
 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 االجتماع االستثنائي الثاني
 2020نوفمبر/تشرين الثاني  19-16إلكتروني(، اجتماع  مونتريال )

 نوفمبر/تشرين الثاني )جلسة مستأنفة( 27-25و

 

 اجتماعه االستثنائي الثاني التنوع البيولوجي فيمؤتمر األطراف في اتفاقية مقرر اعتمده 
EM-2/1  2021الميزانية المؤقتة المقترحة لبرنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 

 إن مؤتمر األطراف،

األمينة التنفيذية   منطلب  ، وي2020-2019ميزانية فترة السنتين    يوافق بموجبه علىالذي    14/37ه  مقرر إلى    إذ يشير
 ، 2022-2021لميزانية فترة السنتين  مقترحاتإعداد 

من   ترتبما  بسبب    2021عام    حتى  ه ليتأجتم  أن االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف قد    وإذ يضع في اعتباره
 ،(19-)كوفيدفيروس كورونا  جائحة على إثرقيود 

االتفاقية بما في ذلك أمانتها   وعمليات  هيئاتذلك، إلى اتخاذ ترتيبات للسماح باستمرار عمل ل وفقا، الحاجة  يالحظوإذ 
 ،واجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية

 2021، في ميزانية مؤقتة لعام  ةاستثنائي  بصفةمكتب مؤتمر األطراف بأن تنظر األطراف،    بمقترح  وإذ يحيط علما
 ، من خالل الطرائق المتفق عليها وتوافق عليها

يشيرو  مقرره    إذ  الجدول  14/37إلى  ت1،  حيث  )ب  اجتماعين  إدراج  العضوية  2م  المفتوح  العامل  للفريق  المعني ( 
عقد أي اجتماعات إضافية رهنا بتوافر ، على أن تفي الميزانية األساسية  2020إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  با

، 19-كوفيد  ، بسبب حالة جائحة2020  شباط /في روما، في فبرايرالعامل    للفريقاالجتماع الثاني    عقدأن    يالحظالموارد، وإذ  
 له عواقب على تمويل اجتماع ثالث للفريق العامل،

 1،ألمينة التنفيذيةا بمذكرةا معل إذ يحيطو 

عرب عن التضامن بين جميع األطراف في مواجهة  ي  إذ  ، و جائحةاالستثنائي للظروف الناشئة عن ال  ابعالط  وإذ يدرك
 البشري واالقتصادي،على المستويين  اآثاره
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حتى االجتماع العادي القادم لمؤتمر األطراف،   االذي يظل ساري  14/37مكمل للمقرر    المقررأن هذا    يؤكد -1
  هذا المقرر على خالف ذلك؛ في نص ، ما لم ي  2021وستنطبق أحكامه أيضا على عام 

 االجتماع الخامس عشر لمؤتمرأو في حالة عدم انعقاد    2021  ديسمبر/كانون األول  31  حتىتمديد،    يقرر -2
عام   خالل  الختتام    حتى  2021األطراف  التالي  الشهر  األطراف  االجتماعنهاية  لمؤتمر  عشر  األموال  الخامس  صالحية   ،

الم  المرتبطةو   2020-2019  الفترة  يزانيةالمخّصصة في م الفرعية  ؤجلة من فترة  بتكاليف اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته 
بمبلغ    2020-2019السنتين   تقدر  التي  األموال،  هذه  بترحيل  عام    اأمريكي  ادوالر   2 815 653ويأذن  في    2021إلنفاقه 

 ؛أدناه 1لألغراض المدرجة في الجدول 

لالتفاقية  يةاستثنائبصفة  ،  يوافق -3 أساسية  برنامجية  ميزانية  على  لعام   اأمريكي  ادوالر   12 411 743  قدرها، 
، لألغراض  2021لعام    اأمريكي  ادوالر   16 772 626  البالغةفي المائة من الميزانية المؤقتة المتكاملة    74مثل  وهو ما ي،  2021

