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 لدواعي التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.

 جملس التنمية الصناعية
  واألربعون اخلامسةالدورة
  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠أو  ٢٩-٢٧فيينا،
  (ج) من جدول األعمال املؤقَّت ٤البند

  جدول األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانية
 ٢٠١٩-٢٠١٨العادية لفترة السنتني 

 جلنة الربنامج وامليزانية  
  والثالثون الثالثةالدورة
  ٢٠١٧أيار/مايو  ١٨- ١٦فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٧البند

  األنصبة املقرَّرة القتسام نفقات امليزانيةجدول
  ٢٠١٩- ٢٠١٨العادية لفترة السنتني 

   
     ٢٠١٩- ٢٠١٨جدول األنصبة املقرَّرة للفترة املالية     

  مذكِّرة من األمانة
يســتند إىل  ٢٠١٩-٢٠١٨تقتــرح هــذه الوثيقــة جــدوالً لألنصــبة املقــرَّرة للفتــرة املاليــة    

 ٧٠/٢٤٥املقرَّرة يف األمم املتحـدة، وهـو اجلـدول املعتمـد يف القـرار      آخر جدول متاح لألنصبة 
 الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، معدَّالً وفقاً لعضوية اليونيدو.

     
   جدول األنصبة املقرَّرة - أوالً 

ــدَّ جلنــةُ الربنــامج وامليزانيــة مشــروع جــدول     ٤-١٠تقضــي املــادة  -١ مــن الدســتور بــأن ُتِع
 ١-١٥نفقـات امليزانيـة العاديـة لغـرض تقدميـه إىل اجمللـس. ووفقـاً للمـادة         قسمة األنصبة املقرَّرة ل

من دستور اليونيدو "يتحمَّل األعضاء نفقات امليزانية العادية، موزَّعـة وفقـاً جلـدول أنصـبة يقـرِّره      
جمللـس ُتقـر بأغلبيـة ثلثـي     املؤمتر بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوِّتني، بناًء على توصـية مـن ا  

األعضاء احلاضرين واملصوِّتني، على أساس مشروع تعدُّه جلنة الربنامج وامليزانيـة". وعـالوةً علـى    
على أن "يوضـع جـدول األنصـبة املقـرَّرة، قـدر اإلمكـان، علـى أسـاس          ٢-١٥ذلك، تنص املادة 

  أحدث جدول معمول به يف األمم املتحدة."
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 ٢٣رة يف األمم املتحدة هو اجلدول الـذي اعتمـد يف   رَّلألنصبة املق متاحوأحدث جدول   -٢
ــة العامــة ، ٢٠١٥كــانون األول/ ديســمرب   ــرار اجلمعي ــرة الســنوات   ، خبصــوص٧٠/٢٤٥ يف ق فت

  :تقرَّر فيه، والذي ٢٠١٨-٢٠١٦الثالث 
 يف املائة؛ ٠,٠٠١ قدرهقرَّر املنصيب ال لنسبةأدىن حدٌّ  (أ)  

 املائة؛  يف ٠,٠١ قدره واقل البلدان منألالنصيب املقرَّر لنسبة أقصى حدٌّ  (ب) 

 يف املائة. ٢٢ قدره قرَّراملنصيب اللنسبة أقصى  حدٌّ (ج) 

ــة حســب      وُي  -٣ ــرَّرة هــذه معدَّل ــق نســب األنصــبة املق ــدو عضــويةالفضــي تطبي إىل  يف اليوني
مــن املرفــق)،  ١(انظــر العمــود يف املائــة  ٥٩,٩٧٦جممــوع إمجــايل لنســب األنصــبة املقــرَّرة قــدره 

بســبب االختالفــات يف العضــوية بــني األمـم املتحــدة واليونيــدو. وللحصــول علــى جــدول  وذلـك  
ــي    ــرَّرة يغطِّ ــدو،      ١٠٠لألنصــبة املق ــة لليوني ــة العادي ــات امليزاني ــن نفق ــة م ســب ب نُتضــَريف املائ

طبَّــق هــذا املعامــل علــى اليونيــدو. وال ُي يف عضــويةالمــع  مبعامــل رياضــي يتناســباملتحــدة  األمــم
األدىن مــن النصــيب املقــرَّر،  دَّالنســب اخلاصــة بالــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة الــيت تــدفع احلــ

