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 االجتماعات. إىلبإحضار نسخهم من الوثائق  التكرُّمرجى من أعضاء الوفود ُيلذا، دود من النسخ. بع من هذه الوثيقة عدد حم، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام 
  الدورة السادسة عشرة

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ -تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت (ب) ١٠البند

    وضع اليونيدو املايل
      وضع اليونيدو املايل    
    تقرير من املدير العام    

 .٢٠١٥سبتمرب ل/أيلو ٣٠ ُتقدِّم هذه الوثيقة معلومات عن وضع املنظمة املايل يف    
  

  احملتويات
 الصفحة الفقرات 

  ٢  ١..............................................................................  حملة عامة-أوالً
  ٣  ٨-٢............................................ ٢٠١٥-٢٠١٤،والتشغيليةالعادية تانامليزاني-ثانياً
  ٤  ١٠-٩.................................................................... االشتراكات املقرَّرة-ثالثاً
  ٥  ١٢- ١١...................................................................... حقوق التصويت-رابعاً
  ٦  ١٣......................................................... السنواتاملتعدِّدةخطط السداد - خامساً
  ٦  ١٤......................................... رات املستحقة على الدول السابقة العضويةاملتأخِّ-سادساً
  ٧  ١٥...............  وإيرادات الفوائد الزائدة على تقديرات امليزانيةأرصدة االعتمادات غري املنفقة- سابعاً
  ٧  ١٦....................................................... اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه-ثامناً

     املرفق
  ٨........................................................... حالة االشتراكات املقرَّرة يف امليزانية العادية
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    حملة عامة  - أوالً  
يف النقـاط الرئيسـية    ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠ميكن تلخيص الوضع املايل لليونيدو يف   -١

  التالية:
يف املائة ارتفاعـاً   ٧٩,٩ل إمجايل اإلنفاق من امليزانية العادية وقدره ارتفع معدَّ  (أ)  

  يف املائة؛   ٧٧,٨ل نفس الفترة من فترة السنتني السابقتني البالغ طفيفاً عن معدَّ
مليــون يــورو يف الفتــرة    ٢٥,٦بلــغ حجــم اإلنفــاق مــن امليزانيــة التشــغيلية        (ب)  

 يــورو يفمليــون  ١٢,٥املشــمولة هبــذا التقريــر. وبلغــت تكــاليف الــدعم واإليــرادات األخــرى  
  ؛٢٠١٥الثالث من عام  الربعمليون يورو يف  ١٣,٦و ٢٠١٤هناية عام 
خلطــة العمــل  اًمليــون يــورو وفقــ  ٣٨,٨رة املبــاين بلــغ حجــم اإلنفــاق يف بنــد إدا   (ج)  
  القائمة؛

 أيلـــول/ ٣٠يف ، ٢٠١٥رة لعـــام بلغـــت نســـبة حتصـــيل االشـــتراكات املقـــرَّ  (د)  
ــة بنســبة   ٧٣,٣، ٢٠١٥ســبتمرب  ــة، مقارن ــام   ٧٧,٦يف املائ ــة لع يف  ٨٤,٧و ٢٠١٤يف املائ

  ؛٢٠١٣املائة لعام 
قة، مقارنـةً باالشـتراكات املقـرَّرة    بلغت نسبة حتصيل متأّخرات السـنوات السـاب    (ه)  

ــدره    ــا قـ ــة، مـ ــنة اجلاريـ ــة ١٣,٣للسـ ــبة    ،يف املائـ ــك النسـ ــني بلغـــت تلـ ــة يف  ٢,٤يف حـ   يف املائـ
، مقارنــــــــة ٢٠١٣أيلول/ســــــــبتمرب  ٣٠يف املائــــــــة يف  ١٢,١و ٢٠١٤أيلول/ســــــــبتمرب  ٣٠

  رة لذينك العامني؛باالشتراكات املقرَّ
مليـون يـورو، حسـبما     ١١٤,٢دة  املسـدَّ رة غـري بلغ حجم االشتراكات املقـرَّ   (و)  

مليـون يـورو مسـتحقة علـى      ٦٩,١رات مقـدارها  يف مرفق هـذه الوثيقـة (منـها متـأخِّ     مبيَّنهو 
). أمـا املبـالغ   سابقاًمليون يورو مستحقة على يوغوسالفيا  ٢,١الواليات املتحدة األمريكية، و

ماليـني   ١٠٨فقـد كانـت    ٢٠١٣و ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب مـن العـامني     ٣٠دة حـىت  غري املسدَّ
  مليون يورو، على التوايل؛ ١٠١,٦يورو و

يـورو. يف حـني كـان     ٧ ٤٢٣ ٠٣٠بلغ حجم صـندوق رأس املـال املتـداول      (ز)  
  يورو؛ ١٥٠ ٥٥٧مقداره  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠هناك مبلغ غري مسدَّد يف 

