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أوسلو ٢٩-٢٦ ،تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٩
البند  11من جدول األعمال املؤقت
النظر يف التقارير اليت قدمتها الدول األطراف وفقاً ألحكام املادة 5

إمكانية التنبؤ ابالشرتاكات املقررة لألمم املتحدة واستدامتها
تقرير وتوصيات مقدمة من رئيس املؤمتر االستعراضي الرابع*

أوالً -مقدمة
 -1االجتماع السابع عشر للدول األطراف "أشار بقلق إىل احلالة املاليةة بسةبأت ر ةر يسةد د
االشرتاكات ومتةخ رات االشةرتاكات املقةرر " و"قةرر ماالةلة احلةاار بشةخه اةسأ املسةخلة ورلةد احلالةة
املاليةة عةن ك ةأت بتاجية مةن الر إةة إطةةار التمترةا للمةؤضر االإتبرا ةض الرابةعد لرةماه يسةةد د
االش ةرتاكات املقةةرر ب ةةار إةةر بة وكاملةةة ومبا ةةة ا ةسأ املسةةخلة ةةملل املةةؤضر االإتبرا ةةض الرابةةع"
وعةةملو علةةك "لة "جعةةا االجتمةةاع الةةدول األطةراف والةةدول ةةةا األطةراف املشةةاركة اجتماعةةات
الدول األطراف إىل مبا ة القرةا الناشة ة عةن املبةالس املسةتمتقة ةةا املسةدج " و"طلةأت إىل الةدول
األط ةراف والةةدول ةةةا األط ةراف املشةةاركة اجتماعةةات الةةدول األط ةراف أه يشةةرع تةةارا يسةةد د
ح تها من التكاليف املقدر مبجرج اإتملم تاايا يقييم األن بة املقرر "

اثنياً -معلومات أساسية
 -٢يسةةدج يكةةاليف دمةةة االجتماعةةات السةةنا ة للةةدول األطةراف ايااقيةةة ح ةةر األل ةةام
املرةاج لفتةراج عةةن طر ةق اشةرتاكات مقةرر يةةدتبها الةدول املشةةاركة ويبة ًدل وتقةةا ةدول األن ةةبة
املقةةرر لفمةةم املتمتةةد املةةسكار املةةاج  14مةةن االيااقيةةة وتيمةةا تبلةةق شميةةع األنش ة ة املت ةةلة
ابملةةؤضرات الةةد يةةدعم خم ةاال ارجةةة عةةن امليعانيةةةد تبةةة علةةك األمةةم املتمتةةد أه يتلقةةك األم ةاال
مقةةدما قبةةي ةةي امل ةاارجد و"ل ة قبةةي مل ةةة أشةةهر علةةك األقةةي مةةن ماعةةد انبقةةاج االجتمةةاعد
لكاالة ياتا اخلدمات الرةرور ة ورةرا اإةتبرال للمتالةة املاليةة ةملل مرحلةة ال مل ةة أشةهر مةن
أجي يقييم ما إ"ا كانت األماال املتاحة كاتية
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 -٣وابلن ةةر إىل أه الةةدعم املقةةدم الجتماعةةات االيااقيةةة نةةدر ت ةةة األنش ة ة اخلارجةةة
عةةن امليعانيةةةد تةةاه املسةةاعد املقدمةةة مةةن األمةةم املتمتةةد إىل الةةدول األط ةراف مةةن أجةةي ين ةةيم
اجتماعةةات األط ةراف واملةةؤضرات االإتبرا ةةية يكةةاه علةةك أإةةا أال يرتيةةأت عليهةةا ر امليعانيةةة
الباج ة لفمم املتمتد د وأه يتمتمي الدول املشاركة االجتماع التكاليف ابلكامي
 -4ومبا أه الن ام املايل لفمم املتمتةد قرةض خال يرتيةأت علةك األنشة ة اخلارجةة عةن امليعانيةةد
م ةةي اجتماع ةةات ايااقي ةةة ح ةةر األل ةةام املر ةةاج لفتة ةراجد أا مس ةةؤوليات مالي ةةة إ ةةاتية ابلنس ةةبة
للمن مةد لأت إىل األمم املتمتةد لةدإ إقاةال حسةان األنشة ة السةنا ة كةي عةام أه يبيةد تةا
التكاليف املقدر ابلنسبة إىل الناقات الابلية شكي أرلد إىل الدول الد إدجت اشةرتاكااا
املقةةرر كاملةةة و الاقةةت ناسة د تةةاه االشةرتاكات املقةةرر ةةةا املسةةدج مةةن جانةةأت جول أطةراف
أ ةةرإ يةةرت علةةك املن مةةة التعامةةات ةةةا حلالةةة وإتاا اةةسأ احلالةةةد أبل ةةت األمةةم املتمتةةد الةةدول
األطرافد مسكر شاا ة مؤر ة  1نيسةاهأأبر ي ٢٠1٩د خه حسةاابت السةنة لةن يقاةي حة
حالةة ايااقيةة
يستلم مجيع االشةرتاكات املسةتمتقة أو يت ةس يةدابا ماليةة جد ةد م لمةا حةد
األإلمتة البيالاجية)
 -٥ويرإةةي األمةةم املتمتةةد ت ةاايا إىل الةةدول يترةةمن اش ةرتاكااا املقةةرر للسةةنة ا ار ةةة واش ةرتاكااا
ةةا املسةةدج ةةملل السةناات السةةابقة وكتةةدبا خلاة التكةةاليف واحلاةةار علةك البي ةةةد يرإةةي الاةاايا
ابلرب ةةد اكلكةةرتو إىل مجيةةع البب ةةات وينشةةر ا ةةعا املقيًةةد مةةن املاقةةع الشةةبكض ملكتةةأت األمةةم املتمتةةد
جنيف

