
 

(A)   GE.13-71256    261113    261113 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١١وارسو، 
  من جدول األعمال ) ب(١٧البند 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية
  ٢٠١٥-٢٠١٤ة السنتني امليزانية الربناجمية لفتر

  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     

  مقترح مقدم من الرئيس    

  ١٩-م أ/-مشروع املقرر       

  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     
  إن مؤمتر األطراف،  
املتحـدة   من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم          ٤ إىل الفقرة    إذ يشري   

  ،)١(اإلطارية بشأن تغري املناخ
 املقدمـة مـن   ٢٠١٥-٢٠١٤ يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني     وقد نظر   

  ،)٢(األمني التنفيذي
 باجلهود اليت يبذهلا األمني التنفيذي من أجل حتقيق مكاسب من الكفاءة           يقر  -١  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢ية للفترة  يف املائة خالل تنفيذ امليزانية الربناجم٣نسبتها 
__________ 

 .، املرفق األول١-م أ/١٥املقرر  )١(
)٢( FCCC/SBI/2013/6و Add.1-3. 

 FCCC/CP/2013/L.7  األمم املتحدة 

    Distr.: Limited 
22 November 2013 
Arabic 
Original: English 



FCCC/CP/2013/L.7 

GE.13-71256 2 

 عائـد  ٢٠١٥-٢٠١٤ على أن جتسد امليزانية الربناجمية لفترة الـسنتني       يتفق  -٢  
  ؛ )٣(يتعلق بالنفقات الربناجمية  فيما يورو١ ٣٥٥ ٠٩٤ يف املائة مقداره ٣كفاءة استثنائياً بنسبة 

 البـالغ   ٢٠١٥-٢٠١٤ على امليزانية الربناجميـة لفتـرة الـسنتني          يوافق  -٣  
  ؛١ يورو لألغراض احملددة يف اجلدول ٥٤ ٦٤٨ ٤٨٤ اقدره

 يـورو مـن     ٧٦٦ ٩٣٨ مع التقدير باملسامهة السنوية البالغة       حييط علماً   -٤  
  احلكومة املضيفة، واليت تعادل النفقات املقررة؛

  يــورو مــن األرصــدة٢ ٨٠٠ ٠٠٠ علــى ســحب مبلــغ يوافــق  -٥  
رات املالية السابقة لتغطية جزء من ميزانيـة        من الفت ) املرّحلة(غري املستخدمة    االشتراكات أو

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني 
  للميزانية الربناجمية؛) ٢اجلدول ( على جدول مالك املوظفني اًيوافق أيض  -٦  
 أن امليزانيـة الربناجميـة تتـضمن عناصـر متـصلة باالتفاقيـة              يالحظ  -٧  

  كيوتو؛ وبربوتوكول
إضافية تتعلق بأنشطة   اً  ية املعتمدة تشمل أحكام    أن امليزانية الربناجم   اًيالحظ أيض   -٨  

لتعزيز تنفيذ الوالية القائمة واجلديدة الرامية إىل حتقيق أهداف برنـامج التكيـف والتخفيـف،               
  . FCCC/SBI/2013/6/Add.1وبرنامج للبيانات والتحليل على النحو احملدد يف الوثيقة 

 التـدابري الراميـة إىل       وكجزء من  ئي من األمانة، على أساس استثنا     يطلب  -٩  
حتسني الفعالية من حيث التكلفة، إجراء استعراضات لقوائم جرد غازات الدفيئة لألطـراف             
 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت ليس لديها التزامـات خبفـض االنبعاثـات كميـاً               

 بروتوكول كيوتو،   الثانية مبوجب   أو التزامات لتقييد االنبعاثات حمددة لفترة االلتزام األوىل       أو
  . ٢٠١٥-٢٠١٤وذلك ملرة واحدة فقط خالل فترة السنتني 

 على ضرورة قيام األطراف مبواصلة خفض التكاليف عـن طريـق            يشدد  -١٠  
  ؛)٤(استخدام بون، أملانيا، كمكان رئيسي لالجتماعات

 الـوارد يف    ٢٠١٥ و ٢٠١٤ جدول االشتراكات اإلرشادي لعامي      يعتمد  -١١  
  ؛١ يف املائة من االشتراكات اإلرشادية املبينة يف اجلدول ٧١,٢يغطي التذييل، والذي 

ينطبق   ما اجتماع األطراف إىل املوافقة، يف دورته التاسعة، على       / مؤمتر يدعو  -١٢  
  على بروتوكول كيوتو من عناصر امليزانية املوصى هبا؛

__________ 

 مبوجب بروتوكول كيوتـو،     التحققنظام  تنفيذ عملية القياس واإلبالغ و    باستثناء نفقات الربنامج املتعلقة ب     )٣(
 أن األنشطة ذات الصلة جديدة وتتضمن العديد من تدابري خفض التكاليف اليت ينبغي تنفيـذها يف             إىلاً  نظر

 .٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتني 
 .٨-م أإ/١٣ من املقرر ١١، والفقرة ١٨-م أ/٢٥ من املقرر ١٠الفقرة  )٤(
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رهتـا الثامنـة     اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل اختاذ قرار يف دو         أيضاً يدعو  -١٣  
بشأن مسألة تغطية نفقات    ) ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٥-٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٧(والستني  

