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 23-/م س-مشربع مقرع   

نطرررروس اال ررررت را  الررررلبعد الدقارررر  للهررررلر ال ررررولدي الطويرررر  ا جرررر    
 الد رز ن و ت قيق لتقلم ال وم ل دوجب االتفوقية ب 

 ،إن مؤمتع اقطعال 
 ،10، الفرعة 21-/م أ10إىل الرع   يشري إذ 
اهل ئرة    اهل ئة الفعع رة لامشرو ة ال ام رة  التلنولوي رةبالتوص ة الرملمة من  إذ حي ط عاماً  

نطررراا اتعرررت عاد الرررمل  ل ، يف الرررمل  ة السا عرررة  اق ب رررني للرررا منملمرررا، بشررر ن الفعع رررة لاتنف ررر 
 ، اقيا  وي  ات فا  ة  لاترملم ال ام احملعز حنو حتر ره الردا لاململل ال الل الطويا

، يف اهل ئرة الفعع رة لاتنف ر    اهل ئة الفعع ة لامشو ة ال ام ة  التلنولوي رة أن  ست نف يرع    
 نطراا اتعرت عاد الرمل  ل الردرا(، النظرع يف 2019المل  ة اخلمسني للا منملمرا حززيعان/يون ره 

اهل ئرة  ، ك مرا حت رااقيا  وي  ات فا  ة  لاترملم ال ام احملعز حنو حتر رره لاململل ال الل الطويا
 وصر ًة ينظرع ه ملرا مرؤمتع اقطرعال يف  اهل ئرة الفعع رة لاتنف ر    الفعع ة لامشو ة ال ام ة  التلنولوي ة

اقعمرراذ ذات  صرر ة(،  عرررتاعل هرر ت التو 2019    رره اخلامسررة  ال شررعين ح شررعين الربررا /نوهمرب 
الصاة الت ارة ب ما ة اعتخ ص احلص اة ال ال ة يف إطا  الفعير  ال امرا الخصرمل ال رت با فراا 

 .(1ح،  عما ات الفحمل الترت2018با يس،  احلوا  الت سريل، ال ل عُ  رمل يف عام 

__________ 

 .132، الفرعة FCCC/SBI/2016/8،  46، الفرعة FCCC/SBSTA/2016/2 (1ح
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 23-/م س-مشربع مقرع   

 2019-2018الديزانية الارنومجية لفترة ال نتيا   
 إن مؤمتع اقطعال، 
 الفعع رررة  ه ئا ررره اقطرررعال لرررؤمتع الال رررة اإليرررعا ات مرررن( أح7  4 الفررررع ني إىل يشرررري إذ 
  ،(1ح اقمانة
الرملمة من اقم نة  2019-2018يف ال زان ة الربناجم ة الررتزة لفرتة السنتني    مل نظع 
 [، xxx بعنامج ال ما النرح الوا   يف الوث رة ] (2حالتنف  ية
 الدررررررررال  ،2019-2018 السررررررررنتني لفرررررررررتة الربناجم ررررررررة ال زان ررررررررة عارررررررر  يواهرررررررر  -1 
 ؛1 اجلمل ذ يف احململ ة لألغعاد يو   56 889 092  مل ها

 مرن الرملمرة يرو   766 938 الدالغرة السنوية بالسامهة الترمليع مع عاماً  حي ط -2 
 الرع ة؛ النفرات   ا ذ  اليت الض فة، احللومة
 ال زان رررررة يف الررررروا  ( 2 اجلرررررمل ذح الرررررو فني مررررر   يرررررمل ذ عاررررر  أيضررررراً  يواهررررر  -3 
 الربناجم ة؛
اصررع متصرراة بات فا  ررة  ا فرراا بررا يس عن  تضررمن الربناجم ررة ال زان ررة أن ي زرر  -4 

  ك لك برب  وكوذ ك و و؛
 يف الرررررروا   2019  2018 ل رررررامل اإل شررررررا ل اتشررررررتاكات يررررررمل ذ ي تمرررررمل -5 
 ؛1 اجلمل ذ يف الد نة اإل شا ية اتشرتاكات من الائة يف 85 يغطل  ال ل العه ،

 وكروذ ك و رو إىل بع   يف اقطرعال ايتمرام بوصرفه ال امرا اقطرعال مرؤمتع يملعو -6 
الواهرة، يف     ه الربالربة عشعة، عار  مرا ينطدر  عار  بع  وكروذ ك و رو مرن عناصرع ال زان رة الوصر  

 هبا؛
 الربان ررررة    هتررررا يف  ررررعا  اخترررراذ إىل أيضرررراً  التحررررملة لألمررررم ال امررررة اجلم  ررررة يررررملعو -7 
ن تملرا ال ا يرة يعيراً عار  م زا مرن ل  فا  ة الؤمتعات خملمات نفرات  غط ة مس لة بش ن  السد ني

 الما عة التد ة؛
  ضال يو   9 651 400  دا  الؤمتعات خلملمات طوا ئ م زان ة عا  يواه  -8 

 التحررملة لألمررم ال امررة اجلم  ررة  ررع ت مررا إذا 2019-2018 السررنتني لفرررتة الربناجم ررة ال زان ررة إىل
 (؛3ا ية لألمم التحملة حانظع اجلمل ذ ال  ال زان ة من اقنشطة ه ت لتغط ة   موا  وهري عملم

  نف ررررر  عرررررن  رعيرررررعاً  التنف ررررر  ه ئرررررة إىل  ررررررملم أن التنف  يرررررة اقم نرررررة إىل يطاررررر  -9 
 ات تضا ؛ حبس  أع ت، 8  7 الفرع ني
 يف الد نرة العئ س ة اتعتما ات بنو  بني حتوي ت بإيعا  التنف  ية لألم نة ي ذن -10 
يف الائة من جمموم النفرات الرملَّ ة ه ما يت ار  بدنرو   15يصا إىل  إمجا  أ ص  حبمل 1 اجلمل ذ
__________ 

   ، العه  اق ذ.1-/م أ15الرع   (1ح
  .FCCC/SBI/2017/4 (2ح
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يف الائرة   25اتعتما   اك، شعيطة أت يت ا ز ختف ض كا بنمل من بنو   اك اتعتما ات نسردة 
 كحمل أ ص ،  ضمان عملم الت ثري عاداً عا  أنشطة الربامج؛

يف الائة  8.3اما يف زمل   ال  الاذ  أس ازت اطل مستوى عا  ةاحملاهظ يرع  -11 
 من النفرات الرمل ة؛

  هررررررع موعررررررمل برررررر ن عامرررررراً    خرررررر  أن إىل ات فا  ررررررة يف اقطررررررعال مج ررررررع يررررررملعو -12 
 مرن( بح8 لافررعة  هرراً  عرنة كرا مرن ينايع/الربا  كانون 1 هو اقعاع ة ال زان ة يف اتشرتاكات
 باللامرررا اتشررررتاكات الطاوبرررة لتمويرررا  هرررو اً   رررملهع أن إىل يرررملعوها كمرررا ،(3حالال رررة اإليرررعا ات

 مررا  ررمل ياررزم مررن  2019  2018أعرر ت للررا مررن السررنتني  1النفرررات ال تمررملة  ويرر  الفرررعة 
 أع ت؛ 8مسامهات لتمويا النفرات الناشئة عن الرع  الشا  إل ه يف الفرعة 

نمل ا الصررررر لتمويرررررا التنف  يرررررة اقم نرررررة زرررررمل هتا الررررريت بالتررررررمليعات عامررررراً  حيررررر ط -13 
 (؛4اتعتئما  لامشا كة يف عما ة ات فا  ة اإلطا ية حاجلمل ذ 

 يف لامشرررا كة اتعرررتئما  الصرررنمل ا إىل مسرررامهات  ررررملم إىل اقطرررعال يرررملعو -14 
 اإلطا ية؛ ات فا  ة عما ة

 الصرررررنمل ا لتمويرررررا التنف  يرررررة اقم نرررررة زرررررمل هتا الررررريت بالتررررررمليعات عامررررراً  حيررررر ط -15 
       (2019-2018يرررررررو   لفررررررررتة السرررررررنتني  53 484 419ألنشرررررررطة التلم ا رررررررة حل اتعرررررررتئما 
 (؛5حاجلمل ذ 
اقطرررررعال إىل  ررررررملم مسرررررامهات إىل الصرررررنمل ا اتعرررررتئما  لألنشرررررطة  يرررررملعو -16 

