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 االجتماعات. إىلر نسخهم من الوثائق م بإحضايرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ذه الوثيقة. هُتطَبع  مل، التوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤-٢٢فيينا،
  (ج) من جدول األعمال املؤقت ٤البند

  وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك
       أرصدة االعتمادات غري املنفَقة

      أرمينيا خطة سداد مقتَرحة بشأن    
      رة من املدير العام مذكِّ    

تقتـرح فيهـا    أرمينيـا إىل رسـالة مـن   جملس التنمية الصناعية رة انتباه رعي هذه املذكِّتتس    
 خطة سداد من أجل تسوية متأخراهتا.

    
    مقدمة  - أوال  

لـدى  نيـا  يرمأل ل الـدائم ى املدير العام رسالة مـن املمثـ  ، تلق٢٠١٦َّأيلول/سبتمرب  ٥يف   -١
راهتـا مـن خـالل خطـة سـداد علـى فتـرة        متأخ ويةبتسعن التزامها احلكومة فيها عرب ت اليونيدو

  .ذه الوثيقةهبيف املرفق األول  النص الكامل للرسالةسنوات. ويرد  ١٠
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    مشروع خطة سداد  - ثانيا  
وط األساسـية خلطـة سـداد مقترحـة     ن الشـر املرفق الثـاين مشـروع اتفـاق يتضـم     يرد يف  -٢
يـورو   ٩٢٢ ٦٠٤وغـري املسـددة   ا نيـ يأرمرة علـى  ر سنوات. وتبلغ االشتراكات املقرهتا عشمد

  .٢٠١٦حىت عام  ١٩٩٢عن الفترة من عام 
    

    اإلجراء املطلوب من جملس التنمية الصناعية اختاذه  - ثالثا  
  ر التايل:ينظر يف اعتماد مشروع املقريود أن لعل اجمللس   -٣

  جملس التنمية الصناعية: "إنَّ  
  ؛IDB.44/10مة يف الوثيقة باملعلومات املقدَّ حييط علما  (أ)  
ر املوافقـة علـى خطـة السـداد     بتسـوية متأخراهتـا، ويقـرِّ   نيـا  يأرميرحب بـالتزام    (ب)  

  ؛IDB.44/10بصيغتها الواردة يف الوثيقة 
على دفع أقسـاطها بانتظـام   نيا يأرمع يط علما بشروط خطة السداد، ويشجِّحي  (ج)  

  ."للشروط الواردة يف اخلطة وفقاً
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      املرفق األول
      نيا لدى املنظمات الدولية يف فيينايمهورية أرمالبعثة الدائمة جل

  ٢٠١٦ ربأيلول/سبتم ٥فيينا، 
  السيد احملترم،

خطـة  مـن خـالل   لمنظمـة  لة راهتا املسـتحقّ خِّتسوية متأ تودُّ أرمينياحكومة  بلغكم بأنَّأفين أن يشرِّأهدي إليكم حتيَّايت و  
  عشر سنوات. مدى سداد على
للعمـل علـى اختـاذ اإلجـراءات اإلداريـة الالزمـة مـن أجـل         احلميـدة  ذلوا مسـاعيكم  وألتمس منكم يف هذا الشـأن أن تبـ    

بعد موافقة جملس التنميـة الصـناعية عليهـا يف     إالَّتصبح سارية لن عة اخلطة املوقَّ توقيع الطرفني على هذه اخلطة. ومن املفهوم أنَّ
  .دورته الرابعة واألربعني

  بقبول فائق االحترام. سيدي، ،لواوتفضَّ  
  

  ]توقيعلا[
  أرمان كرياكوسيان
  سفري أرمينيا يف النمسا

  املمثّل الدائم لدى املنظمات الدولية يف فيينا
      ]ختم البعثة الدائمة[

  
  
 

  السيد يل يون
  املدير العام

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
  
  
  

Hadikgasse 28/1, 1140 Vienna, Austria * Phone: (+43 1) 890 63 63 * Fax: (+43 1) 890 63 63 150 *  
E-mail: armeniapm@armenianmission.at 
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      املرفق الثاين
  اتفاق بني  مشروع

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
  أرمينياوحكومة 

  دة بشأن تسوية االشتراكات املقررة غري املسد
  مبقتضى خطة سداد

  
نيــا يأرموحكومــة مجهوريــة ة (املشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم "اليونيــدو") اتفقــت منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعي  -١

راهتـا مـن االشـتراكات    خِّن احلكومـة مـن تسـوية متأ   (املشار إليها فيما يلي باسم "احلكومـة") علـى خطـة سـداد مـن شـأهنا أن متكِّـ       
  .١٩٩٨أيار/مايو  ١٩ ملؤرَّخا ٥-/م١٩-م ت ص ةيجملس التنمية الصناع رفقاً ملقرَّووذلك  ،رة غري املسددةاملقرَّ
يـورو (متـأخرات الفتـرة     ٩٢٢ ٦٠٤رة غـري املسـددة الـيت تـدين هبـا احلكومـة لليونيـدو        يبلغ جمموع االشتراكات املقـرَّ   -٢