يف املائة، وهو يضمن أالَّ يتجاوز احلدُّ األقصى لنسبة النصـيب املقـرَّر علـى أقـل      ٠,٠٠١ وقدرها
  ب ذلك املعامل.يف املائة. وُتبيَّن أدناه كيفية حسا ٠,٠١ واالبلدان من

  
 ٢٠١٩- ٢٠١٨عامل للفترة حساب املُ    

 (بالنسبة املئوية)

 

 نسبة األنصبة املقرَّرة 
  يف األمم املتحدة

٢٠١٨‐٢٠١٦ 

  نسبة األنصبة املقرَّرة 
  يف اليونيدو

٢٠١٩‐ ٢٠١٨ 

 ٥٩,٩٧٦١٠٠,٠٠٠ (١)دولة عضواً) ١٦٧اجملموع (
الدول األعضاء يف اليونيدو اليت تدفع احلدَّ األدىن

,٠ دولةً)٢٨×يف املائة٠,٠٠١للنصيب املقرَّر ( -٠٢٨٠, -٠٢٨
,٠ )ةًدول١١×يف املائة٠,٠١( منواأقل البلدان  -١١٠٠, -١١٠

 ٥٩,٨٣٨٩٩,٨٦٢ حسب املعامل على أساسهاجملموع الذي ُي
:٢٠١٩-٢٠١٨املعامل اخلاص بالفترة

٨٦٢,٩٩/٥٩,٨٣٨ 
 

١,٦٦٨٨٧٢٦٢٢٧٤٨٠٩ 
    
ومل ُيفض حساب جدول األنصبة املقرَّرة اجلديد إىل جتاوز نسـبة النصـيب املقـرَّر علـى أيِّ      -٤

ــالفترة     ٢٢بلـــد  ــذا الشـــرط لـــدى التوصُّـــل إىل املعامـــل اخلـــاص بـ ــة، ومـــن مثَّ مل ُيطبَّـــق هـ   يف املائـ
٢٠١٩-٢٠١٨.  

                                                         
دولة يرد بياهنا يف قائمة  ١٦٧دولةً، منها  ١٦٨، كان عدد األعضاء يف اليونيدو ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١يف   )١(  

وألغراض حساب املُعاِمل، أُخذ  يف أيٍّ من تلك القوائم. كرييباسُتدَرج  ومل. PBC.33/11الدول يف مرفق الوثيقة 
، ومن مث فقد أُدخل يف ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٣١يف احلسبان انسحاب سلوفاكيا، الذي يصبح نافذاً يف 

 بلداً. ١٦٧احلساب 
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من مرفق هذه املذكِّرة جـدول األنصـبة املقـرَّرة لليونيـدو للفتـرة املاليـة        ٢وُيظهر العمود  - ٥
فيظهـر نسـب األنصـبة     ٣الناتج عن تطبيـق املعامـل اآلنـف الـذكر. أمَّـا العمـود        ٢٠١٩- ٢٠١٨

 ، اليت أدرجت ألغراض املقارنة فحسب.٢٠١٧و ٢٠١٦املقرَّرة لعامي 
   

    الدول األعضاء اجلديدة  
من النظام املايل، على أن ُتحسـب األنصـبة املقـرَّرة علـى األعضـاء اجلـدد        ٦- ٥ينص البند  - ٦

عن السنة اليت يصبحون فيها أعضـاء بالنِّسـب الـيت يقرِّرهـا املـؤمتر. وسـوف ُيبلَّـغ املـؤمتر العـام بـأيِّ           
اآلن تعــديالت تطــرأ علــى جــدول األنصــبة إلدراج أيِّ دولــة قــد تصــبح عضــواً يف الفتــرة مــا بــني    

  من الدستور. ٢٥و ٢٤و ٣وفقاً للمواد وذلك واختتام دورة املؤمتر العام السادسة عشرة، 
    

    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه - ثانياً 
  لعلَّ اللجنة تودُّ أن تقترح على جملس التنمية الصناعية اعتماد مشروع املقرَّر التايل: -٧
 