 التلم ا ة، بغ ة متلني  نف   اقنشطة الرع ة التوخاة يف إطا  الصنمل ا؛
السرررر ل إىل حتر رررر  اللفررررا ة،   دسرررر ط اخلررررملمات  إىل اقمانررررة مواصرررراة يطارررر  -17 

،   ررملم 2019-2018اإل ا ية،  اعت  اب ال ما من أيا خفض التلرال ف يف هررتة السرنتني 
 (؛2019 رعيع عن ذلك يف المل  ة اخلمسني لامل ئة الفعع ة لاتنف   حززيعان/يون ه 

يف الوث رررررة إىل اقمانررررة إعررررملا   رعيررررع عررررنول  إ ازترررره كمررررا      يطارررر  أيضرررراً  -18 
FCCC/SBI/2016/INF.14 للل  نظع ه ه كا    ة من    ات اهل ئة الفعع ة لاتنف   37، الفرعة ،

عر  اختتام السنة الال ة السابرة،  أن يتضمن م اومات عرن أنشرطة اقمانرة يف السرنة السرابرة، 
  يربز إجناز الربامج  اق ا  الا ؛ 

ل يف     رررره العاب رررررة اقطرررررعا مررررؤمتع إىل  ررررررملم أن التنف  يررررة اقم نرررررة إىل يطارررر  -19 
(  رعيررررعاً عررررن اإليررررعا ات  أ ا  ال زان ررررة،  أن  ضررررع يف 2018 ال شررررعين حكررررانون اق ذ/ يسررررمرب 

اتعتدا  التوي ملات الرملمة من اقطعال  أن  رررت  مرا  رمل يارزم إ خالره مرن   رملي ت يف ال زان رة 
 ؛2019-2018الربناجم ة لفرتة السنتني 

، الررريت يُطاررر  ه ملرررا مرررن 21-/م أ22مرررن الررررع   22ع اإلشرررا ة إىل الفررررعة مررر -20 
اقم نة التنف  ية أن  مل ج ع نا يو الزيا ة اإلمس ة الصفعية لرملى إعرملا  مررتزرات ال زان رة الربناجم رة 

أن  ُ رررعد عررر نا يوهات الزيرررا ة اإلمس رررة الصرررفعية هررر ت يف  ثرررائ  ال زان رررة العمس رررة  يطاررر الردارررة، 
نفسه  عا  نفس الستوى من التفص ا، ش هنا ش ن أل ع نا يوهات م زان رة أخرعى  رمل  بالشلا

  رملمملا اقمانة.
__________ 

   أع ت. 1احلاش ة  (3ح
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  1اجلمل ذ 
  رنومج ك  ح ب 2019-2018 للفترة الدقترحة ا  و ية الديزانية

 اجملموم حبال و  ( حبال و  ( 2019 حبال و  ( 2018 

    اتعتما ات -ألف

 اإل ا ةالتوي ه التنف  ل 
حأ(
490 707 4 745 353 2 745 353 2  

    مجدوعة التنفيذ بال د  الدنوخي

 860 626 15 780 670 7 080 956 7 التخف ف  الد انات  التحا ا

 360 020 6 180 010 3 180 010 3 بعنامج التمويا  التلنولوي ا  بنا  الرمل ات

 100 362 5 600 684 2 500 677 2 التل ف

 480 879 740 439 740 439 آل ة التنم ة الستملامة

 800 888 27 300 805 13 500 083 14 الدجدوع الفرعي لدجدوعة التنفيذ بال د  الدنوخي

    مجدوعة الشفبن ال كومية اللبلية بعدليوا ا مونة

 600 153 2 800 076 1 800 076 1 بعنامج الشؤ ن الرانون ة

 655 395 3 620 696 1 035 699 1 الؤمتعاتبعنامج خملمات 

 320 431 3 660 715 1 660 715 1 بعنامج ات صاتت  التوع ة

 800 447 5 900 723 2 900 723 2  لنولوي ا ال اومات  ات صاتت

 – – – حب(اخلملمات اإل ا ية

حج( لال ف التشغ ا عا  نطاا اقمانة


 1 644 030 1 584 433 3 228 463 

الدجدرروع الفرعرري لدجدوعررة الشررفبن ال كوميررة اللبليررة 
 بعدليوا ا مونة

 8 859 425   8 797 413   17 656 838  

 128 253 50 458 956 24 670 296 25 مجدوع االعتدوراا

 لال ف  عم الربامج حالنفرات ال امة( -با 
ح (
907 532 6 340 244 3 567 288 3  

حه(الاذ ال اما سوية ازت اطل  أس  -ي م
057 103 – 057 103  

 092 889 56 798 200 28 294 688 28 الدجدوع )سلف +  وء + جيم(

    اإليعا ات

 876 533 1 938 766 938 766  مسامهة احللومة الض فة

 216 355 55 860 433 27 356 921 27 التربعات اإل شا ية

 092 889 56 798 200 28 294 688 28 مجدوع اإليراراا 

يررو   إىل  244 755اتعتمرا  الخصرمل لربنررامج التوي ره التنف ر ل  اإل ا ة يشررما اعتمرا  منحرة عررنوية  رمل ها  حأ(
 الفعي  احللومل المل   ال ت بتغري الناخ.

   متو ذ اخلملمات اإل ا ية من  لال ف  عم الربامج حالنفرات ال امة(. حب(
 اإل ا ية إ ا ة  لال ف التشغ ا عا  نطاا اقمانة ال امة. يتوىل بعنامج اخلملمات حج(
 يف الائة ه ما يت ا  بالملعم اإل ا ل. 13 طد  نسدة مَوزَّملة   ا ذ  ح (
(، جيرر  أن حترراه  ال زان ررة اقعاعرر ة عارر  ازت رراطل  أس مرراذ عامررا 1-/م أ15 هررراً لريررعا ات الال ررة حالرررع   حه(

،  عر در  عار  2018 يرو   يف عرام 2 372 575ايات التشغ ا لملة شملع(  دا  يف الائة حازت  8.3بنسدة 
   .2019ه ا الستوى يف عام 
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   2اجلمل ذ 
  ا مونة نطوس على ا  و ية الديزانية ما الددوَّلة الوظوئف

 2017 2018 2019 

الفئة الفن ة  ما هو ملا
    )س(

 1 1 1  ك ا اقمني ال ام

 1 1 1 أمني عام مساعمل

 22 2 2 -ممل

 17 7 7 -ممل

 15 15 15 5-ل

 35 35 35 4-ل

 43 43 43 3-ل

 16 16 16 2-ل

 120 120 120 الدجدوع الفرعي  الفئة الفنية بمو فوقهو

 53.5 53.5 53.5 الدجدوع الفرعي  فئة الخلموا ال ومة

 173.5 173.5 173.5 الدجدوع

 (.-(  الفئة الفن ة حل-ممليع حممل حأ( 
  3اجلمل ذ 

 للدخصصوا االحتيورية لخلموا الدفتدراا االحتيوجوا ما الدواعر

 حبال و  ( 2019–2018 حبال و  ( 2019 حبال و  ( 2018 

     يه اإلنفاا

حأ(الرتمجة الشفوية
900 385 2  600 210 1  300 175 1   

حب(الوثائ 
    

 900 947 3  100 003 2  800 944 1  الرتمجة

 700 336 1 400 668 300 668 اتعتنساخ  التوزيع

 عم خملمات اتيتماعات
حج(
400 525  400 276  000 249   

 900 195 8  500 158 4  400 037 4  الدجدوع الفرعي

 500 065 1  600 540  900 524   لال ف  عم الربامج

 000 390  300 11  700 378  ازت اطل  أس الاذ ال اما

 400 651 9  400 710 4  000 941 4  الدجدوع

  شما مع دات الرتمجني الشفويني  نفرات عفعهم  بملذ إ امتملم ال ومل. حأ(
 شرررما مج رررع التلرررال ف التصررراة بت مل رررز الوثرررائ  السرررد   أثنرررا  الرررمل  ة  ب رررملها؛   شرررما  لرررال ف  عمجرررة  حب(

  معاي ة الوثائ   طداعتملا.
ُ صررعل لررو فل  عرم خررملمات اتيتماعررات،  شرما الع دررات  نفررات السررفع  بررملذ اإل امرة ال ررومل الريت  حج(

  لال ف الشحن  ات صاتت.
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 4 اجلمل ذ

 االتفوقيرررة عدليرررة فررري للدشررروعكة اال رررتئدوني  ولصرررنلبس الخو رررة الدرررواعر مرررا االحتيوجررروا
 2019-2018 ال نتيا فترة في الدنوخ تغير  شأن اإلروعية

