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 اهليئة الفرعية للتنفيذ 
 الدورة الثامنة واألربعون

 2018أاير/مايو  10نيسان/أبريل إىل  30بون، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت21البند 

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية
 املسائل املتعلقة ابمليزانية

حلقةةةةة العلةةةةل التقنيةةةةة ب ةةةةان سةةةةفل يةدة اللفةةةةا ة وال ةةةةفا ية   علليةةةةة   
 (1)امليزانية وضع

 تقرير أعدته األمانة   

 موجز  
العمدددل اليقنيددد  بلددددن ادددبل  ايال الفيددداعل واللددديا ي    عم يددد  و ددد  ُعقددددل ة قددد   

لدددرين ال/دددا / ت 8يدددو   امليزانيددد  ع ددد  لددداما الددددورل السدددابع  واألربعدددل ل يي ددد  اليرعيددد  ل ينييددد 
ينييدد ، اليرعيد  ل    بدون، أملانيدداع وُعقددل ة قد  العمددل ااديباب  لة د  ا ي دد  2017 ندو مر

 ي    عم يدد  واللدديا ل، أن تُبحددا السددبل املمفندد  لددزايال الفيدداعل  اورهتددا السااادد  واألربعدد
 و   امليزاني ، مبا   ذلك مسائل من قبيل ما ي ي:

اخليارال املياة  لزايال املرون    اايخدا  األموال   الصدندو  اسادي ما   )أ( 
 لألنلة  اليفمي ي ؛

 امليزاني  األاااي ؛ابل معاجل  مسدل  اسشرتاكال غري املسدال    )ب( 
 مسيوى اةيياطي رأس املال امليداول؛ )ج( 
ختصدديا املددوارا   الصددندو  اساددي ما  ل ميزانيدد  األاااددي  ستياقيدد  األمدد   )ا( 

 فمي ي عامليحدل اإلطاري  بلدن تغري املناخ، والصندو  اساي ما  لألنلة  الي

__________ 

  ُعقدل ع   لاما الدورل السابع  واألربعل ل يي   اليرعي  ل ينيي ع (1)

 FCCC/SBI/2018/2 األم  امليحدل 
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ل ملارك ، مشل جدول أعمال ة ق  العمل أيضاً ونظراً إىل أمهي  تو ري اليمويل الال    
يحدددددل ألمدددد  املامو ددددوعاً اامسدددداً ييع ددددس ئلصددددندو  اساددددي ما  ل ملددددارك    مسددددار اتياقيدددد  

 اإلطاري  بلدن تغري املناخع
وقددد  ل/ ددو األطددراا مسددامهال وتعقيبددال إىل األماندد  بلدددن موا ددي  ة قدد  العمددل  

يبددال    ه اليعقالددق قددمييا األماندد ع وادوا تييددد لدوورقدال املع ومدال األاااددي  والعدرو  
 إااال حتسينال ع   عم ي  و   امليزاني ع
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 احمليوايل
 الصيح  اليقدرال 

 4 4-1  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع مقدم  - أوسً  
 4 9-5  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع امللارك    ة ق  العمل وليف يا - اثنياً  
 5 14-10  ععععععع  ايال املرون    اايخدا  األموال   الصندو  اساي ما  لألنلة  اليفمي ي  - اثل/اً  
 6 19-15  ععععععععععععع تدابري معاجل  اسشرتاكال اإلرشااي  غري املسدال   امليزاني  األاااي  - رابعاً  
 7 22-20  عععععععععععععععععععععععععععع حتديد املسيوى املناا  سةيياطي رأس املال امليداول - اامساً  
ختصدديا املددوارا   الصددندو  اساددي ما  ل ميزانيددد  األاااددي  ستياقيدد  األمدد  امليحددددل  - اااااً  

 7 25-23  ععععععععععععععع اإلطاري  بلدن تغري املناخ والصندو  اساي ما  لألنلة  اليفمي ي 
الصددندو  اساددي ما  ل ملددارك    مسددار اتياقيدد  األمدد  امليحدددل اإلطاريدد  بلدددن تغددري  - اابعاً  