اثلثاً -حالة األنصبة املقررة لألمم املتحدة
ةةملل الس ةةناات القليل ةةة املا ةةيةد ل ةةت االيااقي ةةة يااجة ة ةةد ت مالي ةةة بس ةةبأت ع ةةدم
-٦
يسد د االشرتاكات املقرر علك الدول األطةراف أو ر ااةاد وبسةبأت ايكةي الرتييبةات املاليةة ويااجة
مجيع ايااقيات نعع السةمل الةد اجةد مقراةا جنيةف مشةكملت حلا لةة واةسأ املشةكملت اكيكليةة
أجربت الدول األطةراف علةك ا ةا" عةدج مةن التةدابا خلاة التكةاليفد مبةا "لة ا ةا" يةدابا ةةا
مرةان تيها م ي اي عدج أ م االجتماعات بسةبأت عةدم كاا ةة األمةاال الملتمةة لبقةد االجتماعةات
علك النمتا املقرر
 -٧وح ة ة ة  1٨أ لالأإ ة ة ةةبتمرب ٢٠1٩د بل ة ة ةةس إمج ة ة ةةايل االش ة ة ةرتاكات ة ة ة ةةا املس ة ة ةةدج ك ة ة ةةسا
الب ة ةةام  1٠٨ ٩44جوالرا أمر كية ة ةا واالشة ة ةرتاكات ة ة ةةا املس ة ةةدج لفنشة ة ة ة قب ة ةةي ع ة ةةام ٢٠1٩
بل ةةت  1٧٧ ٥٩٥جوالرا أمر كي ةا واةةسأ االلتعامةةات ةةةا املمالةةة يتمتملهةةا األمانةةة البامةةة لفمةةم
املتمتد الاقت الرااند و"ل تبارل مع الن ام املايل والقااعد املالية لفمم املتمتد
ومبةةدل ةةيي االيااقيةةة البةةالس  ٨٦.٨املا ةةة للسةةنة احلاليةةةد اةةا أجم مبةةدل
مبباادات نعع السمل األ رإ الد اجد مقراا جنيف
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رابعاً -التؤؤدابري املتةؤ ة يف سؤؤياق اتفاقيؤؤة حظؤؤر األلغؤؤام املضؤؤادة لألفؤراد لضؤؤما
إمكانية التنبؤ واالستدامة املالية
-٨