 التلافة الترمليعية حبال و  ( خ ا ات المل  ات 
 رررملم الررملعم إىل منررمل ب  ازررمل مررن كررا طررعل مؤهررا لامشررا كة يف    ة مررملهتا : 1 اخل ررا 

 أعدوعان  ُنظَّم يف بون ب لان ا
1 017 582 

 رملم الملعم إىل منمل ب  ازمل من كا طرعل مؤهرا باإلضراهة إىل منرمل ب ثران : 2اخل ا  
الرمل ذ اجلز يرة الصرغرية النام رة لامشرا كة يف من كا بامل من أ ا الداملان منواً  كا   لرة مرن 

    ة مملهتا أعدوعان يف بون

1 561 042 

 ررررررملم الرررررملعم إىل منرررررمل بني مرررررن كررررا طرررررعل مؤهرررررا لامشرررررا كة يف    ة مرررررملهتا : 3اخل ررررا  
 أعدوعان  ُنظَّم يف بون 

2 035 164 

باإلضراهة إىل منرمل ب ثالرن مرن   رملم الملعم إىل منمل بني من كا طعل مؤهرا : 4اخل ا  
كا بامل من أ ا الداملان منواً  كا   لة من المل ذ اجلز ية الصغرية النام ة لامشا كة يف    ة 

 مملهتا أعدوعان يف بولنملا

2 880 338 

: "يف اجلاسرررة (FCCC/CP/2013/10ح 145 رعيررع مررؤمتع اقطررعال عررن     رره التاعرر ة عشررعة، الفرررعة  م زظة:
طدررت اقمانرة، ‘ال اشعة الست نفة، طادت اقم نة التنف  ية أن يرن لس الد ران الترا  يف  رعيرع الرمل  ة: 

منرررر  إنشررررائملا، ع اعررررة متسرررررة لتمويررررا المرباررررني مررررن الداررررملان النام ررررة اقطررررعال يف مج ررررع الصررررنا ي  
لمل زة،  رع    مليا الس اعة عار   يف ضو  الرعا ات التخ ة يف كانلون  ا‘. اتعتئمان ة ذات الصاة

النحررو التررا : يلررون لرباررو الداررملان النام ررة اقطررعال الرر ين     ررنملم جمموعرراهتم اإل ا م ررة لامشررا كة يف 
ايتماعررات اهل ئرررات النشرر ة  ويررر  ات فا  رررة،   نتخرردملم اهل ئرررات العئ سررر ة، مررؤهاني لاحصررروذ عاررر  

اقعاعرر ة ل  فا  ررة اإلطا يررة  الصررنمل ا اتعررتئما   التمويررا يف إطررا  الصررنمل ا اتعررتئما  لام زان ررة
 لألنشطة التلم ا ة".

   5اجلمل ذ 
 فتررررة فررري التكديليرررة لألنشرررطة اال رررتئدوني  ولصرررنلبس الخو رررة الدرررواعر مرررا االحتيوجررروا

 2019-2018 ال نتيا
  م 

 اقنشطة اليت عتضطاع هبا اقمانة الشع م
 الدنو  التلم ا ة

 بال و  

   رعم التنفيذ 

   التل ف 

 647 680 1   زيز الشفاه ة   ر  م إيعا ات التل ف،  إشعا  اجلملات ال ن ة  التوع ة  1

 975 132 4  عم التخط ط لاتل ف عا  الص  مل الوطت 2

 607 391 2   سري ا ساا إيعا ات التل ف من خ ذ جلنة التل ف  بعنامج عما نري يب 3

 299 853 1 لاخسائع  اقضعا  الع دطة بت ثريات  غري الناخ التصملل 4

  / عم التنف   من يان  اقطعالالسامهات احململ ة  طن اً  

 089 358 2  عم  نف   اقنشطة الت ارة بالسامهات ال تزمة احململ ة  طن اً  السامهات احململ ة  طن اً  5

 219 798 2 احململ ة  طن اً  نظ م احلوا  الترت بش ن السامهات  6

 982 987  عم    سري عما الا نة التنف  ية ال ن ة بالتلنولوي ا   نف   ا فاا با يس بش ن السائا التصاة بالتلنولوي ا 7

 عررم عمررا جلنررة بررا يس ال ن ررة بدنررا  الرررمل ات  اقنشررطة الرررع ة اقخررعى لدنررا  الرررمل ات،  ررا يف ذلررك  8
 ال ن ة يف إطا  ات فا  ة  خا يملاالت ا ن مع اجلملات 

388 833 
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  م 
 اقنشطة اليت عتضطاع هبا اقمانة الشع م

 الدنو  التلم ا ة
 بال و  

 400 90  رملم الملعم عنمل الطا ، إىل اقطعال من أيا   زيز التشعي ات الوطن ة الت ارة بتغري الناخ 9

 –  عم  نف   ا فاا با يس من خ ذ معاكز الت ا ن اإل ا مل 10

 –  عم  نف    حتف ز التمويا الت ا  بالناخ 11

 000 000 1 حأ(أنشطة  زملة  عم الشعاكة الت ارة بالسامهات احململ ة  طن اً  نف    12

  الر اس  اإلب غ  التحر /نظام الشفاه ة 

اقنشررطة الت ارررة باعررتخملام اق اضررل   غ ررري اعررتخملام اق اضررل  احلعايررة: خفررض اتند اثررات النامجررة  13
الغابات،      الدالوعرات يف إيرعا ات التخف رف عن إزالة الغابات   ملهو ها،    زيز بالوعات كعبون 

 يف الستردا

865 603 

إبرا     زيز اإلب غ  نظم ال اومات الت ارة بات فا  ة اإلطا ية لتملني اقطعال من  رملم  را يعها،  14
 اإلبرررر غ   رررررملم الترررررا يع الرائمررررة عارررر  الد انررررات،   شررررغ ا اق  ات السررررتخملمة يف عما ررررة الر رررراس 

  التحر ،  ختزين  إ ا ة ب انات غازات المله ئة

2 446 347 

  زيز  مل ة الداملان النام ة عا  الشا كة يف  ع  دات الر اس  اإلب غ  التحر   وير  ات فا  رة  إطرا   15
 الشفاه ة  وي  ا فاا با يس

733 442 

الترررت لترررا يع الداررملان اقطررعال الترملمررة،   عررم اقنشررطة الت ارررة بتررمل ي  اخلررربا  يف جمرراذ اتعررت عاد 16
  التحا ا الترت لترا يع الداملان النام ة اقطعال،   ائمة اخلربا   ايتمام خربا  اتعت عاد العئ س ني

2 006 000 

 580 095 1  عم  نف   اتعت عاضات الترن ة لروائم يع  غازات المله ئة الرملمة من اقطعال المل ية يف العه  اق ذ 17

 799 516 1  اقنشطة الرع ة التصاة بتغري الناخ  عم  نف   بعنامج عما الا نة الملائمة ال ن ة بالتمويا 18

 عررم  تدررع  شررفاه ة الررملعم،  ررا يف ذلررك إعررملا   ر رر م هرررتة السررنتني  ال ررعد ال ررام لتررملهرات التمويررا  19
 الت ا  بالناخ

192 100 

 اتعرررررت عاد المل ل ررررررة لادارررررملان الترملمررررررة اقطرررررعال  عما ررررررة الشررررررا  ات  عرررررم  نف رررررر  عما رررررة التر رررررر م  20
  التحا  ت المل ل ة لاداملان النام ة اقطعال

2 400 295 

 عرررم عمرررا هعيررر  اخلرررربا  اتعتشرررا ل يف مسررراعملة الدارررملان النام رررة عاررر   نف ررر  أطرررع الر ررراس  اإلبررر غ  21
  التحر /الشفاه ة

3 018 050 

  لاتنف   عم اهل اكا اقعاع ة  

 980 390 العبط بني اجلملات ال ن ة 22

 370 846   زيز   مة الد انات  الترا يع الت ارة بات فا  ة اإلطا ية لفائملة اقطعال 23

  بع  وكوذ ك و و  

 480 447  عم أنشطة جلنة اتمترباذ 24

 859 238 صون    زيز  اعملة ب انات الت م ع  احملاعدة  وي  بع  وكوذ ك و و 25

 794 549 1  عم  حتسني عري التنف   الشرت  26

  ت فيز ال د  الدنوخي )الجهوا الد نية ا ررار بغير ا ررار( 

 638 464 2 حب(  زيز الشا كة يف السائا الت ارة بالناخ عرب  عائط اإلع م اإلللرت ن ة 27

