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 جملس التنمية الصناعية
 الثالثونالدورة 
   ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 

 جلنة الربنامج وامليزانية
 والعشرون احلادية الدورة
 ٢٠٠٥مايو / أيار١٢-١٠فيينا، 
    من جدول األعمال املؤقّت٧البند 

 جدول األنصبة املقررة القتسام نفقات امليزانية العادية
  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦جدول األنصبة املقررة للفترة املالية 
 

 مذكّرة من األمانة
  

الت األنصبة  يسـتند إىل تطبـيق معـد   ٢٠٠٧-٢٠٠٦تقـترح هـذه املذكّـرة جـدوال لألنصـبة املقـررة للفـترة املالـية            
 .، معدال وفقا لعضوية اليونيدو٢٠٠٦ باء الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعام ٥٨/١املقررة املعتمدة يف القرار 

 
  جدول األنصبة املقررة-أوال

 
 ٤-١٠جلـنة الـربنامج وامليزانـية مطالبة، وفقا للمادة           -١

       رة لنفقات مـن الدستور، بإعداد مشروع جدول األنصبة املقر
ووفقــــا لــلمــادة . امليزانــيــة العاديــــة لغــرض تقدميــه إىل الــس

ــيدو،  ١-١٥ ــتور اليونـ ــاء نفقـــات  " مـــن دسـ ــتحمل األعضـ يـ
ــر      ــرره املؤمت ــا جلــدول أنصــبة يق ــة، موزعــة وفق ــية العادي امليزان
بأغلبـية ثلـثي األعضـاء احلاضرين واملصوتني، بناء على توصية           

ية ثلـثي األعضـاء احلاضرين واملصوتني،       مـن الـس تقـر بأغلبـ       
 ."على أساس مشروع تعده جلنة الربنامج وامليزانية

يوضـع جدول   : " عـلى مـا يـلي      ٢-١٥وتـنص املـادة      -٢
األنصـبة املقـررة، قـدر اإلمكـان، عـلى أسـاس أحدث جدول              
معمــول بــه يف األمــم املــتحدة، وال جيــوز تقريــر نصــيب عــلى  

ن يف املائــة مــن امليزانــية عضــو يــتجاوز مقــداره مخســة وعشــري
 ."العادية للمنظمة
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ــم     -٣ ــررة يف األم ــتوفّر لألنصــبة املق وأحــدث جــدول م
/  كـــانون األول٢٣املـــتحدة هـــو اجلـــدول الـــذي اعـــتمد يف  

 بـاء، اخلـاص بفـترة السنوات        ٥٨/١، القـرار    ٢٠٠٣ديسـمرب   
 :، والذي يضع٢٠٠٦-٢٠٠٤الثالث 

ــررة    )أ(  ــبة املقـ ــدل األنصـ ــدا أدىن ملعـ ــبلغ حـ يـ
  يف املائة؛٠,٠٠١

ــل     )ب(  ــررة ألق ــدل األنصــبة املق حــدا أقصــى ملع
  يف املائة؛٠,٠١البلدان منوا يبلغ 

 ٢٢حـدا أقصـى ملعدل األنصبة املقررة يبلغ          )ج( 
 .يف املائة

-العام يف دورته التاسعة املقرر م ع      واعـتمد املؤمتـر      -٤
رة ، الــذي قــرر فــيه وضــع جــدول لألنصــبة املقــر      ١٠-م/٩
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢نفقات امليزانية العادية لليونيدو للفترة املالية       ل

ــنحو الـــوارد يف العموديـــن   ــة ٢٢أي  (٦ و٥عـــلى الـ  يف املائـ
مـــن مـــرفق الوثـــيقة ) كحـــد أقصـــى ملعـــدل األنصـــبة املقـــررة

IDB.24/5. 

