
 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي مؤتمر األطراف في االتفاقية
 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في

 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم
 ناشئة عن استخدامهاالعادل والمنصف للمنافع ال

 الثانياالجتماع 
 2016ديسمبر/كانون األول  17-4كانكون، المكسيك، 

 من جدول األعمال 9البند 
 

 ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع بروتوكول األطراف فياعتماد مقرر من ِقبل 
 

 متكامل لألمانة العمل اليزانية برنامج م  .2/13
 ،المنافعتقاسم و اع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول إن مؤتمر األطراف العامل كاجتم

 7/7، وكيييذلك المقيييرر اف فيييي اتيا ييييو التنيييوع البيوليييوجيلميييؤتمر األطييير  12/32والمقيييرر ، 1/13إليييق مقيييرر   إذ يشيييير
 ؛مو األحياييولسالل رطاجنو بروتوكول ألطراف في لاجتماع كالصادر عن مؤتمر األطراف العامل 

لسالمو األحياييو لميزانيو التيا يو التنوع البيولوجي وبروتوكول  رطاجنو و متكامل عمل رنامج اعتماد ب يقرر .1
 ؛وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

نسبو بجميع تكاليف خدمات األمانو بين االتيا يو وبروتوكول  رطاجنو وبروتوكول ناغويا  تقاسم قرر أيضاي .2
 ؛2018-2017ليترة السنتين  8:16:76

 التي تقدر بنحو بشأن الحصول وتقاسم المنافع ( لبروتوكول ناغوياBB) علق ميزانيو برنامجيو أساسيو يوافق .3
في المايو من الميزانيو  8، وهو ما يمثل 2018لعام  أمريكيدوالر  1,503,500نحو و  2017لعام  أمريكيدوالر  1,468,900

التيا يو ل 2018لعام أمريكي دوالر  18,794,200نحو و  2017لعام دوالر أمريكي  18,361,600البالغو المتكاملو 
 أدنا ؛ ب 1أ و 1ولين ، لألغراض المبينو في الجدينوالبروتوكول
 أدنا ؛ - 3 علق النحو الوارد في الجدول 2018و 2017 يجدول األنصبو المقررة لقسمو نيقات عام يعتمد .4
ليشمل جميع األطراف  2018 لعام جدول األنصبو حجم تعديلبلألمين التنييذي علق أساس استثنايي  يأذن .5

 ؛2017 /كانون األولديسمبر 31في أو  بل  النياذبروتوكول ناغويا حيز سيبدأ فيها دخول التي 
التيا يو الموافق عليها لدمج الصناديق االستيمانيو للمساهمات الطوعيو اإلضافيو لدعم األنشطو  تأييد يقرر .6
في هذا و واحد، صك ( بحيث يمكن استخدام الموارد للمشاريع التي تستهدف أكثر من BXو، BHو، BEها )يوبروتوكول

                                                           

 2017فبراير/شباط  15يد إصدارها ألسباب فنية في أُع  
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المدير التنييذي لبرنامج  ويطلب إلق، BEجديدة لألنشطو في الصندوق االستيماني إيداع المساهمات الطوعيو القرر يالصدد، 
"الصندوق  ليصبح غيير اسم الصندوق االستيماني المدمجتعلق ألمم المتحدة للبييو اموافقو جمعيو  التماساألمم المتحدة للبييو 

 ؛ها"يبروتوكولا يو التنوع البيولوجي و التي الموافق عليهاألنشطو اإلضافيو لاالستيماني الطوعي الخاص للمساهمات في دعم 

ضافيو لدعم األنشطو اإلطوعيو التقديرات التمويل للصندوق االستيماني الطوعي الخاص للمساهمات ب يقر .7
المدرجو في  2020-2017( لليترة BXلبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع )الصندوق االستيماني  الموافق عليها

 أدنا ؛الوارد  2الجدول 
الموافق الخاص للمساهمات الطوعيو اإلضافيو لدعم األنشطو االستيماني الطوعي أن الصندوق  يالحظ .8

