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  جلنة الربنامج وامليزانية  
  الثالثونالدورة 

         ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦- ٢٥فيينا، 
     جة يف املرفق األول بدستور اليونيدو املدَرالدول قوائم    
       من األمانةرةمذكِّ    

 قوائم الدول اليت أدرجها الوديع يف املرفق األول بدستور اليونيـدو، والـيت تـرد                إىل شارُي  -١
قــوائم الــدول الــيت يــدرجها فــإنَّ  للمرفــق األول بالدســتور، ووفقــاً. UNIDO/GC.1/3ة  الوثيقــيف

رها اجلمعية العامـة لألمـم       اليت تقرِّ  القوائميف ذلك املرفق هي     ) األمني العام لألمم املتحدة   (الوديع  
 والــيت ،)٢١-د( ٢١٥٢مــن قــرار اجلمعيــة العامــة البــاب الثــاين  مــن ٤املتحــدة ألغــراض الفقــرة 

  .١٩٨٥يونيه /حزيران ٢١ز النفاذ، أي يف ون سارية يف تاريخ دخول الدستور حيِّتك
، تــرد  دولــة١٧١ً، كــان عــدد أعــضاء اليونيــدو ٢٠١٤ينــاير / كــانون الثــاين١وحــىت   -٢

انظــر  ( أن يــدرجها الوديــع يف املرفــق األول بالدســتور    يتعــّين يف قــوائم الــدول الــيت   مجيعهــا
 ليــست  إذا أصــبحت دولــةٌ،بالدســتور مــن املرفــق األول ١ة لفقــر ووفقــاً ل).٣ و٢تني الــصفح

، بعــد  أن يقــرِّراملــؤمتر العـام علــى   يكـون  يف اليونيــدو، مــن تلــك القـوائم عــضواً مدرجـة يف أيٍّ 
 .الدولة من هذه القوائم تدرج تلك إجراء املشاورات املناسبة، يف أيٍّ

  .GD.15/15  الوثيقةَرةُ املذكِّهذه وتنسخ  -٣
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     جة يف القائمة ألفلدول املدَرا  -ألف  
  لبنان الصومال توفالو إثيوبيا
  ليربيا الصني تونغا األردن
 ليبيا طاجيكستان ليشيت-تيمور إريتريا
 ليسوتو العراق اجلزائر إسرائيل

 مايل مانُع  القمرجزر أفغانستان
 ماليزيا غابون  أفريقيا الوسطىمجهورية  العربية املتحدةاإلمارات

 مدغشقر غامبيا زانيا املتحدة  تنمجهورية يسياندونإ
 مصر غانا  العربية السوريةاجلمهورية نغوالأ

 املغرب غينيا  كوريامجهورية أوزبكستان
 مالوي االستوائية-غينيا  كوريا الشعبية الدميقراطيةيةرمجهو أوغندا
 ملديف بيساو-غينيا  الكونغو الدميقراطيةمجهورية )اإلسالمية-مجهورية (إيران
  العربية السعوديةاململكة فانواتو  الو الدميقراطية الشعبيةمجهورية  غينيا اجلديدةبابوا

 منغوليا الفلبني  أفريقياجنوب باكستان
 موريتانيا فيجي جيبويت البحرين
 موريشيوس  نامفييت رواندا بنغالديش

 موزامبيق قطر زامبيا بنن
 ميامنار قريغيزستان زمبابوي بوتان

 ناميبيا كابو فريدي ساموا بوتسوانا
 نيبال كازاخستان ي  تومي وبرينسيـبسان  فاسوبوركينا
 النيجر الكامريون  النكاسري بوروندي

 نيجرييا كمبوديا السنغال تايلند
 اهلند  ديفواركوت سوازيلند تركمانستان

 اليمن الكونغو السودان تشاد
  الكويت سرياليون توغو
  ينياك سيشيل تونس

   
      جة يف القائمة باء املدَرالدول  -باء  
 هولندا قربص تركيا إسبانيا
 اليابان لكسمربغ الدامنرك أملانيا

 اليونان مالطة السويد يرلنداأ
  موناكو سويسرا إيطاليا
  النرويج فرنسا الربتغال
      النمسا فنلندا بلجيكا
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     جة يف القائمة جيم املدَرالدول  -جيم  
 )البوليفارية-مجهورية( ويالفنـز  كيتس ونيفيسسانت )املتعّددة القوميات-دولة (بوليفيا تنياألرجن

 كوبا  لوسياسانت بريو إكوادور
 كوستاريكا السلفادور  وتوباغوترينيداد أوروغواي
 كولومبيا سورينام جامايكا باراغواي
 املكسيك شيلي  البهاماجزر الربازيل
 نيكاراغوا غرينادا مينيكية الدواجلمهورية بربادوس

 هاييت غواتيماال دومينيكا بليز
     هندوراس غيانا  فنسنت وجزر غرينادينسانت بنما

      جة يف القائمة دال املدَرالدول  -دال  
 سلوفاكيا  التشيكيةاجلمهورية بلغاريا  الروسياالحتاد

 سلوفينيا  مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً مجهورية  واهلرسكالبوسنة أذربيجان
 صربيا  مولدوفامجهورية بولندا أرمينيا
 كرواتيا جورجيا بيالروس ألبانيا

 هنغاريا رومانيا  األسوداجلبل أوكرانيا
  