ويفضـــي تطبـــيق معـــدالت األنصـــبة الـــيت اعـــتمدا   -٥
 ٥٨/١القـرار   (٢٠٠٦-٢٠٠٤اجلمعـيــــة العامــــة للسنوات     

ــاء ــايل    )بـــ ــيدو، إىل إمجـ ــوية اليونـ ــع عضـ ــتوافق مـ ــة لتـ ، معدلـ
 ١العمود  ( يف املائة    ٧٣,٠٨٨ملعـدالت األنصـبة املقـررة يبلغ        

، وذلك بسبب االختالفات يف العضوية بني األمم        )مـن املرفق  
وللحصول على جدول ملعدالت األنصبة     . املـتحدة واليونـيدو   

 يف املائة من نفقات امليزانية العادية       ١٠٠املقـررة يغطـي نسـبة       
لليونــيدو، يلــزم تطبــيق معــامل رياضــي عــلى معــدالت األمــم   

وال يطبــق  . املتحدة فيما يتعلق بالدول األعضــاء يف اليونيــدو      
هـذا املعـامل على املعدالت اخلاصة بالدول األعضاء يف األمم           

ــد األدىن الــبالغة نســبته       ــتحدة والــيت تدفــع احل  يف ٠,٠٠١امل
املائـة، ويضـمن أال يـزيد معدل ما تدفعه أقل البلدان منوا على      

ــزيد املعــدل األقصــى الــذي تدفعــه أي    ٠,٠١ ــة وأال ي  يف املائ
ويرد أدناه حساب   .  يف املائة  ٢٢دولة عضو يف اليونيدو على      

   ).١,٤٥٥٢٢١٠٩٣٥البالغة نسبته (املعامل 

 حساب املعامل
 )بالنسب املئوية(

 اليونيدو
  األنصبةمعدالت
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

األمم املتحدة 
 األنصبةمعدالت

٢٠٠٦ 

 

 ) دولة عضوا١٧١(اموع  ٧٣,٠٨٨ ١٠٠,٠٠٠

-١٩,٤٦٨- ٢٢,٠٠٠ 
الدول األعضاء يف اليونيدو 

 ذات األنصبة العليا

-٠,٠٤٠- ٠,٠٤٠ 

الدول األعضاء يف اليونيدو اليت 
 ٠,٠٠١(تدفـــع أدنـى أنصبة 

 )ة دول٤٠× يف املائة 

-٠,٠٢٨- ٠,٠٣٠ 
 يف ٠,٠١(أقل البلدان منوا 

 ) دول٣ ×املائة 

٥٣,٥٥٢ ٧٧,٩٣٠ 
اموع الذي يحسب املعامل 

 على أساسه

١,٤٥٥٢٢١٠٩٣٥  
-٢٠٠٦املعامل اخلاص بالفترة 

٧٧,٩٣/٥٣,٥٥٢: ٢٠٠٧ 

 
 من مرفق هذه املذكرة املعدالت     ٢ويبين العمود  -٦

 فيما    ٢٠٠٧-٢٠٠٦الية املعدلة جلدول األنصبة للفترة امل
/  شباط٢٨يتعلق بالدول اليت كانت أعضاء يف اليونيدو يف  

، وذلك بضرب تلك املعدالت يف املعامل  ٢٠٠٥فرباير 
 معدالت  ٣ويبين العمود .  املذكور أعاله ١,٤٥٥٢٢١٠٩٣٥

 وقد أدرج ألغراض املقارنة  ٢٠٠٥ و٢٠٠٤األنصبة لعامي 
 .فقط

  
 الدول األعضاء اجلديدة

 
 من النظام املايل فإن    ٦-٥وفقا ملا ينص عليه البند   -٧

األعضاء اجلدد حتسب حصصها عن السنة اليت تصبح فيها    
وسوف يبلَّغ املؤمتر . أعضاء باملعدالت اليت يقررها املؤمتر   

العام بأية تعديالت تطرأ على جدول األنصبة إلدراج أية    
ــام الــدورة دولة قد تصبح عضوا يف الفترة ما بني اآلن واختت  

 من   ٢٥ و٢٤ و٣احلادية عشرة للمؤمتر، عمــال باملواد  
 .الدستور
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  االجراء املطلوب من اللجنة اختاذه-ثانيا 