 ؛أدناهب 2أ و2المدرجة في الجدولين 

بنسبة   يقرر -4 ناغويا  وبروتوكول  قرطاجنة  وبروتوكول  االتفاقية  بين  األمانة  خدمات  تكاليف  جميع  تقاسم 
 ؛ 2021لعام  11:15:74

المتجدّ   عربي   -5 لدعمها  المضيف  البلد  بصفتها  كندا  لحكومة  تقديره  لألمانة،  عن   بمبلغ بالمساهمة    رحبيود 
ألمانة في  لبه  اإليجار والتكاليف المرتبطة    ألغراضمن البلد المضيف ومقاطعة كيبيك    2021دوالر كندي لعام    2 072 000

بنسبة   تخصيصها  يتم  أن  على  اال  11:15:74مونتريال،  قرطاجنة   شتراكاتوتعويض  وبروتوكول  االتفاقية  في  األطراف  من 
 ؛ 2021وبروتوكول ناغويا، على التوالي، لعام 

الجدول    يعتمد -6 لمقرر األنصبة  لعام  اقتة  النفقات  ل2021سم  وفقا  لجدول  ل،  الالحالي  لألمم مقرر ألنصبة  ة 
 ؛أدناه 4الجدول في   على النحو الواردالمتحدة، 

التوظيف  أيضايعتمد   -7 لعام    ( 3  )الجدول  جدول  لتحديد   2021لألمانة  التكاليف  تقدير  ألغراض  المستخدم 
 الميزانية اإلجمالية؛

المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة أن يقدم معلومات ذات صلة باستعراض وظيفة نائب    من  يطلب -8
الموظفين   ةالتنفيذي  ةاألمين من  اإلجمالية  االحتياجات  سياق  في  فيها  للنظر  عشر،  الخامس  اجتماعه  في  األطراف  لمؤتمر 

 لألمانة؛

ب  يأذن -9 التنفيذية  حدود   التزامات  إبراملألمينة  النقدية  مس  في  الموارد  من  بالسحب  المعتمدة،  الميزانية  توى 
لمقررات مؤتمر    من الفترات المالية السابقة واإليرادات المتنوعة، وفقا  شتراكات المتاحة، بما في ذلك األرصدة غير المنفقة، واال

 لبيئة؛ل برنامج األمم المتحدةلقواعد المالية لواواللوائح  األطراف 

لألمينة التنفيذية بنقل الموارد فيما بين البرامج بين كل بند من بنود االعتمادات الرئيسية المبينة   يأذن أيضا -10
أن يكون هناك قيد آخر بحد أقصى  على في المائة من إجمالي الميزانية البرنامجية،   15 تصل إلى بنسبة أدناهب 2في الجدول 

 في المائة من كل بند من بنود االعتماد؛ 25

 4عدم التقيد بالحاشية  السماح ببويوافق على أساس استثنائي    الجائحةظروف االستثنائية الناشئة عن  بال  يقر -11
الجدول   المقرر  1من  من  ب  14/37ب  إلى والسماح  يصل  ما  الثالث   395 500  استخدام  لالجتماع  االحتياطيات  من  دوالر 

اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما   وضعلدعم    2020لتنوع البيولوجي لما بعد عام  اإلطار العالمي لللفريق العامل المعني ب
 ؛ 2020 كانون األول/ديسمبر 31تمويل طوعي بحلول  يردإذا لم  2020بعد عام 
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 حتى ذلك التاريخ؛  مساهمات طوعيةل بنشاط الدعوة إلى تقديم أن تواص األمينة التنفيذية من طلبي -12

  BGو  BY)  ةيــفي ميزانيات البرامج األساس  شتراكاتجميع األطراف في االتفاقية إلى مالحظة أن اال  يدعو -13
 ويطلب ا على الفور،  سدادهفي الميزانية و   شتراكاتمن العام الذي أدرجت فيه هذه اال  يناير/كانون الثاني  1مستحقة في  (  BBو

