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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون

 2015حزيران/يونيه  11-1بون، 
 )ب( من جدول األعمال15البند 

 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية
 2017–2016الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 

 2017–2016الميزانية البرنامجية لفترة السنتين   
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
 إضافة  

 للتنفيذتوصية الهيئة الفرعية   
قرررراهل اةيارررع اللرعيرررع ل دنليرررل، ن ةوااررررا النانيرررع واألابطررر ،  ن  و ررر  مررر  ر األ رررررا   

الطامل بو له اجدماع األ را  ن برو وكول كيو و بأن يداس ويطدمرد، ن ةوا ره اداةيرع ع،رر ، 
 م،روع املقرا الدايل:

  11-/م أإ-مشروع المقرر   

امالت الةةةدولي فةةةي فتةةةرة السةةةنتين منهجيةةةة لتل ةةةيل رسةةةوم سةةةجل المعةةة  
2016-2017 
 إن م  ر األ را  الطامل بو له اجدماع األ را  ن برو وكول كيو و، 
 من برو وكول كيو و، 13من املاة   5إىل اللقر   إذ ي،ري 
 ،8-/م  إ8، و6-/م  إ9، و5-/م  إ10، و3-/م إإ11إىل مقراا ه  وإذ ي،ري  يضا   
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 ومسدقر لسجل املطامالهل الدويل، بأمهيع  وافر  ويل كا    وإذ يطرت  
، 2017-2016جدول اسوم سرجل املطرامالهل الردويل للررت  السرند   يطدمد -1 

 ع ى النحو الوااة ن املرفق؛
َسرررررم اسرررروم سرررررجل املطررررامالهل الررررردويل الرررر  يررررردفط ا  ررررر  مرررررن  يقررررر ا -2   ن ُتح

ول اسررروم ذلررر العرررر ، ع ررى النحرررو بضررررب جررد 2017-2016األ رررا  عررن فررررت  السررند  
، ع رررى  ن 2017-2016املبررر  ن املرفرررق، ن ميزانيرررع سرررجل املطرررامالهل الررردويل للررررت  السرررند  

 كون اسوم السنع األوىل من فرت  السند  مساويع لرسوم السنع النانيرع من را، بالنسربع لكرل  رر  
 من األ را ؛

دل ع بسرجل املطرامالهل الردويل إىل األم  الدنليلي إخعاا األ را  امل يع م -3 
 عاله، ن  قرب وقت  2ل لقر   بالرسوم السنويع، احملسوبع وفقا   2017-2016ن فرت  السند  

  مكن؛ ما،  ى األقل ن السنع الدقومييع املطنيعممكن وقبل  ابطع  ش ر ع
 نرره إذا ا لررل  ررر  مررن األ رررا  بسررجل املطررامالهل الرردويل ل مررر  األوىل  يقرررا -4 

، لررزم  ن يكرررون جررردول 2017-2016عرراة  اص لرررال برره بطرررد انقعاعرره خرررالل فرررت  السرررند  إ  و
ن املائررع مررن اارردول املطررردل  130الرسرروم لررللر العررر  وررو اارردول الررروااة ن املرفررق،  و يطرراةل 

  املطنيع فيما صخ  األ را  يري املداجع ن اادول الوااة ن املرفق؛لربو وكول كيو و للرت  السند 
لررم الرسرروم الرر  يرردفط ا العررر  الررلي يدلررل بسررجل املطررامالهل  ويقرررا -5   ن ُتح

الرردويل ل مررر  األوىل مررن اصحدياجرراهل مررن املرروااة لةن،ررعع املدط قررع بسررجل املطررامالهل الرردويل ن 
 فرت  السند  الداليع؛

ل املطرررامالهل  ن الرسررروم الررر  يررردفط ا العرررر  الرررلي يدلرررل بسرررج ضرررا   ي يقررررا -6 
، 2017-2016، عنرد اصنقعراع، خرالل فررت  السرند  الدويل ل مر  األوىل  و يطيرد اص لرال بره

