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 امـر العـاملؤمت
  احلادية عشرةالدورة
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢ –نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت) د (١٠البند 

 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤كميلية لفترة السنتني التقديرات الت

 اخلاصة بالتحسينات األمنية
 مذكرة من األمانة

 
 بشأن التحسينات األمنية الالزمة لضمان   ٢٠٠٥-٢٠٠٤تلخص هذه املذكرة التطورات اليت حدثت خالل الفترة     

وتتضمن تقديرات تكميلية لتمويل         . قاراستجابة مركز فيينا الدويل استجابة فعالة للمعايري األمنية التشغيلية الدنيا اخلاصة بامل    
حصة اليونيدو يف تكاليف هذه التحسينات األمنية وفقا لتوصية جملس التنمية الصناعية، كما تتضمن مشروع مقرر يستند إىل           

 .توصيات الس لكي ينظر فيه املؤمتر  
  

 احملتويات
 

الصفحة    الفقرات
..........................................................................................................مقدمة ٢-١ ٢

 الفصل   
.............................................................................ملالية االحتياجات ا ٩-٣ ٣  -األول 
............................................٢٠٠٥-٢٠٠٤التقديرات التكميلية لفترة السنتني       ١٤-١٠ ٣  -الثاين 
...........................................................االعتمادات وجدول األنصبة املقررة     ١٥ ٤  -الثالث 
..............................................................اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه    ١٦ ٤  -الرابع  
...................................ت األمنية     جدول األنصبة املقررة القتسام تكاليف التدابري اخلاصة بالتحسينا   -   املرفق  ٥  
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 مقدمة
ــية يف مجــيع أحنــاء العــامل وخطــر     -١ ــة األمن ــارت احلال أث

اهلجمــات اإلرهابــية عــلى عملــيات األمــم املــتحدة ومــرافقها   
مناقشـات يف مـنظومة األمـم املـتحدة بأكمـلها حبـثا عـن سبل                

    ــيا املشــد ــغيلية الدن ــية التش ــلمعايري األمن ــثال ل دة اخلاصــة االمت
ظمات الكائـنة يف مركز فيينا الدويل       وقـد أجـرت املـن     . باملقـار 

مناقشـات متواصـلة بشـأن هـذه الـتدابري ولفتـت انتـباه هيـئاا         
وخـــالل فـــترة الســـنتني . التشـــريعية إىل املســـائل ذات الصـــلة

ــية وجملـــس  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ــنة الـــربنامج وامليزانـ ، نظـــرت جلـ
التنمـية الصـناعية الـتابعان لليونيدو يف عدد من الوثائق اخللفية     

 توصـيات لكـي يـنظر فـيها املؤمتـر العـام، على النحو               واعـتمدا 
يف اجلدول التايلاملبني . 

  
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤نظر هيئات اليونيدو التشريعية يف التحسينات األمنية للفترة 

 )٢٠٠٥يونيه /حىت اية حزيران(
 التوصية املوجهة إىل الدورة
 املرجع املوضوع احلادية عشرة للمؤمتر العام

رورية احملددة لالمتثال للمعايري األمنية التدابري الض 
التشغيلية الدنيا اخلاصة باملقار وما يترتب عليها من 

 آثار مالية بالنسبة لليونيدو

IDB.29/7-PBC.20/7 

 IDB.29/19 خيارات التمويل املتعلقة بالتحسينات األمنية 

النظر يف متويل حصة اليونيدو يف تكاليف املرحلة األوىل 
ات األمنية واملوافقة على متويلها من خالل من التحسين

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤اعتمادات تكميلية لفترة السنتني 

 ٤-م/٢٩-م ت ص املقرر 

معلومات حمدثة بشأن التدابري املتخذة يف املرحلة  
 األوىل واقتراحات للمرحلة الثانية

IDB.30/11-PBC.21/11 

لثانية، اآلثار املالية املترتبة على املرحلتني األوىل وا 
مع االحتياجات اإلضافية، مبا يف ذلك املعلومات 

 املتعلقة بإنشاء حساب خاص

IDB.30/12-PBC.21/12 

إضافة تتضمن حتديثا خبصوص النهج املوحد املتعلق  
  بإبدال النوافذ

IDB.30/12/Add.1- 

PBC.21/12/Add.1 

معلومات حمدثة ومفصلة عن خيارات التمويل  
تتضمن شرحا لإلطار   الثانيةاملمكنة للمرحلة

