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 االجتماع السابع للدول األطراف 
 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٦-٤جنيف، 

 )ط( من جدول األعمال املؤقت8البند 
 استعراض حالة وسير عمل االتفاقية ومسائل أخرى مهمة لتحقيق غايات االتفاقية:

 تنفيذ اإلجراءات المالية المتعلقة بتمويل وحدة دعم التنفيذ

تقريررررر عررررر العناةررررر ال امررررة السررررتعراض اإلجررررراءات الماليررررة المتعلقررررة   
 بتمويل وحدة دعم تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية

 الحالررة العامررة ل تفاقيررة وسررير عملهرراالفريررق العامررل المعنرر  ب مقرردم مررر منسررق   
 )البوسنة والهرسك وسويسرا(

اعتمددددد املددددؤرا ا ستوااالددددي األول  ئراقيددددد الددددفاايا الونقوديددددد )ا ئراقيددددد( املوقددددود    -١
مددن القدداااات املتولقددد بومدددف دعدد  ئنريددف  ، عددددا  ٢٠١٥دوباوفنيدد ، واوائيددا،   أيلول/سددبتمرب 

مدددددن الوايقدددددد اؤتاميدددددد للمدددددؤرا ا ستوااالدددددي  ٢8ئراقيدددددد )الومددددددف(و واعتمدددددد  وجددددد  الرقددددداف ا 
(CCM/CONF/2015/7) و وأشدددداا القددددااا وددددفل     أ  ومدددددف دعدددد  التنريددددفاليددددد لاإلجدددداااات امل

 استوااض هفه اإلجاااات املاليد سُيجاى   ا جتماع السابع للدول األطاافو 
ا ئراقيدد  عنادا  و/أو ظرًدا  أو شداما  ملوقر دا   أعقدا   مت عددف دول أطدااف  وقد   -٢

 يتيدد   مل اعتمدداد اإلجدداااات املاليددد   املددؤرا ا ستوااالدديو ويبدددو أ  موقددف والبيددد هددفه الدددول
 منف املؤرا ا ستواااليووث ا  

 مدددآل ا    ودددامن  ومل ئطب دددإل اإلجددداااات املاليدددد املوتمددددف   املدددؤرا ا ستوااالدددي األول ئطبيقدددا    -٣
 و  (و وهكفا يستند ا ستوااض    أساس اليإل اسبيا  ٢٠١٦على مدى دواف ماليد واملد وامدف )   
وئتضددم ن اإلجدداااات املاليددد الددواادف   املافددإل اؤددامخل بالوايقددد اؤتاميددد ملددؤرا دوباوفنيدد   -٤

 من األمكام اليت ُئستواض بدواها   التقاياو  عددا  

 (6-٣ الميزانية )الفقرات  
أعد ت الومدف اطد عمل وميزاايد سنويتني للررتف املاليدد التاليدد لكدي ئنًدا في مدا الددول  -٥

 ٢٠٢٠-٢٠١٦للرددرتف األطدااف وئقا ادا   وددل وامدد مددن اجتماعا داو وأل  امليزاايدد السددنويد للومددف 
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دئا مدآل ا   أ  أود   اطدد الومل/امليزاايدد السدنويتنيقد ئقا ات   املؤرا ا ستوااالي األول، فإ
 احلياد عن هفا القااا مل يكن الاوايا و 

ولقد وا  ئبادل ا ااا بشأ  هفه الوايقد حمدودا    ا جتماع السادس للدول األطدااف  -٦
 ذ مل يكدن اليدداض مندد  سددوى ئأويدد قددااا اُ.ددف بالروددلو وقدد ئاودد  الدددول األطددااف   أ  ئنًددا 

مريددف أو مدا  ذا ودا   ادايإل الديت ئردداها الومددف سدنويا  مع مداوا الوقدت   مدا  ذا واادت هدفه الو 
يتوني على الومدف أ  ئكتردي بإعدداد هدفه الوادايإل   مالدد احليداد عدن امليزاايدد اؤمسديد املوتمددف 

