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

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦- ٢٥فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 وضع اليونيدو املايل

  جملس التنمية الصناعية 
  األربعونالدورة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا،
 من جدول األعمال املؤقت) ب( ٤البند

      املايلوضع اليونيدو
      وضع اليونيدو املايل    
      من املدير العامتقرير     

 .٢٠١٢مارس / آذار٣١ يفتتضّمن هذه الوثيقة معلومات عن وضع املنظمة املايل    

  
  احملتويات

الصفحة الفقرات 
  ٢  ١...............................................................................حملة عامة -أوال
  ٣  ١٠-٢........................................٢٠١٣-٢٠١٢ ،امليزانية العادية وامليزانية العملياتية -ثانيا
  ٤ ١٢-١١.....................................................................االشتراكات املقّررة -لثاثا

  ٥ ١٤-١٣.......................................................................حقوق التصويت -رابعا
  ٦  ١٥..........................................................خطط السداد املتعّددة السنوات -خامسا
  ٧  ١٦..........................................املتأخِّرات املستحقّة على الدول السابقة العضوية -سادسا
  ٧  ١٧................ وإيرادات الفوائد الزائدة على تقديرات امليزانيةملنفقةاأرصدة االعتمادات غري  -سابعا
  ٧  ١٨.......................................................اإلجراء املطلوب من اللجنة اتِّخاذه -ثامنا
       املرفق

  ٨ ............................................................حالة االشتراكات املقرَّرة يف امليزانية العادية  
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    حملة عامة  -أوال  
  :نقاط الرئيسية التاليةال يف ٢٠١٢مارس / آذار٣١ميكن تلخيص الوضع املايل يف  -١

 املائـة، ممـا ميثّـل        يف ٢٣,١ديـة نـسبة     بلغ إمجايل حجم اإلنفاق من امليزانيـة العا        )أ(  
   يف املائة؛٢٦مقارنة بالنسبة املسجَّلة للفترة نفسها من فترة السنتني السابقة، والبالغة اخنفاضاً 
مليون يورو يف الفتـرة املـشمولة    ٢,٩بلغ حجم اإلنفاق من امليزانية العملياتية     )ب(  

 يـورو يف  يـني ال م٦,٨ها مـن اإليـرادات   وبلغ حجم إيرادات تكاليف الدعم وغري   .هبذا التقرير 
  ؛٢٠١٢ من عام األولهناية الربع 

 مليـون يـورو، وفقـاً خلطـة العمـل      ١٣,٥ إدارة املبـاين    يف بند بلغ حجم اإلنفاق     )ج( 
  ؛السارية

ــة     )د(  ــة العادي ــة للميزاني ــوارد النقدي ــغ حجــم امل ــال   (بل ــا صــندوق رأس امل ــا فيه مب
مـن  مـارس   /آذار ٣١رنـةً بـذلك، بلـغ الرصـيد النقـدي يف            ومقا. مليـون يـورو    ٧٧,٨) املتداول
  مليون يورو؛ ٧٤,٧مليون يورو و ٥٥,٢،  على التوايل،٢٠١٠ و٢٠١١العامني 
مــارس، /آذار ٣١ يف ٢٠١٢بلغــت نــسبة حتــصيل االشــتراكات املقــّررة لعــام   )ه(  

ــل   ٣٩ ــة، مقابـ ــامي  ٥٢,٣ و٢٦,٤يف املائـ ــة يف عـ ــوايل ٢٠١٠ و٢٠١١ يف املائـ ــى التـ  .، علـ
 إىل قيام اثنني مـن كبـار دافعـي          ٢٠١٠وُتعزى نسبة التحصيل األعلى بشكل ملحوظ يف العام         

  االشتراكات بتسديد اشتراكيهما يف الربع األول من العام؛ 
بلغت نسبة حتصيل متأّخرات السنوات الـسابقة، مقارنـةً باالشـتراكات املقـّررة              )و( 

مـارس  / آذار ٣١ حتـصيل املتـأّخرات يف       بةانـت نـس   وك.  يف املائة  ١٤,٢للسنة اجلارية، ما مقداره     
  ؛ائة يف امل١، مقارنة باالشتراكات املقرَّرة هلذين العامني، ٢٠١٠ و٢٠١١من العامني 

مليون يورو، حـسبما هـو       ١٤٦,١بلغ حجم االشتراكات املقّررة غري املسدَّدة        )ز( 
يورو مستحقّة علـى الواليـات    مليون ٦٩,١منها متأّخرات مقدارها (مبّين يف مرفق هذه الوثيقة  

أمــا املبــالغ غــري  ). مليــون يــورو مــستحقة علــى يوغوســالفيا الــسابقة ٢,١املتحــدة األمريكيــة، و
مليـون يـورو     ١٧٠,١ فقـد كانـت      ٢٠١٠ و ٢٠١١العـامني   مـارس مـن     /آذار ٣١املسدَّدة حـىت    

   على التوايل؛، مليون يورو١٥٢,٢و
ولكــن كــان  . يــورو٧ ٤٢٣ ٠٣٠بلــغ حجــم صــندوق رأس املــال املتــداول   )ح(  

