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

  جملس التنمية الصناعية
  الدورة األربعون

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

  وضع اليونيدو املايل

  
 
 

  
  طلب ُمقدَّم من أوكرانيا الستعادة حقوق التصويت     

    بناًء على خطة سداد 
     مذكّرة من املدير العام    

ــ    ــاه اجمللــس  ه هــذه املــذكّ توجِّ ــا الســتعادة حقــوق    إرة انتب ىل طلــب ُمقــدَّم مــن أوكراني
  .٢٠١١نوفمرب / اتفاق على خطة سداد أُبرم يف تشرين الثايناستنادا إىل اجمللس، يفالتصويت 

    
   مةمقّد    

، بالنيابـة عـن حكومـة أوكرانيـا،         الـدائم أوكرانيـا   ل  ، طلـب ممثّـ    ٢٠١٢مايو  / أيار ٧يف    -١
.  جلنـة الربنـامج وامليزانيـة وجملـس التنميـة الـصناعية واملـؤمتر العـام                يفيت   حقوق التـصو   استعادةَ

  . IDB.40/11رفقت بالوثيقة وورد الطلب يف رسالة أُ
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   سدادخطة ال  -أوالً  
مت دِّوقُــ.  خطــة ســداد علــى،٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٨عــت أوكرانيــا، يف وقَّ  -٢

ل يف دفـع    ن التـزام أوكرانيـا الواضـح الـذي متثَّـ           معلومـات عـ    كما قُدِّمت معلومات هبذا الشأن،    
 الثامنـة والعـشرين   هتـا دور يف جلنة الربنامج وامليزانية  إىل  ،  ٢٠١٢أبريل  /القسط األول يف نيسان   

وعلى النحو الوارد بيانه يف الوثيقـة ذاهتـا، ينـسجم االتفـاق             ). PBC.28/11-IDB.40/11الوثيقة  (
ــسداد املبيَّ    ــام خطــط ال ــع أحك ــة يف تقرم ــين بــسداد       ن ــضوية املع ــشة املفتــوح الع ــق املناق يــر فري

  .)Corr.1 وIDB.19/12(االشتراكات املقّررة يف أواهنا 
  

   حقوق التصويت  -ثانياً  
 من دستور اليونيدو على أنه جيـوز أليِّ هيئـة أن تـسمح لعـضو عليـه          ٢-٥ املادة   تنصُّ  -٣

الدفع راجع إىل ظـروف خارجـة عـن    متأّخرات بأن يصّوت يف تلك اهليئة إذا اقتنعت بأنَّ عدم     
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  
ــة الــصناعية، واملــادة   ــداخلي   ٤٢التنمي ــاممــن النظــام ال ــة الربن ــةللجن وكــان فريــق ). ج وامليزاني

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 

ــيت      ــدفوعات ال ــة امل ــتتأخــذ يف احلــسبان بانتظــام حال ــا   متَّ ــدفع متفــق عليه ــضى خطــة لل "  مبقت
)IDB.19/12و Corr.1 ١٤، الفقرة.(  
ــّر  -٤ ــة والعــشرين،    وق ــا الثامن ــة، يف دورهت ــامج وامليزاني ــة الربن ــا رت جلن ــد ألوكراني  أن تعي

 َس جملـ  ةُوعالوة على ذلـك أوصـت اللجنـ       ). ٢٠١٢/٤االستنتاج  ( اللجنة   يفحقوق التصويت   
 يف طلب أوكرانيا استعادة حقوقهـا يف التـصويت وفقـاً    اببعني اإلجيالتنمية الصناعية بأن ينظر     

  .نيدو من دستور اليو٢-٥للمادة 
  

   راء املطلوب من اجمللس اختاذهاإلج  -ثالثاً  
  :ر التايللعلّ اجمللس يوّد أن ينظر يف اعتماد مشروع املقرَّ  -٥

  : جملس التنمية الصناعيةنَّإ"  
  ؛Add.1و IDB.40/11 الوثيقتني حييط علما باملعلومات الواردة يف  )أ("    
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ب بـالتزام أوكرانيـا بتـسوية مـا عليهـا مـن متـأّخرات مـن خـالل                   يرّح  )ب("    
ــشجّ    ــى خطــة ســداد، وي ــاق عل ــاً    االتف ــساطها بانتظــام وفق ــى ســداد أق ــا عل  ع أوكراني

  للشروط الواردة يف هذا االتفاق؛
-٥للمـادة    اً حقوق التصويت يف اجمللس وفق     أن يعيد ألوكرانيا   يقرِّر  )ج("    
  ؛ من دستور اليونيدو٢
 بعـني اإلجيـاب    العام يف دورته اخلامسة عشرة بأن ينظـر          َريوصي املؤمت   )د("    

ــادة       ــاً للم ــصويت وفق ــا يف الت ــتعادة حقوقه ــا اس ــب أوكراني ــتور  ٢-٥يف طل ــن دس  م
  ".اليونيدو

  


