
طبع عدد محدود من  عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا، لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن 
 . ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافیة.هذه الوثیقة

                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
                            المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال2-14البند 

  
   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

  2014-2013إدارة االتفاقیة ومیزانیة برنامج العمل لفترة السنتین   11/31المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

   عن االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، الصادر10/45إلى المقرر إذ یشیر 
عن تقدیره لكندا بوصفها البلد المضیف على تعزیز دعمها الكبیر المقدم إلى األمانة ویرحب یعرب  -1

 في المائة في السنة، 2، والمقرر زیادتها بنسبة 2012 دوالر أمریكي لعام 1,126,162بمساهمة البلد السنویة البالغة 
 في المائة في السنة لتعویض 83.5خصص منها من البلد المضیف كندا ومقاطعة كیبیك لتشغیل األمانة، والتي ی

 1؛2014-2013المساهمات من األطراف إلى االتفاقیة لفترة السنتین 

لالتفاقیة لفترة سنتین، تبدأ من ) VB وBZ وBE وBY( تمدید الصنادیق االستئمانیة یقرر -2
مدیر التنفیذي لبرنامج األمم  ویطلب إلى ال2015كانون األول / دیسمبر31 وتنتهي في 2014كانون الثاني /ینایر  1

 المتحدة للبیئة أن یسعى إلى الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على تمدیدها؛

 2013 دوالر أمریكي لعام 12,994,100 قدرها (BY)على میزانیة برنامجیة أساسیة  یوافق -3
 ؛ب أدناه-1أ و-1 لألغراض المبینة في الجدولین 2014 دوالر أمریكي لعام 13,580,800و

 6 على النحو الوارد في الجدول 2014 و2013 جدول األنصبة المقررة لقسمة النفقات لعامي یعتمد -4
 ؛أدناه

  أدناه؛2 مالك وظائف األمانة للمیزانیة البرنامجیة الوارد في الجدول یعتمد -5

                                                           
  .                     التفاق مع البلد المضیف                  قید الموافقة على ا    1
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تقاسم تكالیف خدمات ، باستثناء ما تم مالحظته بخالف ذلك في جدول مالك الوظائف، یقرر -6
ین التكالیف المشتركة التفاقیة التنوع البیولوجي وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة على أساس نسبة األمانة ب
 ؛2014-2013 لفترة السنتین 15:85

 في المائة من مصروفات المیزانیة 5 تحدید احتیاطي رأس المال العامل عند نسبة یؤكد من جدید -7
 ، ویشمل ذلك تكالیف دعم البرنامج؛)BYالصندوق االستئماني (البرنامجیة األساسیة 

 لألمین التنفیذي أن یدخل في التزامات حتى مستوى المیزانیة المعتمدة، والسحب من الموارد یرخص -8
 النقدیة المتاحة، بما في ذلك األرصدة غیر المنفقة، والمساهمات عن الفترات المالیة السابقة ومن اإلیرادات المتنوعة؛

ن ینقل الموارد فیما بین البرامج من بین كل من بنود التخصیص الرئیسیة  لألمین التنفیذي أیرخص -9
 في المائة من مجموع المیزانیة البرنامجیة، بشرط أن تفرض محدودیة 15أ أدناه، حتى نسبة -1المحددة في الجدول 

  في المائة على كل بند مخصص من بنود المیزانیة؛25أخرى ال تتجاوز 

تفاقیة إلى مالحظة أن المساهمات في المیزانیة البرنامجیة األساسیة جمیع األطراف في االیدعو  -10
)BY( لى أن تدفعها / ینایر1 تستحق في ٕ             كانون الثاني من السنة التي وضعت فیها هذه المساهمات في المیزانیة، وا                                                                     

 6لجدول بأسرع ما یمكن، ویحث األطراف التي هي في موقف یسمح لها بذلك، أن تسدد المساهمات المبینة في ا
، وبحلول 2013 للسنة التقویمیة 2012كانون األول من عام / دیسمبر1بحلول ) األنصبة المقررة(أدناه 

وفي هذا الصدد یطلب إبالغ األطراف بمبلغ مساهماتها في ، 2014 للسنة التقویمیة 2013تشرین األول /أكتوبر  1
 ؛ذه المساهماتأقرب وقت ممكن في السنة التي تسبق السنة التي تستحق فیها ه

الصندوق  (ة أن هناك عددا من األطراف لم تسدد مساهماتها إلى المیزانیة األساسییالحظ مع القلق -11
  وسنوات سابقة؛2011لسنة ) BYاالستئماني 

) BYالصندوق االستئماني  (ة األطراف التي لم تسدد بعد مساهماتها إلى المیزانیة األساسییحث -12
ویحدث بانتظام قوم بذلك بدون تأخیر ویطلب إلى األمین التنفیذي أن ینشر  وسنوات سابقة؛ أن ت2011لسنة 

 ؛)VB وBZ وBE وBY(المعلومات المتعلقة بحالة المساهمات في الصنادیق االستئمانیة لالتفاقیة 

 لن تصبح فصاعدا، 2005كانون األول / ینایر1 المستحقة منذ فیما یتعلق بالمساهمات یقرر -13
 مكتب مؤتمر األطراف؛ وینطبق ذلك فقط لعضویة مؤهلةأو أكثر ) 2(سداد مساهماتها لسنتین ألطراف المتأخرة في ا

 في حالة األطراف التي لیست من أقل البلدان نموا أو الدول الجزریة الصغیرة النامیة؛

 مساهماته لسنتین أو  في سداد لألمین التنفیذي أن یدخل في ترتیبات مع أي طرف تأخریرخص -14
لهذا الطرف، لتسویة جمیع المتأخرات القائمة، في " جدول زمني للمدفوعات"في اتفاق متبادل على أكثر للدخول 

 حسب األوضاع المالیة للطرف المتأخر في السداد ودفع المساهمات القادمة في الموعد المحدد، ،غضون ست سنوات
 كتب أو لمؤتمر األطراف؛وأن یقدم تقریرا عن تنفیذ أي من هذه الترتیبات إلى االجتماع القادم للم

 أعاله ویحترم تماما أحكام هذا 14فق علیه وفقا للفقرة ت أن الطرف الذي یدخل في ترتیب میقرر -15
  أعاله؛13ألحكام الفقرة ن یخضع  ل،الترتیب

