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 االجتماع السابع عشر
 ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠-٢٦جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت ١٠البند 
الوضع املايل لالشرتاكات املقررة الجتماعات الدول األطراف: 
تقريرررر عرررو املشررراورات الرررئ سجرا رررا الرررر     رررو سجررر  ت  يررر  

 إ كان ة التنبؤ واالستدا ة املال ة

 ملقررة لأل م املتحدة واستدا تهاابالشرتاكات اإ كان ة التنبؤ   
  قدم  و الر     

  قد ة -سوالا  
تسدددت تلدداليف  دمددم ااج ماعدداة السددنويم لفدددول األيددرار ا اتااقيددم   ددر األل ددا   -١

جلددول األنبدبم املقدررة املضاتة لألفرات عن يريق اشرتاكاة مقررة من الدول املشداركم تدددل وفقدا  
مددن ااتااقيددم، الددع تددن  عفدد" مددا يفدديف  ت ةمدد  تلدداليف  ١4اتة ملددلألمددا امل ةدددة املدد كور ا ا

اج ماعدددداة الدددددول األيددددرار وااج ماعدددداة افا ددددم لفدددددول األيددددرار، ومددددؤ راة اا دددد درا  
ومؤ راة ال ددي ، الدول األيدرار والددول  دأل األيدرار ا اد ف ااتااقيدم، املشداركم فيادا، وفقدا  

  ةدة مدّدا  عف" النةو املالئا . جلدول األنببم املقررة لألما امل
وا كددد  عدددا ، يد مدددد اج مددداا الددددول األيدددرار تلددداليف األمدددا امل ةددددة املقددددرة فدمدددم  -٢

 اج ماا الدول األيرار ال ايل، واي تلاليف تدداا املن مم وتقدماا وتشم  عاتة البنوت ال اليمف
 الرتمجم الشاويم و دمم ااج ماعاة؛ 
 واثئق؛الرتمجم ال ةريريم وال 
 م طفباة  دماة الدعا )أ بائي  وة/تسجي (؛ 
   موظاددول ل وعيددو الواثئددق، وموظددف ملراقبددم الواثئددق، وا دد  جار م طفبدداة أ ددر(

 ا وب ويابداة وأجازة تسجي   ويت رقمي، و لرتأل، ومساعدة ملر دم 
 ل قدمي افدماة احملا بيم وإتارة املوارت املاليم(.
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ما امل ةدة ا تناي  ن ا  أوموجدا، وادو ن دا  مدايل جديدد ، شرعت األ٢٠١٦وا عا   -٣
وقدد ل اللافيدم قبد  اندقدات ااج مداا. حيول تول تقدمي األما امل ةدة لفموارت ما مل توفر هلدا األمدوا

أثدددر الدمددد  نددد ا الن دددا  عفددد" أعمدددال ال ةضدددأل وال اطدددي  بددد  واددددت إملانيدددم اندقدددات ااج مددداا 
)ااج مددداا افدددامش عشدددر( بسدددب  عدددد  كاايدددم  ٢٠١٦ افدددامش عشدددر لفددددول األيدددرار لددددا 

األموال الع أتيةت لألمدا امل ةددة. ون يجدم لد لذ، بد ل رئديش ااج مداا افدامش عشدر جادوتا  
ا  بي  عقد اد ا ااج مداا، و د  ا اد ف ا الدم  ملثام ل دب م املوارت ا فرتة عمنيم قبألة جدا  

ل لدداليف. وتفددت إ دددد  ادد ف ال دددابأل  دددأل تدددا اذدداد عدددت  دددأل مسددبوخ مددن تددددابأل  ادد  ا
 املسبوقم ت طيم البفد املضيف جزءا  من تلاليف  دمم الرتمجم الشاويم. 

، اذد ة تددابأل  دايفت ا  سدا الوملدو املدايل عفد" وجد  ا مجدال. ٢٠١٦ومن  عا   -4
شدرتاكااا وترمي ا ف ال دابأل إىل  قيدق مدا يفديف )أ( ملدمال إدكداء وعدي الددول بضدرورة تسدديد ا

و)ب( ا بقداء عفد" بدد  تددابأل  ،املقررة ا وقت مبلر من السنم وتشجيداا عف" ال قيدد بد لذ
  ا  ال لاليف الع اذ ة ا ااج ماا افامش عشر.

