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

  جلنة الربنامج وامليزانية
  احلادية والثالثونالدورة 

  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩- ٢٧فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ٧البند

  جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية
 ٢٠١٧-٢٠١٦العادية لفترة السنتني

  جملس التنمية الصناعية 
  واألربعون الثالثةالدورة
  ٢٠١٥ان/يونيه حزير ٢٥- ٢٣فيينا،
  ت(ج) من جدول األعمال املؤقَّ ٤البند

  جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية
 ٢٠١٧-٢٠١٦العادية لفترة السنتني 

    
      ٢٠١٧- ٢٠١٦املالية  للفترة رةجدول األنصبة املقرَّ    
    رة من األمانةمذكِّ    

يســتند إىل  ٢٠١٧-٢٠١٦للفتــرة املاليــة رة جــدوالً لألنصــبة املقــرَّ الوثيقــةتقتــرح هــذه   
 ٦٧/٢٣٨رة يف األمم املتحـدة، وهـو اجلـدول املعتمـد يف القـرار      آخر جدول متاح لألنصبة املقرَّ

 لعضوية اليونيدو. وفقاً الًالصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، معدَّ
     

  رةجدول األنصبة املقرَّ - أوالً 
 
ستور بأن ُتِعدَّ جلنةُ الربنامج وامليزانية مشروع جدول من الد ٤- ١٠تقضي املادة  - ١

من  ١- ١٥للمادة  ووفقاً رة لنفقات امليزانية العادية لغرض تقدميه إىل اجمللس.األنصبة املقرَّ
ره جلدول أنصبة يقرِّ عة وفقاًل األعضاء نفقات امليزانية العادية، موزَّدستور اليونيدو "يتحمَّ
تني، بناًء على توصية من اجمللس ُتقّر بأغلبية ألعضاء احلاضرين واملصوِّاملؤمتر بأغلبية ثلثي ا

 .ه جلنة الربنامج وامليزانية"تني، على أساس مشروع تعدُّثلثي األعضاء احلاضرين واملصوِّ
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على أن "يوضع جدول األنصبة املقرَّرة، قدر  ٢- ١٥وعالوةً على ذلك، تنص املادة 
 عمول به يف األمم املتحدة."جدول ماإلمكان، على أساس أحدث 

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

 :تقرَّر فيه، والذي ٢٠١٥-٢٠١٣الثالث 

 يف املائة؛ ٠,٠٠١عن  نصيب مقرَّر سبة أيِّلناألدىن  احلدُّ يقلَّ أالَّ (أ) 

 ٠,٠١أقل البلدان منواً على النصيب املقرَّر  لنسبةاألقصى  يتجاوز احلدُّ أالَّ (ب) 
 يف املائة؛

  .يف املائة ٢٢ نصيب مقرَّر لنسبة أيِّاألقصى  يتجاوز احلدُّ أالَّ (ج) 
 جممـوع ليونيدو، إىل عضوية ا حسبمعدَّلة  هذهاألنصبة املقرَّرة  نسبويفضي تطبيق   -٣

مـن املرفـق)، وذلـك     ١العمـود  انظـر  (يف املائـة   ٥٩,٨١٧ألنصبة املقـرَّرة قـدره   لنسب اإمجايل 
 ألنصـبة لبسبب االختالفات يف العضوية بني األمم املتحدة واليونيدو. وللحصول على جـدول  

نســب  أن ُتضــرب يف املائــة مــن نفقــات امليزانيــة العاديــة لليونيــدو، يلــزم   ١٠٠املقــرَّرة يغطِّــي 
 النسـب اليونيدو. وال ُيطبَّق هذا املعامل علـى   مبعاِمل رياضي يتناَسب مع عضويةاملتحدة  األمم

البالغـة   ،األدىن مـن النصـيب املقـرَّر    اخلاصة بالدول األعضاء يف األمـم املتحـدة الـيت تـدفع احلـدُّ     
النصيب املقـرَّر علـى أقـل     لنسبةاألقصى  احلدُّ يتجاوز أالَّيضمن هو يف املائة، و ٠,٠٠١نسبته 