 رئیس مؤتمر األطراف إلى أن یخطرا األطراف التي تأخرت ویدعو إلى األمین التنفیذي یطلب -16
 موقع علیه منهما ویدعوها إلى اتخاذ إجراء في الوقت المناسب؛مساهماتها عن طریق خطاب 
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  :تقدیرات التمویل لألغراض التالیة بیحیط علما -17
 للمساهمات الطوعیة اإلضافیة لدعم األنشطة الموافق )BE(الصندوق االستئماني الطوعي الخاص   )أ(

   أدناه؛3 في الجدول  التي حددها األمین التنفیذي والمدرجة2014-2013علیها لفترة السنتین 
 لتیسیر مشاركة البلدان النامیة األطراف، السیما أقل )BZ(الصندوق االستئماني الطوعي الخاص   )ب(

-2013البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، فضال عن األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، في فترة السنتین 
   أدناه؛4ذي والوارد في الجدول ، على النحو الذي حدده األمین التنفی2014

 لمشاركة المجتمعات VB األطراف على تقدیم مساهمات إلى هذین الصندوقین والصندوق االستئماني ویحث
  ؛) أدناه5انظر الجدول (األصلیة والمحلیة في أنشطة االتفاقیة 

دولیة وغیر  الدول غیر األطراف في االتفاقیة، فضال عن المنظمات الحكومیة، والحكومیة الیدعو -18
 الحكومیة والمصادر األخرى، إلى المساهمة في الصنادیق االستئمانیة المالئمة لالتفاقیة؛

 على أهمیة المشاركة الكاملة والفعالة للبلدان النامیة األطراف، السیما أقل البلدان یؤكد من جدید -19
نتقالي، في أنشطة مؤتمر األطراف في نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، فضال عن األطراف ذات االقتصاد اال

                ُ  ّ                                                                 إلى األمانة أن ت ذك ر األطراف بالحاجة إلى المساهمة في الصندوق االستئماني الطوعي الخاص ویطلباالتفاقیة 
)BZ( ،ویحث ستة شهور على األقل قبل االجتماعات العادیة لمؤتمر األطراف، التي تتناول االحتیاجات المالیة 

وقف یسمح لها بذلك على أن تضمن أن تسدد مساهماتها ثالثة شهور على األقل قبل انعقاد األطراف التي هي في م
 اجتماع مؤتمر األطراف؛

بالطلب الذي وجهه االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع في یحیط علما  -20
یستكشف "ألطراف أن إلى مؤتمر ا ،BS-VI/7 من المقرر 20البروتوكول، على النحو المنصوص علیه في الفقرة 

، الذي ییسر مشاركة األطراف في بروتوكول السالمة األحیائیة، مع BIإمكانیة دمج الصندوق االستئماني الطوعي 
، الذي ییسر مشاركة األطراف في عملیات االتفاقیة، مع مراعاة المشورة التي BZالصندوق االستئماني الطوعي 

 ؛"ذي لبرنامج األمم المتحدة للبیئةسیقدمها األمین التنفیذي والمدیر التنفی

 إلى األمین التنفیذي أن یعد تقریرا عن التأثیرات الممكنة لمیزانیة االتفاقیة نتیجة دخول یطلب -21
منه وأن یقدم هذا التقریر إلى االجتماع الثالث للجنة الحكومیة ) 3(28بروتوكول ناغویا حیز النفاذ وتطبیق المادة 

لى االجتماع الثاني عشر الدولیة لبروتوكول ناغویا، ٕ                       ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وا                                                        
 لمؤتمر األطراف؛

 بالمعلومات التي قدمها األمین التنفیذي عن المؤشرات القابلة للقیاس لمنجزات المیزانیة یرحب -22
ین التنفیذي أن یستمر في اإلبالغ عن  ویطلب إلى األم10/45البرنامجیة وأدائها، المحددة في المرفق الثاني بالمقرر 

ترمي إلى النهوض في اجتماعه الثاني عشر هذه المؤشرات وأن یقترح تحسینات ممكنة علیها إلى مؤتمر األطراف 
 بالنتائج استنادا إلى اإلدارة والمیزانیة بغض النظر عن الحاجة إلى میزانیة برنامجیة؛

زانیة لخدمات األمانة ولبرنامج عمل االتفاقیة لفترة  إلى األمین التنفیذي أن یعد ویقدم مییطلب -23
 لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، وأن یقدم خمسة بدائل عملیة وصارمة 2016-2015السنتین 

  : استنادا إلى ما یليBYلمیزانیة الصندوق االستئماني 
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  ؛)BY تئمانياالسالصندوق ( تقدیر معدل النمو الالزم للمیزانیة البرنامجیة  )أ(
 عن مستوى  في المائة7.5 بنسبة )BY االستئمانيالصندوق ( األساسیة  المیزانیة البرنامجیةزیادة  )ب(

  یة؛سم بالقیمة اال2014-2013میزانیة الفترة 
إلى مبلغ یمثل زیادة اسمیة بنسبة ) BYالصندوق االستئماني (زیادة المیزانیة البرنامجیة األساسیة   )ج(

 وأي تكالیف ممیزة لبروتوكول ناغویا تزید فوق المبلغ BY من اإلجمالي المزدوج للصندوق االستئماني  في المائة7.5
  ؛2014- 2013 للفترة BYالكلي للصندوق االستئماني 

عند مستوى میزانیة الفترة ) BY االستئمانيالصندوق (األساسیة اإلبقاء على المیزانیة البرنامجیة   )د(
  میة؛ بالقیمة االس2013-2014

 تحتفظ باإلجمالي 2016-2015للفترة ) BYالصندوق االستئماني (تحدید میزانیة برنامجیة أساسیة   )ه(
 وأي تكالیف ممیزة لبروتوكول ناغویا في نفس المبلغ الكلي االسمي مثل الصندوق BYالمزدوج للصندوق االستئماني 

  ؛2014-2013 للفترة BYاالستئماني 
 2014-2013أن یسعى إلى كفاءات وظیفیة أخرى في فترة السنتین  إلى األمین التنفیذي یطلب -24

وفي تنظیم اجتماعات مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول الحصول وتقاسم 
لى االجتماع األول لمؤتمر األطراف العا ٕ                                  المنافع واإلبالغ عن ذلك إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف وا  مل                                                              

 كاجتماع لألطراف في بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع؛

 إلى األمین التنفیذي إجراء استعراض تشغیلي متعمق لألمانة، بالتشاور مع المدیر یطلب كذلك -25
التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، بغیة تحدیث هیكلها وتحدید رتب الوظائف بالنسبة لتركیز الخطة االستراتیجیة 