 ؛ مستحقة شتراكاتفيها اال كون في السنة السابقة للسنة التي ت اهاشتراكات  أن ت بّلغ بأسرع ما يمكن بحجماألطراف  من

 الصناديق االستئمانية )  ها في الميزانيات األساسيةاشتراكاتأن عددا من األطراف لم تسدد    قلقمع ال  يالحظ -14
BY  وBG   وBB  )  ويؤكد على الحاجة الملحة    هااشتراكاتقـّط    سّددوالسنوات السابقة، بما في ذلك األطراف التي لم ت  2020لعام

 إلى أن تحقق األمانة وفورات إلجراء عمليات وضع أوضاع عدم اليقين؛ 

تبدأ في لمدة سنتين  (  BBو   BGو   BY) الصناديق االستئمانية لالتفاقية وبروتوكوليها  تمديد  ه ينبغيأن  يالحظ -15
من المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة    ويطلب،  2023ديسمبر/كانون األول    31  وتنتهي في  2022اير/كانون الثاني  ين  1

 للبيئة التماس موافقة جمعية األمم المتحدة للبيئة على تمديدها؛

لمدة أربع    وبروتوكوليهالالتفاقية  (  VBو  BZو  BE)  الصناديق االستئمانية الطوعية  ه ينبغي تمديدأن  يالحظ -16
المدير التنفيذي لألمم    منطلب  يو ،  2025  ديسمبر/كانون األول  31  وتنتهي في  2022  يناير/كانون الثاني  1تبدأ في  سنوات  

 جمعية األمم المتحدة للبيئة على تمديدها؛التماس موافقة المتحدة للبيئة برنامج 
  األخرى التي سيتخذها مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الخامس عشر ات  مقرر ل بال ــ خ  ال ي    مقرر أن هذا ال   يؤكد -17

 ؛ مسائل الميزانية خالل فترة ما بين الدورات متابعة المقررات المتعلقة بويوافق على استعراض، في اجتماعه العادي القادم، أساليب  
 :القيام بما يلي األمينة التنفيذية منطلب ي -18
إعداد    المقررهذا    مراعاة )أ(  السنتين    مقترحاتعند  لفترة  ل ،  2022-2021الميزانية  ال  48  ةفقر لوفقا    مقرر من 

 ؛14/37
للفترة    مقترحاتإعداد  أيضا   )ب( حين  ،  2023-2021الميزانية  جانب   مقررذ  ااتخإلى  األطراف   من  مؤتمر 

لألطراف  األطراف    ومؤتمر كاجتماع  بروتوكولالعامل  بمواعيد  يفي  يتعلق  فيما  وناغويا  عشر    ااجتماعاته  قرطاجنة  السادس 
 . والحادي عشر والخامس على التوالي

 

 1الجدول 
 2020-2019للصناديق االستئمانية التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها للفترة الميزانية المتكاملة 

 أوجه اإلنفاق 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

إجمالي 
الميزانية 
 المعتمدة  

النفقات إجمالي 
المقدرة  

(1/1/2019-
31/12/2020 ) 

تقدير المبلغ  
 المرحل 

 الفرق 

 980.5 2   100.0 20 080.5 23 تكاليف الموظفين -ألف

   165.0 200.0 365.0 اجتماعات المكتب -ءبا

 240.4   559.6 800.0 السفر في مهام رسمية -جيم

     100.0 100.0 المستشارون/المتعاقدون من الباطن -دال

     100.0 100.0 مواد التوعية العامة/االتصاالت  -هاء

     200.0 200.0 المساعدة المؤقتة/العمل اإلضافي -واو 
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     10.0 10.0 بالتدري  -زاي