حالــة  حمدَّثــة عــنمعلومــات  تتضــمن (GC.16/CRP.1)ســُتقدَّم ورقــة اجتمــاع   (ح)  
  االشتراكات املقرَّرة وحقوق التصويت.
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      ٢٠١٥- ٢٠١٤، التشغيليةالعادية و تانامليزاني  - ثانياً  
    امليزانية العادية  - ألف  

يف املائة من إمجايل النفقـات   ٧٩,٩ن حال امليزانية العادية معدَّل تنفيذ إمجايل قدره ُيبيِّ  -٢
يف املائة املسـجَّل للفتـرة نفسـها     ٧٧,٨نة مبستواه البالغ ل زيادة مقاراملدرجة يف امليزانية، مما ميثِّ

مبـالغ إضـافية   صـرف  ع أن يشهد معدَّل اإلنفـاق زيـادة بسـبب    توقَّمن فترة السنتني السابقة. وُي
د تكــاليف خــدمات املــؤمترات بَّيف عقــد املــؤمتر العــام، حيــث ســُتتك مــن امليزانيــة لتغطيــة تكــال

  .فترة السنتنيبل هناية وسائر اخلدمات العامة ذات الصلة ق
، بلغ جمموع اعتمـادات امليزانيـة العاديـة لفتـرة السـنتني      ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠ويف   -٣

يف املائـة مـن إمجـايل النفقـات املدرجـة يف امليزانيـة.        ٩٤,٠ل مليـون يـورو، أي مـا ميثِّـ     ١٣٨,٤
  مليون يورو. ١١٧,٦وبلغ مقدار النفقات يف هذه الفترة 

    
    التشغيليةة امليزاني  - باء  

هـذا  مليـون يـورو يف فتـرة السـنتني احلاليـة. ويعـادل        ٣٢,٢اعتمادات قدرها  ُرصدت  -٤
ــتوى امل ــن سـ ــادات مـ ــد     ٩٨,٢االعتمـ ــامج املعتمـ ــة يف الربنـ ــديرات املدرجـ ــن التقـ ــة مـ يف املائـ

  وامليزانيتني املعتمدتني.
ــغ  - ٥ ــاق  وبل ــة   حجــم اإلنف ــن امليزاني ــورو يف   ٢٥,٦التشــغيلية م ــون ي أيلول/ســبتمرب  ٣٠ملي

 قـد بلـغ   فتـرة السـنتني السـابقة   ذاهتـا مـن   املشـمولة بـالتقرير   حجم اإلنفاق يف الفترة  . وكان٢٠١٥
  مليون يورو. ٢٣,٦

مــا مقــداره  ٢٠١٥وبلغــت نفقــات أنشــطة التعــاون الــتقين يف الربــع الثالــث مــن عــام    -٦
الـدعم واإليـرادات   مليون دوالر، مبا يف ذلـك االلتزامـات. وبلغـت إيـرادات تكـاليف       ١٢٨,٨

  يورو. يونمل ١٣,٦املتنوعة األخرى هلذه الفترة 
    

    إدارة املباين  - جيم  
  .مليون يورو لفترة السنتني احلالية إلدارة املباين ٥٤,٠اعتمادات قدرها ُرصدت   -٧
ــا مقــد  ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ٣٠وبلغــت النفقــات حــىت    -٨ ــورو،   ٣٨,٨ره ام ــون ي ملي

يف املائــة مــن إمجــايل  ٧٠,٤هــذه النفقــات ثــل مت. و٢٠١٣عــام  مليــون يــورو يف ٤٥,٤مقابــل 
  دارة املباين.صة إلفترة السنتني املخصَّميزانية 
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      املقرَّرةاالشتراكات   - ثالثاً  
    ةلاملبالغ احملصَّ  - ألف  

عشـر  أحـد  دولة، منـها   ٦٦دت اشتراكاهتا كاملة بلغ جمموع الدول األعضاء اليت سدَّ  -٩
مـن أقـل    مخسـة بلـدان  دولـة عضـواً، منـها     اثنتان وعشـرون دت . وسدَّمنوا من أقل البلدانبلداً 

رة عـن عـام   ، جزءاً من اشتراكاهتا و/أو قيدت تسوياهتا يف حساب اشـتراكاهتا املقـرَّ  منواالبلدان 
ــي٢٠١٥ِّ ــدول . ويبـ ـــ  ١ن اجلـ ــالغ احملصَّ ــاير إىل   املبـ ــانون الثاين/ينـ ــن كـ ــدة مـ ــرة املمتـ لة يف الفتـ

  عة حسب قائمة الدول.، موز٢٠١٥َّأيلول/سبتمرب 
    

  ١اجلدول 
  ٢٠١٥ سبتمرب/إىل أيلول كانون الثاين/ينايرمن ، احملصَّلةاملبالغ     

      (مباليني اليوروهات)
 اجملموع عن السنوات السابقة عن السنة احلالية قائمة الدول*

 ١٣,٠١ ٠,٩٩ ١٢,٠٢  ألف

 ٣٥,٤٠ ١,٠١ ٣٤,٣٩ باء

 ١,٣٠ ٠,٥٨ ٠,٧٢ جيم

 ٦,٣٩ ١,٣١ ٥,٠٨ الد

 ٠,٠٧ ٠,٠٧ ٠,٠٠  دول أخرى

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠الواليات املتحدة األمريكية

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠يوغوسالفيا (سابقاً)