ــورو ٩١٤ ٢٧٥=  ٢٠١٥-١٩٩٢ ــتحق  ، يــ ــغ املســ ــداول  واملبلــ ــال املتــ ــندوق رأس املــ ــورو ١٤٤لصــ ــام   ،يــ ــتراك عــ   واشــ
  يل يف املرفق امللحق وتعترب جزءا ال يتجزأ منه.التفاص وترديورو).  ٨  ١٨٥ = ٢٠١٦

رة عـن األعـوام املقبلـة (مـن     يورو)، واالشتراكات املقـرَّ  ٩٢٢ ٦٠٤ تتعهد احلكومة بدفع املبلغ املذكور أعاله (وقدره  -٣
عـة علـى فتـرة    ، على أقساط موزَّحسب االقتضاء)، وكذلك االشتراكات يف صندوق رأس املال املتداول، فصاعداً ٢٠١٦عام 

  :سابات اليونيدو املصرفية التاليةاملبالغ إىل حهذه ل عشر سنوات بدءاً من تاريخ هذا االتفاق. وُتحوَّ
  UNIDO EURO Account No.: 0029-05107/00  :باليورو  (أ)  
      IBAN No.: AT79 1100 0002 9051 0700, SWIFT BIC – BKAUATWW  
      UniCredit Bank Austria AG, VIC Branch, 1400 Vienna, Austria  
  أو  
  UNIDO/IDF Account No.: 949-2-416442  بدوالرات الواليات   (ب)  
  JPMorgan Chase, International Agencies Banking, ABA No.: 021 000 021   :*املتحدة األمريكية    
         270 Park Avenue, New York, NY 10017, USA    

بــأن تــدفع  لتزاماهتــا بــدفع مــا عليهــا وفقــا جلــدول املــدفوعات الــزمين التــايل، وتتعهــد أيضــاً  اب بالوفــاءتتعهــد احلكومــة   -٤
  لنظام اليونيدو املايل: رة يف املستقبل بكاملها ويف حينها وفقاًاشتراكاهتا املقرَّ
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 باليورو اجملموعباليورو اشتراكات العام احلايل باليورواملتأخرات تاريخ الدفع

 ٤٧٢ ٣٩٩ ٨ ٣٢٩ ٠٧٠٤٦٤ تفاقاالعلى توقيع العند

 ** ** ٠٢٣٥٠ ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١

 ** ** ٠٢٣٥٠ ٢٠١٨أيلول/سبتمرب ١

 ** ** ٠٢٣٥٠ ٢٠١٩أيلول/سبتمرب ١

 ** ** ٠٢٣٥٠ ٢٠٢٠أيلول/سبتمرب ١

 ** ** ٠٢٣٥٠ ٢٠٢١أيلول/سبتمرب ١

 ** ** ٠٢٣٥٠ ٢٠٢٢أيلول/سبتمرب ١

 ** ** ٠٢٣٥٠ ٢٠٢٣أيلول/سبتمرب ١

 ** ** ٠٢٢٥٠ ٢٠٢٤أيلول/سبتمرب ١

 ** ** ٠٢٢٥٠ ٢٠٢٥أيلول/سبتمرب ١

 ** ** ٢٧٥٩١٤ اجملموع
    

  ل دوالر الواليات املتحدة األمريكية إىل اليورو بسعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف وقت حتصيل الدفعة.: ُيحوَّملحوظة  *  
  رة وكذلك على الربنامج وامليزانية.متر العام على جدول األنصبة املقرَّر االشتراكات مبوافقة املؤقرَُّت  **  

      
عدم امتثـال هلـذا االتفـاق، وُيبلـغ     من األقساط املستحقة ر احلكومة ألكثر من ثالثة أشهر عن دفع كل قسط ُيعترب تأخُّ  -٥

  .اهليئات اإلداريةإىل 
  ُتوجه كما يلي:مجيع االتصاالت الالزمة مبقتضى هذا االتفاق كتابة و جرىُت  -٦

  أرمان كرياكوسيان صاحب السعادة السيد  إىل احلكومة:  
  السفري فوق العادة واملفوض، و      
  لدى اليونيدو أرمينياجلمهورية  واملمثل الدائم      
      Hadikgasse 28, 1140 Vienna  

   دعم السياسات والربامج،الشؤون املالية، إدارة املدير،   :إىل اليونيدو  
      P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria  

ملوافقـة،  ايف تاريخ صدور موافقة جملس التنمية الصـناعية عليـه. وإىل حـني صـدور تلـك      يدخل هذا االتفاق حيز النفاذ   -٧
  .تاًينفذ الطرفان مفعوله مؤقَّ
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  ة.حسب األصول، على هذا االتفاق يف نسختني باللغة اإلنكليزي املفوَّضان لذلكن أدناه، اعع املوقِّوقَّ
   عن حكومة

         :أرمينيامجهورية 
  السيد أرمان كرياكوسيانصاحب السعاد   االسم:      

  
  السفري فوق العادة واملفوض  اللقب الوظيفي:      

  
  اليونيدو، فيينا  :يف      

  
  .٢٠١٦... من شهر.................... يف يوم ...........      

  
  عن منظمة األمم املتحدة 

          للتنمية الصناعية:
  السيد يل يون  االسم:      

  
  عامالدير امل  اللقب الوظيفي:      

  
  اليونيدو، فيينا  :يف      

  
  .٢٠١٦... من شهر.................... يف يوم ...........      

  