  املعامل.ذلك حساب كيفية أدناه  بيَّنُتويف املائة.  ٠,٠١البلدان منواً 
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 ٢٠١٧- ٢٠١٦ للفترةحساب املعامل     
  النسبة املئوية)ب(
  

 

  رةاألنصبة املقرَّنسبة
  األمم املتحدةيف 

٢٠١٥‐٢٠١٣ 

  رة األنصبة املقرَّنسبة
  اليونيدويف 
٢٠١٧‐ ٢٠١٦ 

 ٥٩,٨١٧١٠٠,٠٠٠ (١)دولة عضواً) ١٦٩( اجملموع
األدىنالدول األعضاء يف اليونيدو اليت تدفع احلدَّ

,٠ )دولة٣٠ً×يف املائة٠,٠٠١ر (املقرَّ للنصيب -٠٣٠٠, -٠٣٠
,٠ دول)٨×يف املائة٠,٠١أقل البلدان منواً ( -٠٨٠٠, -٠٨٠

 ٥٩,٧٠٧٩٩,٨٩٠ اجملموع الذي حيسب املعامل على أساسه
:٢٠١٧-٢٠١٦املعامل اخلاص بالفترة

٧٠٧,٥٩/٩٩,٨٩٠ 
 

١,٦٧٣٠٠٣١٦٥٤٥٧٩٩ 
    
علـى  قـرَّر  املنصـيب  ال جتـاوز نسـبة   إىلحساب جدول األنصبة املقرَّرة اجلديـد   ُيفضمل و -٤

  فترة الإىل املعامــل اخلــاص بــ لــدى التوصُّــليف املائــة، ومــن مثَّ مل ُيطبَّــق هــذا الشــرط   ٢٢أيِّ بلــد 
٢٠١٧-٢٠١٦. 

من مرفق هذه املذكِّرة جدول األنصبة املقرَّرة لليونيدو للفترة املاليـة   ٢وُيظهر العمود  - ٥
األنصـبة   نسـب فيظهـر   ٣ا العمـود  . أمَّاآلنف الذكر الناتج عن تطبيق املعامل ٢٠١٧- ٢٠١٦
 .فحسبأدرجت ألغراض املقارنة  اليت، ٢٠١٥و ٢٠١٤ لعامياملقرَّرة 

    
    الدول األعضاء اجلديدة  

األعضــاء ُتحســب األنصــبة املقــرَّرة علــى   علــى أنمــن النظــام املــايل،  ٦- ٥لبنــد يــنص ا - ٦
اليت يقرِّرها املؤمتر. وسوف ُيبلَّغ املؤمتر العـام   بالنِّسباجلدد عن السنة اليت يصبحون فيها أعضاء 

بأيِّ تعديالت تطرأ علـى جـدول األنصـبة إلدراج أيِّ دولـة قـد تصـبح عضـواً يف الفتـرة مـا بـني           
  من الدستور. ٢٥و ٢٤و ٣لمواد ل وفقاًعشرة،  السادسةالعام واختتام دورة املؤمتر اآلن 

    
───────────────── 

دولة، يرد بياهنا مجيعاً يف مرفق الوثيقة  ١٧٠دو ، كان عدد األعضاء يف اليوني٢٠١٥آذار/مارس  ١٦يف   )١(  
PBC.31/11 كانون  ٣١. وألغراض حساب املُعاِمل، أُخذ يف احلسبان انسحاب بلجيكا، الذي يصبح نافذاً يف

ومن مث فقد أُدخل يف  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٦ل يف اوكذلك انضمام جزر مارش، ٢٠١٥األول/ديسمرب 
  بلداً. ١٦٩احلساب 
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    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه - ثانياً 
 ر التايل:مشروع املقرَّ اعتمادأن تقترح على جملس التنمية الصناعية  اللجنة تودُّ لعلَّ -٧
  

 جملس التنمية الصناعية: "إنَّ    

 ؛IDB.43/7-PBC.31/7بالوثيقة  حييط علماً (أ)   