   ٥٦,١٧ ٣,٩٦ ٥٢,٢١ اجملموع
  .PBC.31/11حسبما وردت يف الوثيقة   *  

    
  االشتراكات غري املسدَّدة  -باء  

  
دة حـىت  رة غـري املسـدَّ  يلي حبالـة االشـتراكات املقـرَّ   يرد يف مرفق هذه الوثيقة بيـان تفصـ    -١٠
االشتراكات غـري املسـدَّدة    بالغاألنصبة املقرَّرة وم ٢. ويبيِّن اجلدول ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠

  عة حسب قوائم الدول.زَّعن الفترة ذاهتا، مو
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  ٢اجلدول 
    ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ٣٠رة ومبالغ االشتراكات غري املسدَّدة حىت األنصبة املقرَّ    

  قائمة الدول*

 مباليني اليوروهات
 األنصبة املقرَّرة
 (بالنسبة املئوية)

 عن السنة
 اجلارية

عن السنوات 
 اجملموع السابقة

 ٧,٥٧ ٣,٩١ ٣,٦٦ ٢١,٨١٨  ألف

 ٧,٠٧ ٠,٠٠ ٧,٠٧ ٥٧,٨٥٨ باء

 ٢٤,٤٧ ١٦,٩٩ ٧,٤٨ ١١,٤٠٢ جيم

 ٣,٦٢ ٢,٨٦ ٠,٧٦ ٨,١١٨ دال

 ٠,٢٧ ٠,٢٥ ٠,٠٢ ٠,٠٣١  دول أخرى

 ٤٣,٠٠ ٢٤,٠١ ١٨,٩٩ ٩٩,٢٢٧ اجملموع الفرعي

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

 ٢,٠٨ ٢,٠٨ ٠,٠٠ يوغوسالفيا (سابقاً)

   ١١٤,١٥ ٩٥,١٦ ١٨,٩٩ ٩٩,٢٢٧ اجملموع
  .PBC.31/11حسبما وردت يف الوثيقة   *  

    
    حقوق التصويت  - رابعاً  

قـة  دولـة عضـواً معلَّ   ٤٥ن يف مرفق هذه الوثيقة، كانت حقوق تصـويت  بيَّمثلما هو م  -١١
(ب)  ٥-٥مـن الدسـتور، والبنـد     ٥مـن املـادة    ٢، وفقـا للفقـرة   ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠ يف

نفسـه   الوقـت قة يف بلداً معلَّ ٣٧املقارنة، كانت حقوق تصويت على سبيل من النظام املايل. و
  حالة حقوق التصويت يف خمتلف أجهزة تقرير السياسات. ٣دول ن اجلمن العام املاضي. ويبيِّ

    
  ٣اجلدول 

    ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ٣٠حالة تعليق حقوق التصويت، يف     

 أعضاء
 عدد األعضاء

٢٠١٣ ٢٠١٥٢٠١٤ 

 ٣٥ ٣٧ ٤٥ املؤمتر العام

 ٠ ٢ ٢جملس التنمية الصناعية

     ٠ ١ ٢جلنة الربنامج وامليزانية
، جيـب عليهـا أن   ٢٠١٥ستعيد هذه الدول األعضاء حقَّها يف التصويت لسـنة  ولكي ت  -١٢

والسنوات السابقة، مبا يف ذلك سـلف صـندوق رأس    ٢٠١٢كامل اشتراكاهتا عن سنة  تسدِّد



GC.16/5 
 

6 V.15-07101 

 

. ويبلـغ احلـّد األدىن   ٢٠١٣د كـذلك جـزءا مـن اشـتراكاهتا عـن سـنة       املال املتداول، وأن تسـدِّ 
      يورو. ٦ ٤٩٦ ٤٠٠لى هذه الدول األعضاء سدادها ن عجملموع املبالغ اليت يتعيَّ

    دة السنواتخطط السداد املتعدِّ  - خامساً  
بإجياز الوضع احلـايل للـدول األعضـاء الـيت دخلـت يف ترتيبـات لوضـع         ٤ن اجلدول يبيِّ  -١٣

الـيت  ه األمانة باجلهود الكـبرية  دة. وتنوِّرة غري املسدَّخطة سداد من أجل تسوية اشتراكاهتا املقرَّ
مـا عليهـا مـن التزامـات وواجبـات حسـبما تـنص عليـه          أدَّتبذلتها كـل الـدول األعضـاء الـيت     
الـدول األعضـاء الـيت عليهـا متـأخرات علـى        سـائرَ  ع األمانـةُ خطط السداد اخلاصة هبـا. وُتشـجِّ  

  .مطَّرداً دة تقليصاًرة غري املسدَّالنظر يف تقدمي خطط سداد لتقليص اشتراكاهتا املقرَّ
  
  ٤دول اجل

  ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ٣٠احلالة القائمة يف  - خطط السداد     
    (املبالغ باليوروهات)    

