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

  جلنة الربنامج وامليزانية
   والعشرونالتاسعةالدورة 

  ٢٠١٣مايو / أيار٢٤- ٢٢فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٤َّالبند 

 وضع اليونيدو املايل

  جملس التنمية الصناعية 
  األربعوناحلادية والدورة 

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقَّ) ب (٤البند 

     يدو املايلوضع اليون
    وضع اليونيدو املايل    
      تقرير من املدير العام    

 .٢٠١٣مارس / آذار٣١ن هذه الوثيقة معلومات عن وضع املنظمة املايل يف تتضمَّ   
  

  احملتويات
الصفحة الفقرات 

  ٢  ١...............................................................................حملة عامة -أوالً
  ٣  ٩-٢........................................٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية العادية وامليزانية العملياتية،  -ثانياً
  ٤ ١١-١٠.....................................................................قرَّرةاالشتراكات امل -لثاًثا

  ٥ ١٣-١٢.......................................................................حقوق التصويت -رابعاً
  ٦  ١٤..........................................................خطط السداد املتعّددة السنوات -خامساً
  ٧  ١٥..........................................املتأخِّرات املستحقّة على الدول السابقة العضوية -سادساً
  ٧  ١٦................أرصدة االعتمادات غري املنفقة وإيرادات الفوائد الزائدة على تقديرات امليزانية -سابعاً
  ٧  ١٧.......................................................اإلجراء املطلوب من اللجنة اتِّخاذه -ثامناً

      املرفق
  ٨ ............................................................حالة االشتراكات املقرَّرة يف امليزانية العادية  
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  حملة عامة  -أوالً  
  

  : يف النقاط الرئيسية التالية٢٠١٣مارس / آذار٣١ميكن تلخيص الوضع املايل يف  -١
-٢٠١٢لسنة األوىل من فترة الـسنتني        اإلنفاق من امليزانية العادية ل     صايفبلغ   )أ(  
 يف املائة من صايف تقـديرات       ٨٧,٨ أو،  ٢٠١٢ يف عام     مليون يورو  ٦٦,٤ ما مقداره    ٢٠١٣
 ٨٣,٧، كـان قـد أُنفـق مبلـغ          ٢٠١٣مـارس   / آذار ٣١وحبلـول   . ٢٠١٢ لسنة    املعتمدة امليزانية

  نتني؛ لفترة الساملرصوداإلمجايل املبلغ  يف املائة من ٥٨,٤مليون يورو، أو 
 مليــون يــورو يف الفتــرة   ١٦,٤بلــغ حجــم اإلنفــاق مــن امليزانيــة العملياتيــة       )ب(  

  املشمولة هبذا التقرير؛
 مليـون يـورو، وفقـاً خلطـة العمـل      ٣٥,٠ بلغ حجم اإلنفاق يف بند إدارة املبـاين        )ج( 
  السارية؛
مـارس،  / آذار ٣١ يف   ،٢٠١٣ لعـام    قـرَّرة بلغت نـسبة حتـصيل االشـتراكات امل        )د( 

  ؛٢٠١١  يف املائة يف عام٢٦,٤و ٢٠١٢يف املائة يف عام  ٣٩  يف املائة، مقابل٣٨
 قـرَّرة بلغت نسبة حتصيل متأّخرات السنوات الـسابقة، مقارنـةً باالشـتراكات امل             )ه(  

 / آذار٣١تـاريخ  وكانـت نـسبة حتـصيل املتـأّخرات يف     .  يف املائـة  ٤٨,٢للسنة اجلارية، مـا قـدره       
 يف  ١ و ١٤,٢، مقارنةً باالشتراكات املقرَّرة لذَْينِك العامني،       ٢٠١١و ٢٠١٢مارس من العامني    

  ؛، على التوايلاملائة
 مليون يورو، حـسبما هـو       ١٣٨,٩ غري املسدَّدة    قرَّرةبلغ حجم االشتراكات امل    )و( 

 مليون يورو مستحقّة علـى الواليـات   ٦٩,١منها متأّخرات مقدارها (مبّين يف مرفق هذه الوثيقة  
ــة واملتحــدة  ــسابقة   ٢,١األمريكي ــورو مــستحقة علــى يوغوســالفيا ال ــون ي ــ).  ملي ــالغ غــري  أمَّ ا املب
 مليـون يـورو   ١٤٦,١، فقـد كانـت   ٢٠١١ و٢٠١٢مارس من العامني  / آذار ٣١ حىت   ،املسدَّدة

   مليون يورو، على التوايل؛١٧٠,١و
بيـد أنـه كـان      .  يـورو  ٧ ٤٢٣ ٠٣٠بلغ حجـم صـندوق رأس املـال املتـداول            )ز(  

   يورو؛٥ ٢٤٠ مقداره ٢٠١٣مارس / آذار٣١مبلغ غري مسدَّد يف هناك 
ســُتقدَّم ورقــة اجتمــاع عــن حالــة االشــتراكات املقــرَّرة وحقــوق التــصويت،     )ح(  

