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 مقدمة

 IDB.29/19 وIDB.29/9-PBC.10/7تضمنت الوثيقتان  -١
معلومات بشأن التحسينات األمنية الالزمة لضمان استجابة  
مركز فيينا الدويل استجابة فعالة للمعايري األمنية التشغيلية 

وقد أوصى جملس التنمية الصناعية يف  . الدنيا اخلاصة باملقار 
 درس خيارات التمويل ، بعد أن٤-م/٢٩-املقرر م ت ص

املختلفة، بأن ينظر املؤمتر العام يف دورته العادية القادمة يف  
طريقة متويل حصة اليونيدو من تكاليف املرحلة األوىل من 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤خالل اعتمادات تكميلية لفترة السنتني 
 .ويعتمدها

وجتمــع هــذه الوثــيقة معلومــات عــن املــوارد اخلاصــة   -٢
ــتني األ ــتا املرحلـ ــبات  بكلـ ــن املتطلـ ــية، وكذلـــك عـ وىل والثانـ

اإلضــافية، وهــي تقدمهــا يف شــكل تقديــرات تكميلــية لفــترة   
وينـبغي أن تـدرس هذه املعلومات       . ٢٠٠٥-٢٠٠٤السـنتني   

ــيقة    ــرونة بالوثـ ــا مقـ ــدث  IDB.30/11-PBC.21/11أيضـ ــيت حتـ  الـ
املعلومـات املقدمـة يف الـتقارير السـابقة بشـأن التدابري املتخذة             

 مطلوبة، وما يترتب عليها من تبعات       ليت ال تـزا   واألخـرى الـ   
 .مالية ختص اليونيدو

  
   اإلطار التنظيمي-أوال

 
م يقــد"مــن الــنظام املــايل عــلى أن   ٩-٣البــند يــنص  -٣

ــتني     ــية للميزاني ــرات تكميل ــر العــام، عــند االقتضــاء، تقدي املدي
 يف إعدادهــان ويتعــي. العاديـة والتشــغيلية للفــترة املالــية اجلاريــة 

ن استعراضها  كما يتعي . شـكل يـتفق مـع امليزانيـتني املعتمدتني        
  والبــند ٨-٣ إىل ٥-٣ وفقــا ملــا تــنص علــيه البــنود  وإقــرارها

 بشأن التقديرات   إجرائية مـن هـذا الـنظام مـن قواعـد            ١١-٣
 ".األولية

ــنود    -٤ ــيه يف البـ ــار إلـ ــراء املشـ ــئي اإلجـ   إىل ٥-٣ويرتـ
ر العام تقديرات تكميلية  مـن النظام املايل أن يقدم املدي    ٨-٣

. إىل جملـس التنمية الصناعية عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية        

ويتعـــين عـــلى الـــس أن يـــنظر يف مقـــترحات املديـــر العـــام  
باإلضــافة إىل أيــة توصــيات تضــعها جلــنة الــربنامج وامليزانــية،  

 مــا يــراه إدخــالمــع وأن يعــتمد املقــترحات بأغلبــية الثلــثني،  
من أجل   املؤمتر   إىلتقدميها  بغية  ،  هاديـالت علـي   الزمـا مـن تع    

وينظر املؤمتر يف االقتراح ويقره بأغلبية      . وإقرارهالـنظر فـيها     ا
بـيد أنه جيوز للمؤمتر إجراء تعديالت، وفقا ألحكام         . الثلـثني 
 مـن الـنظام املـايل، أي بإحالة املسألة من جديد        ١١-٣البـند   

ــية وجملـــس ال  ــربنامج وامليزانـ ــنة الـ ــناعية إذا إىل جلـ ــية الصـ تنمـ
 .كانت هناك أية نفقات متوقعة يف سياق هذه التعديالت

  
   املتطلبات املالية-ثانيا

 
 املرحلة األوىل

 أقـــرت اجلمعـــية العامـــة لألمـــم املـــتحدة يف قـــرارها   -٥
 بشـأن تعزيـز أمـن وسالمة عمليات األمم املتحدة           ٥٨/٢٩٥