بالغ األطراف في االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛على الت ٕ                                               نفیذ من جانب األطراف، وا                          

 بدال من ذلك إلى األمین التنفیذي أن یعد ویقدم إلى ویطلب، 3/24 من المقرر 10 إلى الفقرة یشیر -26
م المحرز في تنفیذ األطراف تقریرا عن إدارة االتفاقیة، یتضمن أمورا مثل قوائم الموظفین، وحالة المساهمات، والتقد

 برنامج العمل والمصروفات المالیة، وذلك كل ستة أشهر؛

ال تحتوي على أموال كافیة لجمیع (BY)  مع القلق واألسف أن المیزانیة البرنامجیة األساسیة یالحظ -27
- 2013 االجتماعات الخمسة ذات األولویة المعقودة في الفترة بین الدورات والتي حددتها األطراف لفترة السنتین

عامل  أن تمویل االجتماع الثالث للجنة الحكومیة الدولیة لبروتوكول ناغویا واجتماع الفریق المما أدى إلى ،2014
 ولذلك ، على التمویل الطوعي السخي الذي ال یمكن دائما التنبؤ به مثل المیزانیة األساسیةیعتمد) ي(8المعني بالمادة 

 لالجتماعات فیما بین الدورات المحددة كأولویة من جانب (BE)الطوعیة  أن تخصیص األموال من المیزانیة یقرر
  األطراف ینبغي أال یصبح الممارسة القیاسیة في المیزانیات القادمة؛

 بالعرض السخي المقدم من حكومة الیابان لتمویل عقد االجتماع الثالث بین الدورات للجنة یرحب -28
في عام ) ي(8وض السخیة لتمویل اجتماع للفریق العامل المعني بالمادة الحكومیة الدولیة لبروتوكول ناغویا، والعر 

  وجمهوریة كوریا، والسوید والمجموعة األفریقیة؛والنرویج،  المقدمة من حكومات الدانمرك، وفنلندا، والهند، 2013
 األمین التنفیذي إلى أن یتذكر الحاجة إلى استعراض دوري لتصنیف وظائف الموظفین، مع یدعو -29

 بعنوان 25اعاة النظامین اإلداري واألساسي لموظفي األمم المتحدة، وفي حدود الوظائف المتاحة في الجدول مر 
 25قرارات الموظفین، بما في ذلك رفع الرتب وخفض الرتب، مع األخذ في الحسبان االستعراض الوظیفي في الفقرة 

  .لقیام بذلك في الوقت المناسبمع إعطاء األولویة للقیام باستعراض وظیفة اإلبالغ الوطني وا
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  أ-1الجدول 
  2014-2013لفترة السنتین التفاقیة التنوع البیولوجي میزانیة الصندوق االستئماني 
  )بآالف الدوالرات األمریكیة(

 المجموع 2014 2013  الوصف 
     البرامج أوال
  2,469.3  1,275.7  1,193.6 مكتب األمین التنفیذي 
 5,059.4 2,549.7 2,509.7 تقنیة والتكنولوجیةالشؤون العلمیة وال 
 4,159.5 2,099.8 2,059.8 الشؤون االجتماعیة واالقتصادیة والقانونیة 
 3,213.5 1,622.5 1,591.0 الترویج والمجموعات الرئیسیة 
 2,681.2 1,522.3 1,158.9 التنفیذ والدعم التقني 
 5,858.6 2,948.5 2,910.2 إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات 
 23,441.5 12,018.4 11,423.1 )أوال(المجموع الفرعي  

 3,047.4 1,562.4 1,485.0  في المائة13رسوم دعم البرنامج  ثانیا
 26,488.9 13,580.8 12,908.1 )ثانیا+ أوال (مجموع المیزانیة   

 86.0   86.0  احتیاطي رأس المال العامل  ثالثا
 26,574.9 13,580.8 12,994.1 )ثالثا+ انیا ث+ أوال (مجموع المیزانیة  
 1,937.5 978.3 959.2 2مساهمة من البلد المضیف: ناقص 
 600.0 300.0 300.0  ناقص الوفورات من سنوات سابقة 
 24,037.4 12,302.4 11,735.0 )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف( صافي المجموع 

  

                                                           
  .                                       قید الموافقة على االتفاق مع البلد المضیف    2
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  ب-1الجدول 
  )حسب بند المصروفات (2014-2013ماني التفاقیة التنوع البیولوجي لفترة السنتین میزانیة الصندوق االستئ

  )بآالف الدوالرات األمریكیة(
 المجموع 2014 2013  المصروفات 

 16,602.9 8,389.9 8,213.0  3 الموظفینفتكالی ألف

 320.0 190.0 130.0 اجتماعات المكتب باء

 820.0 410.0 410.0 السفر في مهام رسمیة جیم

 200.0 100.0 100.0 عقود من الباطن/االستشاریون دال

 2,240.0 1,290.0 950.0 7 6 5 4االجتماعات هاء

 180.0 90.0 90.0 توعیة عامة/مواد إعالمیة واو

 200.0 100.0 100.0 العمل اإلضافي/المساعدة المؤقتة زاي

 1,983.6 1,000.9 982.6  8اإلیجارات والتكالیف المرتبطة  حاء

 895.1 447.5 447.5 مصروفات التشغیل العامة طاء
 23,441.5 12,018.4 11,423.1 )أوال(المجموع الفرعي  

 3,047.4 1,562.4 1,485.0  في المائة13رسوم دعم البرنامج  ثانیا

 26,488.9 13,580.8 12,908.1  )ثانیا+ أوال (المجموع الفرعي   

 86.0  86.0  احتیاطي رأس المال العامل ثالثا
 26,574.9 13,580.8 12,994.1 )ثالثا+ ثانیا + أوال (مجموع المیزانیة  
  1,937.5  978.3  959.2 مساهمة من البلد المضیف: ناقص 
 600.0 300.0 300.0  ناقص الوفورات من سنوات سابقة 
 24,037.4 12,302.4 11,735.0 )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف(صافي المجموع  

  

                                                           
   مـــن   %   50   ، و                             وظیفتـــین مـــن فئـــة الخـــدمات العامـــة    و P-3            وثـــالث وظـــائف  ، P-4      وظیفـــة     ، و P-5      وظیفـــة                فـــي المائـــة مـــن   85    شمل  تـــ    3