   املؤرا ا ستواااليو 

 (9-٧المساهمات )الفقرات   
ا ستوااالددي األولو وقددد رثددل يليددد املسددااد حمددوا اإلجدداااات املاليددد املوتمدددف   املددؤرا  -٧

، ٢٠١٦و و  وضدددو  عدددام ٢٠١٦اُدر دددفت هدددفه ا ليدددد علدددى مددددى دواف ميزاايدددد واملدددد   عدددام 
أاسددلت اياسددد ا ئراقيددد اسددايل عامددد    الدددول األطددااف   أابددع مناسددبات لطلدد  املسددااات 

سل حيدد لكل    القااا الفي ا.فه املؤرا ا ستواااليو وئضم نت ول اسالد جدول  و استنادا  
) ( الددددفين ٧)أ( و٧دولددددد طدددداف مبلددددي املسددددااد الددددفي يتوددددني علي ددددا ئقد دددد     طدددداا البندددددين 

والددوت ما اإلجدداااات املاليدددو ويتوقددف رويددل ميزاايددد الومدددف علددى ئيطيددد  مددوع مبددالي املسددااات 
 ) ( ئيطيد واملدو ٧)أ( و٧املطلوبد    طاا البندين 

 كانت كما يل :  2016المساهمات للسنة المالية   

 )أ(:٧البند 
 سويسايا   فااكا   ١١٧ ٧٣١.9٣مسااات قيمت ا  -
 دولد طاف ٣٧مسااات مقدمد من  -
   املايد من املبالي املشمولد بالبند ٦٢ئيطيد  -

 ) (٧البند 
 سويسايا   فااكا   ١٤٣ ٢٦١.٥١مسااات قيمت ا  -
 دولد طاف ٣٤مسااات مقدمد من  -
 املبالي املشمولد بالبند  املايد من  ٥٠.٥ئيطيد  -

 )ج(:٧الرئد 

 سويسايا   فااكا   ٢١٢ ١٤٠.١٦مسااات قيمت ا  -
 دول أطااف 8مسااات مقدمد من  -
دول أطددااف ئقدددم ئربعددات باإلالددافد    مسددااا ا    طدداا  ٤ -

 ) (  ٧)أ( و٧البندين 
دولتددددا  طافددددا  ئقدددددما  ئربعددددات باإلالددددافد    مسدددددااا ما    -

 )أ(٧ طاا البند 
مددددددن ئقددددددد   دولتددددددا  طافددددددا  ئكتريددددددا  بتقددددددد  التربعددددددات بددددددد    -

 ) (٧)أ( و٧مسااا ما    طاا البندين 

  موع التربعات
)ميزاايدد ومددف دعد  التنريدف    سويسايا   فااكا   ٤٧٧ ٣٧٢.٢٤ -

 (سويسايا   فااكا   ٤٧١ ٧٦٢
 دولد طاف ٣9مسااات مقدمد من  -

   اليالبيد الوًمى مدن الددول األطدااف التسدود والثنادني الديت قدد مت مسدااات فولدت  -8
دولدد  ٣٧) ( وجدول األاربد املقااف املدائب  ممداو وقددمت ٧)أ( و٧ذل  على أساس البندين 
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وأوددت الوديدد من دا  ،)أ(٧من هفه الدول األطدااف التسدود والثنادني مسدااات    طداا البندد 
 طابع  لزاميو  ذاهفا البند  أهنا ئوترب أ 

) ( على مد سدوااو وهدفا ٧)أ( و٧دولد طاف مسااات    طاا البندين  ٣٤وقد مت  -9
)أ( يتشداما و ومدع ذلد ، ُأشد     ٧) ( و٧األما يومي بأ  الوديد مدن الددول ئداى أ  البنددين 

أ  اددددج اإلجدددداااات املاليددددد املوتمدددددف   املددددؤرا ا ستوااالددددي قددددد يثدددد  اللددددبخل فيمددددا يتولددددإل بطبيوددددد 
و   أا  ليخل من الضاواي أ  ئتوامل مجيع هفه الدول األطااف األابودد والثنادني مدع ) ( ٧ البند