ــية للتحســينات   ــتدابري األول ــيها ال ــيها ومبان ــية يف وموظف  األمن
وقد قدرت التكاليف اإلمجالية للمرحلة     . مركـز فييـنا الـدويل     

 ملــيون دوالر، تــبلغ حصــة اليونــيدو مــنها  ٨,٤األوىل مبــبلغ 
 . مليون دوالر ١,٣٨

ــنا   -٦ وبالــــنظر إىل أن مكتــــب األمــــم املــــتحدة يف فييــ
يسـتعمل اليورو يف أنشطته، فقد كان املبلغ الذي     ) الـيونوف (

الر ميـثّل، القيمة األساسية للمبلغ باليورو بناء        مت إقـراره بـالدو    
 يـورو مقابل دوالر واحد،    ٠,٩٠١عـلى سـعر صـرف قـدره         

وقـد كـان هـذا هـو سـعر الصـرف الرمسي لألمم املتحدة عند                
 .تقدمي هذه املتطلبات إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة

ــيورو   -٧ ــيدو حســاباا بال ــه  . وتمســك اليون ــذا، فإن ول
ــن الت  ــد مـ ــنقدية    البـ ــة الـ ــية بالعملـ ــبات املالـ ــن املتطلـ ــبري عـ عـ

وعـند تطبـيق سـعر الصرف املستخدم يف حساب          . األساسـية 
املـبالغ املعادلة بالدوالرات، بلغت التكاليف الكاملة للمرحلة        

 ١,٢٢ مليون يورو، كانت حصة اليونيدو منها        ٧,٦األوىل  
 .مليون يورو
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 املرحلة الثانية

عامة لألمم املتحدة         بعد ذلك، وافقت اجلمعية ال             -٨
على املرحلة الثانية من التحسينات األمنية من خالل                           

/  كانون األول       ٢٣، املؤرخ      ٥٩/٢٧٦اعتمادها القرار           
 ٧,٦، ورصدت لذلك مبلغا إضافيا بقيمة                ٢٠٠٤ديسمرب    

وهنا أيضا، متثّل املتطلبات من امليزانية حسابا                     . مليون دوالر     
 يورو مقابل       ٠,٩٠١قائما على اليورو بسعر صرف قدره              

ولذا، فإن املبلغ املوافق عليه بشأن املرحلة                      . دوالر واحد     
 مليون يورو، متثّل حصة اليونيدو منه متطلبا                       ٦,٩الثانية هو      
 . مليون يورو      ١,١١ماليا قدره     

وقد استهلّ مشروعان إضافيان مل يدرجا يف                    -٩
قرارات اجلمعية العامة، ولكنهما يشكّالن على الرغم من                                

 من التحسينات للمعايري األمنية التشغيلية الدنيا                    ذلك جزءا    
  ٨الفقرة    (وكما نوقش يف التقرير املرحلي              . اخلاصة باملقار     
فإن هذه التحسينات           ) IDB.30/11-PBC.21/11من الوثيقة       

تتعلق باستبدال النوافذ وشارات الدخول اليت تقوم على                              
 .الترددات الراديوية           

ية الستبدال النوافذ ما            ويبلغ جمموع املتطلبات املال            -١٠
 مليون      ٢,٥وسيمول ما جمموعه          .  ماليني يورو      ٤مقداره     

يورو من هذا املبلغ من خالل برنامج إدارة املباين، حيث                               
. يشكّل هذا اجلزء من املبلغ تكاليف ذات طابع صياين                            

ومتثّل التكاليف اإلضافية لتركيب زجاج رقائقي مقاوم                         
 األمنية التشغيلية الدنيا             للتكسر يستويف متطلبات املعايري              

  ١,٥اخلاصة باملقار، وميثّل بالتايل نفقات أمنية، ما مقداره                          
أما حصة اليونيدو من هذا البند من بنود                     . مليون يورو     

 . مليون يورو      ٠,٢٤التكلفة فهي تبلغ          

ويقدر مكتب األمم املتحدة يف فيينا تكاليف إقامة                    -١١
ت قائمة على          نظام ملراقبة الدخول يتألف من جتهيزا                   

 مليون      ٠,٨الترددات الراديوية لقراءة شارات الدخول مببلغ                           
ومتثّل حصة اليونيدو متطلبا               .  مليون يورو      ٠,٧٥دوالر أو      

