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 االجتماعات. إىلائق م بإحضار نسخهم من الوثرُّيرجى من أعضاء الوفود التكلذا، ، طبع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. التوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة الثانية والثالثون

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٢- ٢١فيينا،
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ٥البند

  وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك 
 أرصدة االعتمادات غري املنفقة

  جملس التنمية الصناعية 
  الرابعة واألربعونالدورة
 ٢٠١٦ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤- ٢٢فيينا،

 
    وضع اليونيدو املايل    
   تقرير من املدير العام    

  .٢٠١٦آذار/مارس  ٣١تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن وضع املنظمة املايل يف 
  

  احملتويات
الصفحة الفقرات 

  ٢  ١  ......................................................................................  حملة عامة-أوالً
  ٣  ٩-٢  ................................................... ٢٠١٧-٢٠١٦امليزانيتان العادية والتشغيلية،-ثانياً
  ٤  ١١-١٠  ............................................................................ املقررة تاالشتراكا-ثالثاً
  ٥  ١٣-١٢  .............................................................................. حقوق التصويت-رابعاً
  ٦  ١٤  ................................................................. خطط السداد املتعددة السنوات-خامساً
  ٦  ١٥  ................................................. املتأخرات املستحقة على الدول السابقة العضوية-سادساً
  ٦  ١٦  .................................................................. أرصدة االعتمادات غري املنفقة-سابعاً
  ٧  ١٧  ............................................................... اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه-ثامناً

    املرفق 
  ٨ .................................................................... رة يف امليزانية العاديةحالة االشتراكات املقرَّ
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    حملة عامة  -أوالً  
  يف النقاط الرئيسية التالية: ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١ميكن تلخيص وضع اليونيدو املايل يف   -١

 يف املائـة ارتفاعـاً   ٢٦,٥ميثل معدل إمجايل اإلنفاق من امليزانية العاديـة وقـدره     (أ)  
  يف املائة؛   ٢٥,٨ة نفسها من فترة السنتني السابقة البالغ عن معدل الفتر طفيفاً

ماليني يورو يف الفترة املشـمولة   ٣,٨بلغ حجم اإلنفاق من امليزانية التشغيلية   (ب)  
  ؛٢٠١٦آذار/مارس  ٣١ماليني يورو حىت  ٦,٣هبذا التقرير. وبلغ حجم تكاليف الدعم 

ــاين       (ج)   ــد إدارة املب ــاق يف بن ــغ حجــم اإلنف ــاً   ١٣,٤بل ــورو، وفق ــون ي ــة  ملي خلط
  السارية؛  العمل

آذار/مــارس  ٣١يف  ٢٠١٦رة لعــام بلــغ معــدل حتصــيل االشــتراكات املقــرَّ      (د)  
ــبة  ٢٠١٦ ــبيت  ٣٢,٦نســ ــة بنســ ــة، مقارنــ ــامي  ٣٦,٨و ٤٠,٨ يف املائــ ــة لعــ  ٢٠١٥يف املائــ

  على التوايل؛ ٢٠١٤و
 راكات السـنة إىل اشـت  حتصـيل متـأخرات السـنوات السـابقة، قياسـاً      معدل بلغ  (ه)  

 ، فقــد بلــغ٢٠١٤و ٢٠١٥آذار/مــارس مــن عــامي  ٣١ا يف يف املائــة. أمَّــ ١,٨اجلاريــة، نســبة 
يف  ١,٢يف املائـة و  ٣,٦رة لـذينك العـامني، نسـبيت    إىل االشـتراكات املقـرَّ   هذا املعـدل ، قياسـاً  
  املائة، على التوايل؛

يـون يـورو، حسـبما    مل ١٤٨,٨دة رة غـري املسـدَّ  بلغ حجم االشتراكات املقـرَّ   (و)  
مليــون يــورو مســتحقة علــى  ٦٩,١هــو مــبني يف مرفــق هــذه الوثيقــة (منــها متــأخرات قــدرها  

  ا يف مليون يورو مسـتحقة علـى يوغوسـالفيا السـابقة). أمَّـ      ٢,١الواليات املتحدة األمريكية، و
ــالغ غــري املســدَّ  ٢٠١٤و ٢٠١٥آذار/مــارس مــن عــامي   ٣١ ــون  ١٤٠,٤دة ، فكانــت املب ملي

  مليون يورو، على التوايل؛ ١٣٨,٢يورو و
يـورو، يف حـني كـان     ٧ ٤٢٣ ٠٣٠بلغ حجم صـندوق رأس املـال املتـداول      (ز)  

  يورو؛ ٣٧٠  ٦٦٨مقداره  ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١د يف هناك مبلغ غري مسدَّ
رة ) عـن حالـة االشـتراكات املقـرَّ    PBC.32/CRP.3( سوف تتاح ورقة اجتماع  (ح)  

  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٥ثة حىت وحقوق التصويت، حمدَّ
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      ٢٠١٧- ٢٠١٦امليزانيتان العادية والتشغيلية،   -ثانياً  
    امليزانية العادية  - ألف  

لالعتمـادات األوليـة حبسـب بنـود      بوضـع عتبـة   بدأ تنفيذ امليزانية العادية لفترة السـنتني   -٢
ــوافر التمويــل الكــايف يف ب     ــة و/أو أوجــه اإلنفــاق الرئيســية، لتيســري ت ــرة الســنتني  امليزاني ــة فت داي

