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الرأي القانوني بشأن استخدام األموال المتبقية من عملية تصفية مجمع السلع والخدمات 
في شبكة نظام األمم المتحدة  2019منظمة األغذية والزراعة لتمويل حّصة المنظمة لعام  في

 للمنسقين المقيمين

 
 معلومات أساسية

 
حبثت جلنة املالية يف دورهتا الثالثة والسببببببببببائة وئال املاعة وارتك با  املوبببببببببب و وة الالور ة ا ا سببببببببببة والئوبببببببببب     -1

 2019املاعة للجنة الربنا ج والثالثة والسبببببببببائة وئال املاعة للجنة املالية يف ا يارال امل ا ة ل بمل ظ   بببببببببة املن بة لئا   وئال
 A/RES/72/279ن بببا  ا  مل امل  بببالد اجلبببال بببال للبنسببببببببببببببدة املديبة يملكبببا الد ار ال ببببببببببببببببادر    اجلبئيبببة الئبببا بببة  يف
يف سبيا  ارتسب ئ اا الوبا ظ الجير   ر أظ عرون سبنملال لسبياسبة ا نوب ة  ن يمل  ن مل ة ا  مل امل  الد اإلمناعية  إ ادد"

 ".ال نفيجي ة اليت  ض لن هبا  ن مل ة ا  مل امل  الد    عكظ ال نبية
 
ويف هجيا السببيا ط رح س سببملار ملئ اة  ا إاا أاإل واإل ااإل اسبب يالا  عر    ا سببةمل امل ا ة ن يجة  بلية   ببفية  -2

 وخباصة ا  ملار الناشئة    صنالو  رعس املار الئا ظ.جمبن السلن وا ال ال 
 

 وضع مجمع السلع والخدمات
 
 لى عسبببباس  لية اا ية ارتسبببب الا ة ملبارسببببة   ا ا ارتسبببب  اد  1953واشبببب  جمبن السببببلن وا ال ال  بل  يف سببببنة  -3

الف د ة للبملظفة  لى عسبباس شببا  .ارر. ورت  سبب نال  بليا   إق عر  إىل عو إق عر هالين لانملظ للبن بة وظ وا     
   ا فا  املد ىل وأإلىل  13د    املاد 27إق   ا ا اململظفة ا ا اد يف املن بة الجي   ميارسببببببملخا    نظر املن بة. و د ىل الفد د 

) اء( واحلإ يف ارتسببببببببب  اد والوإل رسبببببببببمل    أية عو رسبببببببببمل  عن   ووالوإل عر     عو ليملد  لى هملرتء اململظفة   ب ئملإل "
( اس  اد أبيال  ئدمللة    اململاد الغجياعية وغ ها    السلن    ر  إ املن بة ) ن ال وال ال  لى الك( 2الملاردال" و ")

الوببببي ببببغ وليإل لغ ا اإلهالاء عو الاينط  لى عإل   مل ارت فا   لى هجيت الابيال يد ضببببى    يا   غ اا ارتسبببب ةظو
 ".وة احلامل ة واملن بة

 
ولال  بظ جمبن السببببببببلن وا ال ال وملصببببببببف  و الد  ا فية اا يدا ووبببببببباظ أا ظ    دوإل عإل    ا    الك عر  -4

فئلية عو احمل بلة ) لى غ ار  الامل ال إخاء ا ال ة(  لى ألفة والنسبببببباة إق املن بة. ولال ك    سببببببجيظ  ين النفدال ال
ووئال ا متت  غ ية  ين ارتل  ا ال  - سبببببباا جمبن السببببببلن وا ال ال. ون يجة لئبلية   ببببببفية جمبن السببببببلن وا ال ال 

ا. و ملاير هجيا املال   2 760 512عصببببببببببببببا   ال   -وا  ببببببببببببببمل    ملرو    اإل  ادال غ  اململي ة  1 434 939 ملرو   با د
  ملرو    صنالو  رعس املار الئا ظ. 713 919 1و

 
 



-2- 

 

 

 اإليرادات غير الموزعة
 
 نجي عإل واش  جمبن السلن وا ال ال  بل ط أانت هناو صلة وة  بظ جمبن السلن وا ال ال ومتمل ظ ا نو ة  -5

امل  ببببلة وال  ا ة ارتك با ية للبملظفة    نظر صببببنالو  ال  ا ة ارتك با ية للئا لة  لى تمل  ا ن ببببت  لي  سببببلسببببلة 
حيملىلر إق صبببببببنالو  ال  ا ة ارتك با ية ال بببببببادر    اململمت  " 18/93   الد ارال ال بببببببادرد    اململمت . إا وناء  لى الد ار 

و د ر  1992د سببببببببببببرب/أانملإل ا ور  31يف املاعة    جمبمل  املايئال ا  ااراد    السبببببببببببنة املن ةية يف  1للئا لة  ا  ئادر 
ةا إق صببببببنالو  ال  ا ة املال   الئا   سببببببألة    يظ ع ة عرواس صببببببااية    جمبن السببببببلن وا ال ال إق السببببببنة ال الية عو  مل ل

 ".ارتك با ية للئا لة
 

ا  لى عإل "  ملأظ سبببببل ة  ال ال املاال  اليت   ر  ملي ئةا  لى ال بببببناد إ وارت  ياريالط اضبببببظ    ونص هجيا الد ار ع ضبببببد
سبببببباعظ إق  مل ظ ع ة عرواس صببببببااية إق صببببببنالو  ال  ا ة ارتك با ية للئا لةط إق املال   الئا  الجير   ان  د   دا    هجيت امل

يف املاعة     1ال بببادر    اململمت   ظىل الد ار املجيأملر  ين عن  علغى ال  ا  نسببباة  19/2017". ولال  ظىل الد ار جلنة املالية
عودى  لى  االع إ اار املال   الئا  سببببببل ة  ال ال املاال  اليت سببببببي مل  ملي ئةا  لى  19/2007جمبظ املايئال. غ  عإلىل الد ار 

ن السلن وا ال ال إق صنالو  ال  ا ة يالط واإلضااة إق ندظ ك ء    ا رواس السنمل ة ال ااية جلبال ناد إ وارت  ياري
ارتك با ية للئا لة. واسبببببببببببببب ناددا إق ا  اا  املجيأملردط عودت املن بة  لى نسبببببببببببببباة  ئمل ة    اإل  ادال أج ء    النةج 

 ارت  اسغ الجير   ائ  إياء  وغيظ جمبن السلن وا ال ال.