   يورو؛١٥٢ ٠٦٧مقداره  ٢٠١٢مارس /آذار ٣١هناك مبلغ غري مسدَّد يف 
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،  عــن حالــة االشــتراكات املقــرَّرة وحقــوق التــصويت  عســُتقدَّم ورقــة اجتمــا  )ط(  
  .٢٠١٢مايو / أيار٣١حىت حمّدثة 

    
    ٢٠١٣-٢٠١٢ ،امليزانية العادية وامليزانية العملياتية -ثانيا 
    يزانية العاديةامل  - ألف  

بدأ تنفيذ امليزانية العادية لفترة السنتني بإرساء عتبة صرف أوَّلية، حبسب بنـود امليزانيـة                 -٢
أو أوجــه اإلنفــاق الرئيــسية لتيــسري تــوافر التمويــل الكــايف يف بدايــة فتــرة الــسنتني ولــضمان     /و

  .وبةسالسة سري العمل يف األنشطة اخلاصة بكل فئة من فئات امليزانية املطل
ومشلـت  .  مليون يورو يف بداية فترة الـسنتني       ٧٠,١صات بقيمة   وبالتايل، ُصرفت خمصّ    -٣

 مليـون يـورو لكـل     ٢٧,٤ مليون يورو للمـوظفني يف مناصـب ثابتـة و          ٤٢,٧صات  هذه املخصّ 
صات وأُجرَيت يف الربع األول مـن العـام ختفيـضات إضـافية يف املخصّـ              . فئات اإلنفاق األخرى  

  .مليون يورو ٠,٤بلغ مقدارها 
 مليـون  ١٧,٩، بلغ جمموع النفقـات مـن امليزانيـة العاديـة           ٢٠١٢مارس  / آذار ٣١ويف    -٤

وتــضاهي هــذه . ٢٠١٢ يف املائــة مــن إمجــايل ميزانيــة اإلنفــاق لعــام ٢٣,١يــورو، أي مــا ميثِّــل 
رات فترة الـسنتني الـسابقة، حيـث بلـغ حجـم اإلنفـاق مـن امليزانيـة العاديـة، يف                     رات مؤشِّ املؤّش
 مليون دوالر، أي مـا ميثِّـل نـسبة اسـتخدام قـدرها              ٢٠,٧، ما مقداره    ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١

  .ائة من إمجايل ميزانية اإلنفاق يف امل٢٦,٠
    

    امليزانية العملياتية  - باء  
وهـذا املقـدار     .٢٠١٢مليون يـورو يف بدايـة عـام          ١٢,٨ مقدارها   ُصرفت خمّصصات   -٥

وامليـزانيتني املعتمـدين جلميـع فئـات         الربنـامج  املدرجـة يف      يف املائـة مـن التقـديرات       ١٠٠يعادل  
امليزانيــة باســتثناء تكــاليف املــوظفني، حيــث احتــسبت املخّصــصات املــصروفة هلــا علــى أســاس  

ــة      ــسنتني احلالي ــرة ال ــة فت ــة يف بداي ــاملني يف املنظم ــوظفني الع ــصات إضــافية   . امل ــرفت خمّص وُص
  . العامن يورو يف الربع األول منمليو ٠,٨مقدارها 

، ٢٠١٢مـارس   /آذار ٣١يف   مليون يـورو     ٢,٩امليزانية العملياتية   من  نفقات  الوبلغت    -٦
  .ماثلة من فترة السنتني السابقة مليون يورو يف فترة اإلبالغ امل٢,١بينما بلغت 
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 مـا مقـداره     ٢٠١٢وبلغ حجم تنفيـذ أنـشطة التعـاون الـتقين يف الربـع األول مـن عـام                     -٧
ــون دوالر أ٨١,٤ ــات   ملي ــدعم    . مريكــي، شــامال االلتزام ــن تكــاليف ال ــرادات م وبلغــت اإلي

  . مليون يورو٦,٨لفترة ما مقداره واإليرادات املتنوِّعة األخرى هلذه ا
    

    إدارة املباين  - جيم  
  .ميزانية إدارة املباين وفقا خلطة العمل القائمةجيري تنفيذ   -٨
  .السنتني بداية فترة  يف٢٠١٢لعام  مليون يورو ٣٠,٢ وُصرف خمّصص قدره  -٩

 مليـون يـورو، مقابـل       ١٣,٥ ما مقداره    ٢٠١٢مارس  /آذار ٣١وبلغت النفقات حىت      -١٠
 يف ٤٢,٦ متثّـل هـذه النـسبة      و . مليون يورو يف الفترة نفـسها مـن فتـرة الـسنتني الـسابقة              ١١,٤

يف الربـع األول  نفـق  ر على أنـه يُ  مؤّشوهي املائة من إمجايل ميزانية اإلنفاق اخلاصة بإدارة املباين      
  .من السنة عادة جزء أكرب من االلتزامات املتعلقة باملنافع العامة وباستئجار املباين وصيانتها

    
      االشتراكات املقرَّرة  -ثالثا  
    املبالغ املُحصَّلة   - ألف  

 دولـة، منـها مثـاين دول      ٤٢بلغ جمموع الدول األعضاء اليت سدَّدت اشتراكاهتا كاملـة            -١١
ا،  من أقل البلـدان منـوّ      ة دول إحدى عشرة  دولة عضوا، منها     ٦٩وسدَّدت  . بلدان منّوا من أقلّ ال  

