١٨  ٠,٢٠ ٣,٩٨ ألف
 ٣٧,٠٦ ٠,٥٦ ٣٦,٥٠ باء
 ٠,٧٨ ٠,٥٤ ٠,٢٤ جيم
 ٢,٧٩ ٠,٠٠ ۲,۷۹ دال

 ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠ دول أخرى
الواليات املتحدة 

 األمريكية
٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠ 

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠ )السابقة(يوغوسالفيا 
 ٤٤,٨٣ ١,٣٢ ٤٣,٥١ اجملموع

  .IDB.36/25حسبما وردت يف الوثيقة   * 
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    االشتراكات غري املسّددة  - باء  
 / حزيـران ٣٠ل حبالة االشـتراكات غـري املـسّددة يف    يرد يف مرفق هذه الوثيقة بيان مفصَّ       -١٠

دة عـن   األنـصبة املقـّررة ومقـادير االشـتراكات غـري املـسدّ            نسب   ٢ويبّين اجلدول   . ٢٠١٠يونيه  
  .الفترة ذاهتا، موّزعة حسب قوائم الدول

  
  ٢اجلدول 

    ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠يف  رة ومقادير االشتراكات غري املسّددةنسب األنصبة املقّر
 مباليني اليوروهات

 *قائمة الدول
رة األنصبة املقّر

 اجملموع عن السنوات السابقة ةعن السنة اجلاري )يف املائة(

 ٨,٥٩ ٢,٨٢ ٥,٧٧ ١٢,٤٥٧ ألف
 ٢٤,٤٢ ٠,٠٠ ٢٤,٤٢ ٧٧,٨١٣ باء
 ٣٩,٢٧ ٣٤,٨٠ ٤,٤٧ ٦,٠٠٩ جيم
 ٥,٥٤ ٥,٤٢ ٠,١٢ ٣,٧١١ دال

 ٠,٣٨ ٠,٣٧ ٠,٠١ ٠,٠١٠ دول أخرى
 ٧٨,٢٠ ٤٣,٤١ ٣٤,٧٩ ١٠٠,٠٠٠ اجملموع الفرعي

 ٦٩,٠٧ ٦٩,٠٧ ٠,٠٠  الواليات املتحدة األمريكية
 ٢,٠٨ ٢,٠٨ ٠,٠٠  )السابقة(يوغوسالفيا 

 ١٤٩,٣٥ ١١٤,٥٦ ٣٤,٧٩ ١٠٠ اجملموع

  .IDB.36/25حسبما وردت يف الوثيقة   * 
    

    حقوق التصويت  -رابعاً  
 دولـة عـضوا معلّقـة       ٤٤كما هو ُمبّين يف مرفق هذه الوثيقة، كانـت حقـوق تـصويت                -١١
مـن النظـام    ) ب (٥-٥ مـن الدسـتور والبنـد        ٢-٥، وفقا للمادة    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠يف  
  . حالة حقوق التصويت فيما خيص خمتلف أجهزة تقرير السياسات٣ويبني اجلدول . املايل

  
  ٣اجلدول 

    ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠حالة تعليق حقوق التصويت يف 
 عدد األعضاء

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ أعضاء
 ٣٧ ٤٠ ٤٤ املؤمتر العام

 ١ ٤ ٤ اعيةجملس التنمية الصن
 ٢ ١ ٣ جلنة الربنامج وامليزانية
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، جيـب عليهـا أن   ٢٠١٠ولكي تسترد هذه الدول األعضاء حقهـا يف التـصويت لـسنة           -١٢
صــندوق ســلف   والــسنوات الــسابقة، مبــا يف ذلــك ٢٠٠٧تــسّدد كامــل اشــتراكاهتا عــن ســنة 

ويبلــغ احلــد . ٢٠٠٨ســنة رأس املــال املتــداول، وأن تــسّدد كــذلك جــزءا مــن اشــتراكاهتا عــن 
  . يورو٣٤ ٠١٧ ٤٧١األدىن جملموع املبالغ اليت يتعني على هذه الدول سدادها 

    
    دة السنواتخطط السداد املتعّد  -خامساً  

، يف شـكل مـوجز، الوضـع احلـايل للـدول األعـضاء الـيت أبرمـت ترتيبـات                    ٤يبّين اجلـدول      -١٣
وتعـرب األمانـة عـن تقـديرها        . دةرة غـري املـسدّ    لوضع خطة سداد من أجل تسوية اشـتراكاهتا املقـرّ         