على  تبادل المعلوماتترجمة موقع آلية غرفة  -حاء
 اإلنترنت  اإلنترنت/مشاريع مواقع

130.0 130.0     

   842.2 2 845.8 688.0 3 1 االجتماعات -طاء

 86.3 150.0 83.7 320.0 اجتماعات الخبراء -ياء

   210.0 100.0 1 310.0 1 2 2020بعد عام  االجتماعات االستثنائية بشأن مرحلة ما -كاف

     652.9 2 652.9 2 كاليفاإليجار وما يتصل به من ت  -الم

     453.2 1 453.2 1 النفقات التشغيلية العامة -يمم

 307.2 3 367.2 3 532.2 27 209.6 34 المجموع الفرعي )أوال( 

 429.9 437.7 579.6 3 447.2 4 (% 13تكاليف دعم البرنامج ) -ثانيا 

 737.1 3 804.9 3 114.8 31 656.8 38 المجموع الفرعي )أوال + ثانيا( 

     187.3 187.3 احتياطي رأس المال العامل  -ثالثا

 737.1 3 804.9 3 302.1 31 844.1 38 ثانيا + ثالثا(أوال + المجموع اإلجمالي )

   815.6 2   ( %74حصة االتفاقية )

 :المبلغ المرحلستمول من التي االجتماعات   1

 الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةاالجتماع الرابع والعشرون للهيئة  -

 االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ  -

بروتوك  - في  لألطراف  الرابع  قرطاجنة/االجتماع  بروتوكول  في  لألطراف  العاشر  االتفاقية/االجتماع  في  األطراف  لمؤتمر  عشر  الخامس  ول  االجتماع 
 .بالتزامن ة ناغويا المنعقد

افترا   - خاصة  دورات  والعشر لضية  الرابع  والتكنولوجيةيالجتماع  والتقنية  العلمية  للمشورة  الفرعية  للهيئة  لو   ن  الثالث  للتنفيذ  االجتماع  الفرعية  لهيئة 
 ( 2020 أيلول / )سبتمبر

 لمدة يومين الدورة اجتماع افتراضي غير رسمي لما قبل  -

 بع والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الجتماع الرا لأيام   6اجتماع افتراضي لما قبل الدورة لمدة   -

 هيئة الفرعية للتنفيذ جتماع الثالث للأيام لال 6لمدة   الدورة اجتماع افتراضي لما قبل   -

 عية للتنفيذهيئة الفر لوا  الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةأي اجتماعات إضافية سابقة للدورة قد تتقرر للهيئة  -
 .يتم تمويله من المبلغ المرحل في البند كاف  2020اجتماع استثنائي واحد بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  2

 
  



CBD/DEC/EM/2/1 

Page 5 

 

  أ2الجدول 
 2021للصناديق االستئمانية التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها لعام الميزانية المؤقتة المتكاملة 

   2021 اإلنفاق أوجه 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

  

 936.80 11 تكاليف الموظفين -ألف

 0.00 اجتماعات المكتب -ءبا

 275.00 رسمية  السفر في -جيم

 50.00 المستشارون/المتعاقدون من الباطن -دال

 50.00 مواد التوعية العامة/االتصاالت  -هاء

 100.00 المؤقتة/العمل اإلضافيالمساعدة  -واو 

 5.00 بالتدري  -زاي

 65.00 اإلنترنت  على اإلنترنت/مشاريع مواقع تبادل المعلوماتترجمة موقع آلية غرفة  -حاء

 271.80 1 االجتماعات -طاء

 0.00 اجتماعات الخبراء -ياء

 350.00 2 2020بعد عام  االجتماعات االستثنائية بشأن مرحلة ما -كاف

 358.20 1 كاليفاإليجار وما يتصل به من ت  -الم

 726.60 النفقات التشغيلية العامة -يمم

 188.40 15 المجموع الفرعي )أوال( 

 974.49 1 (% 13تكاليف دعم البرنامج ) -ثانيا 

 162.89 17 المجموع الفرعي )أوال + ثانيا( 

 (390.27) احتياطي رأس المال العامل  -ثالثا

 772.63 16 اإلجمالي )ثانيا + ثالثا( المجموع 

 411.74 12 في المائة(  74حصة االتفاقية من الميزانية المتكاملة )