   .           مة األحیائیة                        متقاسمة مع بروتوكول السال        وظائف                             وظیفة من فئة الخدمات العامة،    ، و P3       وظیفة    ، و P4         وظیفتین
ــــه المجموعــــة األفریقیــــة   )  ي ( 8                                           االجتمــــاع الثــــامن للفریــــق العامــــل المخــــصص للمــــادة     4 ــــدانمرك  )             دوالر أمریكــــي      50,000 (                        تمول             ؛ وال
       دوالر       50,000 (                 ؛ وجمهوریـــــة كوریـــــا  )             دوالر أمریكـــــي      50,000 (           ؛ والنـــــرویج  )             دوالر أمریكـــــي      90,000 (         ؛ والهنـــــد  )             دوالر أمریكـــــي      50,000 (

    ).             دوالر أمریكي       340,000 (             اجتماع آخر    عقب             كاجتماع یعقد   )              دوالر أمریكي       100,000 (          ؛ والسوید  )      أمریكي
       دوالر        450,000                                                                                                  االجتمـــاع الثالـــث للجنـــة الحكومیـــة الدولیـــة المفتوحـــة لبروتوكـــول ناغویـــا تمولـــه الیابـــان كاجتمـــاع مـــستقل بمبلـــغ     5

   .      أمریكي
   :                                                    اجتماعات ذات أولویة یتم تمویلها من المیزانیة األساسیة    6

 االجتماعین السابع عشر والثامن عشر للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة •
 االجتماع الخامس للفریق العامل المخصص الستعراض تنفیذ اتفاقیة التنوع البیولوجي •
 االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة •
  لألطراف في بروتوكول ناغویاتماعاالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاج •

   .                                                                            تقسم میزانیة االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف بین كال السنتین في فترة السنتین    7
   .                                                     مع مصروفات التشغیل العامة لبروتوكول السالمة األحیائیة     15:85                  یتم تقاسمها بنسبة     8
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  2جدول ال
  2014-2013لفترة السنتین ) BY الصندوق االستئماني(المتطلبات من الموظفین من المیزانیة األساسیة 

  2013 2014 

     والفئات العلیاالفئة الفنیة ألف

 ASG 1 1 

 D-1 4 4 

 P-5 4  4 

 P-49  14.5 14.5 

 P-3  8 8 

 P-2 1 1 

  32.5 2.53  والفئات العلیامجموع الفئة الفنیة 

 27  27 مجموع فئة الخدمات العامة باء

 59.5 59.5 )ألف وباء(المجموع الكلي  

  

                                                           
   .             سالمة األحیائیة                      مع بروتوكول قرطاجنة لل            في المائة   50              متقاسمة بنسبة   P-4       وظیفة   9
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  3الجدول 
للمساهمات الطوعیة اإلضافیة لدعم األنشطة  (BE) المتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص

  )آالف الدوالرات األمریكیة (2014-2013الموافق علیها لفتر السنتین 
 2014-2013  الوصف-أوال
   حلقات عمل/ اجتماعات- 1

  الشؤون العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة
 100  التنوع البیولوجي للمیاه الداخلیة

 320 التنوع البیولوجي البحري والساحلي
 60 المناطق المحمیة

 60 االستخدام المستدام
 50 االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات

 75  ات، والطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجيالرصد، والمؤشر 
 60 الصحة والتنوع البیولوجي
 60 استعادة النظم اإلیكولوجیة

 450  حلقات عمل إقلیمیة بشأن التنوع البیولوجي للمیاه الداخلیة
 880 حلقات عمل إقلیمیة بشأن التنوع البیولوجي البحري والساحلي

 130   إقلیمیة بشأن تغیر المناخحلقات عمل
 1,000 حلقات عمل إقلیمیة بشأن المناطق المحمیة

 80 حلقات عمل بشأن التقییمات العلمیة
 200 حلقات عمل إقلیمیة بشأن االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات

 180 حلقات عمل إقلیمیة بشأن األنواع الغریبة الغازیة
 500  بادرة العالمیة للتصنیفحلقات عمل إقلیمیة بشأن الم

 320  حلقات عمل إقلیمیة بشأن الصحة والتنوع البیولوجي
 300  حلقات عمل إقلیمیة بشأن االستخدام المستدام

 REDD+ 460حلقات عمل إقلیمیة بشأن 
 70  حلقة عمل بشأن تقییم األثر

 1,000  حلقات عمل إقلیمیة بشأن استعادة النظم اإلیكولوجیة
  جتماعیة واالقتصادیة والقانونیةالشؤون اال

 80 اجتماع للخبراء بشأن النظم الفریدة للمعارف التقلیدیة
 240  اجتماعات للخبراء بشأن المؤشرات

 70  اجتماع للخبراء بشأن توصیات المنتدى الدائم المعني بقضایا الشعوب األصلیة
   اجتماعات للخبراء بشأن المدن والتنوع البیولوجي

 450   االقتصاد والتجارة والتدابیر الحافزة–مل إقلیمیة حلقات ع
 75  حلقة عمل إقلیمیة بشأن المدن والتنوع البیولوجي

 60  حلقة عمل إقلیمیة بشأن التعاون فیما بین بلدان الجنوب
 50  حلقة عمل بشأن نقل التكنولوجیا

 400   والمحلیةةحلقات عمل إقلیمیة لبناء قدرات المجتمعات األصلی
 200  والمحلیةةحلقات عمل إقلیمیة ودون إقلیمیة بشأن تنمیة السیاحة لدى المجتمعات األصلی

  بروتوكول ناغویا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 255  اجتماعات للخبراء بشأن بروتوكول ناغویا
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 480  افعحلقات عمل إقلیمیة ودون إقلیمیة لبناء القدرات بشأن النظام الدولي للحصول وتقاسم المن
   التنفیذ، والدعم التقني، والترویج والمجموعات الرئیسیة

 2000 حلقات عمل إقلیمیة ودون إقلیمیة بشأن االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي
 60 فریق الخبراء المعني بالفقر والتنوع البیولوجي

 160  ياجتماعات للخبراء بشأن قطاع األعمال والتنوع البیولوج
 30  اجتماع للجنة االستشاریة غیر الرسمیة آللیة غرفة تبادل المعلومات

 60  اجتماعات اللجنة االستشاریة المؤقتة لمبادرة االتصال التثقیف والتوعیة العامة
 400  حلقات عمل إقلیمیة بشأن التقاریر الوطنیة

