
  م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
  التفا��ة و��وت���ل�هال���املة ل

ال�ادر ع� م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل 
ال�ادر ع� م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في 

  افع ال�اش�ة ع� اس���امها،
ی�ما ق�ل اج��اعات  90، ال�� ح�د ��ه أن مق��ح ال���ان�ة ی��غي أن ی�زع ق�ل 

االتفاقات � ب�نامج األم� ال����ة لل���ة و ل����ة األم� ال����ة لل���ة ��أن العالقة ب�

اع��اد ب�نامج ع�ل م��امل وم��ان�ة م��املة التفا��ة ال���ع ال���ل�جي، و��وت���ل ق��اج�ة لل�المة 
 األح�ائ�ة و��وت���ل ناغ��ا ��أن ال���ل على ال��ارد ال����ة وتقاس� ال��افع؛

خ�مات األمانة ب�� االتفا��ة، و��وت���ل ق��اج�ة و��وت���ل ناغ��ا ب���ة 

ال�فاذ  ك�االل���ر ال����لي ��أن ال���ول�ة وال��� ال�ع���ي ق� دخل ح��
أ� أم�ال الزمة ل�ع� أن��ة األمانة ���ا ی�عل� أن 

 ب�اس�ة األ��اف؛

م��� خ�مات ال�قا�ة ال�اخل�ة في تق���ه ع� ال��اجعة، على ال��� ال�ارد في الفق�ات م� 
، �أن اح��ا�ي رأس ال�ال العامل ی��غي اإل�قاء عل�ه ع�� م���� 

األم��ة ال��ف���ة أن ت�لغ ال���� وت�وده ����ع ال�عل�مات الالزمة، ��ا في ذل� ���ا ی�عل� 
ب����� ال��ت��ات اإلدار�ة ب�� ب�نامج األم� ال����ة لل���ة وأمانة اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي، م� أجل ض�ان ال�ور اإلرشاد� 
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  ال��علقة �ال���ع ال���ل�جي م�ت�� األ��اف في االتفا��ة
 ع�� ال�ا�ع

  2018 ال�اني ت����/ن�ف��� 29-17 م��، 
  األع�ال ج�ول 

م�ت�� األ��اف في اتفا��ة ال���ع ال���ل�جيمق�ر مع��� م� 
ل���املة ل���ان�ة االو ب�نامج الع�ل ال���امل   14/37ال�ق�ر 

  إن م�ت�� األ��اف،
ال�ادر ع� م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل  8/7، وال�ق�ر 13/32إلى مق�ره  إذ ����

ال�ادر ع� م�ت�� األ��اف العامل �اج��اع لأل��اف في  1/13ق��اج�ة لل�المة األح�ائ�ة في اج��اعه ال�ا�ع، وال�ق�ر 
افع ال�اش�ة ع� اس���امها،ب�وت���ل ناغ��ا ��أن ال���ل على ال��ارد ال����ة وتقاس� ال��

، ال�� ح�د ��ه أن مق��ح ال���ان�ة ی��غي أن ی�زع ق�ل 3/1إلى ال�ق�ر  و�ذ ���� أ��ا
  م�ت�� األ��اف،

ل����ة األم� ال����ة لل���ة ��أن العالقة ب� 2/18إلى الق�ار  ��ل� و�ذ ����
  �اف ال�ي �ق�م لها خ�مات األمانة،�ال����ة ال��ع�دة األ

اع��اد ب�نامج ع�ل م��امل وم��ان�ة م��املة التفا��ة ال���ع ال���ل�جي، و��وت���ل ق��اج�ة لل�المة  �ق�ر -
األح�ائ�ة و��وت���ل ناغ��ا ��أن ال���ل على ال��ارد ال����ة وتقاس� ال��افع؛

خ�مات األمانة ب�� االتفا��ة، و��وت���ل ق��اج�ة و��وت���ل ناغ��ا ب���ة  تقاس� ج��ع ت�ال�� �ق�ر أ��ا -
 ؛2020-2019لف��ة ال�����   

ك�االل���ر ال����لي ��أن ال���ول�ة وال��� ال�ع���ي ق� دخل ح�� –أن ب�وت���ل ناغ��ا �الح�  -
أن و  ،اأساس� ل� ی��ل� ت���ال ه�أن ب�نامج ع�ل و�ق� 2018أ�ار 

ب�اس�ة األ��اف؛ اس��� ت���له 2020-�2019ال��وت���ل ال����لي، لف��ة ال����� 
م��� خ�مات ال�قا�ة ال�اخل�ة في تق���ه ع� ال��اجعة، على ال��� ال�ارد في الفق�ات م� ت�ص�ة إلى  ���� -
، �أن اح��ا�ي رأس ال�ال العامل ی��غي اإل�قاء عل�ه ع�� م���� UNEP/CBD/COP/12/INF/49م� ال�ث�قة  24

 ؛في ال�ائة م� ال���وفات ال����ة ال�ق�رة

األم��ة ال��ف���ة أن ت�لغ ال���� وت�وده ����ع ال�عل�مات الالزمة، ��ا في ذل� ���ا ی�عل�  ��ل� إلى -
ب����� ال��ت��ات اإلدار�ة ب�� ب�نامج األم� ال����ة لل���ة وأمانة اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي، م� أجل ض�ان ال�ور اإلرشاد� 

 اف و�ج�اؤها؛لل���� ���ا ی�عل� �ال�����ات الج��اعات م�ت�� األ�� 

 
 

 

م�ت�� األ��اف في االتفا��ة
ال�ا�ع االج��اع

 ال��خ، ش�م
 م� 7 ال���

 

إن م�ت�� األ��اف،
إذ ����

ق��اج�ة لل�المة األح�ائ�ة في اج��اعه ال�ا�ع، وال�ق�ر 
ب�وت���ل ناغ��ا ��أن ال���ل على ال��ارد ال����ة وتقاس� ال��

و�ذ ���� أ��ا
م�ت�� األ��اف،

و�ذ ����
ال����ة ال��ع�دة األ

1-
األح�ائ�ة و��وت���ل ناغ��ا ��أن ال���ل على ال��ارد ال����ة وتقاس� ال��افع؛

2-
74:15: 11

3-
أ�ار /في مای�

�ال��وت���ل ال����لي، لف��ة ال����� 
4-

24إلى  21
في ال�ائة م� ال���وفات ال����ة ال�ق�رة 15

5-
ب����� ال��ت��ات اإلدار�ة ب�� ب�نامج األم� ال����ة لل���ة وأمانة اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي، م� أجل ض�ان ال�ور اإلرشاد� 

لل���� ���ا ی�عل� �ال�����ات الج��اعات م�ت�� األ�� 
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دوالر م� دوالرات ال�ال�ات ال����ة  14 022 190 لالتفا��ة ���لغ (BY) م��ان�ة ب�نام��ة أساس�ة �ع��� -6

في ال�ائة م� ال���ان�ة  74، وه� ما ���ل 2020 ��ةال�ال�ات ال����ة لدوالر م� دوالرات  14  722 420 و���لغ 2019 ��ةل
دوالر م� دوالرات ال�ال�ات  19  895 200و 2019 ��ةدوالر م� دوالرات ال�ال�ات ال����ة ل 18  948 900ال���املة ال�الغة 

 ب أدناه؛ -1أ و -1لالتفا��ة وال��وت���ل��، لألغ�اض ال����رة في ال��ول��  2020 ��ةال����ة ل

 2018-2017لف��ة ال�����  BBو BGو BYاس���ام األرص�ة غ�� ال��فقة لل��ادی� االس���ان�ة  �ع��� -7
ل�ع��� ال��اه�ات م� األ��اف في االتفا��ة، و��وت���ل ق��اج�ة  دوالر م� دوالرات ال�ال�ات ال����ة 3 206 ���600لغ 

ل�ع�  دوالر م� دوالرات ال�ال�ات ال����ة 1 480 300: في ال��االت ال�ال�ة 2020-2019و��وت���ل ناغ��ا لف��ة ال����� 
دوالر م�  1  726 300؛ وخ�� م�لغ 2020ل�ا �ع� عام  ���ول األع�ال ال��ت��ة االج��اعات االس���ائ�ة الع�ل ��أن

 ؛2020- 2019لف��ة ال�����  BBو BGو BYفي ال��ادی� االس���ان�ة ��اه�ات الم�  دوالرات ال�ال�ات ال����ة

ت م� خالل ح�� م�اف� ال��ت��ات األم��ة ال��ف���ة أن تقلل إلى أدنى ح� م� نفقات ال��ت��ا ��ل� إلى -8
ال��ت�� ال�ف��لي م� خالل  2020-2019ل���ع اج��اعات اله��ات الف���ة ال��عق�ة في م�ن���ال خالل ف��ة ال����� 

أل��اف، وفي ال�االت االس���ائ�ة، ال�ي لالس�ع�ال ال��ان مع م���ة ال���ان ال��ني ال�ولي في أ� تار�خ م��اف� ���ن مالئ�ا 
�اس���ام األرص�ة غ�� ال��فقة إل��ار قاعات ال��ت��ات اإلضا��ة وال�فقات ال��ت��ة  �أذن��� ت��ی� ت�اف� ه�ا ال��ان، ال �

 بها ألك�� ال��ائل ال����ة م� ح�� ال��لفة ل��ار م�ان ال��ت��ات؛

ال�ار�ة ب�اس�ة  الع�ل�ة� ی�ح�و ،لألمانةز � ال�عها ال�ل� ال���� على دع�ها ب�صف ع� تق�ی�ه ل���ا ع�ب� -9
ال�ل� ال����، ���ا، ومقا�عة ����� واألم��ة ال��ف���ة لالن�هاء م� ت��ی� م��ة ال�ل� ال���� ل�غ��ة نفقات إ��ار ال�قار 

 ل��ة دوالر ���� 1  603 ���208لغ م� ال�ل� ال���� ومقا�عة �����  ة��اه�وت�ال�� األمانة ال��ت��ة بها في م�ن���ال، �
��، 2020دوالر ���� ل��ة  1 856  100و 2019 ُ  ِّ  وال�ي خ �   م�  االش��اكات تع���و  11:15:74على أساس مع�ل        