 
ــية     -٨ ــلى جملـــس التنمـ ــترح عـ ــنة أن تقـ ــود اللجـ ــا تـ رمبـ

 :الصناعية أن يعتمد مشروع املقرر التايل

 :إن جملس التنمية الصناعية" 

 ؛IDB.30/7-PBC.21/7حييط علما بالوثيقة  )أ"( 

يوصــي املؤمتــر العــام بوضــع جــدول أنصــبة    )ب"( 
ــية     ــترة املالـ ــيدو للفـ ــة لليونـ ــية العاديـ ــنفقات امليزانـ  -٢٠٠٦لـ

 بــاء، معــدال ٥٨/١، اســتنادا إىل قــرار اجلمعــية العامــة ٢٠٠٧
وفقـا لعضـوية اليونـيدو، عـلى أن يكـون مفهومـا أن األعضاء               

يت يصـبحون فـيها   اجلـدد سـوف تقـدر أنصـبتهم عـن السـنة الـ       
أعضــاء عــلى أســاس جــدول أنصــبة األمــم املــتحدة، حبســب    

 انطباقه على اليونيدو؛

حيـث الـدول األعضـاء عـلى دفع اشتراكاا           )ج"( 
) ب (٥-٥ وفقا للبند    ٢٠٠٧-٢٠٠٦املقـررة لفترة السنتني     

مــن الــنظام املــايل، الــذي يــنص عــلى أن تكــون االشــتراكات   
كامـلها يف غضون ثالثني     والسـلف مسـتحقة وواجـبة الدفـع ب        

يومـا مـن تلقّي رسالــة املديــر العــام أو ابتداء من اليوم األول             
 من السنة التقوميية اليت تقترن ا، أيهما الالحق؛

يدعو الدول األعضاء والدول األعضاء  )د "( 
السابقة املتأخرة عن السداد إىل الوفاء بالتزاماا الدستورية   

قررة غري املسددة، كاملة ودون شروط   بسداد اشتراكاا امل 
ويف أقرب وقت ممكن، أو أن تستفيد من خطط السداد 
لتسوية متأخراا، وفقا للقرارات السابقة اليت اختذا هيئات  

 ."اليونيدو التشريعية
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 املرفق 

 
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦جدول األنصبة املقررة للسنتني 

 )بالنسب املئوية(

 اليونيدو
 للسنتني  األنصبةمعدالت

 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤
)٣( 

 اليونيدو
 معدالت األنصبة للسنتني

 )ب(٢٠٠٧ و٢٠٠٦

)٢( 

 األمم املتحدة
 معدالت األنصبة للسنة 

 )أ(٢٠٠٦

 الدولة العضو )١(
 أفغانستان ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠١٠٠
 ألبانيا ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٤٢٦
 اجلزائر ٠٫٠٧٦ ٠٫١١١ ٠٫٠٩٩٥١
 أنغوال ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠٢٨٤
 األرجنتني ٠٫٩٥٦ ١٫٣٩١ ١٫٣٧٧٥٢
 أرمينيا ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢٨٤
 النمسا ٠٫٨٥٩ ١٫٢٥٠ ١٫٣٤٦٢٥
 أذربيجان ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٥٦٩
 جزر البهاما ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٩ ٠٫٠١٧٠٦
 البحرين ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٢٥٥٩
 بنغالديش ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠٠٠
 بربادوس ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٢٧٩
 بيالروس ٠٫٠١٨ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٧٠١
 بلجيكا ١٫٠٦٩ ١٫٥٥٦ ١٫٦٠٤٩٨
 بليز ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 بنن ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢٨٤
 بوتان ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 بوليفيا ٠٫٠٠٩ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١١٣٧
 البوسنة واهلرسك ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٥٦٩
 بوتسوانا ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٤٢٢
 الربازيل ١٫٥٢٣ ٢٫٢١٦ ٣٫٣٩٧٦١
 بلغاريا ٠٫٠١٧ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠١٨٤٨
 بوركينا فاسو ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢٨٤
 بوروندي ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 كمبوديا ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢٨٤
 الكامريون ٠٫٠٠٨ ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢٧٩
 الرأس األخصر ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 مجهورية أفريقيا الوسطى ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 تشاد ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 شيلي ٠٫٢٢٣ ٠٫٣٢٤ ٠٫٣٠١٣٨
 الصني ٢٫٠٥٣ ٢٫٩٨٧ ٢٫١٧٧٨٨
 كولومبيا ٠٫١٥٥ ٠٫٢٢٦ ٠٫٢٨٥٧٤
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 اليونيدو
 للسنتني  األنصبةمعدالت