 185 867 خطة ال ما الناخلأطعال/ات صاتت الشاماة  إ ا ة الناعدات اليت  نظمملا يملات م ن ة غري  28

 106 538 ال ما من أيا التملني الناخل  - ربر ف  إشعا  الشداب  29

 833 753 2 حج( رملم يوائز عال ة لت   ا حتر   الطموزات الت ارة بالناخ -زخم التغ ري  30

عما رررة الفحرررمل التررررت الت اررر  برررالتخف ف:  عرررم  نف ررر  اقنشرررطة التصررراة برررالتخف ف لرررا  درررا    زيرررز 31
 21-/م أ1الستمملة من الرع   2020 عام

920 064 
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  م 
 اقنشطة اليت عتضطاع هبا اقمانة الشع م

 الدنو  التلم ا ة
 بال و  

 059 879 2 حب( عم اقعماذ الت ارة بالناخ 32

 833 127 1  عم إشعا  أصحاب الصاحة يف عما ة ات فا  ة اإلطا ية 33

  عدلية االتفوقية اإلروعيةرعم  

 300 909  ع م اقنشطة الت ارة ب ثع  نف    ملابري التصملل 34

 137 633  ر  م الترملم احملعز حنو حتر   اقهملال الطوياة اقيا من ا فاا با يس 35

الناخ  عما ة ات فا  ة اإلطا ية  اقمانرة مرن   زيز   م م النظو  اجلنسا  يف اإليعا ات الت ارة بتغري  36
 خ ذ التنس    الت ا ن  الملعوة  بنا  الرمل ات

797 916 

 180 323   زيز التفاعا بني ال اوم  الس اعات  37

 عم عما رات التفرا د احللوم رة المل ل رة بشر ن  ضرع الطعائر   اإليرعا ات  الدرا ئ التوي مل رة إلطرا   38
 ا فاا با يسالشفاه ة  وي  

450 870 

  ت ليث الهيوك  ا  و ية لتكنولوجيو الد لوموا باالتصوالا 

 905 359   زيز أمن الفضا  اإلللرت   ل  فا  ة اإلطا ية 39

 000 678  دس ط إنتاج الوثائ  الت ارة بات فا  ة اإلطا ية 40

 610 787 بات فا  ة اإلطا ية نظ م ايتماعات/زارات عما اهرتاض ة لا ملات ال ن ة  41

 450 751  وهري ه اكا أعاع ة عحاب ة  اباة لاتحسني   وية  آمنة لنظم  ب انات ات فا  ة اإلطا ية 42

 650 570 متلني أصحاب الصاحة من ال ما عن ب مل  43

 933 241  طويع أ  ات ات صاذ الملاخال 44

 419 484 53 الدجدوع 

. 2018-2017 نف   ه ا الشع م يف إطا  الشعاكة الت اررة بالسرامهات احملرمل ة  طن راً لافررتة جيعل  حأ(
   ارت اقمانة بالف ا التمويا ال زم لتغط ة أنشطة ه ا الشع م.

 يف الائة  رعيداً عن طعي  يملات م ن ة غري أطعال.  75عُ اتمس متويا ه ا الشع م بنسدة  حب(
 عن طعي  يملات م ن ة غري أطعال.يف الائة  100 ا الشع م بنسدة اتمس متويا هع ُ  حج(
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Annex 

Indicative scale of contributions from Parties to the Convention for the 

biennium 2018–2019a 

[English only] 

 

Party United Nations scale of 

assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2019 

Afghanistan 0.006 0.006 0.006 

Albania 0.008 0.008 0.008 

Algeria 0.161 0.157 0.157 

Andorra 0.006 0.006 0.006 

Angola 0.010 0.010 0.010 

Antigua and Barbuda 0.002 0.002 0.002 

Argentina 0.892 0.870 0.870 

Armenia 0.006 0.006 0.006 

Australia 2.337 2.278 2.278 

Austria 0.720 0.702 0.702 

Azerbaijan 0.060 0.058 0.058 

Bahamas 0.014 0.014 0.014 

Bahrain 0.044 0.043 0.043 

Bangladesh 0.010 0.010 0.010 

Barbados 0.007 0.007 0.007 

Belarus 0.056 0.055 0.055 

Belgium 0.885 0.863 0.863 

Belize 0.001 0.001 0.001 

Benin 0.003 0.003 0.003 

Bhutan 0.001 0.001 0.001 

Bolivia (Plurinational State of) 0.012 0.012 0.012 

Bosnia and Herzegovina 0.013 0.013 0.013 

Botswana 0.014 0.014 0.014 

Brazil 3.823 3.727 3.727 

Brunei Darussalam 0.029 0.028 0.028 

Bulgaria 0.045 0.044 0.044 

Burkina Faso 0.004 0.004 0.004 

Burundi 0.001 0.001 0.001 

Cabo Verde 0.001 0.001 0.001 

Cambodia 0.004 0.004 0.004 

Cameroon 0.010 0.010 0.010 

Canada 2.921 2.848 2.848 

Central African Republic 0.001 0.001 0.001 

Chad 0.005 0.005 0.005 

Chile 0.399 0.389 0.389 

China 7.921 7.722 7.722 

Colombia 0.322 0.314 0.314 

Comoros 0.001 0.001 0.001 

Congo 0.006 0.006 0.006 

Cook Islands 0.001 0.001 0.001 

Costa Rica 0.047 0.046 0.046 

Côted’Ivoire 0.009 0.009 0.009 

Croatia 0.099 0.097 0.097 

Cuba 0.065 0.063 0.063 

Cyprus 0.043 0.042 0.042 

Czechia 0.344 0.335 0.335 
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Party United Nations scale of 

assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2019 

DemocraticPeople’sRepublicofKorea 0.005 0.005 0.005 

Democratic Republic of the Congo 0.008 0.008 0.008 

Denmark 0.584 0.569 0.569 

Djibouti 0.001 0.001 0.001 

Dominica 0.001 0.001 0.001 

Dominican Republic 0.046 0.045 0.045 

Ecuador 0.067 0.065 0.065 

Egypt 0.152 0.148 0.148 

El Salvador 0.014 0.014 0.014 

Equatorial Guinea 0.010 0.010 0.010 

Eritrea 0.001 0.001 0.001 

Estonia 0.038 0.037 0.037 

Ethiopia 0.010 0.010 0.010 

European Union 2.500 2.500 2.500 

Fiji 0.003 0.003 0.003 

Finland 0.456 0.445 0.445 

France 4.859 4.737 4.737 

Gabon 0.017 0.017 0.017 

Gambia 0.001 0.001 0.001 

Georgia 0.008 0.008 0.008 

Germany 6.389 6.229 6.229 

Ghana 0.016 0.016 0.016 

Greece 0.471 0.459 0.459 

Grenada 0.001 0.001 0.001 

Guatemala 0.028 0.027 0.027 

Guinea 0.002 0.002 0.002 

Guinea-Bissau 0.001 0.001 0.001 

Guyana 0.002 0.002 0.002 

Haiti 0.003 0.003 0.003 

Honduras 0.008 0.008 0.008 

Hungary 0.161 0.157 0.157 

Iceland 0.023 0.022 0.022 

India 0.737 0.719 0.719 

Indonesia 0.504 0.491 0.491 

Iran (Islamic Republic of) 0.471 0.459 0.459 

Iraq 0.129 0.126 0.126 

Ireland 0.335 0.327 0.327 

Israel 0.430 0.419 0.419 

Italy 3.748 3.654 3.654 

Jamaica 0.009 0.009 0.009 

Japan 9.680 9.437 9.437 

Jordan 0.020 0.019 0.019 

Kazakhstan 0.191 0.186 0.186 

Kenya 0.018 0.018 0.018 

Kiribati 0.001 0.001 0.001 

Kuwait 0.285 0.278 0.278 

Kyrgyzstan 0.002 0.002 0.002 

Lao People’sDemocraticRepublic 0.003 0.003 0.003 

Latvia 0.050 0.049 0.049 

Lebanon 0.046 0.045 0.045 

Lesotho 0.001 0.001 0.001 

Liberia 0.001 0.001 0.001 

Libya 0.125 0.122 0.122 

Liechtenstein 0.007 0.007 0.007 

Lithuania 0.072 0.070 0.070 
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Party United Nations scale of 

assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2019 

Luxembourg 0.064 0.062 0.062 

Madagascar 0.003 0.003 0.003 

Malawi 0.002 0.002 0.002 

Malaysia 0.322 0.314 0.314 

Maldives 0.002 0.002 0.002 

Mali 0.003 0.003 0.003 

Malta 0.016 0.016 0.016 

Marshall Islands 0.001 0.001 0.001 

Mauritania 0.002 0.002 0.002 

Mauritius 0.012 0.012 0.012 

Mexico 1.435 1.399 1.399 

Micronesia (Federated States of) 0.001 0.001 0.001 

Monaco 0.010 0.010 0.010 

Mongolia 0.005 0.005 0.005 

Montenegro 0.004 0.004 0.004 

Morocco 0.054 0.053 0.053 

Mozambique 0.004 0.004 0.004 

Myanmar 0.010 0.010 0.010 

Namibia 0.010 0.010 0.010 

Nauru 0.001 0.001 0.001 

Nepal 0.006 0.006 0.006 

Netherlands 1.482 1.445 1.445 

New Zealand 0.268 0.261 0.261 

Nicaragua 0.004 0.004 0.004 

Niger 0.002 0.002 0.002 

Nigeria 0.209 0.204 0.204 

Niue 0.001 0.001 0.001 

Norway 0.849 0.828 0.828 

Oman 0.113 0.110 0.110 

Pakistan 0.093 0.091 0.091 

Palau 0.001 0.001 0.001 

Panama 0.034 0.033 0.033 

Papua New Guinea 0.004 0.004 0.004 

Paraguay 0.014 0.014 0.014 

Peru 0.136 0.133 0.133 

Philippines 0.165 0.161 0.161 

Poland 0.841 0.820 0.820 

Portugal 0.392 0.382 0.382 

Qatar 0.269 0.262 0.262 

Republic of Korea 2.039 1.988 1.988 

Republic of Moldova 0.004 0.004 0.004 

Romania 0.184 0.179 0.179 

Russian Federation 3.088 3.011 3.011 

Rwanda 0.002 0.002 0.002 

Saint Kitts and Nevis 0.001 0.001 0.001 

Saint Lucia 0.001 0.001 0.001 

Saint Vincent and the Grenadines 0.001 0.001 0.001 

Samoa 0.001 0.001 0.001 

San Marino 0.003 0.003 0.003 

Sao Tome and Principe 0.001 0.001 0.001 

Saudi Arabia 1.146 1.117 1.117 

Senegal 0.005 0.005 0.005 

Serbia 0.032 0.031 0.031 

Seychelles 0.001 0.001 0.001 

Sierra Leone 0.001 0.001 0.001 
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Party United Nations scale of 

assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2018 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2019 

Singapore 0.447 0.436 0.436 

Slovakia 0.160 0.156 0.156 

Slovenia 0.084 0.082 0.082 

Solomon Islands 0.001 0.001 0.001 

Somalia 0.001 0.001 0.001 

South Africa 0.364 0.355 0.355 

South Sudan 0.003 0.003 0.003 

Spain 2.443 2.382 2.382 

Sri Lanka 0.031 0.030 0.030 

State of Palestine 0.007 0.007 0.007 

Sudan 0.010 0.010 0.010 

Suriname 0.006 0.006 0.006 

Swaziland 0.002 0.002 0.002 

Sweden 0.956 0.932 0.932 

Switzerland 1.140 1.111 1.111 

Syrian Arab Republic 0.024 0.023 0.023 

Tajikistan 0.004 0.004 0.004 

Thailand 0.291 0.284 0.284 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 0.007 0.007 0.007 

Timor-Leste 0.003 0.003 0.003 

Togo 0.001 0.001 0.001 

Tonga 0.001 0.001 0.001 

Trinidad and Tobago 0.034 0.033 0.033 

Tunisia 0.028 0.027 0.027 

Turkey 1.018 0.992 0.992 

Turkmenistan 0.026 0.025 0.025 

Tuvalu 0.001 0.001 0.001 

Uganda 0.009 0.009 0.009 

Ukraine 0.103 0.100 0.100 

United Arab Emirates 0.604 0.589 0.589 

United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 
4.463 4.351 4.351 

United Republic of Tanzania 0.010 0.010 0.010 

United States of America 22.000 21.448 21.448 

Uruguay 0.079 0.077 0.077 

Uzbekistan 0.023 0.022 0.022 

Vanuatu 0.001 0.001 0.001 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.571 0.557 0.557 

Viet Nam 0.058 0.057 0.057 

Yemen 0.010 0.010 0.010 

Zambia 0.007 0.007 0.007 

Zimbabwe 0.004 0.004 0.004 

Total 102.509 100.000 100.000 

a   Pursuant to decision 15/CP.1, annex I, paragraph 7(a), the UNFCCC scale of indicative contributions may be adjusted following 

the adoption by the United Nations General Assembly of the United Nations scale of assessments for the period 2019–2021. 



FCCC/SBI/2017/7/Add.1 

GE.17-10910 14 

 13-/م سإ-مشربع الدقرع   

 2019-2018الديزانية الارنومجية لفترة ال نتيا   
 إن مؤمتع اقطعال ال اما بوصفه ايتمام اقطعال يف بع  وكوذ ك و و، 
 من بع  وكوذ ك و و،  13من الا ة  5إىل الفرعة إذ يشري  
 منه، 1،  خصوصاً بالفرعة (1ح23-/م أ-بالرع   حي ط عاماً   إذ 
الرملمة من اقمرني  2019-2018الررتزة لفرتة السنتني يف ال زان ة الربناجم ة    مل نظع 
 ،(2حالتنف  ل
بشرر ن مررا ينطدرر  عارر  بع  وكرروذ ك و ررو مررن ال زان ررة ( 3ح23-/م أ-الرررع   يؤيررمل -1 

 ؛2019-2018الربناجم ة لفرتة السنتني 
الررررررروا    2019  2018يرررررررمل ذ اتشررررررررتاكات اإل شرررررررا ل لاسرررررررنتني  ي تمرررررررمل -2 

 1يف الائة من اتشرتاكات اإل شا ية الد نة يف اجلرمل ذ  15.0ما نسدته  العه ،  ال ل يغطل يف
 ؛(4ح23-/م أ-من الرع  
مج ررع اقطررعال يف بع  وكرروذ ك و ررو إىل اإلزاطررة عامرراً برر ن موعررمل  هررع  يررملعو -3 

حب( مرن 8كرانون الربا /ينرايع مرن كرا عرنة  هرراً لافررعة   1اتشرتاكات يف ال زان رة اقعاعر ة هرو 
،  إىل الدررررررررا  ة هررررررررو اً إىل (5حا ات الال ررررررررة لررررررررؤمتع اقطررررررررعال  ه ئت رررررررره الفررررررررعع تني  اقمانررررررررةاإليررررررررع 
الطاوبررة لتمويررا النفرررات ال تمررملة الد نررة يف  2019  2018اتشرررتاكات لاسررنتني  كامررا  هررع
 ؛(6ح23-/م أ- الرع 

بازت ايات آل ة التنم ة النظ فة  التنف   الشررت  مرن التمويرا، الريت  حي ط عاماً  -4 
 ا رتزملا اجملاس التنف  ل آلل ة التنم ة النظ فة  جلنة اإلشعال عا  التنف   الشرت ، عا  التوا .

__________ 

 .من ه ت الوث رة 13إىل  2الوا   يف الصفحات من رع  المشع م  (1ح

 .FCCC/SBI/2017/4 (2ح
 أع ت. 1احلاش ة انظع  (3ح

 أع ت. 1انظع احلاش ة  (4ح

 ، العه  اق ذ.1-/م أ15الرع   (5ح

 أع ت. 1انظع احلاش ة  (6ح
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Annex 

Indicative scale of contributions from Parties to the Kyoto Protocol for the 

biennium 2018–2019
a 

[English only] 

 

