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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
   والعشرونالتاسعةالدورة 

  ٢٠١٣مايو / أيار٢٤- ٢٢فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٦َّالبند 

  جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية
 ٢٠١٥-٢٠١٤العادية لفترة السنتني 

  جملس التنمية الصناعية 
  احلادية واألربعونالدورة 

  ٢٠١٣يونيه /ن حزيرا٢٧- ٢٤فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقَّ) ج (٤البند 

  جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية
 ٢٠١٥-٢٠١٤العادية لفترة السنتني 

    
      ٢٠١٥-٢٠١٤ املالية  للفترةرةجدول األنصبة املقرَّ    
     من األمانةمنقَّحة رة مذكِّ    

 يـستند إىل    ٢٠١٥-٢٠١٤رة للفتـرة املاليـة      قـرَّ  جـدوالً لألنـصبة امل     املـذكِّرة تقترح هـذه      
 ٦٧/٢٣٨رة يف األمم املتحـدة، وهـو اجلـدول املعتمـد يف القـرار      آخر جدول متاح لألنصبة املقرَّ  

أن أعلنـت  ، وذلـك بعـد    لعـضوية اليونيـدو    وفقاً الًالصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، معدَّ      
 . املنظَّمةمنعضويتها ب حس ٢٠١٣أبريل / نيسان١٨يف دولة عضو واحدة 

     
  رةجدول األنصبة املقرَّ -أوالً 

 
 من الدستور بأن ُتِعدَّ جلنةُ الربنامج وامليزانية مشروع جدول ٤- ١٠تقضي املادة  - ١

 من ١- ١٥ للمادة ووفقاً .رة لنفقات امليزانية العادية لغرض تقدميه إىل اجمللساألنصبة املقرَّ
ره  جلدول أنصبة يقرِّعة وفقاًاألعضاء نفقات امليزانية العادية، موزَّل يتحمَّ"دستور اليونيدو 
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تني، بناًء على توصية من اجمللس ُتقّر بأغلبية املؤمتر بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوِّ
 ."ه جلنة الربنامج وامليزانيةتني، على أساس مشروع تعدِّثلثي األعضاء احلاضرين واملصوِّ

رة يف األمم املتحـدة هـو اجلـدول الـذي اعُتمـد يف      ر لألنصبة املقرَّ متوفِّ  جدول وأحدثُ -٢
، اخلاص بفترة الـسنوات     ٦٧/٢٣٨، يف قرار اجلمعية العامة      ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٤

 : على ما يلي، والذي ينّص٢٠١٥-٢٠١٣الثالث 

 ائة؛ يف امل٠,٠٠١ر عن ل النصيب املقرَّ األدىن ملعدَّ احلّد يقلّأالّ )أ( 

  يف املائة؛٠,٠١ر ألقل البلدان منواً ل النصيب املقرَّ األقصى ملعدَّ يتجاوز احلّدأالّ )ب( 

  . يف املائة٢٢ر ل النصيب املقرَّ األقصى ملعدَّ يتجاوز احلّدأالّ )ج( 
ــةَ ، أبلــغ ممثِّــل٢٠١٣ُأبريــل / نيــسان١٨ويف   -٣ ــدائم أمان  حكومــة  اليونيــدو أنَّ فرنــسا ال

ــسا  ــسحب فرن ــضوية  ستن ــن ع ــةم ــادة  . املنظَّم ــاً للم ــتور  ١-٦ووفق ــن الدس ــضو  " م جيــوز للع
". االنسحاب مـن املنظمـة بـأن يـودع لـدى الوديـع وثيقـة إشـعار بانـسحابه مـن هـذا الدسـتور                        

يصبح هذا االنسحاب نافـذاً يف آخـر يـوم مـن الـسنة املاليـة                " من الدستور،    ٢-٦ووفقاً للمادة   
ــذه      ــا ه ــودع فيه ــيت ت ــسنة ال ــة لل ــةالتالي ــادة  ". الوثيق ــاً للم ــتور،  ٣-٦ووفق ــن الدس تكــون " م

