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 لدواعي التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٧أيار/مايو  ١٨-١٦فيينا، 

    

      
 قوائم الدول املدَرجة يف املرفق األول بدستور اليونيدو    

   
      مذكِّرة من األمانة    

ُيشار إىل قوائم الدول اليت أدرجها الوديع يف املرفق األول بدستور اليونيدو، والـيت تـرد يف     -١
. ووفقاً للمرفق األول بالدسـتور، فـإنَّ قـوائم الـدول الـيت يـدرجها الوديـع        UNIDO/GC.1/3الوثيقة 

املتحـدة   مـة لألمـم  (األمني العام لألمم املتحدة) يف ذلك املرفق هي القوائم الـيت تقرِّرهـا اجلمعيـة العا   
، والـيت تكـون سـارية    )٢١-د( ٢١٥٢من الباب الثاين من قـرار اجلمعيـة العامـة     ٤ألغراض الفقرة 

  .١٩٨٥حزيران/يونيه  ٢١يف تاريخ دخول الدستور حيِّز النفاذ، أي يف 
ومنــها ، دولــةً ١٦٨اليونيــدو  يف عضــاءاأل، كــان عــدد ٢٠١٧كــانون الثاين/ينــاير  ١ويف   -٢

األول بالدستور (انظـر   يف قوائم الدول اليت يتعيَّن أن يدرجها الوديع يف املرفقمذكورة  دولة ١٦٧
  ُتدَرج الدولةُ العضو التالية بعُد يف أيٍّ من تلك القوائم.  ومل ).٣و ٢الصفحتني 

  
 تاريخ االنضمام الدولة

   ٢٠١٦شباط/فرباير  ٩ كرييباس
بالدسـتور، إذا أصـبحت دولـةٌ ليسـت مدرجـة يف أيٍّ      مـن املرفـق األول    ١ووفقاً للفقـرة    

من تلك القوائم عضواً يف اليونيدو، ُيقرُِّر املؤمتر العام، بعد إجراء املشاورات املناسـبة، يف أيٍّ مـن   
  هذه القوائم تدرج تلك الدولة.

    .PBC.32/8وتنسخ هذه املذكِّرةُ الوثيقة   -٣
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    الدول املدَرجة يف القائمة ألف  -ألف  
 كينيا سيشيل توفالو إثيوبيا
 لبنان الصومال تونغا األردن
 ليربيا الصني ليشيت-تيمور إريتريا
 ليبيا طاجيكستان اجلزائر إسرائيل

 ليسوتو العراق جزر القمر أفغانستان
 مايل ُعمان جزر مارشال اإلمارات العربية املتحدة

 ماليزيا غابون مجهورية أفريقيا الوسطى إندونيسيا
 مدغشقر غامبيا زانيا املتحدة مجهورية تن أنغوال

 مصر غانا اجلمهورية العربية السورية أوزبكستان
 املغرب غينيا مجهورية كوريا أوغندا

 مالوي االستوائية-غينيا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةاإلسالمية)-إيران (مجهورية
 ملديف بيساو غينيا الدميقراطيةمجهورية الكونغو  بابوا غينيا اجلديدة

 اململكة العربية السعودية فانواتو مجهورية الو الدميقراطية الشعبية باكستان
 منغوليا الفلبني جنوب أفريقيا البحرين
 موريتانيا فيجي جيبويت بنغالديش

 موريشيوس فييت نام رواندا بنن
 موزامبيق قطر زامبيا بوتان

 ميامنار قريغيزستان زمبابوي بوتسوانا
 ناميبيا كابو فريدي ساموا بوركينا فاسو

 نيبال كازاخستان سان تومي وبرينسيـبـي بوروندي
 النيجر الكامريون سري النكا تايلند

 نيجرييا كمبوديا السنغال تركمانستان
 اهلند كوت ديفوار سوازيلند تشاد
 اليمن الكونغو السودان توغو
      الكويت سرياليون تونس

      الدول املدَرجة يف القائمة باء  -باء  
 النرويج قربص تركيا إسبانيا
 النمسا لكسمربغ السويد أملانيا
 هولندا مالطة سويسرا أيرلندا
 اليابان موناكو فنلندا إيطاليا
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  الدول املدَرجة يف القائمة جيم  -جيم  
   

 البوليفارية)-(مجهورية فنـزويال سانت كيتس ونيفيس القوميات) املتعدِّدة-بوليفيا (دولة األرجنتني
 كوبا سانت لوسيا بريو إكوادور

 كوستاريكا السلفادور ترينيداد وتوباغو أوروغواي
 كولومبيا سورينام جامايكا باراغواي
 املكسيك شيلي جزر البهاما الربازيل
 نيكاراغوا غرينادا اجلمهورية الدومينيكية بربادوس

 هاييت غواتيماال دومينيكا بليز
     هندوراس غيانا سانت فنسنت وجزر غرينادين بنما

      الدول املدَرجة يف القائمة دال  -دال  
 سلوفاكيا تشيكيا بلغاريا االحتاد الروسي

  مقدونيا مجهورية  البوسنة واهلرسك أذربيجان
 اليوغوسالفية سابقاً

 سلوفينيا

 صربيا مولدوفامجهورية  بولندا أرمينيا
 كرواتيا جورجيا بيالروس ألبانيا

 هنغاريا رومانيا اجلبل األسود أوكرانيا

  
  