رة للفتـــرة املاليـــة العـــام بوضـــع جـــدول أنصـــبة مقـــرَّ  يوصـــي املـــؤمتَر (ب)   
إىل قـــرار اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة   يســـتند، ٢٠١٧-٢٠١٦

 أنَّ لعضوية اليونيدو، على أن يكون مفهومـاً  الً وفقاً، معد٦٧/٢٣٨َّ
الـيت يصـبحون فيهـا     عـن السـنة   أنصـبتهم  ُتقرَّراألعضاء اجلدد سوف 

رة يف األمم املتحـدة، حبسـب   أعضاء على أساس جدول األنصبة املقرَّ
 انطباقه على اليونيدو؛

رة عــن فتــرة الســنتني  حيــثُّ الــدولَ األعضــاَء علــى دفــع اشــتراكاهتا املقــرَّ   (ج)  
(ب) مــن النظــام املــايل، الــذي يــنص   ٥- ٥وفقــا للبنــد  ٢٠١٥- ٢٠١٤

سلف مستحقة وواجبة الدفع بكاملـها يف  على أن تكون االشتراكات وال
ي رسالـــة املديـــر العـــام أو ابتـداًء مـن اليـوم       غضون ثالثـني يومـاً مـن تلقِّـ    

 األول من السنة التقوميية اليت تقترن هبا، أيهما أبعد؛

 إىل يدعو الدولَ األعضاَء والدولَ األعضاَء السابقةَ الـيت عليهـا متـأخِّرات     (د)  
دستورية بدفع اشتراكاهتا غـري املسـدَّدة، كاملـة ودون    أن تفي بالتزاماهتا ال

شروط يف أقرب وقت ممكن، أو أن تسـتفيد مـن خطـط السـداد لتسـوية      
  متأخِّراهتا، وفقاً للقرارات السابقة اليت اختذهتا هيئات اليونيدو التشريعية."
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    املرفق
  ٢٠١٧- ٢٠١٦جدول األنصبة املقرَّرة للفترة     

  (النسبة املئوية)

   األعضاءالدول

  األنصبة  نسب
 األمم املتحدةيف 

  )أ(٢٠١٥‐٢٠١٣

)١(  

  نسب األنصبة 
   اليونيدويف 
  )ب(٢٠١٧‐٢٠١٦

)٢(  

  األنصبة  نسب
   اليونيدويف 
٢٠١٥‐٢٠١٤  

)٣(  

 ٣,٩٨١ ٤,٠٧٩ ٢,٤٣٨  االحتاد الروسي

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠  إثيوبيا

 ٠,٠٦٥ ٠,٠٦٧ ٠,٠٤٠  أذربيجان

 ٠,٧٠٥ ٠,٧٢٣ ٠,٤٣٢  األرجنتني

 ٠,٠٣٦ ٠,٠٣٧ ٠,٠٢٢  األردن

 ٠,٠١١ ٠,٠١٢ ٠,٠٠٧  أرمينيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  إريتريا