 الدولة العضو
 املتأخِّراتجمموع 

 *املشمولة باخلطة

 املبالغ غري املسددة 
حىت 
٣٠/٩/٢٠١٥ 

املبالغ احملصَّلة/ 
املستحقة يف 

٢٠١٥ 
 املدة/

 بالسنوات

موعد استحقاق 
القسط يف 
٢٠١٥ 
  (الشهر)

قسط ال
 املستحق

سداد 
  القسط 

 ٢٠١٥يف 

 اسُتلم الثالث/الرابع نيسان/أبريل ٥ ١٣١ ٢٢٢ ١ ٦٣١ ١٦٨ ١٠٤ ٩٤٩ ١ أوكرانيا
 متأخر الرابع/اخلامس حزيران/يونيه ٥ ٤٠٨ ٢١٩ ١٨ ٤٠٨ ٢١٩ ١٨ ٣٨٤ ٥٧٧ ٢٥ الربازيل

ُتلماس التاسع حزيران/يونيه ١٠ ٠٦٧ ٨٢ ٦٧٤ ٨٧ ٢٣١ ٨٧٨ مجهورية مولدوفا  
جزء من  أيلول/سبتمرب ١٠ ٣٣٨ ١٨٨ ٢٧٠ ١٢٦ ٧٤٢ ٢٨٠ كوستاريكا

  الثالث/الرابع/
 اخلامس

 اسُتلم

       ٩٤٤ ٧١١ ١٩ ٩٨٣ ٦٠١ ١٨ ٤٦١ ٦٨٥ ٢٨ اجملموع
        عند التوقيع على اخلطة. ملتأخِّراتامبلغ إمجايل   *  

    ة على الدول السابقة العضويةرات املستحقَّاملتأخِّ  - سادساً  
ــدة      - ١٤ ــدو علـــى الواليـــات املتحـ ــتحقَّة لليونيـ ــأخِّرات املسـ ــورو  ٦٩ ٠٦٨ ٨٨٧بلغـــت املتـ يـ

يـورو   ٢ ٠٨١ ٥٩٩)، بينما بلغت املتأخِّرات املسـتحقَّة علـى يوغوسـالفيا سـابقاً     ١٩٩٦- ١٩٩٤(
  ). وتواصل األمانة العمل على حتصيل هذه املتأخِّرات.٢٠٠١- ١٩٩٠(
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  قة وإيرادات الفوائد الزائدة أرصدة االعتمادات غري املنف  - سابعاً  
    على تقديرات امليزانية

  ) معلومات عن أرصدة االعتمادات غري املنفقة.GC.16/CRP.3ترد يف ورقة اجتماع (  -١٥
    

    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  - ثامناً  
  ر التايل:أن ينظر يف اعتماد مشروع املقرَّ يودُّاملؤمتر العام  لعلَّ  -١٦

  املؤمتر العام: "إنَّ    
  ؛ GC.16/5يف الوثيقة الواردة حييط علما باملعلومات   (أ)    
ــاء والـــدول الســـابقة العضـــوية الـــيت مل تســـدِّد    حيـــث  (ب)     الـــدول األعضـ

اشـتراكاهتا املقــرَّرة بعــد، مبــا يف ذلــك ُســلف صــندوق رأس املــال املتــداول ومتــأخِّرات  
  السنوات السابقة، على سدادها دون إبطاء؛  

يطلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصاالته بالـدول األعضـاء     )(ج    
  ؛راتوالدول السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأخِّ

جهـوده لكـي تـداوم الـدول      أن يواصـل يطلب أيضـاً إىل املـدير العـام      (د)    
  األعضاء على دعمها للمنظمة."
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      املرفق
  العادية  حالة االشتراكات املقرَّرة يف امليزانية    

      (باليوروهات)
  ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ٣٠احلالة القائمة يف 

 الدولة العضو
  املقرَّرةاالشتراكات 
 غري املسدَّدة

املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس 
 إمجايل املستحقات املال املتداول 

  أعوام عدم التسديد 
 (منذ)

حقوق 
(أ)التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
 سداده السترداد 

 التصويتحقوق 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ االحتاد الروسي

(جز) ١٨٧٢٠١٥ ٠٧ ١٨٧ ٧ إثيوبيا  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ أذربيجان

 ٠ نعم (جز) ٦٩٦٢٠١٥ ٠٥٠٦ ٦٩٦ ٥٠٦ األرجنتني

 ٠ نعم –٠٠ ٠ األردن

 ٠٤٠ ٨٩٤ ال (جز) ٢٧٥١٩٩٢ ٠٩١٤ ٢٧٥ ٩١٤ أرمينيا

 ٠ نعم –٠٠ ٠ إريتريا

 ٠ نعم –٠٠ ٠ إسبانيا

 ٠ نعم –٠٠ ٠ إسرائيل

 ٠  نعم –٠٠ ٠ أفغانستان

(جز) ٥٥٣٢٠١٤ ٠٩٥ ٥٥٣ ٩٥ إكوادور  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ ألبانيا