 .٢٠١٢ سـنة أو قّيدت تسوياهتا ضمن حساب اشـتراكاهتا املقـّررة عـن    /جزءا من اشتراكاهتا و 
ــالغ امل١ُويبــّين اجلــدول  ــاير إىل /حــّصلة يف الفتــرة املمتــدة مــن كــانون الثــاين   املب مــارس /آذارين

  .عة حسب قوائم الدول، موّز٢٠١٢
  

  ١اجلدول 
   ٢٠١٢مارس /آذار-يناير/املبالغ املُحصَّلة، كانون الثاين

    )يوروهاتمباليني ال(
*قائمة الدول  اجملموع عن السنوات السابقةعن السنة اجلارية  

 ٢,٦٣ ٠,٥٩ ٢,٠٤  ألف

 ٢٤,٤٩ ١,٣٧ ٢٣,١٢  باء

 ٩,٨١ ٨,٠٣ ١,٧٨  جيم

 ٣,٦١ ٠,٦٤ ٢,٩٧  دال

 ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠٠   أخرىدول
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*قائمة الدول  اجملموع عن السنوات السابقةعن السنة اجلارية  
 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠  الواليات املتحدة األمريكية

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠  )السابقة(يوغوسالفيا 

 ٤٠,٥٥ ١٠,٦٤ ٢٩,٩١  اجملموع

  .GC.14/16/Rev.1حسبما وردت يف الوثيقة * 
    

    االشتراكات غري املسدَّدة  - باء  
 حـىت غـري املـسدَّدة     املقـرَّرة   شـتراكات    حبالـة اال    مفـصَّالً  اًمرفق هذه الوثيقة بيانـ    يتضّمن    -١٢
األنصبة املقّررة ومقادير االشـتراكات غـري املـسدَّدة          ٢ويبّين اجلدول   . ٢٠١٢مارس  / آذار ٣١

  .عن الفترة ذاهتا، موّزعة حسب قوائم الدول
    

  ٢اجلدول 
    ٢٠١٢مارس /آذار ٣١ حىت االشتراكات غري املسدَّدة مبالغاألنصبة املقّررة و

 يوروهاتمباليني ال
  *لقائمة الدو

 األنصبة املقرَّرة
 اجملموع عن السنوات السابقة عن السنة اجلارية )بالنسبة املئوية(

 ١١,٩٢ ٢,٧٨ ٩,١٤ ١٦,١٠٢  ألف

 ٣٤,٤٠ ١,٩٨ ٣٢,٤٢ ٦٩,٦١١  باء

 ٢٢,٢٧ ١٨,٣١ ٣,٩٦ ٨,٢٧٧  جيم

 ٥,٩٣ ٤,٨١ ١,١٢ ٥,٩٦٥  دال

 ٠,٣٨ ٠,٣٥ ٠,٠٣ ٠,٠٤٥  دول أخرى 

 ٧٤,٩٠ ٢٨,٢٣ ٤٦,٦٧ ١٠٠,٠٠٠  موع الفرعياجمل

 ٦٩,٠٧ ٦٩,٠٧ ٠,٠٠  الواليات املتحدة األمريكية

 ٢,٠٨ ٢,٠٨ ٠,٠٠   )السابقة(يوغوسالفيا 

 ١٤٦,٠٥ ٩٩,٣٨ ٤٦,٦٧ ١٠٠,٠٠٠  اجملموع

     .GC.14/16/Rev.1حسبما وردت يف الوثيقة * 
    حقوق التصويت  -رابعا  

 دولـة عـضوا معلّقـة    ٣٩الوثيقـة، كانـت حقـوق تـصويت          هو ُمبّين يف مرفق هـذه        مثلما  -١٣
مــن النظــام ) ب (٥-٥ مــن الدســتور والبنــد ٢-٥، وفقــا للمــادة ٢٠١٢مــارس /آذار ٣١ حــىت
قـة يف الفتـرة نفـسها       علّم) ٣٩(نفس العدد من الــبلدان      وباملقارنة، كانت حقوق تصويت     . املايل

  .السياساتتقرير  خمتلف أجهزة يف  حالة حقوق التصويت٣ن اجلدول ويبّي. من العام املاضي
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  ٣اجلدول 
    ٢٠١٢مارس / آذار٣١حالة تعليق حقوق التصويت، يف 

 عدد األعضاء
 ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ أعضاء

 ٤٧ ٣٩ ٣٩  املؤمتر العام 

 ٦ ٦ ٤  جملس التنمية الصناعية

     ٣ ٣ ٢  جلنة الربنامج وامليزانية
، جيـب عليهـا أن   ٢٠١٢ها يف التصويت لـسنة     هذه الدول األعضاء حقَّ    تستعيدلكي  و  -١٤

 والسنوات السابقة، مبا يف ذلك سـلف صـندوق رأس           ٢٠٠٩تسّدد كامل اشتراكاهتا عن سنة      
 األدىن  ويبلـغ احلـدّ   . ٢٠١٠املال املتداول، وأن تـسّدد كـذلك جـزءا مـن اشـتراكاهتا عـن سـنة                  

