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 موجز
 

 ( من املادة 7حتال هذه الوثيقة إىل جلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية مبوجب الفقرة )والفقرة  27
من الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة(. وقد أعّدت هذه الوثيقة بوصفها وثيقة  34من املادة  7

 تنظر فيها اللجنتان.كي مشرتكة ل
  وفًقا الختصاصاته، يف التدابري املتخذة  ، كلّ جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واجمللسجلنة املالية و ت نظر وقد

وقد مت النظر  للبحث منذ مدة طويلةإّن هذه املسألة مطروحة و يف موعدها.  لتحسني دفع االشرتاكات املقررة
النصوص األساسية  أرستهفيها يف أكثر من مناسبة. وترّكز هذه الوثيقة بوجه خاص على اإلطار القانوين الذي 

 للمنظمة يف ما يتعلق بالتدابري اليت تنطبق على الدول األعضاء اليت لديها متأخرات.
  أنه ُيستحسن إعادة النظر يف بوعلى النحو الوارد يف هذه الوثيقة، تفيد جتربة منظمة األغذية والزراعة األخرية

من أحكام النصوص األساسية هبدف تعزيز التدابري اليت تنطبق على الدول األعضاء اليت لديها  بعض
  ا.متأخرات، وبوجه عام من أجل حتسني دفع االشرتاكات املقررة يف موعده

 
 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 
التعديالت املقرتحة على النصوص  مع اإلشارة بوجه خاص إىلإّن اللجان مدعّوة إىل استعراض هذه الوثيقة  -1

 إّن اللجان مدعّوة على وجه التحديد إىل القيام مبا يلي:و  وفقاً ملا تراه مالئماً. اوإبداء املالحظات عليهاألساسية، 
 الذي يتضمن التعديالت املقرتحة على الالئحة العامة  1املرفق  مشروع قرار املؤمتر الوارد يف املصادقة على

يوافق عليه املؤمتر الحًقا يف دورته احلادية واألربعني يف كي للمنظمة وإحالة مشروع القرار هذا إىل اجمللس ل
 ؛2019يونيو/حزيران 

  اللذين يتضااااامنان التعديالت املقرتحة على  3و 2الواردين يف املرفقني واملصاااااادقة على مشاااااروعي قرار املؤمتر
الدساااتور والالئحة العامة للمنظمة والالئحة املالية، وإحالة مشاااروعي القرار إىل اجمللس ليوافق عليهما املؤمتر 

 .2021الحًقا يف دورته الثانية واألربعني يف يونيو/حزيران 
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 والقانونية الدستورية الشؤون لجنة
 الدورة الثامنة بعد المائة

 2019مارس/آذار  12-11روما، 

 التدابير المتخذة لتحسين دفع االشتراكات المقررة في موعدها

 المقّدمة -أّوالا 

 7والفقرة  27( من املادة 7املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية مبوجب الفقرة ) حتال هذه الوثيقة إىل جلنة -1
كي وقد أعّدت هذه الوثيقة بوصفها وثيقة مشرتكة ل .ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة(الالئحة العامة من  34من املادة 

 تنظر فيها اللجنتان.
املتخذة تدابري يف ال، هالختصاصاتوفًقا  ، كلّ الدستورية والقانونية واجمللسجلنة الشؤون جلنة املالية و ت نظر وقد  -2

 وقد مت النظر فيها يف للبحث منذ مدة طويلةإّن هذه املسألة مطروحة و االشرتاكات املقررة يف موعدها.  لتحسني دفع
صوص األساسية للمنظمة يف ما الن أرستهالذي . وترّكز هذه الوثيقة بوجه خاص على اإلطار القانوين أكثر من مناسبة

 اليت لديها متأخرات.يتعلق بالتدابري اليت تنطبق على الدول األعضاء 
إعادة النظر يف  ستحسنأنه ي  بوعلى النحو الوارد يف هذه الوثيقة، تفيد جتربة منظمة األغذية والزراعة األخرية  -3