 8 30-26  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع املناخ
 9 35-31  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع اجل س  اخليامي  واخلةوال املقب   - اثمناً  
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 مقدمة -أوالا  
ط بدددت ا ي ددد  اليرعيددد  ل ينييددد  )لي ددد  الينييددد (،   اورهتدددا الساااددد  واألربعدددل، إىل األمانددد  أن  -1

تددنظ  ة قدد  عمددل تقنيدد  لألطددراا تُعقددد ع دد  لدداما اورهتددا السددابع  واألربعددل لبحددا السددبل املمفندد  
    املوقددد  اللدددبفي لدددزايال الفيددداعل واللددديا ي    عم يددد  و ددد  امليزانيددد ، مددد  أاددد  املع ومدددال املياةددد

 : (2)ي ي أن تيناول ة ق  العمل مسائل من قبيل ما لالتياقي  بعل اسعيبارع وط بت لي   الينيي 
اخليددارال املياةدد  لددزايال املروندد    اادديخدا  األمددوال   الصددندو  اساددي ما   )أ( 

 لألنلة  اليفمي ي ؛ 
 امليزاني  األاااي ؛ابل معاجل  مسدل  اسشرتاكال غري املسدال    )ب( 
ل ميزانيددد  األااادددي  ستياقيددد  األمددد   اسادددي ما ختصددديا املدددوارا   الصدددندو   )ج( 

 مي ي ؛امليحدل اإلطاري  بلدن تغري املناخ، والصندو  اساي ما  لألنلة  اليف
 مسيوى اةيياطي رأس املال امليداولع )ا( 

 ، مشدل جدددول أعمددال ة قدد  العمددل أيضدداً ونظدراً إىل أمهيدد  تددو ري اليمويددل الددال   ل ملددارك -2
يحددل اإلطاريد  ألمد  املمو وعاً اامساً ييع س ئلصندو  اساي ما  ل ملدارك    مسدار اتياقيد  ا

 بلدن تغري املناخع
إىل رئيسيا أن يقد  إلييا   اورهتا السدابع  واألربعدل تقريدراً شديوايً  وط بت لي   الينيي  -3

ني ، وذلك هبدا تقدمي اليوجيد  إىل األماند   يمدا ييع دس بينييد  امليزانيد  عن نيائج ة ق  العمل اليق
ع وط بت لي   الينيي  إىل األمان  أيضاً أن تعد تقريراً عن نيائج ة ق  العمل كي تنظر (3)الرانجمي 

   اورهتا ال/امن  واألربعلع   ييا لي   الينيي 
إاراج املسائل واللواغل واملقرتةدال الدق نوقلدت   ة قد  العمدل  وقد توا لي   الينيي  -4

  املمفنددد ، ل املقب ددد  اددديا  نظدددر ا ي ددد    مسدددائل امليزانيددد ، وأن تقدددد  توجييدددال بلددددن اخلةدددوا
 حبس  اسقيضاعع 

 امل اركة   حلقة العلل وهيللها -اثنياا  
، وترأايا انئ  األمل 2017تلرين ال/ا /نو مر  8ُعقدل ة ق  العمل يو  األربعاع  -5

 ل/لع  100طر اً ل/ ل أبك/ر من  60الينيي يع وكان حنو 
وُصممت ة ق  العمل حبيا توج ِّ  األطراا ومتف ِّني  من إرشاا األمان    جمال حتسدل  -6

 عم يال و   امليزاني ع
لددن  وميفن اسطالع ع د  جددول أعمدال ة قد  العمدل، وورقدال املع ومدال األااادي  ب -7

 ع (4)كل مو وع، والعرو  املقدم  من األمان    املوق  اللبفي لالتياقي  اإلطاري 
__________ 

(2) FCCC/SBI/2017/7 ع129، اليقرل  

(3) FCCC/SBI/2017/7 ع130، اليقرل  

(4) http://unfccc.int/secretariat/budget/funding_at_the_unfccc/items/10466.phpع 

http://unfccc.int/secretariat/budget/funding_at_the_unfccc/items/10466.php
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وأتليت ة ق  العمل من مخسد  عدرو ، واةدد لفدل مو دوع مدن املوا دي  األربعد  الدق  -8
يدد  األمدد  ار اتياقط بييددا األطددراا ئإل ددا   إىل مو ددوع الصددندو  اساددي ما  ل ملددارك    مسدد