ــها كــل الــدول األعــضاء الــيت أّدت مــا عليهــا مــن التزامــات       ــاجلهود الكــبرية الــيت بذلت واعترافهــا ب
وُتشّجع األمانة سائر الـدول األعـضاء الـيت        . داد اخلاصة هبا  وواجبات حسبما تنص عليه خطط الس     

  .لتقليص اشتراكاهتا غري املسّددة تقليصا مطرداعليها متأخرات على النظر يف تقدمي خطط سداد 
  

  ٤اجلدول 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ احلالة القائمة يف -خطط السداد 

    )املبالغ باليوروهات(

 الدولة العضو
جمموع املتأخرات 
 *املشمولة باخلطة

املبالغ غري املسّددة 
 ٣٠/٦/١٠حىت 

/ املبالغ احملصلة
املستحقة يف 
٢٠١٠ 

 /املدة
تبالسنوا

موعد 
استحقاق 

  القسط 
 ٢٠١٠يف 
 )الشهر(

القسط 
 املستحق

سداد القسط 
 ٢٠١٠يف 

 رمتأّخ الثامن مايو/أيار ١٠ ١٣١ ١٦٨ ٣٨٥ ٤٩٣ ١ ٢٦٩ ٢٤٧ أذربيجان
 جمدول الرابع يونية/حزيران ١٠ ٨٧ ٦٨٠ ٦١٤ ١٦٥ ٨٧٨ ٢٣١مجهورية مولدوفا

/ شرين األولت ١٠ ١ ٩٥١ ٩٠١ ١ ٩٥١ ٩٠١ ٩ ٧١١ ٢٣٦ أوكرانيا
السداد متأخر التاسع، العاشر أكتوبر

٢٠٠٩منذ عام 
     ٢ ١٧٠ ٧٤٩ ٢ ٩٥١ ٥٥٩ ١١ ٨٥٨ ٧١٤ اجملموع

  .جمموع مبلغ املتأّخرات عند التوقيع على اخلطة  * 
    

    رات املستحقة على دول أعضاء سابقةاملتأّخ    
  :تحدةترد فيما يلي املبالغ املستحقة لليونيدو على الواليات امل  -١٤

  يورو٩٦ ٠٦٨ ٨٨٧ )١٩٩٦- ١٩٩٤(االشتراكات املقّررة 

  يورو٩٥٥ ٧٨٤ )مبقتضى اتفاق رد الضرائب(ضرائب الدخل 

  يورو٧٠ ٠٢٤ ٦٧١ اجملموع
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  .وتسعى األمانة إىل حتصيل هذه االشتراكات املتأّخرة
ة القـرار  ، فقـد اعتمـدت اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـد            IDB.36/5وكما ذُكـر يف الوثيقـة         -١٥
  . بشأن اشتراكات يوغوسالفيا السابقة غري املسّددة٢٠٠٩مارس / آذار١٩، املؤرخ ٦٣/٢٤٩
وستواصــل األمانــة متابعــة هــذه املــسألة، وحاملــا حتــصل علــى املعلومــات الالزمــة عــن      -١٦

احلـــصة املـــستحقة علـــى كـــل واحـــدة مـــن الـــدول اخلالفـــة جلمهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة  
ــاً  ــتراكية وفق ــتبلّ   االش ــاله، س ــذكور أع ــرار امل ــة      للق ــتتخذ األمان ــذلك وس ــة ب ــات اإلداري غ اهليئ

  .اإلجراءات املناسبة لتسوية هذه املتأخرات غري املسّددة
    

  أرصدة االعتمادات غري املربوطة وإيرادات الفوائد الزائدة   -سادساً  
    على تقديرات امليزانية

ــة    -١٧ ــامج وامليزانيـ ــة الربنـ ــتنتاج جلنـ ــا السـ ــّرر م ت ص٢٠٠٩/٣وفقـ  ١٢-م/٣٦- واملقـ
 ٢٠١٠أرصدة االعتمادات غـري املـستغلّة، ُوزِّع يف عـام            ، بشأن )ز (١٥-م/١٣-واملقّرر م ع  
 يورو، ميثّل الرصيد غري املنفـق مـن املبـالغ احملـّصلة عـن فتـرة الـسنتني                 ٦ ٨١٢ ٠٤٣مبلغ قدره   
ضاء تنازلــت عــن ، علــى الــدول األعــضاء املــستحقة، باســتثناء ثــالث دول أعــ٢٠٠٧-٢٠٠٦

  . يورو٨٦ ٠٣٧حصصها البالغ جمموعها 
ــدره  و  -١٨ ــدة علــى   ١٢ ١١٣ ٩٤٩مــن جممــوع مبلــغ ق ــرادات الفوائــد الزائ ــورو، يــشمل إي  ي