  .ويور ٩ ٦٨٣ ٣٧٠ سدادهااألعضاء ن على هذه الدول جملموع املبالغ اليت يتعّي
    
    خطط السداد املتعدِّدة السنوات  -خامسا  

الوضع احلايل للدول األعضاء اليت أبرمت ترتيبات لوضـع خطـة       بإجياز   ٤يبّين اجلدول     -١٥
بـاجلهود الكـبرية   وتعتـرف   وتنوِّه األمانـة  . سداد من أجل تسوية اشتراكاهتا املقّررة غري املسّددة       

تـنص عليـه    وفقا ملـا    اليت أّدت ما عليها من التزامات وواجبات        اليت بذلتها كل الدول األعضاء      
وُتـشّجع األمانـة سـائر الـدول األعـضاء الـيت عليهـا متـأّخرات علـى                  . خطط السداد اخلاصة هبـا    

 وقــد .رداغــري املــسدَّدة تقليــصا مطّــ املقــرَّرة النظــر يف تقــدمي خطــط ســداد لتقلــيص اشــتراكاهتا  
  .ا ذات السنوات العشرم خطة سدادهجنحت أذربيجان يف إمتا

    
  ٤اجلدول 

   ٢٠١٢مارس / آذار٣١احلالة القائمة يف  -خطط السداد 
    )يوروهاتاملبالغ بال(

  الدولة العضو
جمموع املتأّخرات 
  *املشمولة باخلطة

املبالغ غري املسدَّدة 
  ٣١/٣/٢٠١٢حىت 

/ املبالغ املُحصَّلة
  بالسنوات/املدَّة  ٢٠١٢املستحقَّة يف 

 القسط موعد استحقاق 
  )الشهر (٢٠١٢يف 

القسط 
  املستحّق

سداد القسط 
  ٢٠١٢يف 

        
  مت التسديد -   مايو/أيار ١٠ ٦٠٠ ١٢٨  ٠ ٢٤٧ ٢٦٩ ١ أذربيجان
  ُمتوقَّع  األول  أبريل/نيسان ٥ ٥٤٧ ٣٦٧ ٨٣٠ ٩٢٦ ١ ١٠٤ ٩٤٩ ١ أوكرانيا
  دَولُمج  الثالث  يونيه/حزيران ٥ ٩٨٩ ٧٠٠ ٦ ٤٤٣ ٥٥٠ ١٦ ٣٨٤ ٥٧٧ ٢٥ الربازيل

  ُمجدَول  السادس  يونيه/حزيران ١٠ ٨٩٠ ٨٩ ٨٧٩ ٤٤٠ ٢٣١ ٨٧٨ مجهورية مولدوفا
  ُمتوقَّع  األول   مارس/آذار ١٠ ٥٢٨ ٦٢ ٠٧٢ ٣٥١ ٧٤٢ ٢٨٠ كوستاريكا
     ٥٥٤ ٣٤٩ ٧ ٢٢٤ ٢٦٩ ١٩ ٧٠٨ ٩٥٤ ٢٩ اجملموع

  .املبلغ الكلي للمتأّخرات عند التوقيع على اخلطة* 
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    ستحقّة على الدول السابقة العضويةاملتأخِّرات امل  -سادسا  
 ٦٩ ٠٦٨ ٨٨٧ بلغت املتأّخرات املستحقة لليونيدو علـى الواليـات املتحـدة األمريكيـة             -١٦

 ، بينمــــا بلغــــت املتــــأّخرات املــــستحقة علــــى يوغوســــالفيا الــــسابقة )١٩٩٦-١٩٩٤(يــــورو 
  .راتوتواصل األمانة العمل على حتصيل هذه املتأّخ). ٢٠٠١-١٩٩٠ ( يورو٢ ٠٨١ ٥٩٩

    
   وإيرادات الفوائد الزائدة ملنفقةاأرصدة االعتمادات غري   -سابعا  

    على تقديرات امليزانية
 وسوف ُتقـدَّم    .ملنفقةامعلومات عن أرصدة االعتمادات غري       GC.14/18 الوثيقة   قُدِّمت يف   -١٧

 الـيت  ملنفقـة ا  معلومات إضـافية عـن مبـالغ أرصـدة االعتمـادات غـري         IDB.40/8-PBC.28/8يف الوثيقة   
  .تنازلت عنها الدول األعضاء وكيفية استخدام تلك األموال لتعزيز برامج اليونيدو

    
    اإلجراء املطلوب من اللجنة اتِّخاذه  -ثامنا  

  :لعلّ اللجنة توّد أن تنظر يف توصية اجمللس باعتماد مشروع املقرَّر التايل  -١٨
  : جملس التنمية الصناعيةإنَّ"    
  ؛IDB.40/4-PBC.28/4حييط علماً باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقة   )أ"(    
حيثّ الدول األعضاء والدول السابقة العضوية الـيت مل تـسّدد اشـتراكاهتا               )ب"(    

رات الـسنوات الـسابقة، علـى       بعد، مبا يف ذلك سلف صندوق رأس املـال املتـداول ومتـأخّ            
  ؛سدادها دون إبطاء

ام أن يواصل جهوده واتصاالته بالـدول األعـضاء   يطلب إىل املدير الع     )ج"(    
  ."والدول السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأخرات
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      املرفق
   حالة االشتراكات املقرَّرة يف امليزانية العادية    