  ولتيسري األنشطة اخلاصة بكل فئة مطلوبة من فئات امليزانية.
مليـون يـورو يف بدايـة فتـرة السـنتني،       ٦٢,٠صـت اعتمـادات بقيمـة    صِّومن مث فقد ُخ  -٣

 وكان مبلغ االعتمادات األوليـة مؤلفـاً   الربع. مليون يورو خالل هذا ٦٢,٨وزادت لتصل إىل 
ــ ٤٢,٩مـــن  مليـــون يـــورو لكـــل فئـــات   ١٩,١وظفني يف وظـــائف ثابتـــة ومليـــون يـــورو للمـ

  األخرى.  اإلنفاق
مليـون   ١٨,١، بلغ جمموع النفقـات مـن امليزانيـة العاديـة     ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١ويف   -٤

ــل  ــا ميث ــورو، أي م ــام      ٢٦,٥ ي ــة لع ــة مــن إمجــايل النفقــات املدرجــة يف امليزاني  .٢٠١٦يف املائ
حيـث بلغـت نفقـات امليزانيـة العاديـة       سنتني السابقة،فترة ال مؤشرات ضاهي هذه املؤشراتوُت

يف  ٢٥,٨بنسـبة   معـدل اسـتخدام   ، أي ما ميثل٢٠١٤آذار/مارس  ٣١مليون يورو يف  ١٨,٧
  املائة من إمجايل النفقات املدرجة يف امليزانية.

    
    امليزانية التشغيلية  - باء  

. وهـذا املقـدار   ٢٠١٦مليـون يـورو يف بدايـة عـام      ١٥,٣صت اعتمادات قدرها صُِّخ  -٥
  يف املائة من التقديرات املدرجة يف صيغة الربنامج وامليزانيتني املعتمدة. ٩٠,٩يعادل 

ماليـــني  ٣,٨، بلغــت النفقــات مـــن امليزانيــة التشــغيلية     ٢٠١٦آذار/مــارس   ٣١ويف   -٦
  يورو، مثلما كانت يف الفترة املشمولة بالتقرير ذاهتا من فترة السنتني السابقة.  

مـا مقـداره    ٢٠١٦غ حجم أنشطة التعاون التقين املمولـة يف الربـع األول مـن عـام     وبل  -٧
مبا يف ذلـك االلتزامـات. وبلغـت إيـرادات تكـاليف الـدعم هلـذه         مليون دوالر أمريكي، ٥٣,٧

  ماليني يورو. ٦,٣الفترة ما مقداره 
    

    إدارة املباين  - جيم  
يف بدايـة فتـرة السـنتني،     ٢٠١٦مليون يـورو لعـام    ٢٦,٣صت اعتمادات قدرها صُِّخ  -٨

  الربع.   هناية مليون يورو يف ٢٦,٤وبلغ جمموع االعتمادات 



IDB.44/4 
PBC.32/4  

 

4 V.16-02249 

 

 ١٠,٧مليــون يــورو، مقابــل    ١٣,٤، بلغــت النفقــات  ٢٠١٦آذار/مــارس  ٣١ويف   -٩
يف املائـة مـن    ٤٩,٤ . وميثل حجم اإلنفاق يف فترة السنتني اجلارية٢٠١٤ماليني يورو يف عام 

  ة يف امليزانية اخلاصة بإدارة املباين.النفقات املدرج إمجايل
    

      االشتراكات املقررة  -ثالثاً  
    املبالغ احملصلة  - ألف  

دولـة، منـها    ٤٦رة كاملـة  دت اشـتراكاهتا املقـرَّ  دِّبلغ جممـوع الـدول األعضـاء الـيت سُـ       -١٠
٨  ٨، منـها  دولـة عضـواً   ٤٤دت ا. وسـدَّ دول من أقل البلدان منـو     ا، دول مـن أقـل البلـدان منـو

رة عـن عـام   قيـدت تسـوياهتا ضـمن حسـاب اشـتراكاهتا املقـرَّ       من اشتراكاهتا املقررة و/أو جزءاً
ــدول  ٢٠١٦ ــبني اجلـ ـــ  ١. ويـ ــالغ احملصَّ ــاير إىل   املبـ ــانون الثاين/ينـ ــن كـ ــدة مـ ــرة املمتـ لة يف الفتـ

  عة حسب قوائم الدول.، موز٢٠١٦َّآذار/مارس 
    

  ١اجلدول 
   ٢٠١٦آذار/مارس -ينايرلة، كانون الثاين/املبالغ احملصَّ

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

 ٣,٥٣٠,٤٤٣,٩٧ ألف

 ١٤,٢٨٠,٠٠١٤,٢٨ باء

 ٠,١٥٠,٠٨٠,٢٣ جيم

 ٤,٢٩٠,٠٠٤,٢٩ دال

 ٠,٠٠٠,٠٩٠,٠٩ دول أخرى

 ٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ الواليات املتحدة األمريكية

 ٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ يوغوسالفيا (السابقة)

     ٢٢,٢٥٠,٦١٢٢,٨٦ اجملموع
  .PBC.31/11كما ترد يف الوثيقة   *  

    
    االشتراكات غري املسددة  - باء  

دة حـىت  رة غـري املسـدَّ  حبالـة االشـتراكات املقـرَّ    الًمفصَّـ  ن مرفق هذه الوثيقة بيانـاً يتضم  -١١
دة االشـتراكات غـري املسـدَّ   مبـالغ  رة وصـبة املقـرَّ  األن ٢. ويبني اجلدول ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١

