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 *1253732*
 

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

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦- ٢٥فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٥ّالبند 

وضع اليونيدو املايل

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة األربعون

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقّ) ب( ٤البند 

         يدو املايلوضع اليون
  طلب ُمقدَّم من أوكرانيا الستعادة حقوق التصويت     

      ناًء على خطة سدادب
      من املدير العاممذكّرة     

ــهت   ــاه  وّج ــة هــذه املــذكّرة انتب ــا قــدَّم مــن   إىل طلــب ُماللجن الســتعادة حقــوق  أوكراني
  .التصويت بناًء على اتفاق على خطة سداد

      
    مقدِّمة    

، ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٧ا، مؤّرخـة     أوكرانيـ   هـذه الوثيقـة رسـالة مـن سـفري          ترد يف مرفق    -١
. بـــشأن إعـــادة حقـــوق التـــصويت جلنـــة الربنـــامج وامليزانيـــة طلـــب فيهـــا إصـــدار قـــرار مـــن  ي

ــد ــات،      ُعمِّ وقــ ــذكّرة معلومــ ــشفوعة مبــ ــة، مــ ــات الدائمــ ــى البعثــ ــضاً علــ ــالة أيــ ــت الرســ مــ
  .٢٠١٢مايو /أيار ١٧ يف
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    خطة السداد  -أوال  
 اتفاقـاً مـع اليونيـدو بـشأن خطـة         ،٢٠١١نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٢٨يف  أوكرانيا،   وقّعت  -٢

يـورو، مبـا يف ذلـك االلتـزام          ١ ٩٤٩ ١٠٤سداد مدهتا مخس سـنوات تـشمل املتـأّخرات البالغـة            
ــة   ــسنوات املقبلـ ــّررة للـ ــتراكات املقـ ــسداد االشـ ــغ   .بـ ــُتخدم مبلـ ــورو ورد يف  ٣٦٧ ٥٤٧واسـ يـ

الثالــث والرابــع و  القــسط الثــاينوســيبلغ كــل مــن. سط األوللــسداد القــ ٢٠١٢أبريــل /نيــسان
، زهـــاء ٢٠١٦ و٢٠١٥ و٢٠١٤ و٢٠١٣، وهـــي األقـــساط املـــستحقة يف األعـــوام اخلـــامسو

ويتوافـق االتفـاق     ). على تسوية االئتمانات املستحقة    املضبوطسيتوقّف املبلغ   ( يورو   ٣٨٩ ٨٢١
شة املفتـــوح العـــضوية املعـــين بـــسداد مـــع أحكـــام خطـــط الـــسداد املبّينـــة يف تقريـــر فريـــق املناقـــ 

الـيت اعتمـدها جملـس التنميـة     هـي اخلطـط   ، و)Corr.1 وIDB.19/12(االشتراكات املقّررة يف أواهنا     
  . ٥-م/١٩-الصناعية يف مقّرره م ت ص

    
    حقوق التصويت  -ثانيا  

 من دستور اليونيدو على أنه جيـوز أليِّ هيئـة أن تـسمح لعـضو عليـه          ٢-٥تنّص املادة     -٣
متأّخرات بأن يصّوت يف تلك اهليئة إذا اقتنعت بأنَّ عدم الدفع راجع إىل ظـروف خارجـة عـن        

وختضع حقوق التصويت لألحكام ذات الـصلة مـن النظـام الـداخلي لكـل مـن اهليئـات                    .إرادته
جمللـس  مـن النظـام الـداخلي        ٥٠للمؤمتر العام، واملادة    من النظام الداخلي     ٩١املادة  (التشريعية  

ــداخلي   ٤٢ة الــصناعية، واملــادة التنميــ ــة مــن النظــام ال ــامج وامليزاني ــة الربن وكــان فريــق  ).للجن
املناقشة املفتـوح العـضوية املعـين بـسداد االشـتراكات املقـّررة يف أواهنـا قـد ذكـر يف تقريـره إىل                        