 /١٣- يورو، توفَّر، من خالل تنفيذ مقّرر املؤمتر العام م ع٢ ٤١٤ ٨٣٢تقديرات امليزانية، والبالغة 
ــانون األول  )ح (١٥-م ــد يف ك ــذي اعُتم ــسمرب /، ال ــدره  ،٢٠٠٩دي ــغ ق ــورو ٦ ٥٤٥ ٥٢٤ مبل  ي

واحلـسابات اخلاصـة ألنـشطة التعـاون     )  يـورو ٥ ٠٧٩ ٠٩٨( لغرضني مها متويل مبادرة إدارة التغيري     
وأُعيــد الرصــيد املتبقّــي، البــالغ ).  يــورو١ ٤٦٦ ٤٢٦ (٢٠١١-٢٠١٠الــتقين أثنــاء فتــرة الــسـنتني 

 املعنيــة أو ُخــصم مــن االشــتراكات املقــّررة عليهــا ١٤ يــورو، إىل الــدول األعــضاء الـــ٥ ٥٦٨ ٤٢٥
  .حسبما طلبته تلك الدول

 يورو يف شكل ٢٥٢ ٨٦٢وإىل جانب ذلك، تلقّت األمانة من دولتني عضوين ما جمموعه   -١٩
  ).رو يو٥٠ ٠٠٠(وألنشطة التعاون التقين )  يورو٢٠٢ ٨٦٢(تّربعات ملبادرة إدارة التغيري 

، وصل املبلغ املؤقت لألرصدة غـري املربوطـة للـسنوات           ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠ويف    -٢٠
  . يورو٢٢٤ ٨٣٠ر التوزيع، ما مقداره السابقة، بسبب تأّخ
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    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  -سابعاً  
  :لعلّ اللجنة توّد النظر يف توصية اجمللس باعتماد مشروع املقّرر التايل  -٢١

  : إنّ جملس التنمية الصناعية"    
  ؛IDB.38/7-PBC.26/7حييط علما باملعلومات املقّدمة يف الوثيقة   )أ("    
د  الـــدول األعـــضاء والـــدول الـــسابقة العـــضوية الـــيت مل تـــسدّ  حيـــثّ  )ب"(    

سلف صـندوق رأس املـال املتـداول ومتـأخرات الـسنوات             اشتراكاهتا بعد، مبا يف ذلك    
  إبطاء؛السابقة، على سدادها دون 

يطلب إىل املدير العـام أن يواصـل جهـوده واتـصاالته بالـدول األعـضاء                ) ج"(    
  ."والدول السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأخرات
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      املرفق
  حالة االشتراكات املقّررة يف امليزانية العادية    

      )باليوروهات(
    ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠احلالة القائمة يف     

  

 الدولة العضو
رة شتراكات املقّراال

 غري املسّددة

املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس 

املال املتداول يف 
 إمجايل املستحقات ٢٠١٠عام 

أعوام عدم 
 )منذ(التسديد 

حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

  نعم  )جز (٢٠١٠ ٥٧٩ ٠ ٥٧٩  أفغانستان
  نعم - ٠ ٠ ٠ ألبانيا
  نعم - ٠ ٠ ٠ اجلزائر
  نعم )جز(٢٠٠٩ ٦٢٩ ٥ ٠ ٦٢٩ ٥ أنغوال

 ٤٩٠ ٨٦٦ ال  )جز(٢٠٠٧ ١٧٢ ٩١٩ ١ ٠ ١٧٢ ٩١٩ ١ األرجنتني
 ٤٣١ ٩٠٦ ال )جز(١٩٩٢ ٢٦٨ ٩١٣ ٠ ٢٦٨ ٩١٣ أرمينيا
  نعم - ٠ ٠ ٠ النمسا

 سدادخطة  نعم )جز (١٩٩٧ ٤٩٣ ٣٨٥ ٠ ٤٩٣ ٣٨٥ أذربيجان
  نعم - ٠ ٠ ٠ جزر البهاما
  نعم - ٠ ٠ ٠ البحرين
  نعم - ٠ ٠ ٠ بنغالديش
  نعم - ٠ ٠ ٠ بربادوس
  نعم - ٠ ٠ ٠ بيالروس
  نعم - ٠ ٠ ٠ بلجيكا
 ٧٦٠ ال )جز(٢٠٠٧ ٩٣٣ ٢ ٠ ٩٣٣ ٢ بليز
 ٢٥٠ ١ ال  )جز (٢٠٠٧ ٤٢٩ ٣ ٠ ٤٢٩ ٣ بنن