Party  

United Nations scale of 

assessments for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2019 

Afghanistan 0.006 0.008 0.008 

Albania 0.008 0.010 0.010 

Algeria 0.161 0.209 0.209 

Angola 0.010 0.013 0.013 

Antigua and Barbuda 0.002 0.003 0.003 

Argentina 0.892 1.159 1.159 

Armenia 0.006 0.008 0.008 

Australia 2.337 3.036 3.036 

Austria 0.720 0.935 0.935 

Azerbaijan 0.060 0.078 0.078 

Bahamas 0.014 0.018 0.018 

Bahrain 0.044 0.057 0.057 

Bangladesh 0.010 0.013 0.013 

Barbados 0.007 0.009 0.009 

Belarus 0.056 0.073 0.073 

Belgium 0.885 1.150 1.150 

Belize 0.001 0.001 0.001 

Benin 0.003 0.004 0.004 

Bhutan 0.001 0.001 0.001 

Bolivia (Plurinational State of) 0.012 0.016 0.016 

Bosnia and Herzegovina 0.013 0.017 0.017 

Botswana 0.014 0.018 0.018 

Brazil 3.823 4.966 4.966 

Brunei Darussalam 0.029 0.038 0.038 

Bulgaria 0.045 0.058 0.058 

Burkina Faso 0.004 0.005 0.005 

Burundi 0.001 0.001 0.001 

Cabo Verde 0.001 0.001 0.001 

Cambodia 0.004 0.005 0.005 

Cameroon 0.010 0.013 0.013 

Central African Republic 0.001 0.001 0.001 

Chad 0.005 0.006 0.006 

Chile 0.399 0.518 0.518 

China 7.921 10.289 10.289 

Colombia 0.322 0.418 0.418 

Comoros 0.001 0.001 0.001 

Congo 0.006 0.008 0.008 

Cook Islands 0.001 0.001 0.001 

Costa Rica 0.047 0.061 0.061 

Côted’Ivoire 0.009 0.012 0.012 

Croatia 0.099 0.129 0.129 

Cuba 0.065 0.084 0.084 

Cyprus 0.043 0.056 0.056 

Czechia 0.344 0.447 0.447 

DemocraticPeople’sRepublicofKorea 0.005 0.006 0.006 

Democratic Republic of the Congo 0.008 0.010 0.010 

Denmark 0.584 0.759 0.759 

Djibouti 0.001 0.001 0.001 
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Party  

United Nations scale of 

assessments for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2019 

Dominica 0.001 0.001 0.001 

Dominican Republic 0.046 0.060 0.060 

Ecuador 0.067 0.087 0.087 

Egypt 0.152 0.197 0.197 

El Salvador 0.014 0.018 0.018 

Equatorial Guinea 0.010 0.013 0.013 

Eritrea 0.001 0.001 0.001 

Estonia 0.038 0.049 0.049 

Ethiopia 0.010 0.013 0.013 

European Union 2.500 2.500 2.500 

Fiji 0.003 0.004 0.004 

Finland 0.456 0.592 0.592 

France 4.859 6.311 6.311 

Gabon 0.017 0.022 0.022 

Gambia 0.001 0.001 0.001 

Georgia 0.008 0.010 0.010 

Germany 6.389 8.299 8.299 

Ghana 0.016 0.021 0.021 

Greece 0.471 0.612 0.612 

Grenada 0.001 0.001 0.001 

Guatemala 0.028 0.036 0.036 

Guinea 0.002 0.003 0.003 

Guinea-Bissau 0.001 0.001 0.001 

Guyana 0.002 0.003 0.003 

Haiti 0.003 0.004 0.004 

Honduras 0.008 0.010 0.010 

Hungary 0.161 0.209 0.209 

Iceland 0.023 0.030 0.030 

India 0.737 0.957 0.957 

Indonesia 0.504 0.655 0.655 

Iran (Islamic Republic of) 0.471 0.612 0.612 

Iraq 0.129 0.168 0.168 

Ireland 0.335 0.435 0.435 

Israel 0.430 0.559 0.559 

Italy 3.748 4.868 4.868 

Jamaica 0.009 0.012 0.012 

Japan 9.680 12.573 12.573 

Jordan 0.020 0.026 0.026 

Kazakhstan 0.191 0.248 0.248 

Kenya 0.018 0.023 0.023 

Kiribati 0.001 0.001 0.001 

Kuwait 0.285 0.370 0.370 

Kyrgyzstan 0.002 0.003 0.003 

LaoPeople’sDemocraticRepublic 0.003 0.004 0.004 

Latvia 0.050 0.065 0.065 

Lebanon 0.046 0.060 0.060 

Lesotho 0.001 0.001 0.001 

Liberia 0.001 0.001 0.001 

Libya 0.125 0.162 0.162 

Liechtenstein 0.007 0.009 0.009 

Lithuania 0.072 0.094 0.094 

Luxembourg 0.064 0.083 0.083 

Madagascar 0.003 0.004 0.004 

Malawi 0.002 0.003 0.003 

Malaysia 0.322 0.418 0.418 

Maldives 0.002 0.003 0.003 

Mali 0.003 0.004 0.004 
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Party  

United Nations scale of 

assessments for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2019 

Malta 0.016 0.021 0.021 

Marshall Islands 0.001 0.001 0.001 

Mauritania 0.002 0.003 0.003 

Mauritius 0.012 0.016 0.016 

Mexico 1.435 1.864 1.864 

Micronesia (Federated States of) 0.001 0.001 0.001 

Monaco 0.010 0.013 0.013 

Mongolia 0.005 0.006 0.006 

Montenegro 0.004 0.005 0.005 

Morocco 0.054 0.070 0.070 

Mozambique 0.004 0.005 0.005 

Myanmar 0.010 0.013 0.013 

Namibia 0.010 0.013 0.013 

Nauru 0.001 0.001 0.001 

Nepal 0.006 0.008 0.008 

Netherlands 1.482 1.925 1.925 

New Zealand 0.268 0.348 0.348 

Nicaragua 0.004 0.005 0.005 

Niger 0.002 0.003 0.003 

Nigeria 0.209 0.271 0.271 

Niue 0.001 0.001 0.001 

Norway 0.849 1.103 1.103 

Oman 0.113 0.147 0.147 

Pakistan 0.093 0.121 0.121 

Palau 0.001 0.001 0.001 

Panama 0.034 0.044 0.044 

Papua New Guinea 0.004 0.005 0.005 

Paraguay 0.014 0.018 0.018 

Peru 0.136 0.177 0.177 

Philippines 0.165 0.214 0.214 

Poland 0.841 1.092 1.092 

Portugal 0.392 0.509 0.509 

Qatar 0.269 0.349 0.349 

Republic of Korea 2.039 2.648 2.648 

Republic of Moldova 0.004 0.005 0.005 

Romania 0.184 0.239 0.239 

Russian Federation 3.088 4.011 4.011 

Rwanda 0.002 0.003 0.003 

Saint Kitts and Nevis 0.001 0.001 0.001 

Saint Lucia 0.001 0.001 0.001 

Saint Vincent and the Grenadines 0.001 0.001 0.001 

Samoa 0.001 0.001 0.001 

San Marino 0.003 0.004 0.004 

Sao Tome and Principe 0.001 0.001 0.001 

Saudi Arabia 1.146 1.489 1.489 

Senegal 0.005 0.006 0.006 

Serbia 0.032 0.042 0.042 

Seychelles 0.001 0.001 0.001 

Sierra Leone 0.001 0.001 0.001 

Singapore 0.447 0.581 0.581 

Slovakia 0.160 0.208 0.208 

Slovenia 0.084 0.109 0.109 

Solomon Islands 0.001 0.001 0.001 

Somalia 0.001 0.001 0.001 

South Africa 0.364 0.473 0.473 

Spain 2.443 3.865 3.865 

Sri Lanka 0.031 3.173 3.173 
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Party  

United Nations scale of 

assessments for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2018 

Kyoto Protocol adjusted  

scale for 2019 

Sudan 0.010 0.013 0.013 

Suriname 0.006 0.008 0.008 

Swaziland 0.002 0.003 0.003 

Sweden 0.956 1.242 1.242 

Switzerland 1.140 1.481 1.481 

Syrian Arab Republic 0.024 0.031 0.031 

Tajikistan 0.004 0.005 0.005 

Thailand 0.291 0.378 0.378 

The former Yugoslav Republic of 

Macedonia 
0.007 0.009 0.009 

Timor-Leste 0.003 0.004 0.004 

Togo 0.001 0.001 0.001 

Tonga 0.001 0.001 0.001 

Trinidad and Tobago 0.034 0.044 0.044 

Tunisia 0.028 0.036 0.036 

Turkey 1.018 1.322 1.322 

Turkmenistan 0.026 0.034 0.034 

Tuvalu 0.001 0.001 0.001 

Uganda 0.009 0.012 0.012 

Ukraine 0.103 0.134 0.134 

United Arab Emirates 0.604 0.785 0.785 

United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 
4.463 5.797 5.797 

United Republic of Tanzania 0.010 0.013 0.013 

Uruguay 0.079 0.103 0.103 

Uzbekistan 0.023 0.030 0.030 

Vanuatu 0.001 0.001 0.001 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.571 0.742 0.742 