 (135.75 1) ناقص: المساهمات من البلد المضيف

 (292.67) ناقص: استخدام االحتياطي لالجتماع االستثنائي 

 983.32 10 تقاسمه األطراف(ت إجمالي الصافي )المبلغ الذي  
 :أعاله  1وفقا للجدول  لمبلغ المرحلاستكماال ل 2021الميزانية المؤقتة لعام  ستمول منالتي االجتماعات   1

 االجتماع الرابع والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية -

 االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ  -

لمؤتمر    - عشر  الخامس  بروتوكول  االجتماع  في  لألطراف  الرابع  قرطاجنة/االجتماع  بروتوكول  في  لألطراف  العاشر  االتفاقية/االجتماع  في  األطراف 
 .بالتزامن ة ناغويا المنعقد

خاصة    - افتراضية  والعشر لدورات  الرابع  والتكنولوجيةيالجتماع  والتقنية  العلمية  للمشورة  الفرعية  للهيئة  لو   ن  الثالث  الفرعاالجتماع  للتنفيذ  لهيئة  ية 
 ( 2020 أيلول / )سبتمبر

 لمدة يومين الدورة اجتماع افتراضي غير رسمي لما قبل  -

 الجتماع الرابع والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لأيام   6اجتماع افتراضي لما قبل الدورة لمدة   -

 هيئة الفرعية للتنفيذ ع الثالث للجتما أيام لال 6لمدة   الدورة اجتماع افتراضي لما قبل   -

 هيئة الفرعية للتنفيذلوا  الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةأي اجتماعات إضافية سابقة للدورة قد تتقرر للهيئة  -
 .المرحل في البند كافيتم تمويله من المبلغ   2020اجتماع استثنائي واحد بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  2
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 ب 2الجدول 
 2021االحتياجات من الموارد حسب الُشعبة من الميزانيات الرئيسية المتكاملة لعام 

 ألمريكية( الدوالراتآالف ب )
 2021 

  البرامج  -أوال

 404.4 2 مكتب األمينة التنفيذية 

 283.4 2 والسالمة األحيائية  المنافع   بروتوكوال الحصول وتقاسم

عبة العلوم والمجتمع   316.75 3 والمستقبل المستدامش 

عبة دعم التنفيذ   262.15 4 ش 

 921.7 2 خدمات اإلدارة والتمويل والمؤتمرات -ثانيا

 188.40 15 الفرعي  المجموع

 974.49 1 تكاليف دعم البرنامج

 (390.27) احتياطي رأس المال العامل  -ثالثا

 772.63 16 المجموع 

 411.74 12 في المائة( 74حصة االتفاقية من الميزانية المتكاملة )

 (135.75 1) ناقص: المساهمات من البلد المضيف 

 (292.67) ناقص: استخدام االحتياطي لالجتماع االستثنائي 

 983.32 10 صافي المبلغ الذي تتقاسمه األطراف 

 

 3الجدول 
 2021لعام  وبروتوكوليهاالتفاقية لاحتياجات األمانة من الموظفين من الميزانيات األساسية 

 الفئة والمستوى 
المقترحة لعام 

2021 

  الفئة الفنية والفئات العليا 

 1 مساعد األمين العام 

 3 1-مد

 10 5-ف

 12 4-ف

 14 3-ف

 9 2/1-ف

 49 المجموع الفرعي

 29 الخدمات العامة

 78 المجموع
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 4الجدول 
 2021لعام  التفاقية التنوع البيولوجيفي الصندوق االستئماني  االشتراكات