 1 ابتدأ منلمدة أربع سنوات   ( ينبغي تمديدBX)الصندوق االستيماني تقاسم المنافع و  لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول عليها
اإلغالق اإلداري  بإجراء عمليوألمين التنييذي لللسماح  2021 /كانون األولديسمبر 31 حتقو  2018 /كانون الثانييناير

علق مم المتحدة للبييو موافقو جمعيو األ التماسللبييو المدير التنييذي لبرنامج األمم المتحدة  ويطلب إلقللصندوق االستيماني، 
 ؛هذا التمديد
 .لمؤتمر األطراف 13/32للمقرر  47و 24و 20إلق  6؛ 4 اليقراتعلق أن يطبق ما يلزم من تغيير  يقرر .9

 

 لفترة السنتين تهامتكاملة للصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوال الميزانية فترة السنتين    أ. 1الجدول 
2017-2018 

 المجموع 2018 2017 النيقات
)بآالف الدوالرات 

 األمريكيو(
 

)بآالف الدوالرات 
 األمريكيو(

 

)بآالف الدوالرات 
 األمريكيو(

 
.أوال     البرامج 

 4,329.3 2,215.1 2,114.2 مكتب األمين التنييذي 
 10,409.5 5,252.6 5,156.9 الدعم العلمي والسياساتي 
 4,155.9 2,098.8 2,057.1 دعم التعميم والتعاون والترويج 
 6,160.9 3,322.7 2,838.2 دعم التنييذ 
 7,716.9 3,742.9 3,974.1 خدمات إداريو وماليو وخدمات المؤتمرات 
(المجموع الفرعي )أوال   16,140.5 16,632.1 32,772.5 
%(13رسم دعم البرنامج ) ثانيا.   2,098.3 2,162.2 4,260.4 
 37,033.0 18,794.2 18,238.8 المجموع الكلي للنفقات )أوال + ثانيا( 
 122.8  122.8 احتياطي رأس المال العامل ثالثا.

 37,155.8 18,794.2 18,361.6 المجموع الكلي للنفقات )ثانيا + ثالثا( 
%(8حصو بروتوكول ناغويا من الميزانيو المتكاملو )   1,468.9 1,503.5 2,972.5 
%(8تجديد رأس المال العامل من االحتياطي )   (9.8)  (9.8) 
%(8أ ل مساهمو من البلد المضيف )   (98.1) (98.5) (196.6) 
%(8المبالغ المجنبو المخصصو لألمين التنييذي لليونيب )   (12.0) (19.6) (31.6) 
%(8) أ ل اإلدخارات من األعوام السابقو   (47.8) (47.9) (95.7) 
 2,638.8 1,337.5 1,301.3 صافي المجموع )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف( 
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      لفترة السنتين متكاملة للصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوالتهاالميزانية فترة السنتين    .ب 1الجدول 
 )حسب أوجه اإلنفاق( 2017-2018

 
 2017 النيقات 

دوالرات )بآالف ال
 األمريكيو(

 

2018 
)بآالف الدوالرات 

 األمريكيو(
 

Total 
)بآالف الدوالرات )

 األمريكيو(
 

 22,915.4 11,586.0 11,329.4 تكاليف الموظيين ألف. 
 365.0 215.0 150.0 اجتماعات المكتب باء.
 850.0 400.0 450.0 السير في مهام رسميو جيم
 150.0 75.0 75.0 االستشاريون/عقود من الباطن دال.
 3,433.6 2,016.8 1,416.8 3/1 /2 /االجتماعات  هاء.
 100.0 50.0 50.0 مواد التوعيو العامو واو.
 200.0 100.0 100.0 المساعدة المؤ تو/العمل اإلضافي زاي

 2,497.3 1,257.6 1,239.7 اإليجارات والتكاليف ذات الصلو حاء.

 1,706.2 726.6 979.6 مصروفات التشغيل العامو طاء.
 10.0 5.0 5.0 التدريب ياء.

 415.0 135.0 280.0 اجتماعات الخبراء كاف.
غرفو تبادل المعلومات بشأن السالمو  نترجمو الموا ع الشبكيو لكل م الم.

