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  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة الثالثون

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦- ٢٥فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقَّت٥البند 

وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات 
 غري املنفقة

  جملس التنمية الصناعية 
  الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٧- ٢٥فيينا،

    
      وضع اليونيدو املايل    
      تقرير من املدير العام    

 .٢٠١٤مارس / آذار٣١ن هذه الوثيقة معلومات عن وضع املنظمة املايل يف تتضمَّ    

  
  احملتويات

الصفحة الفقرات 
  ٢  ١..............................................................................حملة عامة -أوالً
  ٣  ١٠-٢.......................................٢٠١٥-٢٠١٤، التشغيليةامليزانية العادية وامليزانية  -ثانياً
  ٤  ١٢- ١١....................................................................تراكات املقّررةاالش -ثالثاً
  ٥  ١٤- ١٣.......................................................................حقوق التصويت -رابعاً
  ٦  ١٥.........................................................خطط السداد املتعّددة السنوات -خامساً
  ٦  ١٦..........................................املتأخِّرات املستحقّة على الدول السابقة العضوية -سادساً
  ٧  ١٧..........................................................أرصدة االعتمادات غري املنفقة -سابعاً
  ٨  ١٨......................................................اإلجراء املطلوب من اللجنة اتِّخاذه -ثامناً
       املرفق

  ٩............................................................حالة االشتراكات املقرَّرة يف امليزانية العادية  
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    حملة عامة  - أوالً  
  : يف النقاط الرئيسية التالية٢٠١٤مارس / آذار٣١ميكن تلخيص الوضع املايل لليونيدو يف  - ١

 يف املائـة ارتفاعـاً      ٢٥,٨ معدَّل إمجايل اإلنفـاق مـن امليزانيـة العاديـة وقـدره              ميثِّل )أ(  
   يف املائة؛٢٣,١البالغ ة من فترة السنتني السابقنفسها فيفاً عن معدَّل الفترة ط

يورو يف الفترة املـشمولة     ماليني   ٣,٨ التشغيليةبلغ حجم اإلنفاق من امليزانية       )ب(  
ــر  ــدعم    . هبــذا التقري ــرادات تكــاليف ال ــغ حجــم إي ــورو يف ماليــني ٣,٤وبل  ي

  ؛٢٠١٤األشهر الثالثة األوىل من عام 
 مليـون يـورو، وفقـاً خلطـة         ماليني ١٠,٧بلغ حجم اإلنفاق يف بند إدارة املباين         )ج( 

  العمل السارية؛
ــام    ب )د(  ــسبة حتــصيل االشــتراكات املقــّررة لع مــارس / آذار٣١ يف ٢٠١٤لغــت ن

 يف املائـة    ٣٩نـسبة    و ٢٠١٣ عـام يف املائة ل   ٣٨رنة بنسبة    يف املائة، مقا   ٣٦,٨
  ؛٢٠١٢لعام 

يف حني ،  يف املائة١,٢يل متأخِّرات السنوات السابقة ما قدره   لغت نسبة حتص  ب )ه(  
يف  ١٤,٢ و٢٠١٢مـارس عـام   / آذار٣١يف املائـة يف   ١٠,٢ النسبة  هذهبلغت  

ــة يف  ــذينك   ٢٠١٣مــارس عــام  / آذار٣١املائ ــة باالشــتراكات املقــرَّرة ل ، مقارن
  العامني؛

ليون يورو، حـسبما هـو      م ١٣٨,٢بلغ حجم االشتراكات املقرَّرة غري املسدَّدة        )و( 
ــيَّ ــة   مب ــذه الوثيق ــق ه ــدارها   (ن يف مرف ــأخِّرات مق ــها مت ــورو  ٦٩,١من ــون ي  ملي

 مليـون يـورو مـستحقة علـى         ٢,١مستحقة على الواليات املتحدة األمريكية، و     
مـن العـامني    مـارس   / آذار ٣١أما املبالغ غري املسدَّدة حىت       ).السابقةيوغوسالفيا  

مليــون يــورو،  ١٤٦,١ يــورو ويــون مل١٣٨,٩فقــد كانــت  ٢٠١٢و ٢٠١٣
  على التوايل؛

كان هناك مبلـغ    و.  يورو ٧ ٤٢٣ ٠٣٠لغ حجم صندوق رأس املال املتداول       ب )ز(  
   يورو؛ ٤٠٣ ٧٦٩مقداره  ٢٠١٤مارس / آذار٣١غري مسدَّد يف 

ُتقدَّم ورقة اجتماع عن حالة االشتراكات املقرَّرة وحقوق التـصويت،          سوف   )ح(  
  .٢٠١٤يونيه /حزيران ١٥ثة حىت حمدَّتتضمَّن معلومات 
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      ٢٠١٥- ٢٠١٤، التشغيليةامليزانية العادية وامليزانية  - ثانياً 
    امليزانية العادية  - ألف  

بدأ تنفيذ امليزانية العادية لفترة السنتني بإرساء عتبة صرف أوَّلية، حبسب بنـود امليزانيـة                 -٢
ــل   /و ــوافر التموي ــسري ت ــسية لتي ــسنتني و  أو أوجــه اإلنفــاق الرئي ــرة ال ــة فت ــسري  الكــايف يف بداي لتي

