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 محافظينللمذكرة 

 عرض هذه الوثيقة على مجلس المحافظين للعلم.ت  
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لتعيين الرئيس في الدورة االستثنائية  الصندوق في األعضاء للدول التصويت حقوقتخصيص 

 األولى لمجلس المحافظين

 المئوية لمجموع األصواتالنسبة  مجموع األصوات الدولة

 0.24% 15.212 أفغانستان

 %0.24 15.234 ألبانيا

 %0.71 44.710 الجزائر

 %0.33 20.477 أنغوال

 %0.24 15.212 أنتيغوا وبربودا

 %0.41 26.027 األرجنتين

 %0.24 15.241 أرمينيا

 %1.07 67.031 النمسا

 %0.24 15.319 أذربيجان

 %0.24 15.212 جزر البهاما

 %0.31 19.524 بنغالديش

 %0.24 15.216 بربادوس

 %1.11 70.018 بلجيكا

 %0.24 15.287 بليز

 %0.25 15.588 بنن

 %0.24 15.300 بوتان

 %0.25 15.786 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 %0.24 15.332 البوسنة والهرسك

 %0.25 15.541 بوتسوانا

 %0.81 50.934 البرازيل

 %0.25 15.476 فاسوبوركينا 

 %0.24 15.299 بوروندي

 %0.24 15.236 كابو فيردي

 %0.26 16.362 كمبوديا

 %0.27 16.768 الكاميرون

 %3.48 218.726 كندا

 %0.24 15.220 جمهورية أفريقيا الوسطى

 %0.24 15.361 تشاد

 %0.25 15.525 شيلي

 %2.01 126.177 الصين

 %0.25 15.586 كولومبيا

 %0.24 15.219 جزر القمر

 %0.25 15.610 الكونغو

 %0.24 15.214 جزر كوك

 %0.24 15.212 كوستاريكا

 %0.26 16.025 كوت ديفوار

 %0.24 15.212 كرواتيا

 %0.24 15.251 كوبا

 %0.24 15.366 قبرص

 %0.24 15.288 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
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لتعيين الرئيس في الدورة االستثنائية  الصندوق في األعضاء للدول التصويت حقوقتخصيص 

 األولى لمجلس المحافظين

 المئوية لمجموع األصواتالنسبة  مجموع األصوات الدولة

 %0.24 15.222 الديمقراطيةجمهورية الكونغو 

 %1.11 69.749 الدانمرك

 %0.24 15.225 جيبوتي

 %0.24 15.231 دومينيكا

 %0.25 15.641 الجمهورية الدومينيكية

 %0.25 15.660 إكوادور

 %0.45 28.121 مصر

 %0.24 15.363 السلفادور

 %0.24 15.212 ستوائيةغينيا اال

 %0.24 15.261 إريتريا

 %0.24 15.212 إستونيا

 %0.24 15.368 إسواتيني

 %0.24 15.347 إثيوبيا

 %0.24 15.357 فيجي

 %1.30 81.929 فنلندا

 %3.26 205.108 فرنسا

 %0.26 16.567 غابون

 %0.24 15.298 غامبيا

 %0.24 15.223 جورجيا

 %4.16 261.578 ألمانيا

 %0.29 18.122 غانا

 %0.27 16.835 اليونان

 %0.24 15.239 غرينادا

 %0.25 15.806 غواتيماال

 %0.25 15.444 غينيا

 %0.24 15.222 بيساو-غينيا

 %0.26 16.577 غيانا

 %0.24 15.356 هايتي

 %0.25 15.503 هندوراس

 %0.24 15.248 هنغاريا

 %0.24 15.343 آيسلندا

 %1.63 102.689 الهند

 %0.71 44.626 إندونيسيا

 %0.32 20.026 اإلسالميةجمهورية إيران 

 %0.34 21.210 العراق

 %0.58 36.683 آيرلندا

 %0.24 15.389 إسرائيل

 %3.87 243.450 إيطاليا

 %0.24 15.329 جامايكا

 %3.80 239.062 اليابان
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لتعيين الرئيس في الدورة االستثنائية  الصندوق في األعضاء للدول التصويت حقوقتخصيص 

 األولى لمجلس المحافظين

 المئوية لمجموع األصواتالنسبة  مجموع األصوات الدولة

 %0.25 15.714 األردن

 %0.24 15.255 كازاخستان

 %0.27 17.244 كينيا

 %0.24 15.222 كيريباس

 %1.88 118.323 الكويت

 %0.24 15.212 ستانقيرغيز

 %0.25 15.461 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 %0.24 15.389 لبنان