  خدمات املؤمترات من ميزانيتها العادية؛
 يـورو   ٨ ٣٨١ ٦٠٠ على ميزانية طوارئ خلدمات املؤمترات مبلـغ         يوافق  -١٤  

ت اجلمعية العامة لألمم    قرر  ما  إذا ٢٠١٥-٢٠١٤تضاف إىل امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       
  ؛)٣اجلدول (املتحدة عدم توفري موارد هلذه األنشطة من امليزانية العادية لألمم املتحدة 

 إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ تقريراً عن تنفيذ   يطلب  -١٥  
   أعاله، حبسب االقتضاء؛١٤ و٨الفقرتني 
اء حتويالت بني بنود االعتمادات الرئيسية املبينة        لألمني التنفيذي بإجر   يأذن  -١٦  

يتعلـق    فيما يف املائة من جمموع اإلنفاق املقدَّر  ١٥ حبد أقصى إمجايل يصل إىل       ١يف اجلدول   
ببنود االعتماد هذه، شريطة أال يتجاوز التخفيض يف كل بند من بنود االعتمـادات هـذه                

   يف املائة؛٢٥ نسبة
 يف  ٨,٣وى احتياطي رأس املال املتداول عند نـسبة          اإلبقاء على مست   يقرر  -١٧  

  املائة من اإلنفاق املقدر؛
 مجيع األطراف يف االتفاقية إىل أن تأخذ علماً بـأن موعـد دفـع               يدعو  -١٨  

) ب(٨يناير من كل سنة وفقاً للفقـرة        / كانون الثاين  ١االشتراكات يف امليزانية األساسية هو      
وراً وبالكامل االشتراكات املطلوبة لتمويل النفقات املعتمدة       من اإلجراءات املالية، وأن تدفع ف     

قد يلزم من مسامهات لتمويل       وما ٢٠١٥ و ٢٠١٤ أعاله لكل من السنتني      ٣مبوجب الفقرة   
   أعاله؛١٤النفقات الناشئة عن املقرر املشار إليه يف الفقرة 

طراف يف دورته    لألمني التنفيذي بتنفيذ املقررات اليت يتخذها مؤمتر األ        يأذن  -١٩  
ختصص هلا اعتمادات يف إطار امليزانية املعتمدة، باستخدام التربعـات            مل التاسعة عشرة واليت  

  واملوارد املتاحة يف إطار امليزانية األساسية؛
 األطراف على تقدمي التربعات الالزمة لتنفيذ مجيع الواليات املنوطـة           حيث  -٢٠  

عم تنفيذ العمليات املتعلقة بالقياس واإلبالغ والتحقـق        باألمانة ولتغطية املتطلبات املطلوبة لد    
  ميكن تغطيتها بالكامل من امليزانية العادية على املستوى املصرح به؛   الاليت

 بالتقديرات اليت حددها األمني التنفيذي لتمويـل الـصندوق          حييط علماً   -٢١  
، ويـدعو   )٤اجلـدول   (ناخ  االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري امل        

  األطراف إىل تقدمي مسامهات إىل هذا الصندوق؛
 بالتقديرات اليت حددها األمني التنفيذي لتمويل الصندوق        حييط علماً أيضاً    -٢٢  

 ٢٠١٥-٢٠١٤لفتـرة الـسنتني     )  يـورو  ٤٧ ٧٩٠ ٧٨٦(االستئماين لألنشطة التكميلية    
  ىل هذا الصندوق؛ ، ويدعو األطراف إىل تقدمي مسامهات إ)٥اجلدول (
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 إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته العـشرين        يطلب  -٢٣  
قد يلـزم     ما تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية، وأن يقترح      ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (

  .٢٠١٥-٢٠١٤إدخاله من تعديالت يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

    ١اجلدول 
  )يورو( حبسب الربنامج ٢٠١٥-٢٠١٤زانية املقترحة لفترة السنتني املي
  اجملموع  ٢٠١٥  ٢٠١٤  
     اعتمادات الربامج  -ألف