 ؛2020-2019لف��ة ال�����  ، و��وت���ل ق��اج�ة و��وت���ل ناغ��ا، على ال��الي،االتفا��ةفي األ��اف 

لالش��اكات في  ، وفقا لل��ول ال�الي2020و 2019ج�ول األن��ة ال�ق�رة لق��ة ال�فقات لعامي  �ع��� -10
 1به�ا ال�ق�ر؛ 6ال��ول على ال��� ال�ارد في  األم� ال����ة،

ال�����م ألغ�اض  2019-��2020أن مالك ال���ف�� لألمانة لف��ة ال�����  2ال��ول  �ع��� أ��ا -11
 ح�اب ال��ال�� م� أجل وضع ال���ان�ة العامة؛

ال�فاء �االل��امات القان�ن�ة ���ج� االتفا��ة ت�ت��ات مالك ال���ف�� لألمانة ی��غي أن ت���  أن ���� إلى -12
 و��وت���ل�ها؛
م� ال����ة ال�ي  اله��ل ال�����ي ال��ی� وت�ز�ع ال��ائف على ال��� ال�ق�م في ال��ف� ال�ا�ع �الح� -13

األم��ة ال��ف���ة أن ت��� ت�ل�ال لله��ل ومالك ال���ف�� ل��ان ت�ت��ات اإل�الغ  و��ل� إلى 2،أع�تها األم��ة ال��ف���ة
ءمة ال���قعة او���ة ال�� ، 2020-�2019ع��� لف��ة ال����� ال����ة، وال��غ�ل األم�ل والفعال�ة في ت�ف�� ب�نامج الع�ل ال

�ائج ه�ا ال��ل�ل إلى م�ت�� األ��اف في اج��اعه في إ�ار االتفا��ة، وأن ت�فع تق���ا ع� ن 2020لألن��ة ل�ا �ع� عام 
 ال�ام� ع��؛

                                                      
 .70/245ح�� ق�ار ال����ة العامة لألم� ال����ة : 6ی�جى اإلشارة إلى ال�اش�ة �ال��ول  1
2 14/4/CBD/COP.  
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ال�ع��الت ال�ي أدخل�ها األم��ة ال��ف���ة في ���ل  مع القل�و�الح� ، 13/32م� ال�ق�ر  9الفق�ة  ���� إلى -14
ال���ان�ة ال�ي ان��ت على ز�ادات ناج�ة في ت�ال�� ال���ف�� في  2018-2017ال��ائف لألمانة خالل ف��ة ال����� 

 ؛2020- 2019ال���املة لف��ة ال����� 

ودون ال��اس �أ� مق�ر ���ره م�ت�� ق�اع� ول�ائح األم� ال����ة، لألم��ة ال��ف���ة، في إ�ار  �أذن -15
 ةلف�ش���ة أن ت�ل ال� ،أوصاف ال��ائف وال�ع���ات داخل اله��ل ال�الي لألمانةاأل��اف في اج��اعه ال�ام� ع��، تع�یل 

ج�ول مالك ال���ف�� وأال ت��ن ه�اك ز�ادات ناج�ة ع� ذل� في ت�ال�� في ح�ود و��وت���ل�ها تفا��ة االألمانة  اإلج�ال�ة
إلى األ��اف في االتفا��ة تع��الت  ���أ م�واإل�الغ ع�ا ال���ف�� في ال���ان�ة ال���املة في ف��ات ال����� في ال���ق�ل، 

 ؛لقادمةو��وت���ل�ها في اج��اعاتها ا

ال��� م� ال��ارد ال�ق��ة مع ال�خ�ل في ال��امات ح�ى م���� ال���ان�ة ال�ع���ة، لألم��ة ال��ف���ة �أذن  -16
لل��ام ، وفقا ة��عال�� اإلی�اداتلة م� الف��ات ال�ال�ة ال�ا�قة، و      ّ ال��ح   ش��اكاتال��احة، ��ا في ذل� األرص�ة غ�� ال��فقة، واال

 ؛��نامج األم� ال����ة لل���ةال�الي والق�اع� ال�ال�ة ل

في  ���دةاالع��اد ال�ئ���ة ال ب��دم� ب��  نقل ال��ارد ���ا ب�� ال��امج ب�� �للألم��ة ال��ف���ة  أ��ا �أذن -17
في  25 ب���ة إضافيح�  وضع��� �، �ةام�ن���ان�ة ال�� الم� م���ع ����ة إج�ال�ة في ال�ائة  15ح�ى أدناه أ  -1ال��ول 
 ب��؛�� أق�ى ل�ل �ال�ائة 

ث� ال���ي لع�ل�ات األمانة ع� ���� ت�ش�� اس���ام ال��ارد األم��ة ال��ف���ة على م�اصلة خف� األ ��� -18
وال�ف�، م�ال �اع��اد اس���ام أوسع ن�اقا لل��اول ع� ���� الف��ی�، وت�ت�� أول��ة ال�ف� ال�س�ي ال�� ی�عل� م�اش�ة ب��ف�� 

 ب�نامج الع�ل ال�ع���؛

اإلف�اح ال�الي ال���ود �ع�قل ق�رة ال����ة على أن ت��ن شفافة و���� م�اءل�ها، ول��ادة أن  �الح� -19
 ؛ال�هات ال�ان�ةاألم�ال م� �ائفة أوسع ن�اقا م� 

األم��ة ال��ف���ة، �ال�عاون مع ب�نامج األم� ال����ة لل���ة، أن ت�� وسائل ل�ق��� معل�مات مال�ة  ��ل� إلى -20
ف�اح خارج ن�اق ال�عل�مات ال�ال�ة ال�ال�ة ال�اردة في ال��انات ال�ال�ة ال���ق عل�ها لل��ادی� االس���ان�ة إضا��ة ل�ع��� اإل

 األخ��؛ ال����لة رات ال�ال�ة لأل��اف وال�هات ال�ان�ةاق� واللع�ا�ة ال�اج�ة التفا��ة ال���ع ال���ل�جي، م� أجل ت���� ا

اصلة تع��� ال�ه�د ل�ع� ال�فا��ة وال��اءلة، إن�اء ق�� على �� األم��ة ال��ف���ة، ��س�لة ل��ل� إلى  -21
تقار�� � روا�� ل�عل�مات ح�ی�ة ت�عل� �����ة االتفا��ة، ��ا في ذل� ض�� ج�لة أم�ر ��قال��قع ال���ي لالتفا��ة ل��� أو ت

 ال���ان�ة وال�عل�مات ال�ال�ة؛ت�عل� �أخ��  معل�ماتأ�ة والق�اع� ال�ال�ة ال�ار�ة، و  وال��ام ال�الي ال��اجعة ال�����لة وال�ق��لة، 

م� الق�اع� ال�ال�ة، أن ت�لف �إج�اء م�اجعة على أساس  14األم��ة ال��ف���ة، وفقا لل�ادة  ��ل� أ��ا إلى -22
و�ل� تقار�� م� ب�نامج األم� ال����ة لل���ة م� م�ل� م�اجعي األم� ال����ة،  ةال�اخل� قا�ةال� خ�مات  �م���� ب�اس�ة م��

 لالج��اع القادم ل��ت�� األ��اف، مع اس��ا�ة اإلدارة؛ �وتق��� ال�قار�� ���ء م� ال�ثائ

األم��ة ال��ف���ة، �ال�عاون مع ب�نامج األم� ال����ة لل���ة وأم�� خ�انة األم� ال����ة، أن  ��ل� ��ل� إلى -23
تق�م معل�مات ع� االس���ارات وال��اد� ال��ج�ه�ة ل��اسة االس���ار ال��علقة �ال��ادی� االس���ان�ة لالتفا��ة، ووضعها على 

 ال��قع ال���ي لالتفا��ة؛

 BY(تفا��ة إلى مالح�ة أن االش��اكات في ال���ان�ة ال��نام��ة األساس�ة ج��ع األ��اف في اال ی�ع� -24
ُ                                                        م� ال��ة ال�ي ح �دت ف�ها م��ان�ة تل� االش��اكات، ودفع ه�ه االش��اكات على  كان�ن ال�اني/ی�ای� 1ت���� في ) BBو BGو               
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��ة ال�ا�قة على س�ة اس��قاق س�اد م� الوق� م��� في ال����قة إخ�ار األ��اف ���لغ اش��اكاتها  ��ل�ووجه ال��عة، 

 ؛االش��اكات

األساس�ة  ات��د اش��اكاته في ال���ان��ل� في االتفا��ة و��وت���ل�ها األ��اف  ا م�أن ع�د �الح� مع القل� -25
��اف ال�ي ل� ت��د اش��اكاتها م� ق�ل األ ��ا في ذل�وس��ات سا�قة،  2018 ��ةل )BBو BGو BYال��ادی� االس���ان�ة (

س��ل  3ال�ي اع���تها األم� ال����ة، ،أنه، وفقا لل�عای�� ال��اس��ة ال�ول�ة للق�اع العام الح� أ��ا�و على اإل�الق، 
ال�ات م� دوالرات ال�  ادوالر  171 400م� دوالرات ال�ال�ات ال����ة لالتفا��ة، و ادوالر  789 100ال��أخ�ات ال�ق�رة ���لغ 

 ،2017 س�ةنها�ة  ح�ىقائ�ة م� دوالرات ال�ال�ات ال����ة ل��وت���ل ناغ��ا  ادوالر  46 000ال����ة ل��وت���ل ق��اج�ة، و
 �الحل ااس���امه ��ن م� ال����� �وم� ث� ل ،ل�غ��ة ال�ی� ال����ك في ت���له ال���وق وس��ع�� اق��اعها م� رص�� 

 ال�ع��ة؛ ج��ع األ��اف

 BGو BYال��ادی� االس���ان�ة (األساس�ة  اتاف ال�ي ل� ت��د �ع� اش��اكاتها في ال���ان�األ��  ��� -26
 ح�لن�� معل�مات  ةال��ف��� ةاألم�� إلى ��ل�و ،دون إ��اء أو ش�و� س�ادهاوال���ات ال�ا�قة على  2017 ��ةل )BBو