  "إنَّ جملس التنمية الصناعية:  
 ؛IDB.45/6-PBC.33/6يط علماً بالوثيقة حي (أ)    

-٢٠١٨بوضع جـدول أنصـبة مقـرَّرة للفتـرة املاليـة       املؤمتر العام ىيوص  (ب)    
، معـدَّالً وفقـاً للعضـوية    ٧٠/٢٤٥، يستند إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحـدة  ٢٠١٩

أنصـبتهم عـن السـنة     ُتقـرَّر اجلدد سـوف   يف اليونيدو، على أن يكون مفهوماً أنَّ األعضاء
اليت يصبحون فيها أعضاء على أساس جدول األنصبة املقرَّرة يف األمـم املتحـدة، حبسـب    

 انطباقه على اليونيدو؛

- ٢٠١٨حيثُّ الدولَ األعضاَء على دفع اشتراكاهتا املقرَّرة عن فترة السنتني  (ج)  
(ب) مــن النظــام املــايل، الــذي يــنص علــى أن تكــون االشــتراكات   ٥- ٥للبنــد  وفقــاً ٢٠١٩
مستحقة وواجبـة الـدفع بكاملـها يف غضـون ثالثـني يومـاً مـن تلقِّـي رسالـــة املديـــر            والسلف

 العــام أو ابتداًء من اليوم األول من السنة التقوميية اليت تقترن هبا، أيهما أبعد؛

والـدولَ األعضـاَء السـابقةَ الـيت عليهـا متـأخِّرات إىل       يدعو الدولَ األعضاَء   (د)  
شـروط يف أقـرب    ودونأن تفي بالتزاماهتا الدستورية بدفع اشـتراكاهتا غـري املسـدَّدة، كاملـة     

وقت ممكن، أو أن تستفيد من خطط السداد لتسوية متأخِّراهتا، وفقاً للقرارات السابقة الـيت  
  اختذهتا هيئات اليونيدو التشريعية."
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   ملرفقا
  ٢٠١٩- ٢٠١٨جدول األنصبة املقرَّرة للفترة     
  (النسبة املئوية)    

  الدول األعضاء

  نسب األنصبة 
يف األمم املتحدة 

  (أ)٢٠١٨‐ ٢٠١٦

)١(  

  نسب األنصبة 
  يف اليونيدو 

  (ب)٢٠١٩‐ ٢٠١٨
)٢(  

  نسب األنصبة 
  يف اليونيدو

٢٠١٧‐ ٢٠١٦  

)٣(  

 ٤,٠٧٩  ٥,١٥٢ ٣,٠٨٨ االحتاد الروسي
 ٠,٠١٠  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠إثيوبيا

 ٠,٠٦٧  ٠,١٠٠ ٠,٠٦٠ أذربيجان
 ٠,٧٢٣  ١,٤٨٩ ٠,٨٩٢ األرجنتني
 ٠,٠٣٧  ٠,٠٣٣ ٠,٠٢٠األردن
 ٠,٠١٢  ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦أرمينيا
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١إريتريا
 ٤,٩٧٤  ٤,٠٧٦ ٢,٤٤٣إسبانيا
 ٠,٦٦٣  ٠,٧١٨ ٠,٤٣٠إسرائيل

 ٠,٠٠٨  ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦ أفغانستان
 ٠,٠٧٤  ٠,١١٢ ٠,٠٦٧إكوادور
 ٠,٠١٧  ٠,٠١٣ ٠,٠٠٨ألبانيا
 ١١,٩٤٧  ١٠,٦٦٢ ٦,٣٨٩أملانيا

 ٠,٩٩٥  ١,٠٠٨ ٠,٦٠٤ اإلمارات العربية املتحدة
 ٠,٥٧٩  ٠,٨٤١ ٠,٥٠٤ إندونيسيا
 ٠,٠١٠  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠أنغوال

 ٠,٠٨٧  ٠,١٣٢ ٠,٠٧٩ أوروغواي
 ٠,٠٢٥  ٠,٠٣٨ ٠,٠٢٣ أوزبكستان

 ٠,٠١٠  ٠,٠١٠ ٠,٠٠٩أوغندا
 ٠,١٦٦  ٠,١٧٢ ٠,١٠٣أوكرانيا

 ٠,٥٩٦  ٠,٧٨٦ ٠,٤٧١ )اإلسالمية-إيران (مجهورية
 ٠,٦٩٩  ٠,٥٥٩ ٠,٣٣٥آيرلندا
 ٧,٤٤٢  ٦,٢٥٤ ٣,٧٤٨إيطاليا

