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 األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق مؤتمر 
 االجتماع الرابع 

 2021 نوفمبرتشرين الثاني/ 5–1بر اإلنترنت، ع
 2022آذار/مارس  25-21بالي، إندونيسيا، و 

 *المؤقتمن جدول األعمال  6البند 
 برنامج العمل والميزانية 

 2023برنامج العمل والميزانية: الميزانية التشغيلية المقترحة لعام 

 مذكرة من األمانة 

 مقدمة -أوالا 

قرر مكتب االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، خالل اجتماعه المعقود في  -1
( وما يتصل بها من قيود مفروضة  19-نتيجة لجائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد، أنه  2021نيسان/أبريل    14

على السفر والتجمعات، أن يعقد اجتماع مؤتمر األطراف، الذي كان من المقرر عقده أصاًل في تشرين الثاني/نوفمبر 
وجزء    2021فمبر  تشرين الثاني/نو   5إلى    1في جزأين: جزء عبر اإلنترنت من المقرر عقده في الفترة من    2021

في بالي، إندونيسيا. وقرر   2022آذار/مارس    25إلى    21بالحضور الشخصي من المقرر عقده في الفترة من  
مؤتمر األطراف، خالل الجزء المعقود عبر اإلنترنت من اجتماعه الرابع، استئناف االجتماع الحضوري في الفترة  

 في بالي، إندونيسيا.  2022آذار/مارس  25إلى  21من 

وُقدمت الوثائق التالية إلى مؤتمر األطراف قبل الجزء المعقود عبر اإلنترنت للنظر في بند جدول األعمال   -2
 المتعلق ببرنامج العمل والميزانية:

-2022”برنامج العمل والميزانية: الميزانيات التشغيلية المقترحة لسيناريوهي التمويل لفترة السنتين   ( أ )
2023  “(UNEP/MC/COP.4/24)   يبها  وتصو(UNEP/MC/COP.4/24/Corr.1)  سيناريوهي يعرض  حيث   ،

السنتين   لفترة  للصندوق  2023-2022التمويل  بأكملها  السنتين  بفترة  الصلة  ذات  التفاصيل  جميع  فيه  وترد   ،
 االستئماني العام وللصندوق االستئماني الخاص؛

انيات المقترحة التي تحدد تفاصيل الميز   (UNEP/MC/COP.4/INF/22)صحائف وقائع لألنشطة   ( ب)
وتقدم معلومات إضافية عن كل نشاط، إلى جانب معلومات عن وثائق االجتماعات   2023-2022لفترة السنتين  

ذات الصلة والواليات والتفاصيل األخرى ذات الصلة المتعلقة بكل نشاط، بما في ذلك المعلومات األساسية واألساس 
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والموارد    2021-2020وسائل التحقق والشركاء والموارد المعتمدة للفترة  المنطقي والنتائج المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز و 
 ؛ 2023المطلوبة لعام 

 . (UNEP/MC/COP.4/INF/21)معلومات عن المسائل المالية   ( ج)

ويمكن االطالع على معلومات إضافية عن أنشطة األمانة في مذكرة األمانة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ  -3
والتقرير المتعلق بالتعاون والتنسيق على    ( UNEP/MC/COP.4/19)  2021-2020برنامج العمل لفترة السنتين  

 . (UNEP/MC/COP.4/23)الصعيد الدولي  

لمعقود عبر اإلنترنت من اجتماعه الرابع، في برنامج العمل والميزانية ونظر مؤتمر األطراف، خالل الجزء ا -4
 . 4/2-ووافق عليه، على النحو الوارد في المقرر ا م 2022لعام 

ومن المتوقع أن يواصل مؤتمر األطراف، خالل الجزء الثاني من االجتماع الرابع، نظره في بند جدول   -5
 .2023وأن يوافق على برنامج عمل وميزانية لعام األعمال المتعلق ببرنامج العمل والميزانية 

لعام   -6 المقترحين  والميزانية  العمل  برنامج  عن  معلومات  المذكرة  هذه  تبين  الغاية،  لهذه  ، 2023وتحقيقًا 
للصندوق    2023. وبشكل أكثر تحديدًا، تعرض المذكرة سيناريوهي ميزانية عام  4/2-المعدلين في ضوء المقرر ا م 

