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 االجتماع السادس للدول األطراف
 2016أيلول/سبتمرب  7-5جنيف، 
 )ط( من جدول األعمال املؤقت املنقح8البند 

وسير عمل االتفاقيةة وسسةا ل  استعراض حالة
 سهمة لتحقيق غايات االتفاقية أخرى

 تنفيةةةةج اءجةةةةرالات الماليةةةةة المتعلقةةةةة  تم يةةةةل
 وحدة دعم التنفيج

 لمتعلقة  تم يل وحدة دعم التنفيجتقرير عن تنفيج اءجرالات المالية ا  
 سقدم سن الر يس  
 سعل سات أساسية  

الدددول األادد اث، أ نددار املددؤر  ا ستو االددا األول  خااقيددع الددة ا   الونقو يددع  عتمددد ا -1
املوقددو  د  وو وينيددر وت واخيددا، مقدد  او و دددة رويددن وذدددف  عددا خنايددة اخااقيددع الددة ا   الونقو يددع 

. وخسددددتند ءجدددد ارا  التمويددددن  ددددةر ء  املقدددد   العددددا   د ا جتمددددا  ال اودددد  للدددددول (1))الوذدددددف(
املقددد   العدددا   د  وء  ،و ددددة ءء دددار وذددددف لددددعا خنايدددة اخااقيدددع الدددة ا   الونقو يدددعاألاددد اث 

ا جتمددا  امددامد للدددول األادد اث و دددة قيدداع املددؤر  ا ستو االددا األول واعتمددا   ددو   رويددن 
 .وامتالك زماع األمو هلةر الوذدف استنا او ء  مبا ئ ا ستدامع وقاوليع التنبؤ 

املسدامها  املقدمدع مدن "من  ةا املق   على أة ختدلف املسامها  من  )أ(7بند نص اليو  -2
الدول امل ا كع د اجتماعا  الدول األا اث أو املؤر ا  ا ستو االيع أو مؤر ا  التودين علدى 

مدن ا خااقيدع،  دا ي أدا أء دأع وذددف  عدا  14أساس ختاليف  ةر ا جتماعدا  ويقداو للمدا ف 
اجتماعا  الدول األا اث أو املؤر ا  ا ستو االيع أو مدؤر ا  التوددين،  التناية امل خبأع وتنظيا

د املا دددع مدددن  60، أمدددا ءسدددبع "د املا دددع مدددن ميواءيدددع وذددددف  عدددا التنايدددة 40 دددا وونسدددبع ةدددد ف 
__________ 
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نعددددداة خباعددددداو علدددددى ين اللدددددةي) ( 7)ب( و7بنددددددين امليواءيدددددع السدددددنويع للوذددددددف يت أدددددى ويقددددداو لل
د املا ع من ميواءيع  60او من الدول األا اث على أساس جدول ي أا املسامها  املقدمع سنوي"

وذدددف  عدددا التنايددة، اسدددتنا او ء  جدددول األءعدددبع املقددد  ف ليمددا املتوددددف املودددل ليناسددد  الددددول 
التربعدددددا  املقدمدددددع مدددددن الددددددول األاددددد اث وا الدددددايع ء  مدددددا و   د "؛ و"األاددددد اث د ا خااقيدددددع

شددددتن مددددا، أو عيددددرب، وكددددةلر التربعددددا  املقدمددددع مددددن أ ددددواب )ب( أعددددالر، سددددوار د  البنددددد
 ."املعلوع اآل  ين

ود املددؤر  ا ستو االددا، أقدد   الدددول  أددع عمددن وذدددف  عددا التنايددة وميواءيت ددا لادد ف  -٣
أة مجيدد  الدددول األادد اث قددد  ويوددرب  لددر .2020ء  عدداع  2016السددنوا  اممددد مددن عدداع 

  ي ءتددا 188 704.80الددةي يبلدد  وذدددف مددن التمويددن وايقددت علددى املسددامهع د اذتياجددا  ال
د املا ددع مدددن امليواءيدددع السددنويع املوتمددددف للوذددددف  40، و ددةا مبلددد  ي دددتن 2016لوددداع  عسويسدد ي