وعنــد النظـر يف طلبــات إعــادة حقــوق التـصويت، ينبغــي للهيئــة املختــّصة أن   : "اجمللـس مــا يلــي 
ــا       تأخــذ يف ــدفع متفــق عليه ــضى خطــة لل ــيت متّــت مبقت ــدفوعات ال ــة امل  " احلــسبان بانتظــام حال

)IDB.19/12و Corr.1 ١٤، الفقرة.( 
    

    املطلوب من اللجنة اّتخاذهاإلجراء   -ثالثا  
  : التايلاالستنتاجنظر يف اعتماد مشروع توّد أن ت اللجنةلعلّ   -٤

  : جلنة الربنامج وامليزانيةإنَّ"  
  ؛PBC.28/11حتيط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة   )أ"(    
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بتـسوية مـا عليهـا مـن متـأّخرات مـن خـالل              ترحِّب بـالتزام أوكرانيـا        )ب"(    
ــى خطــة ســداد، و   ــاق عل ــاالتف ــاشّجع ت ــاً    أوكراني ــساطها بانتظــام وفق ــى ســداد أق  عل

  للشروط الواردة يف هذا االتفاق؛
 يف التـصويت    هـا  حقوق أن تعيد إليهـا   ،  أوكرانيا على طلب    تقرِّر، بناءً   )ج"(    

  ؛  من دستور اليونيدو٢-٥وفقاً للمادة يف جلنة الربنامج وامليزانية 
توصي جملس التنمية الصناعية واملؤمتر العام بأن ينظرا بإجيابية يف طلـب     )د"(    

  ."  من دستور اليونيدو٢-٥أوكرانيا استعادة حقوقها يف التصويت وفقاً للمادة 
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    )١(املرفق
  بعثة أوكرانيا الدائمة لدى املنظمات الدولية يف فيينا

 
N.4131/35-194/029/1-763  

  ٢٠١٢مايو / أيار٧فيينا، 
  صاحب السعادة،

 أوكرانيـا االتفـاق بـني منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية وحكومـة                 "يشّرفين أن أشري إىل      
 تـشرين  ٢٨ املوقَّعـة يف   ،" خطـة سـداد    دة، مبوجـب  بشأن تسوية االشتراكات املقّررة غري املـسدَّ      

، ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٢٠، يف   قـد أودعـت   أوكرانيـا    وأن أعلمكم بأنَّ     ،٢٠١١نوفمرب  /الثاين
  .يورو ٣٦٧ ٥٤٧  قدرهمببلغقسطها األول 

ويف هذا الصدد، أود أن أؤكِّد لكم جمدَّداً التزام حكومة أوكرانيا القوي بتسوية اشـتراكاهتا املقـرَّرة                
وأوكرانيــا مهتمــة . سدَّدة حــىت تكــون أوكرانيــا ممتثلــة متامــاً اللتزاماهتــا جتــاه ميزانيــة اليونيــدوغــري املــ

  . مبواصلة تعزيز تعاوهنا مع اليونيدو وتدعم أنشطتها الرامية إىل حتقيق تنمية صناعية مستدامة
يت يف   اسـتعادة حقـوق أوكرانيـا يف التـصو         التقـّدم مـنكم بطلـب     وباسم حكومة أوكرانيا، أوّد      

  . جلنة الربنامج وامليزانية وجملس التنمية الصناعية واملؤمتر العام لليونيدو
 االنتبــاه إىل لتوجيــه  ســعادتكمالشخــصية مــن جانــبة ساعدوأوّد برســاليت هــذه أن الــتمس املــ 

 ٢٠١٢ ألجهـــزة تقريـــر الـــسياسات يف عـــامْي املقبلـــةات دورالـــطلـــب حكـــوميت هـــذا إّبـــان 
  .  يف الطلب اآلنف الذكر بإجيابيةُينظرأن وآمل خملصاً . ٢٠١٣و
  .لوا، سعادتكم، بقبول فائق االحتراموتفّض 

  ]التوقيع[
  بروكوبشوكإيهور 

    ل الدائمالسفري، املمثّ
  كانديه يومكيال سعادة السيد
  املدير العام

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
  اليونيدو

 

───────────────── 
  .به األمانةتلقّته شكل الذي بالة ستنسخُمه الرسالة هذ )1(  