  نعم  )جز (٢٠١٠ ٧١٥ ٠ ٧١٥ بوتان
 املتعددة -دولة (بوليفيا 

 ٨١٠ ٩ ال  )جز (٢٠٠٧ ٢٨٩ ٢٨ ٠ ٢٨٩ ٢٨ )القوميات
  نعم - ٠ ٠ ٠ البوسنة واهلرسك

  نعم - ٠ ٠ ٠ بوتسوانا
 ٤٨٠ ٧٤٠ ٢٢ ال )جز(١٩٩٥ ٣٨٤ ٥٧٧ ٢٥ ٠ ٣٨٤ ٥٧٧ ٢٥ الربازيل 
  نعم - ٠ ٠ ٠ بلغاريا

  نعم - ٠ ٠ ٠ بوركينا فاسو
 ٢٤٠ ٤٧ ال  )جز (١٩٩٥ ٤١٦ ٤٩ ٠ ٤١٦ ٤٩ بوروندي
  نعم  )جز (٢٠١٠ ٣١٥ ٠ ٣١٥ كمبوديا
  نعم  )جز (٢٠٠٩ ١٤٧ ١٧ ٠ ١٤٧ ١٧ الكامريون

 ٢١٠ ٩٩ ال  )جز (١٩٩١ ٣٩١ ١٠١ ٠ ٣٩١ ١٠١ الرأس األخضر
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 الدولة العضو
رة شتراكات املقّراال

 غري املسّددة

املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس 

املال املتداول يف 
 إمجايل املستحقات ٢٠١٠عام 

أعوام عدم 
 )منذ(التسديد 

حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

 ٥٧٠ ١١٤ ال  )جز (١٩٨٩ ٧٥٤ ١١٦ ٠ ٧٥٤ ١١٦ مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٦٨٠ ٩٧ ال  )جز(١٩٩١ ٨٦١ ٩٩ ٠ ٨٦١ ٩٩ تشاد
  نعم  )جز(٢٠٠٩ ٩٧٤ ٣١٠ ٠ ٩٧٤ ٣١٠ شيلي
  نعم  )جز(٢٠١٠ ٢٧٥ ٦٩٩ ٢ ٠ ٢٧٥ ٦٩٩ ٢ الصني

  نعم - ٠ ٠ ٠ كولومبيا
 ٧٦٠ ١٣٧ ال  )جز(١٩٨٦ ٩٣٣ ١٣٩ ٠ ٩٣٣ ١٣٩ جزر القمر
  نعم - ٠ ٠ ٠ الكونغو

 ٤٨٠ ١٧٨ ال )جز(١٩٩٩ ٨٠٩ ٢٨٠ ٠ ٨٠٩ ٢٨٠ كوستاريكا
  نعم  )جز(٢٠١٠ ١٥٨ ٩ ٠ ١٥٨ ٩ كوت ديفوار

  نعم - ٠ ٠ ٠ كرواتيا
  نعم  )جز(٢٠٠٨ ٥٣٥ ١٥٥ ٠ ٥٣٥ ١٥٥ كوبا
  نعم  )جز(٢٠١٠ ٨٨٣ ٤٣ ٠ ٨٨٣ ٤٣ قربص

  نعم - ٠ ٠ ٠ اجلمهورية التشيكية
مجهورية كوريا الشعبية 

  نعم  )جز(٢٠١٠ ٨٠٨ ٦ ٠ ٨٠٨ ٦ الدميقراطية
 ١٢٠ ١٣٦ ال  )جز(١٩٨٩ ٢٧٨ ١٤٥ ٠ ٢٧٨ ١٤٥ مجهورية الكونغو الدميقراطية

  نعم - ٠ ٠ ٠ الدامنرك
 ٦٦٠ ٩٦ ال  )جز(١٩٩١ ٨٣٩ ٩٨ ٠ ٨٣٩ ٩٨ جيبويت
 ٩٠٠ ٢ ال )جز(٢٠٠٤ ٠٨٠ ٥ ٠ ٠٨٠ ٥ دومينيكا

 ٩٩٠ ٤٧٦ ال ١٩٨٦ ٧٠٦ ٥٥٣ ١٢٥ ٢ ٥٨١ ٥٥١ اجلمهورية الدومينيكية
  نعم - ٠ ٠ ٠ إكوادور
  نعم - ٠ ٠ ٠ مصر

