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  جلنة الربنامج وامليزانية  

  احلادية والثالثونالدورة
       ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩-٢٧فيينا،

   جة يف املرفق األول بدستور اليونيدواملدَر الدول قوائم    
    من األمانة رةمذكِّ    

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

رهــا اجلمعيــة العامــة الــيت تقرِّ القــوائمالوديــع (األمــني العــام لألمــم املتحــدة) يف ذلــك املرفــق هــي  
 ،)٢١-د( ٢١٥٢مــن قــرار اجلمعيــة العامــة البــاب الثــاين مــن  ٤املتحــدة ألغــراض الفقــرة  لألمـم 

  .١٩٨٥/يونيه حزيران ٢١ز النفاذ، أي يف اليت تكون سارية يف تاريخ دخول الدستور حيِّو
يف  ١٦٩تـرد  ، دولـةً  ١٧٠، كـان عـدد أعضـاء اليونيـدو     ٢٠١٥مارس /آذار ١٦ ويف  -٢

 ٢تني أن يــدرجها الوديــع يف املرفــق األول بالدســتور (انظــر الصــفح   نيتعــيَّقــوائم الــدول الــيت  
  من تلك القوائم. دولةُ العضو التالية بعُد يف أيٍّال جومل ُتدَر ).٣و
  

  االنضمامتاريخ  الدولة  
    ٢٠١٥آذار/مارس  ١٦ جزر مارشال  
مـن تلـك    ليست مدرجة يف أيٍّ إذا أصبحت دولةٌ ،بالدستورمن املرفق األول  ١ لفقرةووفقاً ل

مـن هـذه    ، بعد إجـراء املشـاورات املناسـبة، يف أيٍّ   املؤمتر العام ُيقرُِّر يف اليونيدو، القوائم عضواً
 .الدولةالقوائم تدرج تلك 

  .PBC.30/7 الوثيقةَ رةُاملذكِّ هذه وتنسخ  -٣
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     جة يف القائمة ألفالدول املدَر  -ألف  
  لبنانالصومالتوفالوإثيوبيا
  ليربياالصنيتونغااألردن
 ليبيا طاجيكستانليشيت-تيمورإريتريا
 ليسوتوالعراقاجلزائرإسرائيل

 مايلمانُعالقمرجزرأفغانستان
 ماليزياغابونأفريقيا الوسطىمجهورية بية املتحدةالعراإلمارات

 مدغشقرغامبيازانيا املتحدةتنمجهوريةندونيسياإ
 مصرغاناالعربية السوريةاجلمهوريةنغوالأ

 املغربغينياكوريامجهوريةأوزبكستان
 مالوي االستوائية-غينياكوريا الشعبية الدميقراطيةيةرمجهوأوغندا
 ملديف بيساو-غينياالكونغو الدميقراطيةمجهورية اإلسالمية)-ورية(مجهإيران
 العربية السعودية اململكةفانواتوالو الدميقراطية الشعبيةمجهورية غينيا اجلديدةبابوا

 منغولياالفلبنيأفريقياجنوبباكستان
 موريتانيافيجيجيبويتالبحرين
 موريشيوسنامفييترواندابنغالديش

 موزامبيققطرزامبيابنن
 ميامنارقريغيزستانزمبابويبوتان

 ناميبيا كابو فريديساموابوتسوانا
 نيبالكازاخستانيتومي وبرينسيـبسانفاسوبوركينا
 النيجرالكامريونالنكاسريبوروندي

 نيجريياكمبودياالسنغالتايلند
 اهلند ديفواركوتسوازيلندتركمانستان

 اليمنالكونغوودانالستشاد
 الكويتسرياليونتوغو
 كينياسيشيلتونس

   
      جة يف القائمة باءاملدَر الدول  -باء  
 النمسا قربص تركيا إسبانيا
 هولندا لكسمربغ الدامنرك أملانيا

 اليابان مالطة السويد يرلنداأ
 اليونان موناكو سويسرا إيطاليا
  النرويج فنلندا بلجيكا
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     جة يف القائمة جيماملدَر الدول  -يمج  
 البوليفارية)-(مجهورية ويالفنـز كيتس ونيفيسسانتاملتعّددة القوميات)-(دولةبوليفيااألرجنتني
 كوبالوسياسانتبريوإكوادور

 كوستاريكاالسلفادوروتوباغوترينيدادأوروغواي
 كولومبياسورينامجامايكاباراغواي
 املكسيكشيليبهاماالجزرالربازيل
 نيكاراغواغريناداالدومينيكيةاجلمهوريةبربادوس

 هاييتغواتيماالدومينيكابليز
     هندوراسغيانافنسنت وجزر غرينادينسانتبنما

      جة يف القائمة دالاملدَر الدول  -دال  
 سلوفاكيا التشيكيةاجلمهوريةبلغاريا الروسياالحتاد

 سلوفينيا  مقدونيا اليوغوسالفية سابقاًمجهوريةهلرسكواالبوسنةأذربيجان
 صربيا مولدوفامجهوريةبولنداأرمينيا
 كرواتياجورجيابيالروسألبانيا

 هنغاريارومانيااألسوداجلبلأوكرانيا
   