 ٩٣٠ ٥٢٢ ٤ ٩٨٥ ٢٦٦ ٢ ٩٤٥ ٢٥٥ ٢  اإلدارة التنفيذية والتنظيم اإلداري

 ٤٩٩ ٧٠٨ ١٤ ٣٤٨ ٩٨٥ ٧ ١٥١ ٧٢٣ ٦  التخفيف، البيانات والتحليل

 ٤٨٠ ٦٠٤ ٥ ٤٩٠ ٨٥٦ ٢ ٩٩٠ ٧٤٧ ٢  ء القدراتالتمويل والتكنولوجيا وبنا

 ٤٨٨ ٩٤٤ ٤ ٠٣٩ ٤٦٦ ٢ ٤٤٩ ٤٧٨ ٢  التكيُّف

 ٣٤٨ ١٠٤ ١ ١٧٤ ٥٥٢ ١٧٤ ٥٥٢  آليات التنمية املستدامة

 ٠٢٠ ٦٧٥ ٢ ٠١٠ ٣٢٣ ١ ٠١٠ ٣٥٢ ١  الشؤون القانونية

 ٧٦٢ ٤٤٣ ٣ ١٣١ ٧٣٢ ١ ٦٣١ ٧١١ ١  خدمات شؤون املؤمترات

 ١٨٠ ٢٢٢ ٣ ٠٩٠ ٦١١ ١ ٠٩٠ ٦١١ ١  االتصاالت والتوعية

 ٨٢٥ ٨٩٨ ٥ ٥٧٩ ٩٤٩ ٢ ٢٤٦ ٩٤٩ ٢  خدمات تكنولوجيا املعلومات

  )أ(اخلدمات اإلدارية
   

 ٦٦٧ ٣٣١ ٣ ٨٦٤ ٥٧٧ ١ ٨٠٣ ٧٥٣ ١  )ب(تكاليف التشغيل على نطاق األمانة  -باء

 ١٩٩ ٤٥٦ ٤٩ ٧١٠ ٣٢٠ ٢٥ ٤٨٩ ١٣٥ ٢٤  )باء + ألف(نفقات الربامج 

 ٠٩٤ ٣٥٥ ١ ٣٩٢ ٦٧٦ ٧٠٢ ٦٧٨   االستثنائيعائد الكفاءة: ناقص

 ١٠٥ ١٠١ ٤٨ ٣١٨ ٦٤٤ ٢٤ ٧٨٧ ٤٥٦ ٢٣   الربامج املنقحةنفقات  -جيم

 ١٤٨ ٢٥٣ ٦ ٧٦١ ٢٠٣ ٣ ٣٨٧ ٠٤٩ ٣  )ج()النفقات العامة(تكاليف دعم الربنامج   -دال

 ٢٣١ ٢٩٤ ٣٧٩ ١١١ ٨٥٢ ١٨٢  )د(املتداولتسوية احتياطي رأس املال   -هاء

 ٤٨٤ ٦٤٨ ٥٤ ٤٥٨ ٩٥٩ ٢٧ ٠٢٦ ٦٨٩ ٢٦  )هاء + دال + جيم(اجملموع 

     اإليرادات

 ٨٧٦ ٥٣٣ ١ ٩٣٨ ٧٦٦ ٩٣٨ ٧٦٦  مسامهة احلكومة املضيفة

من االشتراكات من فترات مالية       أو رصدة غري املنفقة  األ
  )املرّحلة( سابقة

٠٠٠ ٨٠٠ ٢ ٠٠٠ ٤٠٠ ١ ٠٠٠ ٤٠٠ ١ 

 ٦٠٨ ٣١٤ ٥٠ ٥٢٠ ٧٩٢ ٢٥ ٠٨٨ ٥٢٢ ٢٤  املسامهات اإلرشادية

 ٤٨٤ ٦٤٨ ٥٤ ٤٥٨ ٩٥٩ ٢٧ ٠٢٦ ٦٨٩ ٢٦  جمموع اإليرادات

  .)النفقات العامة(متّول اخلدمات اإلدارية من تكاليف دعم الربنامج   )أ(  
  .تكاليف التشغيل على نطاق األمانةتتوىل اخلدمات اإلدارية اإلشراف على   )ب(
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 مـن الوثيقـة     ١١الفـصل   انظـر   . اإلدارييتعلق بالدعم     فيما  يف املائة  ١٣نسبة مَوحَّدة قدرها      )ج( 
FCCC/SBI/2013/6.  

، جيب أن حتافظ امليزانية األساسية على احتياطي رأس مال          )١-م أ /١٥املقرر  (وفقاً لإلجراءات املالية      )د(  
وسيزيد إمجايل احتيـاطي رأس املـال       ). احتياجات التشغيل ملدة شهر   ( يف املائة    ٨,٣متداول بنسبة   
  . ٢٠١٥  عام يورو حبلول٢ ٣١١ ٣٩١املتداول ليبلغ 

    ٢جلدول ا
  الوظائف املموَّلة من امليزانية األساسية على نطاق األمانة

  ٢٠١٥  ٢٠١٤  
    هافوق  وماالفئة الفنية

 ١ ١  وكيل أمني عام

 ٣ ٣  ٢مد 

 ٧ ٧  ١مد 

 ١٥ ١٥  ٥ف 

 ٣٥ ٣٥  ٤ف 

 ٤٣ ٤١  ٣ف 

 ١٦ ١٥  ٢ف 

 ١٢٠ ١١٧   فما فوقاجملموع الفرعي للفئة الفنية

 ٥٣,٥ ٥٢,٥  اخلدمات العامةاجملموع الفرعي لفئة 

 ١٧٣,٥ ١٦٩,٥  اجملموع

     ٣اجلدول 
  )يورو (االحتياجات من املوارد خلدمات املؤمترات الطارئة

  ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  
     وجه اإلنفاق

)أ(الترمجة الشفوية
   ٠٠٠ ٩٣٦ ١ ٣٠٠ ٩٨٢ ٧٠٠ ٩٥٣ 

)ب(الوثائق
      

 ١٠٠ ٥٧٧ ٣ ٠٠٠ ٨١٥ ١ ١٠٠ ٧٦٢ ١  يةالترمجة التحرير

 ٥٠٠ ٢١٠ ١ ٢٠٠ ٦١٤ ٣٠٠ ٥٩٦   االستنساخ والتوزيع

)ج(خدمات دعم االجتماعات
   ٠٠٠ ٣٩٤ ٩٠٠ ١٩٩ ١٠٠ ١٩٤ 

 ٦٠٠ ١١٧ ٧ ٤٠٠ ٦١١ ٣ ٢٠٠ ٥٠٦ ٣   اجملموع الفرعي
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  ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  
 ٣٠٠ ٩٢٥ ٥٠٠ ٤٦٩ ٨٠٠ ٤٥٥  تكاليف دعم الربامج

