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

  املؤمتر العام 
  الدورة الرابعة عشرة

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

 وضع اليونيدو املايل
      

      حة بشأن كوستاريكاخطة سداد مقتَر    
       رة من املدير العاممذكّ    

خطة فيها لعام إىل رسالة من كوستاريكا تقترح رة انتباه املؤمتر اتسترعي هذه املذكّ  
 .سداد من أجل تسوية متأّخراهتا

     
    مةمقّد  -أوال  

لــة الدائمــة ، تلقّــى املــدير العــام رســالة مــن املمثِّ ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١يف   -١
ــدو، مؤرّ  ــزام  ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨خــة لكوســتاريكا لــدى اليوني ، تعــرب عــن الت

ويــرد يف املرفــق .  ســنوات١٠ة بتــسوية متأّخراهتــا مــن خــالل خطــة ســداد علــى فتــرة  احلكومــ
  .األول من هذه الوثيقة النص الكامل للرسالة
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    مشروع خطة سداد  -ثانيا  
يرد يف املرفق الثاين مشروع اتفاق يتضّمن الشروط األساسية خلطة سداد مقترحة مـّدهتا      -٢

 عـن    يـورو  ٣١٥ ١٩٦غري املسّددة   و على كوستاريكا    وتبلغ االشتراكات املقّررة  . عشر سنوات 
  .٢٠١٠ حىت عام ١٩٩٩الفترة من عام 

    
    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه   -ثالثا  

  : أن ينظر يف اعتماد مشروع املقّرر التايل املؤمتر يودُّلعلَّ  - ٣

  : املؤمتر العامإنَّ"     

  ؛GC.14/20ثيقة مة يف الوحييط علماً باملعلومات املقدَّ  )أ"(     

ر املوافقة على ب بالتزام كوستاريكا بتسوية متأّخراهتا، ويقرِّيرحِّ  )ب"(     
  ؛GC.14/20خطة السداد بصيغتها الواردة يف الوثيقة 

ع كوستاريكا على دفع حييط علما بشروط خطة السداد، ويشجِّ  )ج"(    
  ."لشروط الواردة يف اخلطةل وفقاًأقساطها بانتظام 
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      ولاملرفق األ
   سفارة كوستاريكا يف النمسا

 البعثة الدائمة لدى املنظمات الدولية يف فيينا
Wagramer Strasse 23/1/1/2-3, A-1220 Vienna 

 24 38 263 1 43+ :اهلاتف
 5 24 38 263 1 43+ :الفاكس
 embajadaaustria_costa.rica@chello.at :اإللكتروين الربيد

misionaustria_costa.rica@chello.at   
  MP.C.2/364-11/WJC : املرجعي الرقم

   ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٨ ،فيينا
  السيد احملترم،

 تـــسوية  حكومـــة كوســـتاريكا تـــودُّبلغكـــم بـــأنَّأفين أن يـــشرِّايت وأهـــدي إلـــيكم حتيَّـــ  
  .خطة سداد على عشر سنواتمن خالل لمنظمة لة راهتا املستحقّمتأّخ

 تبـــذلوا مـــساعيكم احلميـــدة للعمـــل علـــى اختـــاذ  وألـــتمس مـــنكم يف هـــذا الـــشأن أن  
 املـؤمتر العـام هـذه اخلطـة يف دورتـه الرابعـة عـشرة         اإلجراءات اإلدارية الالزمة من أجل أن يقـرّ       

يس أنتيون غرييرو، وزيرة االقتصاد والصناعة والتجـارة يف         لعها السيدة ماريا دي لوس أخن     وتوقِّ
  .كوستاريكا، خالل زيارهتا املقبلة لفيينا

  . بقبول فائق االحترام،سيدي ،لواوتفّض  
  

  ]توقيع[
  نا ترييسا دينغو بينافيديسآ

  سفرية كوستاريكا يف النمسا
 لة الدائمة لدى املنظمات الدولية يف فيينااملمثّ

  ]ائمةخامت البعثة الد[
        

  يومكيالّ. كالسيد كانديه 
  املدير العام

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
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      ق الثايناملرف
  اتفاق بني  مشروع

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
   وحكومة كوستاريكا

  بشأن تسوية االشتراكات املقّررة غري املسّددة 
  مبقتضى خطة سداد

  
") اليونيـدو "املشار إليها فيما يلي باسـم  (اتفقت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية         -١

علـى خطـة سـداد مـن        ") احلكومـة "املشار إليها فيما يلـي باسـم         (وحكومة مجهورية كوستاريكا  
ن احلكومة من تسوية متأّخراهتا من االشـتراكات املقـّررة غـري املـسّددة وذلـك وفقـا               شأهنا أن متكِّ  

  . التنمية الصناعيةجملس عن ١٩٩٨مايو / أيار١٩ الصادر بتاريخ ٥-م/١٩-للمقّرر م ت ص

ــرّ     -٢ ــتراكات املق ــوع االش ــغ جمم ــدو      يبل ــة لليوني ــا احلكوم ــدين هب ــيت ت ــسّددة ال ــري امل   رة غ
ــورو ٣١٥ ١٩٦ ــأّخ( يـ ــرة متـ ــام  ٢٨٠ ٧٤٢= ٢٠١٠-١٩٩٩رات الفتـ ــتراك عـ ــورو واشـ  يـ