  . من فئات امليزانية املطلوبة فئٍةاألنشطة اخلاصة بكلِّ
 .مليـون يـورو يف بدايـة فتـرة الـسنتني         ٦٧,٧بقيمـة   من ثَمَّ فقد ُخصِّصت اعتمـادات       و  -٣

ــة ووظــائف مليــون يــورو للمــوظفني يف   ٤١,٣صات ومشلــت هــذه املخصَّــ  مليــون  ٢٦,٤ثابت
  .ئات اإلنفاق األخرى فيورو لكلِّ

 مليـون  ١٨,٧ النفقـات مـن امليزانيـة العاديـة          جمموع ، بلغ ٢٠١٤مارس  / آذار ٣١ويف    -٤
ــل   ــا ميثِّ ــورو، أي م ــة مــن إمجــايل  ٢٥,٨ي ــام  النفقــات املدرجــة يف امل  يف املائ ــة لع . ٢٠١٤يزاني

العاديـة،   ت نفقـات امليزانيـة    وتضاهي هذه املؤّشرات مؤشِّرات فترة السنتني السابقة، حيث بلغ        
ــارس / آذار٣١يف  ــداره  ٢٠١٢م ــا مق ــسبة اســتخدام     ١٧,٩، م ــل ن ــا ميثِّ ــورو، أي م ــون ي  ملي

  .النفقات اإلمجالية يف املائة من ميزانية ٢٣,١قدرها 
    

    التشغيليةامليزانية   - باء  
وهـذا املقـدار   . ٢٠١٤ مليـون يـورو يف بدايـة عـام           ١٧,٣ ُخصِّصت اعتمادات قدرها    -٥

  .ةوامليزانيتني املعتمدالربنامج صيغة ئة من التقديرات املدرجة يف  يف املا١٠٠يعادل 
 ويف  .٢٠١٤مـارس   / آذار ٣١يورو يف    ماليني ٣,٨ التشغيليةوبلغت النفقات من امليزانية       - ٦

  .٢٠١٢مارس /  آذار٣١مليون يورو حبلول  ٢,٩فترة السنتني السابقة، بلغت تلك النفقات 
 مـا مقـداره     ٢٠١٤ يف الربـع األول مـن عـام          ين املموَّلـة  أنشطة التعاون التق   وبلغ حجم   -٧

وبلغت إيرادات تكـاليف الـدعم هلـذه الفتـرة     .  مليون دوالر أمريكي، شامالً االلتزامات     ٥٧,٨
  .يوروماليني  ٣,٤ما مقداره 

    
    إدارة املباين  - جيم  

  . يف بداية فترة السنتني٢٠١٤ مليون يورو لعام ٢٨,٢ُخصِّصت اعتمادات قدرها   -٨
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يــورو، ماليــني  ١٠,٧ مــا مقــداره  ٢٠١٤مــارس / آذار٣١وبلغــت النفقــات حــىت     -٩
اإلنفـاق يف فتــرة الــسنتني  حجــم وميثِّــل . ٢٠١٢ مليــون يــورو يف عـام  ١٣,٥مقارنـة مبــا قـدره   

  .ميزانية اإلنفاق اخلاصة بإدارة املباين يف املائة من إمجايل ٣٧,٥احلالية 
    

      االشتراكات املقرَّرة  - ثالثاً  
    املبالغ املُحصَّلة  - ألف  

، منــها  عــضواً دولــة٣٦ًبلــغ جممــوع الــدول األعــضاء الــيت ســدَّدت اشــتراكاهتا كاملــة   -١٠
 دولـةً عـضواً، منـها مثـاين دول مـن أقـل البلـدان          ٥٤وسـدَّدت   . ا البلـدان منـو    مثاين دول من أقل   

ــو ــتراكاهتا و  من ــن اش ــزءاً م ــسوياهتا  /ا، ج ــدت ت ــتراكاهت يف أو قيَّ ــن  حــساب اش ــرَّرة ع ــام ا املق ع
ينـــاير إىل / املبـــالغ املُحـــصَّلة يف الفتـــرة املمتـــدَّة مـــن كـــانون الثـــاين١ويبـــيِّن اجلـــدول . ٢٠١٤
  .الدولقائمة ، موزَّعة حسب ٢٠١٤مارس /آذار

    
  ١اجلدول 

   ٢٠١٤مارس / آذار- يناير /املبالغ املُحصَّلة، كانون الثاين
    )مباليني اليوروهات(

*قائمة الدول  اجملموع عن السنوات السابقةسنة اجلارية عن ال 
 ٣,٥٦ ٠,٦٧ ٢,٨٩  ألف
 ١٨,٩٥ ٠,٠٧ ١٨,٨٨  باء
 ٠,٩١ ٠,٠٨ ٠,٨٣  جيم
 ٣,٨٤ ٠,٠٠ ٣,٨٤  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 
 ٢٧,٢٦ ٠,٨٢ ٢٦,٤٤  اجملموع

  .PBC.30/7حسبما وردت يف الوثيقة * 
    

    االشتراكات غري املسدَّدة  - باء  
 حبالــة االشــتراكات املقــرَّرة غــري املــسدَّدة امرفــق هــذه الوثيقــة بيانــاً تفــصيلييف  يتــضمَّن  -١١