Viet Nam 0.058 0.075 0.075 

Yemen 0.010 0.013 0.013 

Zambia 0.007 0.009 0.009 

Zimbabwe 0.004 0.005 0.005 

Total 77.572 100.000 100.000 

a Pursuant to decision 15/CP.1, annex, paragraph 7(a), the UNFCCC scale of indicative contributions may be adjusted 

following the adoption by the United Nations General Assembly of the United Nations scale of assessments for the period 

2019–2021. 
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 13-سإ/م - الدقرع مشربع  

 رررررج  الد ررررروموا الرررررلبلي بمنهجيرررررة ت صررررري  ع ررررروم  لفتررررررة  ميزانيرررررة  
   2019-2018 ال نتيا
 ك و و، بع  وكوذ يف اقطعال ايتمام بوصفه ال اما اقطعال مؤمتع إن 
 من بع  وكوذ ك و و،  13من الا ة  5الفرعة  إىل يشري إذ 
 ،8-أإ م/8  ،6-أإ م/9  ،5-أإ م/10  ،3-أإ م/11الررررع ات  إىل أيضررراً  يشرررري  إذ 

 ،11-أإ م/8 
 لس ا ال ام ت المل  ، ثابتب مه ة  واهع متويا كاٍل     إذ ي رتل 
ب مه ة ع مة أ ا  ع ا ال ام ت المل   لألطعال المل يرة يف العهر   اً  إذ ي رتل أيض 

حالشا  إل ملا يف ه ا الرع   8-/م أإ1با  لرب  وكوذ ك و و بص غته الوا  ة يف العه  اق ذ لامرع  
 باقطعال(،
، 2019-2018عرر ا ال ررام ت الررمل   لفرررتة السررنتني  م زان ررةعارر   يواهرر  -1 
 ؛(1حيو  ، لألغعاد احململ ة يف ال زان ة الررتزة لس ا ال ام ت المل   5 204 520 الدالغة

يف الائرة مرن  8.3احلفاظ عا  مستوى ازت اطل  أس الاذ التملا ذ عنرمل  رع ي -2 
 اإلنفاا الرمل  لاصنمل ا اتعتئما  لس ا ال ام ت المل  ؛

 غررري اق صررملة مررن يررو   ما ررون 2.5 مدارر   سررح  برر ن التنف  يررة لألم نررة يرر ذن -3 
 يررز  لسررمل السررابرة الال ررة الفرررتات مررن الررمل   ال ررام ت لسرر ا اتعررتئما  الصررنمل ا يف النفرررة
 ؛2019-2018 السنتني م زان ة من

أمررواًت مررن اق صررملة غررري النفرررة يف   سررح برر ن  ةالتنف  يرر ةلألم نرر اً يرر ذن أيضرر -4 
الصرنمل ا اتعررتئما  لسرر ا ال ررام ت الررمل   مررن الفرررتات الال ررة السررابرة لسررمل الررنرمل احملتمررا 

 ؛الس ابأطعال   صا   فيف الععوم الستحرة نت  ة 
أعرر ت اعررتربنائل  ضررع  ل لصررعل  3أن اإليررعا  الشررا  إل رره يف الفرررعة  ي زرر  -5 
يف  حُتص راب ن  عوم  شغ ا عر ا ال رام ت الرمل   يت رني أن  م يسا  اللدرية غري النفرة،  الدال 

 هرتات السنتني الرداة زس  ات تضا ؛
يف الصرنمل ا اتعرتئما   أن أل  صر مل مرن اق صرملة غرري النفررةاً ي ز  أيضر -6 

ا يف مرررالشرررا  إل مل  ينلسررر ا ال رررام ت الرررمل   مرررن الفررررتات الال رررة السرررابرة التدر رررة ب رررمل اإليرررعا
سررتخملم لتغط ررة م زان ررة عرر ا ال ررام ت الررمل   خرر ذ هرررتات يأعرر ت نلررن أن  4  3الفرررع ني 

 ؛السنتني الرداة

__________ 

 .FCCC/SBI/2017/4/Add.2 (1ح
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 عررنف يف  رررا يعت السررنوية إىل مررمليع عرر ا ال ررام ت الررمل   أن يلشرر يطارر  -7 
العصرر مل غررري النفرر  يف الصررنمل ا اتعررتئما  لسرر ا ال ررام ت الررمل   مررن هرررتة السررنتني السررابرة 

   ت صمل   الترعيع السنول؛
 يررررررررررررمل ذ أنصرررررررررررردة  عررررررررررررروم عرررررررررررر ا ال ررررررررررررام ت الررررررررررررمل   لفررررررررررررررتة ي تمررررررررررررمل -8 
 عا  النحو الوا   يف العه ؛ 2019-2018السنتني 
مرررررن  طررررعلعررررر ا ال ررررام ت الرررررمل   الرررريت يرررررمله ملا أن حتسررررر   عرررروم  يرررررع  -9 

ذلرك الطررعل الدررني يف العهرر    عرروم نصرر  بضررعب  2019-2018اقطرعال عررن هرررتة السرنتني 
ه مررررا  ررررمل    ررررمل ذ  أن، 2019-2018يف م زان ررررة عرررر ا ال ررررام ت الررررمل   لفرررررتة السررررنتني 

مع معاعراة الدار  السرحوب مرن اق صرملة  ،بس ا ال ام ت المل   زال اً  الوصولة غرياقطعال 
عا  أن  لون  عوم السرنة اق ىل مرن هررتة السرنتني مسرا ية  ،أع ت 3غري النفرة الدني يف الفرعة 

 ؛يف العه  ع ي لععوم السنة الربان ة منملا، كما
 ال رررام ت بسررر ا الوصرررولة اقطرررعال طرررعخت أن التنف  يرررة اقم نرررة إىل يطاررر  -10 
أعررررر ت،  9بالععرررروم السرررررنوية، احملسرررروبة  هررررراً لافرررررعة  2019-2018 السررررنتني رتةهرررر يف الررررمل  

 ز ربمرررابملايرررة السرررنة الترون رررة ال ن رررة،  مرررنأ رررعب   رررت للرررن   درررا أ ب رررة أشرررملع عاررر  اق رررا  يف
 ذلك؛ أملن

ُ ِصرا طررعل مرن اقطررعال بسر ا ال ررام ت الرمل   لامررعة اق ىل  أنرره إذا يررع  -11 
لانصرر   الرروا   يف  م ررا تً عارر  ذلررك الطررعل  ةالوايدرر الععرروم نصرر  ون برره، يلرر  صرراهأع ررمل  أ 

ذ لرب  وكررروذ ك و رررو لفرررتة السرررنتني ال ن رررة ال ررملَّ  النصررر  يف الائررة مرررن  130م رررا ًت لرررر  العهرر ، أ 
  ؛ مل اقطعال غري المل ية يف اجلمل ذ الوا   يف العه  ه ما

يُوَصرررا لامررعة اق ىل بسررر ا  أن خُتصرررم الععرروم الررريت يررمله ملا طررعل يرررع  أيضرراً  -12 
لألنشرطة الت اررة بسر ا  ال زمرة صاه به من اتزت ايرات مرن الروا    ي ا  ال ام ت المل   أ 

 ال ام ت المل   يف هرتة السنتني التال ة؛
يُوَصرررررا لامرررررعة اق ىل بسررررر ا  أن الععررررروم الررررريت يرررررمله ملا طرررررعل كررررر لكيررررررع    -13 

، جيررر  أن حتسررر  2019-2018 صررراه بررره خررر ذ هررررتة السرررنتني  ي رررا  أ  ، رررام ت الرررمل  ال
 صراه  هنايرة هررتة السرنتني، باعرتربنا   إعرا ة أ  عر اه  صا  ناعد اً  ه  الفرتة الفاصاة بني  ا يخ

 عنملا  عوم؛ الفرتة اليت عد  أن ُ ه ت
 طرررررررررررعل مرررررررررررن اقطرررررررررررعال خررررررررررر ذ هررررررررررررتة  صرررررررررررا  و رررررررررررفيف زررررررررررراذ  يررررررررررررع  -14 
  صرررراهه ملررررا   و ررررفعارررر  الطررررعل أن يغطررررل  عرررروم السررررنة الرررريت  أن، 2019-2018ني السررررنت

يف  الطررعل صررا   و ررف نطدرر  إذا  بالسرر ا كاماررًة،  أن  عرروم السررنة الربان ررة مررن هرررتة السررنتني ت
  صاه يف السنة الربان ة منملا؛ مليُر َ  السنة اق ىل من هرتة السنتني  مل

اقطررررعال بالسرررر ا  دررررا  مررررنطررررعل   صررررا  و ررررف زرررراذ يفأنرررره  يرررررع  أيضرررراً  -15 
الطرررررعل بسررررر ا  ذلرررررك صرررررا  أع رررررمل إذا  نطدررررر  الععررررروم إت ت ،2019-2018السرررررنتني  هررررررتة

 ال ام ت المل  ؛ 
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طررررعل مررررن  عرررر اَ ْصررررا  و ررررف ن يبررررلررررمليع عرررر ا ال ررررام ت الررررمل    يرررر ذن -16 
   رررف  ينف ررر يرررملهع الععررروم السرررتحرة عا ررره، عاررر  أت بسررر ا ال رررام ت الرررمل   إذا مل اقطرررعال
 درا مضرل أ ب رة أشرملع مرن برمل  السرنة الترون رة ال ن رة،   هنراً بإ عراذ  ر كريين اثنرني عار   ع اه

 اق ا إىل ه ا الطعل  التشا   م ه  دا إ عاذ الت كري النملائل؛
عيررررره السرررررنويني  رعي يف يررررررمل م أن الرررررمل   ال رررررام ت عررررر ا مرررررمليع إىل يطاررررر  -17 

  ام ت الت ارة بوزملات بع  وكوذ ك و و؛م اومات عن ال 2019  2018  املل
أيضرراً أن ينشررع يف  رررا يعت السرررنوية  الررمل   ال ررام ت عرر ا مررمليع إىل يطارر  -18 

بسر ا ال رام ت  الوصولةالععوم  مستواها  زالة مملهوعات مج ع اقطعال  أنصدةيمل ًت يدني 
 ؛المل  

إىل اهل ئرررررة الفعع رررررة لاتنف ررررر ، أن  وصرررررل يف    هترررررا اخلمسرررررني  يطاررررر  كررررر لك -19 
(،  نمل  رررررررررة لتحصررررررررر ا  عررررررررروم عررررررررر ا ال رررررررررام ت الرررررررررمل   يف هررررررررررتة 2019حززيعان/يون ررررررررره 

امررا بوصررفه ايتمررام اقطررعال يف ال  اقطررعال مررؤمتع ه ملررا ينظررع للررل ،2021-2020 السررنتني
 (.2019الربا /نوهمرب يف     ه اخلامسة عشعة ح شعين  ابع  وكوذ ك و و  ي تممله
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 الدرفق

 2019-2018ع وم  ج  الد وموا اللبلي لفترة ال نتيا   

 الطعل

 أنصرررررررررردةيررررررررررمل ذ 
الفررررررررررررررررتة   عررررررررررررررروم
2018-2019 

 (مئوية نسدةح

 زسررررررراب الععررررررروم
 درررا  2018 ل رررام
اتعتمررررررررررررا     ررررررررررررمل

مررررررررررن  السررررررررررحوب
اق صررررررررررررملة غررررررررررررري 
 النفرة حبال و  (

 زسررررررراب الععررررررروم
  درررا 2019 ل رررام
اتعتمررررررررررررا     ررررررررررررمل

مررررررررررن  السررررررررررحوب
اق صررررررررررررملة غررررررررررررري 
 النفرة حبال و  (

 زسررررررراب الععررررررروم
 ب رررمل 2018 ل رررام

  ررررررررررررمل اتعتمررررررررررررا  
مررررررررررن  السررررررررررحوب

اق صررررررررررررملة غررررررررررررري 
 النفرة حبال و  (

 زسررررررراب الععررررررروم
 ب رررمل 2019 ل رررام

  ررررررررررررمل اتعتمررررررررررررا  
مررررررررررن  السررررررررررحوب

اق صررررررررررررملة غررررررررررررري 
 النفرة حبال و  (

 37 295 37 295 71 770 71 770 2.685 اتحتا  اق   يب
)س(اتحتا  الع عل

 2.743 - - - - 
 73 779 73 779 141 979 141 979 5.311 إعدان ا
 39 472 39 472 75 960 75 960 2.841 أعرتال ا
 392 392 755 755 0.028 إعتون ا
 213 266 213 266 410 402 410 402 15.35 ألان ا
 10 345 10 345 19 907 19 907 0.745 أ كعان ا
 11 075 11 075 21 313 21 313 0.797 آيعلنملا
 10 237 10 237 19 699 19 699 0.737 آيسانملا
 126 274 126 274 242 999 242 999 9.090 إيطال ا
 13 103 13 103 25 216 25 216 0.943 الرب غاذ
 27 410 27 410 52 748 52 748 1.973 با  لا
 500 500 963 963 0.036 باغا يا
 12 441 12 441 23 941 23 941 0.896 بولنملا

)س(ب    س
 0.073 - - - - 

 6 991 6 991 13 454 13 454 0.503  ش ل ا
 18 377 18 377 35 365 35 365 1.323 الملامنع 
 1 731 1 731 3 331 3 331 0.125   مان ا

 1 569 1 569 3 019 3 019 0.113 عاوهاك ا
 2 380 2 380 4 580 4 580 0.171 عاوه ن ا
 26 626 26 626 51 238 51 238 1.917 السويمل
 38 337 38 337 73 774 73 774 2.760 عويسعا
 148 194 148 194 285 182 285 182 10.667 هعنسا
 14 023 14 023 26 985 26 985 1.009 هنانملا
 852 852 1 639 1 639 0.061  ربص

)س(كازاخستان
 0.157 - - - - 

 1 095 1 095 2 108 2 108 0.079 كع ا  ا
 446 446 859 859 0.032 ت ف ا

 2 123 2 123 4 086 4 086 0.153 للسمربغ
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 الطعل

 أنصرررررررررردةيررررررررررمل ذ 
الفررررررررررررررررتة   عررررررررررررررروم
2018-2019 

 (مئوية نسدةح

 زسررررررراب الععررررررروم
 درررا  2018 ل رررام
اتعتمررررررررررررا     ررررررررررررمل

مررررررررررن  السررررررررررحوب
اق صررررررررررررملة غررررررررررررري 
 النفرة حبال و  (

 زسررررررراب الععررررررروم
  درررا 2019 ل رررام
اتعتمررررررررررررا     ررررررررررررمل

مررررررررررن  السررررررررررحوب
اق صررررررررررررملة غررررررررررررري 
 النفرة حبال و  (

 زسررررررراب الععررررررروم
 ب رررمل 2018 ل رررام

  ررررررررررررمل اتعتمررررررررررررا  
مررررررررررن  السررررررررررحوب

اق صررررررررررررملة غررررررررررررري 
 النفرة حبال و  (

 زسررررررراب الععررررررروم
 ب رررمل 2019 ل رررام

  ررررررررررررمل اتعتمررررررررررررا  
مررررررررررن  السررررررررررحوب

اق صررررررررررررملة غررررررررررررري 
 النفرة حبال و  (

 771 771 1 483 1 483 0.055 ل توان ا
 2 610 2 610 5 022 5 022 0.188 ل ختنشتاين

 297 297 572 572 0.021 مالطة
المالررررررررة التحررررررررملة لربيطان ررررررررا ال ظمررررررررر  

  آيعلنملا الشمال ة
11.888 814 317 814 317 152 165 152 165 

 2 515 2 515 4 840 4 840 0.181 موناكو
 32 211 32 211 61 986 61 986 2.319 النع يج
 22 055 22 055 42 443 42 443 1.588 النمسا
 13 347 13 347 25 684 25 684 0.961 ن وزيانملا
 6 072 6 072 11 684 11 684 0.437 هنغا يا
 46 572 46 572 89 622 89 622 3.352 هولنملا
 207 531 207 531 399 369 399 369 14.939 ال ابان
 14 794 14 794 28 469 28 469 1.065 ال ونان
 1 352 260 1 352 260 2 602 260 2 602 260  الر وم

 ا ع ررررلةاالعتدررررور الد رررر و  مررررا 
  و قة مولية فتراا ما الدنفقة غير

 - - 000 250 1 000 250 1 

 2 602 260 2 602 260 2 602 260 2 602 260  الدجدوع
مرررن هررر ت  عررر ا ال رررام ت الرررمل    عررروم عُتحص رررا اقطرررعال غرررري الوصرررولة زال ررراً بسررر ا ال رررام ت الرررمل  . حأ(

 ه ت الوث رة.  يف الوا  ة 13 إىل 11 هراً لافرعات من  ، صاملا به إعا ة  صاملا بالس ا أ  اقطعال يف زالة
    