  . التفاصيل يف املرفق امللحق وتعترب جزءا ال يتجّزأ منهوترد).  يورو٣٤ ٤٥٤= ٢٠١١

، واالشـتراكات   ) يـورو  ٣١٥ ١٩٦وقدره  (تتعّهد احلكومة بدفع املبلغ املذكور أعاله         -٣
، وكذلك االشـتراكات يف صـندوق رأس        ) فصاعدا ٢٠١٢من عام   (املقّررة عن األعوام املقبلة     

عة على فتـرة عـشر سـنوات بـدءاً مـن تـاريخ         ، على أقساط موزَّ   حسب االقتضاء املال املتداول،   
  :سابات اليونيدو املصرفية التاليةاملبالغ إىل حهذه حوَّل وُت. هذا االتفاق

  
 UNIDO EURO Account No.:  0029-05107/00 :باليورو  )أ( 

IBAN No.: AT79 1100 0002 9051 0700, SWIFT BIC –
BKAUATWW 
UniCredit Bank Austria AG, VIC Branch, 1400 Vienna, 
Austria   

  أو
بدوالرات الواليات   )ب(

*:ملتحدة األمريكيةا
UNIDO/IDF Account No.: 949-2-416442 
JPMorgan Chase, International Agencies Banking,  
ABA No.: 021 000 021 
270 Park Avenue, New York, NY 10017, USA 
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التزاماهتا بدفع ما عليها وفقا جلدول املدفوعات الـزمين التـايل،     ب بالوفاءتتعّهد احلكومة     -٤
وتتعّهد أيضا بأن تدفع اشتراكاهتا املقّررة يف املستقبل بكاملها ويف حينـها وفقـا لنظـام اليونيـدو        

  :املايل
  

 اجملموعاشتراكات العام احلايل   املتأّخرات
 تاريخ الدفع

 باليورو باليورو باليورو
 ٦٥ ٥٢٨ ٣٤ ٤٥٤ ٢٨ ٠٧٤  عند توقيع االتفاق

 ** ** ٢٨ ٠٧٤ ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٣٠
٢٠١٣سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٨ ٠٧٤ ** ** 
٢٠١٤سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٨ ٠٧٤ ** ** 
٢٠١٥سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٨ ٠٧٤ ** ** 
٢٠١٦سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٨ ٠٧٤ ** ** 
٢٠١٧سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٨ ٠٧٤ ** ** 
٢٠١٨سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٨ ٠٧٤ ** ** 
٢٠١٩سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٨ ٠٧٥ ** ** 
٢٠٢٠سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٨ ٠٧٥ ** ** 

اجملموع    ٢٨٠ ٧٤٢ ** **   
  ل دوالر الواليات املتحدة األمريكية إىل اليورو بسعر الصرف املعمول به ُيحوَّ :ملحوظة  *   

  .يف األمم املتحدة يف وقت حتصيل الدفعة
  . الربنامج وامليزانيةتقّرر االشتراكات مبوافقة املؤمتر العام على جدول األنصبة املقّررة وكذلك على  **   

  

ة مـن األقـساط املـستحقّ     ر احلكومة ألكثر من ثالثة أشهر عن دفع كل قسط           ُيعترب تأخّ   -٥
  .اهليئات اإلدارية عدم امتثال هلذا االتفاق، وُيبلَّغ إىل مبثابة

  :ه كما يليتتّم مجيع االتصاالت الالزمة مبقتضى هذا االتفاق كتابة وُتوجَّ  -٦

بة السعادة السيدة أنا ترييسا دينغو بينافيديس، السفرية فوق صاح  :حلكومةإىل ا  
العادة واملفوضة، واملمثلة الدائمة جلمهورية كوستاريكا لدى 

  اليونيدو
Wagramer Strasse 23/1/1/Top 2-3, 1220 Vienna  

 ،املدير، فرع الشؤون املالية، ُشعبة الدعم الربناجمي واإلدارة العامة  :إىل اليونيدو   
P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria  

  .ز النفاذ عند توقيع الطرفني عليهيدخل هذا االتفاق حيِّ  -٧
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 حسب األصول، على هذا االتفاق يف نسختني باللغة ذلكلاملفوَّضون عون أدناه، ع املوقِّوقَّ
  .اإلنكليزية

    
  عن حكومة

 :مجهورية كوستاريكا
 

ليس وس أخنالسيدة ماريا دي لصاحبة السعادة  :االسم 
 أنتيون غرييرو

يف مجهورية وزيرة االقتصاد والصناعة والتجارة  :اللقب الوظيفي 
 كوستاريكا

 اليونيدو، فيينا :يف 
 ٢٠١١.................... من شهر.................... يف يوم  
  

   عن منظمة األمم املتحدة
 :للتنمية الصناعية

 

 يومكيالّكوليه  كانديه السيد :االسم 
 مدير عام :اللقب الوظيفي 
 اليونيدو، فيينا :يف 
 ٢٠١١.................... من شهر.................... يف يوم  
  