 ٠٤٠ ٢٦٣ ال ١٩٨٨ ١٠٤ ٣٢٨ ٩٢٥ ١ ١٧٩ ٣٢٦ السلفادور
 ٩٦٠ ٣ ال )جز(٢٠٠٦ ٧٩٥ ١٠ ٠ ٧٩٥ ١٠ االستوائية - غينيا
  نعم - ٠ ٠ ٠ إريتريا
  نعم - ٠ ٠ ٠ إثيوبيا
  نعم  )جز(٢٠٠٨ ٧٦٨ ٧ ٠ ٧٦٨ ٧ فيجي
  نعم - ٠ ٠ ٠ فنلندا
  نعم - ٠ ٠ ٠ فرنسا
 ٠٤٠ ٢٣ ال )جز(٢٠٠٥ ٥١١ ٤٨ ٠ ٥١١ ٤٨ غابون
 ٥٦٠ ٦١ ال )جز(١٩٩٤ ٧٤١ ٦٣ ٠ ٧٤١ ٦٣ غامبيا

 ٣٠٠ ٥٩٩ ١ ال )جز(١٩٩٢ ٤٥٩ ٦٠٨ ١ ٠ ٤٥٩ ٦٠٨ ١ جورجيا
  نعم )جز(٢٠١٠ ٠١٦ ٢٣٨ ٤ ٠ ٠١٦ ٢٣٨ ٤ أملانيا
  نعم - ٠ ٠ ٠ غانا

  نعم )جز(٢٠١٠ ٥٧٩ ٤٩٥ ٠ ٥٧٩ ٤٩٥ اليونان
 ٥٢٠ ٤٦ ال )جز(١٩٩٥ ٦٩٨ ٤٨ ٠ ٦٩٨ ٤٨ غرينادا

  نعم )جز(٢٠١٠ ٤٥٧ ٣١ ٠ ٤٥٧ ٣١ غواتيماال
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 الدولة العضو
رة شتراكات املقّراال

 غري املسّددة

املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس 

املال املتداول يف 
 إمجايل املستحقات ٢٠١٠عام 

أعوام عدم 
 )منذ(التسديد 

حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

  نعم - ٠ ٠ ٠ غينيا
 ٨٩٠ ١١٩ ال )جز(١٩٨٨ ٠٦٤ ١٢٢ ٠ ٠٦٤ ١٢٢  بيساو-غينيا 
  نعم - ٠ ٠ ٠ غيانا
  نعم )جز(٢٠١٠ ٠٧٧ ٢ ٠ ٠٧٧ ٢ هاييت

  نعم )جز(٢٠١٠ ١٦٣ ٠ ١٦٣ هندوراس
  نعم - ٠ ٠ ٠ هنغاريا
  نعم - ٠ ٠ ٠ اهلند

  نعم - ٠ ٠ ٠ إندونيسيا
  نعم )جز(٢٠١٠ ٧٠٧ ١٨١ ٠ ٧٠٧ ١٨١ )اإلسالمية-مجهورية(إيران 
  نعم - ٠ ٠ ٠ العراق
  نعم - ٠ ٠ ٠ إيرلندا
  نعم - ٠ ٠ ٠ إسرائيل
  نعم - ٠ ٠ ٠ إيطاليا

  نعم - ٠ ٠ ٠ جامايكا
  نعم )جز(٢٠١٠ ٣٢٣ ٨٨٤ ١٥ ٠ ٣٢٣ ٨٨٤ ١٥ اليابان
  نعم - ٠ ٠ ٠ األردن

  نعم - ٠ ٠ ٠ كازاخستان
  نعم )جز(٢٠٠٨ ٠٨٨ ٣١ ٠ ٠٨٨ ٣١ كينيا

  نعم )جز(٢٠١٠ ٠٣٤ ١٨٢ ٠ ٠٣٤ ١٨٢ الكويت
 ١٩٠ ٣٧٨ ال )جز(١٩٩٣ ٣٦٦ ٣٨٠ ٠ ٣٦٦ ٣٨٠ قريغيزستان

  نعم - ٠ ٠ ٠ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  نعم )جز(٢٠١٠ ٤١٩ ٣٤ ٠ ٤١٩ ٣٤ لبنان

  نعم )جز(٢٠٠٩ ٢٤٧ ١ ٠ ٢٤٧ ١ ليسوتو
 ٠٨٠ ١٠٩ ال )جز(١٩٩٠ ٢٥٤ ١١١ ٠ ٢٥٤ ١١١ ليربيا

  نعم )جز(٢٠١٠ ٢٦٣ ٥٤ ٠ ٢٦٣ ٥٤ اجلماهريية العربية الليبية
  نعم )جز(٢٠١٠ ٢٨٧ ٣١ ٠ ٢٨٧ ٣١ ليتوانيا