تبادل المعلومات  (، وغرفةBCH/CHMتبادل المعلومات ) آليواألحياييو/ 
 (ABS CHبشأن الحصول وتقاسم المنافع )

65.0 65.0 130.0 

 32,772.5 16,632.1 16,140.5 المجموع الفرعي )أوال( 
%13رسم دعم البرنامج  ثانيا  2,098.3 2,162.2 4,260.4 
 37,033.0 18,794.2 18,238.8 المجموع الكلي للنفقات )أوال + ثانيا( 
 122.8  122.8 احتياطي رأس المال العامل ثالثا.
يا + ثالثا(المجموع الكلي للنفقات )ثان   18,361.6 18,794.2 37,155.8 
%(8حصو بروتوكول ناغويا من الميزانيو المتكاملو )   1,468.9 1,503.5 2,972.5 
%(8تجديد رأس المال العامل من االحتياطي )   (9.8)  (9.8) 
%(8أ ل مساهمو من البلد المضيف )   (98.1) (98.5) (196.6) 
%(8ن التنييذي لليونيب )المبالغ المجنبو المخصصو لألمي   (12.0) (19.6) (31.6) 
%(8من األعوام السابقو ) استخدام لالحتياطات أ ل   (47.8) (47.9) (95.7) 
 2,638.8 1,337.5 1,301.3 صافي المجموع )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف( 

 :واالجتماعات ذات األولويو التي سيتم تمويلها من الميزانيو األساسي /1

 )ي( واألحكام المتصلو بها 8االجتماع العاشر لليريق العامل المخصص المعني بالمادة 

 االجتماعان الحادي والعشرون والثاني والعشرون للهييو اليرعيو للمشورة العلميو والتقنيو

 االجتماع الثاني للهييو اليرعيو للتنييذ

جتماع التاسع لألطراف في بروتوكول  رطاجنو للسالمو األحياييو/ االجتماع الثالث لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف في االتيا يو/ اال
 الذي سيعقد بالتعا ب. الحصول وتقاسم المنافع
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. واالجتماع لثاني والعشرون للهييو 2017بالتعا ب في عام  أيام( 3) 10 –)ي( 8أيام(. المادة  3والتقنيو )االجتماع الحادي والعشرون للهييو اليرعيو للمشورة العلميو   /2

 2018أيام( بالتعا ب في عام  5أيام(، االجتماع الثاني للهييو اليرعيو للتنييذ ) 6اليرعيو للمشورة العلميو والتقنيو )

اع التاسع لألطراف في بروتوكول  رطاجنو للسالمو األحياييو، واالجتماع تقسم الميزانيو الخاصو بكل من االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف في االتيا يو، واالجتم  /3
 .سنتي فترة السنتينالثالث لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بالتساوي بين 
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   اضافية لدعم ( للمساهمات الطوعية اإلBXاالحتياجات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص )   .2الجدول 
 2020-2017 لفترة السنتينلبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع  الموافق عليهااألنشطة 

 )بآالف الدوالرات األمريكيو(
 أوال. الوصف

 
       2017-2020 

  بناء القدراتبشأن حلقات عمل  .1
   الدعم العلمي والسياساتيشعبة        

  ول وتقاسم المنافع والمعرفة التقليديةوحدة الحص              
 20.0 غرفو تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع              
 840.0 األطر القانونيو لتنييذ بروتوكول ناغويا              

 150.0 تنييذ بروتوكول ناغويا              
 28.0 الحصول وتقاسم المنافعة التوعيو بشأن تدريب اإلعالميين ونشر أدوات زياد              

  االستشاريون .2
  الدعم العلمي والسياساتيشعبة        

  الحصول وتقاسم المنافع والمعرفة التقليديةوحدة           
 40.0 شبكو اإلنترنت العالميو بشأن  انون التنوع البيولوجي          