أيضاً  الخاص، كما هو وارد  العام والصندوق االستئماني  ، مع  UNEP/MC/COP.4/24في الوثيقة    االستئماني 
إضافة أموال للمساهمة في تجديد احتياطي رأس المال العامل، فضاًل عن مشروع مقرر جديد. وتتضمن الوثيقة 

UNEP/MC/COP.4/24/Add.2    الصندوق في  والمساهمات  المقررة  لألنصبة  اإلرشادي  الجدول  عن  معلومات 
 . 2023االستئماني العام لعام 

المقرر ا مووافق مؤتم -7 ، على ميزانية 2022بشأن برنامج العمل والميزانية لعام    4/2-ر األطراف، في 
لعام    3 397 684قدرها   الخاص  االستئماني  الصندوق  بتقديرات  علمًا  وأحاط  العام  االستئماني  للصندوق  دوالرًا 
مكا  1 921 000البالغة    2022 حافظة  أدرجت  العام،  االستئماني  الصندوق  وفي  قدره  دوالر.  الفعالية  لتقييم  ن 
دوالر. وعالوة على ذلك، خفضت المبالغ المدرجة في عدة بنود من الميزانية مقارنة بمقترح الميزانية    265 000

 الذي قدمته األمانة، على النحو التالي:

دوالر، وهو    20 000من المقرر( بمقدار    1الوارد في الجدول    1-7تقديم التقارير الوطنية )البند   ( أ )
كان متوقعًا لدعم الخبراء للتأكد من نتائج الجهود الوطنية )لتحليل نتائج جهود اإلبالغ مثل تلك الواردة في  مبلغ  

التقييمات األولية بموجب اتفاقية مينماتا والخطط الوطنية وقوائم الجرد(. ومن المتوقع أيضًا أن يتم هذا النشاط في  
 ؛ 2023عام 

دوالر. وسيؤثر تخفيض الميزانية   8 000( بمقدار  1-9)البند  االتصاالت والتواصل والتوعية العامة   ( ب)
المخصصة على األنشطة المقررة لحمالت التوعية لزيادة الوعي العام بين مختلف الجماهير في بعض المناسبات  

امج األمم  الرئيسية مثل اليوم الدولي للمرأة، أو يوم البيئة العالمي، أو االحتفال بالذكرى السنوية الخمسين إلنشاء برن
 المتحدة للبيئة؛

دوالر، مما يزيد من تخفيض األموال المتاحة لمشاركة    8 500( بمقدار2-11سفر الموظفين )البند   ( ج)
 (؛ 2020في المائة من الميزانية المناظرة في عام  50موظفي األمانة في البعثات )أقل من 

( بمقدار  2-12لنفايات )البند  التعاون على الصعيد الدولي في إطار مجموعة المواد الكيميائية وا ( د )
 دوالرًا، مما يعني أن هذا البند قد تم خفضه إلى صفر؛  11 258

دوالر. ويمكن استيعاب هذا التخفيض  20 000( بمقدار 1-15صيانة المكاتب والخدمات )البند   ( ه )
ة الدائنة  بسبب بعض الرسوم الزائدة في السنوات السابقة التي أسفرت عن استخدام بعض األرصد  2022في عام  
 فصاعدًا؛  2023ولكنها لن تكون مستدامة اعتبارًا من عام  2022في عام 
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دوالر، مما سيؤدي إلى تأخير في   5 000( بمقدار  1-16خدمات تكنولوجيا المعلومات )البند   ( و)
وإعادة تقييم ما إذا كان سيتم تجديد جميع تراخيص    2023شراء بعض مستلزمات تكنولوجيا المعلومات حتى عام  

 لبرمجيات لتوفير األموال بصورة مؤقتة؛ا

دوالرًا، وافق مؤتمر األطراف على    3 180 159ولخفض مساهمات األطراف والبلد المضيف إلى مبلغ   -8
دوالرًا من احتياطي رأس المال العامل )قبل تكاليف دعم البرامج( واستخدام الفائض المتراكم   132 500سحب مبلغ  