دفعها عن السنة املاليـة التاليـة للـسنة الـيت أودعـت              االشتراكات الواجب على العضو املنسحب    
". رة عـن الـسنة املاليـة الـيت مت فيهـا هـذا اإليـداع               لالشـتراكات املقـرَّ    فيها هـذه الوثيقـة مـساوية      

-٢٠١٣للــسنوات  ة الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة ويفــضي تطبيــق معــدَّالت األنــصبة املقــرَّر 
عـضوية اليونيـدو، إىل معـدَّالت      ، املعدَّلـة لتتوافـق مـع      )٦٧/٢٣٨قرار اجلمعية العامـة      (٢٠١٥

ــدرها   ــرَّرة ق ــصبة املق ــة لألن ــة ٦١,٢٨٨ إمجالي ــق ١العمــود ( يف املائ ــن املرف ــسبب  ) م ــك ب ، وذل
الت األنـصبة   وللحصول على جـدول ملعـدَّ      .يدواالختالفات يف العضوية بني األمم املتحدة واليون      

 يف املائــة مــن نفقــات امليزانيــة العاديــة لليونيــدو، يلــزم تطبيــق معامــل    ١٠٠ي نــسبة رة يغطِّــاملقــرَّ
ق هـذا   طبَّـ وال يُ  .الت األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق بالـدول األعـضاء يف اليونيـدو               رياضي على معـدَّ   
 األدىن مــن ألعــضاء يف األمــم املتحــدة الــيت تــدفع احلــدّ الت اخلاصــة بالــدول ااملعامــل علــى املعــدَّ

 األقــصى  يزيــد احلــّد يف املائــة، ويــضمن هــذا املعامــل أالّ ٠,٠٠١ر البالغــة نــسبته النــصيب املقــرَّ
  . ويرد أدناه حساب املعامل الرياضي. يف املائة٠,٠١ل الذي تدفعه أقل البلدان منواً على للمعدَّ
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 ٢٠١٥- ٢٠١٤ للفترةحساب املعامل     
 )النسبة املئوية(

 

  األمم املتحدة
 رةالت األنصبة املقرَّمعدَّ

٢٠١٥‐ ٢٠١٣ 

  اليونيدو
  رة الت األنصبة املقرَّمعدَّ

٢٠١٥‐ ٢٠١٤ 

 ٦١,٢٨٨١٠٠,٠٠٠ ) دولة عضوا١٧٠ً(اجملموع 
 األدىن الدول األعضاء يف اليونيدو اليت تدفع احلدَّ

,٠ ) دولة٢٩ً ×  يف املائة٠,٠٠١(رة األنصبة املقرَّ من -٠٢٩٠, -٠٢٩
,٠ ) دول٨×  يف املائة ٠,٠١(أقل البلدان منواً  -٠٨٠٠, -٠٨٠

 ٦١,١٧٩٩٩,٨٩١ اجملموع الذي حيسب املعامل على أساسه
: ٢٠١٥- ٢٠١٤املعامل اخلاص بالفترة 

٨٩١,٩٩/١٧٩,٦١  
 ١,٦٣٢٧٦٦١٤٥٢٤٥٩٢ 

    
 بلـد  ر أليِّ نـصيب مقـرَّ  ديـد أيِّ رة اجلديـد حت مل ينتج عن حساب جدول األنصبة املقـرَّ    و -٤

  فترة ال الـــشرط للوصـــول إىل املعامـــل اخلـــاص بـــ اق هـــذطبَّـــُي مل  يف املائـــة، ومـــن مث٢٢َّيتجـــاوز 
٢٠١٥-٢٠١٤. 

رة لليونيدو للفترة املاليـة     رة جدول األنصبة املقرَّ    من مرفق هذه املذكِّ    ٣ظهر العمود   وُي - ٥
ــ .ر أعــاله النــاتج عــن تطبيــق املعامــل املــذكو ٢٠١٥- ٢٠١٤ الت  فيظهــر معــد٤َّا العمــود أّم

 .، وقد أدرجت ألغراض املقارنة فقط٢٠١٣- ٢٠١٢رة لفترة السنتني األنصبة املقرَّ
    

    الدول األعضاء اجلديدة  
ب حصـصهم   حـسَ  األعضاء اجلـدد تُ     فإنَّ ، من النظام املايل   ٦-٥ ملا ينص عليه البند      وفقاً -٦