 ي ءتاو سويس ياو. 471 762 ل بوخقد    2016 لواع
 2016كدددداءوة الياا/يندددداي    1وي ددددمن  ددددةا التق يدددد  يدددد ف األشدددد   السددددتع املمتدددددف مددددن  -4
 .2016ذوي اة/يوءيه  ٣0 ء 

 حالة التنفيج  
وويدددت  ولنددددا، وعدددات ا   ددديد ا جتمدددا  السدددا س للددددول األاددد اث،  سدددالع ء  مجيددد   -5

  ا يي دا وداملق   املتولدق ةك  خ   2016 ولع د كاءوة الياا/يناي   98الدول األا اث البال  عد  ا 
وت الدول األا اث على خسويع املبال  وش ج .وتموين وذدف  عا خناية اخااقيع الة ا   الونقو يع

املسددتوقع د  يوددع واذدددف ألة  لددر   ي ددمن خقيددد خددوي  التمويددن لومددن الوذدددف  ددالل الادد ف 
 ،، ودن مدن شددءه أي داو أة ادنح الددولمللتيع يوس املوتمدف  با ئ ا ستدامع وءمتاءيع التنبؤ وا

 ،عمومدداو الد  سدتتومل ا مال  املعدد ييع ملودااختداليف  ختميددن د ااادا ميدوف  ،د األجدن الأويدن
) ( مددددن املقدددد   املتولددددق وتمويددددن 8 بندددددويقدددداو للو ءظدددد او ء   دددد   املبددددال  املسددددتوقع علددددى أ لبيت ددددا. 

أددد  كددن الددددول األادد اث وذددددف  عدددا التنايددة د أقددد ب وقدددت "نص علدددى أة يدد ةيالوذدددف، الددد ُت 
أدددد  مددددي  الوذددددف ووددددد   أي دددداو ء  الددددولا لددد   ،"ممتدددن والتوقيدددت املتوقدددد  ملسدددامها ا  الددد  خ ُت 

 ، أة خاون  لر د أق ب وقت ممتن.2016واعتوام ا خقدمي مسامها  ء  الوذدف د عاع 
 ولدع نءدةاك جددول التربعدا   98وع ما أي او على مجي  الدول األا اث البال  عد  ا  -6

 ف ء  أة ميواءيددع الوذدددف ا  شددا يع اسددتنا او ء  جدددول األمددا املتودددف ليءعددبع املقدد  ف، مدد  ا شددا
، وء  أة املبددال  املبينددع د جدددول 2020ء  عدداع  2016املوتمدددف ذاليدداو خ أددا الادد ف مددن عدداع 

املبدددال  املسدددتوقع خ أدددا يددد ف  دددالمل سدددنوا  خأددداوق املودددد   ا اليدددع ا دددد ف د جددددول األمدددا 
، ء ا خ ختددن  ندداك 2018ع املتودددف ليءعددبع املقدد  ف. ووالتددا،، لددن ي سددتو   ا دددول ء  د عددا

 أي  ول أا اث ءالاييع.
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 ولدع ا يداو قدد  98 ولع د اجملمو  مدن أ دن  16كاءت   2016 وءيه/يذوي اة ٣0ود  -7
ويددت والتواما ددا واملسددامهع د العددندوا ا سددت ماا لوذدددف  عددا خنايددة اخااقيددع الددة ا   الونقو يددع 

)أ( 7 ولدددددع د ءادددددا  البنددددددين  14مهت علدددددى النودددددو املنعدددددو  عليددددده د ا خاددددداا املدددددا،. وسدددددا
)أ( يقددددق. وقدددددمت سددددد  ول مسددددامها  متوددددد ف 7)ب(، و ولددددع واذدددددف د ءاددددا  البنددددد 7و

)أ( 7؛ أ ودددد  من ددددا د ءاددددا  البندددددين 2018ء  عدددداع  2016السددددنوا  خ أددددا الادددد ف مددددن عدددداع 
ميواءيدع   ولع مسامها  للا ف ءاسد ا د 12)أ( يقق؛ وقدمت 7)ب( وواذدف د ءاا  البند 7و