 يف دعم البرامج( لتحقيق وفورات من تقرير التجارة؛ دوالر )قبل تكال  60 000البالغ 

المقدر   -9 المتاح  الفائض  من  بالسحب  التنفيذية  لألمينة  لألطراف  الرابع  المؤتمر  أذن  ذلك،  على  وعالوة 
في المائة من التكاليف اإلضافية للجزء الثاني من االجتماع الرابع لمؤتمر   50للصندوق االستئماني العام لتمويل  

للو  برتبة فاألطراف  البرامج  المتعلق بوظيفة موظف  بااللتزام  السنتين    3-فاء  فترة  -2020المقرر ترحيلها من 
 . 2021-2020، واالنتهاء من إعداد تقرير التجارة المدرج في الميزانية لفترة السنتين 2021

 . 2023ويعرض المرفق األول لهذه المذكرة مشروع مقرر بشأن برنامج العمل والميزانية لعام  -10

المقترحة لعام  و  -11 ( ولمحة عامة عن االحتياجات من 1  - )الجدول  2023يعرض المرفق الثاني الميزانية 
 (. 2-)الجدول  2023الموارد للصندوق االستئماني العام لعام 

الوثيقة   -12 في   UNEP/MC/COP.4/24/Add.2وتبين  والمساهمات  المقررة  لألنصبة  اإلرشادي  الجدول 
 .2023الصندوق االستئماني العام لعام  

 وترد جميع المبالغ بدوالرات الواليات المتحدة، ما لم ُيشر إلى خالف ذلك.  -13

 التنفيذ  - ثانياا 

ل برنامج عمل اتفاقية ميناماتا واألمانة لعام   -14 عناوين وظيفية. نشاطًا في إطار سبعة    16في    2023يفصَّ
وتمت الموافقة على إضافة نشاط واحد    2021-2020وقد تم االحتفاظ بعناوين معظم األنشطة من فترة السنتين  

 فصاعدًا، بشأن االستراتيجية الرقمية، ليجسد بشكل أفضل األنشطة التي تضطلع بها األمانة.  2022من عام 

ة قائمة بجميع األنشطة المقترحة في برامج العمل من المرفق الثاني لهذه المذكر   1-وُتعَرض في الجدول  -15
 . 2023لعام 

، أحدهما على  2023-2022، أعدت األمانة سيناريوهين للميزانية لفترة السنتين  3/12-ووفقًا للمقرر ا م  -16
في المائة. وترد التفاصيل الخاصة بهذين السيناريوهين   5أساس نمو اسمي صفري واآلخر على أساس زيادة بنسبة  

السنتين  للتمو  لفترة  المعتمدة  للميزانية  بالنسبة  التخفيضات  ذلك  في  بما  الوثيقة 2021-2020يل،  في   ،
UNEP/MC/COP.4/24 من المرفق الثاني لهذه المذكرة.  1-، وتنعكس في الجدول 

في المائة وسيناريو النمو   5بين سيناريو النمو بنسبة    2023وتجدر اإلشارة إلى أن الفرق الوحيد لعام   -17
، وهو ما ينعكس  2023دوالر الجتماع حضوري للجنة تقييم الفعالية في عام    65 000ي الصفري هو مبلغ  االسم

 في الصندوق االستئماني الخاص في سيناريو النمو االسمي الصفري.

، التوجيه التنفيذي واإلدارة، تمديد وظيفة موظف البرنامج 11ويشمل المبلغ المدرج في الميزانية للنشاط   -18
 . UNEP/MC/COP.4/24الغ وتقييم الفعالية، وهو ما تم توضيحه بالتفصيل في المرفق الرابع للوثيقة لإلب 3-ف

 وسُيضطلع باألنشطة الممولة من الصندوق االستئماني الخاص رهنًا بتوافر الموارد.  -19

دوالر من احتياطي رأس المال   132 500، سحب مبلغ قدره 4/2 -م  وقرر مؤتمر األطراف، في مقرره ا -20
دوالرًا في عام    149 725عامل المحدد، باإلضافة إلى تكاليف دعم البرامج، مما أدى إلى انخفاض إجمالي قدره  ال

2022. 
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من القواعد المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق وهيئاتها   4من المادة    2ووفقًا للفقرة   -21
، يعاد احتياطي رأس المال العامل إلى  1/10  -م رفق المقرر االفرعية وأمانة االتفاقية، على النحو المبين في م