 وت��ی�ها �ان��ام) VBو BZو BXو BHو BEو BBو BGو BY(لالتفا��ة ��ادی� االس���ان�ة الحالة االش��اكات في 
ألع�اء م�ات� االتفا��ة و��وت���ل�ها ح�ى ی�����ا م� تق��� معل�مات ع� االش��اكات غ�� ال���دة وع�اق�ها في االج��اعات 

 ؛اإلقل���ة

لالت�ال ال��احة ال�صي، أن �����م ج��ع الق��ات ال�بل�ماس�ة ب�نامج األم� ال����ة، ��ف�ه  ��ل� إلى -27
 س�ة م�� )BBو BGو BY(، ��أن ال��أخ�ات في م�اه�اتها لل��ادی� االس���ان�ة التفا��ة ال���ع ال���ل�جي ال�ع��ة�األ��اف 

�ة و��وت���ل�ها، و��ل� إلى ا�به�ف س�اد تل� ال��أخ�ات �ال�امل ل�الح ج��ع األ��اف في االتف وال���ات ال�ا�قة 2018
 غ ال���� وم�ت�� األ��اف في اج��اعه ال�ام� ع�� ع� حالة ه�ه ال��أخ�ات؛األم��ة ال��ف���ة أن ت�ل

األ��اف ال�ي ت�أخ�  نفإ �ع�ه،ما و  2005كان�ن ال�اني /ی�ای� �1ال���ة لالش��اكات ال����قة في أنه  ی��� -28
أو ب�وت���ل�ها أو اله��ة  االتفا��ة،ت� اع���ة م�الن��ام إلى ل� ت��ن م�هلة ل في س�اد اش��اكاتها ل��ة س���� أو أك��،

في حالة  ف���ی���� ذل� الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة، أو ل��ش�ح ع�� في ل��ة االم��ال، و�ق�ر أن 
 م� غ�� أقل ال�ل�ان ن��ا أو ال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة؛ال�ي هي األ��اف 

اتفاق إلب�ام س���� أو أك�� ��ة �أخ� في س�اد اش��اكاته لیف إب�ام ت�ت��ات مع أ� �� لألم��ة ال��ف���ة  �أذن -29
 لل��وف وفقافي غ��ن س� س��ات  �����ةله�ا ال��ف م� أجل ت���ة ج��ع م�أخ�اته ال" ��ادزم�ي للج�ول "على م��ادل 

��ل�ل م�ع� اس��قاقها، واإل�الغ ع� ت�ف�� أ� م� ه�ه ال��ت��ات  م����الال��اد، وس�اد االش��اكات  فيال�ال�ة لل��ف ال��أخ� 
 ؛و�لى م�ت�� األ��اف قادمال هاج��اعال���� في  إلى

ال��ت�� ل�  ذل�و����م ت�اما أح�ام أعاله  29وفقا للفق�ة عل�ه  ام�فق ات�ت�� �عق�ال�� أن ال��ف  �ق�ر -30
 ؛أعاله ���28ع ألح�ام الفق�ة 

، إلى �قع عل�هم خ�اب م���ك رئ�� م�ت�� األ��اف، ع� ���� و��ع��ف���ة إلى األم��ة ال� ��ل� -31
اس��اب� ��� األ��اف ال�ي �و  ،�ع�ها الت�اذ إج�اءات في ال�ق� ال��اس�یفي س�اد اش��اكاتها  �ي تأخ�تإخ�ار األ��اف ال

 ��اد اش��اكاتها ال�����ة؛ل ����قة إ��اب�ة

                                                      
  .الق�� ال�ا�ع ،60/283ان�� ق�ار ال����ة العامة لألم� ال����ة  3
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ی��غي ت��ی�ها لف��ة س���� ت��أ ) BBو BGو BY( و��وت���ل�ها��ة أن ال��ادی� االس���ان�ة لالتفا �الح� -32
ال��ف��� ل��نامج األم�  ��ی�ال إلى و��ل� ،2021كان�ن األول /د����� 31وت��هي في  2020كان�ن ال�اني /ی�ای� 1م� 

 ؛ه�ه ال��ادی� ت��ی�على ال����ة لل���ة ال���ل على م�افقة ج���ة األم� ال����ة لل���ة 

 :على تق�ی�ات ال����ل ل�ا یليع� م�افق�ه �ع�ب  -33

لل��اه�ات ال����ة اإلضا��ة ل�ع� األن��ة ال�ع���ة في إ�ار اتفا��ة ال���ع  ال���وق االس���اني  ) أ(
 أدناه؛ 3ال�ارد في ال��ول  2020-2019للف��ة  (BE) ال���ل�جي

ام�ة األ��اف، الس��ا أقل ال�ل�ان ل����� م�ار�ة ال�ل�ان ال�  (BZ)ال���وق االس���اني ال��عي ال�اص  ) ب(
ال���ع تفا��ة اتها ���حلة ان�قال�ة، في ع�ل ان��ا وال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة ف�ال ع� األ��اف ال�ي ت�� اق��اد

 أدناه؛ 4، ال�ارد في ال��ول 2020-2019للف��ة ال���ل�جي 

تفا��ة �ة وال����عات ال��ل�ة في ع�ل ال����� م�ار�ة ال�ع�ب األصل (VB) العام ال���وق االس���اني  )ج(
  أدناه؛ 5، ال�ارد في ال��ول 2020-2019للف��ة ال���ع ال���ل�جي 

��ازل ع� ت�ال�� دع� ال��امج ال��ی� ال��ف��� ل��نامج األم� ال����ة لل���ة إلى االس���ار في ت�ت�� ال ی�ع� -34
، ن��ا ألن أمانة اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي ت���في VBو BZم� ال���وق�� االس���ان��� �ة ل��ار ل ال��اه�ات ال����ةعلى 

، وهي أن ت�ت�� ال��ار�ة ی�� م� جان� م��ف�� إدار��� م��ل�� م� ال���ان�ة 2/18ال�عای�� ال����ص عل�ها في الق�ار 
 ال��غ�ل�ة ل��ال�� دع� ال��امج؛

على ال�اجة إلى ح��ر �ائفة ع���ة م�  و���دخلي لالتفا��ة، م� ال��ام ال�ا 30إلى ال�ادة ����  -35
 ؛��اف في االتفا��ة و��وت���ل�هااأل��اف اج��اعات األ

على أه��ة ال��ار�ة ال�املة والفعالة لأل��اف م� ال�ل�ان ال�ام�ة، الس��ا أقل ال�ل�ان ن��ا  �ع�� ال�أك�� -36
االتفا��ة األ��اف في ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قال�ة، في اج��اعات  وال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة، ف�ال ع� األ��اف

األم��ة ال��ف���ة م�اعاة ال�ق�رات ذات ال�لة ل��ت�� األ��اف واج��اعات األ��اف  إلى ��ل�و��وت���ل�ها، وفي ه�ا ال��اق، 
 الع�ل�ات في إ�ار االتفا��ة و��وت���ل�ها؛في ب�وت���ل�ها ��أن االج��اعات ال���ام�ة و��أن ت���� فاعل�ة اله�اكل و 

اع���تها ال�ي  2/20 ، ومع م�اعاة ال��ص�ةال���� وت�� إرشادهاألم��ة ال��ف���ة، �ال��اور مع  ��ل� إلى -37
، الس�ع�اض اله��ل والق�اع� افاالج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��  الع��اده في اأن تق�م اق��اح 4،اله��ة الف���ة لل��ف��

ال����رة ل�ق� م� أجل معال�ة ال���لة  5،االج��اع ال�اسع ل��ت�� األ��اف ال�ع���ة في BZال��علقة �ال���وق االس���اني 
ی��� على تق��� ال����ل لل�ل�ان ال�ي هي في أش� حاجة  BZال����ل ال����ام وال�� ���� ال���� �ه ل��ان أن ال���وق 

األم��ة ال��ف���ة أن ت�لغ  و��ل� ��ل� إلى                    ً                                  س��ا أقل ال�ل�ان ن��ا  وال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة، والة على ال��ار�ة، لل��اع�
 �ة لل�هات ال�ان�ة، مع االس�عانةة ال���وق االس���اني وجاذب��ه �ال��م�انع� ال�ق�م ال���ز في ت���� ال��اب�� ل��ادة 

 ن�ة ال��ابهة في ال��افل ال�ول�ة األخ��؛�ال���ة م� ال��ادی� االس���ا

ال�ي هي في وضع ���ح لها ال��ام ب�ل�، ��ا األ��اف وغ��ها م� ال�ل�ان ال��ق�مة م� األ��اف  ���ع �ق�ة -38
 م� أجل ت���� BZل���وق االس���اني تق��� ال��ارد ال�ال�ة الالزمة لفي ذل� في س�اق ال�عاون ���ا ب�� بل�ان ال���ب، إلى 

ف�ال                     ً                                  س��ا أقل ال�ل�ان ن��ا  وال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة، ال�ل�ان ال�ام�ة، والاأل��اف م� ال��ار�ة ال�املة والفعالة ل���لي 
، في اج��اعات م�ت�� األ��اف، وم�ت�� األ��اف العامل �اج��اعي لأل��اف ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قال�ة �ل�انال ع�

                                                      
  .، الق�� األولCBD/SBI/2/22ان��  4
 .، ال��ف�9/43ان�� ال�ق�ر  5
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واله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة، والف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال���� لل�ادة في ال��وت���ل��، 

 ؛واله��ة الف���ة لل��ف�� واألح�ام ال���لة بها )�(8

على تق��� ت���ل إضافي لل��اح ���ار�ة م��وب ثاني م� أقل ال�ل�ان  ةال�هات ال�ان����ع �ق�ة أ��ا  -39
ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة في االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف، واالج��اع العاش� لأل��اف العامل ن��ا وال�ول 

و��ل� كاج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة، واالج��اع ال�ا�ع لأل��اف العامل �اج��اع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا، 
 ؛في اج��اعه ال�ام� ع��م�ت�� األ��اف  � إلىتق�م تق���ا ع� ه�ا ال��ت�األم��ة ال��ف���ة أن  إلى

