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*1609600*
 

 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ذه الوثيقة. ه مل ُتطَبع، التوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الرابعة واألربعون الدورة
  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤-٢٢فيينا،
  (ج) من جدول األعمال املؤقَّت ٤البند

وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة
     االعتمادات غري املنفَقة

      حقوق التصويت بناًء على خطة سدادعادة الست أرمينيا طلب مقدَّم من    
      من املدير العام مذكِّرة    

خطة سداد ) تعرض IDB.44/10من املدير العام ( مذكِّرة رةستكمل هذه املذكَِّت    
حقوق التصويت عادة الست أرمينيا م منانتباه اجمللس إىل طلب مقدَّ وتوجِّه من أرمينيا مقتَرحة

 بناًء على االتفاق على خطة سداد.
    

    مةدِّمق  - الًأو  
ــرد يف مر  -١ ــا، مؤرَّخــة     ت ــدائم ألرميني تشــرين  ٢٤فــق هــذه الوثيقــة رســالة مــن املمثــل ال

، يطلـب فيهـا مـن جملـس التنميـة الصـناعية أن ُيصـدر قـراراً بشـأن إعـادة           ٢٠١٦األول/أكتوبر 
لــى البعثــات الدائمــة، مشــفوعة مبــذكِّرة     حقــوق التصــويت. وقــد ُعمِّمــت الرســالة أيضــاً ع     

  .٢٠١٦/نوفمرب الثاينتشرين  ٩معلومات يف 
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    خطة السداد  - اًثاني  
تغطــي  ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٦عــت مــع أرمينيــا خطــة ســداد ملــدة عشــر ســنوات يف ُوقِّ  - ٢

ــأخرات البالغــة  ــزام بســداد االشــتراكات املقــررة للســنوات     ٩٢٢ ٦٠٤املت ــورو، مبــا يشــمل االلت ي
  ا جمموعـــهرة، كانـــت احلكومـــة األرمينيـــة قـــد ســـددت مـــاملقبلـــة. ويف وقـــت كتابـــة هـــذه املـــذكِّ

يـورو. ويغطــي هـذا املبلــغ متطلبــات الدفعـة األوىل بالكامــل. وميتثـل االتفــاق لشــروط      ٤٧٢ ٣٩٩
يف املقـرَّرة  يف تقرير فريـق املناقشـة املفتـوح العضـوية املعـين بسـداد االشـتراكات         املبيَّنةخطة السداد 

  .٥- /م١٩- ره م ت صرِّدها جملس التنمية الصناعية يف مق) اليت اعتمCorr.1و IDB.19/12أواهنا (
    

    حقوق التصويت  - ثالثاً  
يِّ هيئـة أن تسـمح لعضـو عليـه     من دستور اليونيدو على أنه جيـوز أل  ٢-٥املادة  تنصُّ  -٣
ت يف تلك اهليئة إذا اقتنعت بأنَّ عدم الدفع راجع إىل ظـروف خارجـة عـن    وِّرات بأن يصخِّمتأ

ن النظـام الـداخلي لكـل مـن اهليئـات      إرادته. وختضع حقوق التصويت لألحكام ذات الصـلة مـ  
مـن النظـام الـداخلي جمللـس      ٥٠من النظام الداخلي للمؤمتر العام، واملادة  ٩١التشريعية (املادة 

ــة الصــناعية، واملــادة   ــة). وكــان فريــق     ٤٢التنمي ــامج وامليزاني ــة الربن ــداخلي للجن مــن النظــام ال
رة يف أواهنـا قـد ذكـر يف تقريـره إىل     ملقـرَّ ية املعـين بسـداد االشـتراكات ا   املناقشة املفتـوح العضـو  

أن  املختصَّــةاجمللـس مــا يلــي: "وعنــد النظـر يف طلبــات إعــادة حقــوق التصـويت، ينبغــي للهيئــة    
ــيت      ــدفوعات ال ــة امل ــتتأخــذ يف احلســبان بانتظــام حال ــا"     متَّ ــدفع متفــق عليه مبقتضــى خطــة لل

