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  جلنة الربنامج وامليزانية  
  الثانية والثالثونالدورة
       ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٢-٢١فيينا،

     جة يف املرفق األول بدستور اليونيدواملدر الدول قوائم    
      من األمانة رةمذكِّ    

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

رهــا اجلمعيــة العامــة الــيت تقر القــوائمالوديــع (األمــني العــام لألمــم املتحــدة) يف ذلــك املرفــق هــي  
 ،)٢١-د( ٢١٥٢مـن قـرار اجلمعيـة العامـة     البـاب الثـاين   مـن   ٤املتحـدة ألغـراض الفقـرة     لألمم

١٩٨٥/يونيه حزيران ٢١ز النفاذ، أي يف واليت تكون سارية يف تاريخ دخول الدستور حي.  
ــدو   ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٩ويف   -٢ ــةً ١٧٠، كــان عــدد أعضــاء اليوني ــرد ، دول يف  ١٦٩ت

 .)٣و ٢تني أن يدرجها الوديع يف املرفـق األول بالدسـتور (انظـر الصـفح     نيتعيقوائم الدول اليت 
  .ولةُ العضو التالية بعد يف أي من تلك القوائمتدرج الد  ومل
  

  تاريخ االنضمام الدولة
   ٢٠١٦شباط/فرباير ٩ كرييباس

 ليسـت مدرجـة يف أي   إذا أصبحت دولـةٌ  ،بالدستورمن املرفق األول  ١لفقرة ووفقاً ل   
 ت املناسـبة، يف أي املؤمتر العام، بعـد إجـراء املشـاورا   يقرر  يف اليونيدو، من تلك القوائم عضواً

 .الدولةمن هذه القوائم تدرج تلك 

  .GC.16/16 الوثيقةَ رةُاملذكِّ هذه وتنسخ  -٣
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     جة يف القائمة ألفالدول املدر  -ألف  
  كينيا سيشيلتوفالو  إثيوبيا
  لبنان الصومالتونغا األردن
  ليربيا الصنيليشيت-تيمور إريتريا
 ليبيا طاجيكستاناجلزائر إسرائيل

 ليسوتو العراقالقمرجزر أفغانستان
 مايل مانعجزر مارشال العربية املتحدة اإلمارات

 ماليزيا غابونأفريقيا الوسطىمجهورية ندونيسياإ
 مدغشقر غامبيازانيا املتحدةتنمجهورية نغوالأ

 مصر غاناالعربية السوريةاجلمهورية أوزبكستان
 باملغر غينياكوريامجهورية أوغندا
 مالوي االستوائية-غينياكوريا الشعبية الدميقراطيةيةرمجهواإلسالمية)-(مجهورية إيران
 ملديف بيساو-غينياالكونغو الدميقراطيةمجهورية غينيا اجلديدة بابوا

 العربية السعودية اململكة فانواتوالو الدميقراطية الشعبيةمجهورية باكستان
 منغوليا الفلبنيأفريقياجنوب البحرين
 موريتانيا فيجيجيبويت بنغالديش

 موريشيوس نام فييترواندا بنن
 موزامبيق قطرزامبيا بوتان

 ميامنار قريغيزستانزمبابوي بوتسوانا
 ناميبيا كابو فريديساموا فاسو بوركينا

 نيبال كازاخستانيـتومي وبرينسيـبسان بوروندي
 النيجر الكامريونالنكاسري تايلند

 نيجرييا كمبودياالسنغال تركمانستان
 اهلند ديفوار كوتسوازيلند تشاد
 اليمن الكونغوالسودان توغو
     الكويتسرياليون تونس

      جة يف القائمة باءاملدر الدول  -باء  
 هولندا لكسمربغ الدامنرك إسبانيا
 اليابان مالطة السويد أملانيا

 اليونان موناكو سويسرا يرلنداأ
  النرويج فنلندا الياإيط

  النمسا قربص تركيا
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     جة يف القائمة جيماملدر الدول  -جيم  
 البوليفارية)-(مجهورية ويالفنـزكيتس ونيفيس سانتاملتعددة القوميات)-(دولةبوليفيا األرجنتني
 كوبا لوسيا سانتبريو إكوادور

 كوستاريكا السلفادوروتوباغوترينيداد أوروغواي
 كولومبيا سورينامجامايكا باراغواي
 املكسيك شيليالبهاماجزر الربازيل
 نيكاراغوا غريناداالدومينيكيةاجلمهورية بربادوس

 هاييت غواتيماالدومينيكا بليز
     هندوراس غيانافنسنت وجزر غرينادينسانت بنما

      جة يف القائمة دالاملدر الدول  -دال  
 سلوفاكيا التشيكية اجلمهوريةيابلغار الروسي االحتاد

 سلوفينيا  مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً مجهوريةواهلرسكالبوسنة أذربيجان
 صربيا مولدوفا مجهوريةبولندا أرمينيا
 كرواتيا جورجيابيالروس ألبانيا

 هنغاريا رومانيااألسوداجلبل أوكرانيا
 