مستواه المقرر في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال يتجاوز نهاية السنة التالية. ويعني ذلك أن احتياطي رأس المال  
  . ولذلك، 2023في المائة من ميزانية الصندوق االستئماني العام في عام  15العامل سوف يجدد بنسبة تصل إلى 

إلى مجموع الموارد الالزمة في عام    2022أضيف المبلغ الذي ُسحب من احتياطي رأس المال العامل في عام  
 ، وبالتالي إلى مساهمات األطراف أيضًا.2023

وباإلضافة إلى ذلك، قد يلزم إضافة أموال إضافية إلى احتياطي رأس المال العامل، حسب سيناريو التمويل  -22
. ويمكن  2023في المائة من الميزانية اإلجمالية للصندوق االستئماني العام لعام    15قه مع  الذي يتقرر، لضمان تواف

 من المرفق الثاني.  2االطالع على التفاصيل في الجدول 

 اإلجراء المقترح  - ثالثاا 

المعلومات  ، وبعد النظر في  4/2-م  ، والمقرر ا3/12-م قد يرغب مؤتمر األطراف، في ضوء المقرر ا  -23
في  والمساهمات  المقررة  لألنصبة  اإلرشادي  الجدول  تتضمن  التي  األمانة  ومذكرة  المذكرة،  هذه  في  الواردة 

، ومذكرة األمانة بشأن برنامج العمل (UNEP/MC/COP.4/24/Add.2)  2023االستئماني العام لعام   الصندوق 
السنتين   لفترة  الميزانية (UNEP/MC/COP.4/24)  2023-2022والميزانية  نشاط  وقائع  وصحائف   ،

(UNEP/MC/COP.4/INF/22)    والوثيقة اإلعالمية المتعلقة بالمسائل المالية(UNEP/MC/COP.4/INF/21 )  ،
 في المرفق األول بهذه المذكرة.  في النظر في مقرر يستند إلى النص المقترح المبين
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 المرفق األول 

 2023برنامج العمل والميزانية لعام  :[--]/4-مشروع المقرر ا م

 إن مؤتمر األطراف،

 ،2021–2020بشأن برنامج العمل والميزانية لفترة السنتين  3/12-إلى مقرره ا م  إذ يشير

 ، 2022بشأن برنامج العمل والميزانية لعام  4/2-إلى مقرره ا م   وإذ يشير أيضاً 

أن احتياطي رأس المال العامل الكامل في الصندوق االستئماني العام التفاقية ميناماتا بشأن   وإذ يشير إلى
دوالرًا من  149 725بسحب مبلغ  4/2-، وأن مؤتمر األطراف أذن في المقرر ا م2018الزئبق قد أنشئ في عام 

 ، 2022حتياطي رأس المال العامل في عام ا

 أوالا 

 الصندوق االستئماني العام التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 

علماً  -1 لعام    يحيط  المقترحين  والميزانية  العمل  بالمسائل   (1) ؛2023ببرنامج  المتعلقة  والمعلومات 
السنتين   لفترة  النفقات،  عن  التقرير  ذلك  في  بما  الميزانية؛  (2)2023-2022المالية،  نشاط  وقائع  ( 3) وصحائف 

والتعاون    (4)،2021-2020والمعلومات التي قدمتها األمانة عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل لفترة السنتين  
 (5)والتنسيق الدوليين؛

دوالرًا من دوالرات [  --التي تبلغ قيمتها ]  2023على ميزانية الصندوق االستئماني العام لعام  يوافق   -2
 ؛2023-2022الواليات المتحدة وهو ما يكمل عملية الموافقة على الميزانية الكاملة لالتفاقية لفترة السنتين 

إلى  يقرر   -3 العامل  المال  رأس  احتياطي  إضافية من    15تجديد  خالل مساهمات  المائة من  في 
 ( 6) ميناماتا؛ [، وفقًا للقواعد المالية التفاقية--أطراف تبلغ قيمتها ]

أيضاً  -4 ف  يقرر  برتبة  البرامج  موظف  وظيفة  فترة  حتى    3-تمديد  سنتين  نيسان/أبريل   18لمدة 
 ؛2023لتغطية الجزء من الوظيفة الخاص بعام  2023، مع تخصيص أموال في ميزانية عام 2025