  عة حسب قوائم الدول.، موزَّحىت التاريخ املذكور
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  ٢اجلدول 
    ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١دة حىت رة ومبالغ االشتراكات غري املسدَّاألنصبة املقرَّ

 قائمة الدول*
  األنصبة املقررة
 (بالنسبة املئوية)

 مباليني اليوروهات
  اجملموع  عن السنوات السابقة يةعن السنة اجلار

٢٢,٣٤٧١١,٧١٤,٣٦١٦,٠٧ ألف
٥٧,٦١٧٢٥,٠٦٠,٠٠٢٥,٠٦ باء
١١,٦٨٣٧,٨٢٢٣,٩٦٣١,٧٨  جيم
٨,٣٢١١,٣٩٣,١١٤,٥٠  دال

٠,٠٣٢٠,٠٢٠,١٨٠,٢٠  دول أخرى
١٠٠,٠٠٠٤٦,٠٠٣١,٦١٧٧,٦١ اجملموع الفرعي

٠,٠٠٦٩,٠٧٦٩,٠٧الواليات املتحدة األمريكية
٠,٠٠٢,٠٨٢,٠٨ يوغوسالفيا (السابقة)

١٠٠,٠٠٠٤٦,٠٠١٠٢,٧٦١٤٨,٧٦  اجملموع   
     .PBC.31/11كما ترد يف الوثيقة   *  

    *حقوق التصويت  - رابعاً  
معلقـة يف   دولة عضـواً  ٤٩ مثلما هو مبني يف مرفق هذه الوثيقة، كانت حقوق تصويت  -١٢
 ،(ب) مـن النظـام املـايل    ٥-٥مـن الدسـتور والبنـد     ٢-٥ة للماد ، وفقا٢٠١٦ًآذار/مارس  ٣١

حالـة   ٣يف الوقت نفسه من العام املاضي. ويـبني اجلـدول    بلداً ٤٧حقوق تصويت  مقابل تعليق
  حقوق التصويت يف خمتلف أجهزة تقرير السياسات.

    
  ٣اجلدول 

    ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١حالة تعليق حقوق التصويت، يف 

 أعضاء
 عدد األعضاء

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 ٤٢ ٤٧ ٤٩ املؤمتر العام
 ٢ ١ ٣ جملس التنمية الصناعية
     ١ ١ ١ جلنة الربنامج وامليزانية

، جيـب عليهـا أن   ٢٠١٦ولكي تستعيد هذه الدول األعضاء حقها يف التصويت لسـنة    -١٣
أس والسنوات السابقة، مبا يف ذلك سـلف صـندوق ر   ٢٠١٣د كامل اشتراكاهتا عن سنة تسدِّ

. ويبلـغ احلـد األدىن   ٢٠١٤مـن اشـتراكاهتا عـن سـنة      د كـذلك جـزءاً  املال املتداول، وأن تسـدِّ 
  يورو. ٦  ٩١٤  ٠٨٠جملموع املبالغ اليت يتعني على هذه الدول األعضاء سدادها 
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    خطط السداد املتعددة السنوات  - خامساً  
لوضــع  اتفاقــات تبإجيــاز الوضــع احلــايل للــدول األعضــاء الــيت أبرمــ  ٤ اجلــدول يــبني  -١٤
ه األمانـة بـاجلهود الكـبرية    دة. وتنـوِّ غـري املسـدَّ  رة املقـرَّ ط سداد من أجل تسوية اشـتراكاهتا  خط

ملـا تـنص عليـه     اليت بذلتها كل الدول األعضاء اليت أدت ما عليها من التزامات وواجبات وفقـاً 
يهـا متـأخرات علـى    الـيت عل  األخرى . وتشجع األمانة الدول األعضاءخطط السداد اخلاصة هبا

  .مطرداً دة تقليصاًغري املسدَّ رةاملقرَّ النظر يف تقدمي خطط سداد لتقليص اشتراكاهتا
    

  ٤اجلدول 
   ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١احلالة القائمة يف  - خطط السداد 

    (املبالغ باليوروهات)

 الدولة العضو
جمموع املتأخرات 
 املشمولة باخلطة*

  املسددة  املبالغ غري
 ٣١/٣/٢٠١٦حىت

  املبالغ احملصلة/
 ٢٠١٦يف عاماملستحقة

  املدة/
  بالسنوات

موعد استحقاق 
القسط يف عام 

  (الشهر) ٢٠١٦
القسط 
  املستحق

السداد يف 
  ٢٠١٦عام 

 جمدول اخلامس  نيسان/أبريل ٤٥١٥ ٤٥١٢٦٣ ٢٦٣ ١٠٤ ٩٤٩ ١ أوكرانيا
 متأخر لرابع/اخلامس ا حزيران/يونيه ٤٠٨٥ ٢١٩ ٤٠٨١٨ ٢١٩ ١٨ ٣٨٤ ٥٧٧ ٢٥ الربازيل*

 جمدول العاشر حزيران/يونيه ٠٩٨١٠ ٠٩٨٨١ ٨١ ٢٣١ ٨٧٨  مجهورية مولدوفا
 جمدول السادس أيلول/سبتمرب ٢٦٥١٠ ٤٩٦٧٢ ١٦٩ ٧٤٢ ٢٨٠ كوستاريكا
         ٢٢٢ ٦٣٦ ٤٥٣١٨ ٧٣٣ ١٨ ٤٦١ ٦٨٥ ٢٨ اجملموع