 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤
)٣( 

 اليونيدو
 معدالت األنصبة للسنتني

 )ب(٢٠٠٧ و٢٠٠٦

)٢( 

 األمم املتحدة
 معدالت األنصبة للسنة 

 )أ(٢٠٠٦

 الدولة العضو )١(
 جزر القمر ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 الكونغو ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 كوستاريكا ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٢٨٤٣
 كوت ديفوار ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٢٧٩
 كرواتيا ٠٫٠٣٧ ٠٫٠٥٤ ٠٫٠٥٥٤٤
 كوبا ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٦٣ ٠٫٠٤٢٦٥
 قربص ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٥٧ ٠٫٠٥٤٠٢
 اجلمهورية التشيكية ٠٫١٨٣ ٠٫٢٦٦ ٠٫٢٨٨٥٨
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٢٧٩
 مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٥٦٩
 الدامنرك ٠٫٧١٨ ١٫٠٤٥ ١٫٠٦٤٧٧
 جيبويت ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 دومينيكا ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 اجلمهورية الدومينيكية ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٥١ ٠٫٠٣٢٧٠
 اكوادور ٠٫٠١٩ ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٣٥٥٤
 مصر ٠٫١٢٠ ٠٫١٧٥ ٠٫١١٥١٥
 السلفادور ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٢٥٥٩
 غينيا االستوائية ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠١٠٠
 اريتريا ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 اثيوبيا ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٥٦٩
 فيجي ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٥٦٩
 فنلندا ٠٫٥٣٣ ٠٫٧٧٦ ٠٫٧٤٢٠٧
 فرنسا ٦٫٠٣٠ ٨٫٧٧٥ ٩٫١٩٢٠٢
 غابون ٠٫٠٠٩ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٩٩٠
 غامبيا ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 جورجيا ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٧١١
 أملانيا ٨٫٦٦٢ ١٢٫٦٠٥ ١٣٫٨٨٧٥٤
 غانا ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٧١١
 اليونان ٠٫٥٣٠ ٠٫٧٧١ ٠٫٧٦٦٢٤
 غرينادا ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 غواتيماال ٠٫٠٣٠ ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٣٨٣٨
 غينيا ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤٢٦
 بيساو-غينيا ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 غيانا ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 هاييت ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٢٨٤
 هندوراس ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧١١
 هنغاريا ٠٫١٢٦ ٠٫١٨٣ ٠٫١٧٠٥٩
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 اليونيدو
 للسنتني  األنصبةمعدالت