(جز) ١٢٣٢٠١٥ ١٩٠ ٠٤ ١٢٣ ١٩٠ ٤ أملانيا  ٠ نعم 

 ٠ نعم ٨٧٦٢٠١٥ ٠٦٩٧ ٨٧٦ ٦٩٧ اإلمارات العربية املتحدة

 ٠ نعم ٠٧٥٢٠١٥ ٠٤٠٦ ٠٧٥ ٤٠٦ إندونيسيا

 ٠ نعم –٠٠ ٠ أنغوال

(جز) ٠٢٨٢٠١٥ ٠٥٥ ٠٢٨ ٥٥ أوروغواي  ٠ نعم 

(جز) ٢٤٧١٩٩٧ ٠٤٨٣ ٢٤٧ ٤٨٣ أوزبكستان  ٨٩٠ ٤٣٩ ال 

(جز) ٨٩٨٢٠١٢ ٠٢٣ ٨٩٨ ٢٣ أوغندا  ٢٦٠ ٤ ال 

(جز) ٦٣٠٢٠١٤ ٠١٦٨ ٦٣٠ ١٦٨ أوكرانيا  ٠ نعم 

(جز) ٦٤٩٢٠١١ ٣٦٨ ٠١ ٦٤٩ ٣٦٨ ١ )اإلسالمية- إيران (مجهورية  ١٤٠ ٣٠٣ ال 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ آيرلندا

(جز) ٠٤٥٢٠١٥ ٠٧٠ ٠٤٥ ٧٠ إيطاليا  ٠ نعم 

(جز) ٠٧٧٢٠٠٣ ٢٠٨٤٤ ٨٦٩ ٤٣ بابوا غينيا اجلديدة  ٣٧٠ ٣٢ ال 
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 الدولة العضو
  املقرَّرةاالشتراكات 
 غري املسدَّدة

املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس 
 إمجايل املستحقات املال املتداول 

  أعوام عدم التسديد 
 (منذ)

حقوق 
(أ)التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
 سداده السترداد 

 التصويتحقوق 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ باراغواي

(جز) ٩٧٦٢٠١٤ ٠١٠٠ ٩٧٦ ١٠٠ باكستان  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ البحرين

(جز) ٤٠٨٢٠٠٥ ٢١٩ ٤٦١١٨ ١٤٥ ٩٤٧ ٠٧٣ ١٨ الربازيل  خطة سداد نعم 
(جز) ٢٣٨٢٠١٣ ٠٢١ ٢٣٨ ٢١ بربادوس  ٠ نعم 

 ٠ نعم ١٤٣٢٠١٥ ٠٥٥ ٠١ ١٤٣ ٠٥٥ ١ بلجيكا

 ٠ نعم –٠٠ ٠ بلغاريا

(جز) ٦٨٥٢٠١٣ ٠١ ٦٨٥ ١ بليز  ٠ نعم 

(جز) ٩٨٤٢٠١٥ ٠٥ ٩٨٤ ٥ بنغالديش  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ بنما

(جز) ٣٦١٢٠١٢ ٠١٣ ٣٦١ ١٣ بنن  ٨٥٠ ٢ ال 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ بوتان

 ٠ نعم –٠٠ ٠ بوتسوانا

(جز) ٤٣٥٢٠١٥ ٠٣ ٤٣٥ ٣ بوركينا فاسو  ٠ نعم 

(جز) ١٤٥١٩٩٥ ٠٤٨ ١٤٥ ٤٨ بوروندي  ١٧٠ ٤٦ ال 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ البوسنة واهلرسك

 ٠ نعم –٠٠ ٠ بولندا

املتعددة -بوليفيا (دولة
 )القوميات

(جز) ٧٣٢٢٠١١ ٠٤١ ٧٣٢ ٤١  ٩٧٠ ١٢ نعم 

(جز) ٣٤٨٢٠١٥ ٠٥٠ ٣٤٨ ٥٠ بريو  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ بيالروس

 ٠ نعم –٠٠ ٠ تايلند

(جز) ٧٨٠١٩٩٦ ٠٢٧٧ ٧٨٠ ٢٧٧ تركمانستان  ٩٤٠ ٢٠٤ ال 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ تركيا

 ٠ نعم –٠٠ ٠ ترينيداد وتوباغو

 ٠١٠ ١٠٣ ال ٢٥٢١٩٩١ ١٣٠١٠٩ ١٢٢ ١٠٩ تشاد

(جز) ٥٠١١٩٩٩ ٠١٤ ٥٠١ ١٤ توغو  ٥٢٠ ١٢ ال 

(جز) ٨٩٤٢٠١٢ ٦٨٢ ٨٢٦ ٢ توفالو  ٩٢٠ ال 

(جز) ٨٣٤٢٠١٥ ٠٣٤ ٨٣٤ ٣٤ تونس  ٠ نعم 

 ٠ نعم (جز) ٥٤٧٢٠١٣ ٠١ ٥٤٧ ١ تونغا
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 الدولة العضو
  املقرَّرةاالشتراكات 
 غري املسدَّدة

املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس 
 إمجايل املستحقات املال املتداول 