      .املبلغ الكلي للمتأخرات عند التوقيع على اخلطة  *  
    املتأخرات املستحقة على الدول السابقة العضوية  - اًسادس  

 ٦٩ ٠٦٨ ٨٨٧بلغت املتأخرات املستحقة لليونيدو علـى الواليـات املتحـدة األمريكيـة       -١٥
)، بينمــــا بلغــــت املتــــأخرات املســــتحقة علــــى يوغوســــالفيا الســــابقة  ١٩٩٦-١٩٩٤يــــورو (
  املتأخرات.األمانة على حتصيل هذه  وتعمل ).٢٠٠١-١٩٩٠يورو ( ٢ ٠٨١ ٥٩٩

    
    .أرصدة االعتمادات غري املنفقة  - سابعاً  

يــورو مــن إمجــايل املبلــغ القابــل للتوزيــع وقــدره    ٢  ٤٥٧  ٤١٥أتــيح مبلــغ إمجــايل قــدره    - ١٦
دولـة   ١٢يورو ألغراض خمتلفة، على النحو املبني يف اجلـدول التـايل. وقـد تنازلـت      ٨  ٧٥١  ٢٣٤

  غري املنفقة. عضوا طواعية عن حصتها يف أرصدة االعتمادات
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 الغرض املبلغ املتنازل عنه الدولة العضو

 الصندوق االستئماين املعين بالشراكة ٧٠٩ ٢٤٦ االحتاد الروسي 

 احلساب اخلاص لصندوق التنمية الصناعية٥٤٢ ٤٦٢  إسبانيا

 تنمية األعمال التجارية الزراعية والبيئة٩٣١ ٥٦  إسرائيل

 غرض لصندوق التنمية الصناعيةتربع خمصص ال٩٩٤ ٧٥١  إيطاليا

 برامج التعاون التقين ٤٨١ ١١٣  بولندا

  حساب تايلند يف صندوق التنمية الصناعية٦١٩ ٣٠ تايلند

 تربع خمصص الغرض لصندوق التنمية الصناعية٨٠٦ ١٤ سلوفينيا

 صندوق التجهيز التابع لليونيدو ١٢٨ ١٧١ سويسرا

 صندوق التنمية الصناعيةتربع خمصص الغرض ل٥٨٠ ٤٣٩ الصني

استراتيجية اليونيدو بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني ٦٧٤ ٨٤ فنلندا
 ٢٠١٩- ٢٠١٦املرأة للفترة

لألنشطة  يف املائة للحساب اخلاص للتربعات ٤٦٥٥٠ ٢ مالطة
يف املائة لصندوق التجهيز التابع لليونيدو٥٠األساسية، و

 ألمريكا الالتينية والكارييب الصندوق اخلاص٤٨٦ ٨٢ املكسيك

     ٤١٥ ٤٥٧ ٢ اجملموع 
    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  - ثامناً  

  لعل اللجنة تود أن تنظر يف توصية اجمللس باعتماد مشروع املقرر التايل:  -١٧
  جملس التنمية الصناعية: "إنَّ  
  ؛IDB.44/4-PBC.32/4باملعلومات الواردة يف الوثيقة  حييط علماً  (أ)    
ــيت مل تســدِّ       (ب)     ــدول الســابقة العضــوية ال ــدول األعضــاء وال ــد حيــث ال د بع

، مبا يف ذلـك سـلف صـندوق رأس املـال املتـداول ومتـأخرات السـنوات        رةاملقرَّ اشتراكاهتا
  السابقة، على سدادها دون إبطاء؛

يطلب إىل املدير العام أن يواصل جهوده واتصاالته بالـدول األعضـاء     (ج)    
  ول السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأخرات؛والد

إىل املــدير العــام أن يكثــف جهــوده الراميــة إىل ضــمان    يطلــب أيضــاً  (د)    
بالـدول   يبقـى علـى اتصـال    مداومة الدول األعضاء احلالية على دعمها للمنظمـة، وأن 

  هذه املسألة من خالل قنوات اإلبالغ الراهنة."خبصوص األعضاء 
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   املرفق
  رة يف امليزانية العادية االشتراكات املقرَّحالة     

      (باليوروهات)
    ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١احلالة القائمة يف     

  
 الدولة العضو

املقررة  االشتراكات
 غري املسددة

املبالغ املستحقة 
  لصندوق رأس 
 إمجايل املستحقات املال املتداول

السنة اليت بدأ فيها 
 السداد عدم

حقوق 
 (أ)التصويت

غ األدىن الالزم املبل
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ االحتاد الروسي

(جز) ٢٠١٥ ١١٧ ١٣ ٦٢ ٠٥٥ ١٣ إثيوبيا  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٥٨٦ ٤٣ ٠ ٥٨٦ ٤٣ أذربيجان  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٥ ١٧٦ ٩٥٣ ٧٦٣ ٥ ٤١٣ ٩٤٧ األرجنتني  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٥٨٩ ٢٣ ٠ ٥٨٩ ٢٣ األردن  ٠ نعم 

(جز) ١٩٩٢ ٢٧٥ ٩١٤ ١٤٤ ١٣١ ٩١٤ أرمينيا  ٥٥٠ ٨٩٩ ال 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ إريتريا

 ٠ نعم ٢٠١٦ ١٣٠ ٤٣٢ ٣ ٤٥١ ٣٩ ٦٧٩ ٣٩٢ ٣ إسبانيا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ إسرائيل