يت س التدابا التالية منس عام  ٢٠1٦من أجي سة احلالة املالية:

إدراق بند للطوارئ يف تقدير التكاليف
منس االجتماع السةاج عشةر للةدول األطةرافد ةدر يقةد ر التكةاليف بنةد
أ)
لل ةاارن بنس ةةبة  1٥املا ةةة للمس ةةاعد ت ج الق ةةدر عل ةةك التنب ةةؤ امل ةةايل والس ةةيالة م ةةن أج ةةي
يط وعقد االجتماعات و بدو أه اسا التدبا حي ك بدعم الةدول األطةراف وإةاعد ت ج
السيالة النقد ة ولكن مل باجل املسخلة اكيكلية املتم لة عدم يسد د االشرتاكات أو ر ااا؛

التدابري املتعلقة بتسديد االشرتاكات يف الوقت احملدد أو عدم تسديدها
ن) منةةس شةةبااأتربا ر ٢٠1٧د ةةدر مكتةةأت األمةةم املتمتةةد جنيةةف يقةةارر شةةهر ة
عةةن حالةةة املسةةااات املاليةةة ينشةةر علةةك ال ةةامتة املاليةةة للماقةةع الشةةبكض ملكتةةأت شةةؤوه نةةعع السةةمل
واةسأ التقةةارر يةةاتر مبلامةات عةةن احلالةةة املاليةةة الراانةة لمليااقيةةة وانةةا املع ةد مةةن املبلامةةات املا ةةلةد
مبةةا "ل ة ليةةي التةةدتقات النقد ةةة لمليااقيةةةد الةةد ينشةةر ا ةةعا املقيًةةد مةةن ال ةةامتة املاليةةة علةةك
املاقع الشبكض ملكتأت شؤوه نعع السمل د وإبمكاه مجيع الدول األطراف الالال إليها؛
) وأجر ج ةةداول أعم ةةال مجي ةةع االجتماع ةةات املت ةةلة اباليااقي ةةة بن ةةد بش ةةخه
االشةرتاكات املقةرر د وقةدم مكتةةأت األمةم املتمتةد جنيةفد ومكتةةأت األمةم املتمتةد لشةؤوه نةةعع
الس ة ةةمل عرو ة ةا بش ة ةةخه ا ة ةةسأ املس ة ةةخلة يش ة ةةجع ال ة ةةدول عل ة ةةك يس ة ةةد د اش ة ةرتاكااا املس ة ةةتمتقة عم ة ةةمل
أقرن وقت حلكن وقبي وقت كاف مةن املاعةد النهةا ض ا ةدج
ابملاج 14د علك أه يابي "ل
مبد مل ة أشهر؛
ج) و قدم مكتأت شؤوه نعع السمل مبلامات مستكملة ابنت ام إىل نةة ينسةيق
االيااقية عن احلالة املالية؛
اة) وعةةملو علةةك املبلامةةات الةةد قةةدمها مكتةةأت األمةةم املتمتةةد جنيةةفد طلةةأت
إىل وحد جعم ينايس االيااقية أه ي لع الدول األطراف علك الا ع الشةهرا لملشةرتاكات الةسا
نشر علك املاقع الشبكض ملكتأت األمم املتمتد جنيف؛
و) وأطلةةع مكتةةأت شةةؤوه نةةعع السةةمل مجيةةع الةةدول األط ةراف علةةك الا ةةع املةةايل
لمليااقيةد ب رل ضكينها مةن ا ةا" قةرارات مسةتنا لةدإ اعتمةاج يةدابا خلاة التكةاليف عنةدما
كاه التما ي ةا كاف لتن يم األنش ة علك النمتا املقرر؛
وج ة مكتةةأت ش ةةؤوه نةةعع السةةمل رإ ةةالتة إىل
ت) و عةةامض  ٢٠1٨و٢٠1٩د ً
الر يس ب رل اطملع الدول األطراف علك احلالة املاليةة لمليااقيةة وابك ةاتة إىل "لة د حًةت الةدول
الد يراكمت عليها متخ رات منس عامة أو أك ر علك يسد د املتخ رات أقرن وقت حلكن؛
وجة الةر يس رإةا ي إىل مجيةع الةدول وإىل جول ببينهةا حل هةا
) و عام ٢٠1٩د ً
علك يسد د اشرتاكااا لبام ٢٠1٩د وكسل يسد د املتخ رات؛
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ا) وعقةةد الةةر يس وأأو مكتةةأت شةةؤوه نةةعع السةةمل اجتماعةةات نا يةةة مةةع جول تةةار
مل يسةةدج اشةرتاكااا املقةةرر لملجتمةةاع اخلةةامس عشةةرد واالجتمةةاع السةةاج عشةةرد واالجتمةةاع السةةابع
عشرد والتمترا للمؤضر االإتبرا ض الرابع)؛
ا) وإاعدت التدابا  ٥-٢التاعية ابلا ع املايل وكانت مب ابة يسكر ويشجيع
للدول األطراف علك يسد د االشرتاكات الاقت ا دج