 100.0 وكول ناغوياوضع أطر  انونيو لتنييذ بروت         
 20.0 ممارسات الحصول وتقاسم المنافع والخبرات في المجموعات خارج الوضع الطبيعي         
 20.0 بروتوكول ناغويالمراجعو و تقييم  عمليو تحليل المعلومات ألول         
 30.0 تسلسل المعلومات الر ميو بشأن الموارد الوراثيو         

 20.0 معايير صك دولي متخصص للحصول وتقاسم المنافع دراسو عن         
  سفر الموظفين .3

  الدعم العلمي والسياساتيشعبة       
  الحصول وتقاسم المنافع والمعرفة التقليديةوحدة          

 60.0 غرفو تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع         
  المنشورات .4

  ي والسياساتيالدعم العلمشعبة       
  الحصول وتقاسم المنافع والمعرفة التقليديةوحدة          

 20.0 غرفو تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع         
 2.0 الحصول وتقاسم المنافعتدريب اإلعالميين ونشر أدوات زيادة التوعيو بشأن          

  
  
  
  

 1,350.0 المجموع الفرعي أوال

 175.5 %(13ثانيا.  تكاليف دعم البرنامج )
 1,525.5 المجموع الكلي )أوال + ثانيا(
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 2018-2017 لفترة السنتينناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع  لبروتوكول.   المساهمات في الصندوق االستئماني 3الجدول 

 البلد العضو

 
جدول األمم 

المتحدة لألنصبو 
م المقررة لعا

)في  2017
 المايو(

الجدول بحد أ صق 
%، أ ل البلدان نموا 22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )في المايو(

 1المساهمات في 
يناير/كانون الثاني 

2017 

جدول األمم المتحدة 
لألنصبو المقررة 

)في  2017لعام 
 المايو(

الجدول بحد أ صق 
%، أ ل البلدان 22

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 و()في الماي

 1المساهمات في 
يناير/كانون الثاني 

2018 

 
مجموع المساهمات في 

  2018-2017عام 
 بالدوالر األمريكي

  531  266  0.020  0.008  266  0.020  0.008 ألبانيا

  66  66  0.005  0.002    0.002 أنتيغوا وبربودا*

  29,656  29,656  2.217  0.892    0.892 األرجنتين*

  3,720  1,862  0.139  0.056  1,859  0.143  0.056 بيالروس

  58,796  29,423  2.200  0.885  29,373  2.257  0.885 بلجيكا

  199  100  0.007  0.003  100  0.008  0.003 بنين

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 بوتان

بولييييييييييا )دوليييييييو متعيييييييددة 
 *القوميات(

0.012    0.012  0.030  399  399  

  930  465  0.035  0.014  465  0.036  0.014 بوتسوانا

  2,990  1,496  0.112  0.045  1,494  0.115  0.045 بلغاريا

  266  133  0.010  0.004  133  0.010  0.004 بوركينا فاسو

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 بوروندي

  266  133  0.010  0.004  133  0.010  0.004 كمبوديا

  332  332  0.025  0.010    0.010 *نالكاميرو 

  526,244  263,344  19.689  7.921  262,900  20.203  7.921 الصين

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 جزر القمر

  399  199  0.015  0.006  199  0.015  0.006 الكونغو
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 البلد العضو

 
جدول األمم 

المتحدة لألنصبو 
م المقررة لعا

)في  2017
 المايو(

الجدول بحد أ صق 
%، أ ل البلدان نموا 22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )في المايو(