 70  حلقات عمل إقلیمیة بشأن آلیة غرفة تبادل المعلومات
 150   عمل إقلیمیة بشأن حشد المواردحلقات

 560  حلقات عمل إقلیمیة بشأن االتصال والتثقیف والتوعیة العامة
 40  حلقات عمل بشأن تعمیم مراعاة المنظور الجنساني

 80  حلقات عمل بشأن القضاء على الفقر/اجتماعات
   * الموظفون- 2

 403.9   الصحة والتنوع البیولوجي-)P-4(موظف برامج 
 403.9   قطاع األعمال والتنوع البیولوجي–) P-4(ظف برامج مو 

 331.9   نقل التكنولوجیا– )P-3(موظف برامج 
 400  القضایا الجنسانیة- (P-3)موظف برامج 

 262.5   الغابات– )P-2(موظف برامج مساعد 
 262.5  )ي(8 المادة – )P-2(موظف برامج مساعد 
 P-2( – REDD+  262.5(موظف برامج مساعد 
 262.5   البحري والساحلي–) P-2(موظف برامج مساعد 
 262.5  الرصد، والمؤشرات والطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي–) P-2(موظف برامج مساعد 
 262.5  الحصول وتقاسم المنافع–) P-2(موظف برامج مساعد 
 262.5  حشد الموارد–) P-2(موظف برامج مساعد 

 144.3   الرصد، والمؤشرات والطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي–) فئة الخدمات العامة(مساعد برامج 
 144.3  البحري والساحلي–) فئة الخدمات العامة(مساعد برامج 
 144.3  دعم اللغات–) ي(8 المادة –) فئة الخدمات العامة(مساعد برامج 

   لسفر تكالیف ا- 3
 170 التنوع البیولوجي البحري والساحلي 

 0  الوقود الحیوي/ الزراعة 
 50  الصحة
 20 الغابات

REDD+ 140 
 30  المناطق المحمیة

 35  تغیر المناخ
 85  االستخدام المستدام
 40 التقییمات العلمیة

                                                           
       وتعهــدت   .     2014                                                     فــي غرفــة تبــادل معلومــات الحــصول وتقاســم المنــافع فــي عــام P-2                               المفوضــیة األوروبیــة بتمویــل وظیفــة       تعهــدت      *

   .    2014                                                     في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في عام P-3                             سویسرا والیابان بتمویل وظیفة 
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 30  استعادة النظم اإلیكولوجیة
 25  تقییم األثر

 40 األنواع الغریبة الغازیة
 60  المبادرة العالمیة للتصنیف

 40  االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات
 80  االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي

 120 الحصول وتقاسم المنافع
 20 التدابیر الحافزة

 10  المؤشرات
 20  نقل التكنولوجیا

 15  التعاون فیما بین بلدان الجنوب
 10  واألحكام ذات الصلة) ي(8المادة 

 20  التنوع البیولوجي والثقافي
 15  المدن والتنوع البیولوجي
 15  الجزر والتنوع البیولوجي

 40  التقاریر الوطنیة
 150  قطاع األعمال والتنوع البیولوجي
 20  تعمیم مراعاة المنظور الجنساني

 100  حشد الموارد
 50  اآللیة المالیة

 100  توعیة العامةاالتصال والتثقیف وال
 40  القضاء على الفقر

    الخبراء- 4
  :المساعدة المؤقتة/الموظفون العاملون لفترات قصیرة

 120 الوقود الحیوي / الزراعة
 60 الصحة

 120 المیاه الداخلیة
 180  المناطق المحمیة

REDD+  10 
 20 االستخدام المستدام

 20 تعمیم مراعاة المنظور الجنساني
 120  ء على الفقرالقضا

  :المستشارون
 50 المیاه الداخلیة

 970 البحري والساحلي
 50  الوقود الحیوي/ الزراعة 
 30 الغابات

 430 الرصد، والمؤشرات والطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي
 80  االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات

 125 المناطق المحمیة
 80  صحةال
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REDD+  110 
 65 تغیر المناخ

 80 االستخدام المستدام
 80 األنواع الغریبة الغازیة

 20  المبادرة العالمیة للتصنیف
 40  نقل التكنولوجیا

 30  االقتصاد، والتجارة والتدابیر الحافزة
 90  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة 

 37  التنوع البیولوجي والثقافي
 10  ع البیولوجيالمدن والتنو 

 20  التعاون فیما بین بلدان الجنوب
 255 الجزر والتنوع البیولوجي

 200  التقاریر الوطنیة
 155 القضاء على الفقر

 40  آلیة غرفة تبادل المعلومات
 80 قطاع األعمال والتنوع البیولوجي

 430 حشد الموارد
 350 االتصال والتثقیف والتوعیة العامة

   الطباعة/إعداد التقاریر/ المطبوعات- 5
 90 المیاه الداخلیة

 88  البحري والساحلي
 725  المناطق المحمیة

 60 استعادة النظم اإلیكولوجیة
 460 **الرصد، والمؤشرات والطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي

 16  األراضي الجافة وشبه الرطبة
 45 تغیر المناخ
 100  المستداماالستخدام 

 70  الصحة
 40  االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات

 430  األنواع الغریبة الغازیة
 10 المبادرة العالمیة للتصنیف

REDD+ 75 
 20  الحصول وتقاسم المنافع

 5  التدابیر الحافزة
 10  نقل التكنولوجیا

 45  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة 
 95  ثقافيالتنوع البیولوجي وال

 20  التعاون فیما بین بلدان الجنوب
 15  الجزر والتنوع البیولوجي

                                                           
   .                                                                          دوالرات أمریكیة للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي       100,000                                   تعهدت المفوضیة األوروبیة بمبلغ قدره       **
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 25  الوقود الحیوي/ الزراعة 
 60  قطاع األعمال والتنوع البیولوجي

 50  حشد الموارد
 200   مواد وأنشطة تعلیمیة وتوعیة عامة موجهة–االتصال والتثقیف والتوعیة العامة 

 40  نيتعمیم مراعاة المنظور الجنسا
 80  القضاء على الفقر

    األنشطة- 6
 520 عقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي

 100  ترجمة آلیة غرفة تبادل المعلومات باللغات الست لألمم المتحدة
 220 االتصال والتثقیف والتوعیة العامة

 250   اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر–المساعدة التقنیة 
 26,246.1   أوالعيالمجموع الفر 

 3,412.0  ) في المائة13( تكالیف دعم البرنامج - ثانیا 
 29,658.1 )ثانیا+ أوال  (المجموع اإلجمالي