 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤
)٣( 

 اليونيدو
 معدالت األنصبة للسنتني

 )ب(٢٠٠٧ و٢٠٠٦

)٢( 

 األمم املتحدة
 معدالت األنصبة للسنة 

 )أ(٢٠٠٦

 الدولة العضو )١(
 اهلند ٠٫٤٢١ ٠٫٦١٣ ٠٫٤٨٤٧٦
 اندونيسيا ٠٫١٤٢ ٠٫٢٠٧ ٠٫٢٨٤٣٢
 ) االسالمية–مجهورية (ايران  ٠٫١٥٧ ٠٫٢٢٨ ٠٫٣٨٦٦٧
 العراق ٠٫٠١٦ ٠٫٠٢٣ ٠٫١٩٣٣٤
 ايرلندا ٠٫٣٥٠ ٠٫٥٠٩ ٠٫٤١٧٩٥
 اسرائيل ٠٫٤٦٧ ٠٫٦٨٠ ٠٫٥٨٩٩٦
 ايطاليا ٤٫٨٨٥ ٧٫١٠٩ ٧٫٢٠٠٠١
 جامايكا ٠٫٠٠٨ ٠٫٠١٢ ٠٫٠٠٥٦٩
 اليابان ١٩٫٤٦٨ ٢٢٫٠٠٠ ٢٢٫٠٠٠٠٠
 األردن ٠٫٠١١ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١١٣٧
 كازاخستان ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٣٩٨٠
 كينيا ٠٫٠٠٩ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١١٣٧
 الكويت ٠٫١٦٢ ٠٫٢٣٦ ٠٫٢٠٨٩٧
 قريغيزستان ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 لبنان ٠٫٠٢٤ ٠٫٠٣٥ ٠٫٠١٧٠٦
 ليسوتو ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 ليربيا ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 اجلماهريية العربية الليبية ٠٫١٣٢ ٠٫١٩٢ ٠٫٠٩٥٢٥
 ليتوانيا ٠٫٠٢٤ ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٢٤١٧
 لكسمربغ ٠٫٠٧٧ ٠٫١١٢ ٠٫١١٣٧٣
 مدغشقر ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤٢٦
 مالوي ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠٢٨٤
 ماليزيا ٠٫٢٠٣ ٠٫٢٩٥ ٠٫٣٣٤٠٧
 ملديف ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 مايل ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢٨٤
 مالطة ٠٫٠١٤ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢١٣٢
 موريتانيا ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 موريشيوس ٠٫٠١١ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٥٦٤
 املكسيك ١٫٨٨٣ ٢٫٧٤٠ ١٫٥٤٣٨٥
 موناكو ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٥٦٩
 منغوليا ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 املغرب ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٦٨ ٠٫٠٦٢٥٥
 موزامبيق ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 ميامنار ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠٠٠
 اميبيان ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩٩٥
 نيبال ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٥٦٩
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 اليونيدو
 للسنتني  األنصبةمعدالت

 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤
)٣( 

 اليونيدو
 معدالت األنصبة للسنتني

 )ب(٢٠٠٧ و٢٠٠٦

)٢( 

 األمم املتحدة
 معدالت األنصبة للسنة 

 )أ(٢٠٠٦

 الدولة العضو )١(
 هولندا ١٫٦٩٠ ٢٫٤٥٩ ٢٫٤٧٠٧٣
 نيوزيلندا ٠٫٢٢١ ٠٫٣٢٢ ٠٫٣٤٢٦٠
 نيكاراغوا ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 النيجر ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 نيجرييا ٠٫٠٤٢ ٠٫٠٦١ ٠٫٠٩٦٦٧
 النرويج ٠٫٦٧٩ ٠٫٩٨٨ ٠٫٩١٨٣٥
 عمان ٠٫٠٧٠ ٠٫١٠٢ ٠٫٠٨٦٧٢
 باكستان ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٨٠ ٠٫٠٨٦٧٢
 بنما ٠٫٠١٩ ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٥٥٩
 بابوا غينيا اجلديدة ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٨٥٣
 باراغواي ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٧ ٠٫٠٢٢٧٥
 بريو ٠٫٠٩٢ ٠٫١٣٤ ٠٫١٦٧٧٥
 الفلبني ٠٫٠٩٥ ٠٫١٣٨ ٠٫١٤٢١٦
 بولندا ٠٫٤٦١ ٠٫٦٧١ ٠٫٥٣٧٣٦
 الربتغال ٠٫٤٧٠ ٠٫٦٨٤ ٠٫٦٥٦٧٨
 قطر ٠٫٠٦٤ ٠٫٠٩٣ ٠٫٠٤٨٣٣
 مجهورية كوريا ١٫٧٩٦ ٢٫٦١٣ ٢٫٦٣١٣٧
 مجهورية مولدوفا ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠٢٨٤
 رومانيا ٠٫٠٦٠ ٠٫٠٨٧ ٠٫٠٨٢٤٥
 االحتاد الروسي ١٫١٠٠ ١٫٦٠١ ١٫٧٠٥٩١
 رواندا ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 سانت كيتس ونيفيس ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 سانت لوسيا ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢٨٤
 جزر غرينادينسانت فنسنت و ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 سان تومي وبرينسيبـي ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 اململكة العربية السعودية ٠٫٧١٣ ١٫٠٣٨ ٠٫٧٨٧٥٦
 السنغال ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧١١
 صربيا واجلبل األسود ٠٫٠١٩ ٠٫٠٢٨ ٠٫٠٢٨٤٣
 سيشيل ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢٨٤
 سرياليون ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 سلوفاكيا ٠٫٠٥١ ٠٫٠٧٤ ٠٫٠٦١١٣
 سلوفينيا ٠٫٠٨٢ ٠٫١١٩ ٠٫١١٥١٥
 الصومال ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 جنوب أفريقيا ٠٫٢٩٢ ٠٫٤٢٥ ٠٫٥٨٠٠١
 اسبانيا ٢٫٥٢٠ ٣٫٦٦٧ ٣٫٥٨٠٦٤
 سري النكا ٠٫٠١٧ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٢٧٥
 السودان ٠٫٠٠٨ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٨٥٣
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 اليونيدو
 للسنتني  األنصبةمعدالت