و الوارد في الجدول  ، على النح2023الجدول اإلرشادي لألنصبة المقررة لتوزيع النفقات لعام  يعتمد   -5
ر، ويأذن لألمينة التنفيذية، وفقًا للنظام المالي والقواعد المالية لألمم المتحدة، بتعديل الجدول  --] [ من هذا المقرَّ

 ؛2023كانون الثاني/يناير  1ليشمل جميع األطراف التي تدخل االتفاقية حي ِّز النفاذ بالنسبة لها بحلول 

كانون الثاني/يناير   1ى الصندوق االستئماني العام تستحق الدفع بحلول  إلى أن المساهمات إليشير   -6
كانون األول/ديسمبر من تلك السنة،    31من السنة التي تدرج فيها تلك المساهمات في الميزانية وفي موعد أقصاه  

 ويطلب إلى األطراف أن تسدد مساهماتها في أقرب وقت ممكن لتمكين األمانة من االضطالع بعملها؛

 

والوثيقة  UNEP/MC/COP.4/24الوثيقة    انظر     ( 1)  الرابع،  االجتماع  من  اإلنترنت  عبر  المعقود  الجزء  في  عرضت  التي   ،
UNEP/MC/COP.4/24/Add.2 ل جدول  المقررة.  األنصبة، التي ُتفص 

(2 )  UNEP/MC/COP.4/INF/21 . 
(3 )  UNEP/MC/COP.4/INF/22 . 
(4 )  UNEP/MC/COP.4/19 . 
(5 )  UNEP/MC/COP.4/23 . 
شأن القواعد المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وألي من  ب   10/ 1-مرفق المقرر ا معلى النحو المبين في      ( 6)

 هيئاته الفرعية، إضافة إلى األحكام المالية التي تنظم سير عمل أمانة االتفاقية.
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 ثانياا 

 الصندوق االستئماني الخاص التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

السنتين    يحيط علماً  -7 لفترة  والنفقات  األنشطة  التنفيذية عن  األمينة  قدمته  الذي  -2018بالتقرير 
السنتين  2019 المتعلقة   2021-2020، وفترة  المعلومات  الخاص كما ورد في  الصندوق االستئماني  من خالل 

رنامج العمل لفترة السنتين وكذلك المعلومات التي قدمتها األمانة عن التقدم المحرز في تنفيذ ب  (7)بالمسائل المالية،
 (9)وفيما يتعلق بالتعاون والتنسيق الدوليين؛ (8)،2020-2021

أيضاً  -8 علماً  لعام    يحيط  المقترحين  والميزانية  العمل  المعلومات   (10)،2023ببرنامج  عن  فضاًل 
 (12) وصحائف وقائع األنشطة المدرجة في الميزانية؛ (11) اإلضافية عن المسائل المالية

[ دوالرًا --التي تبلغ قيمتها ]  2023بتقديرات الصندوق االستئماني الخاص لعام    يحيط علماً كذلك -9
 من دوالرات الواليات المتحدة؛

االستئماني يالحظ   -10 الصندوق  في  بها  المساهم  الموارد  لتوافر  يخضع  المقررة  األنشطة  تنفيذ  أن 
 الخاص؛ 

عو غير األطراف في االتفاقية والجهات األخرى القادرة على  إلى األطراف في االتفاقية، ويديطلب   -11
 القيام بذلك، إلى المساهمة في الصندوق االستئماني الخاص. 

  

 

(7 )  UNEP/MC/COP.4/INF/21 . 

(8 )  UNEP/MC/COP.4/19 . 

(9 )  UNEP/MC/COP.4/23 . 

 . UNEP/MC/COP.4/24 الوثيقة انظر   ( 10)

(11 )  UNEP/MC/COP.3/INF/21 . 

(12 )  UNEP/MC/COP.3/INF/22 . 
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 المرفق الثاني 

 2023عرض برنامج العمل والميزانية المقترحين لعام 

للصندوق االستئماني العام والصندوق االستئماني    2023أدناه الميزانية المقترحة لعام    1يعرض الجدول   -1
 الخاص. 