لديها متأخرات، وبوجه  من أحكام النصوص األساسية هبدف تعزيز التدابري اليت تنطبق على الدول األعضاء اليت بعض
 .دفع االشرتاكات املقررة يف موعدها عام من أجل حتسني

 اإلطار القانوني القائم -ثانياا

للمنظمة قانونًا بدفع اشرتاكاهتا السنوية دولة عضو  لزم كلت  ، املنظمة دستورمن  18من املادة  2مبوجب الفقرة  -4
 وضحوت .قرّه املؤمتر(أي طبًقا جلدول االشرتاكات الذي ياملؤمتر ) احيّددهوفق النسب اليت يف امليزانية املستحقة عليها 

 شرتاكاتالاملتعلقة باإبالغ الدول األعضاء بالتزاماهتا للمدير العام يف بداية كل سنة تقوميية، املالية أنه ينبغي  الالئحة
خالل  بالكاملاالشرتاكات وتصبح واجبة الدفع هذه تستحق و  من الالئحة املالية(. 4-5)انظر املادة  السنوية يف امليزانية
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وابتداًء  .أبعدكان لسنة التقوميية املتعلقة هبا، أيّهما  من ا ابتداًء من اليوم األول ، أواملدير العام إشعار استالما من يومً  30
من هذه االشرتاكات متأخرة بعد املبالغ اليت مل تسدد عترب من األول من يناير/ كانون الثاين من السنة التقوميية التالية، ت  

 من الالئحة املالية(. 5-5لسنة واحدة )انظر املادة 
 دفععلى األعضاء املتأخرين عن  أن تنطبقتدابري ينبغي  ةلمنظمة على ثالثلالنصوص األساسية  وتنصّ  -5

 .االشرتاكات
 وليس ،"لكل دولة عضو صوت واحد فقط على ما يلي: الدستورمن  3من املادة  4تنّص الفقرة  5-1

 مقدار بلغذا إق التصويت يف املؤمتر حب تتمتع أنمنظمة دفع اشرتاكاهتا املالية لل عن املتخلّفةللدولة العضو 
السابقتني.  التقومييتنيالسنتني  عناالشرتاكات املستحقة عليها  مقدارما يعادل أو يزيد عن  وأ راهتاخّ أمت

روف عن الدفع يرجع لظ هاعجز ن أذا اقتنع بإ بالتصويتذه الدولة العضو هلن يسمح أومع ذلك للمؤمتر 
 ".إرادهتاخارجة عن 

أي دولة عضًوا ب نتخ  على أنه ال جيوز أن ت   الالئحة العامة للمنظمةمن  22املادة من  5وتنّص الفقرة  5-2
االشرتاكات املستحقة عليها  جتاوزعادل، أو املالية املتأخرة عليها للمنظمة تاالشرتاكات  تيف اجمللس إذا كان

 عن السنتني التقومييتني السابقتني.
ت عترب اجمللس أّن أي دولة عضو يف على من الالئحة العامة للمنظمة  22املادة من  7وتنّص الفقرة  5-3

االشرتاكات املستحقة  زيد عنللمنظمة تعادل أو ت ااملالية املتأخرة عليه االشرتاكاتإذا كانت  مستقيلة
 .السنتني التقومييتني السابقتنييف  يف حال مل تكن ممثلةعن السنتني التقومييتني السابقتني، أو  اعليه

أعاله، يتم احتساب  ةيف التدابري الثالث أنه، لألغراض املذكورة إىل من الالئحة املالية 7-5املادة  وتشري -6
عن السنتني التقومييتني السابقتني بدوالرات الواليات املتحدة وحتسب أية متأخرات باليورو على أساس  االشرتاكات"
 ."االشرتاك سنة يف امليزانية أساسه على أعدت الذي سعرال