 املوا ي ع  موعال من  بلدن تغري املناخع وُاصصت  رتاتن طوي يان ملناقل  جمامليحدل اإلطاري
واشدددرت    ا ييدددا  ة قددد  العمدددل انئددد  األمدددل الينييددد ي، ورئدددي  لي ددد  الينييددد ، السددديد  -9

لنظددددر   اتومددداس اروادددديواع وأكدددددا   مالةظاهتمدددا اس يياةيدددد  أن لدددددا ة قددد  العمددددل لددددو 
 من ة ق  العمل أن الغر    حميوايل امليزاني  نيسياع وأشارا إىلمباائ عم ي  و   امليزاني  س 

، باشرلا األمان تال الق لو اع  تلار  األطراا واألمان    تويل  ما  األمور  يما ييع س ئألعم
ور اون اقددد  األمدددحبيدددا تقدددد  األطدددراا اليوجيددد  والددددع  اون اليددددال   اليياصددديل الدقيقددد  وتر 

 صيل أعمال األمان ع اإل راط   تدقيس تيا

 يةدة املرونة   استخدام األموال   الصندوق االستئلاين لألن طة التلليلية  -اثلثاا  
أشار الرئي ،   تقدمي  ل مو وع، إىل أن نسب  اليرعال   ايا  اليمويل العا  تيزايد  -10

اه حنددو اليمدداس أن استددئملقارندد  مدد  اإلادديامال األاااددي  ال/ابيدد    تيدد  املنظمددال الدوليدد ، و 
عدل، تسدع  ل املير مصاار أارى ل يمويل آا    اليزايددع و  الوقدت الد ي تييداول  يد  أولدواي
ف يد  مددن در هبددا تصداألماند  إىل  ددمان اساديخدا  األم/ددل ل يمويدل وتوجييدد  إىل األنلدة  الددق 

 لي ال إاارل استياقي  اإلطاري  ولي اهتا اليرعي ع
  الصددندو  اساددي ما  مرغوبدد ع وُأشددري عديدددل ع دد  أن  ايال املروندد   ووا قددت أطددراا -11

  إىل أن لددوائ شددري أيضدداً إىل أن اليمويدل اليفمي ددي، بةبيعيدد ، يُقدد  ليفميددل اليمويددل األاااديع وأُ 
سدددل   ذاتد  مبعد  الب ددان تلدرتط أن ختصدا ترعاهتدا ألنلددة  حمددال وأس يفدون اليخصديا  

 يغةي  تي  اجملاسل الصاار هبا تف ي ع شرية  توا ر األموال ل
وأعرب بع  األطراا عن الق س ألن تظا ر اليخصيا والنقا   اليمويل الف ي قدد يعد   -12

ىل إوي د ع وأُشدري ليدرتال ط أن بع  األنلة  تي ق  متويالً ميرطاً بينما حُتر  أنلدة  أادرى مدن اليمويدل
اهتدا، اديمف ن خدا  ترع، يسم  ببع  املرون    ااديأن توقي  اتيا  م  األطراا الق ختصا أمواسً 

اند  إىل أادا شدارل األمأاألمان  من ختصيا أموال لألنلة  الق متد  اااجد  إلييداع ورااً ع د  ذلدك، 
 يمويلع يع ق  ئلتسع  قدر اإلمفان إىل توقي  اتيا  من ل ا القبيل   أثناع املياو ال امل

رتاكال املقدمدد  مددن أطددراا غددري اتبعدد  ل دددول إىل الصددندو  وتباينددت ااراع بلدددن اسشدد -13
  املائد   قدم مدن  7اساي ما  لألنلة  اليفمي ي ع وتلفل ل ه اسشرتاكال   الوقت الرالن 

اليمويددل، ورأل بعدد  األطددراا إمفانيدد   ايال لدد ا اليمويددل شددرية  أن ي ددق اةيياجددال استياقيدد  
أطراا أارى عن رغبييا   ت قي أتكيدال أبن ُتدقس لد ه  اإلطاري  ويييس م  مباائياع وأعربت