 األنــصبة املقــرَّرة ومقــادير االشــتراكات غــري ٢ويبــيِّن اجلــدول . ٢٠١٤مــارس / آذار٣١حــىت 
  .عة حسب قوائم الدولالفترة ذاهتا، موزَّاملسدَّدة عن 
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  ٢اجلدول 
    ٢٠١٤مارس / آذار٣١رة ومبالغ االشتراكات غري املسدَّدة حىت األنصبة املقرَّ

 مباليني اليوروهات
  *قائمة الدول

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

 ١٤,٧٨ ٣,٥٥ ١١,٢٣ ٢١,٨١٧  ألف
 ٢٦,٢٢ ٠,٠٠ ٢٦,٢٢ ٥٨,٦٣٢  باء
 ٢٠,٢٩ ١٣,٧٤ ٦,٥٥ ١١,٤٠٢  جيم
 ٥,٤٣ ٤,٠١ ١,٤٢ ٨,١١٨  دال

 ٠,٣٣ ٠,٣٠ ٠,٠١ ٠,٠٣١  دول أخرى 
 ٦٧,٠٤ ٢١,٦١ ٤٥,٤٣ ١٠٠,٠٠٠  اجملموع الفرعي

 ٦٩,٠٧ ٦٩,٠٧ ٠,٠٠  الواليات املتحدة األمريكية
 ٢,٠٨ ٢,٠٨ ٠,٠٠   )السابقة(يوغوسالفيا 

 ١٣٨,٢٠ ٩٢,٧٦ ٤٥,٤٣ ١٠٠,٠٠٠  اجملموع

       .PBC.30/7حسبما وردت يف الوثيقة * 
    حقوق التصويت  - رابعاً  

قـة   معلَّ دولـة عـضواً  ٤٢ن يف مرفق هـذه الوثيقـة، كانـت حقـوق تـصويت              مثلما هو ُمبيَّ    -١٢
 مـن ) ب (٥-٥مـن الدسـتور والبنـد        ٥مـن املـادة      ٢للفقرة   ، وفقاً ٢٠١٤مارس  / آذار ٣١حىت  

فتــرة نفــسها مــن العــام  قــة يف المعلَّ بلــداً ٣٧وباملقارنــة، كانــت حقــوق تــصويت  . النظــام املــايل
  . حالة حقوق التصويت يف خمتلف أجهزة تقرير السياسات٣ن اجلدول يِّويب. املاضي

    
  ٣اجلدول 

    ٢٠١٤مارس / آذار٣١ حىتحالة تعليق حقوق التصويت، 
 عدد األعضاء

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ أعضاء
 ٣٩ ٣٧ ٤٢  املؤمتر العام 

 ٤ ٢ ٢  جملس التنمية الصناعية
 ٢ ١ ٣  جلنة الربنامج وامليزانية

    
، جيـب عليهـا أن   ٢٠١٤ولكي تستعيد هذه الدول األعضاء حقَّها يف التصويت لـسنة           -١٣

 والسنوات السابقة، مبا يف ذلك سـلف صـندوق رأس           ٢٠١١تسدِّد كامل اشتراكاهتا عن سنة      
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ويبلـغ احلـدُّ األدىن     . ٢٠١٢داول، وأن تـسدِّد كـذلك جـزءاً مـن اشـتراكاهتا عـن سـنة                 املال املت 
  . يورو٦ ٢٤٤ ٠٧٠جملموع املبالغ اليت يتعيَّن على هذه الدول األعضاء سدادها 

    
    خطط السداد املتعدِّدة السنوات  - خامساً  

 ترتيبـات لوضـع    بإجياز الوضع احلـايل للـدول األعـضاء الـيت دخلـت يف           ٤يبيِّن اجلدول     -١٤
وتنوِّه األمانة باجلهود الكـبرية الـيت     .خطة سداد من أجل تسوية اشتراكاهتا املقرَّرة غري املسدَّدة        

ت مـا عليهـا مـن التزامـات وواجبـات حـسبما تـنص عليـه                 بذلتها كـل الـدول األعـضاء الـيت أدَّ         
يهـا متـأخرات علـى      وُتـشجِّع األمانـةُ سـائَر الـدول األعـضاء الـيت عل             .خطط السداد اخلاصة هبـا    

  .النظر يف تقدمي خطط سداد لتقليص اشتراكاهتا املقرَّرة غري املسدَّدة تقليصاً مطّرداً
    

  ٤اجلدول 
   ٢٠١٤مارس / آذار٣١ حىت احلالة القائمة - خطط السداد 

    )املبالغ باليوروهات(
  الدولة العضو

رات جمموع املتأخِّ
  *املشمولة باخلطة

املبالغ غري املسدَّدة 
  ٣١/٣/٢٠١٤ حىت

/ املبالغ املُحصَّلة
  ٢٠١٤املستحقَّة يف 

  /املدَّة
  بالسنوات

موعد استحقاق القسط 
  القسط املستحق  )الشهر (٢٠١٤يف 

سداد القسط 
  ٢٠١٤يف 

       
  ُمجدَول  الثالث  أبريل /نيسان٥ ٨٥٣ ٤٨٦ ٤٩٤ ٢٦٦ ١ ١٠٤ ٩٤٩ ١ أوكرانيا
  ُمجدَول اخلامس/الرابع  يونيه/حزيران٥ ٠٣٣ ٧٧٦ ١٤ ٠٣٣ ٧٧٦ ١٤ ٣٨٤ ٥٧٧ ٢٥ الربازيل