 )١٦ و١٥الفقرتان (التنظيمي للتقديرات التكميلية 

IDB.30/12/Add.2 

 PBC.21/CRP.4 تنفيذ املرحلة األوىل 

، ٢٠٠٥-٢٠٠٤اعتماد التقديرات التكميلية للفترة 
من أجل املرحلة  IDB.30/12 الوارد بياا يف الوثيقة

 ٢ ٥٨٥ ١٦٠(وافذ األوىل واملرحلة الثانية وإبدال الن
اخلاص )  يورو٢١٥ ٦٧٠( ومتويل املبلغ املتبقي). يورو

.٢٠٠٥-٢٠٠٤بإبدال النوافذ من الوفورات احملققة يف 

 ٥-م/٣٠ -م ت صاملقرر  
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ــدة      -٢ ــية موحـ ــبارات املالـ ــيقة االعتـ ــذه الوثـ ــورد هـ وتـ
وتعـرض الـتقديرات التكميلية وفقا للشروط احملددة يف النظام          

ــ ــرتان IDB.30/12/Add.2(ايل املـ ــمن ). ١٦ و١٥، الفقـ وتتضـ
أيضا مشروع مقرر يستند إىل توصيات الس لكي ينظر فيه          

 .املؤمتر العام
 

 االحتياجات املالية -أوال
 املرحلة األوىل

ــرارها   -٣ ــتحدة يف قـ ــم املـ ــة لألمـ ــية العامـ ــرت اجلمعـ  أقـ
 املـتعلق بـتعزيز أمن وسالمة عمليات األمم املتحدة         ٥٨/٢٩٥

ــيه ــية يف     وموظف ــينات األمن ــية للتحس ــتدابري األول ــيها ال ا ومبان
وقـد قدرت التكاليف اإلمجالية للمرحلة      . مركـز فييـنا الـدويل     

ــبلغ  ــني دوالر ٨,٤األوىل مبـ ــادل  ( ماليـ ــا يعـ ــني ٧,٦مـ  ماليـ
 ملــيون ١,٣٨، وتــبلغ حصــة اليونــيدو مــن هــذا املــبلغ )يــورو

 ).يورومليون  ١,٢٢ما يعادل (دوالر 
االحتـياجات املالية حمسوبة على أساس    ومبـا أن هـذه       -٤

ــيورو، فــإن  ٠,٩٠١حصــة اليونــيدو، بســعر صــرف قــدره    ال
وهو سعر الصرف الرمسي املعمول به      (يـورو للـدوالر الواحد      

يف األمـم املـتحدة وقـت تقدمي االحتياجات إىل اجلمعية العامة       
 مليون يورو من اموع البالغ      ١,٢٢، تكون   )لألمـم املتحدة  

 .اليني يورو م٧,٦قدره 
 

 املرحلة الثانية
وبعــد ذلــك، وافقــت اجلمعــية العامــة لألمــم املــتحدة   -٥

باعتمادها القرار  (عـلى املـرحلة الثانـية من التحسينات األمنية          
ــؤرخ ٥٩/٢٧٦ ــانون األول٢٣، املــ ــمرب / كــ ، )٢٠٠٤ديســ

وهــنا .  ماليــني دوالر٧,٦ورصــدت هلــا مــبلغا إضــافيا قــدره 
الـية عـلى أساس اليورو بسعر       أيضـا، حسـبت االحتـياجات امل      

وبذلك يكون .  يـورو للـدوالر الواحد    ٠,٩٠١صـرف قـدره     
 ماليني  ٦,٩املـبلغ املوافـق علـيه مـن أجـل املـرحلة الثانـية هـو                 

ــلها       ــوب متوي ــنه واملطل ــيدو م ــبلغ حصــة اليون ــورو، ت  ١,١١ي
 .مليون يورو

ــرارات     -٦ ــدرج يف ق ــد اســتهلّ مشــروع إضــايف مل ي وق
نه يشكّل على الرغم من ذلك جزءا من       اجلمعـية العامـة، ولكـ     

. ملعايري األمنية التشغيلية الدنيا اخلاصة باملقار     عمليات تشديد ا  
ــتقرير املرحــلي    ــرة IDB.30/11(وكمــا نوقــش يف ال ، )٨، الفق