 جدول األنصبة المقررة  البلد العضو 

جدول األنصبة المقررة 
%، وال 22بحد أقصى 

يدفع أي من أقل البلدان  
 %0.01نموا أكثر من 

 1 في االشتراكات
يناير/كانون الثاني 

2021 

 961  0.009  0.007 أفغانستان

 1,099  0.010  0.008 ألبانيا

 18,950  0.173  0.138 الجزائر 

 687  0.006  0.005 أندورا

 1,098  0.010  0.010 أنغوال 

 275  0.003  0.002 أنتيغوا وبربودا

 125,644  1.144  0.915 األرجنتين

 961  0.009  0.007 أرمينيا

 303,469  2.763  2.210 أستراليا

 92,963  0.846  0.677 النمسا 

 6,728  0.061  0.049 أذربيجان 

 2,472  0.023  0.018 جزر البهاما 

 6,866  0.063  0.050 البحرين

 1,098  0.010  0.010 بنغالديش

 961  0.009  0.007 بربادوس 

 6,728  0.061  0.049 بيالروس

 112,737  1.026  0.821 بلجيكا

 137  0.001  0.001 بليز

 412  0.004  0.003 بنن 

 137  0.001  0.001 بوتان 

 2,197  0.020  0.016 المتعددة القوميات(  -بوليفيا )دولة 

 1,648  0.015  0.012 البوسنة والهرسك 

 1,922  0.018  0.014 بوتسوانا 

 404,808  3.686  2.948 البرازيل

 3,433  0.031  0.025 بروناي دار السالم 

 6,317  0.058  0.046 بلغاريا

 412  0.004  0.003 بوركينا فاسو 

 137  0.001  0.001 بوروندي 

 137  0.001  0.001 كابو فيردي 

 824  0.008  0.006 كمبوديا

 1,785  0.016  0.013 الكاميرون 

 375,422  3.418  2.734 كندا

 137  0.001  0.001 الوسطى  أفريقياجمهورية 

 549  0.005  0.004 تشاد 

 55,888  0.509  0.407 شيلي

 1,648,481  15.009  12.005 الصين
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 جدول األنصبة المقررة  البلد العضو 

جدول األنصبة المقررة 
%، وال 22بحد أقصى 

يدفع أي من أقل البلدان  
 %0.01نموا أكثر من 

 1 في االشتراكات
يناير/كانون الثاني 

2021 

 39,547  0.360  0.288 كولومبيا

 137  0.001  0.001 جزر القمر 

 824  0.008  0.006 الكونغو 

 137  0.001  0.001 جزر كوك

 8,514  0.078  0.062 كوستا ريكا

 1,785  0.016  0.013 كوت ديفوار 

 10,573  0.096  0.077 كرواتيا

 10,985  0.100  0.080 كوبا

 4,943  0.045  0.036 قبرص 

 42,705  0.389  0.311 تشيكيا 

 824  0.008  0.006 جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 1,098  0.010  0.010 الديمقراطية جمهورية الكونغو 

 76,073  0.693  0.554 نمرك االد

 137  0.001  0.001 جيبوتي 

 137  0.001  0.001 دومينيكا 

 7,278  0.066  0.053 ية الدومنيك الجمهورية

 10,985  0.100  0.080 كوادور إ

 25,541  0.233  0.186 مصر

 1,648  0.015  0.012 السلفادور

 1,098  0.010  0.016 االستوائية غينيا 

 137  0.001  0.001 إريتريا 

 5,355  0.049  0.039 إستونيا 

 275  0.003  0.002 إيسواتيني 

 1,098  0.010  0.010 ثيوبيا إ

 274,583  2.500   تحاد األوربياال

 412  0.004  0.003 فيجي

 57,810  0.526  0.421 فنلندا

 607,899  5.535  4.427 فرنسا

 2,060  0.019  0.015 ابون غ

 137  0.001  0.001 غامبيا 

 1,099  0.010  0.008 جورجيا

 836,255  7.614  6.090 ألمانيا

 2,060  0.019  0.015 غانا 

 50,258  0.458  0.366 اليونان

 137  0.001  0.001 غرينادا

 4,943  0.045  0.036 غواتيماال 

 412  0.004  0.003 غينيا 

 137  0.001  0.001 غينيا بيساو 
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 جدول األنصبة المقررة  البلد العضو 