  ُمجدَول  الثامن  يونيه/حزيران١٠ ٩٧٩ ٩٠ ٤٧٣ ٢٦٦  ٢٣١ ٨٧٨  مجهورية مولدوفا
  جزئياً/اسُتلم  الرابع  سبتمرب /أيلول١٠ ٩٦١ ٧٨٧/٦٥ ٢٠ ٤٠٧ ٢٣٤  ٧٤٢ ٢٨٠  كوستاريكا
    ٦١٣ ٤٤٠ ١٥ ٤٠٧ ٥٤٣ ١٦ ٤٦١ ٦٨٥ ٢٨ اجملموع

  
        .رات عند التوقيع على اخلطةمتأخِّاملبلغ الكلي لل* 

    املتأخِّرات املستحقَّة على الدول السابقة العضوية  - سادساً  
 يورو ٦٩ ٠٦٨ ٨٨٧بلغت املتأخِّرات املستحقَّة لليونيدو على الواليات املتحدة األمريكية        - ١٥

 يـورو  ٢ ٠٨١ ٥٩٩الـسابقة  رات املستحقة على يوغوسالفيا   ، بينما بلغت املتأخِّ   )١٩٩٦- ١٩٩٤(
)٢٠٠١- ١٩٩٠.(  
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    أرصدة االعتمادات غري املنفقة  - سابعاً  
أرصـدة االعتمـادات غـري       ، أُتيحـت  ١٣- م/١٥- ع- من خالل تنفيذ مقـرَّر املـؤمتر العـام م           - ١٦

 دولـةً عـضواً   ٢١وقـد تنازلـت    .  يـورو، لألغـراض احملـدَّدة يف املقـرَّر         ٤  ٠٣٢  ٥١١املنفقة، بإمجايل   
دة االعتمادات غـري املنفقـة، وأُتـيح، مـن إمجـايل األرصـدة، مبلـغ قـدره             طواعية عن حصتها يف أرص    

ــسنتني     ٩٤٢  ٨٩٦ ــرة ال ــز املكاتــب لفت ــورو للحــساب اخلــاص باالحتفــاظ حبيِّ ، ٢٠١٥- ٢٠١٤ ي
ويتضمَّن اجلـدول التـايل معلومـات    .  يورو لغرض تدعيم برامج اليونيدو     ٣  ٠٨٩  ١٣٤ومبلغ قدره   

  .املنفقة املتنازل عنهامفصَّلة عن أرصدة االعتمادات غري 
  

 الدولة العضو
االعتمادات إمجايل 

 غري املُنفَقة واملتاحة

املبالغ املتنازل 
عنها من أجل 
االحتفاظ حبيز 

 املكاتب

املبالغ املتنازل عنها 
من أجل تدعيم 

كتربُّع الربامج أو 
خمصَّص الغرض 

صندوق التنمية ل
 الصناعية 

 ال ينطبق ال ينطبق ٤٨١ أنغوال
 ٤٠٤ ٠ ٤٠٤ بوركينا فاسو

 ٦٠٤ ١٢٥ ٠٠٠ ٢٧٥ ٦٠٤ ٤٠٠ الصني
 ٤٢٦ ٨ ٠ ٤٢٦ ٨ كوبا

 ٠٤٥ ٦٢ ٠٤٦ ٦٢ ٠٩١ ١٢٤ الدامنرك
 ١٨٠ ٩٤ ٠ ١٨٠ ٩٤ فنلندا
 ٠٤٢ ٤٢٣ ١ ٠٠٠ ٥٠ ٠٤٢ ٤٧٣ ١ أملانيا

 ٢٢٧ ١٨ ٠٠٠ ١٨ ٢٢٧ ٣٦ هنغاريا
 ٤٩٩ ٥٩ ٠٠٠ ١٠ ٤٩٩ ٦٩ إسرائيل
 ٤٤٨ ٨٥٣ ٠ ٤٤٨ ٨٥٣ إيطاليا

 ٨٨٣ ٤ ٠ ٨٨٣ ٤ بنانل
 ٠ ٧٢٦ ٢ ٧٢٦ ٢ مالطة

 ٧٧٣ ٦٢ ٧٧٣ ٦٢ ٥٤٦ ١٢٥ النرويج
 ٦٩٣ ٧٩ ٠ ٦٩٣ ٧٩ بولندا

 ٢٨٦ ٢٤٢ ٠٠٠ ١٠٠ ٢٨٦ ٣٤٢ مجهورية كوريا
 ٠ ١١٨ ٢٢٨ ١١٨ ٢٢٨ االحتاد الروسي

 ٤٠٣ ١٥ ٠ ٤٠٣ ١٥ سلوفينيا
 ٠ ٢٣٣ ١٣٤ ٢٣٣ ١٣٤ سويسرا

 ٦٠٣ ٤ ٠ ٦٠٣ ٤ اجلمهورية العربية السورية
 ٣٠٣ ٣٣ ٠ ٣٠٣ ٣٣ تايلند

 ٣١٥ ١ ٠ ٣١٥ ١ زمبابوي
     ١٣٤ ٠٨٩ ٣ ٨٩٦ ٩٤٢ ٥١١ ٠٣٢ ٤ اجملموع
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    اإلجراء املطلوب من اللجنة اتِّخاذه  - ثامناً  
  :لعلَّ اللجنةَ تودُّ أن تنظر يف توصية اجمللس باعتماد مشروع املقرَّر التايل  -١٧