    )يوروهاتبال(
    ٢٠١٢مارس / آذار٣١حلالة القائمة يف ا    
 الدولة العضو

رة االشتراكات املقّر
 غري املسّددة

غ املستحقة لصندوق رأس املبال
 ٢٠١٢املال املتداول يف عام 

إمجايل 
 املستحقات

أعوام عدم 
 )منذ(التسديد 

حقوق 
 )أ(التصويت

سداده املبلغ األدىن الالزم 
  حقوق التصويتالسترداد

 ٠ نعم - ٠ ٠  ٠ االحتاد الروسي
 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٧٠٥ ٨ ٠ ٧٠٥ ٨ إثيوبيا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ أذربيجان
 ٨٥٠ ٣٧٦ ١ ال )جز (٢٠٠٧ ٧٩٠ ٣٨٧ ٢ ٠ ٧٩٠ ٣٨٧ ٢ األرجنتني
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٦٠٦ ١١ ٠ ٦٠٦ ١١ األردن
 ٩٧٠ ٩٠٨ ال )جز (١٩٩٢ ٣٧٤ ٩١٨ ٢٤٩ ١٢٥ ٩١٨ أرمينيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ إريتريا

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٩٥٨ ٨٤٩ ٤ ٠ ٩٥٨ ٨٤٩ ٤ سبانياإ
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٣٦٥ ٤٠١ ٠ ٣٦٥ ٤٠١ إسرائيل

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠  أفغانستان
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ إكوادور
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٢٢١ ٨ ٠ ٢٢١ ٨ ألبانيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٩٣٥ ٨٨٠ ٣ ٠ ٩٣٥ ٨٨٠ ٣ أملانيا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ اإلمارات العربية املتحدة
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ إندونيسيا
 ٦٥٠ ١ ال )جز (٢٠٠٩ ٦٩٦ ١٤ ٠ ٦٩٦ ١٤ أنغوال

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٢٩٠ ٤٤ ٠ ٢٩٠ ٤٤ أوروغواي
 ٨٩٠ ٤٦١ ال )جز (١٩٩٧ ٦٨٢ ٤٨٨ ١٢٦ ٥٥٦ ٤٨٨ أوزبكستان

 - نعم )جز (٢٠١٢ ٥٠١ ٥ ٠ ٥٠١ ٥ أوغندا
 ٧٣٠ ٧٣٦ ١ ال )جز (١٩٩٩ ٨٣٠ ٩٢٦ ١ ٠ ٨٣٠ ٩٢٦ ١ أوكرانيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٩٧١ ٣٥٢ ٠ ٩٧١ ٣٥٢ )اإلسالمية-مجهورية(إيران 
 ٠ منع - ٠ ٠ ٠ يرلنداإ

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٦٤٧ ٢٦٧ ٥ ٠ ٦٤٧ ٢٦٧ ٥ إيطاليا
 ٤٦٠ ٢٥ ال )جز (٢٠٠٣ ٠٨٦ ٣٢ ٠ ٠٨٦ ٣٢ بابوا غينيا اجلديدة

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٥٨٥ ٤ ٠ ٥٨٥ ٤ باراغواي
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٤٨٩ ٧٠ ٠ ٤٨٩ ٧٠ باكستان
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ البحرين
  خطة سداد نعم )جز( ٢٠٠٢ ٤٤٣ ٥٥٠ ١٦ ٧٩٦ ٧٤ ٦٤٧ ٤٧٥ ١٦ الربازيل
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٢٧٤ ٥ ٠ ٢٧٤ ٥ بربادوس
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٠١٠ ٣٩٢ ٠ ٠١٠ ٣٩٢ الربتغال
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بلجيكا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بلغاريا
 ٤٠٠ ١ ال )جز (٢٠٠٨ ٥١٠ ٣ ٠ ٥١٠ ٣ بليز

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٣٨٩ ٤ ٠ ٣٨٩ ٤ بنغالديش
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٩٠١ ١٨ ٠ ٩٠١ ١٨ بنما
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ١٧٢ ٣ ٠ ١٧٢ ٣ بنن
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 الدولة العضو
رة االشتراكات املقّر
 غري املسّددة

غ املستحقة لصندوق رأس املبال
 ٢٠١٢املال املتداول يف عام 

إمجايل 
 املستحقات

أعوام عدم 
 )منذ(التسديد 

حقوق 
 )أ(التصويت

سداده املبلغ األدىن الالزم 
  حقوق التصويتالسترداد

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بوتان
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بوتسوانا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ فاسوبوركينا 
 ٩١٠ ٤٣ ال )جز (١٩٩٥ ٠١٨ ٤٦ ٠ ٠١٨ ٤٦ بوروندي

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٢٥٣ ١٣ ٠ ٢٥٣ ١٣ البوسنة واهلرسك
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بولندا
 ١٢٠ ١١ ال )جز (٢٠٠٨ ١٣١ ٣١ ٠ ١٣١ ٣١ )القومياتاملتعّددة -دولة(بوليفيا 
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٤٦ ٧٠ ٠ ٧٤٦ ٧٠ بريو

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بيالروس
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٣٤٢ ١٦٣ ٠ ٣٤٢ ١٦٣ تايلند