 ٧٠٠ ٣٣٨ ٩٠٠ ٩ ٨٠٠ ٣٢٨   احتياطي رأس املال املتداول

 ٦٠٠ ٣٨١ ٨ ٨٠٠ ٠٩٠ ٤ ٨٠٠ ٢٩٠ ٤  اجملموع

تشمل االفتراضات املستخدمة يف حساب ميزانية الطوارئ املخصـصة خلـدمات            :مالحظة
  :يلي  مااملؤمترات

 ٤٠أال يتجاوز عدد االجتماعات اليت تستخدم فيهـا الترمجـة الـشفوية            ) أ(  
  اجتماعاً يف كل دورة؛

وثائق املتوقع إصدارها إىل احلسابات املقدمة من مكتب األمم يستند حجم ال  ) ب(  
  املتحدة يف جنيف؛ 

يشمل دعم خدمات االجتماعات املوظفني الذين توفرهم عادة خـدمات            ) ج(  
املؤمترات التابعة ملكتب األمم املتحدة يف جنيف من أجل تنـسيق ودعـم             

  دورة؛خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية واالستنساخ أثناء ال
إمجاالً، تتسم األرقام املستعملة بالثبات وقـد مت تطبيقهـا بـافتراض أن               ) د(  

  .تشهد زيادة كبرية خالل فترة السنتني  لناالحتياجات
  . تشمل أجور املترمجني الشفويني وسفرهم وبدل إقامتهم اليومي  )أ(  
ها وبعدها؛ وتشمل تكاليف الترمجـة     تشمل مجيع التكاليف املتعلقة بتجهيز الوثائق قبل الدورة وأثناء          )ب(

  . ومراجعة الوثائق وطباعتها
يشمل أجور املوظفني املكلفني بدعم خدمات االجتماعات وسفرهم وبدل إقامتهم اليومي وتكاليف              )ج( 

  .الشحن واالتصاالت

    ٤اجلدول 
احتياجات الصندوق االستئماين من املوارد للمشاركة يف عملية اتفاقية األمـم املتحـدة             

  ٢٠١٥-٢٠١٤اإلطارية بشأن تغري املناخ يف فترة السنتني 
  )يورو( التكلفة املقدرة  عدد املندوبني

تقدمي الدعم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤهل للمشاركة يف دورة ملدة أسبوع              
   واحد يف بون، أملانيا

٠٠٠ ٦١٥ 

تقدمي الدعم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤهـل للمـشاركة يف دورة ملـدة                
   يف بون سبوعنيأ

٠٠٠ ٩٥٠ 

تقدمي الدعم إىل مندوب واحد من كل طرف مؤهل باإلضافة إىل مندوب ثاٍن مـن               
كل بلد من أقل البلدان منواً وكل دولة من الدول اجلزرية الصغرية النامية للمشاركة              

   ملدة أسبوعني يف بونيف دورة

٠٠٠ ٤٨٥ ١ 
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  )يورو( التكلفة املقدرة  عدد املندوبني
 كة يف دورة ملدة أسـبوعني     تقدمي الدعم إىل مندوبني من كل طرف مؤهل للمشار        

   بون يف
٠٠٠ ٩٠٥ ١ 

 من كل طرف مؤهل باإلضافة إىل مندوب من كل بلـد            نيتقدمي الدعم إىل مندوب   
 أقل البلدان منواً وكل دولة من الدول اجلزرية الصغرية النامية للمشاركة يف دورة             من

  ملدة أسبوعني

٠٠٠ ٤٦٥ ٢ 

    ٥اجلدول 
الستئماين لألنشطة التكميلية يف فترة االحتياجات من املوارد للصندوق ا

  ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني
  يورو  األنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة

    االتفاقية
 ٦١٣ ٩٧٣ ١  الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّززدعم 

العامل املخـصص املعـين مبنـهاج ديربـان         دعم أربعة اجتماعات إضافية للفريق      
  املعّزز للعمل

٦٠٢ ٩٢١ ٤ 

دعم برنامج العمل املتعلق بوضع الطرائق واملبادئ التوجيهية للرصد والتبليغ والتحقق           
  . ١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١للبلدان األطراف املتقدمة الواردة يف املقررين 

٨٣٢ ٥٠٦ ١ 

دعم العمل املتعلق بالبالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، ودعم            
 املعين بالبالغات الوطنيـة     فريق اخلرباء االستشاري املعاد تشكيله    امج عمل   تنفيذ برن 

  لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

٣١١ ٠٧٣ ٢ 

دعم تنفيذ قوائم جرد غازات الدفيئة الوطنية واألنشطة ذات الصلة اليت تضطلع هبـا              
برجميـة  لة تطوير وصـيانة     يف ذلك مواص    مبا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،     

 لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول ودعم النظم الوطنية        قوائم جرد غازات الدفيئة   
  ملراقبة الغابات 

٧٦٨ ٧٠٤ ٢ 

 ٥٢٧ ٦٤٩ ٣  دعم تنفيذ اإلجراءات املعززة املتعلقة بالتخفيف من جانب الدول األطراف النامية

 ٧٤٨ ١٦٦ ١  لتخفيف املالئمة وطنياًإجراءات اوضع ونشر وتشغيل سجل 

 ميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها وطنياً،     اليت  قابلة للقياس   الجراءات  اإل  أو تزاماتلاال
 واحلد منها، من جانب     االنبعاثاتلتخفيف    كماً قابلة للقياس الهداف  األيف ذلك    مبا

مع مراعاة  بينها،    فيما ضمان إمكانية مقارنة اجلهود   ومجيع البلدان األطراف املتقدمة     
  الفوارق يف ظروفها الوطنية

٧٩٣ ٠٠٦ ٢ 

دعم تنفيذ برنامج العمل املتعلق بالتثقيف يف جمال تغري املناخ وتوعية ومشاركة عامة             
  اجلمهور 

٨٩٩ ٣٥٦ 

 ٨٣٤ ٣٠٤ ١  دعم عمل اللجنة الدائمة املعنية بالشؤون املالية

يف ذلـك     مبا ذية املعنية بالتكنولوجيا،  دعم تنفيذ آلية التكنولوجيا وعمل اللجنة التنفي      
   من االتفاقية ٤ من املادة ٥تنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة 

٤٠٠ ١٠٥ ١ 
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  يورو  األنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة
 ٤٤١ ٦٤٣ ٤  كانكون للتكيفدعم تنفيذ إطار 

 ٤١٨ ٤٥٧ ١  وفريق اخلرباء املعين هبااً دعم أقل البلدان منو

بتأثريات تغري املنـاخ وقابليـة التـأثر بـه          ويب املتعلق   دعم تنفيذ برنامج عمل نري    
   معه والتكيف

٦٠١ ٥٠٧ ١ 

 ٥٦٧ ٣٥٢  دعم األنشطة املتعلقة بعلم تغري املناخ والبحوث واملراقبة املنهجية

املشار إليـه يف    مالءمة اهلدف العاملي الطويل األجل      دعم االستعراض الدوري ملدى     
  ١٦-م أ/١ من املقرر ٤الفقرة 

٦٨٥ ٩٣٥ 

 ٩٦٤ ٩١٢  مشاركة اجلهات صاحبة املصلحة وإدارة املعرفة 

 ٠٠١ ٥٨٠ ٣٢  اجملموع الفرعي

   بروتوكول كيوتو

 ٣٦٩ ٤٢٩  تطوير وصيانة قاعدة بيانات التجميع واحلسابات مبوجب بروتوكول كيوتو

 ٠٧٩ ٥١٥  مبقتضى بروتوكول كيوتودعم جلنة االمتثال 

 ٤٤٨ ٩٤٤  اجملموع الفرعي

   ية وبروتوكول كيوتواالتفاق

تقليل : األنشطة املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة       دعم  
 يف  ها وحتسني مصارف الكربون ودور    ها، وتردي الغاباتاالنبعاثات الناجتة عن إزالة     

  إجراءات التخفيف يف املستقبل

٨٩٣ ٩٣٦ ٢ 

 ٢٥٩ ٨٩٩ ١   خرباء االستعراض الرئيسينياجتماعاتتنظيم تدريب أفرقة خرباء االستعراض و

 ٢٨٢ ٥٥٥  دعم األنشطة املتعلقة بتأثري تنفيذ تدابري التصدي

تطوير وصيانة نظم معلومات لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ من أجـل تلقـي              
يف ذلـك إنـشاء بوابـة         مبا ومعاجلة واستعراض البيانات املتعلقة بغازات الدفيئة،     

مي التقارير مبوجب االتفاقية، وغرفة اجتماعات افتراضية خاصة بقوائم         إلكترونية لتقد 
  ةبيانات غازات الدفيئلواجهة استخدام اجلرد، و

٣٧٠ ٣٤٣ 

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية     "تيسري تنفيذ برنامج العمل املتعلق بتنقيح       
املبـادئ  : جلـزء األول  املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة، ا         

، "التوجيهية لالتفاقية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية النبعاثات غازات الدفيئة          
الصادرة عن اهليئـة   قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لاملبادئ التوجيهية   واستخدام  

ـ      ٢٠٠٦  عام احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف      ة ، وتنقـيح األحكـام املتعلق
  .  من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥ باملواد

٠٢٠ ١٧٤ 

من أجل التبليغ عن ) CRF Reporter –منوذج اإلبالغ املوحد (دعم الربجمية املطّورة 
  انبعاثات غازات الدفيئة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول 

٣٠٣ ٩٠٩ 
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  يورو  األنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة
، ٧-م أ/٢ يف املقـرر  دعم تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية املنصوص عليه      

وإطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية املنصوص عليـه يف              
   ٧-م أ/٣املقرر 