 ممارسات منظمة األغذية والزراعة وآخر المستجدات -ثالثاا

دفع الدول األعضاء  يف مسأليتبعناية ئاسية للمنظمة يف املاضي األجهزة الر  نظرتعلى النحو املذكور آنًفا،  -7
إدارة  فيةكي  بصورة دورية يفاملالية  وجلنةاجمللس  حبثوقد  املتأخرات. مسألة ومعاجلة ملنظمةيف ميزانية ااملالية الشرتاكاهتا 
 هبدفا موضوع دراسات خمتلفة املايل للمنظمة. وكانت هذه املسألة أيضً  للوضعالستعراض املنتظم يف إطار ااملتأخرات 

 جياد سبل لتحسني معدل حتصيل االشرتاكات.إ
 لمحة عامة -ألف

دفع  على تشجيعالمن أجل  احلوافزخطة  1991قّدم املؤمتر خالل دورته السادسة والعشرين يف عام   -8
معدل اخلصم للدول األعضاء اليت تسدد اشرتاكاهتا قبل تاريخ  هذه اآللية إىل حتديد. وأشارت موعدهااالشرتاكات يف 
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هذه اخلطة وكيفية  تنّظم. وناقشت جلنة املالية يف الدورات الالحقة القواعد اليت 1مارس/ آذار من سنة االشرتاك 31
 أنعمل هبذا التدبري احملفز الذي اعترب ال وقفمت  ،يف هناية املطافو  .2صخاوجه بحتديد معدل اخلصم الواجب تطبيقه 

أخرى لتحسني  اقرتاحاتونظرت جلنة املالية يف . موعدهااالشرتاكات يف  األعضاء على تسديد دفع حمدود على هتأثري 
 :منها ما يلي موراأل من مجلةومشلت  3حتصيل االشرتاكاتمعدل 

اقرتاح اعتبار املبالغ املستحقة لصندوق رأس املال العامل وحساب االحتياطي اخلاص مبثابة  (1)
من  22املادة من  7و 5من املادة الثالثة من الدستور والفقرتني  4"اشرتاكات" وفًقا للفقرة 

 (؛1994)وقد مت النظر يف هذا االقرتاح يف عام  الالئحة العامة للمنظمة
من  7و 5من الدستور والفقرتني  3من املادة  4الفقرة اقرتاح تعديل تعريف املتأخرات مبوجب  (2)

بالنسبة إىل سنة واحدة فقط من املتأخرات لكي تؤدي ، الالئحة العامة للمنظمةمن  22املادة 
إىل ( دوالر أمريكي 1مليون ) غري املسددةالدول األعضاء اليت تفوق اشرتاكاهتا الرتاكمية 

)وقد مت  اجمللس يف عضويةاألهلية لالنتخاب فقدان ق التصويت يف املؤمتر واجمللس و حفقدان 
 (؛1991النظر يف هذا االقرتاح يف عام 

بشأن املشاركة يف اجمللس  22املادة من  7و 5ن االفقرت اليت نصت عليهاالقيود نطاق توسيع  (3)
حبيث تشمل ( وخسارته ملقعده يف اجمللسقه يف الرتشيح لعضوية اجمللس العضو حلفقدان )

 (؛ 1991املشاركة يف جلنيت املالية والربنامج )وقد مت النظر يف هذا االقرتاح يف عام 
حقوق  استعادةمن الدستور بشأن عملية  3من املادة  4الفقرة تطبيق التشدد أكثر يف  (4)

، مبا يف ذلك من خالل الطلب من الدول األعضاء تقدمي خطط تقسيط التصويت
التصويت )وقد نظر املؤمتر يف هذا  حقها يف الستعادةاالشرتاكات املتأخرة باعتبارها شرطًا 

 (؛ مبزيد من التفصيل يف ما يليضه ااستعر جرى و  2005االقرتاح يف عام 
يف إطار عدد من الظروف  ويلها للقيوداليت خيضع حتقبول االشرتاكات يف العمالت احمللية  (5)