) ( علدى قددم املسداوافو وودا  يتودني علدى بود  الددول أ  يوتمدد علدى ميزاايدات ٧)أ( و٧البنددين 
 ) (و ٧دااليد أااى و  ميزاايد املسااات اإللزاميد لتقد  مساات     طاا البند 

) (، ٧)أ( ومل ئقددم ا    طداا ٧ث دول أطااف مسااا ا    طاا البند وقد مت ان -١٠
والثددداري ودددد  ذلددد و ودددد  أ  دولتدددني مددددن هدددفه الدددددول األطدددااف قددددد متا  ملزمددددا   موتدددربف األول بنددددا  

  ياددا أوددرب بكثدد  مددا هددو مطلددو  من ددا املسددااد بدد   )ج( ومبليددا  ٧مسددااات    طدداا البنددد 
 ) (و ٧  طاا
)ج(، مددع أهنددا  ٧دولتددا  مددن الدددول األطددااف بتقددد  مسددااا ا    طدداا البنددد  واوترددت -١١

 ) (و ٧)أ( و٧واات دو  مبلي املسااد املطال  ما    طاا البندين 
عدن مسدااا ا    )ج( فضدن  ٧، قد مت أابع دول أطااف ئربعات    طاا البندد وأا ا   -١٢

فاادد  سويسدداي  ١٢٠ ٠٠٠قيمت ددا مددوا   ) (، وهددي ئربعددات بليددت٧)أ( و٧ طدداا البندددين 
 ووط ت من مث مرد وب ف من امليزاايد الوامدو 

قددددد وطيددددت بالكامددددل فددددإ  ذلدددد  يوددددزى     ٢٠١٦و ذا وااددددت ميزاايددددد الومدددددف لوددددام  -١٣
وبددد     ئقدددد  بوددد  الددددول األطدددااف مسدددااات ئتجددداوإ مدددا هدددو مطلدددو  من دددا    طددداا  مدددد

قد  مجيع اجل دات املاةدد الاييسديد، باسدتثناا عددد قليدل من دا، ) (، ووفا    ئ٧)أ( و٧البندين 
  مسااد وب فو

 ) (و ٧)أ( و٧و كن  اااف عدد من النقاط اإلالافيد فيما يتولإل بتنريف البندين  -١٤
)أ( علدددى أ  ئقتردددا املسدددااد   رويدددل أاشدددطد الومددددف املائبطدددد بتنًدددي  ٧ويدددنج البندددد  -١٥

الددددول املااقبددددو ورثدددل  علدددى الددددول األطدددااف بدددل أ  ئشدددمل أيضدددا  اجتماعدددات الددددول األطدددااف 
مشااود دول و  أطدااف   ا ئراقيدد   اجتماعدات الددول األطدااف أمدد سدبل ا ئراقيدد لتوزيدز 

أل   طابو ددا الوددامليو وُئشددج ع هددفه املشددااود ويُدداو ج تددا بنشدداطو ويتضدداا  هددفا  اجلاابددا  جزييددا  
ود ئشد د من صووبد أ  ئتخف دولد و  طاف قااا املشدااود   اجتمداع الوواق  املاليد ألي مشاا 

 للدول األطاافو 
)أ( ٧  املايددد بددني البندددين  ٦٠-٤٠ومثددد مسددألد أادداى ئتولددإل بتوإيددع التكدداليف بنسددبد  -١٦
) (و ويأيت هفا التوإيع اتيجد ملناقشات داات انل املدؤرا ا ستوااالدي ولتقيدي  أو  أجدااه ٧و