  .٢٠١٣مايو / أيار٣١ثة حىت حمدَّ
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  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية العادية وامليزانية العملياتية،  -ثانياً 
    

    امليزانية العادية  - ألف  
وبلـغ صـايف نفقــات   ، ٢٠١٢ مليـون يـورو يف عـام    ٧٢,٧  اعتمـادات قـدرها  ُخصِّـصت   -٢

هـذا  و. ،٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١حىت    يورو  مليون ٦٦,٤ امليزانية العادية املقيَّد عليها   
 لجِّوقـد سُـ    .٢٠١٢ لـسنة  املعتمـدة  يف املائة من صايف امليزانية العادية اإلمجالية         ٨٧,٨  ميثل املبلغ

  .  يف املائة٩٢,١ل تنفيذ قدره  من فترة السنتني السابقة معدَّيف السنة األوىل
 مليـون   ٧٤,٢ قيمتـها    ُخصِّـصت اعتمـادات   ويف مطلع السنة الثانية من فتـرة الـسنتني،            -٣

أو أوجـه اإلنفـاق الرئيـسية       / حـسب بنـود امليزانيـة و       وهي متثِّل حـدَّ االعتمـادات األوَّليـة       . يورو
األنـشطة اخلاصـة     حـسن سـري   وضـمان    الثانيـة الـسنة   ايف يف بدايـة     تيسري توافر التمويـل الكـ     بغية  

   . من فئات امليزانية مطلوبةبكل فئة
 مليــون يــورو، أي مــا يقابــل     ٨٣,٧، بلغــت النفقــات   ٢٠١٣مــارس / آذار٣١ويف   -٤

وتــضاهي هــذه املؤّشــرات مؤشِّــرات فتــرة  .  يف املائــة مــن إمجــايل ميزانيــة فتــرة الــسنتني  ٥٨,٤
 مليـون   ٩٣,٣ مـا مقـداره      ٢٠١١مـارس   / آذار ٣١ يف   ت النفقـات  ، حيث بلغـ   ةالسنتني السابق 

  . يف املائة من إمجايل ميزانية فترة السنتني٥٧,٦، أي ما ميثِّل نسبة قدرها يورو
    

    امليزانية العملياتية  - باء  
وهــذا املقــدار . ٢٠١٢ مليــون يــورو يف بدايــة عــام ١٢,٨ قــدرها ُخصِّــصت اعتمــادات  -٥

ني جلميـع   ت وامليـزانيتني املعتمـد     املعتمـد  ملائـة مـن التقـديرات املدرجـة يف الربنـامج           يف ا  ١٠٠يعادل  
 هلـا علـى أسـاس       االعتمادات املرصـودة  فئات امليزانية باستثناء تكاليف املوظفني، حيث احتسبت        
 اعتمـادات قـدرها    كـذلك    وُخصِّصت. املوظفني العاملني يف املنظمة يف بداية فترة السنتني احلالية        

  .، وكان ذلك خصوصاً لدعم مشاريع مرفق البيئة العاملية٢٠١٢مليون يورو يف عام  ١,٨٩
  . مليون يورو١٣,٧صدت مبالغ إضافية قدرها ، ُر٢٠١٣عام  مطلعويف   -٦
. ٢٠١٣مـارس  / آذار٣١ مليـون يـورو يف   ١٦,٤ العملياتية امليزانيةوبلغت النفقات من     -٧

ــت    ــسابقة، بلغـ ــسنتني الـ ــرة الـ ــكويف فتـ ــات  النف تلـ ــول   ١٢,٠قـ ــورو حبلـ ــون يـ    /ارذ آ٣١ مليـ
  .٢٠١١مارس 
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    إدارة املباين  - جيم  
، مـع مبلـغ إضـايف    ٢٠١٢ مليون يورو يف مستهلّ عـام  ٣٠,٢ قدرها ُخصِّصت اعتمادات   -٨

وجيــري تنفيــذ ميزانيــة إدارة املبــاين وفقــا خلطــة العمــل  . ٢٠١٣ يف عــام مليــون يــورو ٢٠,٤قــدره 
  .القائمة

 مليـون يـورو، مقابـل       ٣٥,٠ ما مقداره    ٢٠١٣مارس  / آذار ٣١حىت   وبلغت النفقات   -٩
وميثِّل حجم اإلنفـاق هـذا نـسبة        .  مليون يورو يف الفترة نفسها من فترة السنتني السابقة         ٣٢,٦
  . لفترة السنتني يف املائة من إمجايل ميزانية اإلنفاق اخلاصة بإدارة املباين٥٦,٩ قدرها

    
      االشتراكات املقرَّرة  -ثالثاً  
    املبالغ املُحصَّلة   - ألف  

 دولـة، منـها اثنتـان مـن     ٣٥بلغ جمموع الدول األعضاء اليت سدَّدت اشتراكاهتا كاملـة      -١٠
 دولـة مـن أقـل البلـدان منـّوا، جـزءا مـن               ١٣ دولة عـضوا، منـها       ٥٢وسدَّدت  . أقلّ البلدان منّوا  
ويبــّين . ٢٠١٣ عــن ســنة قــرَّرةأو قّيــدت تــسوياهتا ضــمن حــساب اشــتراكاهتا امل/اشــتراكاهتا و