، وجرى استعراضه 2006و 2005و 1993)وقد مت النظر يف هذا االقرتاح يف األعوام  احملددة
 (.مبزيد من التفصيل يف ما يلي

من حيث ا متقّلبً  وعزمها على اختاذ اإلجراءات الالزمة، الدول األعضاء يف هذه املسألة اهتمامباإلمجال كان  -9
 .تقلبات أسعار الصرفبوهو ما كان مرتبطًا بدوره، أحيانًا،  الدول األعضاء املستحقة علىاملتأخرات مبستوى  ارتباطه

دفع االشرتاكات  للتشجيع علىأي توافق يف اآلراء بني الدول األعضاء بشأن تعزيز تدابري حمددة  مل يكن هناكولكن، 

                                                      
 REP C/91يف الوثيقة  339و 338الفقرتان  1
 (.2004) 5/108(، الوثيقة 1997( والدورة السابعة والعشرون للمؤمتر )1997الدورة الثامنة والثمانون للجنة املالية )سبتمرب/ أيلول   2
( 2005(؛ الدورة التاسعة بعد املائة للجنة املالية )التحسني واقرتاحات املسددة( )حتليل االشرتاكات 2004الدورة الثامنة بعد املائة للجنة املالية )  3

( )قبول العملة 2005حتليل تأثري معدل اخلصم صفر(، الدورة العاشرة بعد املائة للجنة املالية ) -)خطة احلوافز للتشجيع تسديد االشرتاكات بسرعة
(، الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة 2006يف تسديد االشرتاكات املقررة(، الدورة الثالثة عشرة بعد املائة للجنة املالية )احمللية من البلدان النامية 

 التدابري الرامية إىل حتسني حالة العجز النقدي يف املنظمة(. ( )2007(، والدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة املالية )2006املالية )
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لى عتأثري هذه التدابري ما يتعلق بسيما يف  الو عضاء، بعض األ خماوفإىل  بشكل أساسيويعزى ذلك  يف موعدها.
 البلدان النامية اليت تعاين صعوبات مالية.

 ممارسات منظمة األغذية والزراعة المتعلقة بإعادة حقوق التصويت -باء
أحكام غياب إىل ا من الدستور، نظرً  3من املادة  4الفقرة يف اآلونة األخرية املناقشات على تنفيذ ّكزت ر   -10

الدول  مبوجها تقومفنشأت ممارسة  متأخرات. اليت لديها حقوق التصويت للدول األعضاء إعادةواضحة بشأن إجراءات 
الطلبات استناًدا إىل املعايري باستعراض اللجنة العامة  وتقوم طلبات استعادة حقوق التصويت إىل اللجنة العامة.تقدمي ب

 4الفقرة الرامية إىل حتديد ما إذا كانت املتأخرات نامجة عن ظروف خارجة عن إرادة الدولة العضو املعنية، وذلك مبوجب 
عامة اللجنة العام، أوصت وجه وب .السنوات هذه املعايري على مرّ  جلنة املالية وقد وضعت من الدستور. 3من املادة 

ويف بعض احلاالت، قبلت  .دموهنا لذلكواألسباب اليت يقاألعضاء املعنيني طلب استناًدا إىل حقوق التصويت،  بإعادة
. وتستعرض اللجنة العامة هذه اخلطط وتتم املوافقة أو طلبت وضعها وضع خطط لتقسيط املتأخراتبالدول األعضاء 

  املؤمتر. صادر عنعليها مبوجب قرار 
حقوق  إعادة، دراسة تفصيلية ملسألة 2005تشرين الثاين  /والثالثني يف نوفمرب الثالثةدورته  ؤمتر يفوقد أجرى امل  -11

بصورة نشطة الدول األعضاء  اإلجراء العادي املّتبع على تشجيع . ويف ذلك الوقت، أوصى املؤمتر بأن ينطويالتصويت
يف دون اإلخالل بسلطة املؤمتر من ، تالتصوي ها يفوقحق الستعادةاملتأخرات كشرط  دفعخطة تقسيط لتقدمي على 