 ٠٦٠ ٢٤٠ ال ١٩٩٥ ٦٤٦ ٢٧٩ ٦٣٩ ٢ ٠٠٧ ٢٧٧ تركمانستان
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ تركيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٣٤٦ ٣٩ ٠ ٣٤٦ ٣٩ ترينيداد وتوباغو
 ٣٦٠ ٩٩ ال )جز (١٩٩١ ٨٥٤ ١٠٢ ١٢٨ ٧٢٦ ١٠٢ تشاد
 ٦٣٠ ٤٨ ال )جز (١٩٩٥ ٧٣٨ ٥٠ ٠ ٧٣٨ ٥٠ توغو
 ٠ نعم ٢٠١١ ٧٦١ ٦٧ ٦٩٤ توفالو
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٩١٣ ٢١ ٠ ٩١٣ ٢١ تونس
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ تونغا
 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٥٧٣ ٠ ٥٧٣ ليشيت-تيمور

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ١٣٣ ٢٣ ٠ ١٣٣ ٢٣ جامايكا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٣٨٣ ٤ ٢٢٠ ١٦٣ ٤ اجلبل األسود

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٧٢ ١٠٣ ٠ ٧٧٢ ١٠٣ اجلزائر
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ١١١ ١٣ ٠ ١١١ ١٣ جزر البهاما
 ٣٠٠ ١٣٩ ال )جز (١٩٨٦ ٤٠٣ ١٤١ ٠ ٤٠٣ ١٤١ جزر القمر

 ١٢٠ ١١٦ ال )جز (١٩٨٩ ٢٢٤ ١١٨ ٠ ٢٢٤ ١١٨ مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ١٩٥ ٢٩٣ ٠ ١٩٥ ٢٩٣ اجلمهورية التشيكية

 ٠٧٠ ٥٠٤ ال )جز (١٩٨٧ ٠٠٦ ٦٠٠ ٠ ٠٠٦ ٦٠٠ اجلمهورية الدومينيكية
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٢٩٤ ٢٧ ٩٢٧ ٣٦٧ ٢٦ اجلمهورية العربية السورية

 ٣٤٠ ١٤٢ ال )جز (١٩٨٩ ٩١٩ ١٥١ ٤٠ ٨٧٩ ١٥١ مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ١٣٢ ٥ ٠ ١٣٢ ٥ زانيا املتحدة ورية تنمجه

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٥٠ ٣٩٣ ٢ ٥٣٥ ٧ ٢١٥ ٣٨٦ ٢ مجهورية كوريا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٦٣٢ ٧ ٠ ٦٣٢ ٧ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٩٤٠ ٢ ال )جز (٢٠٠٩ ٣٧٩ ٢١ ٠ ٣٧٩ ٢١ سابقاًمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 خطة سداد نعم )جز (١٩٩٥ ٨٧٩ ٤٤٠ ١٢٨ ٧٥١ ٤٤٠ مجهورية مولدوفا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ جنوب أفريقيا

 ٧٩٠ ٦٠٥ ١ ال )جز (١٩٩٢ ١٤٥ ٦١٨ ١ ٣٠٩ ٨٣٦ ٦١٧ ١ جورجيا
 ٢٠٠ ٩٨ ال )جز (١٩٩١ ٣٠٩ ١٠٠ ٠ ٣٠٩ ١٠٠ جيبويت
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ الدامنرك
 ٥٥٠ ٣ ال )جز (٢٠٠٥ ٦٥٧ ٥ ٠ ٦٥٧ ٥ يكادومين

 ٧٥٠ ٣٦ ال )جز (١٩٩٦ ٧٨٨ ٥٢ ٠ ٧٨٨ ٥٢ الرأس األخضر
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٤٦٠ ٠ ٤٦٠ رواندا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٢١ ١٦٥ ٠ ٧٢١ ١٦٥ رومانيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ زامبيا
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 الدولة العضو
رة االشتراكات املقّر
 غري املسّددة

غ املستحقة لصندوق رأس املبال
 ٢٠١٢املال املتداول يف عام 

إمجايل 
 املستحقات

أعوام عدم 
 )منذ(التسديد 

حقوق 
 )أ(التصويت

سداده املبلغ األدىن الالزم 
  حقوق التصويتالسترداد

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٤٢٧ ٠ ٤٢٧ زمبابوي
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٦٨٧ ٠ ٦٨٧ ساموا

 ٣٠٠ ١٣٩ ال )جز (١٩٨٦ ٤٠٣ ١٤١ ٠ ٤٠٣ ١٤١ ي ان تومي وبرينسيبس
 ٦٠٠ ١١٥ ال )جز (١٩٨٩ ٦٩٤ ١١٧ ٠ ٦٩٤ ١١٧ سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ٨٨٠ ال )جز (٢٠٠٩ ٩٨١ ٢ ٠ ٩٨١ ٢ سانت كيتس ونيفيس
 ٠ نعم )جز (٢٠١٠ ٩٧٢ ١ ٠ ٩٧٢ ١ سانت لوسيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٢٤٣ ١٦ ٠ ٢٤٣ ١٦ سري النكا
 ١٠٠ ٣٠٨ ال ١٩٨٨ ٢٦٦ ٣٦٩ ٧٣٤ ١ ٥٣٢ ٣٦٧ السلفادور
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٠٧١ ١٣٦ ٠ ٠٧١ ١٣٦ سلوفاكيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سلوفينيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٠٢٧ ٨ ٠ ٠٢٧ ٨ السنغال
 ٠ نعم )جز (٢٠١٠ ٧٢٦ ٦ ٠ ٧٢٦ ٦ سوازيلند
 ٧٥٠ ٤ ال )جز (٢٠٠٩ ١٩٥ ٢٧ ٠ ١٩٥ ٢٧ السودان
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٦٢٥ ٢ ٠ ٦٢٥ ٢ سورينام
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ السويد
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سويسرا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سرياليون
 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٣١١ ٤ ٠ ٣١١ ٤ سيشيل
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٥٤٤ ٢٠٥ ٠ ٥٤٤ ٢٠٥ شيلي
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٥٣١ ٣٦ ٠ ٥٣١ ٣٦ صربيا