، ٢٠١٣مـارس  /ينـاير إىل آذار / املبـالغ املُحـّصلة يف الفتـرة املمتـدة مـن كـانون الثـاين             ١اجلدول  
  .موّزعة حسب قوائم الدول

    
  ١اجلدول     
   ٢٠١٣مارس /آذار- يناير/املبالغ املُحصَّلة، كانون الثاين    
    )مباليني اليوروهات(    

 اجملموع ن السنوات السابقةع عن السنة اجلارية *قائمة الدول
 ٦,٢٨ ١,٠٨ ٥,٢٠ ألف
 ٢٢,٩٩ ٣,٥٠ ١٩,٤٩ باء
 ٣,٠٦ ٢,٧٠ ٠,٣٦ جيم
 ٤,٥٣ ٠,٥١ ٤,٠٢ دال

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ دول أخرى
 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ الواليات املتحدة األمريكية

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ )السابقة(يوغوسالفيا 

 ٣٦,٨٦ ٧,٧٩ ٢٩,٠٧ اجملموع
  
    .GC.14/16/Rev.1ردت يف الوثيقة حسبما و  *  
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    االشتراكات غري املسدَّدة  - باء  
ن مرفق هذه الوثيقة بيانـاً مفـصَّالً حبالـة االشـتراكات املقـرَّرة غـري املـسدَّدة حـىت                    يتضمَّ  -١١
 ومقادير االشـتراكات غـري املـسدَّدة        قرَّرة األنصبة امل  ٢ن اجلدول   ويبيِّ. ٢٠١٣مارس  / آذار ٣١

  . موّزعة حسب قوائم الدولعن الفترة ذاهتا،
    

  ٢اجلدول     
    ٢٠١٣مارس / آذار٣١رة ومبالغ االشتراكات غري املسدَّدة حىت األنصبة املقرَّ    

 مباليني اليوروهات  

 *قائمة الدول
ررة األنصبة املقَّ

 )بالنسبة املئوية(
عن السنة 
 اجلارية

عن السنوات 
 اجملموع السابقة

 ١٠,٥٦ ٣,٤٢ ٧,١٤ ١٦,١٠٧ ألف

 ٣٤,٨٤ ١,٠٠ ٣٣,٨٤ ٦٩,٦١١ باء

 ١٧,٣١ ١١,٣٣ ٥,٩٨ ٨,٢٧٧ جيم

 ٤,٧٠ ٤,٢٢ ٠,٤٨ ٥,٨٦٦ دال

 ٠,٣٠ ٠,٢٧ ٠,٠٣ ٠,٠٤٠ دول أخرى

 ٦٧,٧١ ٢٠,٢٤ ٤٧,٤٧ ٩٩,٩٠١ اجملموع الفرعي

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

 ٢,٠٨ ٢,٠٨ ٠,٠٠  )السابقة( يوغوسالفيا

 ١٣٨,٨٦ ٩١,٣٩ ٤٧,٤٧ ٩٩,٩٠١ اجملموع
  
        .GC.14/16/Rev.1حسبما وردت يف الوثيقة   *  

    حقوق التصويت  -رابعاً  
 دولـة عـضوا معلّقـة    ٣٧ن يف مرفق هـذه الوثيقـة، كانـت حقـوق تـصويت            مثلما هو ُمبيَّ    -١٢

مــن النظــام ) ب (٥-٥ مــن الدســتور والبنــد ٢-٥، وفقــا للمــادة ٢٠١٣مــارس / آذار٣١حــىت 
.  بلـداً معلّقـة يف الفتـرة نفـسها مـن العـام املاضـي               ٣٩املقارنـة، كانـت حقـوق تـصويت         وب. املايل

  . حالة حقوق التصويت يف خمتلف أجهزة تقرير السياسات٣ويبّين اجلدول 
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  ٣اجلدول     
    ٢٠١٣مارس / آذار٣١حالة تعليق حقوق التصويت، يف     

 عدد األعضاء 
 ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ أعضاء

 ٣٩ ٣٩ ٣٧ ماملؤمتر العا
 ٦ ٤ ٢ جملس التنمية الصناعية
     ٣ ٢ ١ جلنة الربنامج وامليزانية

، جيـب عليهـا أن   ٢٠١٣ولكي تستعيد هذه الدول األعضاء حقَّها يف التصويت لـسنة             -١٣
 والسنوات السابقة، مبا يف ذلك سـلف صـندوق رأس           ٢٠١٠تسّدد كامل اشتراكاهتا عن سنة      

ويبلـغ احلـّد األدىن     . ٢٠١١لك جـزءا مـن اشـتراكاهتا عـن سـنة            املال املتداول، وأن تـسّدد كـذ      
  . يورو٦ ٤٧٧ ٥٢٠جملموع املبالغ اليت يتعّين على هذه الدول األعضاء سدادها 