  :إنَّ جملس التنمية الصناعية"    
  ؛IDB.42/4-PBC.30/4ط علماً باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقة حيي  )أ(    
د بعــُد  الــدولَ األعــضاَء والــدولَ الــسابقة العــضوية الــيت مل ُتــسدِّحيــثُّ  )ب(    

رات الـسنوات   اشتراكاهتا املقرَّرة، مبا يف ذلك الـسُّلف إىل صـندوق رأس املـال املتـداول ومتـأخِّ                
  السابقة، على سدادها دون إبطاء؛

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

      )باليوروهات(
      ٢٠١٤مارس / آذار٣١ حىتحلالة القائمة ا    

 الدولة العضو
ملقرَّرة االشتراكات ا
 غري املسدَّدة

 املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس املال 

 إمجايل املستحقات ٢٠١٤املتداول يف عام 
أعوام عدم التسديد 

 )منذ(
حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ االحتاد الروسي
 ٧٥٠ ٢ ال )جز (٢٠١١ ٧٩٩ ٢١ ٠ ٧٩٩ ٢١ إثيوبيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٩٤٠ ٣٩ ٠ ٩٤٠ ٣٩ أذربيجان
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٠٥٨ ٢١٦ ٠ ٠٥٨ ٢١٦ األرجنتني
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٤٢٦ ٢٢ ٠ ٤٢٦ ٢٢ األردن
 ٧٣٠ ٩٠٣ ال )جز (١٩٩٢ ٩١٣ ٩٢٠ ٢٧٥ ٦٣٨ ٩٢٠ أرمينيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ إريتريا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٨٩٦ ٦٦٥ ٢ ٠ ٨٩٦ ٦٦٥ ٢ إسبانيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ إسرائيل

 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ١٢٤ ٥ ٠ ١٢٤ ٥ أفغانستان
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٨٠٥ ٤٣ ٠ ٨٠٥ ٤٣ إكوادور
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٥٨٨ ٩ ٠ ٥٨٨ ٩ ألبانيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٠٠٦ ٧٥٩ ٣ ٠ ٠٠٦ ٧٥٩ ٣ أملانيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٤٦٢ ٦٠٧ ٠ ٤٦٢ ٦٠٧ اإلمارات العربية املتحدة
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٢٠٥ ٣٥٢ ٠ ٢٠٥ ٣٥٢ دونيسياإن

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ أنغوال
 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٩٧٤ ٧٥ ٠ ٩٧٤ ٧٥ أوروغواي
 ٤٨٠ ٤٦١ ال )جز (١٩٩٧ ٠٧٠ ٤٩٧ ٤٥٤ ٦١٦ ٤٩٦ أوزبكستان

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧١٢ ١٦ ٠ ٧١٢ ١٦ أوغندا
 خطة سداد نعم )جز (١٩٩٩ ٤٤٣ ٢٧٦ ١ ١١٤ ٢ ٣٢٩ ٢٧٤ ١ أوكرانيا

 ٨٢٠ ٥٦ ال )جز (٢٠١١ ٠٧٤ ٩٥١ ٠ ٠٧٤ ٩٥١ )اإلسالمية-مجهورية(إيران 
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ يرلنداأ

 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٤٦٥ ٦٨٢ ٤ ٠ ٤٦٥ ٦٨٢ ٤ إيطاليا
 ٢٩٠ ٣٠ ال )جز (٢٠٠٣ ٠٤٧ ٣٩ ٢٠٨ ٨٣٩ ٣٨ بابوا غينيا اجلديدة

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٧٠٠ ١٥ ٠ ٧٠٠ ١٥ باراغواي
 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٧٧٣ ١٠٩ ٠ ٧٧٣ ١٠٩ باكستان
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٦٩٢ ٣٦ ٠ ٦٩٢ ٣٦ البحرين
 خطة سداد نعم )جز (٢٠٠٥ ٠٣٣ ٧٧٦ ١٤ ٤٦١ ١٤٥ ٥٧٢ ٦٣٠ ١٤ الربازيل
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٣١٠ ٢٠ ٠ ٣١٠ ٢٠ بربادوس
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ١١٩ ٤١٧ ٠ ١١٩ ٤١٧ الربتغال
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٩٠٢ ٨٧٠ ٠ ٩٠٢ ٨٧٠ بلجيكا
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 الدولة العضو
ملقرَّرة االشتراكات ا
 غري املسدَّدة

 املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس املال 

 إمجايل املستحقات ٢٠١٤املتداول يف عام 
أعوام عدم التسديد 

 )منذ(
حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بلغاريا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٩٦٥ ٠ ٩٦٥ بليز

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بنغالديش
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بنما
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٦٦ ٩ ٠ ٧٦٦ ٩ بنن