 ٣٠٠ ١٣٩ ال )جز (١٩٨٦ ٤٠٢ ١٤١ ٠ ٤٠٢ ١٤١ الصومال
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ١٥٦ ٤١٩ ٣ ٨١٠ ٥١ ٣٤٦ ٣٦٧ ٣ الصني

 ٨٧٠ ١٠٣ ال )جز (١٩٩٦ ٥٨٤ ١٠٦ ٠ ٥٨٤ ١٠٦ طاجيكستان
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ العراق
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ عمان
 ٣٤٠ ٦ ال )جز (٢٠٠٩ ٣١٤ ٣٧ ٠ ٣١٤ ٣٧ غابون
 ١٠٠ ٦٣ ال )جز (١٩٩٤ ٢١١ ٦٥ ٠ ٢١١ ٦٥ غامبيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٥٢٣ ٤ ٠ ٥٢٣ ٤ غانا

 ٠٦٠ ٤٨ ال )جز (١٩٩٥ ١٦٨ ٥٠ ٠ ١٦٨ ٥٠ غرينادا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ١٧٥ ١٨ ٠ ١٧٥ ١٨ غواتيماال

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ غيانا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٠ ٠٤٩ ٣ ٠ ٠٤٩ ٣ غينيا
 ٤٥٠ ١٢١ ال )جز (١٩٨٨ ٥٣٤ ١٢٣ ٠ ٥٣٤ ١٢٣ بيساو-غينيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٤٩٤ ٨ ٠ ٤٩٤ ٨ غينيا االستوائية
 ٩٨٠ ٨٢ ال )جز (١٩٩٢ ٠٩٠ ٨٥ ٠ ٠٩٠ ٨٥ انواتوف

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٤٩٨ ٢٣٧ ٥ ٠ ٤٩٨ ٢٣٧ ٥ فرنسا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٣٧٩ ٣ ٠ ٣٧٩ ٣ الفلبني

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٨٦٥ ٢٥٢ ٠ ٨٦٥ ٢٥٢ )البوليفارية-مجهورية (زويال فن
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٢٣٦ ٥٩٧ ٠ ٢٣٦ ٥٩٧ فنلندا
 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٧٠٧ ٥ ٠ ٧٠٧ ٥ فيجي

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ فييت نام
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ قربص
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٦٨٥ ١٢٦ ٠ ٦٨٥ ١٢٦ قطر

 ٢٠٠ ٣٧٨ ال )جز (١٩٩٣ ٢٨٧ ٣٨٠ ٠ ٢٨٧ ٣٨٠ قريغيزستان
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 الدولة العضو
رة االشتراكات املقّر
 غري املسّددة

غ املستحقة لصندوق رأس املبال
 ٢٠١٢املال املتداول يف عام 

إمجايل 
 املستحقات

أعوام عدم 
 )منذ(التسديد 

حقوق 
 )أ(التصويت

سداده املبلغ األدىن الالزم 
  حقوق التصويتالسترداد

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٦٩٩ ٦٨ ٠ ٦٩٩ ٦٨ كازاخستان
 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٨٣٩ ٢٠ ٠ ٨٣٩ ٢٠ الكامريون
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٠٦٧ ٨٧ ٠ ٠٦٧ ٨٧ كرواتيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٢٣ ٢ ٠ ٧٢٣ ٢ كمبوديا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ١٧٩ ٦١ ٠ ١٧٩ ٦١ كوبا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ كوت ديفوار
 ٢٤٠ ٢٤٦ ال )جز (١٩٩٩ ٠٧٢ ٣٥١ ٢٣٨ ٨٣٤ ٣٥٠ كوستاريكا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٢٧١ ١٥٤ ٣١٤ ٢ ٩٥٧ ١٥١ كولومبيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٣٥٩ ١ ٠ ٣٥٩ ١ الكونغو
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٠٠٠ ٢٢٨ ٠ ٠٠٠ ٢٢٨ الكويت
 ٠ نعم )جز (٢٠١٠ ٩١١ ٢٣ ٠ ٩١١ ٢٣ كينيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٥٧٣ ٣٤ ٠ ٥٧٣ ٣٤ لبنان

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٠٩ ٦٨ ٠ ٧٠٩ ٦٨ لكسمربغ
 ٨٥٠ ١٠٦ ال )جز (١٩٩٠ ٩٥٣ ١٠٨ ٠ ٩٥٣ ١٠٨ ليربيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٣٤٧ ١٦٧ ٠ ٣٤٧ ١٦٧ ليبيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٠٥٩ ١٩ ٠ ٠٥٩ ١٩ ليتوانيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٠ ٧٤٥ ١ ٠ ٧٤٥ ١ ليسوتو
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٠ ٠ ٠ مالطة
 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ١٥٩ ٤ ٠ ١٥٩ ٤ مايل