    
    خطط السداد املتعدِّدة السنوات  -خامساً  

ترتيبـات لوضـع    دخلـت يف     بإجيـاز الوضـع احلـايل للـدول األعـضاء الـيت              ٤يبّين اجلـدول      - ١٤
وتنـوِّه األمانـة بـاجلهود الكـبرية الـيت          .  غري املـسّددة   قرَّرةمن أجل تسوية اشتراكاهتا امل    خطة سداد   

بذلتها كل الدول األعضاء اليت أّدت ما عليها من التزامات وواجبات وفقا ملا تنص عليـه خطـط                  
رات علـى النظـر يف    ر الـدول األعـضاء الـيت عليهـا متـأخ          وُتـشّجع األمانـة سـائ     . السداد اخلاصة هبا  

  .تقدمي خطط سداد لتقليص اشتراكاهتا املقرَّرة غري املسدَّدة تقليصا مطّردا
    

  ٤اجلدول     
   ٢٠١٣مارس / آذار٣١ احلالة القائمة يف - خطط السداد     
    )املبالغ باليوروهات(    

 الدولة العضو
جمموع املتأخرات 
 *املشمولة باخلطة

املبالغ غري املسددة 
حىت 
٣١/٣/٢٠١٣ 

/ لةاملبالغ احملصَّ
املستحقة يف 

٢٠١٣ 
 /املدة

 بالسنوات

موعد استحقاق 
 ٢٠١٣القسط يف 

 )الشهر(
القسط 
 املستحق

  سداد القسط 
 ٢٠١٣يف 

 مارس/اسُتلم يف آذار الثاين أبريل/نيسان ٥ ٧٠٥ ٤٨٨ ٤٦٢ ١٦٩ ١ ١٠٤ ٩٤٩ ١ أوكرانيا
 جمدول الرابع يونيه/حزيران ٥ ٠٤٧ ٥٦٤ ٦ ٧٧٤ ٤٨٨ ١١ ٣٨٤ ٥٧٧ ٢٥ الربازيل

 جمدول السابع يونيه/حزيران ١٠ ١٧٤ ٩٠ ٤١٥ ٣٥٣ ٢٣١ ٨٧٨ ورية مولدوفامجه
 جمدول الثالث/الثاين مارس/آذار ١٠ ٢٠١ ٩٦ ٧٢٠ ٢٩٢ ٧٤٢ ٢٨٠ كوستاريكا
     ١٢٧ ٢٣٩ ٧ ٣٧١ ٣٠٤ ١٣ ٤٦١ ٦٨٥ ٢٨ اجملموع

  .املبلغ الكلي للمتأّخرات عند التوقيع على اخلطة  *  



IDB.41/4 
PBC.29/4 
 

V.13-83131 7 
 

    ة على الدول السابقة العضويةرات املستحقَّاملتأخِّ  -سادساً  
 ٦٩ ٠٦٨ ٨٨٧ة لليونيــدو علــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة رات املــستحقَّبلغــت املتــأخِّ  -١٥

ــورو  ــأخِّ  )١٩٩٦-١٩٩٤(يــ ــت املتــ ــا بلغــ ــستحقَّ، بينمــ ــسابقة   رات املــ ــالفيا الــ ــى يوغوســ   ة علــ
  .صيل هذه املتأّخراتوتواصل األمانة العمل على حت). ٢٠٠١-١٩٩٠( يورو ٢ ٠٨١ ٥٩٩

    
  أرصدة االعتمادات غري املنفقة وإيرادات الفوائد الزائدة   -سابعاً  

    على تقديرات امليزانية
  . معلومات عن أرصدة االعتمادات غري املنفقةIDB.41/12-PBC.29/12ترد يف الوثيقة   -١٦
    

    اإلجراء املطلوب من اللجنة اتِّخاذه  -ثامناً  
  : أن تنظر يف توصية اجمللس باعتماد مشروع املقرَّر التايللعلّ اللجنة توّد  -١٧

  :إنَّ جملس التنمية الصناعية"    
  ؛IDB.41/4-PBC.29/4حييط 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 ومتـأخِّ            
  سدادها دون إبطاء؛

يطلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصاالته بالـدول األعـضاء        )ج"(    
  ضوية من أجل حتصيل املتأخرات؛والدول السابقة الع

ــدول         )د(     ــداوم ال ــوده لكــي ت ــام االســتمرار يف جه ــدير الع ــب إىل امل يطل
  ."األعضاء على دعمها للمنظمة
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    املرفق
  حالة االشتراكات املقرَّرة يف امليزانية العادية     

    )باليوروهات(
    ٢٠١٣مارس / آذار٣١احلالة القائمة يف     

 الدولة العضو
رة املقرَّاالشتراكات 
 دةغري املسدَّ

املبالغ املستحقة لصندوق 
رأس املال املتداول يف 

 إمجايل املستحقات ٢٠١٣عام 
أعوام عدم التسديد 

 )منذ(
حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
 سداده السترداد
 حقوق التصويت

