
(A)   GE.14-23684    061214    061214 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الحادية واألربعون

  ٤١1٢كانون األول/ديسمرب   6-1ليما، 
 ول األعمال )ب( من جد1١البند 

 القضايا المنهجية بموجب االتفاقية 
 منهجيات اإلبالغ عن المعلومات المالية من جانب 

 األطراف المدرجة في المرفق األول لالتفاقية 

منهجيات اإلبالغ عن المعلومات الماليةة مةن جانةب األطةراف المدرجةة   
 في المرفق األول لالتفاقية 

 يسمشروع استنتاجات مقترح من الرئ  
 توصية من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   

أوصتتتتي ا يلتتتتة المشعيتتتتة ليم تتتتونو الييميتتتتة والحلانولوجيتتتتة،   دون تتتتا ا اديتتتتة واألن يتتتت ،  
 مب شوع املقشن الحلايل كي ينظش فيه مؤمتش األطشاف وييحلمده   دونته الي شين: 

  02-/م أ-ر مشروع المقر   

عن المعلومات الماليةة مةن جانةب األطةراف المدرجةة منهجيات اإلبالغ   
 في المرفق األول لالتفاقية 

 إن مؤمتش األطشاف، 
 من االتماقية،  1٤و 1١و 7و 5و ٢إىل املواد  إذ ي ري 
، 16-/م أ 1، و5-/ م أ٢، و٢-/ م أ11، و٤-/ م أ9إىل املقتتشنا   ي تري أياتا   وإذ 

 ،٢١المقشو 
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دو آجتتتال واليتتتة ا يلتتتة المشعيتتتة ليم تتتونو الييميتتتة أن ميتتتدد ملتتتدو حتتتنة وا تتت يقتتتشن -1 
،  غيتتة توصتتتية متتتؤمتش 17-/م أ٤متتتن املقتتتشن  19يتتته   المقتتشو والحلانولوجيتتة عيتتتح النحتتو امل تتتان إل

( ٤١15 كتتتانون األول/ديستتتمرب  -األطتتتشاف   دونتتتته ا اديتتتة والي تتتشين )ت تتتشين ال تتتا /نوفمرب 
متن  19يته   المقتشو ليتة، عيتح النحتو امل تان إل قشان   أن منهجيتا  اب ت ع عتن املييومتا  املا

 ؛ 17-/م أ٤املقشن 
آذان/  ٤5 األمانتتة، ليتتول األطتتشاف واملنظمتتا  املشاقبتتة إىل أن تقتتدم إىل يتتدعو -٤ 

   ، آناءها   أن منهجيا  اب  ع عن املييوما  املالية، عيح النحو امل ان إليه٤١15مانس 
 مييها   وثيقة محلنوعا ؛ ، لحلج17-م أ/٤من املقشن  19المقشو 

إىل األمانة أن تيد ونقة تقنية، قبت  انيقتاد التدونو ال انيتة واألن يت  لات   يطيب -٣ 
(، تيختتا املنهجيتتا  الدوليتتة القاتمتتة، وتستتحلند إىل ٤١15متتن ا يلحلتت  المتتشعيحل  ) ييشان/يونيتته 

ة   املشفت  األول ل تماقيتة، املييوما  ذا  الصية الواندو   الحلقانيش املقدمة من األطتشاف املدنجت
، عتتن بش حلهتتا   تقتتدي تقتتانيش فتت و 17-/م أ٤متتن املقتتشن  17عيتتح النحتتو امل تتان إليتته   المقتتشو 

أع ه، واملييوما  املقدمة متن األطتشاف   تأن  ٤السنحل  األوىل، والحلقانيش امل ان إليها   المقشو 
ا  والنظم املناحبة املسحلخدمة لقياس وتيقتب الحلمويت  املحلييت   املنتال، عيتح النحتو امل تان املنهجي

، وأعمتال اليجنتة الداتمتة املينيتة  الحلمويت    تأن الحلقيتيم 11-/م أ5متن املقتشن  1١يه   المقتشو إل
 ؛ ٤١1٢ ا  الحلموي  املحليي   املنال ليامواليشض اليام ال ناتي السنوا  لحلدفق

إىل األمانتتتتة أن تتتتتنظم  يقتتتتة عمتتتت  تقنيتتتتة م تتتت كة أثنتتتتاء التتتتدونو  ياتتتتا  يطيتتتتب أ -٢ 
 الحليامن مع الدونو ال انية واألن ي  لا  من ا يلحل  المشعيحل ، اححلنادا  إىل املييوما  امل ان إليها 

أعت ه،  غيتة إندتاد أعمتال ا يلتة المشعيتة ليم تونو الييميتة والحلانولوجيتة، عيتح  ٣و ٤  المقشت  
 ؛ 17-/م أ٤من املقشن  19إليه   المقشو  امل انالنحو 

 م تتت كا   أعتتت ه تنظيمتتتا   ٢أن تُتتتنظم  يقتتتة اليمتتت  امل تتتان إليهتتتا   المقتتتشو  يقتتتشن -5 
 شعايتتتة كتتت  متتتن ا يلتتتة المشعيتتتة ليم تتتونو الييميتتتة والحلانولوجيتتتة، وا يلتتتة المشعيتتتة ليحلنميتتت ، واليجنتتتة 

 الداتمة املينية  الحلموي ؛ 
جنتتتة الداتمتتتة املينيتتتة  الحلمويتتت ،   إطتتتان عميهتتتا املحلييتتت   قيتتتاس إىل الي يطيتتتب -6 

التتتدعم واب تتت ع عنتتته والحلحقتتت  منتتته والحلقيتتتيم واليتتتشض اليتتتام ال نتتتاتي الستتتنوا  لحلتتتدفقا  الحلمويتتت  
املحليي   املنتال، ومتع مشاعتاو نحلتاتق  يقتة اليمت  الحلقنيتة امل ت كة امليقتودو أثنتاء التدونو امل تان إليهتا 

ه، أن تتتتدنو توصتتتيا ا   تتتأن منهجيتتتا  اب تتت ع عتتتن املييومتتتا  املاليتتتة، عيتتتح أعتتت  ٢  المقتتتشو 
،   تقشيشهتتتا الستتتنوم املقتتتدم إىل متتتؤمتش 17-/م أ٤متتتن املقتتتشن  19ه   المقتتتشو النحتتتو امل تتتان إليتتت

 األطشاف   دونته ا ادية والي شين؛ 
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حمدثتة عتن إىل اليجنتة الداتمتة املينيتة  الحلمويت  أن تقتدم مييومتا   يطيب أياا   -7 
أعما تتا املحلييقتتة اتت ه املستتألة إىل ا يلتتة المشعيتتة ليم تتونو الييميتتة والحلانولوجيتتة كتتي تنظتتش فيهتتا   

 (؛ ٤١15كانون األول/ديسمرب   -دون ا ال ال ة واألن ي  )ت شين ال ا /نوفمرب 
اتطيع  اآلثان الحلقديشية امل تبة   املييانيتة عيتح األن تطة املقتشن أن ت حييط عيما   -1 

 أع ه؛  ٢و ٣اا األمانة عم    األ اام الواندو   المقشت  
أن تحلختتت  ابجتتتشاءا  املطيو تتتة متتتن األمانتتتة   هتتت ا املقتتتشن نهنتتتا   حلتتتوافش  يطيتتتب -9 

 املواند املالية؛
    