الترردابري املتةرر ة ق سرر اق ات اظ ررة   ررر األلغررام املضررادة لألفررراد لضررما   -اثن اا  
 كان ة التنبؤ واالستدا ة املال ةإ 
، اذخ  عدت من ال دابأل عفد" أ دا  ٢٠١٦من  اندقات ااج ماا افامش عشر ا عا   -٥

خمب  من أج  )أ(  ا  تلاليف ااج ماعاة وعايتة كااءة إتارة اج ماعاة األما امل ةددة 
و)ب( تشدددددجيو الددددددول عفددددد" تسدددددديد اشدددددرتاكااا املقدددددررة ا وقدددددت مبلدددددر مدددددن السدددددنم وتسدددددديد 

 دلددددذ، قددددرر ااج مدددداا السددددات  عشددددر لفدددددول األيددددرار )ااج مدددداا م أ رااددددا. وف ملددددافم إىل
ا املائددم ل اايددف  ١٥السددات  عشددر( اع مددات تلدداليف تقديريددم تشددم  مددوارت ا  ياييددم نسددب اا 

الددنق  احمل مدد  ا تفددو ااشددرتاكاة لدقددد ااج مدداا السددابو عشددر لفدددول األيددرار )ااج مدداا 
 . ٢٠١٨السابو عشر( املقرر عقدف ا عا  

ال دددابأل امل ادد ة مندد  ااج مدداا افددامش عشددر فادد  تلدداليف ااج ماعدداة،  أ() 
  فج ماعاةااا إتارة  وعايتة كااءة األما امل ةدة

   تقفدددددي  عددددددت ل ددددداة الرتمجدددددم الشددددداويم مدددددن  دددددت ل ددددداة إىل ثدددددال
 )ااج ماا افامش عشر(؛

 البفدددددد املضددددديف تلددددداليف الرتمجدددددم الشددددداويم إىل ثدددددال  ل ددددداة  تسدددددديد
 افامش عشر( مرة وا دة؛)ااج ماا 

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

  تقفددددي  عدددددت الف دددداة الددددع تددددرتجا إلياددددا الواثئددددق )ااج مدددداا افددددامش
 عشر، وااج ماا السات  عشر، وااج ماا السابو عشر(؛

 م الدددع ت ضدددمن الواثئدددق الر يدددم وقدددف توعيدددو وثيقدددم ااج مددداا االلرتونيددد
 دددالل ااج ماعددداة )ااج مددداا افدددامش عشدددر، وااج مددداا السدددات  

 وااج ماا السابو عشر(؛ ،عشر
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  تقفدددددي  عددددددت مدددددوظاي األمدددددا امل ةددددددة الددددد ين يقددددددمول الددددددعا لدقدددددد
 ااج ماعاة )ااج ماا افامش عشر وااج ماا السات  عشر(؛

 ج مدددداا افددددامش عشددددر تقفددددي  مدددددة ااج ماعدددداة )تقفددددي  مدددددة اا
 وااج ماا السات  عشر من مخسم أاي  إىل أربدم أاي (.

عايتة الشددداافيم بشدددأل  الدددم ااشدددرتاكاة املقدددررة وااتبدددااة مدددو الددددول منددد   )ب( 
 اندقات ااج ماا افامش عشرف

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

  ا كددانول الثاين/يندداير مددن كدد   ددنم، تر دد  األمددا امل ةدددة فددواتأل مبلددرة
إىل الدددددول ت ضددددمن اشددددرتاكااا املقددددررة لفسددددنم اجلاريددددم واشددددرتاكااا  ددددأل 

 املدفوعم ا السنواة السابقم؛
  إتراج بنددددددددددد ا جدددددددددددول األعمددددددددددال بشددددددددددأل ااشددددددددددرتاكاة املقددددددددددررة ا

الثددم امل دفقددم فاتااقيددم كافددم )مددؤ ر إعددالل ال ربعدداة، ااج ماعدداة الث
اج ماعدداة مددا بددا الدددوراة، اج ماعدداة الدددول األيددرار( والدددرو  
الدددع قددددماا مل ددد  األمدددا امل ةددددة لشدددؤول ندددزا السدددال  بشدددأل اددد ف 
املسألم )من  اندقات ااج مداا افدامش عشدر( ل شدجيو الددول عفد" أل 

وعف" أل تاد  دلذ ا  ١4لفماتة   ثاا  تدفو املبالغ الواج  أتاؤاا ام
  أقرب وقت مملن قب  اندقات ااج ماعاة بوقت يوي ؛

   مدفوماة مس لمفم عدن ا الدم املاليدم تقدمي مل   شؤول نزا السال
لفجنددم تنسدديق أعمددال ااتااقيددم ا كدد  اج مدداا تدقدددف )مندد  ااج مدداا 

 ؛افامش عشر(
  إىل ٢٠١٨عدددا  ا   طدددافة،مل ددد  شدددؤول ندددزا السدددال  إر دددال ،

م ددأ راة مندد  عدداما أو أكثددر )ااج مدداا عفياددا راكمددت تالدددول الددع 
 السابو عشر(؛

  الددرئيش و/أو مل دد  شددؤول نددزا السددال  بددا اج ماعدداة ثنائيددم عقددد
تول خم دددارة ذفادددت عدددن تفدددو اشدددرتاكااا املقدددررة )ااج مددداا افدددامش و 

 عشر(؛عشر، وااج ماا السات  عشر، وااج ماا السابو 
   مل تسدددددت اشددددرتاكااا إىل الدددددول األيددددرار الددددع  ر ددددائ  مل وبددددمتوجيدددد

ااج مدداا السددات  عشددر وااج مدداا و )ااج مدداا افددامش عشددر،  بدددد
 السابو عشر(.