وسـوف ُيبلَّـغ املـؤمتر العـام        . رهـا املـؤمتر   الت الـيت يقرِّ   ملعـدَّ عن السنة اليت يصبحون فيهـا أعـضاء با        
 يف الفتـرة مـا بـني         دولـة قـد تـصبح عـضواً         تعديالت تطرأ علـى جـدول األنـصبة إلدراج أيِّ          بأيِّ

  . من الدستور٢٥ و٢٤ و٣ باملواد  عشرة، عمالًاخلامسةالعام املؤمتر اآلن واختتام دورة 
    

    اللجنة اختاذهاإلجراء املطلوب من  -ثانياً 
 :ر التايل أن تقترح على جملس التنمية الصناعية أن يعتمد مشروع املقرَّ اللجنة توّدلعلَّ -٧
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 : جملس التنمية الصناعيةإنَّ"    

 ؛IDB.41/6/Rev.1-PBC.29/6/Rev.1حييط علماً بالوثيقة  )أ(   

ــ العـــام بوضـــع جـــدول أنـــصبة مقـــرَّ يوصـــي املـــؤمتَر )ب(    ة رة للفتـــرة املاليـ
الً ، معــد٦٧/٢٣٨َّ إىل قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة   يــستند، ٢٠١٥-٢٠١٤
ــاً ــاً   وفق ــى أن يكــون مفهوم ــدو، عل ــضوية اليوني ــدَّ األعــضاء اجلــدد ســوف تُ   أنَّ لع ر ق

رة يف   عن السنة اليت يصبحون فيها أعضاء علـى أسـاس جـدول األنـصبة املقـرَّ                أنصبتهم
 ليونيدو؛األمم املتحدة، حبسب انطباقه على ا

رة عــن فتــرة الــسنتني   علــى دفــع اشــتراكاهتا املقــرَّ  األعــضاَء الــدولَحيــثُّ )ج(  
ــد  ٢٠١٥-٢٠١٤ ــا للبن ــى أن تكــون     ) ب (٥-٥ وفق ــنص عل ــذي ي ــايل، ال ــن النظــام امل م

ي  مـن تلقِّـ    االشتراكات والسلف مـستحقة وواجبـة الـدفع بكاملـها يف غـضون ثالثـني يومـاً                
 ؛أبعداليت تقترن هبا، أيهما التقوميية  من اليوم األول من السنة بتداًءرسالــة املديــر العــام أو ا

رات أن   الـيت عليهـا متـأخِّ       الـسابقةَ   األعضاءَ  والدولَ  األعضاءَ يدعو الدولَ   )د(  
دة، كاملة ودون شروط يف أقرب وقت تفي بالتزاماهتا الدستورية بدفع اشتراكاهتا غري املسدَّ

 للقــرارات الــسابقة الــيت راهتــا، وفقــاً الــسداد لتــسوية متأخِّممكــن، أو أن تــستفيد مــن خطــط
  ."اختذهتا هيئات اليونيدو التشريعية
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    املرفق
  ٢٠١٥-٢٠١٤جدول األنصبة املقرَّرة للفترة     

    )النسبة املئوية(

  الدولة العضو

   األمم املتحدة
الت األنصبة معدَّ

  )أ(٢٠١٥‐٢٠١٣

)١( 

  األمم املتحدة 
الت األنصبة معدَّ

٢٠١٢‐٢٠١٠  
)٢( 

   اليونيدو
الت األنصبة معدَّ
  )ب(٢٠١٥‐٢٠١٤

)٣( 

   اليونيدو
معدَّالت األنصبة 

٢٠١٣‐٢٠١٢  
)٤( 

 ٢,٤٣٨ ٣,٩٨١ ١,٦٠٢ ٢,٤٣٨ االحتاد الروسي

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٨ ٠,٠١٠ إثيوبيا

 ٠,٠٢٣ ٠,٠٦٥ ٠,٠١٥ ٠,٠٤٠ أذربيجان

 ٠,٤٣٧ ٠,٧٠٥ ٠,٢٨٧ ٠,٤٣٢ األرجنتني

 ٠,٠٢١ ٠,٠٣٦ ٠,٠١٤ ٠,٠٢٢ األردن

 ٠,٠٠٧ ٠,٠١١ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ أرمينيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ إريتريا