 .يتعلق هذا املشروع بإبدال النوافذ يف مركز فيينا الدويل
 وتـــبلغ االحتـــياجات املالـــية الكلـــية إلبـــدال الـــنوافذ  -٧
 مليون يورو من    ١,٢وسـيمول مـا جمموعه      . ماليـني يـورو    ٤

هـذه االحتياجات من برنامج إدارة املباين، ألن هذا اجلزء من           
أمــا املــبلغ املتــبقي، . العمــل يدخــل يف عــداد تكالــيف الصــيانة

 مليون يورو، فيمثل نفقات أمنية اتفقت عليها كل        ٢,٨وهو  
ــدويل    ــنا ال ــنة يف مركــز فيي ــنظمات الكائ ســاوي حصــة  وت. امل

ووفقا .  يورو٤٥٩ ٠٦٠اليونـيدو يف هذا البند من التكاليف   
 ، ســــــيمول مقــــــدار ٥-م/٣٠-ملقــــــرر الــــــس م ت ص 

ــية   ٢٤٣ ٣٩٠ ــتقديرات التكميل  يــورو مــن هــذا املــبلغ مــن ال
، على أن يمول املبلغ املتبقي،      ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفـترة السـنتني     

السنتني  يـورو، مـن الوفورات احملققة يف فترة          ٢١٥ ٦٧٠أي  
٢٠٠٥-٢٠٠٤. 

ــيدو يف    -٨ ــلها اليونـ ــية الـــيت تتحمـ ــتكلفة الكلـ ــبلغ الـ وتـ
 ملـيون يورو،  ١,٣٦املـرحلة الثانـية، مبـا فـيها إبـدال الـنوافذ،         

وســوف متــول هــذه الــتكلفة مــن الــتقديرات التكميلــية لفــترة   
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 

 
 إنشاء حساب خاص

ص تـرد املعلومـات اخللفـية بشـأن إنشـاء حسـاب خا            -٩
تودع فيه املبالغ اليت يتم تلقيها لتغطية التقديرات التكميلية يف          

وقـــد أحـــاط  . IDB.30/12 مـــن الوثـــيقة ١٩ و١٨الفقـــرتني 
ــرره م ت ص  ــلما يف مقـ ــذا  ٥-م/٣٠-الـــس عـ ــاء هـ  بإنشـ

 .احلساب اخلاص
 

 التقديرات التكميلية لفترة السنتني -ثانيا
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

ــند   -١٠ ــال بالبــ ــنظام املــــ  ٩-٣عمــ ــن الــ ايل، أوردت  مــ
 ١١الـتقديرات التكميلـية الـيت أوصـى ـا الس يف الفقرات              

 . أدناه يف شكل متسق مع امليزانيتني املوافق عليهما١٣إىل 
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 التكاليف غري املباشرة: الربنامج الرئيسي حاء
املسامهة يف اخلدمات املتقامسة  :١-الربنامج حاء

 والتكاليف غري املباشرة األخرى
 وصف عام

تشكّل مرحلتا برنامج التحسينات األمنية احتياجات       -١١
، ١-ليونــيدو يف إطــار الــربنامج حــاءلمتويلــية إضــافية بالنســبة 

ــري      ــيف غـ ــتقامسة والتكالـ ــات املـ ــامهة يف اخلدمـ ــاص باملسـ اخلـ
ــيما   . املباشــرة األخــرى  ومبــا أن املســؤولية العامــة واملســاءلة ف

ان عــلى يتصــل بــاألمن والســالمة يف مركــز فييــنا الــدويل تقعــ  
كما تقع على   ) اليونوف(عـاتق مكتب األمم املتحدة يف فيينا        

ــتني      ــتا املرحل ــامني لكل ــيذ الع ــه مســؤولية التصــميم والتنف عاتق
املتعلقـتني باملعـايري األمنـية التشغيلية الدنيا اخلاصة باملقار، فإن           
ــند اإلنفــاق        ــافية تــندرج يف ب ــياجات املالــية اإلض ــذه االحت ه

ــنون  ــن "املعـ ــات األمـ ــالمة خدمـ ــيونوف( والسـ ــبلغ )". الـ وتـ
االحتـياجات املالـية الكلـية للمرحلـتني معـا، الـيت سـتمول من               

 .مليون يورو ٢,٦التقديرات التكميلية، 
 

 )تقديرات املوارد باليورو(املدخالت 
 

٢٠٠٥-٢٠٠٤التقديرات التكميلية للفترة  امليزانية العادية
 )اليونوف(خدمات األمن والسالمة  