  نعم - ٠ ٠ ٠ لكسمربغ
  نعم )جز(٢٠١٠ ٢٥٧ ٢ ٠ ٢٥٧ ٢ مدغشقر
  نعم - ٠ ٠ ٠ مالوي
  نعم )جز(٢٠١٠ ٦٢٨ ١٨٦ ٠ ٦٢٨ ١٨٦ ماليزيا
  نعم )جز(٢٠٠٩ ٠٩٦ ١ ٠ ٠٩٦ ١ ملديف
  نعم ٢٠١٠ ٧٨٣ ٠ ٧٨٣ مايل
  نعم - ٠ ٠ ٠ مالطة

 ٨٩٠ ٧٩ ال )جز(١٩٩٢ ٠٦٣ ٨٢ ٠ ٠٦٣ ٨٢ موريتانيا
  نعم - ٠ ٠ ٠ موريشيوس
 ٩٤٠ ٩٤٨ ١ ال )جز(٢٠٠٧ ٧٢٤ ٢٥٥ ٩ ٠ ٧٢٤ ٢٥٥ ٩ املكسيك
  نعم - ٠ ٠ ٠ موناكو
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 الدولة العضو
رة شتراكات املقّراال

 غري املسّددة

املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس 

املال املتداول يف 
 إمجايل املستحقات ٢٠١٠عام 

أعوام عدم 
 )منذ(التسديد 

حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

  نعم - ٠ ٠ ٠ منغوليا
  نعم )جز(٢٠١٠ ٧٨٣ ٠ ٧٨٣ اجلبل األسود

  نعم - ٠ ٠ ٠ املغرب
  نعم )جز(٢٠١٠ ٧١٥ ٠ ٧١٥ موزامبيق
 ٣٨٠ ٢١ ال )جز(٢٠٠٥ ٥٣٠ ٣٧ ٠ ٥٣٠ ٣٧ ميامنار
  نعم - ٠ ٠ ٠ ناميبيا
  نعم )جز(٢٠١٠ ٧٢٣ ٢ ٠ ٧٢٣ ٢ نيبال
  نعم - ٠ ٠ ٠ هولندا

  نعم - ٠ ٠ ٠ نيوزيلندا
 ٨٩٠ ١٣٧ ال )جز(١٩٨٦ ٧٢٦ ١٤٤ ١٤٩ ٥٧٧ ١٤٤ نيكاراغوا 

 ٢٥٠ ٩٩ ال )جز(١٩٩١ ٤٢٦ ١٠١ ٠ ٤٢٦ ١٠١ النيجر
 ٩٩٠ ٤٥ ال )جز(٢٠٠٧ ٩٠١ ٢٠١ ٠ ٩٠١ ٢٠١ نيجرييا 
  نعم )جز(٢٠١٠ ٨٦٨ ٧٨٣ ٠ ٨٦٨ ٧٨٣ النرويج
  نعم - ٠ ٠ ٠ عمان

  نعم )جز(٢٠٠٩ ٢٢٦ ٦٧ ٠ ٢٢٦ ٦٧ باكستان
  نعم )جز(٢٠١٠ ٤١٣ ١٨ ٠ ٤١٣ ١٨ بنما

 ٩٧٠ ٢١ ال )جز(٢٠٠٣ ٨٠٧ ٢٨ ٠ ٨٠٧ ٢٨ بابوا غينيا اجلديدة
  نعم )جز(٢٠١٠ ٣٢٣ ٤ ٠ ٣٢٣ ٤ باراغواي

  نعم )جز(٢٠٠٩ ٩٣٢ ١٥٨ ٠ ٩٣٢ ١٥٨ بريو
  نعم )جز(٢٠١٠ ٦٧٣ ٠ ٦٧٣ الفلبني
  نعم - ٠ ٠ ٠ بولندا

  نعم - ٠ ٠ ٠ الربتغال
  نعم - ٠ ٠ ٠ قطر

  نعم )جز (٢٠١٠ ٨٠٠ ١٨٦ ٢ ٠ ٨٠٠ ١٨٦ ٢ مجهورية كوريا
  سدادخطة نعم )جز(١٩٩٥ ١٦٥ ٦١٤ ٠ ١٦٥ ٦١٤ مجهورية مولدوفا