أل  الومدددف مل ئكددن قددد باشددات م ام ددا    ألاشددطد الومدددفو وقددد ئراقمددت احلالددد أيضددا  املشددااوو 
لتنًددي   بالكامددل ياددفاقو وقددد يكددو  مددن املريددد  جددااا ئقيددي  عتيددد للوقددت الددفي واسددت  الومدددف فوليددا  
 ٦٠-٤٠اجتماعات الدول األطااف )مقااادد باألاشدطد األاداى(   ئقيدي  مدا  ذا ودا  التوإيدع بنسدبد 

مدددع الواقدددعو و كدددن القدددول    ئقسدددي  أاشدددطد  ؤرا ا ستوااالدددي يتوافدددإل وليدددا  املددد  املايدددد املقددداا   
الومددددف بدددني ا الدددطنع باألعمدددال الت ضددد يد  جتمددداع الددددول األطدددااف وا الدددطنع بامل دددام 



CCM/MSP/2017/5 

GE.17-11211 4 

األادداى ئقسددي  مرتوددلو وئومددل الومدددف علددى مددداا السددند لتقددد  الدددع     الاياسددد واملنسددقني 
ل األطدددااف لبلدددو  احلددددث اؤتدددامي املتمثدددل   اجتمددداع الددددول األطددداافو و  مدددني  كدددن والددددو 

   املايدددد لددديوكخل بشدددكل أفضدددل مجددد  الومدددل املكددداس فوليدددا   ٦٠-٤٠ نسدددبدمناقشدددد التوإيدددع ب
أوثددا أايددد يتمثددل   موافددد مددا  ذا وددا  ينبيددي  سددؤا   لت ضدد  اجتمدداع الدددول األطددااف، فددإ  مثددد 

املقدمددد لت ضدد  اجتمدداع  للمسددااات ) (، أو والددع بنددد وامددد٧)أ( و٧ين احلردداع علددى البنددد
الددددول األطددداافو وقدددد يوكدددخل اؤيددداا األاددد  بشدددكل أفضدددل هيكدددل عمدددل الومددددف الرولدددي أل  

  ،   سيما بسب  يجال التنريف املقبلدوالتنريف بات أوثا ئوقيدا  
ومددا مل ئتردداف   ٢٠١٦م ومل ئقددم دول أطددااف وثد ف أي مسددااات    الومدددف   عدا -١٧

و ويبدددو أ  عدددف دولددد طافددا   ٦٠وفقددا  للاسددايل املوج ددد مددن اياسددد ا ئراقيدددو ويتولددإل األمددا  ددوا  
 عوامل مسااد ئرسا هفه احلالدو 

ويبدو أ  الطابع املوقد لإلجاااات املاليد املوتمدف   املؤرا ا ستوااالي وا  ل  دوا    -١8
عددن وددو  الدددول األطددااف ئتلقددى فددائواف مددن األمدد  املت دددف    ذلدد و واددتض بودد  اللددبخل أيضددا  

، قد يكو  الطابع جنيف لتنًي  اجتماع الدول األطااف   ا ئراقيد وأااى من الومدفو وأا ا  
   الوددام للاسددالد املوج  ددد مددن اياسددد ا ئراقيددد بشددأ  املسددااات املقد مددد    الومدددف سدداه  أيضددا  

 طاافو عدم استجابد بو  الدول األ
و كن النًا   عدد من التداب  ملواجلدد عددم اسدتجابد هدفه البلددا ، وقدد سدبإل بالرودل  -١9

و و كددن أ  يكددو  التواصددل املنددتً  لاياسددد ا ئراقيددد أو الومدددف لشددا  القددااا ا.دداذ بوضدد ا جزييددا  
 ئددوف  املزيددد   إيددادف الددوعي بددني الدددول األطددااف و  املت خددف   دوباوفنيدد  وطايقددد ئرويلدد  مريدددا  

أ  من التداب  الاييسيد أيضا   صدداا الاياسدد اسدايل أوثدا مااعداف لكدل ج دد  من الوالو و ويبدو
 من الاسايل الوامد(و  ُئطل   لي ا املسااات )بد   