 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٤٩٢ ٠ ٤٩٢ بوتان
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بوتسوانا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٧٠٣ ٢ ٠ ٧٠٣ ٢ بوركينا فاسو
 ٤٨٠ ٤٥ ال )جز (١٩٩٥ ٤٢٨ ٤٧ ١ ٤٢٧ ٤٧ بوروندي

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ البوسنة واهلرسك
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بولندا

 ٢٣٠ ١٥ ال )جز (٢٠٠٩ ٨٥٠ ٤٠ ٠ ٨٥٠ ٤٠ )املتعدِّدة القوميات- دولة(بوليفيا 
 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٥٢٧ ١٣٦ ٠ ٥٢٧ ١٣٦ بريو

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بيالروس
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٥٣٢ ٢٥٧ ٠٧٥ ٥ ٤٥٧ ٢٥٢ تايلند

 ٨٢٠ ٢٤٨ ال ١٩٩٥ ١٣٢ ٣٢٧ ٠ ١٣٢ ٣٢٧ تركمانستان
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ تركيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٥٢٥ ٩١ ٠ ٥٢٥ ٩١ ترينيداد وتوباغو
 ٨٠٠ ١٠٠ ال ١٩٩١ ٩٦٨ ١٠٦ ٢ ٩٦٦ ١٠٦ تشاد
 ٨٣٠ ١١ ال )جز (١٩٩٩ ٧٨٢ ١٣ ٠ ٧٨٢ ١٣ توغو
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ١٠٨ ٢ ١ ١٠٧ ٢ توفالو
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٥١٤ ٣٦ ٠ ٥١٤ ٣٦ تونس
 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٨٢٧ ٠ ٨٢٧ تونغا
 ٠ نعم ٢٠١٤ ٩٦٤ ١ ٢٢ ٩٤٢ ١ ليشيت-تيمور

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٥٦٩ ٣٧ ٠ ٥٦٩ ٣٧ جامايكا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٠٤٦ ١٤ ١٠٧ ٩٣٩ ١٣ اجلبل األسود

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ اجلزائر
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٦٠٩ ١٥ ٠ ٦٠٩ ١٥ جزر البهاما

 ٨٧٠ ١٤٠ ال ١٩٨٦ ٨١٧ ١٤٢ ١ ٨١٦ ١٤٢ قمرجزر ال
 ٦٩٠ ١١٧ ال ١٩٨٩ ٦٣٨ ١١٩ ١ ٦٣٧ ١١٩ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٤٨٦ ٣٧٠ ٠ ٤٨٦ ٣٧٠ اجلمهورية التشيكية
 ٤٠٠ ٥٥٦ ال ١٩٨٧ ٩٤٤ ٦٩٦ ٦٤٩ ٢٩٥ ٦٩٦ اجلمهورية الدومينيكية

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٩٨٣ ٨٧ ٥٢٢ ٤٦١ ٨٧ اجلمهورية العربية السورية
 ٥٧٠ ١٤٨ ال )جز (١٩٨٩ ٩٥٠ ١٥٨ ٣ ٩٤٧ ١٥٨ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٧٣٨ ١٧ ٠ ٧٣٨ ١٧ زانيا املتحدة مجهورية تن
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٢٣٨ ٠٩٧ ٢ ٠ ٢٣٨ ٠٩٧ ٢ مجهورية كوريا

 ٠ منع )جز (٢٠١٣ ٧٢٧ ١١ ٠ ٧٢٧ ١١ الشعبية الدميقراطيةكوريا مجهورية 
 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٢٦٠ ٢ ٠ ٢٦٠ ٢ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٢٠٠ ١٣ ال )جز (٢٠٠٩ ٥١٨ ٣٧ ٠ ٥١٨ ٣٧ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً
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 الدولة العضو
ملقرَّرة االشتراكات ا
 غري املسدَّدة

 املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس املال 

 إمجايل املستحقات ٢٠١٤املتداول يف عام 
أعوام عدم التسديد 

 )منذ(
حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

 خطة سداد نعم )جز (١٩٩٦ ٦١٦ ٢٦٦ ١٣٨ ٤٧٨ ٢٦٦ مجهورية مولدوفا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ جنوب أفريقيا

 ٨٩٠ ٦١١ ١ ال )جز (١٩٩٢ ٩٩٣ ٦٣١ ١ ١٤١ ٨٥٢ ٦٣١ ١ جورجيا
 ٩٧٠ ٤٢ ال )جز (١٩٩٥ ١٩٦ ٤٥ ٠ ١٩٦ ٤٥ جيبويت
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ الدامنرك
 ٩٤٠ ٤ ال )جز (٢٠٠٥ ٨٩٠ ٦ ٠ ٨٩٠ ٦ دومينيكا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٩٧٣ ٢ ٠ ٩٧٣ ٢ رواندا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٧٠٠ ٢٣٣ ٠ ٧٠٠ ٢٣٣ رومانيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ زامبيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ١٢١ ٥ ٠ ١٢١ ٥ زمبابوي
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٥٦٣ ٠ ٥٦٣ ساموا

