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 مذكرة للسادة المحافظين

 رض هذه الوثيقة على مجلس المحافظين للعلم.تع
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 2017فبراير/شباط  11حقوق التصويت للدول األعضاء في الصندوق حتى 

 النسبة المئوية لمجموع األصوات مجموع األصوات الدولة العضو
 %0.24 12.070 أفغانستان

 %0.24 12.092 ألبانيا
 %0.79 39.184 الجزائر
 %0.27 13.597 أنغوال

 %0.24 12.07 يغوا وبربوداأنت
 %0.39 19.181 األرجنتين

 %0.24 12.092 أرمينيا
 %1.14 56.614 النمسا

 %0.25 12.178 أذربيجان
 %0.24 12.07 جزر البهاما

 %0.29 14.387 بنغالديش
 %0.24 12.074 بربادوس

 %1.35 66.782 بلجيكا
 %0.24 12.145 بليز
 %0.25 12.224 بنن

 %0.24 12.146 بوتان
 %0.25 12.611 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 %0.24 12.146 البوسنة والهرسك
 %0.25 12.336 بوتسوانا
 %0.82 40.916 البرازيل

 %0.25 12.269 بوركينا فاسو
 %0.24 12.111 بوروندي

 %0.24 12.087 الرأس األخضر
 %0.25 12.626 كمبوديا

 %0.27 13.217 الكاميرون
 %3.44 170.881 كندا

 %0.24 12.078 جمهورية أفريقيا الوسطى
 %0.25 12.22 تشاد
 %0.25 12.383 شيلي

 %1.46 72.499 الصين
 %0.25 12.445 كولومبيا

 %0.24 12.079 جزر القمر
 %0.25 12.386 الكونغو

 %0.24 12.072 جزر كوك
 %0.24 12.07 كوستاريكا

 %0.26 12.667 كوت ديفوار
 %0.24 12.07 كرواتيا

 %0.24 12.104 كوبا
 %0.25 12.193 قبرص

 %0.24 12.146 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
 %0.26 12.723 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 %1.34 66.504 الدانمرك
 %0.24 12.084 جيبوتي
 %0.24 12.09 دومينيكا

 %0.26 12.658 الجمهورية الدومينيكية
 %0.25 12.518 إكوادور
 %0.41 20.31 مصر

 %0.24 12.105 السلفادور
 %0.24 12.07 غينيا االستوائية

 %0.24 12.112 إريتريا
 %0.24 12.07 إستونيا
 %0.25 12.196 إثيوبيا
 %0.25 12.177 فيجي
 %0.94 46.577 فنلندا
 %3.00 148.881 فرنسا
 %0.27 13.357 غابون
 %0.24 12.119 غامبيا
 %0.24 12.087 جورجيا
 %4.09 202.892 ألمانيا
 %0.26 12.904 غانا

 %0.27 13.564 اليونان
 %0.24 12.097 غرينادا

 %0.25 12.517 غواتيماال
 %0.25 12.285 غينيا

 %0.24 12.081 بيساو-غينيا
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 2017فبراير/شباط  11حقوق التصويت للدول األعضاء في الصندوق حتى 
 

 النسبة المئوية لمجموع األصوات صواتمجموع األ الدولة العضو

 %0.26 13.000 غيانا
 %0.24 12.14 هايتي

 %0.25 12.36 هندوراس
 %0.24 12.107 هنغاريا
 %0.25 12.201 آيسلندا
 %1.44 71.671 الهند

 %0.73 36.051 إندونيسيا
 %0.34 16.824 جمهورية إيران اإلسالمية

 %0.63 31.376 العراق
 %0.51 25.153 آيرلندا

 %0.25 12.239 إسرائيل
 %4.22 209.509 إيطاليا
 %0.25 12.187 جامايكا
 %4.09 202.873 اليابان
 %0.25 12.501 األردن