)IDB.19/12 وCorr.1 ١٤، الفقرة.(  
    

    الصناعية اختاذه لوب من جملس التنميةاإلجراء املط  - رابعاً  
يقترح أن ينظـر اجمللـس يف املوافقـة     رمشروع مقرَّ IDB.44/10الوثيقة سبق أن أوردت   -٤

ر بعـد تنقيحـه يف ضـوء    فيما يلي صيغة بديلـة مـن مشـروع املقـرَّ    األرمينية. و السداد على خطة
  آخر التطورات من أجل عرضه على اجمللس للنظر يف اعتماده:

 "إنَّ جملس التنمية الصناعية: 

  ؛IDB.44/10/Add.1و IDB.44/10حييط علما باملعلومات املقدَّمة يف الوثيقتني   (أ)  
راهتـا، ويقـرِّر املوافقـة علـى خطـة السـداد       خِّب بـالتزام أرمينيـا بتسـوية متأ   حِّير  (ب)  

  ؛IDB.44/10بصيغتها الواردة يف الوثيقة 
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لشـروط خطـة السـداد ويشـجِّع أرمينيـا       ل وفقاًبسداد القسط األو حييط علماً  (ج)  
  على مواصلة دفع أقساطها بانتظام؛

على طلب أرمينيا، أن يعيـد إليهـا حقوقهـا يف التصـويت يف جملـس       رِّر، بناًءيق  (د)  
  من دستور اليونيدو؛ ٢-٥للمادة  التنمية الصناعية وفقاً

ــادة حقــ       (ه)   ــالنظر بعــني اإلجيــاب يف إع ــام ب ــؤمتر الع  وق التصــويت إىليوصــي امل
  من الدستور." ٢-٥للمادة  أرمينيا وفقاً



IDB.44/10/Add.1 
 

4 V.16-09600 

 

   األولاملرفق 
    البعثة الدائمة جلمهورية أرمينيا لدى املنظمات الدولية يف فيينا

  M/180  
    ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٤فيينا، 

  يل يون،احملترم السيد     
مـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الصـــناعية فين أن أشـــري إىل االتفـــاق املـــربم بـــني منظرُِّيشـــ  

دة مبقتضـى خطـة سـداد موقَّعـة     دَّغري املس املقرَّرةواحلكومة األرمينية بشأن تسوية االشتراكات 
  .٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٦يف 

احلكومة األرمينيـة قـد أودعـت الدفعـة      ويف هذا الشأن، أود أن ألفت انتباهكم إىل أنَّ    
ــة الســداد، وأو   ــيكم األوىل مبقتضــى خط ــب إل ــة     د أن أطل ــن احلكوم ــة ع ــذا الصــدد، نياب يف ه

ــع       ــا يف مجي ــة، التكــرم باختــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلعــادة حقــوق التصــويت إىل أرميني األرميني
  أجهزة تقرير السياسات يف اليونيدو.

ومن أجل املضي قُدماً كما يلزم، أرجو التكرم بإحالـة هـذا الطلـب إىل جملـس التنميـة          
  ورته الرابعة واألربعني لكي ينظر فيه على النحو الواجب ويتخذ قرارا بشأنه.الصناعية يف د

ــا جتــاه اليونيــدو، ورغبتــها يف مواصــلة          ــزام أرميني وأخــرياً، أود التأكيــد جمــدداً علــى الت
  التعاون معها ودعم أنشطتها من أجل حتقيق التنمية الصناعية املستدامة والشاملة للجميع.

  
  ئق االحترام.وتفضلوا بقبول فا    

  
  ]التوقيع[

  الدكتور أرمان كرياكوسيان
 الدائم لدى اليونيدو املمثِّل

 السيد يل يون  
  املدير العام  
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
    فيينا  

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

 