ت���� ال����ل م�  ل��، ة أن ت�اصلال��ف��� ةاألم�� ��ل� إلى، و9/34م� ال�ق�ر  31الفق�ة إلى  ���� -40
 ؛                      ً                                ل����ل أقل ال�ل�ان ن��ا  وال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة األولىول��ة األ م�ح، BZال���وق االس���اني 

غ�� ال���م�ة وال����ات ال�ول�ة األم��ة ال��ف���ة ال��ار�ة مع اله��ات ال�اصة، وال����ات ��ل� إلى  -41
 م��لف ال��اد�) أ: (، مع م�اعاة(BZ) ��اس م�اه�ات م� األم�ال ال�ارج�ة لل���وق االس���اني ال��عي ال�اصلال

خ��ات االتفا��ات األخ�� وع�ل�ات األم� ال����ة ) ب(القائ�ة إلش�اك الق�اع ال�اص مع م���مة األم� ال����ة وال��ج�ه�ة 
��اف م� ال�ل�ان ال�ام�ة ال��هلة، ��ا في ذل� أقل ال�ل�ان ن��ا وال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة ���ا ی�عل� ب����ل م�ار�ة األ

إلى األم��ة ال��ف���ة أن ت�لغ م��� م�ت�� األ��اف �ال���رات  أ��او��ل� ���حلة ان�قال�ة،  هااداتاق��ال�ي ت�� واأل��اف 
 ال�����ة في ه�ا ال��د؛

على  ال�ي هي في وضع ���ح لها ال��ام ب�ل�، ة وغ��ها م� األ��اف��ق�ماأل��اف م� ال�ل�ان ال ���ع -42
، ��ا في ذل� اله��ات BZت���� ال��ار�ة م� جان� األمانة مع ال�هات ال�ان�ة ال��یلة ال����لة لل���وق االس���اني 

 االتفا��ة و��وت���ل�ها؛األ��اف في ال�اصة، لل��اع�ة في ت���ل م�ار�ة ال�ل�ان ال�ام�ة ال��هلة في اج��اعات 

�ال�اجة إلى ال��اه�ة كان�ن ال�اني م� �ل س�ة مال�ة /في ی�ای� فاألم��ة ال��ف���ة ت���� األ��ا إلى ��ل� -43
التفا��ة أل��اف في اق�ل س�ة أشه� على األقل م� االج��اعات العاد�ة ل (BZ)في ال���وق االس���اني ال��عي ال�اص 

في ذات ال�لة اعات االح��اجات ل���ع االج�� كان�ن األول م� �ل س�ة ل�غ��ة/في د����� ات، و�ص�ار �ل�و��وت���ل�ها
 دع�ات م���ة لل�هات ال�ان�ة األخ�� ل�ق��� م�اه�ات؛ال��ة الالحقة، و�ص�ار 

إلى األم��ة ال��ف���ة أن ت����، �ال��اور مع ال��ات�، في رص� ت�اف� ال��اه�ات ال����ة  أ��ا ��ل� -44
 ؛(BZ)إلى ال���وق االس���اني ال��عي ال�اص 

دوالر  500  ���000لغ  2020-2019ال�ا�ان ل����ل �ار� لف��ة ال�����  ح��مةال���� م�  ق����ال� ی�ح� -45
أم�ال �ا��ة في  يتلقعامل إلى ح�� ���ن رأس مال ل 6م� دوالرات ال�ال�ات ال����ة م� ص��وق ال���ع ال���ل�جي في ال�ا�ان

 ؛BZال���وق االس���اني 

م� دوالرات ال�ال�ات ال����ة م� إی�ادات االس���ار  دوالر 500 000ت���� م�لغ ��ل إلى  �ق�ر -46
دون ال��اس �االتفاقات ال��ائ�ة ال�ي تق�� اس���ام الف�ائ� ال�����ة على ال��اه�ات ال����ة ، BEة في ال���وق ال�����

ال�اج�ة  7ال��� م�ها، إذا رأ� ال��ی� ال��ف��� ل��نامج األم� ال����ة لل���ة، في ال�االت االس���ائ�ة ����لال�ع��ة، ال�ي 
ال�ول ال��ر�ة ال�غ��ة ال�ام�ة، ف�ال ع� و ����ص ت���� م�ار�ة األ��اف م� ال�ل�ان ال�ام�ة، والس��ا أقل ال�ل�ان ن��ا 

                                                      
  .2020ة عام ، م�ا ی��ج ع�ه ال��ع� ال�هائي لل����قات ��ل�ل نها�2020تار�خ االن�هاء ال���قع ل���وق ال���ع ال���ل�جي في ال�ا�ان ه� عام  6
، ق�ل ثالثة أشه� م� االج��اع، أن م���� ال��ار�ة في االج��اع ���� أن ال��ی� ال��ف����� ی���� أن ت��ل ال��وف االس���ائ�ة ال�االت ال�ي  7

  .BZی�ع�ض لل��� ن���ة لع�م �فا�ة ال��ارد في ال���وق االس���اني 
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ال���دة في ال���ان�ة األساس�ة لف��ة ال�����  8الج��اعات ذات األول��ةلاأل��اف ال�ي ت�� اق��اداتها ���حلة ان�قال�ة، 
والق�اع�  ال��ام ال�الياق��ع �ال�اجة االس���ائ�ة وال��اف� ل��ل ه�ا ال��� مع ال��ی� ال��ف���، إذا  و��ع�، 2019-2020

، �ال��اور مع ال���� وره�ا ال����لى ال��لغ ال�ال�ة ل��نامج األم� ال����ة لل���ة، �ال����ح لألم��ة ال��ف���ة �ال��� ع
، وتق��� تق��� م�اش� إلى األ��اف في االتفا��ة �BZال��ف�عات الالحقة م� خالل ال��اه�ات ال����ة ال��ی�ة في ال���وق 

 ة؛ها القادموت���ل�� في اج��اعات� واأل��اف في ال�

�ان�ة ق�ل االج��اع ال�ا�ع ع�� ل��ت�� األ��اف، ال��ل�� ال��أخ� لل�ثائ� ال��علقة �ال�� �الح� مع القل� -47
ال�ثائ� لالج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف مع االح��ام  �ز�عل��ان ت ةاألم��ة ال��ف���ة على ات�اذ ال��اب�� الالزم �و��

 للق�اع� ال�اف�ة و��قاء ال���� على عل� �ال�ق�م ال���ز في إع�اد ال���ان�ة؛ال�امل 

 لف��ةلالتفا��ة و��وت���ل�ها  ومف�ل وم��امل م��ثاألم��ة ال��ف���ة أن تع� وتق�م ب�نامج ع�ل  إلى ��ل� -48
���ا ی�عل� ��ل ب�� م� ب��د ، وال��ائج ال���قعة ال�ي حققها األمانة األه�اف وال�هام، مع ت��ی� 2022- 2021 ال�����

�وت���ل�ها في اج��اعاتها القادمة، وم��ان�ة ب�نام��ة م�ا�قة ت��ع باأل��اف في األ��اف في االتفا��ة و م�ت�� ال���ان�ة، ل��� 
ثالثة مع لل���ة، ��ا في ذل� ب�ان �ال�عل�مات ال����ل�ة، لف��ة ال�����  ل��نامج األم� ال����ةال�ق��حة ل���ان�ة ال��نام��ة اش�ل 
 :ب�ائل

وال�� ) BBو BGو �BYة االس���ان� ادی�ال��( �ةام�ن�� ال���ان�ة لال��ل�ب ل ال����ع�ل لتق�ی� إج�اء   ) أ(
م� " كاف"ناق� ال��لغ في ال���  االس��ة ة�ال��� 2020-2019في ال�ائة ع� م���� الف��ة  4 ی��غي أال ی��اوز ز�ادة ب���ة

 ؛2020ل�ا �ع� عام  العال�ي لل���ع ال���ل�جي ال���ان�ة ��أن االج��اعات االس���ائ�ة ال�اصة �اإل�ار

- 2019 الف��ة ع�� م����  )BBو BGو �BYة االس���ان� ادی�ال��(ال���ان�ة ال��نام��ة  اإل�قاء على  ) ب(
�اإل�ار العال�ي م� ال���ان�ة ��أن االج��اعات االس���ائ�ة ال�اصة " كاف"ناق� ال��لغ في ال���  ال�����ة �ال���ة 2020

 ؛2020ل�ا �ع� عام  لل���ع ال���ل�جي

- 2019 الف��ة ع�� م����  )BBو BGو �BYة االس���ان� ادی�ال��(على ال���ان�ة ال��نام��ة  �قاءاإل  )ج(
�اإل�ار العال�ي م� ال���ان�ة ��أن االج��اعات االس���ائ�ة ال�اصة " كاف"ناق� ال��لغ في ال���  ل���ة االس��ة�ا 2020

  ؛2020ل�ا �ع� عام  لل���ع ال���ل�جي
اس���اث ج��ع ال��اب�� ال����ة ل����� �فاءة وفعال�ة األمانة و��ان ه�ه ف���ة األم��ة ال�� إلى أ��ا ��ل� -49

 ؛ال��ع��ةال�الثة ال��اب�� في ال���ار��هات 

م�ت��� األ��اف األ��اف في االتفا��ة و م�ت�� األم��ة ال��ف���ة أن تق�م تق���ا إلى  إلى ك�ل� ��ل� -50
اج��اعاتها القادمة ع� اإلی�ادات وأداء ال���ان�ة، واألرص�ة غ�� ال��فقة، ب�وت���ل�ها في العامل�� �اج��اعي األ��اف في 

لة و��ل� أ� تع��الت ت��أ على ال���ان�ة لف��ة ال�����    .2020-2019                          ّ                                                     وحالة الفائ� وال��الغ ال��ح 

    

                                                      
وم�ت��� األ��اف العامالن �اج��اعي األ��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة و��وت���ل ناغ��ا، واله��ة االج��اعات ذات األول��ة هي م�ت�� األ��اف،  8