 ٤,٨٣٥ ٤,٨٥٣ ٣,١٧٧ ٢,٩٧٣ إسبانيا

 ٠,٥٨٤ ٠,٦٤٧ ٠,٣٨٤ ٠,٣٩٦ إسرائيل

 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٥ أفغانستان

 ٠,٠٦١ ٠,٠٧٢ ٠,٠٤٠ ٠,٠٤٤ إكوادور

 ٠,٠١٤ ٠,٠١٦ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ألبانيا

 ١٢,٢٠٢ ١١,٦٦٠ ٨,٠١٨ ٧,١٤١ ملانياأ

 ٠,٥٩٥ ٠,٩٧١ ٠,٣٩١ ٠,٥٩٥ اإلمارات العربية املتحدة

 ٠,٣٦٢ ٠,٥٦٥ ٠,٢٣٨ ٠,٣٤٦ إندونيسيا

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ أنغوال

 ٠,٠٤١ ٠,٠٨٥ ٠,٠٢٧ ٠,٠٥٢ أوروغواي

 ٠,٠١٤ ٠,٠٢٤ ٠,٠١٠ ٠,٠١٥ أوزبكستان

 ٠,٠٠٨ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ أوغندا

 ٠,١٣٢ ٠,١٦٢ ٠,٠٨٧ ٠,٠٩٩ أوكرانيا

 ٠,٣٥٥ ٠,٥٨١ ٠,٢٣٣ ٠,٣٥٦ )اإلسالمية-مجهورية(إيران 

 ٠,٧٥٨ ٠,٦٨٢ ٠,٤٩٨ ٠,٤١٨ أيرلندا

 ٧,٦٠٨ ٧,٢٦٣ ٤,٩٩٩ ٤,٤٤٨ إيطاليا

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٤ بابوا غينيا اجلديدة

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٦ ٠,٠٠٧ ٠,٠١٠ باراغواي

 ٠,١٢٥ ٠,١٣٩ ٠,٠٨٢ ٠,٠٨٥ باكستان

 ٠,٠٥٩ ٠,٠٦٤ ٠,٠٣٩ ٠,٠٣٩ البحرين

 ٢,٤٥٢ ٤,٧٩١ ١,٦١١ ٢,٩٣٤ الربازيل

 ٠,٠١٢ ٠,٠١٣ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ بربادوس

 ٠,٧٧٨ ٠,٧٧٤ ٠,٥١١ ٠,٤٧٤ الربتغال

 ١,٦٣٦ ١,٦٣٠ ١,٠٧٥ ٠,٩٩٨ بلجيكا

 ٠,٠٥٨ ٠,٠٧٧ ٠,٠٣٨ ٠,٠٤٧ بلغاريا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ بليز
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  الدولة العضو

   األمم املتحدة
الت األنصبة معدَّ

  )أ(٢٠١٥‐٢٠١٣

)١( 

  األمم املتحدة 
الت األنصبة معدَّ

٢٠١٢‐٢٠١٠  
)٢( 

   اليونيدو
الت األنصبة معدَّ
  )ب(٢٠١٥‐٢٠١٤

)٣( 

   اليونيدو
معدَّالت األنصبة 

٢٠١٣‐٢٠١٢  
)٤( 

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ بنغالديش

 ٠,٠٣٣ ٠,٠٤٢ ٠,٠٢٢ ٠,٠٢٦ بنما

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ بنن

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ بوتان

 ٠,٠٢٧ ٠,٠٢٨ ٠,٠١٨ ٠,٠١٧ بوتسوانا

 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ بوركينا فاسو

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ بوروندي

 ٠,٠٢١ ٠,٠٢٨ ٠,٠١٤ ٠,٠١٧ البوسنة واهلرسك

 ١,٢٦٠ ١,٥٠٤ ٠,٨٢٨ ٠,٩٢١ بولندا

 ٠,٠١١ ٠,٠١٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٩ )دة القومياتاملتعّد-دولة(بوليفيا 