(جز) ٢٠١٦ ٩٢٦ ٤ ٠ ٩٢٦ ٤ أفغانستان  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٤ ٠٤٣ ١٤١ ٦٠٠ ٤٤٣ ١٤٠ إكوادور  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٤٨٥ ١٠ ٠ ٤٨٥ ١٠ ألبانيا  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٤٢٥ ٨٩٥ ٢ ٠ ٤٢٥ ٨٩٥ ٢ أملانيا  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٨٢٦ ٦٣١ ٠ ٨٢٦ ٦٣١ اإلمارات العربية املتحدة  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ إندونيسيا

(جز) ٢٠١٦ ٩٢١ ٥ ٠ ٩٢١ ٥ أنغوال  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٥٧٨ ٥٥ ٠ ٥٧٨ ٥٥ أوروغواي  ٠ نعم 

(جز) ١٩٩٧ ٢٤٢ ٥٠٠ ٢٢٥ ٠١٧ ٥٠٠ أوزبكستان  ٤١٠ ٤٥٠ ال 

(جز) ٢٠١٢ ٦٦٩ ٣٠ ٦٢ ٦٠٧ ٣٠ أوغندا  ٣٤٠ ١٠ ال 

(جز) ٢٠١٤ ٤٥١ ٢٦٣ ٣١٤ ١ ١٣٧ ٢٦٢ أوكرانيا  خطة السداد نعم 

(جز) ٢٠١١ ٧٩٣ ٧٧٣ ١ ٧٦١ ٤ ٠٣٢ ٧٦٩ ١ اإلسالمية)-إيران (مجهورية  ٧٥٠ ٥٧٣ ال 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ آيرلندا

 ٠ نعم ٢٠١٦ ٩٤٦ ١٣٤ ٥ ٨٨٦ ٥٨ ٠٦٠ ٠٧٦ ٥ إيطاليا
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 الدولة العضو

املقررة  االشتراكات
 غري املسددة

املبالغ املستحقة 
  لصندوق رأس 
 إمجايل املستحقات املال املتداول

السنة اليت بدأ فيها 
 السداد عدم

حقوق 
 (أ)التصويت

غ األدىن الالزم املبل
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

(جز) ٢٠١٦ ٨٠٣ ٤٨ ١٥٩ ٦٤٤ ٤٨ بابوا غينيا اجلديدة  ٦٢٠ ٣٤ ال 

(جز) ٢٠١٦ ٦٧٩ ٩ ٠ ٦٧٩ ٩ باراغواي  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٣٤٨ ٨٦ ٠ ٣٤٨ ٨٦ باكستان  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٣٤٣ ٣٩ ٠ ٣٤٣ ٣٩ البحرين  ٠ نعم 

(جز) ٢٠٠٥ ٣١٧ ٥٨١ ٢١ ٠٢٦ ١٥٩ ٢٩١ ٤٢٢ ٢١ *الربازيل  خطة السداد ال 

(جز) ٢٠١٤ ٦٥٠ ١٩ ٠ ٦٥٠ ١٩ بربادوس  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بلغاريا

(جز) ٢٠١٣ ٢٣٠ ٢ ٦ ٢٢٤ ٢ بليز  ٣٤٠ ال 

(جز) ٢٠١٥ ٨٥٤ ١١ ٦٢ ٧٩٢ ١١ بنغالديش  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ١٠٩ ٢٥ ٠ ١٠٩ ٢٥ بنما  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٢ ٧٢٩ ١٦ ٣١ ٦٩٨ ١٦ بنن  ٦٤٠ ٦ ال 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بوتان

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بوتسوانا

(جز) ٢٠١٥ ٤٦٢ ٦ ٣١ ٤٣١ ٦ بوركينا فاسو  ٠ نعم 

(جز) ١٩٩٥ ٨٢٥ ٤٨ ٧ ٨١٩ ٤٨ بوروندي  ٩٣٠ ٤٦ ال 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ البوسنة واهلرسك

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بولندا

(جز) ٢٠١١ ٨٩٩ ٥١ ٩٤ ٨٠٥ ٥١  املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة  ٣٣٠ ٢١ ال 

(جز) ٢٠١٦ ٩٣٢ ١٢١ ٥٧٠ ١ ٣٦٢ ١٢٠ بريو  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ١٩٤ ٥٧ ٠ ١٩٤ ٥٧ بيالروس  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ تايلند

(جز) ١٩٩٩ ٠٠٣ ٢٠٦ ٠ ٠٠٣ ٢٠٦ تركمانستان  ٩٨٠ ١٤١ ال 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ تركيا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ ترينيداد وتوباغو

 ٣٣٠ ١٠٥ ال ١٩٩١ ٣١٧ ١١١ ١٤٩ ١٦٨ ١١١ تشاد

(جز) ١٩٩٩ ١٤٠ ١٥ ٦ ١٣٤ ١٥ توغو  ٢٥٠ ١٣ ال 

(جز) ٢٠١٢ ٥٨٢ ٣ ٧٤ ٥٠٨ ٣ توفالو  ٦٩٠ ١ ال 

(جز) ٢٠١٤ ٦٩٥ ٧١ ٤٤٥ ٢٥٠ ٧١ تونس  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٣ ٠٩٢ ٢ ٦ ٠٨٦ ٢ تونغا  ٢٠٠ ال 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ ليشيت-تيمور
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 الدولة العضو

