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*1702544*  

 جملس التنمية الصناعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩- ٢٧فيينا، 
  ت(ب) من جدول األعمال املؤقَّ ٤البند 

  وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات 
  غري املنفقة

 جلنة الربنامج وامليزانية  
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٧أيار/مايو  ١٨- ١٦فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ٥البند 

  وضع اليونيدو املايل، مبا يف ذلك أرصدة االعتمادات 
  غري املنفقة

      
   

  وضع اليونيدو املايل    
    

  تقرير من املدير العام    
   

  .٢٠١٧آذار/مارس  ٣١معلومات عن الوضع املايل للمنظمة يف تقدِّم هذه الوثيقة       
  احملتويات    
 الصفحة الفقرات  
 ١٢..............................................................................  حملة عامة - أوالً
 ١٢٢- ٢............................................  ٢٠١٧- ٢٠١٦امليزانيتان العادية والتشغيلية، - ثانياً
 ١٤٤- ١٣....................................................................  االشتراكات املقرَّرة - ثالثاً
 ١٦٥- ١٥.......................................................................  حقوق التصويت - رابعاً
 ١٧٥.........................................................  السنواتاملتعدِّدة خطط السداد  - خامساً
 ١٨٦..........................................  ة على الدول السابقة العضويةرات املستحقَّاملتأخِّ - سادساً
 ١٩٦......................   ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١أرصدة االعتمادات غري املنفقة يف  - سابعاً
 ٣٢٦- ٢٠.........................................  يف املستقبل أرصدة االعتمادات غري املنفقة معاملة - ثامناً
 ٣٣٩.......................................................  من اللجنة اختاذهاإلجراء املطلوب  - تاسعاً

     املرفق
  ١٠........................................................  يف امليزانية العاديةاملقرَّرة حالة االشتراكات  
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  حملة عامة  -أوالً  
  
  يف النقاط الرئيسية التالية: ٢٠١٧آذار/مارس  ٣١ميكن تلخيص وضع اليونيدو املايل يف   - ١

-٢٠١٦فتـرة السـنتني   بلغ إمجايل اإلنفاق من امليزانية العاديـة للسـنة األوىل مـن      (أ)  
يف املائـة مـن امليزانيـة اإلمجاليـة      ٨٩,٧، أو ٢٠١٦مليون يورو يف عام  ٦١,٤ما مقداره  ٢٠١٧

ــام   ــارس  ٣١. ويف ٢٠١٦املعتمــدة لع ــد أُنفــق  ٢٠١٧آذار/م ــورو، أو   ٨٠,٨، كــان ق ــون ي ملي
  يف املائة من إمجايل االعتمادات املالية لفترة السنتني؛ ٥٨,١

 ١٩,٥اق من امليزانية التشـغيلية يف الفتـرة املشـمولة هبـذا التقريـر      بلغ حجم اإلنف  (ب)  
  مليون يورو؛

  مليون يورو وفقاً خلطة العمل السارية؛ ٣٥,٣بلغ حجم اإلنفاق يف بند إدارة املباين   (ج)  
آذار/مــارس  ٣١يف  ٢٠١٧رة عــن عــام بلغــت نســبة حتصــيل االشــتراكات املقــرَّ  (د)  
 ٣٢,٦البالغـة   ٢٠١٥و ٢٠١٦قارنة بنسبة حتصيلها عـن عـامي   يف املائة، م ٢٦,١زهاء  ٢٠١٧

  ؛التوايليف املائة على  ٤٠,٨و
ــة باشــتراكات الســنة      (ه)   بلغــت نســبة حتصــيل متــأخرات الســنوات الســابقة، مقارن
، فكانـت هـذه النسـبة    ٢٠١٥و ٢٠١٦آذار/مارس من عـامي   ٣١ا يف يف املائة. أمَّ ٧,٢احلالية، 

  ؛التوايل، على يف املائة ٣,٦و ١,٨تبلغ 
مليـون يـورو، حسـبما هـو      ١٣٦,٦دة رة غري املسدَّبلغ حجم االشتراكات املقرَّ  (و)  

مليـون يـورو مسـتحقة علـى الواليـات       ٦٩,١ن يف مرفق هذه الوثيقة (منـها متـأخرات بقيمـة    مبيَّ
 ٣١ا يف مليون يورو مستحقة علـى مجهوريـة يوغوسـالفيا سـابقاً). أمَّـ      ٢,١املتحدة األمريكية، و

مليـون يـورو    ١٤٨,٨دة ، فكانت قيمة املبالغ غـري املسـدَّ  ٢٠١٥و ٢٠١٦آذار/مارس من عامي 
  ؛التوايلمليون يورو، على  ١٤٠,٤و

يـورو منــها مبلـغ قــدره    ٧ ٤٢٣ ٠٣٠بلـغ حجـم صــندوق رأس املـال املتــداول      (ز)  
  ؛٢٠١٧آذار/مارس  ٣١يورو مل يكن قد ُسدِّد بعد يف  ٦ ٢٦٣

ــرَّ   (ح)   ــن املق ــم ــاع ( ر تق ــة اجتم ــتراكات   PBC.33/CRP.Xدمي ورق ــن وضــع االش ) ع
  .٢٠١٧أيار/مايو  ٤رة وحقوق التصويت، تتضمن معلومات حمدَّثة حىت املقرَّ

    

  ٢٠١٧-٢٠١٦امليزانيتان العادية والتشغيلية،   -ثانياً  
  

  امليزانية العادية  -ألف  
  
بلغ صـايف اإلنفـاق    مليون يورو، يف حني ٦٢,٣خمصَّصات بقيمة  ٢٠١٦ُرصدت يف عام   -٢

. وميثــل هــذا املبلــغ ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٣١مليــون يــورو يف  ٦١,٤مــن امليزانيــة العاديــة 
، وهـي  ٢٠١٤ا يف عـام  . أمَّـ ٢٠١٦يف املائة من جمموع صايف امليزانية العادية املعتمدة لعـام   ٨٩,٧

  يف املائة. ٨٧,٣لة السنة األوىل من فترة السنتني السابقة، فكانت نسبة التنفيذ املسجَّ
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ماليني يورو، تتألف مـن خمصَّصـات    ٣,٩خمصَّصات بقيمة  ٢٠١٧لت إىل عام وقد ُرحِّ  -٣
  .٢٠١٦اة يف هناية عام ن التزامات غري مصفَّقة وأيضاً مغري منفَ

مليــون  ٦٣,٣ويف مســتهل الســنة الثانيــة مــن فتــرة الســنتني، ُرصــدت خمصَّصــات بقيمــة     -٤
صـرف أوليـة حبسـب بنـود امليزانيـة و/أو أوجـه اإلنفـاق الرئيسـية، تيسـرياً          يورو. وهذا ميثـل عتبـة   

مـن   سـة سـري األنشـطة اخلاصـة بكـل فئـة      لتوافر متويل كـاف يف بدايـة السـنة الثانيـة وضـماناً لسال     
  فئات امليزانية املطلوبة.