 . مليون يورو     ٠,١٢ماليا إضافيا قدره        

ويبلغ إمجايل تكلفة املرحلة الثانية فيما خيص                          -١٢
 . مليون يورو      ١,٤٧اليونيدو ما مقداره         

  التكميلية لفترة السنتني  التقديرات-ثالثا
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 
 التكاليف غري املباشرة: الربنامج الرئيسي حاء

 
 املسامهة يف اخلدمات املتقامسة : ١-الربنامج حاء

 والتكاليف غري املباشرة األخرى
 

 وصف عام

تشكّل مرحلتا برنامج التحسينات األمنية متطلبات                     -١٣
،   ١-الربنامج حاء      مالية إضافية فيما خيص اليونيدو يف إطار                      

بشأن املسامهة يف اخلدمات املتقامسة والتكاليف غري املباشرة                           
ومبا أن املسؤولية العامة واملساءلة فيما يتصل                       . األخرى   

باألمن والسالمة يف مركز فيينا الدويل تقعان على عاتق                            
مكتب األمم املتحدة يف فيينا الذي يتوىل أيضا التصميم                         

حليت املعايري األمنية التشغيلية الدنيا                والتنفيذ العامني لكلتا مر          
اخلاصة باملقار، فإن املتطلبات اإلضافية من امليزانية تندرج                                  

خدمات األمن والسالمة            "يف إطار بند اإلنفاق املعنون              
 املتطلبات املالية لكلتا املرحلتني                    إمجايل   ويبلغ    )". اليونوف    (

 . مليون يورو      ٢,٧
 

 احلاجة واهلدف

لة عن احلاجة إىل التحسينات                ترد معلومات مفص        -١٤
 IDB.29/7-PBC.20/7األمنية واهلدف منها يف الوثائق              

وميكن تلخيصهما يف أما                      IDB.30/11-PBC.21/11و  IDB.29/19و
يتمثالن يف جعل مركز فيينا الدويل مستوفيا ملتطلبات املعايري                                                  

 .األمنية التشغيلية الدنيا اخلاصة باملقار                               
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 )رد باليوروتقديرات املوا(املدخالت 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤التقديرات التكميلية       امليزانية العادية

 )اليونوف  (خدمات األمن والسالمة         

١ ٢٢٧ ٩٩٠ 
أقرا اجلمعية العامة لألمم (املرحلة األوىل 

 )املتحدة

١ ١١٣ ٧٨٠ 
أقرا اجلمعية العامة لألمم (املرحلة الثانية 

 )املتحدة 
 بدال النوافذ    التكاليف اإلضافية الست       ٢٤٣ ٣٩٠

١٢١ ٨٥٠ 
التجهيزات القائمة على الترددات الراديوية

 ملراقبة الدخول    
 جمموع النفقات اإلمجالية        ٢ ٧٠٧ ٠١٠

 جمموع اإليرادات       ٠
 جمموع صايف املوارد       ٢ ٧٠٧ ٠١٠

  
 األنشطة والنواتج

ترد معلومات مفصلة األنشطة والنواتج اخلاصة                                     -١٥
  IDB.29/7-PBC.20/7ق   بالتحسينات األمنية يف الوثائ                        

 .IDB.30/11-PBC.21/11 و  IDB.29/19و 
  

 مؤشرات األداء
مل حيدد أي مؤشر خاص باليونيدو ألنّ اليونوف                        -١٦

 .هو الذي ينفذ هذا الربنامج           
 

   االعتمادات وجدول األنصبة املقررة-رابعا
تبلَّغ الدول األعضاء بالتقديرات التكميلية عندما                          -١٧

ا فيما يتعلق باالشتراكات السنوية يف امليزانية                       تبلَّغ بالتزاما     
العادية والسلف املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداول يف                             

وتدرج املبالغ املقررة            . ٢٠٠٦رسالة األنصبة املقررة لعام             
على الدول األعضاء يف مرفق هذه الوثيقة باالستناد إىل                            

 .٢٠٠٤جدول األنصبة املقررة لليونيدو لعام                
 

   توافر االعتمادات التكميلية-خامسا
إذ يدرك أن املشاريع  ) أ(إنّ مقر األمم املتحدة،  -١٨