٠٩٩ ٤٠٢ 

 من االتفاقية واألحداث اجلانبية واملعارض اليت ُتنظّم        ٧ من املادة    ٦دعم تنفيذ الفقرة    
  أثناء الدورات

٩٢٣ ٨٣٦ 

 ٢٢٣ ٨٤٨  إدارة سجالت عمل األمانة

 ٢٠٤ ٣٧٤ ١  توفري دوائر حمفوظات للسجالت التارخيية لالتفاقية

 ٤٦٢ ١٧٠ ١  حتويل التسجيالت الصوتية واملصورة إىل تسجيالت رقمية

تطوير وسائل وقنوات اتصال داخلي لألمانة من أجل تأمني االتـصال بـني اإلدارة           
  واملشاركة بينهم بغية ترسيخ ثقافة العمل اجلماعي   وفيماواملوظفني

٠٨٥ ٢٣٥ 

 من دعـم املفاوضـات إىل       - املرحلة الثانية : إعادة إطالق املوقع الشبكي لالتفاقية    
  العمل املتعلق باملناخ

٠٣٤ ٨٠٢ ١ 

االضطالع حبملة إعالمية رقمية من أجل توفري مصدر معلومات للـدورة احلاديـة             
  والعشرين ملؤمتر األطراف

٠٠٥ ٣٣٠ 

 ٧٥٥ ١٨٤  ة للمعلومات املقدمة عن االتفاقية باللغة اإلسبانيةصيانة البوابة اإللكتروني

تطوير التدريب اإلعالمي القطري يف الفترة اليت تسبق انعقاد مؤمترات األمم املتحدة            
  املتعلقة باملناخ

٤٢٠ ٢٦٤ 

 ٣٣٧ ٢٦٦ ١٤  اجملموع الفرعي

 ٧٨٦ ٧٩٠ ٤٧  اجملموع الكلي
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  املرفق

طـراف يف االتفاقيـة لفتـرة       اجلدول اإلرشـادي الشـتراكات األ         
  ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني

  الطرف
جدول األنـصبة املقـررة     

  ٢٠١٤  لعاملألمم املتحدة

جدول األنصبة املقـررة    
 املعدل لالتفاقية اإلطارية  

  ٢٠١٤ لعام

جدول األنصبة املقـررة    
 املعدَّل لالتفاقية اإلطارية  

  ٢٠١٥ لعام
 ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠ ٢٫٥٠٠  االحتاد األورويب

 ٢٫٣٧٧ ٢٫٣٧٧ ٢٫٤٣٨  روسياالحتاد ال

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  إثيوبيا

 ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٤٠  أذربيجان

 ٠٫٤٢١ ٠٫٤٢١ ٠٫٤٣٢  األرجنتني

 ٠٫٠٢١ ٠٫٠٢١ ٠٫٠٢٢  األردن

 ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧  أرمينيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  إريتريا

 ٢٫٨٩٩ ٢٫٨٩٩ ٢٫٩٧٣  إسبانيا

 ٢٫٠٢٢ ٢٫٠٢٢ ٢٫٠٧٤  أستراليا

 ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٤٠  إستونيا

 ٠٫٣٨٦ ٠٫٣٨٦ ٠٫٣٩٦  إسرائيل

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥   أفغانستان

 ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٤٤  إكوادور

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠   ألبانيا

 ٦٫٩٦٣ ٦٫٩٦٣ ٧٫١٤١  أملانيا

 ٠٫٥٨٠ ٠٫٥٨٠ ٠٫٥٩٥  اإلمارات العربية املتحدة

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  أنتيغوا وبربودا

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨  أندورا

 ٠٫٣٣٧ ٠٫٣٣٧ ٠٫٣٤٦  إندونيسيا

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  أنغوال

 ٠٫٠٥١ ٠٫٠٥١ ٠٫٠٥٢  أوروغواي

 ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٥  أوزبكستان
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  الطرف
جدول األنـصبة املقـررة     

  ٢٠١٤  لعاملألمم املتحدة

جدول األنصبة املقـررة    
 املعدل لالتفاقية اإلطارية  

  ٢٠١٤ لعام

جدول األنصبة املقـررة    
 املعدَّل لالتفاقية اإلطارية  

  ٢٠١٥ لعام
 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  أوغندا

 ٠٫٠٩٧ ٠٫٠٩٧ ٠٫٠٩٩  أوكرانيا

 ٠٫٣٤٧ ٠٫٣٤٧ ٠٫٣٥٦  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

 ٠٫٤٠٨ ٠٫٤٠٨ ٠٫٤١٨  أيرلندا

 ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٧  آيسلندا

 ٤٫٣٣٧ ٤٫٣٣٧ ٤٫٤٤٨  إيطاليا

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤  بابوا غينيا اجلديدة

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  باراغواي

 ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٥  باكستان

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  باالو

 ٠٫٠٣٨ ٠٫٠٣٨ ٠٫٠٣٩  البحرين

 ٢٫٨٦١ ٢٫٨٦١ ٢٫٩٣٤  الربازيل

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨  بربادوس

 ٠٫٤٦٢ ٠٫٤٦٢ ٠٫٤٧٤  الربتغال

 ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٦  بروين دار السالم

 ٠٫٩٧٣ ٠٫٩٧٣ ٠٫٩٩٨  بلجيكا

 ٠٫٠٤٦ ٠٫٠٤٦ ٠٫٠٤٧  بلغاريا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  بليز