 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤
)٣( 

 اليونيدو
 معدالت األنصبة للسنتني

 )ب(٢٠٠٧ و٢٠٠٦

)٢( 

 األمم املتحدة
 معدالت األنصبة للسنة 

 )أ(٢٠٠٦

 الدولة العضو )١(
 سورينام ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠٢٨٤
 سوازيلند ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢٨٤
 السويد ٠٫٩٩٨ ١٫٤٥٢ ١٫٤٥٩٦٢
 سويسرا ١٫١٩٧ ١٫٧٤٢ ١٫٨١١١١
 اجلمهورية العربية السورية ٠٫٠٣٨ ٠٫٠٥٥ ٠٫١١٣٧٣
 طاجيكستان ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 تايلند ٠٫٢٠٩ ٠٫٣٠٤ ٠٫٤١٧٩٥
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٨٥٣
 ليشيت-تيمور ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 توغو ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 تونغا ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 ترينيداد وتوباغو ٠٫٠٢٢ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٢٢٧٥
 تونس ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٤٧ ٠٫٠٤٢٦٥
 تركيا ٠٫٣٧٢ ٠٫٥٤١ ٠٫٦٢٥٥٠
 تركمانستان ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٤٢٦
 أوغندا ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٧١١
 أوكرانيا ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٥٧ ٠٫٠٧٥٣٤
 ملتحدةاالمارات العربية ا ٠٫٢٣٥ ٠٫٣٤٢ ٠٫٢٨٧١٦

٦٫١٢٧ ٨٫٩١٦ ٧٫٨٦٩٩٤ 

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
    وايرلندا الشمالية

 مجهورية تنـزانيا املتحدة ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٥٦٩
 أوروغواي ٠٫٠٤٨ ٠٫٠٧٠ ٠٫١١٣٧٣
 أوزبكستان ٠٫٠١٤ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠١٥٦٤
 فانواتو ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١٠٠
 فنـزويال ٠٫١٧١ ٠٫٢٤٩ ٠٫٢٩٥٦٩
 فييت نام ٠٫٠٢١ ٠٫٠٣١ ٠٫٠٢٢٧٥
 اليمن ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٨٥٣
 زامبيا ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٢٨٤
 زمبابوي ٠٫٠٠٧ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١١٣٧

 ) دولة عضوا١٧١(اموع  ٧٣٫٠٨٨٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠٠٠
 

 . باء٥٨/١استنادا إىل قرار اجلمعية العامة  )أ( 

 .١,٤٥٥٢٢١٠٩٣٥عاِمل مضروبا يف املُ) ١(جدول األنصبة الوارد يف العمود   )ب(

أقل البلدان منوا ممن جيوز أن    ‘ ٢‘ يف املائة؛ و ٠,٠٠١الدول األعضاء اليت تبلغ معدالت أنصبتها   ‘ ١‘: وال يطبق املعامل على 
 . يف املائة٢٢الدول األعضاء اليت يبلغ احلد األقصى ألنصبتها املقررة ‘ ٣‘ يف املائة، و٠,٠١تزيد معدالت أنصبتها على  
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