جيررم  ن  رروعلع ع رررى اللرررت  اللا ررر ع برر   رررااي  اص لررال  و إعررراة  اص لررال بسرررج ه و ايررع فررررت  
 بق  ن ةحفطت في ا الرسوم؛السند ، باسدنناء اللرت  ال  س

 ، عنررررررد انقعرررررراع ا لررررررال  ررررررر  مررررررن األ رررررررا  خررررررالل فرررررررت  السررررررند يقرررررررا -7 
،  ن ع ى العرر   ن يطعر  اسروم السرنع الر  انقعر  في را اص لرال كام رع ، و ن 2016-2017

اسررروم السرررنع النانيرررع مرررن فررررت  السرررند  ص  نعبرررق إذا انقعررر  اص لرررال ن السرررنع األوىل مرررن فررررت  
   ومل يدلل العر  ن السنع النانيع؛السند

ملرردير سررجل املطررامالهل الرردويل ن  ن يقعرر  ا لررال  ررر  مررن األ رررا   يررأذن -8 
بسرررجل املطرررامالهل الررردويل إذا مل يررردف  الرسررروم املسررردحقع ع يررره، ع رررى  ص ينللرررل ورررلا القعررر  قبرررل 

اثن  ع ى األقل إىل ولا  مض   ابطع  ش ر من بدء السنع الدقومييع املطنيع، واونا  بإاسال  لكريين
 العر  والد،اوا مطه قبل إاسال الدلكري الن ائ ؛
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لةمررررر  الدنليرررررلي ن  ن يسرررررحم األمررررروال مرررررن األا رررررد  يرررررري املنلقرررررع  يررررأذن -9 
)املرحل رررع( ن اللرررندوئ اصسرررداماع لسرررجل املطرررامالهل الررردويل مرررن اللررررتاهل املاليرررع السرررابقع لسرررد 

 ؛2017-2016النق  احملدمل ن الرسوم املسدحقع ع ى انقعاع األ را  خالل فرت  السند  
ن  قريريررره السرررنوي  عرررن  هل الررردويل  ن يقرررد مسرررجل املطرررامال إىل مررردير يع رررم -10 
 مط وماهل عن املطامالهل املدط قع بوحداهل برو وكول كيو و؛ 2017و 2016عام  

يبرررر  حجررررم الرسرررروم  جرررردوص    ن ين،ررررر ن  قرررراايره السررررنويع يضررررا   إليرررره يع ررررم -11 
 ومسدواوا وحالع مدفوعاهل مجي  األ را  املدل ع بسجل املطامالهل الدويل.
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Annex  

[English only] 

Scale of fees for the international transaction log for the biennium 

2016–2017 

Party
 
 

Scale of fees 

(per cent) 

Australia 2.841  

Austria 1.588  

Belarus a 0.073 

Belgium 1.973  

Bulgaria 0.036  

Croatia 0.079  

Cyprus a 0.061 

Czech Republic 0.503  

Denmark 1.323  

Estonia 0.028  

European Union 2.685  

Finland 1.009  

France 10.667  

Germany 15.350  

Greece 1.065  

Hungary 0.437  

Iceland 0.737  

Ireland 0.797  

Italy 9.090  

Japan 14.939  

Kazakhstan a 0.157 

Latvia 0.032  

Liechtenstein 0.188  

Lithuania 0.055  

Luxembourg 0.153  

Malta a 0.021 

Monaco 0.181  

Netherlands 3.352  

New Zealand 0.961  

Norway 2.319  

Poland 0.896  

Portugal 0.943  

Romania 0.125  

Russian Federation  2.743  

Slovakia 0.113  

Slovenia 0.171  

Spain 5.311  

Sweden 1.917  

Switzerland 2.760  
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Party
 
 

Scale of fees 

(per cent) 

Ukraine 0.745  

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.888  

Subtotal for Parties connected to the international 

transaction log 

100.000 

Subtotal for Parties not connected to the international 

transaction log 

0.312 

Total 100.312 

a
  Parties currently not connected to the international transaction log. 

    