  



UNEP/CBD/COP/DEC/XI/31 
Page 13 
 

  4الجدول 
  ،(BZ) المتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص

  2014-2013لتیسیر مشاركة األطراف في عملیات االتفاقیة لفترة السنتین 
  )ف الدوالرات األمریكیةبآال(

 2014 2013  الوصف
    االجتماعات - أوال

 1,000.0  االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
 100.0   األطراف لمؤتمرالثاني عشرالجتماع اجتماعات إقلیمیة تحضیرا ل

 600.0  600.0  الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة
فتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ اتفاقیة التنوع الفریق العامل الم

  البیولوجي
 300.0 

  300.0 واألحكام المتصلة بها) ي(8المفتوح العضویة المخصص للمادة العامل لفریق ا
  600.0  لحصول وتقاسم المنافعاللجنة الحكومیة الدولیة لبروتوكول ناغویا بشأن ا

 600.0   اجتماع األطراف في بروتوكول ناغویا
 2,600.0 1,500.0  أوال المجموع الفرعي

 338.0 195.0  ) في المائة13(البرنامج تكالیف دعم  -ثانیا
 2,938.0 1,695.0  )ثانیا+ أوال ( مجموع التكالیف 

  
  5الجدول 

  لتیسیر (VB)  الطوعي الخاصاإلستئمانيمن الموارد من الصندوق المتطلبات اإلشاریة 
  2014-2013ین سنت لفترة اللیة والمحلیة في عملیات االتفاقیةمشاركة المجتمعات األص

  )بآالف الدوالرات األمریكیة(
  2014 2013  الوصف

    االجتماعات - أوال
 300.0 200.0 دعم المجتمعات األصلیة والمحلیة

 300.0 200.0  المجموع الفرعي أوال
 39.0 26.0  ) في المائة13(تكالیف دعم البرنامج  -ثانیا
 339.0 226.0  )ثانیا+ أوال ( ع التكالیف مجمو 
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  6الجدول 
  2014-2013المساهمات في الصندوق االستئماني التفاقیة التنوع البیولوجي لفترة السنتین 

جدول األمم  البلد العضو
المتحدة لألنصبة 

  2013المقررة 
 )نسبة مئویة(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئویة(

االشتراكات حتى 
   2013 ینایر 1

 دوالر أمریكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2014المقررة 
  )نسبة مئویة(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان 22%

األقل نموا ال تدفع 
  %0.01أكثر من 

  )نسبة مئویة(

االشتراكات حتى 
   2014 ینایر 1

 دوالر أمریكي

مجموع 
االشتراكات 

2013 -2014  
  دوالر أمریكي

 1,202 615 0.005 0.004 587 0.005 0.004 أفغانستان
 3,005 1,538 0.013 0.010 1,467 0.013 0.010 ألبانیا
 38,466 19,687 0.160 0.128 18,779 0.160 0.128 الجزائر
 2,404 1,230 0.010 0.010 1,173 0.010 0.010 أنغوال

 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 أنتیغوا وبربودا
 86,249 44,142 0.359 0.287 42,106 0.359 0.287 األرجنتین
 1,503 769 0.006 0.005 734 0.006 0.005 أرمینیا
 580,901 297,307 2.417 1.933 283,594 2.417 1.933 أسترالیا
 255,741 130,889 1.064 0.851 124,852 1.064 0.851 النمسا

 4,508 2,307 0.019 0.015 2,201 0.019 0.015 أذربیجان
 5,409 2,769 0.023 0.018 2,641 0.023 0.018 جزر البهاما

 11,720 5,998 0.049 0.039 5,722 0.049 0.039 البحرین
 2,404 1,230 0.010 0.010 1,173 0.010 0.010 بنغالدیش
 2,404 1,230 0.010 0.008 1,174 0.010 0.008 بربادوس
 12,622 6,460 0.053 0.042 6,162 0.053 0.042 بیالروس
 323,057 165,342 1.344 1.075 157,715 1.344 1.075 بلجیكا
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 بلیز
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 بنن

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 بوتان
 2,104 1,077 0.009 0.007 1,027 0.009 0.007  بولیفیا

 4,207 2,153 0.018 0.014 2,054 0.018 0.014 البوسنة والهرسك
 5,409 2,769 0.023 0.018 2,641 0.023 0.018 بوتسوانا
 484,135 247,782 2.014 1.611 236,353 2.014 1.611 البرازیل

 8,415 4,307 0.035 0.028 4,108 0.035 0.028  بروني دار السالم
 11,420 5,845 0.048 0.038 5,575 0.048 0.038 بلغاریا

 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 بوركینا فاسو
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 بوروندي
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 كمبودیا

 3,306 1,692 0.014 0.011 1,614 0.014 0.011 الكامیرون
 963,762 493,257 4.009 3.207 470,505 4.009 3.207 كندا

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 الرأس األخضر
جمهوریة أفریقیا 

 الوسطى
0.001 0.001 147 0.001 0.001 154 301 

 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 تشاد
 70,922 36,298 0.295 0.236 34,624 0.295 0.236 شیلي
 958,352 490,488 3.987 3.189 467,864 3.987 3.189 الصین
 43,275 22,148 0.180 0.144 21,127 0.180 0.144 كولومبیا

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 جزر القمر
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 الكونغو
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جدول األمم  البلد العضو
المتحدة لألنصبة 

  2013المقررة 
 )نسبة مئویة(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئویة(

االشتراكات حتى 
   2013 ینایر 1

 دوالر أمریكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2014المقررة 
  )نسبة مئویة(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان 22%

األقل نموا ال تدفع 
  %0.01أكثر من 

  )نسبة مئویة(

االشتراكات حتى 
   2014 ینایر 1

 دوالر أمریكي

مجموع 
االشتراكات 

2013 -2014  
  دوالر أمریكي

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 جزر كوك
 10,218 5,229 0.043 0.034 4,988 0.043 0.034 كوستاریكا

 3,005 1,538 0.013 0.010 1,467 0.013 0.010 كوت دیفوار
 29,150 14,919 0.121 0.097 14,231 0.121 0.097 كرواتیا
 21,337 10,920 0.089 0.071 10,417 0.089 0.071 كوبا

 13,824 7,075 0.058 0.046 6,749 0.058 0.046 قبرص
 104,881 53,678 0.436 0.349 51,202 0.436 0.349 الجمهوریة التشیكیة