 ٤,٨٥٣ ٤,٩٧٤ ٢,٩٧٣  إسبانيا

 ٠,٦٤٧ ٠,٦٦٣ ٠,٣٩٦  إسرائيل

 ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٥  أفغانستان

 ٠,٠٧٢ ٠,٠٧٤ ٠,٠٤٤  إكوادور

 ٠,٠١٦ ٠,٠١٧ ٠,٠١٠  ألبانيا

 ١١,٦٦٠ ١١,٩٤٧ ٧,١٤١  أملانيا

 ٠,٩٧١ ٠,٩٩٥ ٠,٥٩٥  اإلمارات العربية املتحدة

 ٠,٥٦٥ ٠,٥٧٩ ٠,٣٤٦  إندونيسيا

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠  أنغوال

 ٠,٠٨٥ ٠,٠٨٧ ٠,٠٥٢  أوروغواي

 ٠,٠٢٤ ٠,٠٢٥ ٠,٠١٥  أوزبكستان

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦  أوغندا

 ٠,١٦٢ ٠,١٦٦ ٠,٠٩٩  أوكرانيا

 ٠,٥٨١ ٠,٥٩٦ ٠,٣٥٦  )اإلسالمية- إيران (مجهورية

 ٠,٦٨٢ ٠,٦٩٩ ٠,٤١٨  يرلنداآ

 ٧,٢٦٣ ٧,٤٤٢ ٤,٤٤٨  إيطاليا

 ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٤  بابوا غينيا اجلديدة

 ٠,٠١٦ ٠,٠١٧ ٠,٠١٠  باراغواي

 ٠,١٣٩ ٠,١٤٢ ٠,٠٨٥  باكستان

 ٠,٠٦٤ ٠,٠٦٥ ٠,٠٣٩  البحرين

 ٤,٧٩١ ٤,٩٠٩ ٢,٩٣٤  الربازيل

 ٠,٠١٣ ٠,٠١٣ ٠,٠٠٨  بربادوس
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   األعضاءالدول

  األنصبة  نسب
 األمم املتحدةيف 

  )أ(٢٠١٥‐٢٠١٣

)١(  

  نسب األنصبة 
   اليونيدويف 
  )ب(٢٠١٧‐٢٠١٦

)٢(  

  األنصبة  نسب
   اليونيدويف 
٢٠١٥‐٢٠١٤  

)٣(  

 ٠,٠٧٧ ٠,٠٧٩ ٠,٠٤٧  يابلغار

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  بليز

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠  بنغالديش

 ٠,٠٤٢ ٠,٠٤٣ ٠,٠٢٦  بنما

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣  بنن

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  بوتان

 ٠,٠٢٨ ٠,٠٢٨ ٠,٠١٧  بوتسوانا

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣  بوركينا فاسو

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  بوروندي

 ٠,٠٢٨ ٠,٠٢٨ ٠,٠١٧  كالبوسنة واهلرس

 ١,٥٠٤ ١,٥٤١ ٠,٩٢١  بولندا

 ٠,٠١٥ ٠,٠١٥ ٠,٠٠٩  )املتعددة القوميات- بوليفيا (دولة

 ٠,١٩١ ٠,١٩٦ ٠,١١٧  بريو

 ٠,٠٩١ ٠,٠٩٤ ٠,٠٥٦  بيالروس

 ٠,٣٩٠ ٠,٤٠٠ ٠,٢٣٩  تايلند

 ٠,٠٣١ ٠,٠٣٢ ٠,٠١٩  تركمانستان

 ٢,١٦٨ ٢,٢٢٢ ١,٣٢٨  تركيا

 ٠,٠٧٢ ٠,٠٧٤ ٠,٠٤٤  ترينيداد وتوباغو

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢  تشاد

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  توغو

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  توفالو

 ٠,٠٥٩ ٠,٠٦٠ ٠,٠٣٦  تونس

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  تونغا

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢  ليشيت-تيمور

 ٠,٠١٨ ٠,٠١٨ ٠,٠١١  جامايكا

 ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٥  اجلبل األسود

 ٠,٢٢٤ ٠,٢٢٩ ٠,١٣٧  اجلزائر

 ٠,٠٢٨ ٠,٠٢٨ ٠,٠١٧  جزر البهاما

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  جزر القمر

 - ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   جزر مارشال
 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠,٦٣٠ ٠,٦٤٦ ٠,٣٨٦   اجلمهورية التشيكية

 ٠,٠٧٣ ٠,٠٧٥ ٠,٠٤٥  اجلمهورية الدومينيكية
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   األعضاءالدول

  األنصبة  نسب
 األمم املتحدةيف 

  )أ(٢٠١٥‐٢٠١٣

)١(  

  نسب األنصبة 
   اليونيدويف 
  )ب(٢٠١٧‐٢٠١٦

)٢(  

  األنصبة  نسب
   اليونيدويف 
٢٠١٥‐٢٠١٤  

)٣(  

 ٠,٠٥٩ ٠,٠٦٠ ٠,٠٣٦  اجلمهورية العربية السورية

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

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

 ٣,٢٥٦ ٣,٣٣٦ ١,٩٩٤  مجهورية كوريا

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

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢  مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية

 ٠,٠١٣ ٠,٠١٣ ٠,٠٠٨  ة مقدونيا اليوغوسالفية سابقامجهوري

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣  مجهورية مولدوفا

 ٠,٦٠٧ ٠,٦٢٢ ٠,٣٧٢  جنوب أفريقيا

 ٠,٠١١ ٠,٠١٢ ٠,٠٠٧  جورجيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  جيبويت

 ١,١٠٢ ١,١٢٩ ٠,٦٧٥  الدامنرك

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  دومينيكا

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢  رواندا

 ٠,٣٦٩ ٠,٣٧٨ ٠,٢٢٦  رومانيا

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦  زامبيا

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢  زمبابوي

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  ساموا

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

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

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  سانت كيتيس ونيفيس

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  سانت لوسيا

 ٠,٠٤١ ٠,٠٤٢ ٠,٠٢٥  سري النكا

 ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٧ ٠,٠١٦  السلفادور

 ٠,٢٧٩ ٠,٢٨٦ ٠,١٧١   سلوفاكيا

 ٠,١٦٣ ٠,١٦٧ ٠,١٠٠  سلوفينيا

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦  السنغال

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣  سوازيلند

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠  السودان

 ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٤  سورينام

 ١,٥٦٧ ١,٦٠٦ ٠,٩٦٠  السويد

 ١,٧١٠ ١,٧٥٢ ١,٠٤٧   سويسرا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  سرياليون
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   األعضاءالدول

  األنصبة  نسب
 األمم املتحدةيف 

  )أ(٢٠١٥‐٢٠١٣

)١(  

  نسب األنصبة 
   اليونيدويف 
  )ب(٢٠١٧‐٢٠١٦

)٢(  

  األنصبة  نسب
   اليونيدويف 
٢٠١٥‐٢٠١٤  

)٣(  

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  سيشيل

 ٠,٥٤٥ ٠,٥٥٩ ٠,٣٣٤  شيلي

 ٠,٠٦٥ ٠,٠٦٧ ٠,٠٤٠   صربيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  الصومال

 ٨,٤٠٥ ٨,٦١٣ ٥,١٤٨  الصني

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣  طاجيكستان

 ٠,١١١ ٠,١١٤ ٠,٠٦٨  العراق

 ٠,١٦٧ ٠,١٧١ ٠,١٠٢  ُعمان

 ٠,٠٣٣ ٠,٠٣٣ ٠,٠٢٠  غابون

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  غامبيا

 ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٣ ٠,٠١٤  غانا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  غرينادا

 ٠,٠٤٤ ٠,٠٤٥ ٠,٠٢٧  غواتيماال

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  غيانا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  غينيا

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠  غينيا االستوائية

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  بيساو-غينيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  فانواتو

 ٠,٢٥١ ٠,٢٥٨ ٠,١٥٤  الفلبني

 ١,٠٢٤ ١,٠٤٩ ٠,٦٢٧  )البوليفارية- فرتويال (مجهورية

 ٠,٨٤٧ ٠,٨٦٨ ٠,٥١٩  فنلندا

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣  فيجي

 ٠,٠٦٩ ٠,٠٧٠ ٠,٠٤٢  فييت نام

 ٠,٠٧٧ ٠,٠٧٩ ٠,٠٤٧  قربص

 ٠,٣٤١ ٠,٣٥٠ ٠,٢٠٩  قطر

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢  قريغيزستان

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١   كابو فريدي

 ٠,١٩٨ ٠,٢٠٢ ٠,١٢١  كازاخستان

 ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠ ٠,٠١٢  الكامريون

 ٠,٢٠٦ ٠,٢١١ ٠,١٢٦  كرواتيا

 ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٤  كمبوديا

 ٠,١١٣ ٠,١١٥ ٠,٠٦٩  كوبا

 ٠,٠١٨ ٠,٠١٨ ٠,٠١١  كوت ديفوار
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   األعضاءالدول