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ االحتاد الروسي

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٨٨٠ ١٥ ٠ ٨٨٠ ١٥ إثيوبيا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ أذربيجان

 ٠ نعم ٢٠١٣ ٨١٢ ٣٣٤ ٠ ٨١٢ ٣٣٤ األرجنتني

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٩٩٠ ١٤ ٠ ٩٩٠ ١٤ األردن

 ٤٧٠ ٩٠٦ ال )جز (١٩٩٢ ٨٨٠ ٩١٨ ٠ ٨٨٠ ٩١٨ أرمينيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٣٦٦ ٠ ٣٦٦ إريتريا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٧٧٣ ٣٨٥ ٣ ٠ ٧٧٣ ٣٨٥ ٣ إسبانيا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ إسرائيل

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ١٩٣ ٤ ٠ ١٩٣ ٤ أفغانستان

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٢٥٠ ٤١ ٠ ٢٥٠ ٤١ إكوادور

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٤٥٣ ١٨ ٠ ٤٥٣ ١٨ ألبانيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٢٤٤ ١٠٨ ٤ ٠ ٢٤٤ ١٠٨ ٤ أملانيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٠٦٢ ٤٢٨ ٠ ٠٦٢ ٤٢٨ اإلمارات العربية املتحدة

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٠٨٦ ٢٥٥ ٠ ٠٨٦ ٢٥٥ إندونيسيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٩٥٥ ٦ ٠ ٩٥٥ ٦ أنغوال

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٥١٢ ٥٣ ٠ ٥١٢ ٥٣ أوروغواي

 ٨٩٠ ٤٦١ ال )جز (١٩٩٧ ٧٩٤ ٤٩٠ ٠ ٧٩٤ ٤٩٠ أوزبكستان

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٠٢ ١٠ ٠ ٧٠٢ ١٠ أوغندا

 خطة سداد نعم )جز (١٩٩٩ ٤٦٢ ١٦٩ ١ ٠ ٤٦٢ ١٦٩ ١ أوكرانيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٨٩١ ٥٩٣ ٠ ٨٩١ ٥٩٣ )اإلسالمية-مجهورية(ران إي

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ أيرلندا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٥٠٦ ٢١٤ ٥ ٠ ٥٠٦ ٢١٤ ٥ إيطاليا

 ٤٨٠ ٢٧ ال )جز (٢٠٠٣ ٠٥٩ ٣٤ ٠ ٠٥٩ ٣٤ بابوا غينيا اجلديدة

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٠٩٩ ٦ ٠ ٠٩٩ ٦ باراغواي

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٠١١ ١٥٩ ٠ ٠١١ ١٥٩ باكستان

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ البحرين
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 الدولة العضو
رة املقرَّاالشتراكات 
 دةغري املسدَّ

املبالغ املستحقة لصندوق 
رأس املال املتداول يف 

 إمجايل املستحقات ٢٠١٣عام 
أعوام عدم التسديد 

 )منذ(
حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
 سداده السترداد
 حقوق التصويت

 خطة سداد نعم )جز (٢٠٠٥ ٧٧٤ ٤٨٨ ١١ ٠ ٧٧٤ ٤٨٨ ١١ الربازيل
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٣٧٧ ١٣ ٠ ٣٧٧ ١٣ بربادوس

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٨٣ ٩٣١ ٠ ٧٨٣ ٩٣١ الربتغال

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٠٢٩ ١١٩ ١ ٠ ٠٢٩ ١١٩ ١ بلجيكا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بلغاريا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٤٩٨ ٠ ٤٩٨ بليز

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ١٩٠ ١١ ٠ ١٩٠ ١١ بنغالديش

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٥٣٥ ٢٢ ٠ ٥٣٥ ٢٢ بنما

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٤٨ ٦ ٠ ٧٤٨ ٦ بنن

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٣٤٦ ٠ ٣٤٦ بوتان

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بوتسوانا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بوركينا فاسو

 ٦٩٠ ٤٤ ال )جز (١٩٩٥ ٧٨٠ ٤٦ ٠ ٧٨٠ ٤٦ بوروندي

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ البوسنة واهلرسك

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بولندا

دة املتعّد-دولة(بوليفيا 
 )القوميات

 ٠٣٠ ١٦ ال )جز (٢٠٠٨ ٨٨١ ٣٨ ٠ ٨٨١ ٣٨

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٧٣٥ ٩٢ ٠ ٧٣٥ ٩٢ بريو

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بيالروس

 ٠ نعم ٢٠١٣ ٩٩٢ ٢١٣ ٠ ٩٩٢ ٢١٣ تايلند

 ٦٣٠ ٢٤٥ ال ١٩٩٥ ٢٩٢ ٣١٠ ٦٣٩ ٢ ٦٥٣ ٣٠٧ تركمانستان

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٩٥٧ ٦٦٨ ٠ ٩٥٧ ٦٦٨ تركيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٨٥٤ ٤٨ ٠ ٨٥٤ ٤٨ ترينيداد وتوباغو