١ ٢٢٧ ٩٩٠ 
 أقرا اجلمعية العامة (املرحلة األوىل  

 )لألمم املتحدة

١ ١١٣ ٧٨٠ 
 أقرا اجلمعية العامة (املرحلة الثانية  

 )لألمم املتحدة
 إبدال النوافذ  ٢٤٣ ٣٩٠
 جمموع النفقات اإلمجالية ٢ ٥٨٥ ١٦٠
 جمموع اإليرادات ٠

 جمموع صايف املوارد ٢ ٥٨٥ ١٦٠
  

 احلاجة واهلدف
ــنها   احل -١٢ ــدف مــ ــية واهلــ ــينات األمنــ ــة إىل التحســ اجــ

 IDB.30/11و IDB.29/19 وIDB.29/7مفصـــــالن يف الوثـــــائق 
وميكـن تلخيصهما بعبارة واحدة هي جعل مركز فيينا الدويل          

 .ممتثال ملتطلبات املعايري األمنية التشغيلية الدنيا للمقار
 

 األنشطة والنواتج
ونواجتها يف  يـرد تفصـيل أنشـطة التحسـينات األمنـية            -١٣

 .IDB.30/11و IDB.29/19 وIDB.29/7الوثائق 
 

 مؤشرات األداء
هـو الذي يتوىل تنفيذ هذا الربنامج،       الـيونوف   مبـا أن     -١٤

 .مل يحدد أي مؤشر ألداء اليونيدو يف هذا الشأن
 

 االعتمادات وجدول األنصبة املقررة -ثالثا
ة مع  سوف تبلَّغ الدول األعضاء بالتقديرات التكميلي      -١٥

تبلـيغها بالتزاماا فيما يتعلق باالشتراكات السنوية يف امليزانية         
العاديــة والســلف املقدمــة إىل صــندوق رأس املــال املــتداول يف 

ــام    ــررة لع ــررة عــلى  . ٢٠٠٦رســالة األنصــبة املق ــبالغ املق وامل
الـدول األعضـاء مدرجـة يف مـرفق هـذه الوثـيقة باالستناد إىل               

 .٢٠٠٤ لليونيدو لعام جدول األنصبة املقررة
 

 اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه -رابعا
 :لعلّ املؤمتر ينظر يف اعتماد املقرر التايل -١٦

 :إن املؤمتر العام" 
حيــيط عــلما باملعلومــات املقدمــة يف الوثــيقة   )أ"( 

GC.11/10       ٢٠٠٤ بشأن التقديرات التكميلية لفترة السنتني-
و يف تكاليف التحسينات     لغـرض متويـل حصـة اليونيد       ٢٠٠٥

 األمنية يف مركز فيينا الدويل؛
حيــيط عــلما أيضــا بتوصــيات جملــس التنمــية   )ب"( 

الصــناعية لــتمويل حصـــة اليونــيدو يف تكالــيف التحســـينات     
ــاألم ــررين م ت ص نـــــــ ــواردة يف املقـــــــ   ٤-م/٢٩-ية، الـــــــ
 ؛٥-م/٣٠ - ت ص مو

ــترة    )ج"(  ــية لفـ ــتقديرات التكميلـ ــلى الـ ــق عـ يوافـ
 واملزمع  GC.11/10، املبينة يف الوثيقة     ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني  

 متويلها من األنصبة املقررة؛

حييط علما بإنشاء املدير العام حسابا خاصا        )د"( 
 لغرض متويل حصة GC.11/10على النحو املشروح يف الوثيقة 

 ."اليونيدو يف تكاليف التحسينات األمنية



GC.11/10 
Arabic 
Page 5 
 

 

 املرفق
 

 فجدول األنصبة املقررة القتسام تكالي
 التدابري اخلاصة بالتحسينات األمنية 

  

 مبلغ املسامهة باليورو

معدل األنصبة املقررة يف اليونيدو
 ٢٠٠٤لعام  النصيب املقرر

 الدولة العضو )بالنسبة املئوية(
 أفغانستان ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 ألبانيا ٠٠٤٢٦‚٠  ١١٠