 ٥٨,١مليون يـورو، مبـا يعـادل     ٨٠,٨، بلغ حجم اإلنفاق ٢٠١٧آذار/مارس  ٣١ويف   -٥
ائة من إمجايل ميزانية فترة السنتني. ومتاثل هـذه املؤشـرات مؤشـرات فتـرة السـنتني السـابقة،       يف امل

مـا   أي ،مليـون يـورو   ٨٢,٧بلغـاً مقـداره   م ٢٠١٥آذار/مـارس   ٣١حيث بلغ حجم اإلنفاق يف 
  يف املائة من إمجايل ميزانية فترة السنتني. ٥٦,٢يعادل 

  
  امليزانية التشغيلية  -باء  

  
مليــون يـورو مبــا يتوافـق مــع اإليــرادات    ١٥,١خمصَّصـات بقيمــة   ٢٠١٦عــام ُرصـدت يف    -٦

، بلــغ صــايف حجــم ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب  ٣١عــة مــن اســترداد تكــاليف الــدعم. ويف املتوقَّ
  يف املائة من صايف تقديرات امليزانية التشغيلية املعتمدة. ٩٠,٥مليون يورو، مبا ميثل  ١٥,٢اإلنفاق 

خمصَّصات بقيمة مليـون يـورو، تتـألف مـن خمصَّصـات غـري        ٢٠١٧ىل عام لت إوقد ُرحِّ  -٧
  .٢٠١٦اة يف هناية عام قة وأيضاً من التزامات غري مصفَّنفَم
مليـون يـورو، ويعـادل هـذا      ١٥,٥، ُخصِّـص مبلـغ إضـايف قـدره     ٢٠١٧ويف مطلع عـام    -٨

امج وامليـزانيتني إذا مـا أُخـذت    يف املائة من التقديرات املدرجة يف الصيغة املعتمدة للربنـ  ٩٠املبلغ 
يف االعتبــار مجيــع فئــات بنــود امليزانيــة. وقــد ُصــرفت خمصَّصــات تكــاليف املــوظفني علــى أســاس   

مليـون   ٠,٧مالك املوظفني العاملني يف املنظمة، يف حني اشتمل املخصَّـص املصـروف علـى مبلـغ     
  يورو للتكاليف غري املتصلة باملوظفني.

مليــون  ١٩,٥، بلــغ حجــم اإلنفــاق مــن امليزانيــة التشــغيلية  ٢٠١٧آذار/مــارس  ٣١ويف   -٩
 ٣١مليـون يـورو يف    ١٨,٥ا يف فترة السنتني السـابقة، فقـد بلـغ حجـم اإلنفـاق املنـاظر       يورو. أمَّ

  .٢٠١٥آذار/مارس 
مليــون دوالر، شــاملةً  ١٧٨,٦، بلغــت نفقــات أنشــطة التعــاون الــتقين  ٢٠١٦ويف عــام   -١٠

قيمة اإليرادات املتأتية من اسـترداد تكـاليف الـدعم واملصـادر املتنوعـة      االلتزامات. يف حني بلغت 
، بلغـت  ٢٠١٧مليـون يـورو. وخـالل الربـع األول مـن عـام        ١٦,٩األخرى خـالل العـام نفسـه    

ــتقين    ــا يف ذلــك االلتزامــات، يف حــني بلغــت     ٧٠,٦نفقــات أنشــطة التعــاون ال ــون دوالر، مب ملي
  ماليني يورو. ٦,٠خالل تلك الفترة  اإليرادات املتأتية من تكاليف الدعم

  
  إدارة املباين  -جيم  

  
مليون يـورو مـع مبلـغ إضـايف قـدره       ٢٦,٣خمصَّص قدره  ٢٠١٦ُرصد إلدارة املباين يف عام   - ١١

  . وجيري تنفيذ ميزانية إدارة املباين وفقاً خلطة العمل السارية.٢٠١٧مليون يورو يف عام  ٢٦,١
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مليـون يـورو مقارنـة مببلـغ      ٣٥,٣زهـاء   ٢٠١٧آذار/مارس  ٣١وبلغ حجم اإلنفاق يف   -١٢
يف  ٦٧,٣مليون يورو خالل الفتـرة نفسـها مـن فتـرة السـنتني السـابقة. وميثـل هـذا املبلـغ           ٣٣,٣

  إلدارة املباين يف ميزانية فترة السنتني. صاملخصَّاملائة من إمجايل حجم اإلنفاق 
    

  املقرَّرةاالشتراكات   -ثالثاً  
  

  املبالغ احملصَّلة  -ألف  
  

نـها  دت اشـتراكاهتا كاملـةً مخسـاً وثالثـني دولـة، بي     بلغ جمموع الـدول األعضـاء الـيت سـدَّ      -١٣
دت سـتون دولـة عضـواً، منـها اثنتـا عشـرة دولـة مـن أقـل          . وسـدَّ مخس دول من أقل البلدان منـوا 

رة عـن عـام   تسـوياهتا يف حسـاب اشـتراكاهتا املقـرَّ    دت ، جزءاً مـن اشـتراكاهتا و/أو قُيِّـ   منواالبلدان 
املبـــالغ احملصَّـــلة يف الفتـــرة مـــن كـــانون الثاين/ينـــاير إىل آذار/مـــارس  ١. ويبـــيِّن اجلـــدول ٢٠١٧
  عة حسب قوائم الدول.، موز٢٠١٧َّ

  
  ١اجلدول 

  ٢٠١٧املبالغ احملصَّلة، من كانون الثاين/يناير إىل آذار/مارس 
  (مباليني اليوروهات)

 اجملموعالسابقة السنواتعن  يةاجلار السنةعن  قائمة الدول*
 ١,٨٥ ٠,٣٤ ١,٥١ ألف
 ١١,٥٩ ٠,٠٠ ١١,٥٩ باء
 ٤,٥٤ ٤,٤١ ٠,١٣ جيم
 ٤,٦٤ ٠,٠٧ ٤,٥٧ دال

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ أخرىدول 
 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ الواليات املتحدة األمريكية

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ يوغوسالفيا (سابقاً)
 ٢٢,٦٢ ٤,٨٢ ١٧,٨٠ اجملموع

  .PBC.33/11حسبما وردت يف الوثيقة   *  
    

  االشتراكات غري املسدَّدة  -باء  
  

 ٣١الً حبالة االشتراكات املقـرَّرة غـري املسـدَّدة حـىت     يتضمن مرفق هذه الوثيقة بياناً مفصَّ  -١٤
املســدَّدة حــىت األنصــبة املقــرَّرة ومبــالغ االشــتراكات غــري  ٢. ويبــيِّن اجلــدول ٢٠١٧آذار/مــارس 

 التاريخ املذكور، موزَّعة حسب قوائم الدول.
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  ٢اجلدول 
    ٢٠١٧آذار/مارس  ٣١األنصبة املقرَّرة ومبالغ االشتراكات غري املسدَّدة حىت 

 قائمة الدول*
جدول األنصبة املقرَّرة 

 (بالنسبة املئوية)

