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  توزيع األموال المتاحة (بالدوالر األمريكي) -٢الجدول 
  
حزيران/ يونيو  ٣٠  

٢٠١٢  
تشرين األول/  ٣١

  ٢٠١٢أكتوبر 
  ٥ ٤٦١  ٥ ٤٦١  )٢٠١٢يناير  كانون الثاني/ ١الرصيد االفتتاحي (

      اإليرادات
  ٩ ١٥٠ ١٠٢  ٩ ١١٠ ١٢٤  ٢٠١٣١-٢٠١٢المساهمات المقدرة الطوعية للثنائية 

  ٥ ٨٧١ ٨٠٥  ٥ ٥٢٦ ٢٧١  ٢لواردةات اإلضافية المساهما
  ١٥ ٠٢٧ ٣٦٨  ١٤ ٦٣٦ ٣٩٥  مجموع اإليرادات

ســــلفة الخــــدمات اإلداريــــة المقدمــــة إلــــى اتفاقيــــة المنظمــــة : اقصــــاً ن
  )٥٤٠ ٠٠٠(  )٥٤٠ ٠٠٠(  ٢٠١١-٢٠١٠اإلطارية في الثنائية 

-٢٠٠٦لمســاهمات المقــدرة الطوعيــة المســتحقة القــبض : ااقصــاً ن
٤٧٤ ٣٠٨(  )٤٨٩ ٩٤٩(  ٢٠١١(  

-٢٠١٢احتياطي الطـوارئ للمسـاهمات المقـدرة الطوعيـة : اقصاً ن
  )٤٥٧ ٥٠٥(  )٤٥٥ ٥٠٦(   ٪٥بنسبة  ٢٠١٣

  ١٣ ٥٥٥ ٥٥٥  ١٣ ١٥٦ ٤٠١  مجموع األموال المتاحة 
  

  ٣(بالدوالر األمريكي) ٢٠١٣-٢٠١٢المساهمات المقدرة الطوعية للفترة المالية  -٣الجدول 
  

دد ع  
  األطراف

األطراف التي 
  ددت مبالغس

األطراف التي لم 
  بالغمتسدد 

  ٢٠١٣- ٢٠١٢المساهمات المقدرة الطوعية 
  لمتأخرا  المدفوع  المجموع

ــــران/  ٣٠فــــي  حزي
  ٥ ٩٢١ ٩٣٦  ٣ ١٨٨ ١٨٨  ٩ ١١٠ ١٢٤  ١٠٤  ٧٠  ١٧٤  ٢٠١٢يونيو 
تشــــــــرين  ٣١فــــــــي 

األول/ أكتـــــــــــــــــــوبر 
٣ ٨٦٥ ٣٧٥  ٥ ٢٨٤ ٧٢٧  ٩ ١٥٠ ١٠٢  ٩١  ٨٥  ١٧٦  ٢٠١٢  

  
                                                           

 دوالرًا أمريكيـًا حتـى ٤٣ ١١٥و ٢٠١٢يونيـو  حزيـران/ ٣٠دوالرًا أمريكيًا مساهمات مقدرة طوعيـة حتـى  ٣ ١٣٧تشمل     ١
ــًا بعــد  ٢٠١٢أكتــوبر  تشــرين األول/ ٣١ تشــرين  ٢٠-١٥الــدورة الرابعــة لمــؤتمر األطــراف (مــن البلــدان التــي أصــبحت أطراف

 دوالرًا أمريكيًا نتيجة للتقريب.  ١٣)؛ وقد جرى تعديل مبلغ ٢٠١٠نوفمبر  الثاني/

) دوالرًا أمريكيــاً  ٢٦ ٨٨٠) وكنــدا (ريكيــاً دوالرًا أم ٢٠٥ ٤٨٠مســاهمات خارجــة عــن الميزانيــة قــدمتها كــل مــن أســتراليا (    ٢
 ١ ١٥١ ٧٧٩) وجمهوريـــة كوريـــا (دوالرًا أمريكيـــاً  ٣٢٤ ٤٦١) وهولنـــدا (دوالرات أمريكيـــة ٤ ١٦٣ ٢٠٥واالتحـــاد األوروبـــي (

 .FCTC/COP/5/20من الوثيقة  ٣٧)، حسبما هو موصوف في الفقرة دوالرًا أمريكياً 

طرفـًا، كـان  ٧٠صل األطراف التي سددت مسـاهماتها المقـدرة الطوعيـة وعـددها من أ، ٢٠١٢يونيو  حزيران/ ٣٠حتى     ٣
صــــل األطــــراف التــــي ســــددت مــــن أ، ٢٠١٢أكتــــوبر  تشــــرين األول/ ٣١حتــــى طرفــــًا ســــددت مــــدفوعات جزئيــــة؛ و  ٢٠هنــــاك 

 طرفًا سددت مدفوعات جزئية. ٢٤كان هناك  طرفًا، ٨٥لمقدرة الطوعية وعددها مساهماتها ا
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  اقإلنفاتوزيع  -٤الجدول 
  
  (بالدوالر األمريكي) نفاقإل لالتوزيع اإلجمالي   ١-٤
  
حزيران/ يونيو  ٣٠  

٢٠١٢  
تشرين األول/  ٣١

  ٢٠١٢أكتوبر 
  ٢ ٤٥٦ ٧٢٩  ١ ٣٣٧ ٦١٨  ١تكاليف الموظفين
  ٢ ٠٥٤ ٣٨٢  ٧٨٩ ٤٦٤  ٢تكاليف األنشطة

  ٥٦٩ ٥٣٢  ٢٧٢ ٨٦٢  تكاليف دعم البرامج
  ٥ ٠٨٠ ٦٣٣  ٢ ٣٩٩ ٩٤٤  مجموعال
  
  توزيع تكاليف األنشطة حسب نوع النشاط (بالدوالر األمريكي)  ٢-٤
  
حزيران/ يونيو  ٣٠  

٢٠١٢  
تشرين األول/  ٣١

  ٢٠١٢أكتوبر 
  ١ ٣٢٢ ٣٩١  ٣٢٦ ٩٨٢  السفر

  ٧٩٢ ٥٢٨  ٢٠ ٣٦١  ما في ذلك الدورة الخامسة لمؤتمر األطرافب -
  ٢٠٣ ١٤٤  ١٨٨ ٨٥٣  تكاليف الموظفين اإلضافيين

  ٣٤٨ ٩١١  ١٦٠ ٠٨٥  تكاليف التشغيل العامة
  ١٤٦ ٨٠٣  ٨٥ ٦٠٢  الخدمات التعاقدية

  ٩ ٠٠٤  ٣ ٨٢٣  االتصاالت السلكية والالسلكية
  ١٢٩  ١٢٩  المعدات

  ٢٣ ٩٩٠  ٢٣ ٩٩٠  التعاون المالي المباشر
  ٢ ٠٥٤ ٣٧٢  ٧٨٩ ٤٦٤  المجموع

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ٩؛ ولمـــدة ٢٠١٢ يونيـــو حزيـــران/ ٣٠محســـوبة فـــي  ٢٠١٢مـــايو  أيـــار/ -ينـــاير لمـــدة خمســـة شـــهور، كـــانون الثـــاني/    ١

 .٢٠١٢أكتوبر  تشرين األول/ ٣١محسوبة في  ٢٠١٢ سبتمبر أيلول/ -يناير شهور، كانون الثاني/

هيئة التفـاوض الحكوميـة الدوليـة بواسـطة وٕاضافة إلى ذلك، تمت تغطية تكاليف السفر وخدمات المؤتمرات فيما يتعلق ب    ٢
 يورو. ٦٥٥ ٥٥٩تبلغ إجماال المساهمة العينية المقدمة من االتحاد األوروبي والتي 
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  (بالدوالر األمريكي) ٢٠١٣-٢٠١٢ توزيع تكاليف األنشطة حسب أبواب ميزانية خطة العمل  ٣-٤
  
حزيران/ يونيو  ٣٠    

٢٠١٢  
تشرين األول/  ٣١

  ٢٠١٢أكتوبر 
  ٩٥٤ ٦٩٧  ١٤٣ ٥٥٠  الخامسة لمؤتمر األطرافلدورة ا  -١
تنفيـــــــــذ الصـــــــــكوك و البروتوكـــــــــوالت والمبـــــــــادئ التوجيهيـــــــــة   -٢

  ٦٢٦ ٧٠٤  ٤٤٤ ٠٤٦  ١ألخرىا
  ١٤ ٦٩٥  ٦ ٧٠٢  ترتيبات تقديم التقارير بموجب االتفاقية  -٣
  ٣١٧ ٦٦١  ١٠٣ ٢٣٣  تنفيذ االتفاقيةلإلى األطراف  المقدمةلمساعدة ا  -٤
  ٦٤ ١٦٣  ٥١ ٠٢٦  التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية  -٥
  ٧٦ ٤٥٢  ٤٠ ٩٠٧  واإلدارةلتنظيم ا  -٦

  ٢ ٠٥٤ ٣٧٢  ٧٨٩ ٤٦٤  المجموع
 
  
  

=     =     = 

                                                           
ــــي ل    ١ ــــة المقدمــــة مــــن االتحــــاد األوروب ــــة (انظــــر دون المســــاهمة العيني ــــة الدولي ــــاوض الحكومي ــــة التف ــــدورة الخامســــة لهيئ ل

 ).٢، الصفحة ٢  الحاشية