املقررة  االشتراكات
 غري املسددة

املبالغ املستحقة 
  لصندوق رأس 
 إمجايل املستحقات املال املتداول

السنة اليت بدأ فيها 
 السداد عدم

حقوق 
 (أ)التصويت

غ األدىن الالزم املبل
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

(جز) ٢٠١٢ ٧٣١ ٦٢ ١١٣ ٦١٨ ٦٢ جامايكا  ٠٢٠ ٢٦ ال 

(جز) ٢٠١٢ ٤٣٤ ٢٥ ٢٨٨ ١٤٦ ٢٥ اجلبل األسود  ٢٠٠ ٩ ال 

(جز) ٢٠١٦ ٣٢٢ ١٣٩ ٠ ٣٢٢ ١٣٩ اجلزائر  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ جزر البهاما

 ٣٣٠ ١٤٢ ال ١٩٨٦ ٢٢٤ ١٤٤ ٧ ٢١٧ ١٤٤ جزر القمر

 ٠ نعم ٢٠١٥ ٤٧٥ ١ ٧٤ ٤٠١ ١ جزر مارشال

 ١٥٠ ١١٩ ال ١٩٨٩ ٠٤٥ ١٢١ ٧ ٠٣٨ ١٢١ مجهورية أفريقيا الوسطى

)(جز ٢٠١٦ ٤١٩ ٣٩٦ ٠ ٤١٩ ٣٩٦ اجلمهورية التشيكية  ٠ نعم 

 ٤٥٠ ٦٥٠ ال ١٩٨٧ ١٧٢ ٨٠١ ٢٥٥ ١ ٩١٧ ٧٩٩ اجلمهورية الدومينيكية

(جز) ٢٠١٥ ٥١٢ ٥٥ ٤٤٥ ٠٦٧ ٥٥ اجلمهورية العربية السورية  ٠ نعم 

(جز) ١٩٨٩ ٠٢٥ ١٦٦ ٧٤ ٩٥١ ١٦٥ مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٩٤٠ ١٥٥ ال 

(جز) ٢٠١٢ ٧٢٠ ٢٤ ٦٢ ٦٥٨ ٢٤ مجهورية ترتانيا املتحدة  ٣٩٠ ٤ ال 

(جز) ٢٠١٦ ٣٨٥ ٩٨٢ ١ ٠ ٣٨٥ ٩٨٢ ١ مجهورية كوريا  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

(جز) ٢٠١٦ ٩٢٢ ١ ٠ ٩٢٢ ١ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ٠ نعم 

(جز) ٢٠٠٩ ٧٠٢ ٥٥ ٨٢ ٦٢٠ ٥٥ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  ٢٣٠ ٢٩ ال 

(جز) ٢٠٠٠ ٧٣٨ ٩٠ ٣١ ٧٠٧ ٩٠ فامجهورية مولدو  خطة السداد نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ جنوب أفريقيا

(جز) ١٩٩٢ ٥٣٧ ٦٤٨ ١ ٥٩٤ ٩٤٣ ٦٤٧ ١ جورجيا  ٤٨٠ ٦٢٥ ١ ال 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ جيبويت

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ الدامنرك

(جز) ٢٠٠٦ ٢٤٢ ٨ ٦ ٢٣٦ ٨ دومينيكا  ١٩٠ ٦ ال 

(جز) ٢٠١٢ ١٣٥ ٧ ١٩ ١١٦ ٧ رواندا  ١٥٠ ١ ال 

(جز) ٢٠١٦ ٣٤٢ ٢٣٦ ٠ ٣٤٢ ٢٣٦ رومانيا  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٥ ٤٩٥ ١٣ ٦٢ ٤٣٣ ١٣ زامبيا  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٣ ٧٤٨ ٨ ١٩ ٧٢٩ ٨ زمبابوي  ٧٦٠ ٢ ال 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ ساموا

 ٣٣٠ ١٤٢ ال ١٩٨٦ ٢٢٤ ١٤٤ ٧ ٢١٧ ١٤٤ سان تومي وبرينسييب

ز)(ج ١٩٨٩ ٥١٥ ١٢٠ ٧ ٥٠٨ ١٢٠ سانت فنسنت وجزر غرينادين  ٦٢٠ ١١٨ ال 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سانت كيتيس ونيفيس
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 الدولة العضو

املقررة  االشتراكات
 غري املسددة

املبالغ املستحقة 
  لصندوق رأس 
 إمجايل املستحقات املال املتداول

السنة اليت بدأ فيها 
 السداد عدم

حقوق 
 (أ)التصويت

غ األدىن الالزم املبل
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

(جز) ٢٠١٦ ٥٣٨ ٠ ٥٣٨ سانت لوسيا  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سري النكا

 ٩٩٠ ٣٩٠ ال ١٩٨٨ ٧٦٩ ٤٤٤ ٨٥١ ١ ٩١٨ ٤٤٢ السلفادور

(جز) ٢٠١٦ ٠٣١ ٨٩ ٠ ٠٣١ ٨٩ سلوفاكيا  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سلوفينيا

)(جز ٢٠١٦ ٠٢٧ ٦ ٠ ٠٢٧ ٦ السنغال  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سوازيلند

(جز) ٢٠١٥ ٣٣٠ ١١ ٦٢ ٢٦٨ ١١ السودان  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٣ ٣٩١ ١٧ ٤٤ ٣٤٧ ١٧ سورينام  ٢١٠ ٣ ال 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ السويد

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سويسرا

(جز) ٢٠١٤ ٨٧٠ ١ ٦ ٨٦٤ ١ سرياليون  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سيشيل