واألح�ام ال���لة بها، ) �(8الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة، واله��ة الف���ة لل��ف��، والف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال���� لل�ادة 
 .��2020أن اإل�ار العال�ي لل���ع ال���ل�جي ل�ا �ع� عام واالج��اعات االس���ائ�ة 
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جي ال���ع ال���ل�  لل��ادی� االس���ان�ة التفا��ةلف��ة ال����� ل���ان�ة ال���املة ا  :أ -1ال��ول 

  2020-2019 ف��ةللو��وت���ل�ها 

 

2019    
�آالف دوالرات (

 )ال�ال�ات ال����ة

2020  
�آالف دوالرات (

 )ال�ال�ات ال����ة

  ال����ع
�آالف دوالرات (

 )ال�ال�ات ال����ة

    ال��امج -أوال 
 978.8 6 444.8 3 534.0 3 م��� األم��ة ال��ف���ة

و��وت���ل ال�المة  ب�وت���ل ال���ل وتقاس� ال��افع
 األح�ائ�ة

2 322.6 2 375.9 4 698.5 

 821.3 7 909.0 3 912.3 3 ش��ة العل�م وال����ع والع�ل�ات اآلجلة ال����امة

 813.2 6 708.2 3 105.0 3 ش��ة دع� ال��ف��

 897.6 7 052.6 4 845.0 3 اإلدارة وال�ال�ة وخ�مات ال��ت��ات –ثان�ا 

 209.4 34 490.5 17 718.9 16 ال����ع الف�عي

 447.2 4 273.9 2 173.4 2 ت�ال�� دع� ال��امج

 187.5 130.8 56.6 اح��ا�ي رأس ال�ال العامل -ثال�ا 

 844.1 38 895.2 19 948.9 18  ال����ع

 744.7 28 722.5 14 022.2 14 %)74(ح�ة االتفا��ة م� ال���ان�ة ال���املة 

 (963.1 1)  (053.3 1)  (909.8) ال����ال��اه�ة م� ال�ل� : ناق�

 (095.5 1)  (468.3) (627.2)  لالج��اعات االس���ائ�ةاس���ام االح��ا��ات : ناق�
 (277.4 1)  (638.7)  (638.7)   اس���ام االح��ا��ات م� ال���ات ال�ا�قة: ناق�

 408.7 24 562.2 12 846.5 11 )ال��لغ ال�� س��قاس�ه األ��اف(ال����ع ال�افي 
  
  

 

2019    
�آالف دوالرات (

 )ال�ال�ات ال����ة

2020    
�آالف دوالرات (

 )ال�ال�ات ال����ة

  ال����ع
�آالف دوالرات (

 )ال�ال�ات ال����ة

    
 373.0 4 484.0 2 889.0 1  اله��ات ال�ئاس�ة والف���ة  -ألف
 304.3 5 669.8 2 634.5 2 واإلدارة ال��ف���ة ال��ج�ه ال��ف��� -�اء
 552.5 18 243.1 9 309.4 9 ب�نامج الع�ل - ج��
 979.7 5 093.7 3 886.0 2 ال�ع� اإلدار�  - دال

 209.5 34 490.6 17 718.9 16  الف�عي ال����ع

 447.2 4 273.8 2 173.5 2 ت�ال�� دع� ال��امج

 187.4 130.7 56.6 اح��ا�ي رأس ال�ال العامل

 844.1 38 895.1 19 949.0 18 ال����ع

 744.7 28 722.4 14 022.3 14  %)74(ح�ة االتفا��ة م� ال���ان�ة ال���املة 

 (963.1 1)  (053.3 1)  (909.8)  ال��اه�ة م� ال�ل� ال����: ناق�
 (095.5 1)  (468.3)   (627.2)  لالج��اعات االس���ائ�ةاس���ام االح��ا��ات : ناق�
 (277.4 1)  (638.7)  (638.7)  م� ال���ات ال�ا�قةاس���ام االح��ا��ات : ناق�

 408.7 24 562.1 12 846.6 11 )ال��لغ ال�� س��قاس�ه األ��اف(ال����ع ال�افي 
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لل��ادی� االس���ان�ة التفا��ة ال���ع ال���ل�جي لف��ة ال����� ال���ان�ة ال���املة   :ب 1ال��ول 
  )اإلنفاقح�� ب�� ( 2020-2019ف��ة لو��وت���ل�ها ل

 ب�� اإلنفاق
 ال����ع 2020   2019

  )دوالرات ال�ال�ات ال����ة�آالف (
      

  080.5 23 626.6 11  453.9 11 ت�ال�� ال���ف��.  ألف
 365.0 215.0 150.0 اج��اعات ال����.  �اء

 800.0 400.0 400.0 ال�ف� في مهام رس��ة.  ج��

 100.0 50.0 50.0 ال��عاق�ون م� ال�ا��/االس��ار��ن ال���اء .  دال

 100.0 50.0 50.0 االت�ال/م�اد ال����ة العامة.  هاء

 200.0 100.0 100.0 الع�ل اإلضافي/ال��اع�ة ال��ق�ة.  واو

 10.0 5.0 5.0 ال��ر��.  زا�

ال��قع  /غ�فة ت�ادل ال�عل�ماتال���ي ل��قع الت�ج�ة .  حاء
 ل��ار�ع ال���ي ل

65.0 65.0 130.0 

 688.0 3 119.0 2 569.0 1  /3/  2/ 1االج��اعات.  �اء

 320.0 150.0 170.0  اج��اعات ال���اء.  �اء

 310.0 1 560.0 750.0 /4 2020االج��اعات االس���ائ�ة ��أن اإل�ار ل�ا �ع� .  كاف

 652.9 2 423.4 1 229.5 1 /5ال��ت��ة �هوال��ال�� ال�قار إ��ار .  الم

 453.2 1 726.6 726.6 ت�ال�� ال��غ�ل العامة.  م��

 209.6 34 490.6 17 719.0 16 )أوال( ال����ع الف�عي

 447.2 4 273.8 2 173.5 2 %)13(ت�ال�� دع� ال��نامج .  ثان�ا

 656.8 38 764.4 19 892.4 18 )ثان�ا+ أوال (��ع الف�عي �ال�

 187.3 130.8 56.6 العاملاح��ا�ي رأس ال�ال .  ثال�ا

 844.1 38 895.1 19 949.0 18 )ال�ثا+  ثان�ا(��ع الف�عي �ال�

 744.6 28 722.4 14 022.2 14 %)74(ح�ة االتفا��ة م� ال���ان�ة ال���املة 

  (963.1 1) (053.3 1) (909.8) /5ال��اه�ة م� ال�ل� ال����: ناق�
 (095.4 1) (468.3)  (627.2) /4االس���ائ�ةاس���ام االح��ا��ات لالج��اعات : ناق�

 (277.5 1)  (638.7) (638.7)  اس���ام االح��ا��ات م� ال���ات ال�ا�قة: ناق�

 408.6 24 562.1 12 846.5 11 )ال��لغ ال�� س��قاس�ه األ��اف(ال����ع ال�افي 

  :االج��اعات العاد�ة ال�ي س���ل م� ال���ان�ة األساس�ة  1/
  .واألح�ام ال���لة بها) �(8ال�اد� ع�� للف��� العامل ال���� لل�ادة االج��اع   -
  .ن لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ةو ن وال�ا�ع والع�� و ن ال�ال� والع�� ااالج��اع  -
 .االج��اع ال�ال� لله��ة الف���ة لل��ف��  -
االج��اع ال�ا�ع لأل��اف في ب�وت���ل / االج��اع العاش� لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة / االتفا��ة االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف في   -

 .ناغ��ا ال��عق�ة �ال��ام�
، واالج��اع 2019في عام ) أ�ام 3() �(8مع االج��اع ال�اد� ع�� لل�ادة  �ال�عاق�، )أ�ام 3(االج��اع ال�ال� والع��ون لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة   /2

  .2020في عام ) أ�ام 5(مع االج��اع ال�ال� لله��ة الف���ة لل��ف��  �ال�عاق�، )أ�ام 6(ال�ا�ع والع��ون لله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة 
االج��اع العاش� لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة واالج��اع ال�ا�ع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا مق��ة /ال���ان�ة لالج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف في االتفا��ة   /  3

 .�ال��او� ب�� �ل س�ة في ف��ة ال�����
 .�رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ةأ�ام ل�ل م�ه�ا، زائ� ی�م�� ت��ی� لالج��اع ال�ال� والع���� لله��ة الف���ة لل�� 5اج��اعان م��قالن لالج��اعات االس���ائ�ة،   /4
 إرشاد�ة  /5
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  2020-2019لالتفا��ة و��وت���ل�ها، األساس�ة  اتات األمانة م� ال���ف�� م� ال���ان�م��ل�  2ال��ول 

 
  

  
  

  2019 2020 

    ال���ف�ن الف���ن والف�ات العل�ا
ASG   1 1 
D-2 – – 
D-1 3 3 
P-5 10 10 
P-4 12 12 
P-3 14 14 

P-2/1 9 9 

 49 49 ال����ع الف�عي

 29 29 ال��مات العامة

 78 78 ال����ع
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 (BE)ال���ل�ات م� ال��ارد م� ال���وق االس���اني ال��عي ال�اص   3ال��ول 
  2020-2019 ف��ةلل��ة �ع����ة اإلضا��ة ل�ع� األن��ة ال�لل��اه�ات ال

  اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي   -ألف 
  )ال�ال�ات ال����ةدوالرات �آالف (

 اج��اعات ال���اء
  72.5                  واألح�ام ال���لة بها) �(8ال�ادة 

  165.5                ب�اء الق�رات

  55.0                  آل�ة غ�فة ت�ادل ال�عل�مات

  178.8                ال�عاون 

  73.5                   معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي

  384.0                اس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة

  53.5                  االع��ارات ال���ان�ة

  142.8                ال��ة

  100.0                ف��� ر��ع ال����� 

  136.8                األن�اع الغ���ة الغاز�ة

  879.5                ال�ع���

  122.3                ال���� ال���ع ال���ل�جي 

  62.5                  �2020ا �ع� عام اإل�ار ل

  90.0                  آل�ات االس�ع�اض

  212.0                اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة

  71.5                  ال���ل�ج�ا ال������ة

  69.3                  ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي

  869.3 2             ال����ع الف�عي

 حلقات ع�ل ل��اء الق�رات  
  110.0                واألح�ام ال���لة بها) �(8ال�ادة 

  435.5                ب�اء الق�رات

  684.0                تغ�� ال��اخ

  618.3                ال�عاون 

  156.3                ال�ال�ة ةاآلل�

  546.0                ال��ة

  596.0                ال�ع���

  86.3                  ال���� ال���ع ال���ل�جي 

  407.0                اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة

  265.0                ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي

  904.3 3             ال����ع الف�عي
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 حلقات ع�ل أخ�� 