جدول األنصبة المقررة 
%، وال 22بحد أقصى 

يدفع أي من أقل البلدان  
 %0.01نموا أكثر من 

 1 في االشتراكات
يناير/كانون الثاني 

2021 

 275  0.003  0.002 غيانا 

 412  0.004  0.003 هايتي 

 1,236  0.011  0.009 هندوراس

 28,287  0.258  0.206 هنغاريا

 3,845  0.035  0.028 أيسلندا 

 114,522  1.043  0.834 الهند 

 74,563  0.679  0.543 إندونيسيا 

 54,652  0.498  0.398 اإلسالمية( -إيران )جمهورية 

 17,714  0.161  0.129 العراق 

 50,944  0.464  0.371 أيرلندا

 67,285  0.613  0.490 إسرائيل

 454,105  4.134  3.307 إيطاليا

 1,099  0.010  0.008 جامايكا

 1,175,976  10.707  8.564 اليابان 

 2,884  0.026  0.021 األردن

 24,442  0.223  0.178 كازاخستان

 3,296  0.030  0.024 كينيا 

 137  0.001  0.001 سكيريبا

 34,604  0.315  0.252 الكويت 

 275  0.003  0.002 قيرغيزستان 

 687  0.006  0.005 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 

 6,454  0.059  0.047 التفيا 

 6,454  0.059  0.047 لبنان 

 137  0.001  0.001 ليسوتو

 137  0.001  0.001 ليبريا 

 4,119  0.038  0.030 ليبيا 

 1,236  0.011  0.009 ليختنشتاين 

 9,749  0.089  0.071 ليتوانيا 

 9,200  0.084  0.067 لكسمبرغ

 549  0.005  0.004 مدغشقر 

 275  0.003  0.002 مالوي 

 46,825  0.426  0.341 ماليزيا

 549  0.005  0.004 ملديف 

 549  0.005  0.004 مالي 

 2,334  0.021  0.017 ة مالط

 137  0.001  0.001 جزر مارشال

 275  0.003  0.002 موريتانيا 

 1,510  0.014  0.011 موريشيوس
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 جدول األنصبة المقررة  البلد العضو 