 ٠,١٣٧ ٠,١٩١ ٠,٠٩٠ ٠,١١٧ بريو

 ٠,٠٦٤ ٠,٠٩١ ٠,٠٤٢ ٠,٠٥٦ بيالروس

 ٠,٣١٨ ٠,٣٩٠ ٠,٢٠٩ ٠,٢٣٩ تايلند

 ٠,٠٤٠ ٠,٠٣١ ٠,٠٢٦ ٠,٠١٩ تركمانستان

 ٠,٩٣٩ ٢,١٦٨ ٠,٦١٧ ١,٣٢٨ تركيا

 ٠,٠٦٧ ٠,٠٧٢ ٠,٠٤٤ ٠,٠٤٤ وتوباغوترينيداد 

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ تشاد

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ توغو

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ توفالو

 ٠,٠٤٦ ٠,٠٥٩ ٠,٠٣٠ ٠,٠٣٦ تونس

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ تونغا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٢ ليشيت-تيمور

 ٠,٠٢١ ٠,٠١٨ ٠,٠١٤ ٠,٠١١ جامايكا

 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٥ اجلبل األسود

 ٠,١٩٥ ٠,٢٢٤ ٠,١٢٨ ٠,١٣٧ اجلزائر

 ٠,٠٢٧ ٠,٠٢٨ ٠,٠١٨ ٠,٠١٧ جزر البهاما

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ جزر القمر

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠,٥٣١ ٠,٦٣٠ ٠,٣٤٩ ٠,٣٨٦ اجلمهورية التشيكية

 ٠,٠٦٤ ٠,٠٧٣ ٠,٠٤٢ ٠,٠٤٥ اجلمهورية الدومينيكية

 ٠,٠٣٨ ٠,٠٥٩ ٠,٠٢٥ ٠,٠٣٦ اجلمهورية العربية السورية

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٩ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٣,٤٣٩ ٣,٢٥٦ ٢,٢٦٠ ١,٩٩٤ مجهورية كوريا

 ٠,٠١١ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٦ مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٢  الدميقراطية الشعبيةسمجهورية الو

 ٠,٠١١ ٠,٠١٣ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٨ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
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  الدولة العضو

   األمم املتحدة
الت األنصبة معدَّ

  )أ(٢٠١٥‐٢٠١٣

)١( 

  األمم املتحدة 
الت األنصبة معدَّ

٢٠١٢‐٢٠١٠  
)٢( 

   اليونيدو
الت األنصبة معدَّ
  )ب(٢٠١٥‐٢٠١٤

)٣( 

   اليونيدو
معدَّالت األنصبة 

٢٠١٣‐٢٠١٢  
)٤( 

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ مجهورية مولدوفا

 ٠,٥٨٦ ٠,٦٠٧ ٠,٣٨٥ ٠,٣٧٢ جنوب أفريقيا

 ٠,٠٠٩ ٠,٠١١ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٧ جورجيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ يتجيبو

 ١,١٢٠ ١,١٠٢ ٠,٧٣٦ ٠,٦٧٥ الدامنرك

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ دومينيكا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ الرأس األخضر

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٢ رواندا

 ٠,٢٦٩ ٠,٣٦٩ ٠,١٧٧ ٠,٢٢٦ رومانيا

 ٠,٠٠٦ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٦ زامبيا

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢ زمبابوي

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  ساموا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ سان تومي وبرينسييب

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ سانت كيتيس ونيفيس

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ سانت لوسيا

 ٠,٠٢٩ ٠,٠٤١ ٠,٠١٩ ٠,٠٢٥ سري النكا

 ٠,٠٢٨ ٠,٠٢٦ ٠,٠١٩ ٠,٠١٦ رالسلفادو

 ٠,٢١٦ ٠,٢٧٩ ٠,١٤٢ ٠,١٧١  سلوفاكيا

 ٠,١٥٧ ٠,١٦٣ ٠,١٠٣ ٠,١٠٠ سلوفينيا

 ٠,٠٠٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ السنغال

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ سوازيلند

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ السودان

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ سورينام

 ١,٦١٩ ١,٥٦٧ ١,٠٦٤ ٠,٩٦٠ السويد

 ١,٧٢٠ ١,٧١٠ ١,١٣٠ ١,٠٤٧  سويسرا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ سرياليون