  65.0                  تغ�� ال��اخ

  451.5                ال�عاون 

  150.0                االع��ارات ال���ان�ة

  96.0                  ال��ة

  791.0                ال�ع���

  238.0                ال���� ال���ع ال���ل�جي 

  720.0 1             2020 عام �ا �ع�اإل�ار ل

  165.0               ال��ا�� ال����ة

  360.0                ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي

  036.5 4             ال����ع الف�عي

 ال���ف�ن   
  327.0                 (P-3)ال�عاون وأوجه ال�آزر 

  404.0                 (P-4) -م��ول عل�ي 

  327.0                 (P-3) للغا�ات اس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة

  327.0                (P-3)م��ول ع� ال��ة 

  148.0                 (G-7)م�اع� م���� ال��� 

  533.0 1             الف�عيال����ع 
 ال���اء االس��ار��ن   

  35.0                  واألح�ام ال���لة بها) �(8ال�ادة 

  571.0                ب�اء الق�رات

  153.0                تغ�� ال��اخ

  150.0                اس��ات���ة االت�ال

  715.5                 ال�عاون 

  60.0                  معل�مات ال��ل�ل ال�ق�ي

  40.0                  اس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة

  250.0                ال�ال�ة ةاآلل�

  77.5                  االع��ارات ال���ان�ة

  910.0                ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي

  50.0                  ال��ة

  20.0                  األن�اع الغ���ة الغاز�ة

  84.0                   عارفإدارة ال�

  544.0                ال�ع���

  295.5                ال���ع ال���ل�جي ال���� 

  100.0                ال�لق�ات

  586.0                2020 عام �ا �ع�اإل�ار ل
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  167.5                ال��ا�� ال����ة

  250.0                ح�� ال��ارد

  42.0                  آل�ات االس�ع�اض

  48.0                  2020-2011ال��ة االس��ات���ة 

  140.0                اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة

  78.0                  ال������ة ال���ل�ج�ا

  340.0                 ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي

  707.0 5             ال����ع الف�عي

 سف� ال���ف��  
  8.5                    تغ�� ال��اخ

  42.0                  ال�عاون 

  10.0                  اس�عادة ال��� اإل���ل�ج�ة

  10.0                  االع��ارات ال���ان�ة

  40.0                  ال��ة

  20.0                  ال�ع���

  38.0                  ال���ع ال���ل�جي ال���� 

  150.0                2020 عام �ا �ع�اإل�ار ل

  6.0                    ال��ا�� ال����ة

  324.5                الف�عيال����ع 
 ن�� ال�قار�� /إع�اد  

  20.0                  ب�اء الق�رات

  7.0                    تغ�� ال��اخ

  20.0                  ال�عاون 

  170.0                ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي

  6.5                    االع��ارات ال���ان�ة

  40.0                  ال��ة

  50.0                  إدارة ال�عارف

  60.0                  ال�ع���

  10.0                  ال���ع ال���ل�جي ال���� 

  10.0                  2020 عام �ا �ع�اإل�ار ل

  3.0                    ال��ا�� ال����ة

  10.0                  ح�� ال��ارد

  25.0                  ال�عاون ال�ق�ي والعل�ي

  431.5                ال����ع الف�عي
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 ال����رات

  2.0                     واألح�ام ال���لة بها) �(8ال�ادة 

  35.0                  ب�اء الق�رات

  105.0                ال�عاون 

  100.0                ال��قعات العال��ة لل���ع ال���ل�جي

  3.0                    االع��ارات ال���ان�ة

  30.0                  ال��ة

  100.0                إدارة ال�عارف

  118.0                ال�ع���

  20.0                  ال���ع ال���ل�جي ال���� 

  50.0                  ال�لق�ات

  15.0                  2020 عام �ا �ع�اإل�ار ل

  3.0                    ال��ا�� ال����ة

  3.0                    ح�� ال��ارد

  65.0                   اإلدارة ال����امة لألح�اء ال���ة

  20.0                  والعل�يال�عاون ال�ق�ي 

  669.0                ال����ع الف�عي

  475.0 19           ال����ع  

  531.8 2             %)13(ت�ال�� دع� ال��امج 

  006.8 22           ال����ع، اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي
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  ب�وت���ل ق��اج�ة لل�المة األح�ائ�ة  -�اء 
  )ال�ال�ات ال����ة دوالرات�آالف (

 اج��اعات ال���اء
  78.0                         ف��� ال���اء ال�ق���� ال���� ال�ع�ي �االع��ارات االج��ا��ة االق��اد�ة

  78.0                        ال����ع الف�عي
  

  حلقات ع�ل ل��اء الق�رات
  147.0                      ��االل���ر ال����لي –ب�وت���ل ناغ��ا 

  15.0                         ب�اء الق�رات

  162.0                      ال����ع الف�عي

  
  حلقات ع�ل أخ�� 

  69.0                        )2020- 2011(ال��ة االس��ات���ة ل��وت���ل ق��اج�ة لل�المة األح�ائ�ة 

  48.0                        ال����ات ع�� ال��ود وت�اب�� ال��ار� 

  117.0                      ال����ع الف�عي

  
  ال���ف�ن 

  327.0                       (P-3)غ�فة ت�ادل معل�مات ال�المة األح�ائ�ة  –م��ول ب�امج 

  327.0                      ال����ع الف�عي

 ال���اء االس��ار��ن   
  75.0                         ت�ف�� خ�� ع�ل االم��ال

  45.0                        ��ا��التق��� ال��ا�� و�دارة 

  85.0                        ��االل���ر ال����لي –ب�وت���ل ناغ��ا 

  10.0                        غ�فة ت�ادل معل�مات ال�المة األح�ائ�ة

  215.0                      ال����ع الف�عي

  
  899.0                      ال����ع

  116.9                       %)13(ت�ال�� دع� ال��امج 

  015.9 1                   ال����ع، ب�وت���ل ق��اج�ة لل�المة األح�ائ�ة
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  ب�وت���ل ناغ��ا ��أن ال���ل وتقاس� ال��افع  -ج�� 

  )ل�ال�ات ال����ةدوالرات ا�آالف (
  

 حلقات ع�ل ل��اء الق�رات
  83.0         2020 عام اإل�ار االس��ات��ي ���ل األجل ل��اء الق�رات ل�ا �ع�

  83.0         ال����ع الف�عي
 ال���اء االس��ار��ن   

  111.0       2020 عام ���ل األجل ل��اء الق�رات ل�ا �ع�اإل�ار االس��ات��ي 
  21.0         )10ال�ادة (اآلل�ة العال��ة ال��ع�دة األ��اف ل�قاس� ال��افع 

  132.0       يع� ال����ع الف
 سف� ال���ف��  

  23.0         أول تق��� واس�ع�اض لفعال�ة ال��وت���ل
  23.0         ال����ع الف�عي

  238.0       ال����ع  
  30.9         %)13(ت�ال�� دع� ال��امج 

  268.9       ال����ع، ب�وت���ل ناغ��ا ��أن ال���ل وتقاس� ال��افع

  
  

 

 دوالرات�آالف (ال��لغ 
 )ال�ال�ات ال����ة

 ال����ع ت�ال�� دع� ال��امج 

 006.8 22 531.8 2 475.0 19 اتفا��ة ال���ع ال���ل�جي

 015.9 1 116.9 899.0 مة األح�ائ�ةالب�وت���ل ق��اج�ة لل�

 268.9 30.9 238.0 ب�وت���ل ناغ��ا

 291.6 23 679.6 2 612.0 20  ال����ع ال�لي
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ل����� م�ار�ة األ��اف  (BZ)ال���ل�ات م� ال��ارد م� ال���وق االس���اني ال��عي ال�اص   -  4ال��ول 
  2020-2019ف��ة لاالتفا��ة ل ةع�ل�في 

 وصف االج��اعات
2019-2020  

  )ال�ال�ات ال����ةدوالرات �آالف (
  االج��اعات  -أوال 

االج��اع العاش� لأل��اف في ب�وت���ل ق��اج�ة، واالج��اع االج��اع ال�ام� ع�� ل��ت�� األ��اف، 
 ال�ا�ع لأل��اف في ب�وت���ل ناغ��ا

1 500.0 

 100.0 األ��اف ��ت��لاج��اعات إقل���ة لل����� لالج��اعات ال���ام�ة 

 200.0 1  )ال�ال� والع��ون وال�ا�ع والع��ون  ناالج��اعا(اله��ة الف���ة لل���رة العل��ة وال�ق��ة وال����ل�ج�ة 

 150.0  )ال�اد� ع��االج��اع (واألح�ام ال���لة بها ) �(8الف��� العامل ال�ف��ح الع���ة ال���� لل�ادة 

 150.0  )االج��اع ال�ال�(اله��ة الف���ة لل��ف�� 

 300.0  �2020ا �ع� اإل�ار لاج��اعات اس���ائ�ة ��أن 

 400.0 3 ال����ع الف�عي لل��ال��

 442.0 ت�ال�� دع� ال��امج   –ثان�ا 

 842.0 3 )ثان�ا+ أوال (م���ع ال��ال�� 

  :مالح�ات
   .��ت�� األ��افل �14/37ق�ر الم�  46إلى  40 م� الفق�ات ان��  /1
وج��ب أف����ا  ،وال��و�ج، )ص��وق ال���ع ال���ل�جي في ال�ا�ان(وال�ا�ان  ،وأل�ان�ا ،ف�ل��ا���ا، و تعه�ات أول�ة م� االت�اد األورو�ي، وح��مات   /2