 ٨٦٠ ١٤٠ ال ١٩٨٦ ٨١٧ ١٤٢ ١ ٨١٦ ١٤٢ يب سان تومي وبرينسي
 ١٦٠ ١١٧ ال )جز (١٩٨٩ ١٠٨ ١١٩ ١ ١٠٧ ١١٩ سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ١٣٠ ٢ ال )جز (٢٠٠٩ ٠٨٢ ٤ ٠ ٠٨٢ ٤ س ونيفيسسانت كيت
 ٩٥٠ ال )جز (٢٠١٠ ٩٠١ ٢ ٠ ٩٠١ ٢ سانت لوسيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٧٧٣ ٢٤ ٠ ٧٧٣ ٢٤ سري النكا
 ٢٦٠ ٣٤٨ ال ١٩٨٨ ٦٩٤ ٤٠٥ ٠ ٦٩٤ ٤٠٥ السلفادور
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٧٩٨ ١٧٤ ٠ ٧٩٨ ١٧٤ سلوفاكيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سلوفينيا
 ٦٤٠ ال )جز (٢٠١١ ٠٩٦ ٢٠ ٠ ٠٩٦ ٢٠ السنغال
 ٩٦٠ ٢ ال )جز (٢٠١٠ ٣٤٢ ١٣ ٠ ٣٤٢ ١٣ سوازيلند
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ السودان
 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٠٤١ ٨ ٠ ٠٤١ ٨ سورينام
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ السويد
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سويسرا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٦٠٥ ٠ ٦٠٥ سرياليون
 ٥٤٠ ١ ال )جز (٢٠١١ ٤١٤ ٦ ٠ ٤١٤ ٦ سيشيل
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٥٧٢ ٣٣٧ ٠ ٥٧٢ ٣٣٧ شيلي
 ٠ نعم )زج (٢٠١٤ ٧٢٠ ٤٢ ٦٤٤ ٠٧٦ ٤٢ صربيا

 ٨٦٠ ١٤٠ ال ١٩٨٦ ٨١٦ ١٤٢ ١ ٨١٥ ١٤٢ الصومال
 ٠ نعم ٢٠١٤ ٩٣٨ ٦٨٤ ٥ ١٥٥ ٢٤٤ ٧٨٣ ٤٤٠ ٥ الصني

 ٥٤٠ ٨٠ ال )جز (١٩٩٧ ١٠٣ ١٠١ ١٣٨ ٩٦٥ ١٠٠ طاجيكستان
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ١٤٥ ٧١ ٠ ١٤٥ ٧١ العراق
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٩٥٤ ٩٨ ٠ ٩٥٤ ٩٨ ُعمان
 ٠ نعم )جز( ٢٠١٢ ١٧٨ ٤٥ ٠ ١٧٨ ٤٥ غابون
 ٦٧٠ ٦٤ ال )جز (١٩٩٤ ٦١٩ ٦٦ ٠ ٦١٩ ٦٦ غامبيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ غانا

 ٦٣٠ ٤٩ ال )جز (١٩٩٥ ٥٧٦ ٥١ ٠ ٥٧٦ ٥١ غرينادا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٥٧٧ ٢٣ ٠ ٥٧٧ ٢٣ غواتيماال
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 الدولة العضو
ملقرَّرة االشتراكات ا
 غري املسدَّدة

 املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس املال 

 إمجايل املستحقات ٢٠١٤املتداول يف عام 
أعوام عدم التسديد 

 )منذ(
حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٩٤٢ ٠ ٩٤٢ غيانا
 ٤٢٠ ال )جز (٢٠١١ ٢٩٠ ٥ ٠ ٢٩٠ ٥ غينيا

 ٨٨٠ ١ ال )جز (٢٠١١ ٠٥٤ ٢٢ ٠ ٠٥٤ ٢٢ غينيا االستوائية
 ٠٠٠ ١٢٠ ال ١٩٨٨ ٩٤٨ ١٢٤ ١ ٩٤٧ ١٢٤ بيساو-غينيا

 ٢١٠ ٧٠ ال )جز (١٩٩٢ ١٦١ ٧٢ ٠ ١٦١ ٧٢ فانواتو
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٥٦٥ ٠٧٧ ٦ ٠ ٥٦٥ ٠٧٧ ٦ فرنسا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٠٨٨ ٦٥ ٠ ٠٨٨ ٦٥ الفلبني

 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٥٠٣ ٢٥٨ ١ ٦٤٨ ٢ ٨٥٥ ٢٥٥ ١ )البوليفارية-مجهورية(زويال  فن
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٨٢٩ ٥٤٧ ٠ ٨٢٩ ٥٤٧ فنلندا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ فيجي

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ فييت نام
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٢٩٦ ٤٣ ٠ ٢٩٦ ٤٣ قربص
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٥٠٠ ٢١٧ ٠ ٥٠٠ ٢١٧ قطر