جمهوریة كوریا الشعبیة 
 الدیمقراطیة

0.007 0.009 1,027 0.007 0.009 1,077 2,104 

جمهوریة الكونغو 
 الدیمقراطیة

0.003 0.004 440 0.003 0.004 461 902 

 221,181 113,201 0.920 0.736 107,980 0.920 0.736 الدانمرك
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 جیبوتي
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 دومینیكا

 12,622 6,460 0.053 0.042 6,162 0.053 0.042 الجمهوریة الدومینیكیة
 12,021 6,152 0.050 0.040 5,868 0.050 0.040 إكوادور
 28,249 14,458 0.118 0.094 13,791 0.118 0.094 مصر

 5,710 2,922 0.024 0.019 2,788 0.024 0.019 السلفادور
 2,404 1,230 0.010 0.008 1,174 0.010 0.008 غینیا االستوائیة

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 إریتریا
 12,021 6,152 0.050 0.040 5,868 0.050 0.040 إستونیا
 2,404 1,230 0.010 0.008 1,174 0.010 0.008 إثیوبیا

 600,936 307,561 2.500 2.500 293,375 2.500 2.500 وروبیةالجماعة األ
 1,202 615 0.005 0.004 587 0.005 0.004 فیجي
 170,093 87,054 0.708 0.566 83,039 0.708 0.566 فنلندا
 1,840,072 941,755 7.655 6.123 898,317 7.655 6.123 فرنسا
 4,207 2,153 0.018 0.014 2,054 0.018 0.014 غابون
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 غامبیا
 1,803 923 0.008 0.006 880 0.008 0.006 جورجیا
 2,409,554 1,233,218 10.024 8.018 1,176,336 10.024 8.018 ألمانیا
 1,803 923 0.008 0.006 880 0.008 0.006 غانا

 207,658 106,280 0.864 0.691 101,378 0.864 0.691 الیونان
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 غرینادا

 8,415 4,307 0.035 0.028 4,108 0.035 0.028 غواتیماال
 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 غینیا
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001  بیساو-غینیا 
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 غیانا
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 هایتي

 2,404 1,230 0.010 0.008 1,174 0.010 0.008 هندوراس
 87,451 44,758 0.364 0.291 42,693 0.364 0.291 هنغاریا
 12,622 6,460 0.053 0.042 6,162 0.053 0.042 أیسلندا
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جدول األمم  البلد العضو
المتحدة لألنصبة 

  2013المقررة 
 )نسبة مئویة(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئویة(

االشتراكات حتى 
   2013 ینایر 1

 دوالر أمریكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2014المقررة 
  )نسبة مئویة(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان 22%

األقل نموا ال تدفع 
  %0.01أكثر من 

  )نسبة مئویة(

االشتراكات حتى 
   2014 ینایر 1

 دوالر أمریكي

مجموع 
االشتراكات 

2013 -2014  
  دوالر أمریكي

 160,477 82,133 0.668 0.534 78,344 0.668 0.534 الهند
 71,523 36,606 0.298 0.238 34,917 0.298 0.238 إندونیسیا

 –جمهوریة (إیران 
 )اإلسالمیة

0.233 0.291 34,184 0.233 0.291 35,837 70,021 

 6,010 3,076 0.025 0.020 2,934 0.025 0.020  العراق
 149,658 76,595 0.623 0.498 73,063 0.623 0.498 أیرلندا
 115,399 59,062 0.480 0.384 56,337 0.480 0.384 إسرائیل
 1,502,290 768,877 6.250 4.999 733,413 6.250 4.999 إیطالیا
 4,207 2,153 0.018 0.014 2,054 0.018 0.014 جامیكا
 3,765,492 1,927,192 15.665 12.530 1,838,300 15.665 12.530  الیابان
 4,207 2,153 0.018 0.014 2,054 0.018 0.014 األردن

 22,839 11,689 0.095 0.076 11,150 0.095 0.076 كازاخستان
 3,606 1,846 0.015 0.012 1,761 0.015 0.012 كینیا

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 كیریباتي
 79,036 40,451 0.329 0.263 38,585 0.329 0.263 الكویت

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 قیرغیزستان
جمهوریة الو 

 طیة الشعبیةالدیمقرا
0.001 0.001 147 0.001 0.001 154 301 

 11,420 5,845 0.048 0.038 5,575 0.048 0.038 التفیا
 9,917 5,076 0.041 0.033 4,841 0.041 0.033 لبنان

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 لیسوتو
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 لیبیریا
 38,767 19,841 0.161 0.129 18,926 0.161 0.129 لیبیا

 2,705 1,384 0.011 0.009 1,320 0.011 0.009 لختنشتاین
 19,534 9,997 0.081 0.065 9,536 0.081 0.065 لیتوانیا

 27,047 13,843 0.113 0.090 13,204 0.113 0.090 لكسمبرغ
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 مدغشقر
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 مالوي
 76,031 38,913 0.316 0.253 37,118 0.316 0.253 مالیزیا
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 ملدیف
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 مالي
 5,109 2,615 0.021 0.017 2,494 0.021 0.017 مالطة

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 جزر مارشال
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 موریتانیا

 3,306 1,692 0.014 0.011 1,614 0.014 0.011 موریشیوس
 708,021 362,367 2.945 2.356 345,653 2.945 2.356 المكسیك

 –والیات (میكرونیزیا 
 )المتحدة

0.001 0.001 147 0.001 0.001 154 301 

 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 موناكو
 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 منغولیا

 1,202 615 0.005 0.004 587 0.005 0.004 الجبل األسود
 17,430 8,921 0.073 0.058 8,509 0.073 0.058 المغرب
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جدول األمم  البلد العضو
المتحدة لألنصبة 

  2013المقررة 
 )نسبة مئویة(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئویة(

االشتراكات حتى 
   2013 ینایر 1

 دوالر أمریكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2014المقررة 
  )نسبة مئویة(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان 22%

األقل نموا ال تدفع 
  %0.01أكثر من 

  )نسبة مئویة(

االشتراكات حتى 
   2014 ینایر 1

 دوالر أمریكي

مجموع 
االشتراكات 

2013 -2014  
  دوالر أمریكي

 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 موزامبیق
 1,803 923 0.008 0.006 880 0.008 0.006 میانمار
 2,404 1,230 0.010 0.008 1,174 0.010 0.008 نامیبیا
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 ناورو
 1,803 923 0.008 0.006 880 0.008 0.006 نیبال
 557,461 285,311 2.319 1.855 272,151 2.319 1.855 هولندا