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  بنغالديش

 ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٦  بنما

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  بنن

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  بوتان

 ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧  بوتسوانا

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  فاسو  ركينابو

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  بوروندي

 ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧  البوسنة واهلرسك

 ٠٫٨٩٨ ٠٫٨٩٨ ٠٫٩٢١  بولندا

 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩  ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 

 ٠٫١١٤ ٠٫١١٤ ٠٫١١٧  بريو
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  الطرف
جدول األنـصبة املقـررة     

  ٢٠١٤  لعاملألمم املتحدة

جدول األنصبة املقـررة    
 املعدل لالتفاقية اإلطارية  

  ٢٠١٤ لعام

جدول األنصبة املقـررة    
 املعدَّل لالتفاقية اإلطارية  

  ٢٠١٥ لعام
 ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٥٦  بيالروس

 ٠٫٢٣٣ ٠٫٢٣٣ ٠٫٢٣٩  تايلند

 ٠٫٠١٩ ٠٫٠١٩ ٠٫٠١٩  تانتركمانس

 ١٫٢٩٥ ١٫٢٩٥ ١٫٣٢٨  تركيا

 ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٤٤  ترينيداد وتوباغو

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  تشاد

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  توغو

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  توفالو

 ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٣٦  تونس

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  تونغا

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢   ليشيت-تيمور 

 ٠٫٠١١ ٠٫٠١١ ٠٫٠١١  جامايكا

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥  اجلبل األسود

 ٠٫١٣٤ ٠٫١٣٤ ٠٫١٣٧  اجلزائر

 ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧ ٠٫٠١٧  جزر البهاما

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جزر القمر

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جزر سليمان

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جزر كوك

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جزر مارشال

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠٫٣٧٦ ٠٫٣٧٦ ٠٫٣٨٦  اجلمهورية التشيكية

 ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٤٥  اجلمهورية الدومينيكية

 ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٣٦  اجلمهورية العربية السورية

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩  مجهورية ترتانيا املتحدة

 ١٫٩٤٤ ١٫٩٤٤ ١٫٩٩٤  مجهورية كوريا

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  ة كوريا الشعبية الدميقراطيةمجهوري

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨  سابقاًمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 



FCCC/CP/2013/L.7 

13 GE.13-71256 

  الطرف
جدول األنـصبة املقـررة     

  ٢٠١٤  لعاملألمم املتحدة

جدول األنصبة املقـررة    
 املعدل لالتفاقية اإلطارية  

  ٢٠١٤ لعام

جدول األنصبة املقـررة    
 املعدَّل لالتفاقية اإلطارية  

  ٢٠١٥ لعام
 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  مجهورية مولدوفا

 ٠٫٣٦٣ ٠٫٣٦٣ ٠٫٣٧٢  جنوب أفريقيا

 ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧  جورجيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  جيبويت

 ٠٫٦٥٨ ٠٫٦٥٨ ٠٫٦٧٥  الدامنرك

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  دومينيكا

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  رواندا

 ٠٫٢٢٠ ٠٫٢٢٠ ٠٫٢٢٦  رومانيا

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  زامبيا

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ زمبابوي

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ساموا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سان تومي وبرينسييب

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  مارينو  سان

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سانت كيتس ونيفس

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  لوسيا  سانت

 ٠٫٠٢٤ ٠٫٠٢٤ ٠٫٠٢٥  النكا سري

 ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦  السلفادور

 ٠٫١٦٧ ٠٫١٦٧ ٠٫١٧١  سلوفاكيا

 ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٩٨ ٠٫١٠٠  سلوفينيا

 ٠٫٣٧٤ ٠٫٣٧٤ ٠٫٣٨٤  سنغافورة

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  السنغال

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  سوازيلند

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  السودان

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤  سورينام

 ٠٫٩٣٦ ٠٫٩٣٦ ٠٫٩٦٠  السويد

 ١٫٠٢١ ١٫٠٢١ ١٫٠٤٧  سويسرا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سرياليون

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  سيشيل
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  الطرف
جدول األنـصبة املقـررة     

  ٢٠١٤  لعاملألمم املتحدة

جدول األنصبة املقـررة    
 املعدل لالتفاقية اإلطارية  

  ٢٠١٤ لعام

جدول األنصبة املقـررة    
 املعدَّل لالتفاقية اإلطارية  

  ٢٠١٥ لعام
 ٠٫٣٢٦ ٠٫٣٢٦ ٠٫٣٣٤  شيلي

 ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٤٠  صربيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  الصومال

 ٥٫٠١٩ ٥٫٠١٩ ٥٫١٤٨  الصني

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  طاجيكستان

 ٠٫٠٦٦ ٠٫٠٦٦ ٠٫٠٦٨  العراق

 ٠٫٠٩٩ ٠٫٠٩٩ ٠٫١٠٢  عمان

 ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٢٠  غابون

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غامبيا

 ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤ ٠٫٠١٤  غانا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غرينادا

 ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٢٧  االغواتيم

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غيانا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  غينيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١   بيساو-غينيا 