 .وال��ل�ة ال����ة
  
  

ل����� م�ار�ة ال�ع�ب األصل�ة وال����عات  (VB)ال���وق االس���اني ال��عي ال�اص   -  5ال��ول 
  2020-2019االتفا��ة للف��ة  ةال��ل�ة في ع�ل�

  2020-2019 �صفال
  )ال�ال�ات ال����ةدوالرات �آالف ( 
  

  االج��اعات  -أوال 

 500.0 األصل�ة وال����عات ال��ل�ة ال�ع� لل�ع�ب

 500.0 ال����ع الف�عي

 65.0 ال��امجت�ال�� دع�   - ثان�ا 
 565.0 )ثانیا+ أوال (مجموع التكالیف 
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  20209-2019ال��اه�ات في ال���وق االس���اني التفا��ة ال���ع ال���ل�جي لف��ة ال�����   6ال��ول 

 ��افاأل
ج�ول االش��اكات 

  ف��ةلال�ق�رة ل
2016-2018 

ال��ول ��� أق�ى 
، ال ی�فع أ� 22%

م� أقل ال�ل�ان ن��ا 
 %0.01أك�� م� 

في ال����قة االش��اكات 
كان�ن ال�اني / ی�ای� 1

2019  

في ال����قة االش��اكات 
 كان�ن ال�اني/ ی�ای� 1

2020 

  ال����ع
2019-2020 

 831 1 942 889  0.008 0.006 أفغان��ان

 441 2 256 1 185 1  0.010 0.008 أل�ان�ا

 127 49 284 25 844 23  0.201   0.161 ال��ائ�

 831 1 942 889  0.008 0.006 ان�ورا

 441 2 256 1 185 1  0.010   0.010 انغ�ال

 610 314 296  0.003   0.002 ان��غ�ا و����دا

 184 272 082 140 102 132  1.115   0.892 األرج����

 831 1 942 889  0.008   0.006 أرم���ا

 110 713 008 367 102 346  2.922 2.337 أس��ال�ا

 700 219 070 113 630 106  0.900             0.720 ال���ا

 308 18 423 9 886 8  0.075             0.060 أذر���ان

 272 4 199 2 073 2  0.018             0.014 ج�ر ال�هاما

 426 13 910 6 516 6  0.055             0.044 ال�����

 441 2 256 1 185 1  0.010             0.010 ب�غالد��

 136 2 099 1 037 1  0.009             0.007 ب��ادوس

 088 17 794 8 293 8  0.070             0.056 ب�الروس

 048 270 982 138 065 131  1.106             0.885 بل���ا

 305 157 148  0.001             0.001 بل��

                                                      
: ان��. (2020-2019ج�ول األن��ة ال��قح لف��ة ال�الث س��ات س��� ت���قه، ع�� ن��ه، ل��اب األن��ة ال�ق�رة لف��ة ال����� . 70/245ح�� ق�ار ال����ة العامة لألم� ال����ة   9

en.pdf-cbd-budget-015-2019-https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf.(  

https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf
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 ��افاأل
ج�ول االش��اكات 

  ف��ةلال�ق�رة ل
2016-2018 

ال��ول ��� أق�ى 
، ال ی�فع أ� 22%

م� أقل ال�ل�ان ن��ا 
 %0.01أك�� م� 

في ال����قة االش��اكات 
كان�ن ال�اني / ی�ای� 1

2019  

في ال����قة االش��اكات 
 كان�ن ال�اني/ ی�ای� 1

2020 

  ال����ع
2019-2020 

 915 471 444  0.004             0.003 ب��

 305 157 148  0.001             0.001 ب�تان

 662 3 885 1 777 1  0.015             0.012 )ال��ع�دة الق�م�ات –ة دول(ا ب�ل���

 967 3 042 2 925 1  0.016             0.013 ال��س�ة واله�س�

 272 4 199 2 073 2  0.018             0.014 ب�ت��انا

 546 166 1 373 600 173 566  4.779             3.823 ال��از�ل

 849 8 554 4 295 4  0.036             0.029 ال�المدار  - ب�ونا�

 731 13 067 7 664 6  0.056             0.045 بلغار�ا

 221 1 628 592  0.005             0.004 ب�ر���ا فاس�

 305 157 148  0.001             0.001 ب�رون��

 305 157 148  0.001             0.001 كاب� ف��د�

 221 1 628 592  0.005             0.004 ك���د�ا

 051 3 570 1 481 1  0.013             0.010 ال�ام��ون 

 311 891 720 458 590 432  3.652             2.921 ك��ا

 305 157 148  0.001             0.001 ىف����ا ال�س�أج�ه�ر�ه 

 526 1 785 740  0.006             0.005 ت�اد

 750 121 660 62 091 59  0.499             0.399 ش�لي

 005 417 2 932 243 1 073 173 1  9.902             7.921 ال���

 255 98 568 50 687 47  0.403             0.322 ك�ل�م��ا

 305 157 148  0.001             0.001 ج�ر الق��

 831 1 942 889  0.008             0.006 ال��نغ�
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 ��افاأل
ج�ول االش��اكات 

  ف��ةلال�ق�رة ل
2016-2018 

ال��ول ��� أق�ى 
، ال ی�فع أ� 22%

م� أقل ال�ل�ان ن��ا 
 %0.01أك�� م� 

في ال����قة االش��اكات 
كان�ن ال�اني / ی�ای� 1

2019  

في ال����قة االش��اكات 
 كان�ن ال�اني/ ی�ای� 1

2020 

  ال����ع
2019-2020 

 305 157 148  0.001             0.001 ج�ر ��ك

 342 14 381 7 961 6  0.059             0.047 ك�س�ار��ا

 746 2 413 1 333 1  0.011             0.009 ك�ت د�ف�ار

 209 30 547 15 662 14  0.124             0.099 ك�وات�ا

 834 19 208 10 626 9  0.081             0.065 ك��ا

 121 13 753 6 368 6  0.054             0.043 ق��ص

 968 104 023 54 945 50  0.430             0.344 ا�ت���

 526 1 785 740  0.006             0.005 ج�ه�ر�ه ��ر�ا ال�ع��ة ال���ق�ا��ة

 441 2 256 1 185 1  0.010             0.008 ج�ه�ر�ه ال��نغ� ال���ق�ا��ة

 201 178 713 91 488 86  0.730             0.584 ال�ان��ك

 305 157 148  0.001             0.001 ج���تي

 305 157 148  0.001             0.001 دوم����ا

 036 14 224 7 812 6  0.058             0.046 �ة��ه�ر�ة ال�وم����ال

 444 20 522 10 922 9  0.084             0.067 إك�ادور

 381 46 870 23 511 22  0.190             0.152 م��

 272 4 199 2 073 2  0.018             0.014 ال�لفادور

 441 2 256 1 185 1  0.010             0.010 غ���ا االس��ائ�ة

 305 157 148  0.001             0.001 ر����اإ

 595 11 968 5 628 5  0.048             0.038  إس��ن�ا

 610 314 296  0.003             0.002  اس�ات��ي

 441 2 256 1 185 1  0.010             0.010 ث����اإ
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 ��افاأل
ج�ول االش��اكات 

  ف��ةلال�ق�رة ل
2016-2018 

ال��ول ��� أق�ى 
، ال ی�فع أ� 22%

م� أقل ال�ل�ان ن��ا 
 %0.01أك�� م� 

في ال����قة االش��اكات 
كان�ن ال�اني / ی�ای� 1

2019  

في ال����قة االش��اكات 
 كان�ن ال�اني/ ی�ای� 1

2020 

  ال����ع
2019-2020 

 215 610 052 314 163 296  2.500               االت�اد األورو�ي

 915 471 444  0.004             0.003 ���ي

 143 139 611 71 532 67  0.570             0.456 ف�ل��ا

 670 482 1 068 763 601 719  6.074             4.859 ف�ن�ا

 187 5 670 2 518 2  0.021             0.017 غاب�ن 

 305 157 148  0.001             0.001 غام��ا

 441 2 256 1 185 1  0.010             0.008 ج�رج�ا

 532 949 1 343 003 1 189 946  7.987             6.389 أل�ان�ا

 882 4 513 2 370 2  0.020             0.016 غانا

 720 143 967 73 754 69  0.589             0.471 ال��نان

 305 157 148  0.001             0.001 غ���ادا

 544 8 397 4 147 4  0.035             0.028 �ات��االغ

 610 314 296  0.003             0.002 غ���ا

 305 157 148  0.001             0.001 ب��او - غ���ا

 610 314 296  0.003             0.002 ��انا

 915 471 444  0.004             0.003 های�ي

 441 2 256 1 185 1  0.010             0.008 ه��وراس

 127 49 284 25 844 23  0.201             0.161 ه�غار�ا

 018 7 612 3 406 3  0.029             0.023 أ��ل��ا

 887 224 740 115 147 109  0.921             0.737 اله��

 790 153 149 79 641 74  0.630             0.504 اإن�ون���
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 ��افاأل
ج�ول االش��اكات 

  ف��ةلال�ق�رة ل
2016-2018 

ال��ول ��� أق�ى 
، ال ی�فع أ� 22%

م� أقل ال�ل�ان ن��ا 
 %0.01أك�� م� 

في ال����قة االش��اكات 
كان�ن ال�اني / ی�ای� 1

2019  

في ال����قة االش��اكات 
 كان�ن ال�اني/ ی�ای� 1

2020 

  ال����ع
2019-2020 

 720 143 967 73 754 69  0.589             0.471 )اإلسالم�ة -  ج�ه�ر�ه(إی�ان 

 363 39 258 20 104 19  0.161             0.129 الع�اق

 222 102 609 52 612 49  0.419             0.335 أی�ل��ا

 210 131 528 67 682 63  0.538             0.430 إس�ائ�ل

 661 143 1 594 588 066 555  4.685             3.748 إ��ال�ا

 746 2 413 1 333 1  0.011             0.009 جاما��ا

 744 953 2 169 520 1 575 433 1  12.101           9.680 ال�ا�ان

 103 6 141 3 962 2  0.025             0.020 األردن

 282 58 995 29 286 28  0.239             0.191 كازاخ��ان

 492 5 827 2 666 2  0.023             0.018 ك���ا

 305 157 148  0.001             0.001 سك����ا

 965 86 757 44 208 42  0.356             0.285 ال����

 610 314 296  0.003             0.002 ق��غ��س�ان

 915 471 444  0.004             0.003 ج�ه�ر�ه الو ال���ق�ا��ة ال�ع��ة

 257 15 852 7 405 7  0.063             0.050 الت��ا

 036 14 224 7 812 6  0.058             0.046 ل��ان

 305 157 148  0.001             0.001 ل���ت�

 305 157 148  0.001             0.001 ل����ا

 142 38 630 19 512 18  0.156             0.125 ل���ا

 136 2 099 1 037 1  0.009             0.007 ����ای��ل�

 970 21 307 11 663 10  0.090             0.072 ل��ان�ا
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 ��افاأل
ج�ول االش��اكات 