  األنصبة  نسب
 األمم املتحدةيف 

  )أ(٢٠١٥‐٢٠١٣

)١(  

  نسب األنصبة 
   اليونيدويف 
  )ب(٢٠١٧‐٢٠١٦

)٢(  

  األنصبة  نسب
   اليونيدويف 
٢٠١٥‐٢٠١٤  

)٣(  

 ٠,٠٦٢ ٠,٠٦٤ ٠,٠٣٨  كوستاريكا

 ٠,٤٢٣ ٠,٤٣٣ ٠,٢٥٩  كولومبيا

 ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٥  الكونغو

 ٠,٤٤٦ ٠,٤٥٧ ٠,٢٧٣  الكويت

 ٠,٠٢١ ٠,٠٢٢ ٠,٠١٣  كينيا

 ٠,٠٦٩ ٠,٠٧٠ ٠,٠٤٢  لبنان

 ٠,١٣٢ ٠,١٣٦ ٠,٠٨١  لكسمربغ

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  ليربيا

 ٠,٢٣٢ ٠,٢٣٨ ٠,١٤٢  ليبيا

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  ليسوتو

 ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٧ ٠,٠١٦  مالطة

 ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٤  مايل

 ٠,٤٥٩ ٠,٤٧٠ ٠,٢٨١  ماليزيا

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣  مدغشقر

 ٠,٢١٩ ٠,٢٢٤ ٠,١٣٤  مصر

 ٠,١٠١ ٠,١٠٤ ٠,٠٦٢  املغرب

 ٣,٠٠٧ ٣,٠٨٢ ١,٨٤٢  املكسيك

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢  مالوي

 ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  ملديف

 ١,٤١١ ١,٤٤٥ ٠,٨٦٤  السعوديةاململكة العربية 

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣  منغوليا

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢  موريتانيا

 ٠,٠٢١ ٠,٠٢٢ ٠,٠١٣  موريشيوس

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣  موزامبيق

 ٠,٠٢٠ ٠,٠٢٠ ٠,٠١٢  موناكو

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠  ميامنار

 ٠,٠١٦ ٠,٠١٧ ٠,٠١٠  ناميبيا

 ١,٣٨٨ ١,٤٢٤ ٠,٨٥١  النرويج

 ١,٣٠٣ ١,٣٣٥ ٠,٧٩٨  النمسا

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦  نيبال

 ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢  النيجر

 ٠,١٤٧ ٠,١٥١ ٠,٠٩٠  نيجرييا

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣  نيكاراغوا
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   األعضاءالدول

  األنصبة  نسب
 األمم املتحدةيف 

  )أ(٢٠١٥‐٢٠١٣

)١(  

  نسب األنصبة 
   اليونيدويف 
  )ب(٢٠١٧‐٢٠١٦

)٢(  

  األنصبة  نسب
   اليونيدويف 
٢٠١٥‐٢٠١٤  

)٣(  

 ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣  هاييت

 ١,٠٨٧ ١,١١٤ ٠,٦٦٦  اهلند

 ٠,٠١٣ ٠,٠١٣ ٠,٠٠٨  هندوراس

 ٠,٤٣٤ ٠,٤٤٥ ٠,٢٦٦  هنغاريا

 ٢,٧٠٠ ٢,٧٦٧ ١,٦٥٤  هولندا

 ١٧,٦٨٨ ١٨,١٢٣ ١٠,٨٣٣  اليابان

 ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ ٠,٠١٠  اليمن

 ١,٠٤٢ ١,٠٦٧ ٠,٦٣٨  اليونان

(ج)٩٧,٥٩٦ ١٠٠,٠٠٠ ٥٩,٨١٧   دولة عضواً ١٦٩اجملموع
     

 .٦٧/٢٣٨استنادا إىل قرار اجلمعية العامة  (أ)

  ؛ وال يطبَّق املُعاِمل على:١,٦٧٠٠٣١٦٥٤٥٧٩٩ املُعاِملب) مضروباً ١جدول األنصبة الوارد يف العمود ( (ب)
تتجاوز نسبة أقل البلدان منواً اليت قد ‘ ٢‘؛ وملائةايف  ٠,٠٠١ نسبة نصيبهاالدول األعضاء اليت تبلغ ‘ ١‘

  يف املائة. ٠,٠١ نصيبها
 باستثناء الدول األعضاء السابقة.  (ج)

  