 مباليني اليوروهات
 السنةعن 
 يةاجلار

 السنواتعن 
 اجملموع السابقة

 ١٧,٩٧ ٤,٢٢ ١٣,٧٥ ٢٢,٣٧٩ ألف
 ٢٦,٢١ ٠,٠٠ ٢٦,٢١ ٥٥,٤٢١ باء
 ١٨,٠٠ ١٠,١٧ ٧,٨٣ ١١,٦٨٣ جيم
 ٣,٢٤ ٢,١٤ ١,١٠ ٨,٣٢١ دال

 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠١ أخرىدول 

 ٦٥,٤٢ ١٦,٥٣ ٤٨,٨٩ ٩٧,٨٠٥ اجملموع الفرعي

 ٦٩,٠٧ ٦٩,٠٧ ٠,٠٠  الواليات املتحدة األمريكية
 ٢,٠٨ ٢,٠٨ ٠,٠٠  (سابقاً) يوغوسالفيا

١٣٦,٥٧ ٨٧,٦٨ ٤٨,٨٩ ٩٧,٨٠٥ اجملموع
  .PBC.33/11حسبما وردت يف الوثيقة   *  
    

  حقوق التصويت  -رابعاً  
  

دولةً عضـواً معلقـة يف    ٤٥مثلما هو مبيَّن يف املرفق هبذه الوثيقة، كانت حقوق تصويت   -١٥
(ب) مـن النظـام املـايل.     ٥-٥والبنـد  مـن الدسـتور    ٢-٥، وفقـاً للمـادة   ٢٠١٧آذار/مارس  ٣١

بلــداً معلقــة يف الوقــت نفســه مــن العــام املاضــي. ويبــيِّن   ٤٨وباملقارنــة، كانــت حقــوق تصــويت 
 حالة حقوق التصويت يف خمتلف أجهزة تقرير السياسات. ٣اجلدول 

  
  ٣اجلدول 

 ٢٠١٧آذار/مارس  ٣١حالة تعليق حقوق التصويت، يف 
  

 أعضاء
 عدد األعضاء

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ٤٧ ٤٨ ٤٥ املؤمتر العام

 ١ ٣ ١ جملس التنمية الصناعية
 ١ ١ ٠ امج وامليزانيةنجلنة الرب

    
، جيــب عليهــا أن ٢٠١٧هـا يف التصــويت لسـنة   ولكـي َتســتردَّ هـذه الــدول األعضــاء حقَّ    -١٦
رأس والسـنوات السـابقة، مبـا يف ذلـك سـلف صـندوق        ٢٠١٤د كامل اشتراكاهتا عن سـنة  تسدِّ

. ويبلــغ احلــد األدىن ٢٠١٥املــال املتــداول، وأن تســدد كــذلك جــزءاً مــن اشــتراكاهتا عــن ســنة   
  يورو. ٦ ١٢١ ٩٠٠جملموع املبلغ الذي يتعني على هذه الدول تسديده 

    

 خطط السداد املتعدِّدة السنوات  -خامساً  
  

اتفاقـات لوضـع خطـط    بإجياز الوضع احلايل للدول األعضاء اليت أبرمـت   ٤يبيِّن اجلدول   -١٧
ه األمانـة بـاجلهود الكـبرية الـيت بذلتـها      سداد من أجل تسوية اشتراكاهتا املقررة غري املسدَّدة. وتنوِّ
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طـط السـداد   ت مـا عليهـا مـن التزامـات وواجبـات وفقـاً ملـا تـنص عليـه خ         الدول األعضاء اليت أدَّ
رات علـى النظـر يف تقـدمي    ا متـأخِّ ع األمانة الدول األعضاء األخـرى الـيت عليهـ   اخلاصة هبا. وُتشجِّ

 ة غري املسدَّدة تقليصاً مطرداً.خطط سداد لتقليص اشتراكاهتا املقرَّر
  

  ٤اجلدول 
  ٢٠١٧آذار/مارس  ٣١الوضع يف  -خطط السداد 

  (املبالغ باليوروهات)

الدولة 
 العضو

إمجايل 
املتأخرات 
املشمولة 
 باخلطة*

املبالغ غري 
املسددة حىت 

٣١/٣/
٢٠١٧ 

املبالغ 
املستلمة/ 
املستحقة 

 ٢٠١٧  يف
 املدة/

 بالسنوات

القسط 
املستحق يف 

 ٢٠١٧عام 
 (الشهر)

القسط 
املستحق

املبلغ 
  املدفوع
يف عام 
٢٠١٧ 

 جمدول الثاين أيلول/سبتمرب ١٠ ٥٨ ٢٠٨ ٤٤٨ ٧٢٠ ٩٢٢ ٦٠٤ أرمينيا
 جمدول السابع أيلول/سبتمرب ٧١ ١٠ ٧٢٧ ١٣٦ ٥٣٠ ٢٨٠ ٧٤٢كوستاريكا
     ١٢٩ ٩٣٥ ٨٥١ ٧٧٥ ١ ٢٠٣ ٣٤٦ اجملموع

 إمجايل املتأخرات يف وقت توقيع اخلطة.  *
    

  ة على الدول السابقة العضويةرات املستحقَّاملتأخِّ  -سادساً  
  

 ٦٩ ٠٦٨ ٨٨٧ة لليونيـدو علـى الواليـات املتحـدة األمريكيـة      رات املسـتحقَّ بلغت املتـأخِّ   -١٨
ــورو ( ــا بلغــــت ١٩٩٦-١٩٩٤يــ ــأخِّ )، فيمــ ــاملتــ ــابقة  تحقَّرات املســ ــالفيا الســ ــى يوغوســ ة علــ
  رات.). وتعمل األمانة على حتصيل هذه املتأخ٢٠٠١ِّ- ١٩٩٠يورو ( ٢ ٠٨١ ٥٩٩

    

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣١أرصدة االعتمادات غري املنفقة يف   -سابعاً  
  

يـورو،   ١ ٤١٠ ٢٥٢يورو من إمجايل املبلغ القابل للتوزيع وقـدره   ٥٢ ٥٧١أُتيح مبلغ   -١٩
ألغــراض خمتلفــة، علــى النحــو املبــيَّن يف اجلــدول التــايل. وتنازلــت طوعــاً ســت دول أعضــاء عــن   

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

صندوق التنمية الصناعية التابع لالحتاد  ٢٩ ٦٢٩ الروسياالحتاد 
 برامج التعاون التقين ١٠ ٤٨٥ بولندا
 صندوق التنمية الصناعية التابع لتايلند ٢ ٨٨٠ تايلند
 حساب خاص لألنشطة الرئيسية ٨ ١٥٢ تركيا
 حساب خاص لألنشطة الرئيسية ١ ٢٩٩ الفلبني
الغرض لصندوق التنمية تربع خمصَّص   ١٢٦  ناميبيا
 ٥٢ ٥٧١ اجملموع

    