  ف��ةلال�ق�رة ل
2016-2018 

ال��ول ��� أق�ى 
، ال ی�فع أ� 22%

م� أقل ال�ل�ان ن��ا 
 %0.01أك�� م� 

في ال����قة االش��اكات 
كان�ن ال�اني / ی�ای� 1

2019  

في ال����قة االش��اكات 
 كان�ن ال�اني/ ی�ای� 1

2020 

  ال����ع
2019-2020 

 529 19 051 10 478 9  0.080             0.064 �غل����

 915 471 444  0.004             0.003 م�غ�ق�

 610 314 296  0.003             0.002 مالو� 

 255 98 568 50 687 47  0.403             0.322 مال���ا

 610 314 296  0.003             0.002 مل���

 915 471 444  0.004             0.003 مالي

 882 4 513 2 370 2  0.020             0.016 ةمال�

 305 157 148  0.001             0.001 ج�ر مارشال

 610 314 296  0.003             0.002 م�ر��ان�ا

 662 3 885 1 777 1  0.015             0.012 م�ر����س

 874 437 356 225 519 212  1.794             1.435 ال�����

 305 157 148  0.001             0.001 )ال��ح�ة - وال�ات(م���ون���ا 

 051 3 570 1 481 1  0.013             0.010 م�ناك�

 526 1 785 740  0.006             0.005 م�غ�ل�ا

 221 1 628 592  0.005             0.004 س�دال��ل األ

 477 16 480 8 997 7  0.068             0.054 ال�غ�ب

 221 1 628 592  0.005             0.004 م�زام���

 441 2 256 1 185 1  0.010             0.010 م�ان�ار

 051 3 570 1 481 1  0.013             0.010 نام���ا

 305 157 148  0.001             0.001 ناورو

 831 1 942 889  0.008             0.006 ن��ال
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 ��افاأل
ج�ول االش��اكات 

  ف��ةلال�ق�رة ل
2016-2018 

ال��ول ��� أق�ى 
، ال ی�فع أ� 22%

م� أقل ال�ل�ان ن��ا 
 %0.01أك�� م� 

في ال����قة االش��اكات 
كان�ن ال�اني / ی�ای� 1

2019  

في ال����قة االش��اكات 
 كان�ن ال�اني/ ی�ای� 1

2020 

  ال����ع
2019-2020 

 216 452 737 232 479 219  1.853             1.482 ه�ل��ا

 777 81 087 42 690 39  0.335             0.268 ن��ز�ل��ا

 221 1 628 592  0.005             0.004 �اغن��ارا 

 610 314 296  0.003             0.002 ال����

 774 63 822 32 952 30  0.261             0.209 ن�����ا

 305 157 148  0.001             0.001 ن��� 

 063 259 329 133 734 125  1.061             0.849 ال��و�ج

 481 34 746 17 735 16  0.141             0.113 ُ    ع �ان

 378 28 605 14 773 13  0.116             0.093 �اك��ان

 305 157 148  0.001             0.001 �االو

 375 10 339 5 035 5  0.043             0.034 ب��ا

 221 1 628 592  0.005             0.004 �اب�ا غ���ا ال��ی�ة

 272 4 199 2 073 2  0.018             0.014 �ا�غ�ارا 

 499 41 358 21 141 20  0.170             0.136 ب��و

 348 50 912 25 436 24  0.206             0.165 الفل���

 622 256 073 132 549 124  1.051             0.841 ب�ل��ا

 614 119 561 61 054 58  0.490             0.392 ال��تغال

 082 82 244 42 838 39  0.336             0.269 ق��

 178 622 209 320 969 301  2.549             2.039 ج�ه�ر�ه ��ر�ا

 221 1 628 592  0.005             0.004 ج�ه�ر�ه م�ل�وفا

 146 56 896 28 250 27  0.230             0.184 رومان�ا
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 ��افاأل
ج�ول االش��اكات 

  ف��ةلال�ق�رة ل
2016-2018 

ال��ول ��� أق�ى 
، ال ی�فع أ� 22%

م� أقل ال�ل�ان ن��ا 
 %0.01أك�� م� 

في ال����قة االش��اكات 
كان�ن ال�اني / ی�ای� 1

2019  

في ال����قة االش��اكات 
 كان�ن ال�اني/ ی�ای� 1

2020 

  ال����ع
2019-2020 

 269 942 947 484 322 457  3.860             3.088 االت�اد ال�وسي

 610 314 296  0.003             0.002 روان�ا

 305 157 148  0.001             0.001 �سان� ���� ون�ف

 305 157 148  0.001             0.001 سان� ل�س�ا

 305 157 148  0.001             0.001 سان� ف���� وج�ر غ���ادی�

 305 157 148  0.001             0.001 سام�ا

 915 471 444  0.004             0.003 سان مار���

 305 157 148  0.001             0.001 مي و�������ي� سان ت

 689 349 970 179 719 169  1.433             1.146 ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة

 526 1 785 740  0.006             0.005 ال��غال

 764 9 025 5 739 4  0.040             0.032 ص���ا

 305 157 148  0.001             0.001 س���ل

 305 157 148  0.001             0.001 س��ال��ن 

 397 136 198 70 199 66  0.559             0.447 س�غاف�رة

 822 48 127 25 695 23  0.200             0.160 سل�فاك�ا

 632 25 192 13 440 12  0.105             0.084 سل�ف���ا

 305 157 148  0.001             0.001 ج�ر سل��ان

 305 157 148  0.001             0.001 ال��مال

 071 111 163 57 907 53  0.455             0.364 أف����اج��ب 

 915 471 444  0.004             0.003 ج��ب ال��دان

 454 745 654 383 800 361  3.054             2.443 إس�ان�ا
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 ��افاأل
ج�ول االش��اكات 

  ف��ةلال�ق�رة ل
2016-2018 

ال��ول ��� أق�ى 
، ال ی�فع أ� 22%

م� أقل ال�ل�ان ن��ا 
 %0.01أك�� م� 

في ال����قة االش��اكات 
كان�ن ال�اني / ی�ای� 1

2019  

في ال����قة االش��اكات 
 كان�ن ال�اني/ ی�ای� 1

2020 

  ال����ع
2019-2020 

 459 9 868 4 591 4  0.039             0.031 س�� الن�ا

 136 2 099 1 037 1  0.009             0.007 دوله فل����

 441 2 256 1 185 1  0.010             0.010 ال��دان

 831 1 942 889  0.008             0.006 س�ر��ام

 713 291 132 150 580 141  1.195             0.956 ال����

 858 347 028 179 830 168  1.425             1.140 س����ا

 323 7 769 3 554 3  0.030             0.024 ال��ر�ةال��ه�ر�ة الع���ة 

 221 1 628 592  0.005             0.004 �اج����ان

 795 88 699 45 096 43  0.364             0.291 تایل��

 136 2 099 1 037 1  0.009             0.007 ال�ا�قة ج�ه�ر�ه مق�ون�ا ال��غ�سال��ة

 915 471 444  0.004             0.003 ل���ي -ت���ر

 305 157 148  0.001             0.001 ت�غ�

 305 157 148  0.001             0.001 ت�نغا

 375 10 339 5 035 5  0.043             0.034 �غ�اد وت��ا���ت� 

 544 8 397 4 147 4  0.035             0.028 ت�ن�

 631 310 869 159 762 150  1.273             1.018 ت���ا

 934 7 083 4 851 3  0.033             0.026 ت���ان��ان

 305 157 148  0.001             0.001 ت�فال�

 441 2 256 1 185 1  0.010             0.009 اوغ��ا

 429 31 175 16 254 15  0.129             0.103 أو��ان�ا

 304 184 854 94 450 89  0.755             0.604 اإلمارات الع���ة ال����ة
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 ��افاأل
ج�ول االش��اكات 

  ف��ةلال�ق�رة ل
2016-2018 

ال��ول ��� أق�ى 
، ال ی�فع أ� 22%

م� أقل ال�ل�ان ن��ا 
 %0.01أك�� م� 

في ال����قة االش��اكات 
كان�ن ال�اني / ی�ای� 1

2019  

في ال����قة االش��اكات 
 كان�ن ال�اني/ ی�ای� 1

2020 

  ال����ع
2019-2020 

 835 361 1 880 700 955 660  5.579             4.463 ی�ل��ا ال��ال�ةأال��ل�ة ال����ة ل����ان�ا الع��ي و 

 441 2 256 1 185 1  0.010             0.010 ج�ه�ر�ه ت��ان�ا ال����ة

 106 24 406 12 700 11  0.099 0.079 �ا�غاورو 

 018 7 612 3 406 3  0.029 0.023 أوز����ان

 305 157 148  0.001 0.001 فان�ات�

 234 174 671 89 563 84  0.714 0.571 )ال��ل�فار�ة –ج�ه�ر�ة ( ف��و�ال

 698 17 108 9 590 8  0.073   0.058 ف��� نام

 441 2 256 1 185 1  0.010 0.010 ال���

 136 2 099 1 037 1  0.009 0.007 زام��ا

 221 1 628 592  0.005 0.004 زم�اب�� 

 604 408 24 092 562 12 512 846 11  100  78.009 ����عال
  

_________  