 ١٤٠ ١٠٠ ال ١٩٩١ ١٥٢ ١٠٥ ١٢٨ ٠٢٤ ١٠٥ تشاد

 ١١٠ ١١ ال )جز (١٩٩٩ ٢٠٠ ١٣ ٠ ٢٠٠ ١٣ توغو

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٥٢٧ ١ ٦٧ ٤٦٠ ١ توفالو

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٥١٦ ٢٥ ٠ ٥١٦ ٢٥ تونس

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٣٦٠ ٠ ٣٦٠ تونغا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٥٧٣ ٠ ٥٧٣ ي ليشت-تيمور

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٦٢٨ ٢٧ ٠ ٦٢٨ ٢٧ جامايكا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٩٥٥ ٨ ١٩٥ ٧٦٠ ٨ اجلبل األسود

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ اجلزائر

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ١٢٢ ٣٢ ٠ ١٢٢ ٣٢ جزر البهاما

 ٠٨٠ ١٤٠ ال ١٩٨٦ ١٦٩ ١٤٢ ٠ ١٦٩ ١٤٢ القمرجزر 
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 الدولة العضو
رة املقرَّاالشتراكات 
 دةغري املسدَّ

املبالغ املستحقة لصندوق 
رأس املال املتداول يف 

 إمجايل املستحقات ٢٠١٣عام 
أعوام عدم التسديد 

 )منذ(
حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
 سداده السترداد
 حقوق التصويت

 ٩٠٠ ١١٦ ال ١٩٨٩ ٩٩٠ ١١٨ ٠ ٩٩٠ ١١٨ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ اجلمهورية التشيكية

 ٩١٠ ٥٢٩ ال ١٩٨٧ ٠٤٠ ٦٤٩ ٠ ٠٤٠ ٦٤٩ اجلمهورية الدومينيكية

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٢٦٩ ٤٩ ٠ ٢٦٩ ٤٩ اجلمهورية العربية السورية

 ٤٧٠ ١٤٥ ال )جز (١٩٨٩ ٧٥٠ ١٥٥ ٤٠ ٧١٠ ١٥٥  الكونغو الدميقراطيةمجهورية

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٢٠٨ ١٢ ٠ ٢٠٨ ١٢ زانيا املتحدة مجهورية تن

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ مجهورية كوريا

الدميقراطية مجهورية كوريا 
 الشعبية 

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٩٨٤ ٦ ٠ ٩٨٤ ٦

 الدميقراطية سمجهورية الو
 الشعبية

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٣٦٢ ٠ ٣٦٢

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
  السابقة

 ٨٨٠ ٧ ال )جز (٢٠٠٩ ٢٦٧ ٢٩ ٠ ٢٦٧ ٢٩

 خطة سداد نعم )جز (١٩٩٥ ٤١٥ ٣٥٣ ٠ ٤١٥ ٣٥٣ مجهورية مولدوفا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ جنوب أفريقيا

٧٤٠ ٦٠٨ ١ ال )جز (١٩٩٢ ٠٤٠ ٦٢٥ ١ ٣٠٩ ٧٣١ ٦٢٤ ١ جورجيا
 ٦٠٠ ٧٧ ال )جز (١٩٩٣ ٦٨٦ ٧٩ ٠ ٦٨٦ ٧٩ جيبويت

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ الدامنرك

 ٢٣٠ ٤ ال )جز (٢٠٠٥ ٣٢٣ ٦ ٠ ٣٢٣ ٦ دومينيكا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ الرأس األخضر

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٠٧٥ ١ ٠ ٠٧٥ ١ رواندا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٤٨٦ ٣٦٣ ٠ ٤٨٦ ٣٦٣ رومانيا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ زامبيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٣١٢ ٣ ٠ ٣١٢ ٣ زمبابوي

 ٠ نعم ٢٠١٣ ٧٦٦ ٠ ٧٦٦ ساموا

 ٠٨٠ ١٤٠ ال ١٩٨٦ ١٦٩ ١٤٢ ٠ ١٦٩ ١٤٢ سان تومي وبرينسييب

 ٥٥٠ ١١٦ ال )جز (١٩٨٩ ٤٦٠ ١١٨ ٠ ٤٦٠ ١١٨ سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ٤٤٠ ١ ال )جز (٢٠٠٩ ٥٣٠ ٣ ٠ ٥٣٠ ٣ سانت كيتيس ونيفيس

 ٣٠٠ ال )جز (٢٠١٠ ٣٩٠ ٢ ٠ ٣٩٠ ٢ سانت لوسيا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سري النكا

 ١٠٠ ٣٢٨ ال ١٩٨٨ ٧١٨ ٣٩٠ ٧٣٤ ١ ٩٨٤ ٣٨٨ السلفادور

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سلوفاكيا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سلوفينيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٣٢١ ١٤ ٠ ٣٢١ ١٤ السنغال



IDB.41/4 
PBC.29/4 
 

V.13-83131 11 
 

 الدولة العضو
رة املقرَّاالشتراكات 
 دةغري املسدَّ

املبالغ املستحقة لصندوق 
رأس املال املتداول يف 

 إمجايل املستحقات ٢٠١٣عام 
أعوام عدم التسديد 

 )منذ(
حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
 سداده السترداد
 حقوق التصويت