، مع مراعاة احتياطي  2023إجمالي االحتياجات من موارد الصندوق االستئماني لعام    2ويبين الجدول   -2
دوالرًا من احتياطي رأس المال العامل في عام    149 725في المائة وسحب مبلغ    15رأس المال العامل البالغ  

 . 4/2-على النحو الوارد في المقرر ا م 2022

 1الجدول 
 للصندوق االستئماني العام والصندوق االستئماني الخاص  2023الميزانية المقترحة لعام 

 )بدوالرات الواليات المتحدة( 

   النشاط رقم النشاط 

 سيناريو النمو االسمي الصفري  في المائة 5سيناريو نسبة 

الصندوق االستئماني  
 العام

الصندوق  
االستئماني  

 الخاص 

الصندوق   الصندوق االستئماني العام 
االستئماني  

 الخاص 

 845 000 1  126 000 845 000 1  126 000 المؤتمرات واالجتماعات  -ألف

 845 000 1  055 000 845 000 1  055 000 االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف  1

 0 26 000 0 26 000 مكتب مؤتمر األطراف  2

 0 45 000 0 45 000 لجنة التنفيذ واالمتثال  3

 735 000 0 735 000 0 بناء القدرات والمساعدة التقنية  -باء

 735 000   735 000   برنامج اتفاقية ميناماتا لبناء القدرات والمساعدة التقنية 4

 745 000 105 000 680 000 170 000 العلمية والتقنية األنشطة  - جيم

 600 000   600 000   الدعم العلمي لألطراف   5

 145 000 30 000 80 000 95 000 تقييم الفعالية   6

 0 75 000 0 75 000 تقديم التقارير الوطنية   7

 90 000 92 000 90 000 92 000   إدارة المعارف والمعلومات والتوعية -دال

   25 000   25 000 المنشورات  8

   42 000   42 000 االتصاالت والتواصل والتوعية العامة  9

 90 000 25 000 90 000 25 000 الحضور الرقمي  10

 35 000 2  438 567 35 000 2  438 567 اإلدارة عموماا  -هاء

   2  438 567   2  438 567 التوجيه التنفيذي واإلدارة 11

         التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي  12

 35 000   35 000   الموارد واآللية المالية   13

 30 000 0 30 000 0 األنشطة القانونية والمتعلقة بالسياسات  -واو

 30 000   30 000   األنشطة القانونية والمتعلقة بالسياسات  14

 0 235 500 0 235 500 صيانة المكاتب والخدمات  - زاي

   175 000   175 000 صيانة المكاتب والخدمات  15

   60 500   60 500 خدمات تكنولوجيا المعلومات  16

مجموع التكاليف المباشرة )باستثناء تكاليف دعم   
 البرامج( 

067 062  4 000 415  2 067 997  3 000 480  2 

 322 400 519 619 313 950 528 069 في المائة( 13تكاليف دعم البرامج ) 
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 2  802 400 4  516 686 2  728 950 4  590 136 المجموع الكلي 

   148 071   159 088 في المائة  15تجديد احتياطي رأس المال العامل إلى  

المجموع الكلي بما في ذلك تجديد احتياطي رأس المال  
في   60العامل الذي تغطيه مساهمات األطراف و

 مساهمات البلد المضيف المائة من 

224 749  4    757 664  4    

 

   2الجدول 
 2023إجمالي االحتياجات من موارد الصندوق االستئماني لعام 

 )بدوالرات الواليات المتحدة( 

 في المائة 5سيناريو نسبة  

سيناريو النمو االسمي  
 الصفري 

     2023الميزانية المقترحة لعام 

 3  997 067 4  062 067 2023المباشرة المقترحة للميزانية لعام التكاليف  

 519 619 528 069 في المائة( 13تكاليف دعم البرامج )

 4  516 686 4  590 136 2023مجموع الميزانية التشغيلية لعام 

 529 432 529 432 *في المائة( 15تجديد احتياطي رأس المال العامل )

 677 503 688 520 في المائة(  15الحتياطي رأس المال العامل )المستوى المطلوب 

 148 071 159 088 التغيير في احتياطي رأس المال العامل 

 4  664 757 4  749 224 2023مجموع الموارد المطلوبة لعام 

الجزء المعقود عبر اإلنترنت من اجتماعه  دوالرًا من احتياطي رأس المال العامل كما قرر مؤتمر األطراف خالل    725  149يشمل سحب مبلغ      * 
 الرابع. 

 ____________ 