على أي فدائواف مافقددو  و  ينطبإل ذل  فق  على الاسايل اليت يبوث ا الاييخل و منا أيضا   -٢٠
  ئلد  الديت ياسدل ا مكتد  األمد  املت ددف   جنيدف لتنًدي  اجتماعدات الددول والرائواف اليت ئشب

األطدااف   مواهددات ادزع السدن    ئندداج فقد  الدمن الوادايإل الديت اعتدادت الددول األطددااف 
ئلقي ا، بل هي وفل  على ما يبدو من الواايإل اليت ستكو  مريددف بدل الداوايد لوددد مدن الددول 

  القااوايد على ئقد  املساااتواألطااف وي ئوافإل  داا ا 
ويتمثل جاا  يبدو أا  مل يداج   اإلجاااات املاليد املوتمدف   املؤرا ا ستوااالدي    -٢١

باملوعدد الدفي ينبيددي  جددول إمدل للومليددد املاليددو و  ئتضدمن اإلجدداااات أي أمكدام ئتولدإل مددثن  
أ  ئُاَسل في  طلبات املسااات وباملوعد األمثل الفي ينبيي أ  ئُقد م في  املساااتو وقد يكو  

طدي  من املريد  الراا املزيد من الوالو  على هفا اجملال،   سيما لكي ظس دن الومددف عمليدد .
  التدفقات النقديد و داا او

 في عدادف مدا يوقددد  اجتمداع الدددول األطدااف الد ١سدند س  وئُوتَمدد ميزاايدد الومددف لل -٢٢
  الابدددع الثالدددل مدددن السدددند سو ولت سدددني التخطدددي  والقابليدددد للتنبدددؤ،  كدددن أ  ئاسدددل طلبدددات 
املسددااد مبدددييا  لددول هنايددد ئشدداين األول/أوتددوبا مددن السددند سو و  هددفه الاسددالد، سدديطل     

و وسيستند الاييخل    ١يد يذاا/مااس من السند س  الدول األطااف ئقد  مساات ا  لول هنا
هفه ا جال ليتخف  جاااات املتابود فيما يتولإل باملساااتو ويتبع هفا اجلدول الزمل  بداام عددد 
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مددن املواهدددات،   سددديما مدددف ئدددأمني التدددفإل النقددددي الددفي ظتاجددد  الومدددف الددديت ئبدددأ عمليدددد 
 و ١اإلاراق   الش ا األول من السند س  

فقددد  مدددن  قلدددين   وفيمدددا يتولدددإل  سدددألد القابليدددد للتنبدددؤ أيضدددا ، دددددا اإلشدددااف    أ  عدددددا   -٢٣
الدول األطدااف قدد م التزامدات متودددف السدنوات، ومدا ُئشدج ع علدى ذلد  اإلجداااات املاليدد، وأ   
 هددفه ا لتزامددات مل ئيدد   فددرتات ئتجدداوإ السددنتنيو وباملثددل، مل ئشددا الدددول األطددااف   ا جتمدداع 

 أو أشاات من ا دول قليلد    مستوى مسااا ا   الررتات املاليد النمقدو 
، جيددد  اإلشدددااف    أ  ئنريدددف اإلجددداااات املاليدددد املوتمددددف   املدددؤرا ا ستوااالدددي وأاددد ا   -٢٤

و و  بددد مددن ئكددايخل الوديددد مددن السدداعات برددرد طددوين   ووقتددا   يتطلدد  مددن الومدددف ج دددا  وبدد ا  
ااصد للتتبع والتماس الوالو  بشدأ  ئردنيف هدفه املسدااات والتنسديإل مدع  دااف الشدؤو  املاليدد 

و سددليما   اوددز جنيددف إلإالددد األليددام لسوددااض اإلاسدداايد وددي .ر ددج هددفه املسددااات .ريرددا  مل
وظيد هفه اجل ود باملوااد عن ئنريف اطدد الومدل وعدن دعد  الددول األطدااف   ئنريدف ا ئراقيددو 