ا املائدددددم ا ال لددددداليف ال قديريدددددم  ١٥إتراج  دددددد لفمدددددوارت اا  ياييدددددم نسدددددب    )ج( 
 .)ااج ماا السات  عشر(
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 املال  ات -اثلثاا  

ل رئيش ااتااقيم والدول األيرار واألما امل ةدة مرة أ در  عدن ال دزاماا فاتااقيدم. أف -٦
فقددد عمفددوا يدددا  بيددد بددرو  ال ددداول مددن أجدد  وملددو تدددابأل عمفيددم ملداجلددم ا الددم املاليددم الدقيقددم الددع 

، واملطفدوا ا كثأل من ا ااة، مبسؤولياة وواجباة ا تد   ا نطاخ ٢٠١٦اتسا نا عا  
 لوااية املسندة إلياا لضمال جنا  اج ماعاة الدول األيرار. ا
وا بدد مددن اان  ددار بددد  الوقدت لف ةقددق ممددا إدا كانددت ال ددابأل الددع اذدد ة ا  ددياخ  -٧

  افف آاثرا  يويفم األمد عف" ا الدم املاليدم اج ماعداة الددول  ٢٠١٦ا ف ااتااقيم من  عا  
 ار ا اذاد تدابأل أ ر . األيرار قب  أل تن ر الدول األير 

إعاقددم الدمدد  األ ا ددي ومل يسددار الدديددد مددن تدددابأل  ادد  ال لدداليف الددع اذدد ة عددن  -٨
 وا املس قب ، ينب ي، عند الفزو ، موا فم الن ر ا تدابأل  ا  ال لاليف ا ف.  لالتااقيم. 

ب دم املدوارت عدن يريدق وعف" الر ا من أل الرئيش إبملان  املسداعدة ا اجلادوت املب ولدم ل د -٩
لاددددت اان بدددداف إىل ادددد ف املسددددألم، فددددأل الدددددول األيددددرار تددددوت أل تدددد كّ ر  ل ملددددمال تفددددو الدددددول 

 ااشرتاكاة املقررة لألما امل ةدة ا ميداتاا ا يد   ا نطاخ وايم الرئيش؛ 
 دفقم وف ملافم إىل دلذ، اناك  اجم لر د ال دابأل الع اذ اا ااتااقياة األ ر  امل -١٠

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؛

و ددي دا ااتبدددال املباشددر فلددددول الددع مل تسددددت مجيددو اشدددرتاكااا ألندد  قدددد ا يلددول مدددن  -١١
ل  دددات م ددأ راة عدددت قفيدد  مددن الدددول. الضددروري وملددو تدددابأل تشددم  ااتااقيددم بلامفاددا لضددما

 وع/يولي (، كانت اللثأل من ااشرتاكاة  دأل املسددتة  ٣١)    ٢٠١٨، ا عا  وكما دكر آناا  
 44تولددم مددن أ دد   ٣١ ، بف ددت ااشددرتاكاة  ددأل املسدددتة لددد٢٠١٨ا عددا   )مددثال    دد ألة نسددبيا  

توار مدددن تواراة  ٥٠٠مدددن ، أقددد  ٢٠١٨ وع/يوليددد   ٣١تولدددم مل تسددددت مجيدددو اشدددرتاكااا  ددد  
  ددوع/ ٣١ا املائددم مددن مبددالغ ال مويدد  الددع كانددت ا تددزال مسدد ةقم ا  ٩٥الددوااية امل ةدددة(، و

 اي مبالغ مس ةقم عف" مثاين تول وتنةبر امل أ راة اللبألة ا مخش تول.  ٢٠١٨يولي  
  ر دد ا الدم وينب ي أل توا   الدول األيرار  وارادا بشدأل اد ف املسدألم، وأل توا د -١٢

عن قدرب ا الادرتة الدع تسدبق املدؤ ر اا  دراملدي الرابدو لضدمال ا  دراا ا تسدديد ااشدرتاكاة 
املقددررة. وينب ددي أل هددري ادد ا ا ددوار والر ددد فل ددداول الوثيددق مددو الدددول األيددرار الددع راكمددت 

يدم والشداافيم بشدأل م أ راة مو ا  مرار الدعا املقدد  مدن األمدا امل ةددة ا كاالدم موا دفم ال وع
  الم ااشرتاكاة عف" أ ا  شاري، وإر ال ر ائ  ت كأل توريم.

    