  يف املستقبل قةأرصدة االعتمادات غري املنفَمعاملة   -ثامناً  
  

) وصـفاً  GC.14/18ن تقرير قدَّمه املدير العام إىل املؤمتر العام يف دورته الرابعة عشـرة ( تضمَّ  -٢٠
بعة سـابقاً يف  للسجل التارخيي واملمارسات املتَّلإلطار التنظيمي لتوزيع األرصدة غري املُنفقة وعرضاً 

هذا الشأن، واقترح بضعة جماالت ميكن أن ُتستخدم فيها تلك األرصدة غري املنفقـة لتـدعيم بـرامج    
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، قد "شجَّع ٢٠١١اليونيدو. وكان املؤمتر العام يف دورته نفسها املعقودة يف كانون األول/ديسمرب 
نيـة التخلـي طواعيـةً عـن حصصـها يف أرصـدة االعتمـادات غـري         الدول األعضاء على النظر يف إمكا

  ).١٤-/م١٤-ر م عقرَّقة الستخدامها من أجل تدعيم برامج اليونيدو" (املاملُنفَ
، الــيت قــدَّمها إىل املــؤمتر العــام يف دورتــه اخلامســة   GC.15/14وأبلــغ املــدير العــام، يف الوثيقــة    - ٢١

ــادات غــري      ــغ أرصــدة االعتم ــع يف    عشــرة، عــن مبل ــيت أصــبحت متاحــة للتوزي ــة وال ــانون  ١املُنفقَ ك
ــاير  ــا       ٢٠١٤الثاين/ين ــيت ميكــن أن تســتخدم فيه ــر نفســه أيضــاً حتــديثاً للمجــاالت ال . وعــرض التقري

- ع  م  رهاحلصص املتنازل عنها طواعية من تلـك األرصـدة. وشـجَّع املـؤمتر، يف الفقـرة (ح) مـن مقـرَّ       
النظــر يف التنــازل طواعيــة عــن حصصــها يف أرصــدة  ، مــرة أخــرى "الــدول األعضــاء علــى١٣- /م١٥

  االعتمادات غري املُنفَقة من أجل تدعيم برامج اليونيدو و/أو متويل تكاليف االحتفاظ حبيز املكاتب".
، املعنونـة "إدخـال حتسـينات علـى إطـار اإلدارة      IDB.43/5-PBC.31/5كما تناولت الوثيقـة    -٢٢

يتَّخـذ   أرصدة االعتمادات غري املُنفَقـة. ومل  معاملةموحداً يف املالية" هذا املوضوع إذ طرحت هنجاً 
ــس يف مقــرَّ  موقفــاً مــن التوحيــد املقتــرح، لكنــه يف الفقــرة (ي)       ٦-/م٤٣-ره رقــم م ت صاجملل

مــن النظــام املــايل يــنصُّ يف فقرتيــه (ب) و(ج) علــى أن ُتقيَّــد أرصــدة         ٢-٤"اســتذكر أنَّ البنــد  
حلساب الدائن للدول األعضاء مبا يتناسب مع اشـتراكاهتا املقـرَّرة". ويف   االعتمادات غري املُنفَقة يف ا

الفقــرة (ك) مــن املقــرر نفســه "أعــاد [اجمللــس] التأكيــد علــى الشــواغل املتعلقــة بالتــأخُّر يف تســديد   
االشتراكات املقرَّرة، مما يعيق استخدامها يف غرضها األصـلي، ودعـا الـدول األعضـاء إىل مضـاعفة      

  جل الرد يف الوقت املناسب بشأن معاملة حصصها من األرصدة غري املُنفَقة".جهودها من أ
الصـادرة يف   PBC.27/CRP.5وفيما يتعلق بوثائق الدورات، قدَّمت ورقة االجتمـاع رقـم     -٢٣
حملـة عامـة قانونيـة وتارخييـة شـاملة علـى املوضـوع، واشـتملت علـى مرفـق            ٢٠١١أيار/مايو  ١١

  رات وقرارات املؤمتر العام السابقة املتعلقة باألرصدة غري املنفقة.  نصوص مقرَّ حيتوي
امج وامليزانيـة  نـ ووفقاً للـرأي السـائد أثنـاء مناقشـات الـدورة احلاديـة والـثالثني للجنـة الرب          -٢٤

والدورة الثالثة واألربعني للمجلس، يطرح املقترح احلـايل املقـدَّم مـن املـدير العـام تعـديالت علـى        
من النظام املايل. ويف ضوء القيود اليت تواجههـا اليونيـدو فيمـا يتعلـق بامليزانيـة       ٢-٤د صياغة البن

بــالتوازي مــع الطلــب املتزايــد بــاطراد علــى خــدماهتا ومــع والياهتــا املعــزَّزة يف إطــار خطــة التنميــة  
أن  والعقــد الثالــث للتنميــة الصــناعية ألفريقيــا، لعــلَّ الــدول األعضــاء تــود  ٢٠٣٠املســتدامة لعــام 

  تنظر يف هذا املقترح باعتباره أحد التدابري املهمة لتحسني االستقرار املايل للمنظمة.
 

  التعاريف    
نفَقـة الفـرق بـني اعتمـادات امليزانيـة العاديـة والنفقـات        ُيقصد بأرصدة االعتمادات غري املُ  -٢٥

رة أو ات املقـرَّ الفعلية منها. وتنشـأ هـذه األرصـدة نتيجـة لعـدم سـداد الـدول األعضـاء لالشـتراك         
  ر يف سدادها خالل فترة السنتني، مما يؤدي إىل قصور يف تنفيذ الربنامج املقرَّر.التأخُّ
قـة للنظـام املـايل، حيـث ُيشـار إىل هـذه األرصـدة فيـه         نفَاألرصـدة غـري املُ   معاملـة ضع ختو  -٢٦

صـيغته احلاليـة يف   مـن النظـام املـايل ب    ٢-٤بعبارة أرصدة االعتمادات غري املستعملة. وينص البنـد  
فقرتيه (ب) و(ج) على أن ُتقيَّد أرصدة االعتمادات غـري املسـتعملة حلسـاب الـدول األعضـاء مبـا       
 يتناســب مــع اشــتراكاهتا املقــرَّرة (أْي وفقــاً جلــدول األنصــبة املقــرَّرة علــى كــل منــها). علمــاً بــأنََّ 
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السـنتني الـيت يقتـرن هبـا القيـد يف       الدول األعضاء الـيت سـدَّدت اشـتراكاهتا املقـرَّرة بالكامـل لفتـرة      
  احلساب الدائن هي وحدها اليت حيق هلا أن تقيَّد األرصدة حلساهبا.

نفَقـة، فثمـة مصـدران خمتلفـان     ورغم أنَّ النظـام املـايل املعـين ال مييِّـز بـني األرصـدة غـري املُ         -٢٧
  اختالفاً كبرياً هلذه األرصدة.