 %0.24 12.089 كازاخستان
 %0.28 13.715 كينيا

 %0.24 12.083 كيريباس
 %1.74 86.186 الكويت

 %0.24 12.07 قيرغيزستان
 %0.25 12.233 لشعبيةجمهورية الو الديمقراطية ا

 %0.25 12.247 لبنان
 %0.25 12.334 ليسوتو
 %0.24 12.125 ليبريا
 %0.56 27.856 ليبيا

 %0.32 15.854 لكسمبرغ
 %0.25 12.321 مدغشقر

 %0.24 12.113 مالوي
 %0.25 12.502 ماليزيا
 %0.24 12.117 ملديف
 %0.25 12.279 مالي

 %0.24 12.091 مالطة
 %0.24 12.07 لجزر مارشا

 %0.24 12.147 موريتانيا
 %0.25 12.176 موريشيوس

 %0.55 27.264 المكسيك
 %0.24 12.071 واليات ميكرونيزيا الموحدة

 %0.24 12.076 منغوليا
 %0.24 12.07 الجبل األسود

 %0.31 15.204 المغرب
 %0.25 12.275 موزامبيق
 %0.25 12.162 ميانمار
 %0.25 12.203 ناميبيا
 %0.24 12.07 ناورو
 %0.25 12.209 نيبال

 %3.83 189.837 هولندا
 %0.37 18.202 نيوزيلندا
 %0.25 12.213 نيكاراغوا

 %0.25 12.238 النيجر
 %1.15 57.121 نيجيريا

 %0.24 12.07 نيوي
 %2.60 128.874 النرويج
 %0.25 12.193 عمان

 %0.46 22.648 باكستان
 %0.24 12.07 باالو
 %0.25 12.16 بنما

 %0.24 12.129 بابوا غينيا الجديدة
 %0.26 12.674 باراغواي

 %0.26 12.862 بيرو
 %0.26 12.789 الفلبين

 %0.27 13.618 البرتغال
 %0.52 25.854 قطر

 %0.49 24.188 جمهورية كوريا
 %0.24 12.097 جمهورية مولدوفا

 %0.25 12.159 رومانيا
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 2017فبراير/شباط  11األعضاء في الصندوق حتى  حقوق تصويت الدول

 النسبة المئوية لمجموع األصوات مجموع األصوات الدولة العضو

 %0.33 16.495 االتحاد الروسي

 %0.25 12.194 رواندا

 %0.24 12.078 سانت كيتس ونيفس
 %0.24 12.078 سانت لوسيا

 %0.24 12.07 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 %0.24 12.088 ساموا
 %0.24 12.07 سان تومي وبرينسيبي

 %3.52 174.813 المملكة العربية السعودية

 %0.25 12.377 السنغال
 %0.24 12.095 سيشيل

 %0.24 12.077 سيراليون

 %0.24 12.074 جزر سليمان
 %0.24 12.074 الصومال

 %0.26 12.762 جنوب أفريقيا

 %0.24 12.074 جنوب السودان
 %0.95 47.227 إسبانيا

 %0.32 15.675 سري النكا

 %0.26 12.663 السودان
 %0.24 12.07 سورينام
 %0.25 12.177 سوازيلند

 %3.12 155.016 السويد
 %1.50 74.595 سويسرا

 %0.25 12.627 الجمهورية العربية السورية

 %0.24 12.071 طاجيكستان
 %0.26 12.772 تايلند

 %0.24 12.07 فية السابقةجمهورية مقدونيا اليوغوسال

 %0.24 12.127 ليشتي -تيمور 
 %0.24 12.139 توغو
 %0.24 12.09 تونغا

 %0.24 12.07 ترينيداد وتوباغو
 %0.28 13.828 تونس
 %0.39 19.417 تركيا

 %0.24 12.07 توفالو
 %0.25 12.224 أوغندا

 %0.63 31.317 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 %3.29 163.254 تحدةالمملكة الم
 %0.25 12.334 جمهورية تنزانيا المتحدة

 %6.98 346.386 الواليات المتحدة األمريكية

 %0.25 12.442 أوروغواي
 %0.24 12.082 أوزبكستان

 %0.24 12.07 فانواتو

 %1.61 80.02 جمهورية فنزويال البوليفارية
 %0.27 13.158 فييت نام

 %0.27 13.628 اليمن

 %0.25 12.277 يازامب
 %0.26 12.808 زمبابوي

 %100.00 961.026 4 المجموع الكلي

 %48.70 2415.966 القائمة ألف

 %12.50 619.958 القائمة باء 
 %38.80 1925.102 القائمة جيم

 %100.00 4961.026 المجموع الكلي

 
 .األرقامتعود الفروق في المجاميع إلى تقريب مالحظة: 

 