اسشرتاكال ع   النحو الس ي  وس تُقبل إس بعد أن تسديو  معدايري صدارم ع وأشدارل األماند  إىل 
، تنبددداً اددددو  أتثدددري (5)أادددا تددددير لددد ا اليمويدددل و قددداً ملبددداائ ولارادددال صدددارم  لألمددد  امليحددددل

 مرر ل ع س

__________ 

ع مياةد  وقةاع األعمدالاملباائ اليوجييي  امليع ق  ئألا  بنيج قائ  ع   املباائ إ اع اليعاون بل األم  امليحدل  (5)
 عhttps://business.un.org/en/documents/5292  املوق  

https://business.un.org/en/documents/5292
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وأو دددحت األمانددد ،   رالدددا ع ددد  األاددد   ، أن اسشدددرتاكال اليفمي يددد  تُةبدددس ع ددد  أنلدددة   -14
 رتباطددداً مباشدددراً نلدددةيي  ابدددرانمج العمدددل، وأن معظددد  امليزانيددد  األااادددي  يغةدددي املدددو يل الددد ين تدددرتبم أ
ي  األاااد األمدوال ليفمي يد ابرانمج العملع وتفم ِّل األموال املياة    الصندو  اساي ما  لألنلة  
 ي ي ع ال اليفممن أجل تعزيز تنيي  برانمج العمل ال/نائي السنوال بقدر ما تسم  ب  األمو 

 تدابّي معاجلة االشرتاكات اإلرشادية غّي املسددة   امليزانية األساسية -رابعاا  
أشدددار الدددرئي ،   اددديا  تقددددمي لدددد ا املو دددوع، إىل اةدددورل املسددددل  وإىل أن األطددددراا  -15

  ل س ميفنيا أادم  امليحدبس ة   مان تو ري املوارا املنااب  لألمان ع وقال إن كياانل األتيمي  
يول  عدامالن نيد  والسدقرو  مصر ي  لسد اليبوال   اإليراا النقددي، ولد لك  دكن كداًل مدن امليزا

فيدان زانيد  ال قداً مليس غىن عنيما لينيي  األنلدة  الصداار هبدا تف يد ع وفد  ا د  اسشدرتاكال و 
 وقواعده املالي ع 

وأعربدددت األطدددراا عدددن ق قيددددا بلددددن الدرجددد  الدددق ميفددددن أن يدددؤثر هبدددا اليددددار   ا دددد   -16
 تنيي  أنلدةييا مان  ع  اسشرتاكال اإلرشااي    امليزاني  األاااي  وعد  اداالا ع   قدرل األ

تةبددس  امليحدددل   الوقدت املناادد ع ونوقلددت عدددل توصدديالع وُأشدري إىل أن بعدد  كيدداانل األمدد 
  ري العقابيدد   ن اليددابمسديوايل تي يد  مدن اليددابري العقابيد ، منيدا تقييدد ةقدو  اليصدويتع وتقدرت 

 ك/ري من األةيان ئلنُدُيج اليعاوني ع
واقددددرت  أةددددد األطددددراا النظددددر   اليدددددابري املاليدددد  ستياقيدددد  ئ ل بلدددددن الدددديحف    نقددددل  -17

ادددددوا، بوصددددييا م/دددداًس قددددوايً ع دددد  اادددديخدا  اليدددددابري النيدددداايل اخلةددددرل والدددديخ ا منيددددا عددددر ا
ورأل بعدد  األطددراا أن مددن املمفددن أن يفددون الييدداو  واليعدداون أك/ددر  عاليدد  مددن  ع(6)العقابيدد 

 اليدابري العقابي    ايا  استياقي  اإلطاري ع
 وأشددارل الو دددوا إىل أمهيددد  املع ومددال املقدمددد ، وأوصدددت ببددد ل مزيددد مدددن اجليدددوا ليوعيددد  -18

مهيد  اوريد ، وإىل أ حتددي/ال األطراا بواق  ااال   احملا ل امليعدال األطراا وال/نائي ، م  تقددمي
د شددري إىل أندد  قددو ددواع وأُ إاتةدد  املع ومددال س  قددم ل ميخصصددل   امليزانيدد  وإرددا أيضدداً لر ادداع ال
 لكعإىل ذج  ميفن لبع  األطراا أن تد   اشرتاكاهتا مبفراً إن كانت ع   اراي  ئاا

