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

  املؤمتر العام 
  الرابعة عشرةالدورة 

  ٢٠١١ديسمرب /  كانون األول٢ - نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقّ) ب (١٠البند 

       وضع اليونيدو املايل
   الستعادة حقوق التصويت الربازيلم من طلب مقدَّ    

      بناًء على خطة سداد
      رة من املدير العاممذكّ    

 الستعادة حقوق الربازيلم من رة انتباه املؤمتر إىل طلب مقدَّتسترعي هذه املذكّ   
 .خطة سدادعلى تفاق اال على التصويت بناًء

    
    مقّدمة    

أكتوبر /ألول تشرين ا٢٥ تانخ، مؤّرالربازيل من سفري تانترد يف مرفق هذه الوثيقة رسال -١
  وقد  .عام بشأن إعادة حقوق التصويتا إصدار قرار من املؤمتر المطلب فيهي، ٢٠١١

 /األول تشرين ٢٧رة معلومات، يف  مبذكّتني أيضاً على البعثات الدائمة، مشفوعتانمت الرسالُعمِّ
    .٢٠١١أكتوبر 
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    خطة السداد  -أوالً  
 مع اليونيدو بشأن خطة سداد مدهتا اتفاقاً ٢٠١٠يوليه / متوز٢٨الربازيل يف عت وقّ - ٢

 االلتزام بسداد يورو، مبا يف ذلك ٢٤  ٦٢٣ ٦٣٤رات البالغة تأّخمخس سنوات تشمل امل
 يف عام ورد يورو ٥ ٨٧٨ ٤٧٦ مبلغ خدمواسُت. رة للسنوات املقبلةتراكات املقّرشاال

 يورو ورد يف عام ٥ ٧٩٧  ١٠٤، كما اسُتخدم مبلغ قدره  القسط األوللسداد ٢٠١٠
والرابع واخلامس، وهي األقساط لث وسيبلغ كل من القسط الثا . لسداد القسط الثاين٢٠١١

ف املبلغ سيتوقّ(يورو  ٥ ٨٧٨ ٤٧٧، زهاء ٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢املستحقة يف األعوام 
نة يف ّيويتوافق االتفاق مع أحكام خطط السداد املب). املستحقةتسوية االئتمانات  الدقيق على

 IDB.19/12(رة يف أواهنا قّرتقرير فريق املناقشة املفتوح العضوية املعين بسداد االشتراكات امل
  .٥- م/١٩- ره م ت ص، واليت اعتمدها جملس التنمية الصناعية يف مقّر)Corr.1و
 

    قوق التصويتح  -ثانياً  
 هيئة أن تسمح لعضو عليه  من دستور اليونيدو على أنه جيوز ألي٢ِّ- ٥ املادة تنّص - ٣
دفع راجع إىل ظروف خارجة عن  عدم الرات بأن يصّوت يف تلك اهليئة إذا اقتنعت بأنَّّخمتأ

وختضع حقوق التصويت لألحكام ذات الصلة من النظام الداخلي لكل من اهليئات  .إرادته
 للجنة ٤٢ جمللس التنمية الصناعية، واملادة ٥٠ للمؤمتر العام، واملادة ٩١املادة (التشريعية 

رة يف ّر بسداد االشتراكات املقوكان فريق املناقشة املفتوح العضوية املعين ).الربنامج وامليزانية
وعند النظر يف طلبات إعادة حقوق التصويت، ": أواهنا قد ذكر يف تقريره إىل اجمللس ما يلي

 حالة املدفوعات اليت متّت مبقتضى خطة بانتظامة أن تأخذ يف احلسبان ّصينبغي للهيئة املخت
  ).١٤، الفقرة Corr.1 وIDB.19/12(ا للدفع متفق عليه

  
    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  -ثالثاً  

  :ر التايلأن ينظر يف اعتماد مشروع املقّريوّد  املؤمتر لعلّ - ٤
  : املؤمتر العامإنَّ"  
  ؛GC.14/19حييط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة  )أ("   
رات من خالل ّخ بتسوية ما عليها من متأالربازيلب بالتزام يرحِّ  )ب("   

 للشروط  على سداد أقساطها بانتظام وفقاًالربازيلع  ويشّج،االتفاق على خطة سداد
  الواردة يف هذا االتفاق؛

  بشأن استعادة حقوقها يف التصويت وفقاًالربازيليوافق على طلب   )ج("   
  ". من دستور اليونيدو٢- ٥للمادة 
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  )١(املرفق
      يف فييناالربازيل سفارة 

BRAZIL/UNOV/NR.98/2011 
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٥فيينا،     
  صاحب السعادة،    
االتفاق بني منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وحكومة الربازيل "شري إىل فين أن أيشّر   

 الربازيل قد رة غري املسددة، مبوجب خطة سداد، وأن أعلمكم بأنَّبشأن تسوية االشتراكات املقّر
  كتوبر، قسطها الثاين مببلغ قدره أ/ثامن عشر من هذا الشهر، تشرين األولأودعت يف ال

  . يورو٥ ٧٩٧ ٢٠٤
الربازيل إذ تلتزم بأهداف اليونيدو لتواصل بذل جهدها بقوة لتسوية اشتراكاهتا  إنَّو  
  .دة وذلك حرصا على التعاون على حنو أفضل مع املنظمةغري املسّد
  د لسعادتكم فائق االحترام والتقديروإنين أغتنم هذه الفرصة لكي أجّد  

      
  ]توقيعال[

  السفري، خوليو سيزار زيلنر غونسالفيز
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يومكيال. ككانديه سعادة السيد 
  املدير العام

  )اليونيدو (منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
───────────────── 

 .نسختان بالصيغة اليت وردتا هبا إىل األمانةهاتان الرسالتان مست  )1(  
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      سفارة الربازيل يف فيينا
BRAZIL/UNIDO/NR.99/2011 

  ٢٠١١أكتوبر /األول تشرين ٢٥فيينا،     
  صاحب السعادة،    

باسم حكومة مجهورية الربازيل االحتادية، أوّد أن أطلب استعادة حق الربازيل يف   
ويأيت هذا الطلب نتيجة إليداع ). اليونيدو(التصويت يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

، ٢٠٠١أكتوبر /ن األول تشري١٨ يورو، يف ٥ ٧٩٧ ٢٠٤حكوميت قسطها الثاين مببلغ قدره 
دة، رة غري املسّداالتفاق بني اليونيدو والربازيل بشأن تسوية االشتراكات املقّر"وذلك مبقتضى 

  ".مبوجب خطة سداد
كما أوّد أن ألتمس املساعدة الشخصية من جانبكم السترعاء االنتباه إىل طلب حكوميت   

  . املؤمتر العام قرارا إجيابيا بشأنههذا إّبان دورة املؤمتر العام املقبلة، وآمل أن يتخذ
  .لوا، سعادتكم، بقبول فائق االحتراموتفّض  

      
  ]توقيعال[

      السفري، خوليو سيزار زيلنر غونسالفيز
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يومكيال. سعادة السيد كانديه ك
  املدير العام

  )اليونيدو (منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 