 اجلزائر ٠٩٩٥١‚٠  ٥٧٢ ٢
 أنغوال  ٠٠٢٨٤‚٠  ٧٣

 األرجنتني ٣٧٧٥٢‚١  ٦١١ ٣٥
 أرمينيا ٠٠٢٨٤‚٠  ٧٣

 النمسا ٣٤٦٢٥‚١  ٨٠٢ ٣٤
 أذربيجان ٠٠٥٦٩‚٠  ١٤٧
 جزر البهاما ٠١٧٠٦‚٠  ٤٤١
 البحرين ٠٢٥٥٩‚٠  ٦٦٢
 بنغالديش ٠١٠٠٠‚٠  ٢٥٩
 بربادوس ٠١٢٧٩‚٠  ٣٣١
 بيالروس ٠٢٧٠١‚٠  ٦٩٨

 بلجيكا ٦٠٤٩٨‚١  ٤٩١ ٤١
 بليز ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 بنن ٠٠٢٨٤‚٠  ٧٣
 بوتان ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 بوليفيا ٠١١٣٧‚٠  ٢٩٤
 البوسنة واهلرسك ٠٠٥٦٩‚٠  ١٤٧
 بوتسوانا ٠١٤٢٢‚٠  ٣٦٨

 الربازيل ٣٩٧٦١‚٣  ٨٣٣ ٨٧
 بلغاريا ٠١٨٤٨‚٠  ٤٧٨
 بوركينا فاسو ٠٠٢٨٤‚٠  ٧٣
 بوروندي ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 كمبوديا ٠٠٢٨٤‚٠  ٧٣
 الكامريون ٠١٢٧٩‚٠  ٣٣١
 الرأس األخضر ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 مجهورية أفريقيا الوسطى ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 تشاد  ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦

 شيلي ٣٠١٣٨‚٠  ٧٩١ ٧
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 مبلغ املسامهة باليورو

معدل األنصبة املقررة يف اليونيدو
 ٢٠٠٤لعام  النصيب املقرر

 الدولة العضو )بالنسبة املئوية(
 الصني ١٧٧٨٨‚٢  ٣٠١ ٥٦
 كولومبيا ٢٨٥٧٤‚٠  ٣٨٧ ٧

 جزر القمر ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 الكونغو ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 كوستاريكا ٠٢٨٤٣‚٠  ٧٣٥
 كوت ديفوار  ٠١٢٧٩‚٠  ٣٣١

 كرواتيا ٠٥٥٤٤‚٠  ٤٣٣ ١
 كوبا ٠٤٢٦٥‚٠  ١٠٣ ١
 قربص ٠٥٤٠٢‚٠  ٣٩٧ ١
 اجلمهورية التشيكية ٢٨٨٥٨‚٠  ٤٦٠ ٧
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٠١٢٧٩‚٠  ٣٣١
 مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠٠٥٦٩‚٠  ١٤٧

 الدامنرك ٠٦٤٧٧‚١  ٥٢٦ ٢٧
 جيبويت ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 دومينيكا ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 ةاجلمهورية الدومينيكي ٠٣٢٧٠‚٠  ٨٤٥
 إكوادور ٠٣٥٥٤‚٠  ٩١٩

 مصر ١١٥١٥‚٠  ٩٧٧ ٢
 السلفادور ٠٢٥٥٩‚٠  ٦٦٢
 غينيا االستوائية ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 إريتريا ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 إثيوبيا ٠٠٥٦٩‚٠  ١٤٧
 فيجي ٠٠٥٦٩‚٠  ١٤٧

 فنلندا ٧٤٢٠٧‚٠  ١٨٤ ١٩
 فرنسا ١٩٢٠٢‚٩  ٦٢٨ ٢٣٧

 غابون ٠١٩٩٠‚٠  ٥١٤
 غامبيا ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 جورجيا ٠٠٧١١‚٠  ١٨٤

 أملانيا ٨٨٧٥٤‚١٣  ٠١٥ ٣٥٩
 غانا ٠٠٧١١‚٠  ١٨٤

 اليونان ٧٦٦٢٤‚٠  ٨٠٩ ١٩
 غرينادا ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 غواتيماال ٠٣٨٣٨‚٠  ٩٩٢
 غينيا ٠٠٤٢٦‚٠  ١١٠
  بيساو-غينيا  ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 غيانا ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
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 مبلغ املسامهة باليورو