  نعم - ٠ ٠ ٠ رومانيا
  نعم - ٠ ٠ ٠ االحتاد الروسي

  نعم - ٠ ٠ ٠ رواندا
 ٢٣٠ ال )جز(٢٠٠٧ ٤٠٤ ٢ ٠ ٤٠٤ ٢ سانت كيتس ونيفيس

  نعم )جز(٢٠٠٩ ٤٩١ ١ ٠ ٤٩١ ١ سانت لوسيا
 ٠٥٠ ١١٤ ال )جز(١٩٨٩ ٢٢٤ ١١٦ ٠ ٢٢٤ ١١٦ سانت فنسنت وجزر غرينادين

  نعم ٢٠٠٩ ٦٣٠ ١ ٧٤ ٥٥٦ ١ ساموا
 ٧٦٠ ١٣٧ ال )جز(١٩٨٦ ٩٣٣ ١٣٩ ٠ ٩٣٣ ١٣٩ سان تومي وبرينسيـيب

  نعم - ٠ ٠ ٠ اململكة العربية السعودية
 ١٨٠ ٤ ال )جز(٢٠٠٧ ٠٠٠ ١٨ ٠ ٠٠٠ ١٨ السنغال
  نعم )جز(٢٠١٠ ٨٠١ ٢٠ ٠ ٨٠١ ٢٠ صربيا
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 الدولة العضو
رة شتراكات املقّراال

 غري املسّددة

املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس 

املال املتداول يف 
 إمجايل املستحقات ٢٠١٠عام 

أعوام عدم 
 )منذ(التسديد 

حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

  نعم )جز(٢٠١٠ ١٤٥ ٢ ٠ ١٤٥ ٢ سيشيل
 ٣٨٠ ال )جز(٢٠٠٧ ٥٥٩ ٢ ٠ ٥٥٩ ٢ سرياليون
  نعم - ٠ ٠ ٠ سلوفاكيا
  نعم - ٠ ٠ ٠ سلوفينيا
 ٧٦٠ ١٣٧ ال )جز(١٩٨٦ ٩٣٢ ١٣٩ ٠ ٩٣٢ ١٣٩ الصومال

  نعم - ٠ ٠ ٠ جنوب أفريقيا
  نعم )جز(٢٠١٠ ٢٦٧ ٩٨٠ ٢ ٠ ٢٦٧ ٩٨٠ ٢ إسبانيا

  نعم - ٠ ٠ ٠ سري النكا
  نعم )جز(٢٠٠٩ ٠٩٢ ١٤ ٠ ٠٩٢ ١٤ السودان
  نعم )زج(٢٠١٠ ٧١٥ ٠ ٧١٥ سورينام
  نعم )جز(٢٠١٠ ١٤٥ ٢ ٠ ١٤٥ ٢ سوازيلند
  نعم - ٠ ٠ ٠ السويد
  نعم - ٠ ٠ ٠ سويسرا

  نعم - ٠ ٠ ٠ اجلمهورية العربية السورية
 ٤٥٠ ١٢٩ ال )جز(١٩٩٥ ٣٧٥ ١٣٢ ٠ ٣٧٥ ١٣٢ طاجيكستان

  نعم - ٠ ٠ ٠ تايلند
مجهورية مقدونيا اليوغسالفية 

  نعم )جز(٢٠٠٩ ٤٧١ ٩ ٠ ٤٧١ ٩ سابقا
  نعم )جز(٢٠٠٨ ٢٠٩ ٢ ٠ ٢٠٩ ٢ ليشيت-تيمور
 ٧٨٠ ٥٥ ال )جز(١٩٩٤ ٩٦٠ ٥٧ ٠ ٩٦٠ ٥٧ توغو
  نعم )جز(٢٠٠٩ ١١٤ ١ ٠ ١١٤ ١ تونغا

  نعم - ٠ ٠ ٠ ترينيداد وتوباغو
  نعم - ٠ ٠ ٠ تونس
  نعم - ٠ ٠ ٠ تركيا

 ٠٤٠ ٢٢٥ ال ١٩٩٥ ٥٢٦ ٢٤٣ ٥٣٨ ٩٨٨ ٢٤٢ تركمانستان
  نعم )جز(٢٠٠٨ ٦٢٩ ٧ ٠ ٦٢٩ ٧ أوغندا

 ٣١٠ ٨٠٥ ١ ال )جز(١٩٩٨ ٩٠١ ٩٥١ ١ ٠ ٩٠١ ٩٥١ ١ *أوكرانيا 
  نعم - ٠ ٠ ٠ اإلمارات العربية املتحدة