 
  املاضيةرات فترة السنتني حتصيل متأخِّ    

قات حالت دون سدادها لالشتراكات املقـرَّرة يف الوقـت   تعرَّضت عدة دول أعضاء ملعوِّ  -٢٨
احملدَّد خالل فترات خمتلفة من فتـرات السـنتني. وعنـدما تصـبح هـذه الـدول األعضـاء قـادرة مـرة          

سـداد متعـدِّدة    أخرى على الوفاء بالتزاماهتا املالية، تسدِّد متأخراهتا يف هناية املطاف يف إطار خطة
الســنوات. وتتلقــى اليونيــدو هــذه االشــتراكات بعــد انتــهاء فتــرات الســنتني الــيت تقتــرن هبــا هــذه   
املبالغ. ويف الفترة اليت تظل فيها االشتراكات قائمة دون سداد، ال يكون أمـام املـدير العـام خيـار     

  للتهديد. سوى تقليص الربامج املقرَّرة لكي ال يتعرض االستقرار املايل للمنظمة
 

  الفائض النقدي يف هناية فترة السنتني    
بعد عام من هناية فترة السنتني، قد تتجاوز املبالغ النقدية احملصَّلة مـن اسـتالم االشـتراكات      -٢٩

  املقرَّرة ومن مصادر اإليرادات األخرى مستوى اإلنفاق. وُيسمى هذا بالفائض النقدي.
يؤديــا إىل حتقيــق فــائض نقــدي ومهــا: (أ) مــدفوعات   وهنــاك ســببان رئيســيان ميكــن أن    -٣٠

بعبـارة   علـق هبـا)، أي  رة (ولكنـها ال تـزال ضـمن فتـرة السـنتني الـيت تت      االشتراكات املقـرَّرة املتـأخِّ  
قـة  لسـنتني، أو (ب) الوفـورات املتحق  أخرى االشتراكات املستلمة خالل الربع األخري مـن فتـرة ا  

  يف سياق تنفيذ الربامج املقرَّرة.
  

   من النظام املايل ٢- ٤التعديالت املقترحة على البند     
سعياً إىل حل املسألة األكثر إثارة للخالف، يقترح املدير العام إدخـال التعـديالت التاليـة      -٣١

  من النظام املايل: ٢-٤على البند 
  :٢-٤البند 

  سنتني املقترنة هبا؛تكون اعتمادات امليزانية العادية متاحة لعقد االلتزامات خالل فترة ال  (أ)  
تظــل اعتمــادات امليزانيــة العاديــة متاحــة ملــدة اثــين عشــر شــهراً بعــد انتــهاء فتــرة     (ب)  

مـة  لتزامات املتعلقة بالسـلع املـورَّدة واخلـدمات املقدَّ   السنتني املقترنة هبا، بقدر ما يتطلبه الوفاء باال
ق يف فتـرة السـنتني تلـك. وُيسـلَّم     خالل فترة السنتني تلك ولتصفية أيِّ التزام قـانوين آخـر مسـتح   

ــري          ــادات غ ــرة الســنتني [رصــيد االعتم ــة لفت ــة األوىل التالي ــنة املالي ــة الس ــدول األعضــاء يف هناي لل
اشتراكات مـن األعضـاء    رة السنتني، بعد أن ُتخصم منه أيُّيف هناية فت الفائض النقدياملستعمل] 

حلساب الدول األعضاء حبصـص تتناسـب مـع    د مدفوعة، ويقيَّ تتعلق بفترة السنتني تلك تظل غري
  (د) من النظام املايل؛ ٢-٥(ج) و  ٢-٤ألحكام البندين  رة وذلك وفقاًاشتراكاهتا املقرَّ

يف هناية فترة االثين عشر شهراً املشار إليها يف الفقـرة الفرعيـة (ب) أعـاله، ُيبلِّـغ       (ج)  
يد املتبقــي عندئــٍذ مــن أيــة اعتمــادات املــدير العــام ُمراجــع احلســابات اخلــارجي بالتفصــيل [بالرصــ
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لفحصـه ومراجعتـه. ويسـلَّم هـذا، بعـد أن ختصـم        بالفـائض النقـدي  مستبقاة من امليزانية العاديـة]  
ــرة الســنتني الــيت تتصــل      ــة اشــتراكات مــن األعضــاء تتعلــق بفت ــه أي غــري  هبــا االعتمــادات تظــل من

قـرَّرة يف هنايـة السـنة املاليـة الثانيـة      مدفوعة، إىل الدول األعضاء حبصص تتناسب مع اشـتراكاهتا امل 
 التالية لفترة السنتني اليت تقترن هبا االعتمادات، على أال يسـلَّم أيُّ عضـو حصـته مـن الرصـيد إالَّ     
بعد استيفاء ما قد يكون عليه من التزامات معلقـة جتـاه املنظمـة يف إطـار امليزانيـة العاديـة. ويلغـى        

د  املعنية، أو يرحَّـل كـالتزام يقيَّـ   ار امليزانية العادية لفترة السنتنيعندئذ أيُّ التزام غري مصفى يف إط
  على االعتمادات اجلارية إذا ظل االلتزام قائماً.

ُتقيَّــد يف احلســاب اخلــاص للتربعــات لألنشــطة األساســية أيُّ اشــتراكات ُتتســلَّم    (د)  
زائـدة عـن نفقـات فتـرة السـنتني      رات فتـرة السـنتني املاضـية وتكـون     خالل فترة السنتني من متأخِّ

ذات الصلة، ما مل توعز الدولة العضو حتديـداً بتخصـيص حصـتها مـن املبلـغ إىل حسـاهبا الفرعـي        
  يف صندوق التنمية الصناعية أو صندوق التجهيز.

ويســتند التعــديل املقتــرح أعــاله إىل الفــرق اجلــوهري بــني الفــائض النقــدي ومــدفوعات     -٣٢
بتكلفة أقل ومن مث يلـزم إعـادة    ُنفِّذتعين األول عادةً أنَّ الربامج املعتمدة رات. ففي حني ياملتأخِّ

رات إىل اشـتراكات مـن فتـرات سـنتني     الفائض النقدي للدول األعضـاء، تشـري مـدفوعات املتـأخِّ    
مما حال دون التنفيذ الكامل للـربامج املعتمـدة. وبوضـع هـذه املبـالغ يف احلسـاب        ُتسدَّدماضية مل 
أ هلـا يف امليزانيـة وفقـاً    ربعات لألنشطة األساسـية، ميكـن متويـل األنشـطة األساسـية املهيَّـ      اخلاص للت

  لربنامج العمل املعتمد اخلاص باملنظمة.
    

  اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  -تاسعاً  
  

 مشروع املقرَّر التايل: باعتمادلعلَّ اللجنة تود أن تنظر يف توصية اجمللس   -٣٣

  التنمية الصناعية:"إنَّ جملس   
، مبـا يف  IDB.45/4-PBC.33/4حييط علماً باملعلومات الـواردة يف الوثيقـة     (أ)    

لتعزيـز االسـتقرار    نظـام املـايل والـذي ُيعتـرب ضـروريا     ذلك التعديل املقترح إدخاله علـى ال 
  املايل للمنظمة؛

ــد       (ب)     ــيت مل تســدِّد بع ــدول الســابقة العضــوية ال ــدول األعضــاء وال  حيــث ال
رات السـنوات  اشتراكاهتا املقرَّرة، مبا يف ذلك سلف صندوق رأس املـال املتـداول ومتـأخِّ   

  السابقة، على سدادها دون إبطاء؛
يطلــب إىل املــدير العــام أن يواصــل بــذل اجلهــود والتواصــل مــع الــدول    (ج)    

  األعضاء والدول السابقة العضوية من أجل حتصيل املتأخرات؛
إىل املؤمتر العـام يف دورتـه السـابعة عشـرة التعـديل املقتـرح        يقرِّر أن يقدِّم  (د)    

، لغـرض  IDB.45/4-PBC.33/4مـن الوثيقـة    ٣١على النظام املايل لليونيدو واملبيَّن يف الفقرة 
  ".وإقرارهالنظر فيه 
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  املرفق
  

  حالة االشتراكات املقرَّرة يف امليزانية العادية     
  (باليوروهات)    

    
  ٢٠١٧آذار/مارس  ٣١احلالة يف     

  

 الدولة العضو
االشتراكات املقرَّرة 

 غري املسدَّدة 

املستحقة املبالغ 
لصندوق رأس 
 املال املتداول

  إمجايل 
 املستحقات

   السنة اليت بدأ فيها
 السدادعدم 

  حقوق 
 (أ) التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ االحتاد الروسي
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٧٠٩ ٦ ٠ ٧٠٩ ٦ إثيوبيا

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٢١٣ ٤٥ ٠ ٢١٣ ٤٥ أذربيجان
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٨٠٨ ٤٨٦ ٠ ٨٠٨ ٤٨٦ األرجنتني
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ األردن
 خطة سداد نعم (جزئيا) ١٩٩٥ ٧٢٠ ٤٤٨ ٠ ٧٢٠ ٤٤٨ أرمينيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ إريتريا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٠٧٣ ٣٤٧ ٣ ٠ ٠٧٣ ٣٤٧ ٣ إسبانيا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٦٩٩ ٤٤٦ ٠ ٦٩٩ ٤٤٦ إسرائيل

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٨٠١ ٤ ٠ ٨٠١  ٤ أفغانستان
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٠١٦ ٤٧ ٠ ٠١٦ ٤٧ إكوادور
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ١٧٣ ١٠ ٠ ١٧٣ ١٠ ألبانيا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ١٩٤ ٠٠٦ ٤ ٠ ١٩٤ ٠٠٦ ٤ أملانيا

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٥٦٨ ٦٧٣ ٠ ٥٦٨ ٦٧٣ اإلمارات العربية املتحدة
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٦٥٠ ٣٩١ ٠ ٦٥٠ ٣٩١ إندونيسيا

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ أنغوال
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٨٠٨ ٥٨ ٠ ٨٠٨ ٥٨ أوروغواي
 ٨٥٠ ٤٤٨ ال (جزئيا) ١٩٩٧ ٠٥٢ ٥٠٠ ٠ ٠٥٢ ٥٠٠ أوزبكستان

 ٧٧٠ ١٦ ال (جزئيا) ٢٠١٢ ٤٤١ ٣٧ ١٢ ٤٢٩ ٣٧ أوغندا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ١٢٥ ١٠٦ ٠ ١٢٥ ١٠٦ أوكرانيا

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٥ ٧٨٩ ٢٢٤ ١ ٠ ٧٨٩ ٢٢٤ ١ اإلسالمية)–إيران (مجهورية
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ أيرلندا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٨٩٥ ٩٩٥ ٤ ٠ ٨٩٥ ٩٩٥ ٤ إيطاليا

 ١٠٠ ٣٩ ال (جزئيا) ٢٠٠٣ ٥٣١ ٥٣ ١١١ ٤٢٠ ٥٣ بابوا غينيا اجلديدة
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٦ ٣٧٦ ١٦ ٠ ٣٧٦ ١٦ باراغواي
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٦ ٢١٣ ٩٦ ٠ ٢١٣ ٩٦ باكستان
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ١٣٦ ٨٣ ٠ ١٣٦ ٨٣ البحرين
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٥ ٣٠٩ ١٥٩ ٩ ٠ ٣٠٨ ١٥٩ ٩ الربازيل
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٦ ٠١١ ١٥ ٠ ٠١١ ١٥ بربادوس
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بلغاريا
 ٩٣٠ ال (جزئيا) ٢٠١٣ ٨٥٧ ٢ ٠ ٨٥٧ ٢ بليز

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٧٠٤ ٦ ٠ ٧٠٤ ٦ بنغالديش
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٦ ١٣٧ ٥٤ ٠ ١٣٧ ٥٤ بنما
 ٨٣٠ ٩ ال (جزئيا) ٢٠١٢ ٠٩١ ٢٠ ٠ ٠٩١ ٢٠ بنن

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٤٨٥ ٠ ٤٨٥ بوتان
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بوتسوانا

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٥ ٠٩٣ ٩ ٠ ٠٩٣ ٩ وسبوركينا فا
 ٥٥٠ ٤٧ ال (جزئيا) ١٩٩٥ ٤٨٣ ٤٩ ٠ ٤٨٣ ٤٩ بوروندي

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٠٦٤ ١٧ ٠ ٠٦٤ ١٧ البوسنة واهلرسك
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ بولندا

 ١٣٠ ١٩ ال (جزئيا) ٢٠١٤ ٤٣٣ ٣٩ ٠ ٤٣٣ ٣٩ املتعددة القوميات)- بوليفيا (دولة
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٦٤٦ ٩٤ ٠ ٦٤٦ ٩٤ بريو

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٠٦٨ ٦٢ ٠ ٠٦٨ ٦٢ بيالروس
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 الدولة العضو
االشتراكات املقرَّرة 

 غري املسدَّدة 

املستحقة املبالغ 
لصندوق رأس 
 املال املتداول

  إمجايل 
 املستحقات

   السنة اليت بدأ فيها
 السدادعدم 

  حقوق 
 (أ) التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ تايلند
 ١٠٠ ٧٠ ال (جزئيا) ٢٠١٢ ٨٨٠ ١٣٥ ٠ ٨٨٠ ١٣٥ تركمانستان

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ تركيا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٦٨٣ ٤٣ ٠ ٦٨٣ ٤٣ ترينيداد وتوباغو

 ٢٧٠ ١٠٧ ال ١٩٩١ ٣٦٣ ١١٣ ١٤٩ ٢١٤ ١١٣ تشاد
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٩٤٧ ٤٣٤ ٠ ٩٤٧ ٤٣٤ تشيكيا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٠ ٠ ٠ توغو
 ٣٤٠ ٢ ال (جزئيا) ٢٠١٢ ٢٦٤ ٤ ٧٤ ١٩٠ ٤ توفالو
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٦ ٥٢٣ ٤٩ ٠ ٥٢٣ ٤٩ تونس
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٥٠٢ ٠ ٥٠٢ تونغا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ ليشيت–تيمور

 ٦٢٠ ٣٧ ال (جزئيا) ٢٠١٣ ٧٨٧ ٦٢ ٠ ٧٨٧ ٦٢ جامايكا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ اجلبل األسود