معدل األنصبة املقررة يف اليونيدو
 ٢٠٠٤لعام  النصيب املقرر

 الدولة العضو )بالنسبة املئوية(
 هاييت ٠٠٢٨٤‚٠  ٧٣
 هندوراس ٠٠٧١١‚٠  ١٨٤

 رياهنغا ١٧٠٥٩‚٠  ٤١٠ ٤
 اهلند ٤٨٤٧٦‚٠  ٥٣٢ ١٢
 إندونيسيا ٢٨٤٣٢‚٠  ٣٥٠ ٧
 ) االسالمية-مجهورية  (إيران  ٣٨٦٦٧‚٠  ٩٩٦ ٩
 العراق ١٩٣٣٤‚٠  ٩٩٨ ٤
 إيرلندا ٤١٧٩٥‚٠  ٨٠٥ ١٠
 إسرائيل ٥٨٩٩٦‚٠  ٢٥١ ١٥
 إيطاليا ٢٠٠٠١‚٧  ١٣١ ١٨٦

 جامايكا ٠٠٥٦٩‚٠  ١٤٧
 اليابان ٠٠٠٠٠‚٢٢  ٧٣٥ ٥٦٨

 األردن ٠١١٣٧‚٠  ٢٩٤
 كازاخستان ٠٣٩٨٠‚٠  ٠٢٩ ١
 كينيا ٠١١٣٧‚٠  ٢٩٤

 الكويت ٢٠٨٩٧‚٠  ٤٠٢ ٥
 قريغيزستان ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 لبنان ٠١٧٠٦‚٠  ٤٤١
 ليسوتو ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 ليبرييا ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦

 اجلماهريية العربية الليبية ٠٩٥٢٥‚٠  ٤٦٢ ٢
 ليتوانيا ٠٢٤١٧‚٠  ٦٢٥

 لكسمربغ ١١٣٧٣‚٠  ٩٤٠ ٢
 مدغشقر ٠٠٤٢٦‚٠  ١١٠
 مالوي ٠٠٢٨٤‚٠  ٧٣

 ماليزيا ٣٣٤٠٧‚٠  ٦٣٦ ٨
 ملديف ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 مايل ٠٠٢٨٤‚٠  ٧٣
 مالطة ٠٢١٣٢‚٠  ٥٥١
 موريتانيا ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 موريشيوس ٠١٥٦٤‚٠  ٤٠٤

 املكسيك ٥٤٣٨٥‚١  ٩١١ ٣٩
 موناكو ٠٠٥٦٩‚٠  ١٤٧
 منغوليا ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
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 مبلغ املسامهة باليورو

معدل األنصبة املقررة يف اليونيدو
 ٢٠٠٤لعام  النصيب املقرر

 الدولة العضو )بالنسبة املئوية(
 املغرب ٠٦٢٥٥‚٠  ٦١٧ ١

 موزامبيق ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 ميامنار ٠١٠٠٠‚٠  ٢٥٩
 ناميبيا ٠٠٩٩٥‚٠  ٢٥٧
 نيبال ٠٠٥٦٩‚٠  ١٤٧

 هولندا ٤٧٠٧٣‚٢  ٨٧٢ ٦٣
 نيوزيلندا ٣٤٢٦٠‚٠  ٨٥٧ ٨

 نيكاراغوا ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 النيجر ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦

 نيجرييا ٠٩٦٦٧‚٠  ٤٩٩ ٢
 النرويج ٩١٨٣٥‚٠  ٧٤١ ٢٣
 عمان ٠٨٦٧٢‚٠  ٢٤٢ ٢
 باكستان ٠٨٦٧٢‚٠  ٢٤٢ ٢
 بنما ٠٢٥٥٩‚٠  ٦٦٢
 بابوا غينيا اجلديدة ٠٠٨٥٣‚٠  ٢٢١
 باراغواي ٠٢٢٧٥‚٠  ٥٨٨

 بريو ١٦٧٧٥‚٠  ٣٣٧ ٤
 الفلبني ١٤٢١٦‚٠  ٦٧٥ ٣
 بولندا ٥٣٧٣٦‚٠  ٨٩٢ ١٣
 الربتغال ٦٥٦٧٨‚٠  ٩٧٩ ١٦
 قطر ٠٤٨٣٣‚٠  ٢٤٩ ١
 مجهورية كوريا ٦٣١٣٧‚٢  ٠٢٥ ٦٨