خامساً -تدابري خفض التكاليف على أساس خمصص
ة
 -٩منس االجتماع اخلامس عشر للدول األطراف عام ٢٠1٦د ا ست علةك أإةا
عةةد يةةدابا ةةةا ماتًقةةة مةةن أجةةي ا ة يكةةاليف االجتماعةةات بسةةبأت عةةدم كاا ةةة األم ةاال لبقةةد
االجتماعات علك النمتا املقرر وقد مشلت اسأ التدابا ما لض:
•

يقلي مد االجتماعات االجتماع اخلامس عشرد واالجتماع الساج عشةرد
واالجتماع السابع عشر)؛

•

يقلي عدج الل ةات الةد يةرتجم إليهةا الا ةق االجتمةاع اخلةامس عشةرد واالجتمةاع
الساج عشرد واالجتماع السابع عشر)

 -1٠ومثة يدابا أ رإ أ رت بدرجة أقي

البمي األإاإض لمليااقية مشلت ما لض:

•

ا عدج لامتات الا ةق االجتمةاع اخلةامس عشةرد واالجتمةاع السةاج عشةرد
واالجتماع السابع عشر)؛

•

عدم يات ع الا ق الرمسيةة أ نةاا ا لسةات االجتمةاع اخلةامس عشةرد واالجتمةاع
الساج عشرد واالجتماع السابع عشر)؛

•

يقل ة ةةي ع ة ةةدج م ة ةةا اض األم ة ةةم املتمت ة ةةد ال ة ةةس ن ق ة ةةدماه ال ة ةةدعم لملجتماع ة ةةات
االجتماع اخلامس عشر واالجتماع الساج عشر)