 82,041 41,989 0.341 0.273 40,052 0.341 0.273 نیوزیلندا
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 راغوانیكا

 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 النیجر
 23,440 11,997 0.098 0.078 11,444 0.098 0.078 نیجیریا
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 نیوي

 261,751 133,965 1.089 0.871 127,786 1.089 0.871 النرویج
 25,845 13,227 0.108 0.086 12,617 0.108 0.086 عمان

 24,642 12,612 0.103 0.082 12,030 0.103 0.082 باكستان
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 باالو
 6,611 3,384 0.028 0.022 3,228 0.028 0.022 بنما

 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 بابوا غینیا الجدیدة
 2,104 1,077 0.009 0.007 1,027 0.009 0.007 باراغواي

 27,047 13,843 0.113 0.090 13,204 0.113 0.090 بیرو
 27,047 13,843 0.113 0.090 13,204 0.113 0.090 الفلبین
 248,829 127,352 1.035 0.828 121,477 1.035 0.828 بولندا

 153,565 78,595 0.639 0.511 74,970 0.639 0.511 البرتغال
 40,570 20,764 0.169 0.135 19,806 0.169 0.135 قطر

 679,171 347,602 2.825 2.260 331,569 2.825 2.260 جمهوریة كوریا
 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 جمهوریة مولدوفا

 53,192 27,224 0.221 0.177 25,968 0.221 0.177 رومانیا
 481,430 246,398 2.003 1.602 235,032 2.003 1.602  االتحاد الروسي

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 رواندا
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 سانت كیتس ونیفس

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 سانت لوسیا
سانت فنسنت وجزر 

 غرینادین
0.001 0.001 147 0.001 0.001 154 301 

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 ساموا
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 سان مارینو

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 سان تومي وبرینسیبي
المملكة العربیة 

 السعودیة
0.830 1.038 121,771 0.830 1.038 127,659 249,430 

 1,803 923 0.008 0.006 880 0.008 0.006 السنغال
 11,119 5,691 0.046 0.037 5,428 0.046 0.037 صربیا
 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 سیشیل
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 سیرالیون
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جدول األمم  البلد العضو
المتحدة لألنصبة 

  2013المقررة 
 )نسبة مئویة(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئویة(

االشتراكات حتى 
   2013 ینایر 1

 دوالر أمریكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2014المقررة 
  )نسبة مئویة(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان 22%

األقل نموا ال تدفع 
  %0.01أكثر من 

  )نسبة مئویة(

االشتراكات حتى 
   2014 ینایر 1

 دوالر أمریكي

مجموع 
االشتراكات 

2013 -2014  
  دوالر أمریكي

 100,674 51,525 0.419 0.335 49,148 0.419 0.335 سنغافورة
 42,674 21,840 0.178 0.142 20,833 0.178 0.142 سلوفاكیا
 30,953 15,842 0.129 0.103 15,111 0.129 0.103 سلوفینیا

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 جزر سلیمان
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001  الصومال

 115,699 59,215 0.481 0.385 56,484 0.481 0.385 جنوب أفریقیا
 954,746 488,642 3.972 3.177 466,104 3.972 3.177 إسبانیا

 5,710 2,922 0.024 0.019 2,788 0.024 0.019 سري النكا
 2,404 1,230 0.010 0.010 1,173 0.010 0.010 السودان
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 سورینام
 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 سوازیلند
 319,751 163,650 1.330 1.064 156,101 1.330 1.064 السوید
 339,585 173,801 1.413 1.130 165,784 1.413 1.130 سویسرا

الجمهوریة العربیة 
 7,513 3,845 0.031 0.025 3,668 0.031 0.025  السوریة

 601 308 0.003 0.002 293 0.003 0.002 طاجیكستان
 62,808 32,145 0.261 0.209 30,663 0.261 0.209 تایلند

جمهوریة مقدونیا 
 الیوغوسالفیة السابقة

0.007 0.009 1,027 0.007 0.009 1,077 2,104 

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001  لیشتي- تیمور
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 توغو
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 تونغا

 13,223 6,767 0.055 0.044 6,455 0.055 0.044 ترینیداد وتوباغو
 9,016 4,614 0.038 0.030 4,401 0.038 0.030 تونس
 185,420 94,898 0.771 0.617 90,521 0.771 0.617 تركیا

 7,813 3,999 0.033 0.026 3,815 0.033 0.026 تركمانستان
 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 توفالو
 1,803 923 0.008 0.006 880 0.008 0.006 أوغندا
 26,145 13,381 0.109 0.087  12,764 0.109 0.087 أوكرانیا

دولة اإلمارات العربیة 
 المتحدة

0.391 0.489 57,364 0.391 0.489 60,138 117,503 

المملكة المتحدة 
لبریطانیا العظمى 
 وأیرلندا الشمالیة

6.604 8.256 968,885 6.604 8.256 1,015,736 1,984,621 

جمهوریة تنزانیا 
 المتحدة

0.008 0.010 1,174 0.008 0.010 1,230 2,404 

 8,114 4,153 0.034 0.027 3,961 0.034 0.027 أوروغواي

 3,005 1,538 0.013 0.010 1,467 0.013 0.010 أوزبكستان

 301 154 0.001 0.001 147 0.001 0.001 فانواتو

 94,363 48,295 0.393 0.314 46,068 0.393 0.314 فنزویال

 9,917 5,076 0.041 0.033 4,841 0.041 0.033 فییت نام
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جدول األمم  البلد العضو
المتحدة لألنصبة 

  2013المقررة 
 )نسبة مئویة(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان األقل 22%

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01%  

 ) نسبة مئویة(

االشتراكات حتى 
   2013 ینایر 1

 دوالر أمریكي

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

  2014المقررة 
  )نسبة مئویة(

الجدول بحد أقصى 
، البلدان 22%

األقل نموا ال تدفع 
  %0.01أكثر من 

  )نسبة مئویة(

االشتراكات حتى 
   2014 ینایر 1

 دوالر أمریكي

مجموع 
االشتراكات 

2013 -2014  
  دوالر أمریكي

 2,404 1,230 0.010 0.010 1,173 0.010 0.010 الیمن

 1,202 615 0.005 0.004 587 0.005 0.004 زامبیا

 902 461 0.004 0.003 440 0.004 0.003 زمبابوي
        

 24,037,439 12,302,446 100.000 80.495 11,734,993 100.000 80.495 المجموع
  

----  