، لدو توجيد  رادال  مدن 2017وأب غ الرئي  األطراا أبن إجراًع جديداً اُييخ    عا   -19
رئي  املؤمتر إىل تي  األطراا الق مل تسدا اشرتاكاهتاع وأشار الرئي  إىل أن ل ا اإلجدراع ةقدس 

 ع(7)جناةاً   منظمال أارى اتبع  لألم  امليحدل

__________ 

اايعر ت األمان ، عق  ة ق  العمل، قواعد اتياقيد  ئ ل بلددن الديحف    نقدل النيداايل اخلةدرل والديخ ا منيدا  (6)
ياوتددد    طدددراا امليتيضدددمن عددددل أةفدددا  تقيدددد ةقدددو  اليصدددويت وأنواعددداً أادددرى مدددن ملدددارك  األعدددر ااددددوا، الدددق 

  ل بلدددن الدديحف   ئتياقيدد  ا مسدديوى اليدددارع وبددل  حت يددل ل مددواا املنلددورل أن اسشددرتاكال غددري املسدددال   إطددار
، 2017ألول/أكيددوبر لددرين اب غددت،   اايدد  ت 2017  عددا   نقددل النيدداايل اخلةددرل والدديخ ا منيددا عددر اادددوا

  املائ ع  11ي  نسب    املائ ، بينما ب غت اسشرتاكال غري املسدال   إطار استياقي  اإلطار  21نسب  

وجيت األمان ، عق  ة قد  العمدل، رادائل تد كري موقعد  مدن رئدي  مدؤمتر األطدراا إىل األطدراا الدق مل تسددا  (7)
 اشرتاكاهتاع
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 املناسب الحتياطي رأس املال املتداولحتديد املستوى  -خامساا  
أشددددار الددددرئي ،   ادددديا  تقدددددمي املو ددددوع ال/الددددا، إىل أن لدددد ا املو ددددوع وثيددددس الصدددد    -20

داول   إطدار ال امليدئملو وعل األوللع وقال إن اسخنيا  الرالن   مسيوى اةييداطي رأس املد
ن غدري املسددال مد سشدرتاكالسرتيداع مسديوى اامليزاني  األاااي  لالتياقي  اإلطاري  إرا لو نييب  

، تدددي  1-  أ/15 مقدددرر السدددنوال السدددابق ع وو قددداً لملجدددراعال املاليددد  املدرجددد    املر دددس األول ل
اا مندد   ددرتال   السددد عم يدد  اليبديددد أوًس بيةبيددس اليددد س النقدددي الددوارا مددن األطددراا امليدددارل

 يداولعالسنيل السابق  ع   اةيياطي رأس املال امل
وأةاطددت األطددراا ع مدداً بيدددثري اليدددار   ا دد  اسشددرتاكال ع دد  اةييدداطي رأس املددال  -21

لعددا ع وأُبددديت اايدد  ا امليددداول، الدد ي مل يفددن كا يدداً   السددنوال األاددريل لسددد  بددول اليمويددل  
   12 اياتدد  إىلعددل آراع بلددن  ايال اسةييداطي أو عدد   اياتدد ع  قدد أيددل بعد  األطدراا   

أطدراا  مليحددلع و ضد ت  املائ ، ع   غرار مدا  ع يد  كيداانل أادرى اتبعد  لألمد  ا 15املائ  أو 
رأى بعددد  لددددالع و أادددرى عدددالج املسددددل  األااادددي  امليم/ ددد    اليددددار مبزيدددد مدددن اإلجدددراعال امل
غددري شددرتاكال سدددل  اسمالو ددوا أن الددزايال   رأس املددال امليددداول لددي  السددبيل املناادد  ملواجيدد  

 املسدال من   رتل طوي  ع
وأو ددحت األماندد ،   رالددا ع دد  اددؤال، أن األمددوال املياةدد    الصددندو  اساددي ما   -22

ل يزامددددال امليعدددددامدددداً لالللألنلددددة  اليفمي يدددد ، املرة  دددد  إىل  ددددرتال امليزانيدددد  املقب دددد ، خُتصددددا عمو 
س عند مويل غري املنيب غ اليمرل إىل أن السنوال ول ملاري  املسيمرل    رتل امليزاني  اليالي ع وأشا