)(جز ٢٠١٦ ٥٤٠ ٣٥٢ ٠ ٥٤٠ ٣٥٢ شيلي  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ صربيا

 ٣٣٠ ١٤٢ ال ١٩٨٦ ٢٢٣ ١٤٤ ٧ ٢١٦ ١٤٤ الصومال

 ٠ نعم ٢٠١٦ ٩٨٧ ٩٤٢ ٥ ٢٠٨ ٦٨ ٧٧٩ ٨٧٤ ٥ الصني

(جز) ١٩٩٧ ٣٨٥ ٧٧ ٣١ ٣٥٤ ٧٧ طاجيكستان  ٣٠٠ ٦٧ ال 

(جز) ٢٠١٦ ٦٠٥ ٧٤ ٠ ٦٠٥ ٧٤ العراق  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ عمان

جز)( ٢٠١٢ ٣٧٢ ٩١ ٢٠٨ ١٦٤ ٩١ غابون  ٩٤٠ ٢٣ ال 

(جز) ٢٠١٤ ٠١٩ ٦٨ ٦ ٠١٣ ٦٨ غامبيا  ١٣٠ ٦٦ ال 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ غانا

(جز) ١٩٩٥ ٧٤٧ ١٨ ٠ ٧٤٧ ١٨ غرينادا  ٠٨٠ ٥١ ال 

(جز) ٢٠١٦ ٨١٦ ١٧ ٠ ٨١٦ ١٧ غواتيماال  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٥ ٨١٦ ٦ ٨١٠ غيانا  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٢ ١٩٧ ٦ ٦ ١٩١ ٦ غينيا  ٣٠٠ ٤ ال 

(جز) ٢٠١١ ٠٥٥ ٣٦ ٦٢ ٩٩٣ ٣٥ غينيا االستوائية  ٧٣٠ ١٥ ال 

(جز) ١٩٨٨ ٣٥٥ ١٢٦ ٧ ٣٤٨ ١٢٦ بيساو-غينيا  ٤٦٠ ١٢٤ ال 

(جز) ١٩٩٢ ٥٦١ ٧٣ ٦ ٥٥٥ ٧٣ فانواتو  ٦٧٠ ٧١ ال 
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 الدولة العضو

املقررة  االشتراكات
 غري املسددة

املبالغ املستحقة 
  لصندوق رأس 
 إمجايل املستحقات املال املتداول

السنة اليت بدأ فيها 
 السداد عدم

حقوق 
 (أ)التصويت

غ األدىن الالزم املبل
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ الفلبني

(جز) ٢٠١٣ ٠٣٠ ١٧٣ ٢ ٢٨٥ ٨ ٧٤٥ ١٦٤ ٢ البوليفارية)- فرتويال (مجهورية  ٨٥٠ ٥٨ ال 

 ٠ نعم ٢٠١٦ ٩٢٥ ٥٩٨ ٨٧٧ ٦ ٠٤٨ ٥٩٢ فنلندا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ فيجي

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ فييت نام

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ قربص

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ قطر

(جز) ١٩٩٣ ١٩٧ ٣٨٥ ١٩ ١٧٨ ٣٨٥ قريغيزستان  ٢١٠ ٣٧٩ ال 

(جز) ٢٠١٦ ٢١١ ٠ ٢١١ كابو فريدي  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٣٨٥ ١٢٨ ٠ ٣٨٥ ١٢٨ كازاخستان  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٥ ٢٧٤ ٢٥ ١٢٦ ١٤٨ ٢٥ الكامريون  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٤ ١١٠ ٤٠٩ ٦٦٥ ١ ٤٤٥ ٤٠٧ كرواتيا  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٣٤١ ٤ ٠ ٣٤١ ٤ كمبوديا  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٨٢٧ ٦٩ ٠ ٨٢٧ ٦٩ كوبا  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٠١٦ ١١ ٠ ٠١٦ ١١ كوت ديفوار  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٢ ٠٣٤ ١٧٠ ٥٣٨ ٤٩٦ ١٦٩ كوستاريكا  خطة السداد نعم 

(جز) ٢٠١٤ ٤٨٧ ٦٥٥ ٣٩٨ ٣ ٠٨٩ ٦٥٢ مبياكولو  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٢ ٤٣٠ ٢١ ٥٠ ٣٨٠ ٢١ الكونغو  ٢٠٠ ٥ ال 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ الكويت

(جز) ٢٠١٦ ٦٠٩ ١٣ ٠ ٦٠٩ ١٣ كينيا  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٤ ٩٢٢ ١٣٧ ٥٠٧ ٤١٥ ١٣٧ لبنان  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٧٤٣ ٨٠ ٠ ٧٤٣ ٨٠ لكسمربغ  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ ليربيا

(جز) ٢٠١٤ ٠١٣ ٤٥٢ ٩٠٢ ١ ١١١ ٤٥٠ ليبيا  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٥٣٩ ٠ ٥٣٩ ليسوتو  ٠ نعم 

 ٠ نعم ٢٠١٦ ٦٥٣ ١٨ ٢٣٧ ٤١٦ ١٨ مالطة

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ مايل

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ ماليزيا

(جز) ٢٠١٤ ٣٣٧ ٩ ٣١ ٣٠٦ ٩ مدغشقر  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٧٦٠ ١٤٠ ٠ ٧٦٠ ١٤٠ مصر  ٠ نعم 
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 الدولة العضو