 ٠,٠٠٧  ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٤ بابوا غينيا اجلديدة
 ٠,٠١٧  ٠,٠٢٣ ٠,٠١٤ باراغواي
 ٠,١٤٢  ٠,١٥٥ ٠,٠٩٣باكستان
 ٠,٠٦٥  ٠,٠٧٣ ٠,٠٤٤البحرين
 ٤,٩٠٩  ٦,٣٧٩ ٣,٨٢٣الربازيل
 ٠,٠١٣  ٠,٠١٢ ٠,٠٠٧بربادوس
 ٠,٠٧٩  ٠,٠٧٥ ٠,٠٤٥بلغاريا
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١بليز

 ٠,٠١٠  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ بنغالديش
 ٠,٠٤٣  ٠,٠٥٧ ٠,٠٣٤بنما
 ٠,٠٠٥  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣بنن

 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١بوتان
 ٠,٠٢٨  ٠,٠٢٣ ٠,٠١٤بوتسوانا

 ٠,٠٠٥  ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٤ بوركينا فاسو
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ بوروندي

 ٠,٠٢٨  ٠,٠٢٢ ٠,٠١٣ البوسنة واهلرسك
 ١,٥٤١  ١,٤٠٤ ٠,٨٤١بولندا

 ٠,٠١٥  ٠,٠٢٠ ٠,٠١٢ )املتعددة القوميات-بوليفيا (دولة
 ٠,١٩٦  ٠,٢٢٧ ٠,١٣٦بريو

 ٠,٠٩٤  ٠,٠٩٣ ٠,٠٥٦ بيالروس
 ٠,٤٠٠  ٠,٤٨٦ ٠,٢٩١تايلند

 ٠,٠٣٢  ٠,٠٤٣ ٠,٠٢٦ تركمانستان
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  الدول األعضاء

  نسب األنصبة 
يف األمم املتحدة 

  (أ)٢٠١٨‐ ٢٠١٦

)١(  

  نسب األنصبة 
  يف اليونيدو 

  (ب)٢٠١٩‐ ٢٠١٨
)٢(  

  نسب األنصبة 
  يف اليونيدو

٢٠١٧‐ ٢٠١٦  

)٣(  

 ٢,٢٢٢  ١,٦٩٩ ١,٠١٨تركيا
 ٠,٠٧٤  ٠,٠٥٧ ٠,٠٣٤ ترينيداد وتوباغو

 ٠,٠٠٣  ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٥تشاد
 ٠,٦٤٦  ٠,٥٧٤ ٠,٣٤٤ايتشيك
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١توغو
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١توفالو
 ٠,٠٦٠  ٠,٠٤٧ ٠,٠٢٨تونس
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١تونغا
 ٠,٠٠٣  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣ ليشيت-تيمور

 ٠,٠١٨  ٠,٠١٥ ٠,٠٠٩جامايكا
 ٠,٠٠٨  ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٤ اجلبل األسود

 ٠,٢٢٩  ٠,٢٦٩ ٠,١٦١اجلزائر
 ٠,٠٢٨  ٠,٠٢٣ ٠,٠١٤ جزر البهاما
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ جزر القمر

 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ جزر مارشال
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٠,٠٧٥  ٠,٠٧٧ ٠,٠٤٦ اجلمهورية الدومينيكية

 ٠,٠٦٠  ٠,٠٤٠ ٠,٠٢٤ اجلمهورية العربية السورية
 ٠,٠٠٥  ٠,٠١٠ ٠,٠٠٨ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٠,٠١٠  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ٣,٣٣٦  ٣,٤٠٢ ٢,٠٣٩ مجهورية كوريا

 ٠,٠١٠  ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٥مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 ٠,٠٠٣  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٠,٠١٣  ٠,٠١٢ ٠,٠٠٧مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
 ٠,٠٠٥  ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٤ مجهورية مولدوفا
 ٠,٦٢٢  ٠,٦٠٧ ٠,٣٦٤ جنوب أفريقيا