ي مددؤاراً را  ُأجددر اادديفمال ملددروع يلددف ِّل نسددب  م ويدد  بسددية  مددن املب ددغ املرة ددلع وةدددا اادديع
استياقدددال امليع قددد   يدددوروع وعنددددما س حتددددا 190 000  ددد ه األمدددوال مب غددداً إتاليددداً س ييبددداو 

مللددرتكل مددن اًل مدد  ا ، تيواصددل األماندد  عددائسشددرتاكال كيييدد  اليعامددل مدد  األرصدددل غددري املنيقدد
 أجل إعاال برجم  ل ه األموالع

ختصةةيا املةةوارد   الصةةندوق االسةةتئلاين للليزانيةةة األساسةةية التفاقيةةة األمةة   -سادساا  
 املتحدة اإلطارية ب ان تغّي املناخ والصندوق االستئلاين لألن طة التلليلية

مراجعدد  شددام   لعم يدد  ختصدديا امليزانيدد  األاااددي  رةبددت األطددراا بنيدد  األماندد  إجددراع  -23
لعمدددل   امال لددد ا واملدددوارا اليفمي يددد  ول مبددداائ األااادددي ع وأشدددارل األطدددراا إىل أمهيددد  ااددديف

 ع2021-2010ل الوقت املناا  بغي  توجي  عم ي  إعداا امليزاني  املقرتة  ليرتل السني
سايل القدميدد  الددق ميفددن تبسدديةيا أو وأوصددت األطددراا بدراادد  امليزانيدد  املخصصدد  ل ددو  -24

لويد ع واقددرت  ألك/در أو تق يصديا أو إاا لدا أو تو يقيدا مدن أجدل تددو ري أمدوال ل دوسايل األةدد  وا
يد ع وميفدن امليزان عدا من األطراا تبسيم عر  امليزاني  وإ ا   جداول تساعد عم ي  اايعرا 

األنلددة  الددق  لدداري  أوزانيدد  و  حتديددد املاادديخدا  اجلددداول بعددد ذلددك   اإلبددال  عددن تنييدد  املي
 ألاااي عتييقر إىل اليمويل اليفمي ي وينبغي اعميا ع   حنو أ ضل من امليزاني  ا
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واقرُت  أيضاً اايعرا  عم ي  تنيي  امليزانيد     درتل امليزانيد  اااليد ، حبيدا يركدز اساديعرا   -25
ديدد لد ه حتويواصدل  اعد    يد  مبداائ اليمويدلع   اايخدا  األموال األااادي  واليفمي يد ، ويسد

 عاليالي  املباائع ومن شدن ل ا اسايعرا  أن يدع  املياو ال امليع ق  ئمليزاني 

تحةدة اإلطاريةة االستئلاين للل ةاركة   مسةار اتفاقيةة األمة  املالصندوق  -سابعاا  
 ب ان تغّي املناخ

 2017قددال الددرئي ،   ادديا  تقدددمي لدد ا املو ددوع، إن األماندد  عم ددت بعنايدد    عددا   -26
 مسدار   ملارك  اساي ما  لع   ترشيد عم ي  اايعرا  تةبيقال اليمويل   إطار الصندو  

 املةبق ع األل ي  ،  يما ييع س مبعايرياتياقي  األم  امليحدل اإلطاري  بلدن تغري املناخ
اوسر مدن اوسرال الدوسايل امليحددل ل صدندو   20 000يائن ترعيا مبب غ وأع نت ال -27

  ع ورةبدت األماند املنداخاساي ما  ل ملارك    مسار اتياقي  األمد  امليحددل اإلطاريد  بلددن تغدري
 هب ا اإلعالن وشفرل ةفوم  اليائن ع ي ع

 ،(8)رهتدا السااادد  واألربعددلووجد  بعدد  األطدراا اسنيبدداه إىل تقريددر لي د  الينييدد  عددن او  -28
املدددرج بدد  مقددرر يةالدد  أبن تسددمي اجملموعدددال اإلق يميدد  ل/ ددي الب دددان األطددراا الناميدد  الددد ين 
يلاركون   اجيماعال ا ي ال املنلدل مبوج  استياقي ، وأن يُنيخ  لؤسع املم/ ون من جان  