  نعم - ٠ ٠ ٠ اململكة املتحدة 
  نعم )جز(٢٠٠٩ ٦٧٩ ٩ ٠ ٦٧٩ ٩ زانيا املتحدةـمجهورية تن
  نعم )جز(٢٠١٠ ٧٧٨ ١٤ ٠ ٧٧٨ ١٤ أوروغواي
 ٣٧٠ ٤٥٣ ال )جز(١٩٩٧ ٨٤٢ ٤٧٨ ٠ ٨٤٢ ٤٧٨ أوزباكستان

 ٤٤٠ ٨١ ال )جز(١٩٩٢ ٦٢٠ ٨٣ ٠ ٦٢٠ ٨٣ فانواتو
  نعم )جز(٢٠٠٩ ٢٩٣ ٣٠٩ ٠ ٢٩٣ ٣٠٩ )البوليفارية-مجهورية(فرتويال 
  نعم - ٠ ٠ ٠ فييت نام
  نعم  )جز(٢٠١٠ ٩١٢ ٦ ٠ ٩١٢ ٦ اليمن
  نعم - ٠ ٠ ٠ زامبيا
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 الدولة العضو
رة شتراكات املقّراال

 غري املسّددة

املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس 

املال املتداول يف 
 إمجايل املستحقات ٢٠١٠عام 

أعوام عدم 
 )منذ(التسديد 

حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

  نعم - ٠ ٠ ٠ زمبابوي
 ٤٧١ ٠١٧ ٣٤   ٦٨٣ ٢٠١ ٧٨ ٨١١ ٤ ٨٧٢ ١٩٦ ٧٨ :ياجملموع الفرع
-)جز(١٩٩٠ ٥٩٩ ٠٨١ ٢  ٥٩٩ ٠٨١ ٢ )ب()السابقة(يوغوسالفيا 

٢٠٠١  
  

       :دولة ليست عضوا
-)جز(١٩٩٤ ٨٨٧ ٠٦٨ ٦٩  ٨٨٧ ٠٦٨ ٦٩ )ج(الواليات املتحدة األمريكية

١٩٩٦ 
  

 ٤٧١ ٠١٧ ٣٤   ١٦٩ ٣٥٢ ١٤٩ ٨١١ ٤ ٣٥٨ ٣٤٧ ١٤٩ اجملموع
      
 االشتراكات غري املسددة حسب فترات لّخصم

 باليوروهات السنة/السنتني
  

٩٠ ٨٧٢ ١٩٨٦/١٩٨٧ 
١٦٤ ٢٠٠ ١٩٨٨/١٩٨٩ 
١ ١٢١ ٨٩٩ ١٩٩٠/١٩٩١ 
١ ٥٣٣ ٩٥١ ١٩٩٢/١٩٩٣ 
٤١ ٢٤٢ ٥٢٠ ١٩٩٤/١٩٩٥ 
٣٦ ٢١٥ ٢٧٨ ١٩٩٦/١٩٩٧ 
٦ ٠٠٠ ١٢٩ ١٩٩٨/١٩٩٩ 
٣ ٤٨٥ ٦٢٨ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
٤ ٣٨٢ ٤٠٧ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
٤ ٦٦٣ ٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
٧ ٢٣٨ ٣٩١ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٨ ٤١٣ ١١٣ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

 ١١٤ ٥٥١ ٣٩٤ :اجملموع الفرعي
٣٤ ٧٩٥ ٩٦٤ ٢٠١٠ 
 ١٤٩ ٣٤٧ ٣٥٨ اجملموع

  
 :احلواشي

 .يشري إىل سداد جزئي )جز(   
 . من دستور اليونيدو٢- ٥ دولة عضوا وفقا للمادة ٤٤ُعلّقت حقوق تصويت  )أ(   
 ).٦٣/٢٤٩قرار اجلمعية العامة (ة اشتراكاهتا غري املسّددة سوف تسّوى مسأل )ب(   
 .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٣١كانت دولة عضوا يف اليونيدو حىت  )ج(   
، IDB.19/12(يقضي التقرير الصادر عن املناقشة املفتوحة بشأن سداد االشتراكات يف حينها : أوكرانيا *  

، مبا يف ذلك سداد االشتراكات )أي تأخر السداد(طة السداد املتفق عليها بأنه يف حال عدم االمتثال خل) ١٥الفقرة 
 من الدستور، ٢- ٥ووفقا للمادة . عن السنة اجلارية، ُيعترب املبلغ املتبقي املستحق على الدولة العضو مبثابة متأخرات

  .كان ال بد من تعليق حق التصويت
  