 ٨٨٠ ٣٧٩ ال )جز (١٩٩٣ ١٣٢ ٣٨٣ ١٣٧ ٩٩٥ ٣٨٢ قريغيزستان
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ كابو فريدي
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٠٢٨ ١٢٨ ٠ ٠٢٨ ١٢٨ كازاخستان
 ١٠٠ ٧ ال )جز (٢٠١١ ٤٠٠ ٤٤ ٠ ٤٠٠ ٤٤ الكامريون
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٠١٠ ١٢٩ ٠ ٠١٠ ١٢٩ كرواتيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٤٥٠ ٤ ٠ ٤٥٠ ٤ كمبوديا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٦٥٥ ٩٣ ٤٠٢ ٢٥٣ ٩٣ كوبا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٣٧٥ ١٠ ٢٨٠ ٠٩٥ ١٠ كوت ديفوار
 خطة سداد نعم )جز (٢٠٠٨ ٤٠٧ ٢٣٤ ٠ ٤٠٧ ٢٣٤ كوستاريكا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٦٤٠ ١١٠ ٠ ٦٤٠ ١١٠ كولومبيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٢ ٢٤٣ ١٠ ٢٦ ٢١٧ ١٠ الكونغو
 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٣٣٢ ٥٤٩ ٠ ٣٣٢ ٥٤٩ الكويت
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ كينيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٩٨٦ ٤٥ ٠ ٩٨٦ ٤٥ لبنان

 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٢٢٣ ٧١ ٠ ٢٢٣ ٧١ لكسمربغ
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ ليربيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٢٢٢ ١٤٠ ٠ ٢٢٢ ١٤٠ ليبيا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٩٨٧ ٠ ٩٨٧ ليسوتو
 ٠ نعم ٢٠١٤ ٨٤٥ ١٦ ١٥ ٨٣٠ ١٦ مالطة
 ٥١٠ ال )جز (٢٠١١ ١٨٣ ١٢ ٠ ١٨٣ ١٢ مايل

 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٨٠٠ ٢٦٩ ٠ ٨٠٠ ٢٦٩ ماليزيا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٨٠٧ ٢ ٠ ٨٠٧ ٢ مدغشقر

 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ١٣٤ ١٣٢ ٠ ١٣٤ ١٣٢ مصر
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٣١٧ ٥٩ ٠ ٣١٧ ٥٩ املغرب

 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٦٥١ ٥٧١ ١ ٠ ٦٥١ ٥٧١ ١ املكسيك
 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ١١٥ ٢ ٠ ١١٥ ٢ مالوي
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 الدولة العضو
ملقرَّرة االشتراكات ا
 غري املسدَّدة

 املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس املال 

 إمجايل املستحقات ٢٠١٤املتداول يف عام 
أعوام عدم التسديد 

 )منذ(
حقوق 
 )أ(التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

 ٦٧٠ ال )جز (٢٠١١ ٦٢٤ ٢ ٠ ٦٢٤ ٢ ملديف
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ لسعوديةاململكة العربية ا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ١٩٤ ٣ ٠ ١٩٤ ٣ منغوليا
 ١٣٠ ٨٣ ال )جز (١٩٩٢ ٣٧٨ ٨٦ ١٣٧ ٢٤١ ٨٦ موريتانيا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ موريشيوس
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ موزامبيق
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ موناكو
 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٠٦٠ ٩ ٠ ٠٦٠ ٩ ميامنار
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ ناميبيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ النرويج
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ النمسا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٣٥٦ ٦ ٠ ٣٥٦ ٦ نيبال
 ٣٧٠ ١٠٢ ال )جز (١٩٩١ ٥٣٣ ١٠٨ ٢ ٥٣١ ١٠٨ النيجر
 ٠ نعم )جز (٢٠١٣ ٤٠٣ ١٧١ ٠ ٤٠٣ ١٧١ نيجرييا

 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٩٤٤ ٢ ٠ ٩٤٤ ٢ نيكاراغوا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ هاييت
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٢١١ ٥٢ ٠ ٢١١ ٥٢ اهلند

 ٨٢٠ ٢ ال )جز (٢٠١١ ١٣٨ ٢٧ ٠ ١٣٨ ٢٧ هندوراس
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٥٨٣ ٢٨٠ ٠ ٥٨٣ ٢٨٠ هنغاريا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ هولندا
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ٤٨٧ ٤٨٧ ٦ ٠ ٤٨٧ ٤٨٧ ٦ اليابان
 ١٢٠ ١١ ال )جز (٢٠١٠ ٤٨٩ ٢١ ٦ ٤٨٣ ٢١ اليمن
 ٠ نعم )جز (٢٠١٤ ١٠٣ ٥٧٨ ٠ ١٠٣ ٥٧٨ اليونان

 ٠٧٠ ٢٤٤ ٦   ٦٨٣ ٤١٤ ٦٧ ٧٦٩ ٤٠٣ ٩١٤ ٠١٠ ٦٧ :فرعياجملموع ال
  )جز (٢٠٠١-١٩٩٠ ٥٩٩ ٠٨١ ٢  ٥٩٩ ٠٨١ ٢ )ب()السابقة(يوغوسالفيا 

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

 ٠٧٠ ٢٤٤ ٦   ١٦٩ ٥٦٥ ١٣٨ ٧٦٩ ٤٠٣ ٤٠٠ ١٦١ ١٣٨ اجملموع
 

 :احلواشي
 .يشري إىل سداد جزئي )جز(   
 . من دستور اليونيدو٢-٥ للمادة  دولةً عضواً وفقا٤٢ًقت حقوق تصويت ُعل )أ(   
 ).٦٣/٢٤٩قرار اجلمعية العامة (ى مسألة اشتراكاهتا غري املسدَّدة سوف تسوَّ )ب(   
  .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٣١ يف اليونيدو حىت كانت دولة عضواً )ج(   

 
  