 ٧٦٠ ال )جز (٢٠١٠ ٢٥٣ ١٠ ٠ ٢٥٣ ١٠ سوازيلند

 ٠٣٠ ١٢ ال )جز (٢٠٠٩ ٣٠٩ ٣٤ ٠ ٣٠٩ ٣٤ السودان

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٥٩١ ٣ ٠ ٥٩١ ٣ سورينام

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ السويد

 ٠ نعم ٢٠١٣ ٧٩٥ ٣١٧ ١ ٠ ٧٩٥ ٣١٧ ١ سويسرا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ١٣٨ ٠ ١٣٨ سرياليون

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٣٠٥ ٦ ٠ ٣٠٥ ٦ سيشيل

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٤٩٤ ٢٥٣ ٠ ٤٩٤ ٢٥٣ شيلي

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ صربيا

 ٠٨٠ ١٤٠ ال ١٩٨٦ ١٦٨ ١٤٢ ٠ ١٦٨ ١٤٢ الصومال

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٢٦٦ ٥٠١ ٣ ٠ ٢٦٦ ٥٠١ ٣ الصني

 ٨٧٠ ١٠٣ ال )جز (١٩٩٦ ٨٨٢ ١٠٨ ٠ ٨٨٢ ١٠٨ طاجيكستان

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ١٩٠ ١١ ٠ ١٩٠ ١١ العراق

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ ُعمان

 ٨٥٠ ١٣ ال )جز (٢٠٠٩ ٤٩٠ ٥١ ٠ ٤٩٠ ٥١ غابون

 ٩٠٠ ٦٣ ال )جز (١٩٩٤ ٩٧٣ ٦٥ ٠ ٩٧٣ ٦٥ غامبيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٨١٩ ١٠ ٠ ٨١٩ ١٠ غانا

 ٨٤٠ ٤٨ ال )جز (١٩٩٥ ٩٣٠ ٥٠ ٠ ٩٣٠ ٥٠ غرينادا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٨٣٥ ١٣ ٠ ٨٣٥ ١٣ غواتيماال

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٤٧٥ ٠ ٤٧٥ غيانا

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٠٢٨ ٥ ٠ ٠٢٨ ٥ غينيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٩٥٣ ١٥ ٠ ٩٥٣ ١٥ غينيا االستوائية

 ٢١٠ ١٢٢ ال )جز (١٩٨٨ ٣٠٠ ١٢٤ ٠ ٣٠٠ ١٢٤ بيساو-غينيا

 ٧٧٠ ٨٣ ال )جز (١٩٩٢ ٨٥٦ ٨٥ ٠ ٨٥٦ ٨٥ فانواتو

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ فرنسا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ الفلبني

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٩٩٢ ٥٩٢ ٠ ٩٩٢ ٥٩٢  )البوليفارية-مجهورية(زويال  فن

 ٠ نعم ٢٠١٣ ٦٦٣ ٦٥٩ ٠ ٦٦٣ ٦٥٩ فنلندا

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٨١٩ ٩ ٠ ٨١٩ ٩ فيجي

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٢١٢ ٣٦ ٠ ٢١٢ ٣٦ فييت نام

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ قربص

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٦٢ ٢٧٧ ٠ ٧٦٢ ٢٧٧ قطر

 ٩٦٠ ٣٧٨ ال )جز (١٩٩٣ ٠٥٣ ٣٨١ ٠ ٠٥٣ ٣٨١ قريغيزستان
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 الدولة العضو
رة املقرَّاالشتراكات 
 دةغري املسدَّ

املبالغ املستحقة لصندوق 
رأس املال املتداول يف 

 إمجايل املستحقات ٢٠١٣عام 
أعوام عدم التسديد 

 )منذ(
حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
 سداده السترداد
 حقوق التصويت

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٢٠٢ ٨٤ ٠ ٢٠٢ ٨٤ كازاخستان

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٧٧٣ ٣٢ ٠ ٧٧٣ ٣٢ الكامريون

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٩١٤ ١٩٤ ٠ ٩١٤ ١٩٤ كرواتيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٥٨١ ٣ ٠ ٥٨١ ٣ كمبوديا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٨٣٣ ٧٨ ٠ ٨٣٣ ٧٨ كوبا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٦٣٠ ٩ ٠ ٦٣٠ ٩ كوت ديفوار

 ٥٠٠ ١٨٢ ال )جز (٢٠٠٦ ٧٢٠ ٢٩٢ ٠ ٧٢٠ ٢٩٢ كوستاريكا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٩٧٩ ٤ ٠ ٩٧٩ ٤ كولومبيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٠٣٨ ٥ ٠ ٠٣٨ ٥ الكونغو

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٠١٨ ٢٨٧ ٠ ٠١٨ ٢٨٧ الكويت

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٠٠٣ ١٢ ٠ ٠٠٣ ١٢ كينيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ١٣٣ ٣٦ ٠ ١٣٣ ٣٦ لبنان