 تنفيذا كامال خالل فترة السنتني ذاملتعلقة بالبناء قد ال تنف
 بالنظر إىل تعقّد املشروع أو إىل عوامل خارجية، 

نظرا للطابع األحادي املرة لالعتماد، فقد طبق ) ب(و

عاجلة هذه املشاريع كربنامج متعدد إجراءات خاصة مل
وبالتايل، سيستمر اليونوف يف سحب األموال من . السنوات

امليزانية املوافق عليها هلذه املشاريع خالل فترة السنتني 
ولكي تستخدم اليونيدو االعتمادات . ٢٠٠٧-٢٠٠٦

التكميلية وفقا لوترية التنفيذ اليت حيددها اليونوف، من 
ع أية قيود على توافر األموال لفترة السنتني  األساسي أال توض

٢٠٠٥-٢٠٠٤. 
وبناء على ذلك، يتعين فتح حساب خاص                       -١٩

لالحتفاظ باملبالغ اليت ترد بشأن التقديرات التكميلية                           
 من النظام      ٤-٦ و ٣-٦للتحسينات األمنية وفقا للبندين                 

وجيب أن تكون الغاية املتوخاة من احلساب اخلاص                       . املايل  
وستقدم      . لغاية املتوخاة من التقديرات التكميلية                   مماثلة ل   

معلومات عن احلساب بشكل منتظم إىل الس من خالل                                    
وسيخضع احلساب كذلك             . جلنة الربنامج وامليزانية        

الستعراض من مراجع احلسابات اخلارجي، ولكنه لن خيضع                                 
من النظام املايل، مما سيفسح                 ) ج (٢-٤و ) ب (٢-٤للبندين     

يل مشاريع التحسينات األمنية املوافق عليها إىل                            اال أمام متو       
 .وبعدئذ يصفّى احلساب اخلاص                . أن يفرغ من إجنازها          

  
   اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه-سادسا

لعلّ اللجنة تود أن تنظر يف اعتماد االستنتاج                     -٢٠
 :التايل  

 :إن جلنة الربنامج وامليزانية              " 
قدمة يف الوثيقة         حتيط علما باملعلومات امل        ) أ "( 

IDB.30/12-PBC.21/12                   بشأن التقديرات التكميلية لفترة 
 ؛ ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني    
توصي الس باعتماد التقديرات التكميلية                       ) ب "( 

 مثلما هي واردة يف الوثيقة                ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني       
IDB.30/12-PBC.21/12؛ 

توصي أيضا الس باإلحاطة علما بإنشاء                     ) ج "( 
لعام حسابا خاصا، على النحو املبين يف الوثيقة                        املدير ا    

IDB.30/12-PBC.21/12                لغرض متويل حصة اليونيدو من 
 "التحسينات األمنية        
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 املرفق

 جدول األنصبة املقررة القتسام نفقات التحسينات األمنية

 مبلغ املسامهة باليورو

 اليونيدو
  النصيب املقرر

 ٢٠٠٤لعام 
  العضوالدولة )النسبة املئوية(

 أفغانستان  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 ألبانيا ٠,٠٠٤٢٦  ١١٥ 

 اجلزائر ٠,٠٩٩٥١  ٦٩٤ ٢ 
 أنغوال ٠,٠٠٢٨٤  ٧٧ 

 األرجنتني  ١,٣٧٧٥٢  ٢٩٠ ٣٧ 
 أرمينيا ٠,٠٠٢٨٤  ٧٧ 

 النمسا   ١,٣٤٦٢٥  ٤٤٣ ٣٦ 
 أذربيجان ٠,٠٠٥٦٩  ١٥٤ 
 جزر البهاما  ٠,٠١٧٠٦  ٤٦٢ 
 البحرين ٠,٠٢٥٥٩  ٦٩٣ 
 بنغالديش ٠,٠١٠٠٠  ٢٧١ 
 بربادوس ٠,٠١٢٧٩  ٣٤٦ 
 بيالروس ٠,٠٢٧٠١  ٧٣١ 