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٠٠٤ ١٥٤ ٠ ٠٠٤ ١٥٤ اجلزائر
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ١٧٥ ١٦ ٠ ١٧٥ ١٦ هاماجزر الب

 ٩٨٠ ١٤٢ ال ١٩٨٦ ٩٠٦ ١٤٤ ٧ ٨٩٩ ١٤٤ جزر القمر
 ٠ نعم ٢٠١٥ ١٥٧ ٢ ٧٤ ٠٨٣ ٢ جزر مارشال

 ٨٠٠ ١١٩ ال ١٩٨٩ ٧٢٧ ١٢١ ٧ ٧٢٠ ١٢١ مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٧٥٠ ١٠ ال (جزئيا) ٢٠١٣ ٤٣١ ٣١ ٠ ٤٣١ ٣١ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٧٠٠ ٦٩٧ ال (جزئيا) ١٩٨٩ ٧٧٦ ٨٠٦ ٠ ٧٧٦ ٨٠٦ اجلمهورية الدومينيكية

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٥٥٧ ٣٩ ٠ ٥٥٧ ٣٩ اجلمهورية العربية السورية
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٥٩٨ ٢٤٧ ٢ ٠ ٥٩٨ ٢٤٧ ٢ مجهورية كوريا

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٤٧٠ ٦ ٠ ٤٧٠ ٦ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 ١٨٠ ١٥٩ ال (جزئيا) ١٩٨٩ ٤٣٥ ١٦٩ ٧٤ ٣٦١ ١٦٩ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 ٦٢٠ ٣٧ ال (جزئيا) ٢٠٠٩ ٥٤٦ ٦٤ ٥٨ ٤٨٨ ٦٤  سابقاًمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٤١٠ ٣ ٠ ٤١٠ ٣ مجهورية مولدوفا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ جنوب أفريقيا

 ٥٦٠ ٦٣٢ ١ ال (جزئيا) ١٩٩٢ ٧٢٢ ٦٥٦ ١ ٥٩٤ ١٢٨ ٦٥٦ ١ جورجيا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٦٨٢ ٠ ٦٨٢ جيبويت

 ٩٥٠ ٦ ال (جزئيا) ٢٠٠٦ ٨٧٨ ٨ ٠ ٨٧٨ ٨ دومينيكا
 ٠٤٠ ٣ ال (جزئيا) ٢٠١٢ ١٣٣ ٩ ٠ ١٣٣ ٩ رواندا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٢٠٧ ٢٥٥ ٠ ٢٠٧ ٢٥٥ رومانيا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٥ ٢٣٢ ٢٠ ٠ ٢٣٢ ٢٠ زامبيا

 ٨٦٠ ١ ال (جزئيا) ٢٠١٤ ٩٤٩ ٧ ٠ ٩٤٩ ٧ زمبابوي
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ ساموا

 ٩٨٠ ١٤٢ ال ١٩٨٦ ٩٠٦ ١٤٤ ٧ ٨٩٩ ١٤٤ سان تومي وبرينسييب
 ٢٧٠ ١١٩ ال (جزئيا) ١٩٨٩ ١٩٧ ١٢١ ٧ ١٩٠ ١٢١ سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٦٨٢ ٠ ٦٨٢ سيسانت كيتس ونيف
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٦٢٨ ٠ ٦٢٨ سانت لوسيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سري النكا
 ٨٢٠ ٤٠٧ ال ١٩٨٨ ١٨٤ ٤٦٣ ٨٥١ ١ ٣٣٣ ٤٦١ السلفادور
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سلوفاكيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ سلوفينيا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٦ ٧٤١ ١٢ ٠ ٧٤١ ١٢ السنغال
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٨٣٣ ٢ ٠ ٨٣٣ ٢ سوازيلند
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٥ ١٥١ ١٨ ٦٢ ٠٨٩ ١٨ السودان
 ٦٦٠ ٧ ال (جزئيا) ٢٠١٣ ٠٨٦ ٢٢ ٠ ٠٨٦ ٢٢ سورينام
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ السويد
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٢٩٨ ١٧٦ ١ ٠ ٢٩٨ ١٧٦ ١ سويسرا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٥ ٨٧٧ ١ ٠ ٨٧٧ ١ سرياليون
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 الدولة العضو
االشتراكات املقرَّرة 

 غري املسدَّدة 

املستحقة املبالغ 
لصندوق رأس 
 املال املتداول

  إمجايل 
 املستحقات

   السنة اليت بدأ فيها
 السدادعدم 

  حقوق 
 (أ) التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٢٨٥ ٠ ٢٨٥ سيشيل
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٤٢٠ ٣٧٨ ٠ ٤٢٠ ٣٧٨ شيلي
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ صربيا

 ٩٨٠ ١٤٢ ال ١٩٨٦ ٩٠٥ ١٤٤ ٧ ٨٩٨ ١٤٤ الصومال
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٨٩٤ ٨٣٧ ٥ ٠ ٨٩٤ ٨٣٧ ٥ الصني

 ٦١٠ ٣٠ ال (جزئيا) ١٩٩٩ ٧٢٢ ٤٠ ٠ ٧٢٢ ٤٠ طاجيكستان
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٧٩١ ٧٦ ٠ ٧٩١ ٧٦ العراق
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٥٣٥ ١١٥ ٠ ٥٣٥ ١١٥ ُعمان
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٥ ١٦١ ٥٧ ٠ ١٦١ ٥٧ غابون
 ٧٥٠ ٦٦ ال (جزئيا) ١٩٩٤ ٦٧٧ ٦٨ ٠ ٦٧٧ ٦٨ غامبيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ غانا

 ٤٥٠ ١٧ ال (جزئيا) ١٩٩٩ ٣٨٤ ١٩ ٠ ٣٨٤ ١٩ غرينادا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ غواتيماال

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٦ ٧٨٣ ٠ ٧٨٣ غيانا
 ٩٠٠ ٤ ال (جزئيا) ٢٠١٢ ٨٣٢ ٦ ٠ ٨٣٢ ٦ غينيا

 ١٥٠ ٢٢ نعم (جزئيا) ٢٠١١ ٨٢٧ ٤٢ ١٤ ٨١٣ ٤٢ غينيا االستوائية
 ١١٠ ١٢٥ ال ١٩٨٨ ٠٣٧ ١٢٧ ٧ ٠٣٠ ١٢٧ بيساو- غينيا

 ٢٩٠ ٧٢ ال (جزئيا) ١٩٩٣ ٢١٦ ٧٤ ٠ ٢١٦ ٧٤ فانواتو
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ الفلبني

 ٣٠٠ ٧١٦ ال (جزئيا) ٢٠١٣ ١٢٦ ٨٨٣ ٢ ٨٧٦ ٢ ٢٥٠ ٨٨٠ ٢ البوليفارية)- فرتويال (مجهورية
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٧٤٦ ٥٨٢ ٠ ٧٤٦ ٥٨٢ فنلندا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٣٢٣ ٣ ٠ ٣٢٣ ٣ فيجي