سادساً -توصيات مبواصلة النظر
 -11إةاعدت اةسأ التةدابا عتمبةة مبا ةة نقة السةيالة النقد ةة ب ةار عاجلةةد إال أ ةةا
ال يبةةاجل حةةد "ااةةا الا ةةع القةةا م وأجركةةت الةةدول األطةراف أه يسةةد د االش ةرتاكات السةةنا ة
املقرر ابلكامي و الاقت ا دج اا وحدأ السا رمن االإتدامة املاليةة لمليااقيةةد لكةن نب ةض
أه ين ةةر الةةدول األط ةراف عةةدج مةةن التةةدابا اك ةةاتية مةةن أجةةي سةةة الا ةةع وبنةةاا علةةك
املشةةاورات ويقيةةيم التةةدابا املاليةةة املت ةةس أو الةةد الن ةر تيهةةا إطةةار ايااقيةةات نةةعع السةةمل
األ رإد الض الر يس خه ن ر املؤضر االإتبرا ض التدابا التالية:
قةةرر أه ةةي مبلةةس متةةخ رات االشةرتاكات ةةةا املسةةدج مسةةاو للن ةةيأت األلةةلض
أ)
املقةةرر للدولةةة ال ةةرف عةةن السةةنة املبنيةةةد مةةا مل ي ةةبن الناقةةات أعلةةك مةةن التكةةاليف التقد ر ةةة األوليةةة
وحسةةأت املمارإةةة املتببةةة حاليةةاد تةةاه الدولةةة ال ةةرف املتةةخ ر السةةداج يتلقةةك تةةايار ا يةةة يبة ًةة
ن ةةيبها مةةن التكةةاليف الابليةةة الةةد يكةةاه مب ةةم احلةةاالت أقةةي مةةن التكةةاليف التقد ر ةةة واةةسا
كاتئ الدولة ال رف تبليا علك جتع اشرتاكها ببد ا ة السنة املالية؛
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لةةأت إىل الةةر يس أه االةةي ا ةةا" التةةدابا ال ةاارج الاق ةرات  ٦-1أعةةملأد
ن)
حسةةأت االقترةةااد و شةةجع الةةر يس علةةك إنشةةاا تر ةةق ة مةةن الةةدول األط ةراف املهتمةةة مةةن
جا ةةي نةةة التنسةةيق لدعم ة متاببةةة ويقيةةيم اةةسأ التةةدابا والتةةدابا املقرتحةةة أج أ و نب ةةض أه
كاه اسا الار ق متاات ج راتيا قدر اكمكاهد ورات ل التشاور مع مكتأت شؤوه نةعع السةمل
أو إشراك د حسأت االقتراا؛
لأت إىل مكتأت شؤوه نعع السمل أه االي إطملع الدول األطةراف علةك
)
التمتةد الشةةهرا حلالةة االشةرتاكات املقةرر د مةةن أجةةي ت ج التاعيةة تةةسا األمةر والتشةةجيع علةةك
السداج الاقت ا دج؛
ج)
وقت حلكن؛

لةةأت إىل الةةدول الةةد عليهةةا متةةخ رات أه يسةةدج املبةةالس املسةةتمتقة

أقةةرن

اة) قرر أه علك أا جولة ر رت جتع اشرتاكااا لسنتة أو أك ر أه يتاق مةع
ر ةةيس االيااقيةةة علةةك جةةدول إةةداجد بةةدعم مةةن األمةةم املتمتةةد د لتمكينهةةا مةةن يسةةا ة املتةةخ رات
املستمتقةد مع مراعا روتها املالية؛
ل ةةأت إىل ال ةةدول أه ةةر الر إ ةةة بدا ةةة الب ةةام ابملاع ةةد ال ةةسا يتاق ةةع تي ة
و)
يسةةد د اش ةرتاكااا املقةةرر وإةةتبقض الر إةةة األمةةم املتمتةةد علةةك اطةةملع لرةةماه الت ةةيط املةةايل
السليم؛
لأت إىل الر يس أه ت ي ابلدول الد مل يسدج اشةرتاكااا املقةرر ولةال ٣٠
ت)
نيساهأأبري ليستا ن ماعد إداجاا واسا من شخن أه يسر الت يط املايل علك مدار السنة؛
) قةةرر ر ةةا إقاةةال احلسةةاابتد حسةةأت االقترةةاا و نب ةةض أه ي ةةي احلسةةاابت
ماتاحة طيلة الشهار اال ين عشر التالية ال تتام أا اجتماع للدول األطةرافد ويق َاةي احلسةاابت
ببد "ل د وحيدَّج الرليد النها ضد و باج ي أا تا من األماال للةدول شةكي رلةيد
جا ن ُي م من اشرتاكااا املقرر املقبلة؛
لةةأت إىل األمةةم املتمتةةد إعةةداج يقةةد ر للتكةةاليف متبةةدج السةةناات ةةض تةةرت
ا)
إةةنتة للمااتقةةة املؤقتةةة مةةن جانةةأت الةةدول األطةراف وإلةةدار الاةاايا اإةةتناجا إىل اةةسأ التقةةد رات
قبي  ٩٠اما من بدا ة الارت املاليةد للتشجيع علك السةداج املبكةر و سةة السةيالة املاليةة ةملل
الن ف األول من كي عام؛
ا)

GE.19-17061

لأت من األمم املتمتد أه يقدم تاايا رقمية ترج ة للدول
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