 بلجيكا ١,٦٠٤٩٨  ٤٤٧ ٤٣ 
 بليز ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 بنن ٠,٠٠٢٨٤  ٧٧ 
 بوتان ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 بوليفيا  ٠,٠١١٣٧  ٣٠٨ 
 البوسنة واهلرسك ٠,٠٠٥٦٩  ١٥٤ 
 بوتسوانا  ٠,٠١٤٢٢  ٣٨٥ 

 الربازيل   ٣,٣٩٧٦١  ٩٧٤ ٩١ 
 بلغاريا ٠,٠١٨٤٨  ٥٠٠ 
 بوركينا فاسو  ٠,٠٠٢٨٤  ٧٧ 
 بوروندي   ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 كمبوديا  ٠,٠٠٢٨٤  ٧٧ 

 الكامريون   ٠,٠١٢٧٩  ٣٤٦ 
 الرأس األخضر ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 مجهورية أفريقيا الوسطى  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 تشاد  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 شيلي ٠,٣٠١٣٨  ١٥٨ ٨ 
 الصني  ٢,١٧٧٨٨  ٩٥٦ ٥٨ 
 كولومبيا  ٠,٢٨٥٧٤  ٧٣٥ ٧ 

 جزر القمر  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 الكونغو  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 كوستاريكا  ٠,٠٢٨٤٣  ٧٧٠ 
 كوت ديفوار   ٠,٠١٢٧٩  ٣٤٦ 

 كرواتيا  ٠,٠٥٥٤٤  ٥٠١ ١ 
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 مبلغ املسامهة باليورو

 اليونيدو
  النصيب املقرر

 ٢٠٠٤لعام 
  العضوالدولة )النسبة املئوية(

 كوبا  ٠,٠٤٢٦٥  ١٥٥ ١ 
 قربص  ٠,٠٥٤٠٢  ٤٦٢ ١ 
 اجلمهورية التشيكية  ٠,٢٨٨٥٨  ٨١٢ ٧ 

  الشعبية مجهورية كوريا الدميقراطية   ٠,٠١٢٧٩  ٣٤٦ 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية   ٠,٠٠٥٦٩  ١٥٤ 

 الدامنرك  ١,٠٦٤٧٧  ٨٢٣ ٢٨ 
 جيبويت ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 دومينيكا ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 اجلمهورية الدومينيكية   ٠,٠٣٢٧٠  ٨٨٥ 
 إكوادور  ٠,٠٣٥٥٤  ٩٦٢ 

 مصر ٠,١١٥١٥  ١١٧ ٣ 
 السلفادور  ٠,٠٢٥٥٩  ٦٩٣ 
 ئيةغينيا االستوا ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 إريتريا ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 إثيوبيا ٠,٠٠٥٦٩  ١٥٤ 
 فيجي  ٠,٠٠٥٦٩  ١٥٤ 

 فنلندا  ٠,٧٤٢٠٧  ٠٨٨ ٢٠ 
 فرنسا  ٩,١٩٢٠٢  ٨٢٩ ٢٤٨ 

 غابون ٠,٠١٩٩٠  ٥٣٩ 
 غامبيا ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 جورجيا ٠,٠٠٧١١  ١٩٢ 
 أملانيا ١٣,٨٨٧٥٤  ٩٣٨ ٣٧٥ 

 غانا ٠,٠٠٧١١  ١٩٢ 
 اليونان  ٠,٧٦٦٢٤  ٧٤٢ ٢٠ 

 غرينادا ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 غواتيماال  ٠,٠٣٨٣٨  ٠٣٩ ١ 

 غينيا ٠,٠٠٤٢٦  ١١٥ 
 غينيا بيساو ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 غيانا ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 هاييت ٠,٠٠٢٨٤  ٧٧ 