 ٠,٠١٢  ٠,٠١٣ ٠,٠٠٨جورجيا
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١جيبويت
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ دومينيكا
 ٠,٠٠٣  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢رواندا
 ٠,٣٧٨  ٠,٣٠٧ ٠,١٨٤رومانيا
 ٠,٠١٠  ٠,٠١٠ ٠,٠٠٧زامبيا

 ٠,٠٠٣  ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٤زمبابوي
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ساموا

 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 كيتس ونيفيس
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ سانت لوسيا
 ٠,٠٤٢  ٠,٠٥٢ ٠,٠٣١ سري النكا
 ٠,٠٢٧  ٠,٠٢٣ ٠,٠١٤ السلفادور
 ٠,١٦٧  ٠,١٤٠ ٠,٠٨٤سلوفينيا
 ٠,٠١٠  ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٥السنغال
 ٠,٠٠٥  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢ سوازيلند
 ٠,٠١٠  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠السودان
 ٠,٠٠٧  ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦سورينام
 ١,٦٠٦  ١,٥٩٥ ٠,٩٥٦السويد
 ١,٧٥٢  ١,٩٠٣ ١,١٤٠ سويسرا
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ سرياليون
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١سيشيل
 ٠,٥٥٩  ٠,٦٦٦ ٠,٣٩٩شيلي
 ٠,٠٦٧  ٠,٠٥٣ ٠,٠٣٢صربيا
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  الدول األعضاء

  نسب األنصبة 
يف األمم املتحدة 

  (أ)٢٠١٨‐ ٢٠١٦

)١(  

  نسب األنصبة 
  يف اليونيدو 

  (ب)٢٠١٩‐ ٢٠١٨
)٢(  

  نسب األنصبة 
  يف اليونيدو

٢٠١٧‐ ٢٠١٦  

)٣(  

 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ الصومال
 ٨,٦١٣  ١٣,٢١٨ ٧,٩٢١الصني

 ٠,٠٠٥  ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٤ طاجيكستان
 ٠,١١٤  ٠,٢١٥ ٠,١٢٩العراق
 ٠,١٧١  ٠,١٨٩ ٠,١١٣ُعمان
 ٠,٠٣٣  ٠,٠٢٨ ٠,٠١٧غابون
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ غامبيا
 ٠,٠٢٣  ٠,٠٢٧ ٠,٠١٦غانا

 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١غرينادا
 ٠,٠٤٥  ٠,٠٤٧ ٠,٠٢٨ غواتيماال

 ٠,٠٠١  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢غيانا
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢غينيا

 ٠,٠١٠  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ غينيا االستوائية
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ بيساو-غينيا

 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١فانواتو
 ٠,٢٥٨  ٠,٢٧٥ ٠,١٦٥الفلبني

 ١,٠٤٩  ٠,٩٥٣ ٠,٥٧١ )البوليفارية- فرتويال (مجهورية
 ٠,٨٦٨  ٠,٧٦١ ٠,٤٥٦فنلندا
 ٠,٠٠٥  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣فيجي

 ٠,٠٧٠  ٠,٠٩٧ ٠,٠٥٨ فييت نام
 ٠,٠٧٩  ٠,٠٧٢ ٠,٠٤٣قربص
 ٠,٣٥٠  ٠,٤٤٩ ٠,٢٦٩قطر

 ٠,٠٠٣  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢ قريغيزستان
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١  كابو فريدي
 ٠,٢٠٢  ٠,٣١٩ ٠,١٩١ كازاخستان
 ٠,٠٢٠  ٠,٠١٧ ٠,٠١٠ الكامريون
 ٠,٢١١  ٠,١٦٥ ٠,٠٩٩كرواتيا
 ٠,٠٠٧  ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٤كمبوديا
 ٠,١١٥  ٠,١٠٨ ٠,٠٦٥كوبا