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ١٠٥ ٢١٢ ٠ ١٠٥ ٢١٢ ماليزيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٠ ٧٩٦ ٦ ٠ ٧٩٦ ٦ مدغشقر

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ مصر
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٤٥ ٤٩ ٠ ٧٤٥ ٤٩ املغرب

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٣٧٧ ٩٤٩ ٠ ٣٧٧ ٩٤٩ املكسيك
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ مالوي
 ٠ نعم )جز (٢٠١٠ ٦٣٦ ١ ٠ ٦٣٦ ١ ملديف

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ١٠٥ ٦٤١ ٠ ١٠٥ ٦٤١ اململكة العربية السعودية
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ اململكة املتحدة

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ١٩٩ ١ ٠ ١٩٩ ١ منغوليا
 ٤٣٠ ٨١ ال )جز (١٩٩٢ ٥٣٣ ٨٣ ٠ ٥٣٣ ٨٣ موريتانيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٨٢٨ ١١ ٣٢ ٧٩٦ ١١ موريشيوس
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٣٢ ٣ ٢٦٣ ٤٦٩ ٣ موزامبيق
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ موناكو
 ٩٠٠ ٣٠ ال )جز (٢٠٠٥ ٢٥٧ ٤٧ ٠ ٢٥٧ ٤٧ ميامنار
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٣٣٨ ٦ ٠ ٣٣٨ ٦ ناميبيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ النرويج
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ النمسا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٠ ٥٥٠ ١٠ ٠ ٥٥٠ ١٠ نيبال
 ٩٣٠ ١٠٠ ال )جز (١٩٩١ ٤١٩ ١٠٤ ١٢٨ ٢٩١ ١٠٤ النيجر
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٢٩٨ ٥٨ ٠ ٢٩٨ ٥٨ نيجرييا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ نيكاراغوا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ نيوزيلندا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٣٠٠ ٢ ٠ ٣٠٠ ٢ هاييت
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٤٩٩ ٥٧٢ ٣٨٤ ٨ ١١٥ ٥٦٤ اهلند
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 الدولة العضو
رة االشتراكات املقّر
 غري املسّددة

غ املستحقة لصندوق رأس املبال
 ٢٠١٢املال املتداول يف عام 

إمجايل 
 املستحقات

أعوام عدم 
 )منذ(التسديد 

حقوق 
 )أ(التصويت

سداده املبلغ األدىن الالزم 
  حقوق التصويتالسترداد

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٦٣٤ ١١ ٠ ٦٣٤ ١١ هندوراس
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٢١٢ ٢٥٠ ٠ ٢١٢ ٢٥٠ هنغاريا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ هولندا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢  ٣٨٨ ٨٨٢ ١٢ ٠ ٣٨٨ ٨٨٢ ١٢ اليابان
 ٠ نعم )جز (٢٠١٠ ٠١٢ ١٩ ٠ ٠١٢ ١٩ اليمن
 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٥١١ ٢١٨ ١ ٠ ٥١١ ٢١٨ ١ اليونان

 ٣٧٠ ٦٨٣ ٩   ٢٤٣ ٠٥٣ ٧٥ ٠٦٧ ١٥٢ ١٧٦ ٩٠١ ٧٤ :اجملموع الفرعي
-)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 
  

 ٣٧٠ ٦٨٣ ٩   ٧٢٩ ٢٠٣ ١٤٦ ٠٦٧ ١٥٢ ٦٦٢ ٠٥١ ١٤٦ اجملموع

 :احلواشي

 .يشري إىل سداد جزئي )جز(   
 . من دستور اليونيدو٢-٥ عضوا وفقا للمادة  دولة٣٩ُعلّقت حقوق تصويت  )أ(   
 ).٦٣/٢٤٩قرار اجلمعية العامة (غري املسدَّدة سوف تسّوى مسألة اشتراكاهتا  )ب(   
  .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٣١كانت دولة عضوا يف اليونيدو حىت  )ج(   

 

  غري املسدَّدة   املقرَّرة االشتراكاتملّخص
 يوروهاتبال السنة/حسب فترات السنتني

٠٧٣ ٥٦ ١٩٨٦/١٩٨٧ 

٩٢٩ ١٤٦ ١٩٨٨/١٩٨٩ 

٧٠٨ ٠٨٩ ١ ١٩٩٠/١٩٩١ 

٧٣٢ ٤٨٤ ١ ١٩٩٢/١٩٩٣ 

١٨٤ ٩٥٣ ٤٠ ١٩٩٤/١٩٩٥ 

١٦٨ ٧٥٦ ٣١ ١٩٩٦/١٩٩٧ 

٢٠١ ٣٦٠ ٢ ١٩٩٨/١٩٩٩ 

٤٤٤ ٦٥٩ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

٩٥٩ ٠١٣ ٣ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٩٨٨ ٦٤٧ ٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٠٦٧ ٠٠٤ ٥ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

٣٠٥ ٩٦٤ ٢ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

٧٦٨ ٢٤٧ ٥ ٢٠١٠/٢٠١١ 

 ٥٢٦ ٣٨٤ ٩٩  :اجملموع الفرعي

١٣٦ ٦٦٧ ٤٦ ٢٠١٢ 

 ٦٦٢ ٠٥١ ١٤٦ اجملموع

 