 هندوراس  ٠,٠٠٧١١  ١٩٢ 
 هنغاريا ٠,١٧٠٥٩  ٦١٨ ٤ 

 اهلند  ٠,٤٨٤٧٦  ١٢٣ ١٣ 
 إندونيسيا  ٠,٢٨٤٣٢  ٦٩٧ ٧ 

 ) االسالمية-مجهورية (ران إي ٠,٣٨٦٦٧  ٤٦٧ ١٠ 
 العراق  ٠,١٩٣٣٤  ٢٣٤ ٥ 

 إيرلندا  ٠,٤١٧٩٥  ٣١٤ ١١ 
 إسرائيل ٠,٥٨٩٩٦  ٩٧٠ ١٥ 

 إيطاليا ٧,٢٠٠٠١  ٩٠٥ ١٩٤ 
 جامايكا ٠,٠٠٥٦٩  ١٥٤ 

 اليابان  ٢٢,٠٠٠٠٠  ٥٤٢ ٥٩٥ 
 األردن  ٠,٠١١٣٧  ٣٠٨ 
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 مبلغ املسامهة باليورو

 اليونيدو
  النصيب املقرر

 ٢٠٠٤لعام 
  العضوالدولة )النسبة املئوية(

 كازاخستان  ٠,٠٣٩٨٠  ٠٧٧ ١ 
 كينيا ٠,٠١١٣٧  ٣٠٨ 

 الكويت  ٠,٢٠٨٩٧  ٦٥٧ ٥ 
 قريغيزستان ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية   ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 لبنان ٠,٠١٧٠٦  ٤٦٢ 
 ليسوتو  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 ليبرييا  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 اجلماهريية العربية الليبية  ٠,٠٩٥٢٥  ٥٧٨ ٢ 
 ليتوانيا  ٠,٠٢٤١٧  ٦٥٤ 

 لكسمربغ  ٠,١١٣٧٣  ٠٧٩ ٣ 
 مدغشقر  ٠,٠٠٤٢٦  ١١٥ 
 مالوي ٠,٠٠٢٨٤  ٧٧ 

 ماليزيا ٠,٣٣٤٠٧  ٠٤٣ ٩ 
 ملديف ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 مايل ٠,٠٠٢٨٤  ٧٧ 

 مالطة ٠,٠٢١٣٢  ٥٧٧ 
 موريتانيا  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 موريشيوس  ٠,٠١٥٦٤  ٤٢٣ 
 املكسيك ١,٥٤٣٨٥  ٧٩٢ ٤١ 

 موناكو  ٠,٠٠٥٦٩  ١٥٤ 
 منغوليا  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 رباملغ ٠,٠٦٢٥٥  ٦٩٣ ١ 
 موزامبيق  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 ميامنار ٠,٠١٠٠٠  ٢٧١ 
 ناميبيا ٠,٠٠٩٩٥  ٢٦٩ 
 نيبال ٠,٠٠٥٦٩  ١٥٤ 

 هولندا  ٢,٤٧٠٧٣  ٨٨٣ ٦٦ 
 نيوزيلندا  ٠,٣٤٢٦٠  ٢٧٤ ٩ 

 نيكاراغوا  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 النيجر  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 نيجرييا  ٠,٠٩٦٦٧  ٦١٧ ٢ 
 النرويج ٠,٩١٨٣٥  ٨٦٠ ٢٤ 
 عمان ٠,٠٨٦٧٢  ٣٤٨ ٢ 
 باكستان  ٠,٠٨٦٧٢  ٣٤٨ ٢ 

 بنما ٠,٠٢٥٥٩  ٦٩٣ 
 بابوا غينيا اجلديدة ٠,٠٠٨٥٣  ٢٣١ 
 باراغواي   ٠,٠٢٢٧٥  ٦١٦ 

 بريو  ٠,١٦٧٧٥  ٥٤١ ٤ 
 الفلبني ٠,١٤٢١٦  ٨٤٨ ٣ 

 بولندا  ٠,٥٣٧٣٦  ٥٤٦ ١٤ 
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 مبلغ املسامهة باليورو