دددن احلالدددد شددديئا   مدددا، لكدددن وقدددت ئنريدددف  ومدددن شدددأ  بوددد  التدددداب  التقنيدددد املقرتمدددد أعدددنه أ  ُظس 
 جاااات قد يًل ا ا طوين بسب  طابو ا املوقدو اإل

 (11و 10 الصندوق )الفقرتان  
ئدددنج اإلجددداااات املاليدددد املوتمددددف   املدددؤرا ا ستوااالدددي األول علدددى أاددد  جيددد  احلرددداع  -٢٥

على امتياطي اأس مال عاملو وئش  أيضا     الاواف أ  يقاا اجتماع الدول األطااف مستوى 
ل على أساس منتً و ومل يق  اجتماع الدول األطدااف مدآل ا   بت ديدد هدفا امتياطي اأس املا

 املستوىو 
وقدددد قدددد م عددددد مدددن الددددول األطدددااف مسدددااات  رردددد  متيددداطي اأس املدددال بليدددت  -٢٦

و و   جاادد  هددفه املسددااات، ااومددت الومدددف فددواي  علددى سويسددايا   فااكددا   ١٦ ٧١٤قيمت ددا 
   أ  التربعددات األوليدد قُددد مت إلاشدداا الومددف الدديت باشددات  مدا السددننيو ويوددزى ذلد  باألسدداس

عمل ددا بوددد املوعددد املتوقددعو وباملثددل، باشددا موهرددو الومدددف م ددام   برددواف متواقبدددو ويرددل املبلددي 
فاا  سويسايو وباإلالافد    ذل ،  ٣٥٥ ٠٠٠    ٢٠١٥    ٢٠١٣املام ل للسنوات من 

)ودا   ٢٠١٦فااد  سويسداي   عدام  ٧٠ ٠٠٠ي مدوا    امليزاايدد بلد سدجلت الومددف فايضدا  
 اردداق الومدددف دو  املسددتوى املتوقددع أل  مددنق موهري ددا مل يكددن قددد اوتمددل بوددُد(و و كددن اقددل 
املبلي املام ل، أو جزا من ،    امتياطي اأس املال   مدال وافقدت الددول األطدااف علدى ذلد و 

        مددددددال اإلارددددداق دو  املسدددددتوى املتوقددددددع صدددددب  امتأوا   وقدددددد اوتمدددددل مدددددنق مددددددوهري الومددددددف، 
 ودامن    ، وهكدفا سديتوني رويدل ميزاايدد الومددف ردوين  موما مدث   السنوات السابقد شب  منودد
  لكي ئواصل عمل ا   السنوات القادمدو

  الددددما  رتددددع الومدددددف   مجيددددع األوقددددات  أساسدددديا   ويددددؤدي امتيدددداطي اأس املددددال دواا   -٢٧
مددن وددااو  الثاري/ينددايا  لضددما  اسددتمااا سدد  عمل دداو ويبدددأ اإلاردداق اعتبددااا  بالتدددفإل املددا  الددنإم 

لكل سدند و   كدن للومددف ا عتمداد علدى التددفإل النقددي لطداف االدلو وقدد اعتمددت الومددف 
  ك  الواقع على املبلي املام ل املشاا  لي  أعنه لكرالد س  الومل السلخلو 

وهناق عدد من الوناصا الديت ئسدتوج  النًدا في دا مدن ميدل املسدتوى الدفي ينبيدي أ   -٢8
 حيدد عنده امتياطي اأس املالو 
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ويدددائب  املسدددتوى الدددفي ينبيدددي أ  حيددددد عندددده امتيددداطي اأس املدددال بوهيرتددد  )وهايرددد (و  -٢9
يدد املوتمددف   ويقترا امتياطي اأمسدال ومددف دعد  ئنريدف ا ئراقيدد الدفي أاشدأئ  اإلجداااات املال

املددؤرا ا ستوااالددي علددى مواجلددد مسددألد اقددج التدددفإل النقدددي املؤقددتو و   تددد   هددفه املاملددد 
ليكددو  أيضددا   ثابددد امتيدداطي   مالددد مدددوث عجددز سددنوي ودد  متكددااو ومددن ا تمددل أ  يكددو  