 1المساهمات في 
يناير/كانون الثاني 

2017 

جدول األمم المتحدة 
لألنصبو المقررة 

)في  2017لعام 
 المايو(

الجدول بحد أ صق 
%، أ ل البلدان 22

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 و()في الماي

 1المساهمات في 
يناير/كانون الثاني 

2018 

 
مجموع المساهمات في 

  2018-2017عام 
 بالدوالر األمريكي

  598  299  0.022  0.009  299  0.023  0.009 كوت دييوار

  6,577  3,291  0.246  0.099  3,286  0.253  0.099 كرواتيا

  4,318  2,161  0.162  0.065  2,157  0.166  0.065 كوبا

  22,854  11,437  0.855  0.344  11,417  0.877  0.344 جمهوريو التشيك

جمهورييييييييييييييييييو الكونغيييييييييييييييييو 
 الديمو راطيو

0.008  0.010  130  0.008  0.010  134  264  

  38,799  19,416  1.452  0.584  19,383  1.490  0.584 الدنمارك

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 جيبوتي

  3,056  1,529  0.114  0.046  1,527  0.117  0.046 جمهوريو الدومنيكان

  10,098  5,053  0.378  0.152  5,045  0.388  0.152 مصر

  264  134  0.010  0.010  130  0.010  0.010 أثيوبيا

  65,969  33,437  2.500  0.000  32,532  2.500  اإلتحاد األوربي

  199  100  0.007  0.003  100  0.008  0.003 فيجي

  30,295  15,160  1.133  0.456  15,135  1.163  0.456 فنلندا

  322,815  161,544  12.078  4.859  161,271  12.393  4.859 فرنسا

  1,129  565  0.042  0.017  564  0.043  0.017 الغابون

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 غامبيا

  424,463  212,411  15.881  6.389  212,052  16.296  6.389 ألمانيا

  1,860  931  0.070  0.028  929  0.071  0.028 غواتيماال
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 البلد العضو

 
جدول األمم 

المتحدة لألنصبو 
م المقررة لعا

)في  2017
 المايو(

الجدول بحد أ صق 
%، أ ل البلدان نموا 22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )في المايو(

 1المساهمات في 
يناير/كانون الثاني 

2017 

جدول األمم المتحدة 
لألنصبو المقررة 

)في  2017لعام 
 المايو(

الجدول بحد أ صق 
%، أ ل البلدان 22

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 و()في الماي

 1المساهمات في 
يناير/كانون الثاني 

2018 

 
مجموع المساهمات في 

  2018-2017عام 
 بالدوالر األمريكي

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 غينيا

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 غينيا بيساو

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 غيانا

  531  266  0.020  0.008  266  0.020  0.008 هندوراس

  10,696  5,353  0.400  0.161  5,344  0.411  0.161 اليونان

  48,964  24,503  1.832  0.737  24,461  1.880  0.737 الهند

  33,484  16,756  1.253  0.504  16,728  1.285  0.504 أندونيسيا

  1,329  665  0.050  0.020  664  0.051  0.020 األردن

  12,689  6,350  0.475  0.191  6,339  0.487  0.191 كازاخستان

  1,196  598  0.045  0.018  597  0.046  0.018 كينيا

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002  رغيزستان

جمهورييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو الو 
 الديمقراطيو الشعبيو

0.003  0.008  100  0.003  0.007  100  199  

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 ليسوتو

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 ليبيريا

  2,128  2,128  0.159  0.064    0.064 لوكسمبورغ*

  199  100  0.007  0.003  100  0.008  0.003 مدغشقر

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 مالوي

  199  100  0.007  0.003  100  0.008  0.003 مالي
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 البلد العضو

 
جدول األمم 

المتحدة لألنصبو 
م المقررة لعا

)في  2017
 المايو(

الجدول بحد أ صق 
%، أ ل البلدان نموا 22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )في المايو(