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  غينيا االستوائية

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  فانواتو

 ٥٫٤٥٣ ٥٫٤٥٣ ٥٫٥٩٣  فرنسا

 ٠٫١٥٠ ٠٫١٥٠ ٠٫١٥٤  الفلبني

 ٠٫٦١١ ٠٫٦١١ ٠٫٦٢٧  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 

 ٠٫٥٠٦ ٠٫٥٠٦ ٠٫٥١٩  فنلندا

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  فيجي

 ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤٢  نام  فييت

 ٠٫٠٤٦ ٠٫٠٤٦ ٠٫٠٤٧  قربص

 ٠٫٢٠٤ ٠٫٢٠٤ ٠٫٢٠٩  قطر

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  قريغيزستان

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  كابو فريدي

 ٠٫١١٨ ٠٫١١٨ ٠٫١٢١  كازاخستان

 ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢  الكامريون
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  الطرف
جدول األنـصبة املقـررة     

  ٢٠١٤  لعاملألمم املتحدة

جدول األنصبة املقـررة    
 املعدل لالتفاقية اإلطارية  

  ٢٠١٤ لعام

جدول األنصبة املقـررة    
 املعدَّل لالتفاقية اإلطارية  

  ٢٠١٥ لعام
 ٠٫١٢٣ ٠٫١٢٣ ٠٫١٢٦  كرواتيا

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤  كمبوديا

 ٢٫٩٠٩ ٢٫٩٠٩ ٢٫٩٨٤  كندا

 ٠٫٠٦٧ ٠٫٠٦٧ ٠٫٠٦٩  كوبا

 ٠٫٠١١ ٠٫٠١١ ٠٫٠١١  ديفوار  كوت

 ٠٫٠٣٧ ٠٫٠٣٧ ٠٫٠٣٨  كوستاريكا

 ٠٫٢٥٣ ٠٫٢٥٣ ٠٫٢٥٩  كولومبيا

 ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥  الكونغو

 ٠٫٢٦٦ ٠٫٢٦٦ ٠٫٢٧٣  الكويت

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  كرييباس

 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣  كينيا

 ٠٫٠٤٦ ٠٫٠٤٦ ٠٫٠٤٧  التفيا

 ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤١ ٠٫٠٤٢  لبنان

 ٠٫٠٧٩ ٠٫٠٧٩ ٠٫٠٨١  لكسمربغ

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ليربيا

 ٠٫١٣٨ ٠٫١٣٨ ٠٫١٤٢  ليبيا

 ٠٫٠٧١ ٠٫٠٧١ ٠٫٠٧٣  ليتوانيا

 ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠٠٩  ليختنشتاين

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ليسوتو

 ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٦  لطةما

 ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٤  مايل

 ٠٫٢٧٤ ٠٫٢٧٤ ٠٫٢٨١  ماليزيا

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  مدغشقر

 ٠٫١٣١ ٠٫١٣١ ٠٫١٣٤  مصر

 ٠٫٠٦٠ ٠٫٠٦٠ ٠٫٠٦٢  املغرب

 ١٫٧٩٦ ١٫٧٩٦ ١٫٨٤٢  املكسيك

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  مالوي

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ملديف

 ٠٫٨٤٢ ٠٫٨٤٢ ٠٫٨٦٤  اململكة العربية السعودية
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  الطرف
جدول األنـصبة املقـررة     

  ٢٠١٤  لعاملألمم املتحدة

جدول األنصبة املقـررة    
 املعدل لالتفاقية اإلطارية  

  ٢٠١٤ لعام

جدول األنصبة املقـررة    
 املعدَّل لالتفاقية اإلطارية  

  ٢٠١٥ لعام
 ٥٫٠٥٠ ٥٫٠٥٠ ٥٫١٧٩  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  منغوليا

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  موريتانيا

 ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣ ٠٫٠١٣  موريشيوس

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  موزامبيق

 ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢ ٠٫٠١٢  موناكو

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  ميامنار

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ) املوحدة-واليات (زيا ميكروني

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  ناميبيا

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  ناورو

 ٠٫٨٣٠ ٠٫٨٣٠ ٠٫٨٥١  النرويج

 ٠٫٧٧٨ ٠٫٧٧٨ ٠٫٧٩٨  النمسا

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠٦  نيبال

 ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٢  النيجر

 ٠٫٠٨٨ ٠٫٠٨٨ ٠٫٠٩٠  نيجرييا

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  نيكاراغوا

 ٠٫٢٤٧ ٠٫٢٤٧ ٠٫٢٥٣  وزيلنداني

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠١  نيوي

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٣  هاييت

 ٠٫٦٤٩ ٠٫٦٤٩ ٠٫٦٦٦  اهلند

 ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٠٨  هندوراس

 ٠٫٢٥٩ ٠٫٢٥٩ ٠٫٢٦٦  هنغاريا

 ١٫٦١٣ ١٫٦١٣ ١٫٦٥٤  هولندا

 ٢١٫٤٥٠ ٢١٫٤٥٠ ٢٢٫٠٠٠  الواليات املتحدة األمريكية

 ١٠٫٥٦٢ ١٠٫٥٦٢ ١٠٫٨٣٣  اليابان

 ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠ ٠٫٠١٠  اليمن

 ٠٫٦٢٢ ٠٫٦٢٢ ٠٫٦٣٨  اليونان

 ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ١٠٢٫٤٩٨  اجملموع

        