ذل  الفي املستوى النإم  متياطي اأس مال  كن ا عتماد علي  لتيطيد مالد عجز أعلى من 
 يستخدم فق  لتيطيد ما ت الوجز النقدي املؤقتد، ويتطل   جاااات  تلردو 

وأاشأت ائراقيد مًا استومال و.زين و اتاج واقل األليام املضادف لسفااد وئدم  ئلد   -٣٠
مددددف ئيطيدددد مدددا ت الوجدددز السدددنوي ا تملددددو وقدددد  ٢٠١٥للومددددف   عدددام  األليدددام امتياطيدددا  
يددد مبلدي ا متيدداطي   مدا يكددافي امليزاايدد السددنويد للومددف وارددت علدى  جدداااات مدددت ا ئراق

 سدددتخدام ا متيددداطي ) كدددن ا عتمددداد علدددى ا متيددداطي بقدددااا مدددن جلندددد التنسددديإل بودددد  ودددنق 
 احلسابات السنويد(و 

وبالنسبد  متياطي اأمسال ئن را وهيرت    ئيطيدد اقدج التددفإل النقددي، يبددو مبلدي  -٣١
فاا  سويساي وافيا و وسييطي هفا املبلي ئكاليف املوهرني لررتف مثاايد أشد ا  ٣٠٠ ٠٠٠ قداه

وسيمك ن الومدف من ا.اذ اؤطوات النإمد  ويد اياسد ا ئراقيد والدول األطداافو وفيمدا يتولدإل 
  باملبدددادل التوجي يددددد، ئددددنج اإلجدددداااات املاليددددد املوتمددددف   املددددؤرا ا ستوااالددددي بالروددددل علددددى أ

و وقد يكو  مدن يووض الس   التداجيي من امتياطي اأس املال الوامل ووو بأساع وقت مكن
أ  يُلددتَمخل مددن الومدددف  شددواا الدداييخل وجلنددد التنسدديإل ولمددا االددطات    ا عتمدداد  املوقددول أيضددا  

 على امتياطي اأس املال لتيطيد عجز مؤقت   التدفإل النقديو
 ئراقيددد رديددد وهيردد امتيدداطي اأس املددال لتيطيددد عجددز و   قدا ات الدددول األطددااف   ا -٣٢

حمتمدددل   امليزاايدددد، ينبيدددي مين دددا اإلبقددداا عليددد  عندددد مسدددتوى أعلدددىو وقدددد يبددددو مدددن املستردددو  
 ٥٠٠ ٠٠٠الما  أ  يكو  هفا ا متياطي مكافئا  للميزاايد السنويد ئقايبا، أو بوبااف أااى ملبلدي 

السدددنويدو وا دددا ينبيدددي أيضدددا  ئقدددد   اشدددادات بشدددأ  فااددد  سويسددداي وذلددد  لتردددادي التوددددينت 
اسددتخدام امتيدداطي اأس املددال،  ددا   ذلدد  اإلذ  باسددتخدام امتيدداطي لتيطيددد عجددز   امليزاايدددو 
وينبيي ا ا طل   ذ  جلند التنسيإل للقيام بدأي عمليدد سد  و وينبيدي أيضدا  ئوالدي  احلاجدد    

 يد قدا املستطاعو عادف ئكوين ا متياطي بطايقد سايود وعمل

 (12مراجعة الحسابات )الفقرة   
 وائُّبوت اإلجاااات وُقد مت الواايإل املطلوبدو  ١٢اُدر فت األمكام الواادف   الرقاف  -٣٣

 م حظات ختامية  
            كدددددن أ  يشدددددكل هدددددفا ا سدددددتوااض، الدددددفي يسدددددتند    دواف ماليدددددد واملدددددد فقددددد ،  -٣٤
للومددف املوتمددف   املدؤرا ا ستوااالدي األولو وسديتوني  ات املاليدلإلجااا وجزييا   أوليا   ئقييما     

