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

  جملس التنمية الصناعية  
  احلادية واألربعونالدورة 

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت) ب (٤البند 

     وضع اليونيدو املايل
 حقوق التصويت عادة طلب مقدَّم من كوستاريكا الست    

      بناًء على خطة سداد
       العامملديرامذكّرة من     

حقـوق  عادة  م مـن كوسـتاريكا السـت      ة انتبـاه اجمللـس إىل طلـب مقـدَّ         ر هذه املـذكّ   هتوّج  
 .التصويت بناًء على االتفاق على خطة سداد

    
    مقّدمة    

مـايو  / أيار ٢٤خة  ترد يف مرفق هذه الوثيقة رسالة من املمثل الدائم لكوستاريكا، مؤرَّ            -١
إعـــادة حقـــوق  بـــشأن در قـــراراًص، يطلـــب فيهـــا مـــن جملـــس التنميـــة الـــصناعية أن ُيـــ٢٠١٣

وقد ُعمِّمت الرسالة أيـضاً علـى البعثـات الدائمـة، مـشفوعة مبـذكّرة معلومـات، يف                  . التصويت
  .٢٠١٣مايو / أيار٢٩
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    خطة السداد  -أوالً  
 ٣٠، ُوقعــت خطــة ســداد مــع كوســتاريكا يف ٨-م/١٤-وفقــا لقــرار املــؤمتر العــام م ع  -٢

 يـورو، مبـا   ٢٨٠ ٧٤٢تـأخرات البالغـة    ملدة مخس سنوات تشمل امل     ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
وحـىت اآلن، سـددت احلكومـة    . يف ذلك االلتـزام بـسداد االشـتراكات املقـررة للـسنوات القادمـة        

ويـشمل هـذا املبلـغ متطلبـات الـدفعتني األوىل           .  يـورو  ١٤٢ ٨٩٥ثالث دفعـات، بلـغ جمموعهـا        
فـاق ألحكـام خطـة الـسداد املبّينـة          وميتثل االت . والثانية بالكامل وجزءا من متطلبات الدفعة الثالثة      

 IDB.19/12(يف تقرير فريق املناقشة املفتوح العضوية املعين بسداد االشـتراكات املقـّررة يف أواهنـا                
  .٥-م/١٩-اليت اعتمدها جملس التنمية الصناعية يف مقّرره م ت ص) Corr.1و
    

    حقوق التصويت  -ثانياً  
ــادة    -٣ ــنّص امل ــه جيــ   ٢-٥ت ــى أن ــتور عل ــن الدس ــه     م ــضو علي ــسمح لع ــة أن ت وز أليِّ هيئ

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

 مـن النظـام الـداخلي جمللـس         ٥٠ من النظام الداخلي للمؤمتر العام، واملادة        ٩١املادة  (التشريعية  
ــة الــصناعية، واملــادة   ــة  ٤٢التنمي ــامج وامليزاني ــة الربن ــداخلي للجن وكــان فريــق ).  مــن النظــام ال

املناقشة املفتـوح العـضوية املعـين بـسداد االشـتراكات املقـّررة يف أواهنـا قـد ذكـر يف تقريـره إىل                        
 ينبغــي للهيئــة املختــّصة أن وعنــد النظـر يف طلبــات إعــادة حقــوق التـصويت،  : "اجمللـس مــا يلــي 

ــا         ــدفع متفــق عليه ــضى خطــة لل ــيت متّــت مبقت ــدفوعات ال ــة امل " تأخــذ يف احلــسبان بانتظــام حال
)IDB.19/12و Corr.1 ١٤، الفقرة.(  
    

    إلجراء املطلوب من اجمللس اختاذها  -اًثالث  
  :ر التايللعلّ اجمللس يوّد أن ينظر يف اعتماد مشروع املقرَّ  -٤
  

  :تنمية الصناعيةإن جملس ال"   
  ؛IDB.41/26 باملعلومات الواردة يف الوثيقة حييط علماً  )أ("    
 بسداد األقساط بانتظـام وفقـا لـشروط خطـة الـسداد              أيضاً حييط علماً   )ب(    

ع كوسـتاريكا علـى مواصـلة       ، ويـشجّ  ٨-م/١٤-ره م ع  اليت أقرهـا املـؤمتر العـام يف مقـرّ         
  سداد أقساطها بانتظام؛
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 على طلب كوسـتاريكا، أن يعيـد إليهـا حقـوق التـصويت              ر، بناءً يقّر  )ج(    
   من دستور اليونيدو؛٢-٥يف جملس التنمية الصناعية وفقا للمادة 

يوصي املؤمتر العام بالنظر بعـني اإلجيـاب يف إعـادة حقـوق التـصويت                 )د(    
  ". من الدستور٢-٥إىل كوستاريكا وفقا للمادة 
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  املرفق
  سفارة كوستاريكا يف النمسا 

   عثة الدائمة لدى املنظمات الدولية يف فييناالب
Wagramer Strasse 23/1/1/2-3, A-1220 Vienna  
Tel.: +43 /1/263 38 24; Fax: +43/1/263 38 24 5   

      embajadaaustria_costa.rica@chello.at misionaustria_costa.rica@chello.at: الربيد اإللكتروين
Ref.: MP.C1/091-13/WJC-C    

  ٢٠١٣مايو / أيار٢٤ينا، في
  

  حتية طيبة وبعد،
ــصناعية            ــة ال ــم املتحــدة للتنمي ــة األم ــني منظم ــود ب ــاق املعق ــل إىل االتف ــشّرفين أن أحي ُي

وحكومــة كوســتاريكا بــشأن تــسوية االشــتراكات املقــّررة غــري املــسّددة مبقتــضى خطــة ســداد    
اد والــصناعة والتجــارة، يف موقَّعــة بيــنكم وبــني الــسيدة مــاي أنتييــون جــويريرو، وزيــرة االقتــص 

  .٢٠١١ديسمرب /كانون األول
ويف هذا الشأن، أود أن ألفت انتباهكم إىل أن حكومة كوسـتاريكا أودعـت األمـوال                   

الالزمــة لتــسوية متأخراهتــا، ويف هــذا الــصدد، أود نيابــة عــن حكومــة كوســتاريكا، أن أطلــب  
ق التــصويت إىل كوســتاريكا يف إلــيكم التكــرم بالــشروع يف اإلجــراءات الالزمــة إلعــادة حقــو

  .مجيع أجهزة تقرير السياسات يف اليونيدو
 كما يلزم، أرجو التكرم بإحالـة هـذا الطلـب إىل جملـس التنميـة                دماًومن أجل املضي قُ      

  .الصناعية يف دورته احلادية واألربعني لكي ينظر فيه على النحو الواجب ويتخذ قرارا بشأنه
داً على التزام كوستاريكا جتاه اليونيـدو، ورغبتـها يف مواصـلة            وأخرياً، أود التأكيد جمد      

  .العمل مع املنظمة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية على الصعيدين الوطين والعاملي
  .وتفضلوا، سيادتكم، بقبول فائق االحترام   

  ]التوقيع[
  هربرت اسبينوزا سوالنو
  القائم باألعمال املؤقت

            ]خامت البعثة الدائمة[
  السيد كانديه يومكيال 

  املدير العام 
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

  فيينا