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ لكسمربغ

 ٦٣٠ ١٠٧ ال )جز (١٩٩٠ ٧١٩ ١٠٩ ٠ ٧١٩ ١٠٩ ليربيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٠٩٠ ٣٠٨ ٠ ٠٩٠ ٣٠٨ ليبيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٥٢٠ ٠ ٥٢٠ يسوتول

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ١١٦ ١٨ ٠ ١١٦ ١٨ مالطة

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٧٣٥ ٧ ٠ ٧٣٥ ٧ مايل

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ١١٣ ٢٦٩ ٠ ١١٣ ٢٦٩ ماليزيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٢٢١ ٣ ٠ ٢٢١ ٣ مدغشقر

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ مصر

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٠٧٢ ١١٢ ٠ ٠٧٢ ١١٢ املغرب

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ١٦٥ ٦١٩ ٢ ٠ ١٦٥ ٦١٩ ٢ كاملكسي

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٢٤٣ ٠ ٢٤٣ مالوي

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ١٥٧ ٢ ٠ ١٥٧ ٢ ملديف

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٠٣٠ ٨٩٢ ٠ ٠٣٠ ٨٩٢ اململكة العربية السعودية

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٣٤٥ ٣ ٠ ٣٤٥ ٣ منغوليا

 ٢١٠ ٨٢ ال )جز (١٩٩٢ ٢٩٩ ٨٤ ٠ ٢٩٩ ٨٤ موريتانيا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ موريشيوس

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٦٨٠ ٣ ٠ ٦٨٠ ٣ موزامبيق

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ موناكو

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٣٧٤ ٣ ٠ ٣٧٤ ٣ ميامنار

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٢٧ ١٤ ٠ ٧٢٧ ١٤ ناميبيا
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 الدولة العضو
رة املقرَّاالشتراكات 
 دةغري املسدَّ

املبالغ املستحقة لصندوق 
رأس املال املتداول يف 

 إمجايل املستحقات ٢٠١٣عام 
أعوام عدم التسديد 

 )منذ(
حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
 سداده السترداد
 حقوق التصويت

 ٠ نعم ٢٠١٣ ٩٢٨ ٠١٥ ١ ٠ ٩٢٨ ٠١٥ ١ النرويج

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ النمسا

 ٧٥٠ ال )جز (٢٠١٠ ٩٦٠ ١٦ ٠ ٩٦٠ ١٦ نيبال

 ٨٤٠ ١٠١ ال )جز (١٩٩١ ٧١٧ ١٠٦ ١٢٨ ٥٨٩ ١٠٦ النيجر

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٣٢٦ ٨٣ ٠ ٣٢٦ ٨٣ نيجرييا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ نيكاراغوا

 ٠ نعم ٢٠١٣ ٩٥٦ ٣١٧ ٠ ٩٥٦ ٣١٧ نيوزيلندا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٨٢٥ ٥ ٠ ٨٢٥ ٥ هاييت

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ اهلند

 ٠ نعم )جز (٢٠١١ ٤٤٥ ١٩ ٠ ٤٤٥ ١٩ هندوراس

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٩٨٥ ١٨ ٠ ٩٨٥ ١٨ هنغاريا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ هولندا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ١٣٤ ٦٠٩ ١٤ ٠ ١٣٤ ٦٠٩ ١٤ اليابان

 ٦٠٠ ٣ ال )جز (٢٠١٠ ٨٧٣ ٢٥ ٠ ٨٧٣ ٢٥ اليمن

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٥٢٦ ٤٧٠ ١ ٠ ٥٢٦ ٤٧٠ ١ اليونان

٥٢٠ ٤٧٧ ٦   ١٦٨ ٧١٩ ٦٧ ٢٤٠ ٥ ٩٢٨ ٧١٣ ٦٧  اجملموع الفرعي
   ٢٠٠١-)جز (١٩٩٠ ٥٩٩ ٠٨١ ٢  ٥٩٩ ٠٨١ ٢ )ب()السابقة(يوغوسالفيا 

        :دولة ليست عضوا

   ١٩٩٦-)جز (١٩٩٤ ٨٨٧ ٠٦٨ ٦٩  ٨٨٧ ٠٦٨ ٦٩ )ج(الواليات املتحدة األمريكية

٥٢٠ ٤٧٧ ٦   ٦٥٤ ٨٦٩ ١٣٨ ٢٤٠ ٥ ٤١٤ ٨٦٤ ١٣٨ اجملموع
  

 :احلواشي
 .سداد جزئي )جز(   
 . من دستور اليونيدو٢-٥ دولة عضوا وفقا للمادة ٣٧ُعلّقت حقوق تصويت  )أ(   
 ).٦٣/٢٤٩قرار اجلمعية العامة (ى مسألة اشتراكاهتا غري املسدَّدة سوف تسوَّ )ب(   
  .١٩٩٦ ديسمرب/ كانون األول٣١كانت دولة عضوا يف اليونيدو حىت  )ج(   