  أعوام عدم التسديد 
 (منذ)

حقوق 
(أ)التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
 سداده السترداد 

 التصويتحقوق 

(جز) ٠٤٢٢٠١٥ ٠٢ ٠٤٢ ٢ ليشيت-تيمور  ٠ نعم 

(جز) ٥٠٦٢٠١٢ ٠٥٠ ٥٠٦ ٥٠ جامايكا  ٩٨٠ ٩ ال 

(جز) ٩٣١٢٠١٢ ٢٤٢١٩ ٦٨٩ ١٩ ل األسوداجلب  ٣٢٠ ٤ ال 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ اجلزائر

 ٠ نعم –٠٠ ٠ جزر البهاما

 ٥٤٠ ١٤١ ال ٥٣٦١٩٨٦ ١١٤٣ ٥٣٥ ١٤٣ جزر القمر

 ٠ نعم ٧٤٧٩٣٢٠١٥ ٧١٩ جزر مارشال

 ٣٨٠ ١١٨ ال ٣٥٧١٩٨٩ ١١٢٠ ٣٥٦ ١٢٠ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠ نعم –٠٠ ٠ اجلمهورية التشيكية

(جز) ٩٢٣٢٠١٢ ٠٢٤ ٩٢٣ ٢٤ مجهورية ترتانيا املتحدة  ٧٦٠ ٣ ال 

 ٨١٠ ٦٠٠ ال ٤١٠١٩٨٧ ٦٤٩٧٤٩ ٧٦١ ٧٤٨ اجلمهورية الدومينيكية

(جز) ٣١٣٢٠١٢ ٤٤٨١٣١ ١ ٨٦٥ ١٢٩ اجلمهورية العربية السورية  ٨٣٠ ٢٠ ال 

 ٠٨٠ ١٥٢ ال (جز) ٥٨٤١٩٨٩ ٤٣١٦٢ ٥٤١ ١٦٢ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٠ نعم –٠٠ ٠ مجهورية كوريا

مجهورية كوريا الشعبية 
 الدميقراطية

 ٠ نعم –٠٠ ٠

مجهورية الو الدميقراطية 
 الشعبية

 ٠ نعم –٠٠ ٠

مجهورية مقدونيا 
 اليوغوسالفية سابقا

(جز) ٨٦٠٢٠٠٩ ٠٤٦ ٨٦٠ ٤٦  ٨٣٠ ٢٠ ال 

(جز) ٧٤٧١٩٩٩ ٠٨٧ ٧٤٧ ٨٧ مجهورية مولدوفا  خطة سداد نعم 
 ٠ نعم –٠٠ ٠ جنوب أفريقيا

(جز) ٢٠٨١٩٩٢ ٦٤٠ ٤٥٠١ ٧٥٨ ٦٣٩ ١ جورجيا  ٤٤٠ ٦١٨ ١ ال 

(جز) ٦٤١١٩٩٥ ٠٤٥ ٦٤١ ٤٥ جيبويت  ٦٦٠ ٤٣ ال 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ الدامنرك

(جز) ٦٠٩٢٠٠٥ ٠٧ ٦٠٩ ٧ دومينيكا  ٦٣٠ ٥ ال 

(جز) ١٣٠٢٠١٢ ٠٥ ١٣٠ ٥ رواندا  ٤٢٠ ال 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ رومانيا

 ٠ نعم ١٨٧٢٠١٥ ٠٧ ١٨٧ ٧ زامبيا

(جز) ٢٧٧٢٠١٣ ٠٧ ٢٧٧ ٧ زمبابوي  ٠ نعم 
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 الدولة العضو
  املقرَّرةاالشتراكات 
 غري املسدَّدة

املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس 
 إمجايل املستحقات املال املتداول 

  أعوام عدم التسديد 
 (منذ)

حقوق 
(أ)التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
 سداده السترداد 

 التصويتحقوق 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ ساموا

 ٥٦٠ ١٤١ ال ٥٣٦١٩٨٦ ١١٤٣ ٥٣٥ ١٤٣ سان تومي وبرينسييب

سانت فنسنت وجزر 
 غرينادين

(جز) ٨٢٧١٩٨٩ ١١١٩ ٨٢٦ ١١٩  ٨٥٠ ١١٧ ال 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ سانت كيتيس ونيفيس

 ٠ نعم –٠٠ ٠ انت لوسياس

 ٠ نعم –٠٠ ٠ سري النكا

 ٣٠٠ ٣٦٩ ال ١١٦١٩٨٨ ٦١٤٤٢٦ ١ ٥٠٢ ٤٢٤ السلفادور

(جز) ٢٦١٢٠١٥ ٠١٠٠ ٢٦١ ١٠٠ سلوفاكيا  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ سلوفينيا

(جز) ٢٣٧٢٠١٤ ٠٧ ٢٣٧ ٧ السنغال  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ سوازيلند

(جز) ٤٤٠٢٠١٥ ٠٥ ٤٤٠ ٥ السودان  ٠ نعم 

(جز) ٠٧٢٢٠١٣ ٠١٣ ٠٧٢ ١٣ سورينام  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ السويد