 اليونيدو
  النصيب املقرر

 ٢٠٠٤لعام 
  العضوالدولة )النسبة املئوية(

 الربتغال  ٠,٦٥٦٧٨  ٧٧٩ ١٧ 
 قطر ٠,٠٤٨٣٣  ٣٠٨ ١ 

 ة كوريا مجهوري ٢,٦٣١٣٧  ٢٣١ ٧١ 
 مجهورية مولدوفا   ٠,٠٠٢٨٤  ٧٧ 

 رومانيا  ٠,٠٨٢٤٥  ٢٣٢ ٢ 
 االحتاد الروسي  ١,٧٠٥٩١  ١٨٠ ٤٦ 

 رواندا   ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 سانت كيتس ونيفيس ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 سانت لوسيا ٠,٠٠٢٨٤  ٧٧ 
 سانت فنسنت وجزر غرينادين  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 سان تومي وبرينسيـيب  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 اململكة العربية السعودية  ٠,٧٨٧٥٦  ٣١٩ ٢١ 
 السنغال  ٠,٠٠٧١١  ١٩٢ 
 صربيا واجلبل األسود ٠,٠٢٨٤٣  ٧٧٠ 
 سيشيل ٠,٠٠٢٨٤  ٧٧ 
 سرياليون  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 سلوفاكيا ٠,٠٦١١٣  ٦٥٥ ١ 
 سلوفينيا ٠,١١٥١٥  ١١٧ ٣ 

 الصومال  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 جنوب أفريقيا ٠,٥٨٠٠١  ٧٠١ ١٥ 
 اسبانيا ٣,٥٨٠٦٤  ٩٢٩ ٩٦ 

 سري النكا ٠,٠٢٢٧٥  ٦١٦ 
 السودان   ٠,٠٠٨٥٣  ٢٣١ 
 سورينام  ٠,٠٠٢٨٤  ٧٧ 
 سوازيلند  ٠,٠٠٢٨٤  ٧٧ 

 السويد   ١,٤٥٩٦٢  ٥١٢ ٣٩ 
 سويسرا  ١,٨١١١١  ٠٢٧ ٤٩ 
 اجلمهورية العربية السورية    ٠,١١٣٧٣  ٠٧٩ ٣ 

 طاجيكستان ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 تايلند ٠,٤١٧٩٥  ٣١٤ ١١ 

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا   ٠,٠٠٨٥٣  ٢٣١ 
 ليشيت -تيمور  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 توغو ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 
 تونغا ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 ترينيداد وتوباغو  ٠,٠٢٢٧٥  ٦١٦ 
 تونس ٠,٠٤٢٦٥  ١٥٥ ١ 

 تركيا ٠,٦٢٥٥٠  ٩٣٢ ١٦ 
 تركمانستان  ٠,٠٠٤٢٦  ١١٥ 
 أوغندا ٠,٠٠٧١١  ١٩٢ 

 أوكرانيا ٠,٠٧٥٣٤  ٠٣٩ ٢ 
 االمارات العربية املتحدة  ٠,٢٨٧١٦  ٧٧٣ ٧ 

 اململكة املتحدة ٧,٨٦٩٩٤  ٠٤١ ٢١٣ 
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 مبلغ املسامهة باليورو

 اليونيدو
  النصيب املقرر

 ٢٠٠٤لعام 
  العضوالدولة )النسبة املئوية(

 مجهورية تنـزانيا املتحدة ٠,٠٠٥٦٩  ١٥٤ 
 أوروغواي  ٠,١١٣٧٣  ٠٧٩ ٣ 

 أوزبكستان  ٠,٠١٥٦٤  ٤٢٣ 
 فانواتو  ٠,٠٠١٠٠  ٢٧ 

 فنـزويال ٠,٢٩٥٦٩  ٠٠٤ ٨ 
 فييت نام  ٠,٠٢٢٧٥  ٦١٦ 
 يمن ال ٠,٠٠٨٥٣  ٢٣١ 
 زامبيا  ٠,٠٠٢٨٤  ٧٧ 

 زمبابوي  ٠,٠١١٣٧ ٣٠٨ 
 ) دولة عضوا١٧١(اموع  ١٠٠,٠٠٠٠٠  ٠١٠ ٧٠٧ ٢ 

 

 النسبة املئوية 
 األنصبة املقررة وفقا لقوائم الدول املعتمدة

 يف الدستور
 القائمة ألف ١٠,٨٢٨٤٩ ١٢٨ ٢٩٣

 القائمة باء ٧٨,١٥١٨٦ ٥٧٩ ١١٥ ٢
 مالقائمة جي ٧,٨٢٧١٩ ٨٨٣ ٢١١
 القائمة دال ٣,١٩٢٤٦ ٤٢٠ ٨٦

 اموع ١٠٠ ٠١٠ ٧٠٧ ٢
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