 مجهورية مولدوفا ٠٠٢٨٤‚٠  ٧٣
 رومانيا ٠٨٢٤٥‚٠  ١٣١ ٢
 االحتاد الروسي ٧٠٥٩١‚١  ١٠٠ ٤٤

 رواندا ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 سانت كيتس ونيفيس ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 سانت لوسيا ٠٠٢٨٤‚٠  ٧٣
 سانت فنسنت وجزر غرينادين ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 سان تومي وبرينسيـيب ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦

 اململكة العربية السعودية  ٧٨٧٥٦‚٠  ٣٦٠ ٢٠
 السنغال ٠٠٧١١‚٠  ١٨٤
 صربيا واجلبل األسود ٠٢٨٤٣‚٠  ٧٣٥
 سيشيل ٠٠٢٨٤‚٠  ٧٣
 سرياليون ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦

 سلوفاكيا ٠٦١١٣‚٠  ٥٨٠ ١
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 مبلغ املسامهة باليورو

معدل األنصبة املقررة يف اليونيدو
 ٢٠٠٤لعام  النصيب املقرر

 الدولة العضو )بالنسبة املئوية(
 سلوفينيا ١١٥١٥‚٠  ٩٧٧ ٢

 الصومال ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 جنوب أفريقيا ٥٨٠٠١‚٠  ٩٩٤ ١٤
 اسبانيا ٥٨٠٦٤‚٣  ٥٦٥ ٩٢

 سري النكا ٠٢٢٧٥‚٠  ٥٨٨
 السودان ٠٠٨٥٣‚٠  ٢٢١
 سورينام ٠٠٢٨٤‚٠  ٧٣
 سوازيلند ٠٠٢٨٤‚٠  ٧٣

 السويد ٤٥٩٦٢‚١  ٧٣٤ ٣٧
 سويسرا ٨١١١١‚١  ٨٢٠ ٤٦
 اجلمهورية العربية السورية  ١١٣٧٣‚٠  ٩٤٠ ٢

 طاجيكستان ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 تايلند ٤١٧٩٥‚٠  ٨٠٥ ١٠

 ية مقدونيا اليوغوسالفية سابقامجهور ٠٠٨٥٣‚٠  ٢٢١
 ليشيت-تيمور ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 توغو ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 تونغا ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦
 ترينيداد وتوباغو ٠٢٢٧٥‚٠  ٥٨٨

 تونس ٠٤٢٦٥‚٠  ١٠٣ ١
 تركيا ٦٢٥٥٠‚٠  ١٧٠ ١٦

 تركمانستان ٠٠٤٢٦‚٠  ١١٠
 أوغندا ٠٠٧١١‚٠  ١٨٤

 أوكرانيا ٠٧٥٣٤‚٠  ٩٤٨ ١
 مارات العربية املتحدةاال ٢٨٧١٦‚٠  ٤٢٤ ٧

 اململكة املتحدة ٨٦٩٩٤‚٧  ٤٥٠ ٢٠٣
 مجهورية تنـزانيا املتحدة ٠٠٥٦٩‚٠  ١٤٧

 أوروغواي ١١٣٧٣‚٠  ٩٤٠ ٢
 أوزبكستان ٠١٥٦٤‚٠  ٤٠٤
 فانواتو ٠٠١٠٠‚٠  ٢٦

 ) البوليفارية–مجهورية ( فنـزويال  ٢٩٥٦٩‚٠  ٦٤٤ ٧
 فييت نام ٠٢٢٧٥‚٠  ٥٨٨
 منالي ٠٠٨٥٣‚٠  ٢٢١
 زامبيا ٠٠٢٨٤‚٠  ٧٣
 زمبابوي ٠١١٣٧‚٠  ٢٩٤

 ) دولة عضوا١٧١(اموع  ٠٠٠٠٠‚١٠٠  ١٦٠ ٥٨٥ ٢
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 مبلغ املسامهة باليورو
 النصيب املقرر

 األنصبة املقررة وفقا لقوائم الدول )النسبة املئوية(
 القائمة ألف ٨٢٨٤٩‚١٠ ٩٣٤ ٢٧٩

 القائمة باء ١٥١٨٦‚٧٨ ٣٥١ ٠٢٠ ٢
 القائمة جيم ٨٢٧١٩‚٧ ٣٤٥ ٢٠٢
 القائمة دال ١٩٢٤٦‚٣ ٥٣٠ ٨٢

 اموع ١٠٠ ١٦٠ ٥٨٥ ٢
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ


