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االجتماع السابع عشر

جنيف ٣٠-٢٦ ،تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨
البند  ١٠من جدول األعمال املؤقت
الوضع املايل لالشرتاكات املقررة الجتماعات الدول األطراف:
ررو سجر ر ت ير ر
تقري ررر ع ررو املش رراورات ال ررئ سجرا ررا ال ررر
إ كان ة التنبؤ واالستدا ة املال ة

إ كان ة التنبؤ ابالشرتاكات املقررة لأل م املتحدة واستدا تها
قدم و الر

سوالا -قد ة
 -١تسدددت تلدداليف دمددم ااج ماعدداة السددنويم لفدددول األيدرار ا اتااقيددم ددر األل ددا
املضاتة لألفرات عن يريق اشرتاكاة مقررة من الدول املشداركم تدددل وفقدا جلددول األنبدبم املقدررة
لألمددا امل ةدددة امل د كور ا امل داتة  ١4مددن ااتااقيددم ،الددع تددن عفدد" مددا يفدديف ت ةم د تلدداليف
اج ماع دداة ال دددول األي د درار وااج ماع دداة افا ددم لف دددول األي د درار ،وم ددؤ راة اا د د درا
ومؤ راة ال ددي  ،الدول األيدرار والددول دأل األيدرار ا اد ف ااتااقيدم ،املشداركم فيادا ،وفقدا
جلدول األنببم املقررة لألما امل ةدة مد ّدا عف" النةو املالئا .
 -٢وا ك د عددا  ،يد مددد اج مدداا الدددول األي درار تلدداليف األمددا امل ةدددة املقدددرة فدمددم
اج ماا الدول األيرار ال ايل ،واي تلاليف تدداا املن مم وتقدماا وتشم عاتة البنوت ال اليمف
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الرتمجم الشاويم و دمم ااج ماعاة؛



الرتمجم ال ةريريم والواثئق؛



م طفباة دماة الدعا (أ بائي وة/تسجي )؛



م طفبدداة أ ددر (موظاددول ل وعيددو الواثئددق ،وموظددف ملراقبددم الواثئددق ،وا د جار
ا وب ويابداة وأجازة تسجي ويت رقمي ،و لرتأل ،ومساعدة ملر دم
ل قدمي افدماة احملا بيم وإتارة املوارت املاليم).

APLC/MSP.17/2018/WP.1

 -٣وا عا  ،٢٠١٦شرعت األما امل ةدة ا تناي ن ا أوموجدا ،وادو ن دا مدايل جديدد
حيول تول تقدمي األما امل ةدة لفموارت ما مل توفر هلدا األمدوال اللافيدم قبد اندقدات ااج مداا .وقدد
أثددر الدم د ن د ا الن ددا عفدد" أعمددال ال ةضددأل وال اطددي ب د وادددت إملانيددم اندقددات ااج مدداا
اف ددامش عش ددر لف دددول األيد درار لد ددا ( ٢٠١٦ااج م دداا اف ددامش عش ددر) بس ددب ع ددد كااي ددم
األموال الع أتيةت لألمدا امل ةددة .ون يجدم لد لذ ،بد ل رئديش ااج مداا افدامش عشدر جادوتا
ملثام ل دب م املوارت ا فرتة عمنيم قبألة جدا ا بي عقد اد ا ااج مداا ،و د ا اد ف ا الدم
تدددا اذدداد عدددت ددأل مسددبوخ مددن تدددابأل ا د ال لدداليف .وتفددت إ ددد ا د ف ال دددابأل ددأل
املسبوقم ت طيم البفد املضيف جزءا من تلاليف دمم الرتمجم الشاويم.
 -4ومن عا  ،٢٠١٦اذد ة تددابأل دايفت ا سدا الوملدو املدايل عفد" وجد ا مجدال.
وترمي ا ف ال دابأل إىل قيدق مدا يفديف (أ) ملدمال إدكداء وعدي الددول بضدرورة تسدديد اشدرتاكااا
املقررة ا وقت مبلر من السنم وتشجيداا عف" ال قيدد بد لذ ،و(ب) ا بقداء عفد" بدد تددابأل
ا ال لاليف الع اذ ة ا ااج ماا افامش عشر.

اثن ا -الترردابري املتةر ة ق سر اق ات اظ ررة
إ كان ة التنبؤ واالستدا ة املال ة

ررر األلغررام املضررادة لألفرراد لضررما

 -٥من اندقات ااج ماا افامش عشر ا عا  ،٢٠١٦خاذ عدت من ال دابأل عفد" أ دا
خمب من أج (أ) ا تلاليف ااج ماعاة وعايتة كااءة إتارة اج ماعاة األما امل ةددة
و(ب) تشد ددجيو الد دددول عفد دد" تسد ددديد اش د درتاكااا املقد ددررة ا وقد ددت مبلد ددر مد ددن السد ددنم وتسد ددديد
م أ راا ددا .وف مل ددافم إىل دل ددذ ،ق ددرر ااج م دداا الس ددات عش ددر لف دددول األي د درار (ااج م دداا
السددات عشددر) اع مددات تلدداليف تقديريددم تشددم م دوارت ا ياييددم نسددب اا  ١٥ا املائددم ل اايددف
الددنق احمل م د ا تفددو ااش درتاكاة لدقددد ااج مدداا السددابو عشددر لفدددول األي درار (ااج مدداا
السابو عشر) املقرر عقدف ا عا .٢٠١٨
ال دددابأل امل اد ة مند ااج مدداا افددامش عشددر فاد
(أ)
وعايتة كااءة األما امل ةدة ا إتارة ااج ماعاةف
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تلدداليف ااج ماعدداة،



تقفد ددي ع د دددت ل د دداة الرتمج د ددم الش د دداويم م د ددن د ددت ل د دداة إىل ث د ددال
(ااج ماا افامش عشر)؛



تسد ددديد البفد ددد املضد دديف تلد دداليف الرتمجد ددم الشد دداويم إىل ثد ددال ل د دداة
(ااج ماا افامش عشر) مرة وا دة؛



تقفددي عدددت دداةاة الواثئددق (ااج مدداا افددامش عشددر وااج مدداا
السات عشر وااج ماا السابو عشر)؛



تقف ددي ع دددت الف دداة ال ددع ت ددرتجا إليا ددا الواثئ ددق (ااج م دداا اف ددامش
عشر ،وااج ماا السات عشر ،وااج ماا السابو عشر)؛



وقددف توعيددو وثيقددم ااج مدداا االلرتوني دم الددع ت ضددمن الواثئددق الر يددم
ددالل ااج ماعدداة (ااج مدداا افددامش عشددر ،وااج مدداا الس ددات
عشر ،وااج ماا السابو عشر)؛
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تقفد ددي عد دددت مد ددوظاي األمد ددا امل ةد دددة ال د د ين يقد دددمول الد دددعا لدقد ددد
ااج ماعاة (ااج ماا افامش عشر وااج ماا السات عشر)؛



تقف ددي م دددة ااج ماع دداة (تقفد ددي م دددة ااج م دداا اف ددامش عشد ددر
وااج ماا السات عشر من مخسم أاي إىل أربدم أاي ).

(ب) عايتة الشدداافيم بشددأل الددم ااش درتاكاة املقددررة وااتبددااة مددو الدددول من د
اندقات ااج ماا افامش عشرف


ديث شاري عن الم ااشدرتاكاة املقدررة تبددر شداراي عفد" املوقدو
الشبلي ملل األما امل ةدة ا جنيف من أج عايتة الشاافيم؛



ا كددانول الثاين/يندداير مددن كد ددنم ،تر د األمددا امل ةدددة فدواتأل مبلددرة
إىل ال دددول ت ض ددمن اشد درتاكااا املق ددررة لفس ددنم اجلاري ددم واشد درتاكااا ددأل
املدفوعم ا السنواة السابقم؛



إتراج بن د د د ددد ا ج د د د دددول األعم د د د ددال بش د د د ددأل ااشد د د د درتاكاة املق د د د ددررة ا
ااج ماعدداة الثالثددم امل دفقددم فاتااقيددم كافددم (مددؤ ر إعددالل ال ربعدداة،
اج ماعدداة مددا بددا الدددوراة ،اج ماعدداة الدددول األي درار) والدددرو
ال ددع ق دددماا مل د األم ددا امل ة دددة لش ددؤول ن ددزا الس ددال بش ددأل اد د ف
املسألم (من اندقات ااج مداا افدامش عشدر) ل شدجيو الددول عفد" أل
تدفو املبالغ الواج أتاؤاا ام ثاا لفماتة  ١4وعف" أل تاد دلذ ا
أقرب وقت مملن قب اندقات ااج ماعاة بوقت يوي ؛



تقدمي مل شؤول نزا السال مدفوماة مس لمفم عدن ا الدم املاليدم
لفجنددم تنسدديق أعمددال ااتااقيددم ا ك د اج مدداا تدقدددف (من د ااج مدداا
افامش عشر)؛



إر ددال مل د د ش ددؤول ن ددزا الس ددال ط ددافة ،ا ع ددا  ،٢٠١٨إىل
الدددول الددع تراكمددت عفياددا م ددأ راة من د عدداما أو أكثددر (ااج مدداا
السابو عشر)؛



عقددد اج ماعدداة ثنائيددم بددا ال درئيش و/أو مل د شددؤول نددزا السددال
وتول خم ددارة ذفا ددت ع ددن تف ددو اشد درتاكااا املق ددررة (ااج م دداا اف ددامش
عشر ،وااج ماا السات عشر ،وااج ماا السابو عشر)؛



توجيد د ر ددائ مل وب ددم إىل ال دددول األيد درار ال ددع مل تس دددت اشد درتاكااا
بدددد (ااج مدداا افددامش عشددر ،وااج مدداا السددات عشددر وااج مدداا
السابو عشر).

(ج) إتراج د ددد لفم د دوارت اا ياييد ددم نسد ددب  ١٥ا املائد ددم ا ال لد دداليف ال قديريد ددم
(ااج ماا السات عشر).
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اثلث ا -املال ات
 -٦أفل رئيش ااتااقيم والدول األيرار واألما امل ةدة مرة أ در عدن ال دزاماا فاتااقيدم.
فقددد عمفدوا يدددا بيددد بددرو ال ددداول مددن أجد وملددو تدددابأل عمفيددم ملداجلددم ا الددم املاليددم الدقيقددم الددع
اتسا نا عا  ،٢٠١٦واملطفدوا ا كثأل من ا ااة ،مبسؤولياة وواجباة ا تد ا نطاخ
الوااية املسندة إلياا لضمال جنا اج ماعاة الدول األيرار.
 -٧وا بدد مددن اان ددار بدد الوقدت لف ةقددق ممددا إدا كانددت ال ددابأل الددع اذد ة ا ددياخ
ا ف ااتااقيم من عا  ٢٠١٦افف آاثرا يويفم األمد عف" ا الدم املاليدم اج ماعداة الددول
األيرار قب أل تن ر الدول األيرار ا اذاد تدابأل أ ر .
 -٨ومل يسددار الدديددد مددن تدددابأل اد ال لدداليف الددع اذد ة عددن إعاقددم الدمد األ ا ددي
لالتااقيم .وا املس قب  ،ينب ي ،عند الفزو  ،موا فم الن ر ا تدابأل ا ال لاليف ا ف.
 -٩وعف" الر ا من أل الرئيش إبملان املسداعدة ا اجلادوت املب ولدم ل دب دم املدوارت عدن يريدق
لا ددت اان ب دداف إىل اد د ف املس ددألم ،ف ددأل ال دددول األيد درار ت ددوت أل تد د ّكر ل مل ددمال تف ددو ال دددول
ااشرتاكاة املقررة لألما امل ةدة ا ميداتاا ا يد ا نطاخ وايم الرئيش؛
 -١٠وف ملافم إىل دلذ ،اناك اجم لر د ال دابأل الع اذ اا ااتااقياة األ ر امل دفقم
بنزا السال من أج تقييا أثر ا ف ال دابأل و ديد ما إدا كانت قابفم لف طبيق ا ياخ اتااقيدم
ر األل ا املضاتة لألفرات؛
 -١١و ددي دا ااتبددال املباشددر فلدددول الددع مل تسدددت مجيددو اش درتاكااا ألن د قددد ا يلددول مددن
الضددروري وملددو تدددابأل تشددم ااتااقيددم بلامفاددا لضددمال دددات م ددأ راة عدددت قفي د مددن الدددول.
وكما دكر آناا ،ا عا  ٣١ ( ٢٠١٨وع/يولي ) ،كانت اللثأل من ااشرتاكاة دأل املسددتة
د ألة نسددبيا (مددثال ا عددا  ،٢٠١٨بف ددت ااش درتاكاة ددأل املسدددتة ل د  ٣١تولددم مددن أ د 44
تولددم مل تسدددت مجيددو اش درتاكااا د  ٣١وع/يولي د  ،٢٠١٨أق د مددن  ٥٠٠توار مددن تواراة
الددوااية امل ةدددة) ،و ٩٥ا املائددم مددن مبددالغ ال موي د الددع كانددت ا ت دزال مس د ةقم ا  ٣١ددوع/
يولي  ٢٠١٨اي مبالغ مس ةقم عف" مثاين تول وتنةبر امل أ راة اللبألة ا مخش تول.
 -١٢وينب ي أل توا الدول األيرار وارادا بشدأل اد ف املسدألم ،وأل توا د ر دد ا الدم
عن قدرب ا الادرتة الدع تسدبق املدؤ ر اا دراملدي الرابدو لضدمال ا دراا ا تسدديد ااشدرتاكاة
املقددررة .وينب ددي أل هددري ا د ا ا دوار والر ددد فل ددداول الوثيددق مددو الدددول األي درار الددع راكمددت
م أ راة مو ا مرار الدعا املقدد مدن األمدا امل ةددة ا كاالدم موا دفم ال وعيدم والشداافيم بشدأل
الم ااشرتاكاة عف" أ ا شاري ،وإر ال ر ائ ت كأل توريم.
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