جدول األنصبة المقررة 
%، وال 22بحد أقصى 

يدفع أي من أقل البلدان  
 %0.01نموا أكثر من 

 1 في االشتراكات
يناير/كانون الثاني 

2021 

 177,412  1.615  1.292 المكسيك 

 137  0.001  0.001 الموحدة(  -ميكرونيزيا )واليات 

 1,510  0.014  0.011 موناكو

 687  0.006  0.005 منغوليا

 549  0.005  0.004 الجبل األسود 

 7,552  0.069  0.055 المغرب 

 549  0.005  0.004 مبيقاموز 

 1,098  0.010  0.010 ميانمار

 1,236  0.011  0.009 ناميبيا 

 137  0.001  0.001 ناورو 

 961  0.009  0.007 نيبال 

 186,201  1.695  1.356 هولندا

 39,959  0.364  0.291 نيوزيلندا

 687  0.006  0.005 نيكاراغوا

 275  0.003  0.002 النيجر 

 34,329  0.313  0.250 نيجيريا 

 137  0.009  0.001 نيوي 

 961  0.001  0.007 مقدونيا الشمالية

 103,536  0.943  0.754 النرويج

 15,791  0.144  0.115 عمان 

 15,791  0.144  0.115 باكستان 

 137  0.001  0.001 باالو 

 6,179  0.056  0.045 بنما

 1,373  0.013  0.010 بابوا غينيا الجديدة 

 2,197  0.020  0.016 باراغواي 

 20,872  0.190  0.152 بيرو 

 28,150  0.256  0.205 الفلبين

 110,128  1.003  0.802 بولندا

 48,061  0.438  0.350 البرتغال 

 38,723  0.353  0.282 قطر 

 311,296  2.834  2.267 جمهورية كوريا

 412  0.004  0.003 جمهورية مولدوفا 

 27,189  0.248  0.198 رومانيا

 330,245  3.007  2.405 االتحاد الروسي

 412  0.004  0.003 رواندا

 137  0.001  0.001 سانت كيتس ونيفيس

 137  0.001  0.001 لوسيا سانت

 137  0.001  0.001 سانت فنسنت وجزر غرينادين 
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 جدول األنصبة المقررة  البلد العضو 

جدول األنصبة المقررة 
%، وال 22بحد أقصى 

يدفع أي من أقل البلدان  
 %0.01نموا أكثر من 

 1 في االشتراكات
يناير/كانون الثاني 

2021 

 137  0.001  0.001 ساموا

 275  0.003  0.002 سان مارينو 

 137  0.001  0.001 تومي وبرينسيبي  نسا

 160,935  1.465  1.172 المملكة العربية السعودية

 961  0.009  0.007 السنغال 

 3,845  0.035  0.028 صربيا 

 275  0.003  0.002 سيشيل

 137  0.001  0.001 سيرا ليون 

 66,598  0.606  0.485 سنغافورة 

 21,009  0.191  0.153 سلوفاكيا

 10,436  0.095  0.076 سلوفينيا 

 137  0.001  0.001 جزر سليمان

 137  0.001  0.001 الصومال 

 37,350  0.340  0.272 جنوب أفريقيا

 824  0.008  0.006 جنوب السودان

 294,681  2.683  2.146 إسبانيا 

 6,042  0.055  0.044 سري النكا

 1,099  0.010  0.008 دولة فلسطين

 1,098  0.010  0.010 السودان 

 687  0.006  0.005 سورينام 

 124,408  1.133  0.906 السويد

 158,051  1.439  1.151 سويسرا

 1,510  0.014  0.011 الجمهورية العربية السورية

 549  0.005  0.004 طاجيكستان

 42,156  0.384  0.307 تايلند 

 275  0.003  0.002 تيمور ليشتي

 275  0.003  0.002 و غ تو 

 137  0.001  0.001 تونغا

 5,493  0.050  0.040 ترينداد وتوباغو 

 3,433  0.031  0.025 تونس

 188,260  1.714  1.371 تركيا

 4,531  0.041  0.033 تركمانستان 

 137  0.001  0.001 توفالو 

 1,099  0.010  0.008 أوغندا 

 7,827  0.071  0.057 أوكرانيا

 84,587  0.770  0.616 اإلمارات العربية المتحدة

 627,123  5.710  4.567 لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالمملكة المتحدة 

 1,098  0.010  0.010 جمهورية تنزانيا المتحدة



CBD/DEC/EM/2/1 

Page 12 

 

 جدول األنصبة المقررة  البلد العضو 

جدول األنصبة المقررة 
%، وال 22بحد أقصى 

يدفع أي من أقل البلدان  
 %0.01نموا أكثر من 

 1 في االشتراكات
يناير/كانون الثاني 

2021 

 11,947  0.109  0.087 أوروغواي 

 4,394  0.040  0.032 أوزبكستان 

 137  0.001  0.001 فانواتو 

 99,966  0.910  0.728 البوليفارية( -فنزويال )جمهورية 

 10,573  0.096  0.077 نام فييت 

 1,098  0.010  0.010 اليمن 

 1,236  0.011  0.009 زامبيا

 687  0.006  0.005 زمبابوي 

 10,983,320  100.000  78.010 مجموعال

 

__________ 