 1المساهمات في 
يناير/كانون الثاني 

2017 

جدول األمم المتحدة 
لألنصبو المقررة 

)في  2017لعام 
 المايو(

الجدول بحد أ صق 
%، أ ل البلدان 22

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 و()في الماي

 1المساهمات في 
يناير/كانون الثاني 

2018 

 
مجموع المساهمات في 

  2018-2017عام 
 بالدوالر األمريكي

  532  532  0.040  0.016    0.016 مالطا*

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 جزر مارشال

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 موريتانيا

  797  399  0.030  0.012  398  0.031  0.012 موريشيوس

  95,336  47,708  3.567  1.435  47,628  3.660  1.435 المكسيك

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 ميكرونيزيا )واليات(

  332  166  0.012  0.005  166  0.013  0.005 منغوليا

  266  133  0.010  0.004  133  0.010  0.004 موزمبيق

  264  134  0.010  0.010  130  0.010  0.010 ميانمار

  664  332  0.025  0.010  332  0.026  0.010 ناميبيا

  98,459  49,271  3.684  1.482  49,188  3.780  1.482 هولندا

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 النيجر

  56,405  28,226  2.110  0.849  28,179  2.165  0.849 النرويج

  6,179  3,092  0.231  0.093  3,087  0.237  0.093 باكستان

  2,259  1,130  0.085  0.034  1,128  0.087  0.034 مابن

  9,035  4,521  0.338  0.136  4,514  0.347  0.136 بيرو

  10,962  5,486  0.410  0.165  5,476  0.421  0.165 اليلبين

  266  133  0.010  0.004  133  0.010  0.004 جمهوريو مولدوفا

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 رواندا
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 البلد العضو

 
جدول األمم 

المتحدة لألنصبو 
م المقررة لعا

)في  2017
 المايو(

الجدول بحد أ صق 
%، أ ل البلدان نموا 22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )في المايو(

 1المساهمات في 
يناير/كانون الثاني 

2017 

جدول األمم المتحدة 
لألنصبو المقررة 

)في  2017لعام 
 المايو(

الجدول بحد أ صق 
%، أ ل البلدان 22

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 و()في الماي

 1المساهمات في 
يناير/كانون الثاني 

2018 

 
مجموع المساهمات في 

  2018-2017عام 
 بالدوالر األمريكي

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 ساموا

  264  134  0.010  0.005  130  0.010  0.005 السنغال

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 سيشيل

  33  33  0.002  0.001    0.001 سيرا ليون*

  10,630  5,319  0.398  0.160  5,310  0.408  0.160 سلوفاكيا

  24,183  12,102  0.905  0.364  12,081  0.928  0.364 جنوب أفريقيا

  162,304  81,221  6.073  2.443  81,084  6.231  2.443 إسبانيا

  264  134  0.010  0.010  130  0.010  0.010 سودانال

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 سوازيالند

  63,513  31,783  2.376  0.956  31,730  2.438  0.956 السويد

  75,738  37,901  2.834  1.140  37,837  2.908  1.140 سويسرا

الجمهورييييييييييييييييو العربييييييييييييييييو 
 السوريو

0.024  0.061  797  0.024  0.060  798  1,594  

  266  133  0.010  0.004  133  0.010  0.004 طاجيكستان

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 توغو

  264  134  0.010  0.009  130  0.010  0.009 أوغندا

  40,128  20,081  1.501  0.604  20,047  1.541  0.604 اإلمارات العربيو المتحدة

المملكييييييييييييييييييييو المتحييييييييييييييييييييدة 
لبريطانيييييييييييييييييا العظمييييييييييييييييق 

 وأيرلندا الشماليو

4.463  11.383  148,128  4.463  11.094  148,378  296,506  
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 البلد العضو

 
جدول األمم 

المتحدة لألنصبو 
م المقررة لعا

)في  2017
 المايو(

الجدول بحد أ صق 
%، أ ل البلدان نموا 22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )في المايو(

 1المساهمات في 
يناير/كانون الثاني 

2017 

جدول األمم المتحدة 
لألنصبو المقررة 

)في  2017لعام 
 المايو(

الجدول بحد أ صق 
%، أ ل البلدان 22

نموا ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 و()في الماي

 1المساهمات في 
يناير/كانون الثاني 

2018 

 
مجموع المساهمات في 

  2018-2017عام 
 بالدوالر األمريكي

  5,248  2,626  0.196  0.079  2,622  0.201  0.079 أوروغواي

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 فانواتو

  3,853  1,928  0.144  0.058  1,925  0.148  0.058 فيتنام

  264  134  0.010  0.007  130  0.010  0.007 زامبيا

 
 

  2,638,773  1,337,495  100.000  39.255  1,301,277  100.000  39.255  اإلجمالي
 
  .علق أساس التمثيل النسبي 2017سيطلب منها السداد في  *

__________ 