 تغدري ستياقيد  األااادي  ل ميزانيد ما  ا ي ال الرئيسي  املؤل   لي قي اليمويل من الصدندو  اسادي 
 والصندو  اساي ما  لألنلة  اليفمي ي ع  املناخ،
وأبدددى عدددا مددن األطددراا الرغبدد    مراجعدد  معددايري األل يدد  ل حصددول ع دد  اليمويددل مددن  -29

 ،   ةدلاساي ما  ل ملارك    مسار اتياقي  األم  امليحددل اإلطاريد  بلددن تغدري املنداخالصندو  
أيدل أطراا أارى املعايري الرالن  املسيندل إىل نصي  اليدرا مدن النداتج احمل دي اإلتدايلع وُأشدري إىل 
أن املعددددايري ُو ددددعت قبددددل اسجيمدددداع األول ملددددؤمتر األطددددرااع واعُيمددددد اليداددددي  الر ددددي ل صددددندو  

  الدددورل األوىل  اساددي ما  ل ملددارك    مسددار اتياقيدد  األمدد  امليحدددل اإلطاريدد  بلدددن تغددري املندداخ
وُأشدددري إىل املعدددايري   تيددد  املقدددررال الالةقددد  امليع قددد  مبيزانيددد  مدددؤمتر األطدددرااع  (9)ملدددؤمتر األطدددراا

 األمان ع وينبغي أن يُيخ  أي مقرر يقضي بيغيري معايري األل ي  من جان  األطراا س
 143العدددا ، وأن  وأشدددارل األمانددد  إىل أن تةبيدددس املعدددايري اضددد  إلاارل جيددددل   لددد ا -30

  الدددورل ال/ال/دد ةضددوراألل يدد  ااددييااوا مددن اليمويددل   طر دداً ي ددق شددروط  144طر دداً مددن أصددل 
 مندوئًع 362والعلرين ملؤمتر األطراا، ةيا غة  اليمويل تفالي  ملارك  

__________ 

(8) FCCC/SBI/2017/7/Add.1 ةاشدي  2019-2018، ملروع املقرر املعنون "امليزانيد  الرانجميد  ليدرتل السدنيل ،"
 ع4اجلدول 

 ع15، اليقرل 1-  أ/15املقرر  (9)
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 اجللسة اخلتامية واخلطوات املقفلة -اثمناا  
  مددن أ فددار بلدددن إاارل املددوارا املاليدد  رةبددت األطددراا ئملع ومددال املقدمدد  ومبددا تضددمني -31

عدلا   اعد    أن يسدالألمان ع وأشارل األطراا إىل أن تعزيز  يميا لعم يدال امليزانيد  مدن شددن
 األمان  وتوجيييا،   ةل تيفيل األمان  بيياصيل اإلاارلع

أن وشدفر الدرئي  مدن شدداركوا   ة قد  العمدل وقدددموا مسدامهال وتعقيبدالع وأشددار إىل  -32
  عم يدد   اجلاريدد  األماندد  ترةدد   ميدد  املسددامهال واليعقيبددال الددق ميفددن أن توجدد  اليحسددينال

 عليحسينالامليزاني ، وأن األمان  م يزم  مبواص   اليلاور م  األطراا بلدن ل ه ا
وأشار الدرئي  إىل أن اخلةدول األوىل   لد ا العمدل لدي مراجعد  عم يد  ختصديا امليزانيد   -33

ألماند  املقددرر   ليفدل اواملدوارا اليفمي يد  ومراجعد  مباائيدا األااادي    اديا  ااديعرا األااادي 
 ع2018إجرا ه   عا  

 وعر ت األمان  تقدمي عر  مبسم ل ميزاني    الدورل ال/امن  واألربعل  ي   الينيي ع -34
  أثنداع عدر  وقد  رئي  لي د  الينييد  اللدفر ل ملداركل ع د  مدا قددموه مدن مسدامه  قيمد -35

    الينييد ع ورةدعدل  ي دتقريره الليوي عن ة قد  العمدل أمدا  اجل سد  العامد  ل ددورل السدابع  واألرب
  إطارلاعقُدمت   ئلليا ي  الق اتسمت هبا ة ق  العمل وبيائدهتا وئلواثئس والعرو  الق

    