)أ( 7يقددق. وقدددمت  ولتدداة خربعددا  يقددق  وة اديددد مددا ء ا كاءددت خ ددمن البنددد  2016عدداع 
أي او. وسامهت  ولتاة يقق د اذتيااا  أس املال املتداول. وويقاو للمق   املدا،، أ أد    ولدع 

 .2016واذدف يقق   يد الوذدف والتا يخ الةي ي  جح أة خقدع ييه مسامهت ا اما ع وواع 
مسددددامها  ولدددد   2016ذوي اة/يوءيدددده  ٣0كدددداءوة الياا/يندددداي  و  1وو    د الادددد ف ودددد   -8

د  47ي ءتا  سويس يع. ويورب  لر أة الدول األا اث ويدت ونسدبع  212 907.50جمموع ا 
 .2016ي ءتاو سويس ياو لواع  471 762املا ع يقق من ءمجا، ميواءيع الوذدف ال  خبل  قيمت ا 
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 لع الأ ثالدو 

جممدو  املسدامها  
 التوليقا  2018 2017 2016 الوا  ف

  أس اذتيددددددااا
 املتداول املال

)ب( )عجدددددددددددددو قيمتددددددددددددده 7)أ(+7 14.72 55.82 57.81 128.٣5 أي اءستاة -1
42.٣1) 

 

 - )ب(7)أ(+7 - - 6 9٣6.79 6 9٣6.79 النمسا -2
 - )ب(7)أ(+7 - - 8 526.69 8 526.69 ولجيتا -٣
 - )ب(7)أ(+7   28 142.89 28 142.89 كندا -4
ا م و يددددددددددددددددددددددددددددددع  -5

 الت يتيع
٣56.75 ٣ 

 
٣14.٣ ٣٣ 

 
42.42 

 
- 
 

 - م ذن()ب( )يا ض 7)أ(+7
 

 - )ب(7)أ(+7 - - 61 555.96 61 555.96 أملاءيا -6
 - )ب(7)أ(+7 4٣7.26 427.9٣ 44٣.20 1 ٣08.٣8 لبناة -7
  )ب(7)أ(+7 - - 616.62 616.62 لتسمربغ -8
)ب( )عجدددددددددددددو قيمتددددددددددددده 7)أ(+7 - - 11٣.0٣ 11٣.05 مو ي يوس -9

2.57) 
 

  )أ( يقق7 ٣8.02 ٣7.21 ٣8.54 11٣.77 موءاكو -10
  )ب(7)أ(+7 - - 55 056.29 55 056.29  ولندا -11
 ٣ 87٣.91 )ب(7)أ(+7 - - 2 582.09 6 456 ءيوزيلندا -12
  )ب(7)أ(+7 - - 10 98٣.5٣ 10 98٣.5٣ سويس ا -1٣
  )ب(7)أ(+7 266.16 260.48 269.77 796.40 خوءد -14
اململتددددددددددددددددددددددددددددددددع  -15

املتودددددددددددف لربيأاءيددددددددددا 
الوظمدددددددددددى وني لنددددددددددددا 

 ال ماليع

  خ خ د   - - ٣4 ٣8.202 ٣4 ٣8.202

 ٣00.89 )ب(7)أ(+7 66.54 65.12 67.44 500.00 زامبيا -16
       

  سجم ع
 المساهمات ال اردة

794.04 228 907.50 212 888.89 822.70  174.80 4 

مولومدددا  مسدددتتملع عدددن ذالدددع خنايدددة  2016ذوي اة/يوءيددده  ٣0وأ سدددلت ال  اسدددع د  -9
ة خقدددم ا د املقدد   املددا، م دداوعع و سددالع ءذالددع لتددةك  الدددول الدد  خ خقدددع ووددد مسددامها ا وددد

النودو رتين ا من ُتأيق عمل ا وا الأال  وده علدى  عا التناية و وذدف أق ب وقت ممتن ء  
 الةي أق ر املؤر  ا ستو االا األول.

    