 ٠ نعم –٠٠ ٠ سويسرا

(جز) ٣٢٥٢٠١٤ ٠١ ٣٢٥ ١ سرياليون  ٠ نعم 

 ٠ نعم ٠٧١٩٢٠١٥ ٧١٩ سيشيل

 ٠ نعم –٠٠ ٠ شيلي

 ٠ نعم ٧١٧٢٠١٥ ٠٤٦ ٧١٧ ٤٦ صربيا

 ٥٦٠ ١٤١ ال ٥٣٥١٩٨٦ ١١٤٣ ٥٣٤ ١٤٣ الصومال

 ٠ نعم –٠٠ ٠ الصني

(جز) ٩٩٤١٩٩٧ ٠٧٣ ٩٩٤ ٧٣ طاجيكستان  ١٧٠ ٦٥ ال 

 ٠ نعم ٧٧٨٢٠١٥ ٠٧٩ ٧٧٨ ٧٩ العراق

 ٠ نعم –٠٠ ٠ ُعمان

(جز) ٨٩٧٢٠١٢ ٠٦٨ ٨٩٧ ٦٨ غابون  ٦٥٠ ٨ ال 

(جز) ٣٣٨١٩٩٤ ٠٦٧ ٣٣٨ ٦٧ غامبيا  ٣٦٠ ٦٥ ال 

(جز) ٧٦٧٢٠١٥ ٠١٥ ٧٦٧ ١٥ غانا  ٠ نعم 

(جز) ٢٩٥١٩٩٥ ٠٥٢ ٢٩٥ ٥٢ ريناداغ  ٣٢٠ ٥٠ ال 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ غواتيماال
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 الدولة العضو
  املقرَّرةاالشتراكات 
 غري املسدَّدة

املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس 
 إمجايل املستحقات املال املتداول 

  أعوام عدم التسديد 
 (منذ)

حقوق 
(أ)التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
 سداده السترداد 

 التصويتحقوق 

(جز) ٠٧١٥٢٠١٥ ٧١٥ غيانا  ٠ نعم 

(جز) ٥٨٩٢٠١٢ ٠٥ ٥٨٩ ٥ غينيا  ١٠٠ ٢ ال 

(جز) ٢٤٢٢٠١١ ٠٢٩ ٢٤٢ ٢٩ غينيا االستوائية  ٠٧٠ ٨ ال 

(جز) ٦٦٧١٩٨٨ ١١٢٥ ٦٦٦ ١٢٥ بيساو-غينيا  ٦٩٠ ١٢٣ ال 

(جز) ٨٨٠١٩٩٢ ١٧٢ ٨٧٩ ٧٢ فانواتو  ٩٠٠ ٧٠ ال 

(جز) ٤١١٢٠١٥ ٠٣١ ٤١١ ٣١ الفلبني  ٠ نعم 

(جز) ٤٢٨٢٠١٣ ٤٩٤ ٠١ ٤٢٨ ٤٩٤ ١ )البوليفارية- زويال (مجهوريةفن  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ فنلندا

(جز) ٠٣٣٢٠١٥ ٠٣ ٠٣٣ ٣ فيجي  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ فييت نام

 ٠ نعم –٠٠ ٠ قربص

(جز) ٥٨٣٢٠١٤ ٠٤٦٢ ٥٨٣ ٤٦٢ قطر  ٠ نعم 

(جز) ١٦٤١٩٩٣ ٠٣٨٣ ١٦٤ ٣٨٣ قريغيزستان  ٦٠٠ ٣٧٨ ال 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ كابو فريدي

(جز) ٠١٠٢٢٠١٥ ١٠٢ كازاخستان  ٠ نعم 

(جز) ١٣٩٢٠١٥ ٠١٣ ١٣٩ ١٣ الكامريون  ٠ نعم 

(جز) ٠٦٦٢٠١٤ ٠٢٧٧ ٠٦٦ ٢٧٧ كرواتيا  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ كمبوديا

(جز) ٠٥٢٣٢٠١٥ ٥٢٣ وباك  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ كوت ديفوار

(جز) ٢٧٠٢٠١٢ ٠١٢٦ ٢٧٠ ١٢٦ كوستاريكا  خطة سداد نعم 

(جز) ٧٧٨٢٠١٤ ٠٣٧٧ ٧٧٨ ٣٧٧ كولومبيا  ٠ نعم 

(جز) ٩٩٣٢٠١٢ ٢٦١٥ ٩٦٧ ١٥ الكونغو  ٣٩٠ ١ ال 

 ٠ نعم ٥٤٨٢٠١٥ ٠٣٢٠ ٥٤٨ ٣٢٠ الكويت

 ٠ نعم –٠٠ ٠ كينيا

(جز) ٥٧٨٢٠١٣ ٠٩٥ ٥٧٨ ٩٥ لبنان  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ لكسمربغ

 ٠ نعم –٠٠ ٠ ليربيا

(جز) ٩٦٤٢٠١٤ ٠٣٠٦ ٩٦٤ ٣٠٦ ليبيا  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ ليسوتو
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 الدولة العضو
  املقرَّرةاالشتراكات 
 غري املسدَّدة

املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس 
 إمجايل املستحقات املال املتداول 

  أعوام عدم التسديد 
 (منذ)

حقوق 
(أ)التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
 سداده السترداد 

 التصويتحقوق 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ مالطة

(جز) ٢١٥٢٠١١ ٠١٧ ٢١٥ ١٧ مايل  ٩٨٠ ٣ ال 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ ماليزيا

(جز) ٤٠١٢٠١٤ ٠٦ ٤٠١ ٦ مدغشقر  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ مصر

(جز) ٥٩٠٢٠١٥ ٠٧٢ ٥٩٠ ٧٢ املغرب  ٠ نعم 

 ٠ نعم ١٨٤٢٠١٥ ١٦١ ٠٢ ١٨٤ ١٦١ ٢ املكسيك

(جز) ٢٧١٢٠١٣ ٠٤ ٢٧١ ٤ مالوي  ٠ نعم 

(جز) ٣٤٤٢٠١١ ٠٣ ٣٤٤ ٣ ملديف  ٣٧٠ ١ ال 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ اململكة العربية السعودية

(جز) ٧٨٨٢٠١٤ ٠٦ ٧٨٨ ٦ منغوليا  ٠ نعم 

(جز) ٥٣٤١٩٩٢ ١٣٧٨٨ ٣٩٧ ٨٨ موريتانيا  ٨٢٠ ٨٣ ال 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ موريشيوس

 ٠ نعم –٠٠ ٠ موزامبيق

 ٠ نعم –٠٠ ٠ موناكو

(جز) ٢٠٤٢٠١٤ ٠٧ ٢٠٤ ٧ ميامنار  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ ناميبيا

 ٠ نعم –٠٠ ٠ النرويج

 ٠ نعم –٠٠ ٠ النمسا

(جز) ٢٣٧٢٠١٤ ٠١٣ ٢٣٧ ١٣ نيبال  ٠ نعم 

(جز) ٢٣٩١٩٩٥ ٠٥٣ ٢٣٩ ٥٣ النيجر  ٠٠٠ ٤٧ ال 

(جز) ٥٩٢٢٠١٥ ٠٢ ٥٩٢ ٢ نيجرييا  ٠ نعم 

 ٠ نعم –٠٠ ٠ نيكاراغوا

 ٠ نعم –٠٠ ٠ هاييت

(جز) ١٥٤٢٠١٤ ٠٧٨٢ ١٥٤ ٧٨٢ اهلند  ٠ نعم 

(جز) ٤٨١٢٠١١ ٠٣٦ ٤٨١ ٣٦ هندوراس  ٤٥٠ ١٠ ال 

 ٠ نعم ٩٢٣٢٠١٥ ٠٣١١ ٩٢٣ ٣١١ هنغاريا

 ٠ نعم –٠٠ ٠ هولندا

(جز) ٦٤٣٢٠١٥ ٠١٠ ٠١ ٦٤٣ ٠١٠ ١ اليابان  ٠ نعم 

(جز) ٦٧٠٢٠١١ ٠٢٨ ٦٧٠ ٢٨ اليمن  ٥٠٠ ٧ ال 
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 الدولة العضو
  املقرَّرةاالشتراكات 
 غري املسدَّدة

املبالغ املستحقة 
لصندوق رأس 
 إمجايل املستحقات املال املتداول 

  أعوام عدم التسديد 
 (منذ)

حقوق 
(أ)التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
 سداده السترداد 

 التصويتحقوق 

 ٠ نعم ٩٠٤٢٠١٥ ٠٧٤٨ ٩٠٤ ٧٤٨ اليونان

 ٤٠٠ ٤٩٦ ٦  ٥٧٧ ١٥٠ ٥٥٧٤٣ ١٥٠ ٠٢٠ ٠٠٠ ٤٣ اجملموع الفرعي

   ٢٠٠١ - (جز) ٥٩٩١٩٩٠ ٠٨١ ٢ ٥٩٩ ٠٨١ ٢ (ب)(سابقاً)يوغوسالفيا

      الدول غري األعضاء:

١٩٩٦ - (جز) ٨٨٧١٩٩٤ ٠٦٨ ٦٩ ٨٨٧ ٠٦٨ ٦٩ (ج)الواليات املتحدة األمريكية    

 ٤٠٠ ٤٩٦ ٦  ٠٦٣ ٣٠١ ٥٥٧١١٤ ١٥٠ ٥٠٦ ١٥٠ ١١٤ اجملموع:

 :احلواشي

 .يشري إىل سداد جزئي (جز)  

 .من دستور اليونيدو ٢-٥عضواً وفقاً للمادة دولة  ٤٥حقوق تصويت  ُعلِّقت (أ)   

 ).٦٣/٢٤٩سوف ُتسوَّى مسألة اشتراكاهتا غري املسدَّدة (قرار اجلمعية العامة  (ب)   

  .١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٣١كانت دولةً عضواً يف اليونيدو حىت  (ج)   