 ٠,٠١٨  ٠,٠١٥ ٠,٠٠٩ كوت ديفوار
 ٠,٠٦٤  ٠,٠٧٨ ٠,٠٤٧ كوستاريكا
 ٠,٤٣٣  ٠,٥٣٧ ٠,٣٢٢ كولومبيا
 ٠,٠٠٨  ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦الكونغو
 ٠,٤٥٧  ٠,٤٧٦ ٠,٢٨٥الكويت
 -  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١كرييباس
 ٠,٠٢٢  ٠,٠٣٠ ٠,٠١٨كينيا
 ٠,٠٧٠  ٠,٠٧٧ ٠,٠٤٦لبنان

 ٠,١٣٦  ٠,١٠٧ ٠,٠٦٤ لكسمربغ
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ليربيا
 ٠,٢٣٨  ٠,٢٠٩ ٠,١٢٥ليبيا

 ٠,٠٠١  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١ليسوتو
 ٠,٠٢٧  ٠,٠٢٧ ٠,٠١٦مالطة
 ٠,٠٠٧  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣مايل

 ٠,٤٧٠  ٠,٥٣٧ ٠,٣٢٢ماليزيا
 ٠,٠٠٥  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣مدغشقر

 ٠,٢٢٤  ٠,٢٥٤ ٠,١٥٢مصر
 ٠,١٠٤  ٠,٠٩٠ ٠,٠٥٤املغرب

 ٣,٠٨٢  ٢,٣٩٤ ١,٤٣٥ املكسيك
 ٠,٠٠٣  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢مالوي
 ٠,٠٠١  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢ملديف

 ١,٤٤٥  ١,٩١٢ ١,١٤٦ اململكة العربية السعودية
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  الدول األعضاء

  نسب األنصبة 
يف األمم املتحدة 

  (أ)٢٠١٨‐ ٢٠١٦

)١(  

  نسب األنصبة 
  يف اليونيدو 

  (ب)٢٠١٩‐ ٢٠١٨
)٢(  

  نسب األنصبة 
  يف اليونيدو

٢٠١٧‐ ٢٠١٦  

)٣(  

 ٠,٠٠٥  ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٥منغوليا
 ٠,٠٠٣  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢موريتانيا

 ٠,٠٢٢  ٠,٠٢٠ ٠,٠١٢ موريشيوس
 ٠,٠٠٥  ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٤ موزامبيق
 ٠,٠٢٠  ٠,٠١٧ ٠,٠١٠موناكو
 ٠,٠١٠  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠ميامنار
 ٠,٠١٧  ٠,٠١٧ ٠,٠١٠ناميبيا
 ١,٤٢٤  ١,٤١٧ ٠,٨٤٩النرويج
 ١,٣٣٥  ١,٢٠٢ ٠,٧٢٠النمسا
 ٠,٠١٠  ٠,٠١٠ ٠,٠٠٦نيبال
 ٠,٠٠٣  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٢النيجر
 ٠,١٥١  ٠,٣٤٩ ٠,٢٠٩نيجرييا

 ٠,٠٠٥  ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٤ نيكاراغوا
 ٠,٠٠٥  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٣هاييت
 ١,١١٤  ١,٢٣٠ ٠,٧٣٧اهلند

 ٠,٠١٣  ٠,٠١٣ ٠,٠٠٨ هندوراس
 ٠,٤٤٥  ٠,٢٦٩ ٠,١٦١هنغاريا
 ٢,٧٦٧  ٢,٤٧٢ ١,٤٨٢هولندا
 ١٨,١٢٣  ١٦,١٥٥ ٩,٦٨٠اليابان
 ٠,٠١٠  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠اليمن

دولة عضواً ١٦٧اجملموع  (ج)٩٧,٥١٨ ١٠٠,٠٠٠ ٥٩,٩٧٦    
  

 .٧٠/٢٤٥إىل قرار اجلمعية العامة  استناداً (أ)  

؛ وال يطبَّق ١,٦٦٨٨٧٢٦٢٢٧٤٨٠٩) مضروباً باملُعاِمل ١جدول األنصبة الوارد يف العمود ( (ب)  
اليت قد تتجاوز نسبة  منواأقل البلدان ‘ ٢‘يف املائة؛ و ٠,٠٠١ نسبة نصيبهاالدول األعضاء اليت تبلغ ‘ ١‘ املُعاِمل على:

 املائة.  يف ٠,٠١نصيبها 

  السابقة. األعضاءباستثناء الدول   (ج)  
  
  