 %0.25 15.592 ليسوتو

 %0.24 15.256 ليبريا

 %0.51 32.261 ليبيا

 %0.34 21.158 لكسمبرغ

 %0.25 15.573 مدغشقر

 %0.24 15.340 مالوي

 %0.25 15.644 ماليزيا

 %0.24 15.292 ملديف

 %0.25 15.677 مالي

 %0.24 15.232 مالطة

 %0.24 15.212 جزر مارشال

 %0.24 15.280 موريتانيا

 %0.24 15.316 موريشيوس

 %0.53 33.548 المكسيك

 %0.24 15.214 واليات ميكرونيزيا الموحدة

 %0.24 15.288 منغوليا

 %0.24 15.222 الجبل األسود

 %0.30 18.809 المغرب

 %0.25 15.450 موزامبيق

 %0.24 15.310 ميانمار

 %0.24 15.345 ناميبيا

 %0.24 15.212 ناورو

 %0.25 15.425 نيبال

 %3.68 231.513 هولندا

 %0.37 23.261 نيوزيلندا

 %0.25 15.475 نيكاراغوا

 %0.25 15.562 النيجر

 %1.02 63.967 نيجيريا

 %0.24 15.212 نيوي

 %0.24 15.212 مقدونيا الشمالية

 %2.64 166.112 النرويج

 %0.24 15.335 ع مان
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لتعيين الرئيس في الدورة االستثنائية  الصندوق في األعضاء للدول التصويت حقوقتخصيص 

 األولى لمجلس المحافظين

 المئوية لمجموع األصواتالنسبة  مجموع األصوات الدولة

 %0.51 31.766 باكستان

 0.24% 15.212 باالو

 0.24% 15.365 بنما

 0.24% 15.271 بابوا غينيا الجديدة 

 0.25% 15.844 باراغواي

 0.26% 16.376 بيرو

 0.26% 16.368 الفلبين

 0.24% 15.212 بولندا

 0.27% 16.764 البرتغال

 0.46% 29.123 قطر

 0.50% 31.483 جمهورية كوريا

 %0.24 15.260 جمهورية مولدوفا

 %0.24 15.388 رومانيا

 %0.36 22.574 االتحاد الروسي

 %0.25 15.444 رواندا

 %0.24 15.219 سانت كيتس ونيفس

 %0.24 15.220 سانت لوسيا

 %0.24 15.212 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 %0.24 15.248 ساموا

 %0.24 15.228 سان تومي وبرينسيبي

 %2.92 183.518 المملكة العربية السعودية

 %0.25 15.575 السنغال

 %0.24 15.283 سيشيل

 %0.24 15.324 سيراليون

 %0.24 15.215 جزر سليمان

 %0.24 15.215 الصومال

 %0.25 15.902 جنوب أفريقيا

 %0.24 15.216 السودانجنوب 

 %0.81 50.636 إسبانيا

 %0.31 19.350 سري النكا

 %0.25 15.838 السودان

 %0.24 15.212 سورينام

 %3.89 244.265 السويد

 %1.83 114.737 سويسرا

 %0.25 15.769 الجمهورية العربية السورية

 %0.24 15.215 طاجيكستان

 %0.25 15.958 تايلند

 %0.24 15.251 ليشتي-تيمور

 %0.24 15.307 توغو

 %0.24 15.274 تونغا
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لتعيين الرئيس في الدورة االستثنائية  الصندوق في األعضاء للدول التصويت حقوقتخصيص 

 األولى لمجلس المحافظين

 المئوية لمجموع األصواتالنسبة  مجموع األصوات الدولة

 %0.24 15.212 ترينيداد وتوباغو

 %0.28 17.531 تونس

 %0.41 25.553 تركيا

 %0.24 15.212 توفالو

 %0.25 15.788 أوغندا

 %0.59  37.126 اإلمارات العربية المتحدة

 %3.39  213.126 المملكة المتحدة

 %0.25  15.601 جمهورية تنزانيا المتحدة

 %6.77  425.187 الواليات المتحدة األمريكية

 %0.25  15.613 أوروغواي

 %0.24  15.274 أوزبكستان

 %0.24  15.212 فانواتو

 %1.33  83.863 جمهورية فنزويال البوليفارية

 %0.26  16.609 فييت نام

 %0.27  16.769 اليمن

 %0.25  15.535 زامبيا

 %0.26  16.381 زمبابوي

 100.00% 6283.511 المجموع الكلي

     

 %49.83 3131.271 القائمة ألف

 %11.07 695.321 القائمة باء

 %39.10 2456.919 القائمة جيم

 %100.00 6283.511 المجموع الكلي

 

 تعود الفروق في المجاميع إلى تقريب األرقام.