 
 صندوق رأس المال العامل

 
ط صببببببنالولدا   جالددا 1951يف دور   السببببببادسببببببة املنئدالد يف  ا   64/51عنوببببببأ اململمت  يملكا الد ار ال ببببببادر  ن   -6

لوبب اء املي ونال عبن السببلن وا ال الط  لى عإل   مل  بلية ال سببال ال     اعالال وين  لك املي ونال. ويف نملابرب/ وبب    
يف املاعة    ال الاور السنملر عبن السلن وا ال ال. ول رل جلنة  12ط ل ر اعلإل إوداء ال نالو   نال  س مل  1987الثاظ 

 يف املاعة.  13ي ادد  س مل  ال نالو  إق  1991املالية يف الالورد اليت  دالهتا نظر شة  سا برب/ع لملر 
 

 استخدام االحتياطيات المذكورة أعاله 
 
وال  رد ع ظت ليسببببت ع ملارتد للبن بة وإإل أانت إدارهتا   مل    لااظ املال   الئا  عو نياوة  ن . ورتإإلىل ا  ملار املجيأمل  -7

   الن   إق إ اانية اسبببببببب يالا  ارت  ياريال اململكملدد وئال  بلية   ببببببببفية جمبن السببببببببلن وا ال ال يف ضببببببببملء جمبمل  ة 
 املاادئ:    

 
يبببببة سبببببببببببببب مليىل   لى     سبببببببببببببب  إ    امل بببببالاة وببببباحلدمل    ئلإ اعبمل بببببة ا وق واملإل اململكملدال امل اد )ع(

 املس فيال  ط متا دا أبا هغ احلار والنساة إق  بلية   فية عر ع بار .ار ة عن  .  عو
ع ا اعبمل ة الثانية ا  ئلإ ياادئ  وغيظ جمبن السلن وا ال ال وا  اارت ن ا دا لأل بار  ا ٍف اا يدا وممملىلرتد  )ا(

 أليدا    املس فيال   املس  دة. 
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سبببببببملاء  لك امل ا ة    صبببببببنالو  رعس املار الئا ظ  -وهبجيا ال بببببببالدط .الر اإلشبببببببارد إق عإلىل  ين ارت  ياريال  -8
 لال نوأل يف خا ة امل اين    املس فيال   املس  دة يف جمبن السلن وا ال ال.  -   اململيىل ةاإل  ادال غ    عو
 
واس ناددا إق منط ارتس ةظو امل ملسط  لى   ىل السنملال ا رون ا ن د    نواط جمبن السلن وا ال الط  حئ    -9

يف املاعة ململظفغ و نا ج  27يف املاعة     الاور جمبن السببببببلن وا ال ال للبملظفة يف املد ىل ال عيسببببببغ للبن بة و 67نسبببببباة 
لالراسبببال  الالويليف املاعة للببثلة الالاعبة وسبببملاهمل )عر ا كة د املوببببمللة ا ن    لى غ ار امل أ   6ا غجي ة الئاملغ و

والدملد امل ئببالدد اجلنسببببببببببببببيببال وامل الاملإل ال بباوئملإل تببا و اببا ببا وئ  املن بببال  احملبباا ببة  لى املب لاببال الثدبباايببة و   يبةببا
 ا ن   اليت  ملكال  دارها يف رو ا(. 

 
ويف ظظىل ال  وين ال اهنةط  حئ رب عإلىل ا  ملار الناشئة     بلية   فية جمبن السلن وا ال ال وصنالو  رعس املار  -10

ئة      ملظفغ  ن بة ا غجي ة وال را ة وو نا ج ا غجي ة الئاملغط سببببببببببببببيجالر الئا ظط عللىل  يف  ا   ئلإ وا  ملار الناشبببببببببببببب
اسببب يالا ةا  غ اا    بببلة وال  ا ة ارتك با ية للبملظفة يف املد ىل ال عيسبببغ عو  غ اا    بببلة ووببباظ   ببب ر يجبن 

ادد امل ائة  نجي  الد السبببببلن وا ال ال ) لى غ ار إرظ  النبملاي اجلال ال عبن السبببببلن وا ال ال(. و ادددط متاشبببببيدا  ن الئ
رمل لةط سببببببببببببي ئة  نالوببببببببببببة اسبببببببببببب يالا  هجيت ا  ملار  غ اا عن  ط    لايظ متمل ظ الن ا  اجلال ال للبنسببببببببببببدة املديبة 

ط  ن كةاير متثيظ اململظفة. و   شببببببأإل ا اا  خج  غا   إياء هجيت املسببببببألةط وخباصببببببة اسبببببب يالا  هجيت ا  ملار 2019 لئا 
 يظ اململظفةط عإل  ئ ىلا املن بة ل  لىلبال.لغا ال رت  ملااإ  ليةا كةايا متث

 
 

  2018نملابرب/ و    الثاظ  19
Antonio Tavares 
 املس وار الدانملظ

 