 جااا استوااض جديد بود ماوا بضع سنوات على عمليد التنريف إلجااا ئقيي  أدق ملدى فواليدد 
 اإلجاااات املاليدو ويشك ل املؤرا ا ستوااالي الثاري ماملد طبيويد إلجااا هفا التقيي و 
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  عدددن الدددفهن أ  القدددااا املتخدددف   يددديي أ اااات املاليدددد، جيددد  ولددددى اسدددتوااض اإلجددد -٣٥
املؤرا ا ستوااالي يقتضي بدأ  رتثدل هدفه اإلجداااات املبدادل الثنادد املتمثلدد   امللكيدد والقابليدد 

 للتنبؤ وا ستدامدو 
و  بد من  مااإ ئقدم واال  وبفل ج ود ملموسدد لضدما  اسدتيراا مبددأ امللكيددو وقدد  -٣٦

ااات اجلولد األو  أقل مدن اردف الددول األطدااف   ا ئراقيدد مدع أ  الومددف .ددم ا قدم مس
 و مجيوا  
 و  يدددزال عددددم الوالدددو  قايمدددا  بشدددأ  مدددا  ذا واادددت اإلجددداااات املاليدددد ئسدددتو  مبددددأي -٣٧
دولدد مدن الددول  ٣٧لقابليد للتنبؤ وا سدتدامدو ويكمدن أمدد التطدواات اإلجيابيدد األوليدد   ودو  ا
)أ(، ٧فولدت ذلد     طداا البندد  ٢٠١٦ألطااف التسود والثناني اليت قد مت مسااات   عام ا

) (، مدددع اإلشدددااف    أهندددا ئوتدددرب هدددفين ٧دولدددد طددداف فولدددت الشددديا ارسددد     طددداا  ٣٤وأ  
 - مدن   باسدتثناا عددد قليدل جددا   -البندين  لزامينيو ومدن اإلجيداأ أيضدا  أ  موًد  املداةني الاييسديني 

 قدموا مساااتو 
مل ئت قإل    برضل التربعدات  ٢٠١٦ومع ذل ، جي  اإلشااف    أ  ئيطيد ميزاايد عام  -٣8

)أ( ٧ عددددن مبلدددي مسددداات ا    طددداا البندددددين الددديت قدددد م ا عددددد قليدددل مددددن الددددول األطدددااف فضدددن  
اف    ) (و ووط ت هفه املسااات أوثا مدن ابدع امليزاايددو وأشداا بود  هدفه الددول األطدا ٧و

 و أا  من و  املمكن التسلي  بأهنا ستكو  قاداف على ئقد  هفه املسااات مستقبن  
ولددن ئثبددت اإلجدداااات املاليددد أهنددا قابلددد للتنبددؤ ومسددتدامد     ذا قدددم وبدداا املسددااني مسددااد  -٣9

قددد  هددفه ) (و و  مددال امتنددع الددبو  عددن ئ٧)أ( و٧سددنويد ئوددادل املبلددي ا دددد    طدداا البندددين 
املسااات فإا  سيكو  لفل  ئأا  على القابليد للتنبؤو و كن أ  ينال ذل  أيضدا ، مدع مداوا الوقدت، 

 ) (و٧)أ( و٧من عزم اجل ات اليت ئقدم ئربعات ئتجاوإ بكث  مسااا ا    طاا البندين 
بشدأ    ئنًيمدا   من مناقشد أوثدا ، ينبيي أ  ئكو  ا عتبااات املفوواف أعنه جزاا  وأا ا   -٤٠

ويريد الما  أ  ئكو  امل ام اليت ئسندها الدول األطااف    الومدف مستدامد ومو لدد علدى ةدو 
موادوق بد ، بييددد ظدديل اإلجداااات املاليددد وئوميددها ميثمدا أمكددن   سدياق املدؤرا ا ستوااالددي 

  املقبلو
    