املقررة  االشتراكات
 غري املسددة

املبالغ املستحقة 
  لصندوق رأس 
 إمجايل املستحقات املال املتداول

السنة اليت بدأ فيها 
 السداد عدم

حقوق 
 (أ)التصويت

غ األدىن الالزم املبل
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ املغرب

(جز) ٢٠١٥ ٣٥٠ ٠٤٠ ٤ ٠ ٣٥٠ ٠٤٠ ٤ املكسيك  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٣ ١٨٣ ٦ ١٩ ١٦٤ ٦ مالوي  ١٩٠ ال 

(جز) ٢٠١١ ٩٧٢ ٣ ٦ ٩٦٦ ٣ ملديف  ٠٨٠ ٢ ال 

(جز) ٢٠١٦ ٣١٤ ٨٧٦ ٠ ٣١٤ ٨٧٦ اململكة العربية السعودية  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٤ ٩١٣ ٩ ٣١ ٨٨٢ ٩ منغوليا  ٠ نعم 

(جز) ١٩٩٢ ٥٩٩ ٩٠ ١٥٦ ٤٤٣ ٩٠ موريتانيا  ٦١٠ ٨٤ ال 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ موريشيوس

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ موزامبيق

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ موناكو

(جز) ٢٠١٦ ١٤٦ ٦ ٠ ١٤٦ ٦ ميامنار  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ ناميبيا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ النرويج

(جز) ٢٠١٦ ٧٣٩ ٧٩٢ ٠ ٧٣٩ ٧٩٢ النمسا  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٤ ٢٦٢ ١٩ ٦٢ ٢٠٠ ١٩ نيبال  ٠ نعم 

(جز) ١٩٩٥ ٢٩٧ ٥٥ ١٩ ٢٧٨ ٥٥ النيجر  ٣١٠ ٤٩ ال 

(جز) ٢٠١٦ ٣٤٦ ٩٥ ٠ ٣٤٦ ٩٥ نيجرييا  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ نيكاراغوا

(جز) ٢٠١٦ ٩٤٢ ٢ ٠ ٩٤٢ ٢ هاييت  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١٦ ٦٥٧ ٦٩٢ ٠ ٦٥٧ ٦٩٢ اهلند  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١١ ٣١٥ ٤٥ ٨٢ ٢٣٣ ٤٥ هندوراس  ٨٤٠ ١٨ ال 

(جز) ٢٠١٦ ٤٥٨ ٢٦٦ ٠ ٤٥٨ ٢٦٦ هنغاريا  ٠ نعم 

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ هولندا

(جز) ٢٠١٦ ١٥٣ ٥٦٦ ١١ ٠ ١٥٣ ٥٦٦ ١١ اليابان  ٠ نعم 

(جز) ٢٠١١ ٣٧٨ ٣٥ ٦٢ ٣١٦ ٣٥ اليمن  ٠٥٠ ١٥ ال 

(جز) ٢٠١٦ ٦٠٦ ٦٥٠ ٠ ٦٠٦ ٦٥٠ اليونان  ٠ نعم 

 ٠٨٠ ٩١٤ ٦   ٥٥٢ ٩٨٤ ٧٧ ٦٦٨ ٣٧٠ ٨٨٥ ٦١٣ ٧٧ :اجملموع الفرعي

٢٠٠١-(جز) ١٩٩٠ ٥٩٩ ٠٨١ ٢  ٥٩٩ ٠٨١ ٢ (ب)ابقة)يوغوسالفيا (الس    

       دولة ليست عضوا:

١٩٩٦-(جز) ١٩٩٤ ٨٨٧ ٠٦٨ ٦٩  ٨٨٧ ٠٦٨ ٦٩ (ج)الواليات املتحدة األمريكية    
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 الدولة العضو

املقررة  االشتراكات
 غري املسددة

املبالغ املستحقة 
  لصندوق رأس 
 إمجايل املستحقات املال املتداول

السنة اليت بدأ فيها 
 السداد عدم

حقوق 
 (أ)التصويت

غ األدىن الالزم املبل
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

 ٠٨٠ ٩١٤ ٦   ٠٣٨ ١٣٥ ١٤٩ ٦٦٨ ٣٧٠ ٣٧١ ٧٦٤ ١٤٨ اجملموع

       عضو جديد:

  نعم ٢٠١٦ ٧٥٦ ٧٤ ٦٨٢ كرييباس
  

 ي:احلواش
 .يشري إىل سداد جزئي )(جز  

 و.من دستور اليونيد ٢-٥للمادة  وفقاً دولة عضواً ٤٩ علقت حقوق تصويت (أ)   

 ).٦٣/٢٤٩دة (قرار اجلمعية العامة سوف تسوى اشتراكاهتا غري املسدَّ (ب)   

  .١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٣١يف اليونيدو حىت  كانت دولة عضواً (ج)   
رة يف ر فريق املناقشة املفتوح العضوية املعين بسداد االشتراكات املقرَّلتقري الربازيل: وفقاً  *      

)، ينبغي، يف حالة عدم التقيد خبطة السداد املتفق عليها (أي تأخر ١٥، الفقرة IDB.19/12أواهنا (الوثيقة 
الدولة العضو السداد)، مبا يف ذلك سداد االشتراكات عن السنة اجلارية، اعتبار املبلغ املتبقي املستحق على 

 من الدستور، كان ال بد من تعليق حق التصويت. ٢-٥للمادة  مبثابة متأخرات. ووفقاً

 

  
  