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٣٦٥ ٤٧ ٠ ٣٦٥ ٤٧ فييت نام
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ قربص
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ١٢٤ ٢٣٧ ٠ ١٢٤ ٢٣٧ قطر

 ٨٦٠ ٣٠٣ ال (جزئيا) ١٩٩٤ ٨٠١ ٣٠٩ ٠ ٨٠١ ٣٠٩ قريغيزستان
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٦ ٨٣٩ ٠ ٨٣٩ كابو فريدي
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٧٨٢ ١٢٥ ٠ ٧٨٢ ١٢٥ كازاخستان
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٥ ٧٥٣ ٣٨ ٠ ٧٥٣ ٣٨ الكامريون
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٦٦٣ ١٤٢ ٠ ٦٦٣ ١٤٢ كرواتيا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٢٤٣ ٤ ٠ ٢٤٣ ٤ كمبوديا

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٠٣٩ ٦٦ ٠ ٠٣٩ ٦٦ كوبا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٦ ١٢٦ ٢٣ ٠ ١٢٦ ٢٣ كوت ديفوار
 خطة سداد نعم (جزئيا) ٢٠١٢ ٥٣٠ ١٣٦ ٠ ٥٣٠ ١٣٦ كوستاريكا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٥ ٩٤٠ ٨٧٤ ٠ ٩٤٠ ٨٧٤ كولومبيا
 ٣٣٠ ١٠ ال (جزئيا) ٢٠١٢ ٨٤٠ ٢٦ ٣ ٨٣٧ ٢٦ الكونغو
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ الكويت
   ٢٠١٦ ٤٣٨ ١ ٧٤ ٣٦٤ ١ كرييباس

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٦ ٤٣٧ ١٦ ٠ ٤٣٧ ١٦ كينيا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٦ ٠٢١ ٩١ ٠ ٠٢١ ٩١ لبنان

 ٠ نعم ٠ ٠ ٠ ٠ لكسمربغ
 ٠ نعم - ٦٨٢ ٠ ٦٨٢ ليربيا
 ٥٨٠ ١٢٠ ال (جزئيا) ٢٠١٤ ٨٣٩ ٦١١ ٠ ٨٣٩ ٦١١ ليبيا

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٦ ١٦٧ ١ ٠ ١٦٧ ١ ليسوتو
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ مالطة
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٧٧٥ ٤ ٠ ٧٧٥ ٤ مايل

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٢٣٠ ٣١٧ ٠ ٢٣٠ ٣١٧ ماليزيا
 ٤١٠ ٢ ال (جزئيا) ٢٠١٤ ٦٦٨ ١٢ ٠ ٦٦٨ ١٢ مدغشقر

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٦ ١٤٤ ٢٩٢ ٠ ١٤٤ ٢٩٢ مصر
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ املغرب

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ١٢١ ٠٧٣ ٢ ٠ ١٢١ ٠٧٣ ٢ املكسيك
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 الدولة العضو
االشتراكات املقرَّرة 

 غري املسدَّدة 

املستحقة املبالغ 
لصندوق رأس 
 املال املتداول

  إمجايل 
 املستحقات

   السنة اليت بدأ فيها
 السدادعدم 

  حقوق 
 (أ) التصويت

املبلغ األدىن الالزم 
سداده السترداد 
 حقوق التصويت

 ٠٨٠ ٢ ال (جزئيا) ٢٠١٤ ١٧٥ ٨ ٠ ١٧٥ ٨ مالوي
 ٦٨٠ ٢ ال (جزئيا) ٢٠١١ ٦٠٦ ٤ ٠ ٦٠٦ ٤ ملديف

 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٤٣٦ ٩٧٢ ٠ ٤٣٦ ٩٧٢ اململكة العربية السعودية
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٥ ٢٦٧ ٩ ٠ ٢٦٧ ٩ منغوليا

 ٥٥٠ ٨٦ ال (جزئيا) ١٩٩٢ ٦٤٥ ٩٢ ١٥٦ ٤٨٩ ٩٢ موريتانيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ موريشيوس
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٨٥٥ ٢ ٠ ٨٥٥ ٢ موزامبيق
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ موناكو
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٧٣٦ ٦ ٠ ٧٣٦ ٦ ميامنار
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ ناميبيا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ النرويج
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٩٣٧ ٨٩٦ ٠ ٩٣٧ ٨٩٦ النمسا
 ٣٠٠ ٥ ال (جزئيا) ٢٠١٤ ٩٧٩ ٢٥ ٠ ٩٧٩ ٢٥ نيبال
 ٢٣٠ ٥١ ال (جزئيا) ١٩٩٥ ٣١٩ ٥٧ ٠ ٣١٩ ٥٧ النيجر
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٦ ٧١٩ ١٩٦ ٠ ٧١٩ ١٩٦ نيجرييا

 ٠ نعم - ٤١٠ ٣ ٠ ٤١٠ ٣ نيكاراغوا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٣٣١ ٣ ٠ ٣٣١ ٣ هاييت
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ٤٦٦ ٧٥٢ ٠ ٤٦٦ ٧٥٢ اهلند

 ٢١٠ ٢٧ ال (جزئيا) ٢٠١١ ١٣٢ ٥٤ ٣٢ ١٠٠ ٥٤ هندوراس
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ هنغاريا
 ٠ نعم - ٠ ٠ ٠ هولندا
 ٠ نعم (جزئيا) ٢٠١٧ ١٨٥ ٢٠٦ ١١ ٠ ١٨٥ ٢٠٦ ١١ اليابان
 ٤٧٠ ٢١ ال (جزئيا) ٢٠١١ ١٤٤ ٤٢ ٧ ١٣٧ ٤٢ اليمن

 ٩٠٠ ١٢١ ٦   ٤٧٠ ٤٤٦ ٦٥ ٢٦٣ ٦ ٢٠٧ ٤٤٠ ٦٥ اإلمجايل الفرعي:
   ٢٠٠١- (جزئيا) ١٩٩٠ ٥٩٩ ٠٨١ ٢  ٥٩٩ ٠٨١ ٢ (ب)يوغوسالفيا (سابقاً)

       :ليست عضواًدولة 
   ١٩٩٦- (جزئيا) ١٩٩٤ ٨٨٧ ٠٦٨ ٦٩  ٨٨٧ ٠٦٨ ٦٩ (ج)الواليات املتحدة األمريكية

 ٩٠٠ ١٢١ ٦   ٩٥٦ ٥٩٦ ١٣٦ ٢٦٣ ٦ ٦٩٣ ٥٩٠ ١٣٦ اجملموع
  

  احلواشي:
  .) تشري إىل سداد جزئيا(جزئي

  من دستور اليونيدو. ٢-٥دولة عضواً وفقاً للمادة  ٤٥ُعلِّقت حقوق تصويت   )أ(  
  ).٦٣/٢٤٩االشتراكات املستحقة املطلوب تسديدها (قرار اجلمعية العامة   )ب(  

  .١٩٩٦األول/ديسمرب كانون  ٣١دولة عضو يف اليونيدو حىت   )ج(  
 