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠١ سيشيل

 ٠,٣٥٩ ٠,٥٤٥ ٠,٢٣٦ ٠,٣٣٤ شيلي

 ٠,٠٥٦ ٠,٠٦٥ ٠,٠٣٧ ٠,٠٤٠  صربيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ الصومال

 ٤,٨٥٣ ٨,٤٠٥ ٣,١٨٩ ٥,١٤٨ الصني

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ طاجيكستان

 ٠,٠٣٠ ٠,١١١ ٠,٠٢٠ ٠,٠٦٨ العراق

 ٠,١٣١ ٠,١٦٧ ٠,٠٨٦ ٠,١٠٢ ُعمان

 ٠,٠٢٠ ٠,٠٣٣ ٠,٠١٤ ٠,٠٢٠ غابون

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ غامبيا

 ٠,٠٠٩ ٠,٠٢٣ ٠,٠٠٦ ٠,٠١٤ غانا
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  الدولة العضو

   األمم املتحدة
الت األنصبة معدَّ

  )أ(٢٠١٥‐٢٠١٣

)١( 

  األمم املتحدة 
الت األنصبة معدَّ

٢٠١٢‐٢٠١٠  
)٢( 

   اليونيدو
الت األنصبة معدَّ
  )ب(٢٠١٥‐٢٠١٤

)٣( 

   اليونيدو
معدَّالت األنصبة 

٢٠١٣‐٢٠١٢  
)٤( 

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ غرينادا

 ٠,٠٤٣ ٠,٠٤٤ ٠,٠٢٨ ٠,٠٢٧ غواتيماال

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ غيانا

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠١ غينيا

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٨ ٠,٠١٠ غينيا االستوائية

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ بيساو-غينيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ فانواتو

 ٩,٣١٨ (*) ٦,١٢٣  فرنسا

 ٠,١٣٧ ٠,٢٥١ ٠,٠٩٠ ٠,١٥٤ الفلبني

 ٠,٤٧٨ ١,٠٢٤ ٠,٣١٤ ٠,٦٢٧ )ةالبوليفاري-مجهورية(زويال  فن

 ٠,٨٦١ ٠,٨٤٧ ٠,٥٦٦ ٠,٥١٩ فنلندا

 ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٣ فيجي

 ٠,٠٥٠ ٠,٠٦٩ ٠,٠٣٣ ٠,٠٤٢ فييت نام

 ٠,٠٧٠ ٠,٠٧٧ ٠,٠٤٦ ٠,٠٤٧ قربص

 ٠,٢٠٥ ٠,٣٤١ ٠,١٣٥ ٠,٢٠٩ قطر

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٢ قريغيزستان

 ٠,١١٦ ٠,١٩٨ ٠,٠٧٦ ٠,١٢١ كازاخستان

 ٠,٠١٧ ٠,٠٢٠ ٠,٠١١ ٠,٠١٢ الكامريون

 ٠,١٤٨ ٠,٢٠٦ ٠,٠٩٧ ٠,١٢٦ كرواتيا

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ كمبوديا

 ٠,١٠٨ ٠,١١٣ ٠,٠٧١ ٠,٠٦٩ كوبا

 ٠,٠١٤ ٠,٠١٨ ٠,٠١٠ ٠,٠١١ كوت ديفوار

 ٠,٠٥٢ ٠,٠٦٢ ٠,٠٣٤ ٠,٠٣٨ كوستاريكا

 ٠,٢١٩ ٠,٤٢٣ ٠,١٤٤ ٠,٢٥٩ كولومبيا

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٥ الكونغو

 ٠,٤٠٠ ٠,٤٤٦ ٠,٢٦٣ ٠,٢٧٣ الكويت

 ٠,٠١٧ ٠,٠٢١ ٠,٠١٢ ٠,٠١٣ كينيا

 ٠,٠٥٠ ٠,٠٦٩ ٠,٠٣٣ ٠,٠٤٢ لبنان

 ٠,١٣٧ ٠,١٣٢ ٠,٠٩٠ ٠,٠٨١ لكسمربغ

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ليربيا

 ٠,١٩٦ ٠,٢٣٢ ٠,١٢٩ ٠,١٤٢ ليبيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ليسوتو

 ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٦ ٠,٠١٧ ٠,٠١٦ مالطة

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٤ مايل

 ٠,٣٨٥ ٠,٤٥٩ ٠,٢٥٣ ٠,٢٨١ ماليزيا

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ مدغشقر

 ٠,١٤٣ ٠,٢١٩ ٠,٠٩٤ ٠,١٣٤ مصر
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  الدولة العضو

   األمم املتحدة
الت األنصبة معدَّ

  )أ(٢٠١٥‐٢٠١٣

)١( 

  األمم املتحدة 
الت األنصبة معدَّ

٢٠١٢‐٢٠١٠  
)٢( 

   اليونيدو
الت األنصبة معدَّ
  )ب(٢٠١٥‐٢٠١٤

)٣( 

   اليونيدو
معدَّالت األنصبة 

٢٠١٣‐٢٠١٢  
)٤( 

 ٠,٠٨٨ ٠,١٠١ ٠,٠٥٨ ٠,٠٦٢ املغرب

 ٣,٥٨٥ ٣,٠٠٧ ٢,٣٥٦ ١,٨٤٢ املكسيك

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٢ مالوي

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ملديف

 ١,٢٦٣ ١,٤١١ ٠,٨٣٠ ٠,٨٦٤ سعوديةاململكة العربية ال

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٣ منغوليا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠١ ٠,٠٠٢ موريتانيا

 ٠,٠١٧ ٠,٠٢١ ٠,٠١١ ٠,٠١٣ موريشيوس

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ موزامبيق

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٢٠ ٠,٠٠٣ ٠,٠١٢ موناكو

 ٠,٠٠٨ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦ ٠,٠١٠ ميامنار

 ٠,٠١٢ ٠,٠١٦ ٠,٠٠٨ ٠,٠١٠ ناميبيا

 ١,٣٢٦ ١,٣٨٨ ٠,٨٧١ ٠,٨٥١ النرويج

 ١,٢٩٥ ١,٣٠٣ ٠,٨٥١ ٠,٧٩٨ النمسا

 ٠,٠٠٩ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦ نيبال

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢ النيجر

 ٠,١١٩ ٠,١٤٧ ٠,٠٧٨ ٠,٠٩٠ نيجرييا

 ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ نيكاراغوا

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ هاييت

 ٠,٨١٣ ١,٠٨٧ ٠,٥٣٤ ٠,٦٦٦ اهلند

 ٠,٠١١ ٠,٠١٣ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ هندوراس

 ٠,٤٤٣ ٠,٤٣٤ ٠,٢٩١ ٠,٢٦٦ هنغاريا

 ٢,٨٢٣ ٢,٧٠٠ ١,٨٥٥ ١,٦٥٤ هولندا

 ١٩,٠٦٨ ١٧,٦٨٨ ١٢,٥٣٠ ١٠,٨٣٣ اليابان

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ اليمن

 ١,٠٥٢ ١,٠٤٢ ٠,٦٩١ ٠,٦٣٨ اليونان

   ٩٩,٤٨٦* ١٠٠,٠٠٠ ٦٥,٤٠٨ ٦١,٢٨٨  دولة عضوا١٧٠ًاجملموع 
 .٦٧/٢٣٨استنادا إىل قرار اجلمعية العامة  )أ(

 الدول ‘١‘: ق املُعاِمل علىوال يطبَّ؛ ١,٦٣٢٧٦٦١٤٥٢٤٥٩٢ يف املُعاِمل مضروباً) ١(جدول األنصبة الوارد يف العمود  )ب(
 . يف املائة٠,٠١الت أنصبتها على معدَّ تزيد قد أقل البلدان منواً اليت ‘٢‘ و؛ يف املائة٠,٠٠١الت أنصبتها األعضاء اليت تبلغ معدَّ

 وهو ما -  ٢٠١٤ يورو عن العام ٧ ١٣٩ ٠٧٧ قدره مبلغاً  أن تدفعفرنسا من دستور اليونيدو، يتعّين على ٦وفقاً للمادة  *
  .٢٠١٣لعام  يعادل نصيبها املقّرر

  