من الدستور للسماح هلذه الدول بالتصويت. وأوصى املؤمتر أيًضا  3من املادة  4الفقرة اختاذ قرارات مستقلة مبوجب 
ر، ؤمتانعقاد امل تسبقاليت  هتاكي حييلها إىل جلنة املالية يف دور لبإحالة طلبات استعادة حقوق التصويت إىل املدير العام 

هذه  أنّ  مع. و 4تنظر فيها اللجنة العامةكي وبأن تقوم جلنة املالية بعرض آرائها على املؤمتر، عن طريق اجمللس، ل
 ، إال أنه مل يتم تنفيذها.حينهاالتوصيات قد القت اهتماًما ملحوظًا يف 

  األخرى االقتراحات -جيم
، آنًفامع التوصيات املشار إليها  2005عام يف  حظيت بهالزخم الذي استناًدا إىل قامت،  جلنة املالية لكنّ  -12

واستناًدا إىل  .20075-2006 لنقدي للمنظمة خالل فرتة السنتنيالعجز ا حالة وسائل إضافية ملعاجلةيف  بالنظر
تشرين /املؤمتر يف دورته الرابعة والثالثني يف نوفمرب امينظر فيهكي ل قرارشروعي مبجلنة املالية، أوصى اجمللس استعراض 

 االشرتاكات ما يلي:دفع على اإلسراع يف تشجيع لالتدابري املقرتحة لمشلت . و 2007 الثاين
 االشرتاكات قبولب لألمانة من الالئحة املالية من أجل السماح 6-5استثناء للمادة  وضع (1)

 هذه مشلت قدو ) الشروط من عددل االمتثال بشرط للقيود، حتويلها خيضع اليت احمللية بالعمالت
 استخدام ميكن اليت البالد يف أنشطةب املنظمة تضطلع أن ضرورةمن األمور منها  مجلة الشروط

ألمم املتحدة أو ا يف به املعمولبسعر الصرف  العملة هذه ؛ وإمكانية إنفاقفيها العمالت هذه
 ؛(قصرية زمنيةفرتة  نضو غر، يف خسائ دونمن 
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 سنتنيمن جانب الدول األعضاء اليت عليها متأخرات ملدة  االشرتاكاتلتقسيط تقدمي خطط و  (2)
 ؛عليها الحًقا ملؤمترلتقوم باستعراضها وليوافق اإىل جلنة املالية تقومييتني 

ا حق التصويت يف اليوم تلقائيً  مجيع الدول األعضاء استعادةووقف العمل باملمارسة املتمثلة يف   (3)
 .2005يف دورته يف عام  املؤمترأقرّه على النحو الذي  6األول للمؤمتر

 املوافقة على هذه االقرتاحات. من 2007ن املؤمتر خالل دورته الرابعة والثالثني يف عام كّ تممل يو  -13
اقرتاح أي تدابري  لكن من دون 2009-2008ألة خالل فرتة السنتني املالية جمدًدا يف هذه املس جلنةنظرت قد و  -14

أّن التوصيات إال  أن تبقى هذه املسألة قيد الدراسة. 2009ملموسة. وطلب املؤمتر يف دورته السادسة والثالثني يف عام 
ا إىل تراجع عدد ذ، على األرجح نظرً بإعادة حقوق التصويت مل ت نفّ واملرتبطة  2005 عاميف اليت رفعها املؤمتر اخلاصة 

 .آنذاك ونظراً إىل عملية اإلصالح اجلارية، 2005 عاميف ا مبا كان عليه احلال متأخرات مستحقة قياسً الدول اليت عليها 
  CCLM 95/14 الوثيقةنظرت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف ، 2012أكتوبر/تشرين األول شهر يف و  -15

 ."التصويت للبلدان األعضاء اليت عليها متأخرات()إعادة املؤمتر حقوق  املتأخرات"اجلوانب القانونية ملعاجلة  بعنوان
حقوق التصويت من الدستور املتعلقة بإعادة املؤمتر  3من املادة  4الفقرة هذه الوثيقة املمارسة املتبعة لتنفيذ  تصفو 

مشورة اللجنة إىل  وتشري هذه الوثيقة إىل أن املمارسة اليت كان املؤمتر يّتبعها تستند للبلدان األعضاء اليت عليها متأخرات.
 العامة.

جلنة الشؤون الدستورية من  2013خالل دورهتا الثامنة واألربعني بعد املائة يف مارس/ آذار  طلبت جلنة املاليةو  -16
)على النحو الوارد يف الفقرة  2005الصادرة عن املؤمتر يف نوفمرب/ تشرين الثاين  دراسة ما إذا كان تنفيذ التوصية والقانونية

وقد أشارت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية خالل  للمنظمة. النصوص األساسية يفينطوي على تغيريات  أعاله( 11
الالئحة إىل أنه ميكن تنفيذ هذه التوصيات عن طريق تعديل  2013دورهتا السابعة والتسعني يف أكتوبر/تشرين األول 

غري أنه مل يتم بعد اختاذ أي قرار  اجلزء الثاين من النصوص األساسية. يفأو اعتماد املؤمتر لقرار وإدراجه  العامة للمنظمة
 .التوصل إىل اتفاق يف اجمللس لعدمهنائي بشأن هذه املسألة 

 القتراض لالمنظمة  سلطةو الحالة الراهنة  -دال
مصدر قلق كبري. فقد كان معّدل حتصيل االشرتاكات  2018كانت حالة العجز النقدي للمنظمة يف عام  -17

، وال سيما من جانب غري مسّددةعن السنوات السابقة االشرتاكات املقّررة ، وبقيت 20127 األدىن منذ عام املقررة
 ملنظمة.الة السيولة يف احب. وهذا ما أضّر بشّدة األعضاء الذين يدفعون أكرب االشرتاكات

على إدارة مشاكل التدفق النقدي عن قادرة  املنظمة كانت على مدى سنوات عديدةأن وجتدر اإلشارة إىل  -18
الذي اعتمده املؤمتر يف دورته الثانية والعشرين يف  14/83التجارية على أساس القرار  املصارفطريق االقرتاض من 

الثمانني يف  تهيف دور  ه اجمللسالذي اعتمد 2/80 تأكيًدا للقرارهذا القرار  وجاء. 1983عام من تشرين الثاين  /نوفمرب
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وقد أتاح ذلك  االقرتاض من مصادر خارجية. صالحيةالذي منح املدير العام و  1981عام من تشرين الثاين  /نوفمرب
 احلفاظ على خطة عملها كاملًة والوفاء بالتزاماهتا. وكان هذا احلل املؤقت ممكًنا ألن املصارف التجاريةإمكانية للمنظمة 

مل تعد مستحقات  قد تغرّي إذ الوضع ولكنّ دفع اشرتاكاهتا املقررة. بضمان االلتزام القانوين للدول األعضاء وافقت على 
 تسديدتوقيت ب على التنبؤحالًيا إىل عدم القدرة ال سيما بالنظر و التجارية، للمصارف تشكل ضمانات مقبولة  األعضاء
إقراض املنظمة. وقد وضعت هذه الظروف املنظمة يف  يفلتجارية املصارف ا ترتّددنتيجة لذلك، و . الشرتاكاهتم 8األعضاء

 حرج.وضع 
قوق التصويت على أساس الطلبات حل املؤمتر مارسة إعادةيف ما يتعلق مب نظمةاملعلى ذلك، فإن جتربة  عالوةً و  -19

األعضاء  طلب منمل يعد ي   هأن تعينتقسيط االشرتاكات املتأخرة لخطط دون احلاجة إىل من من الدول األعضاء  الواردة
 الراهنحقوق التصويت يف الوضع عادة عترب صياغة إجراءات حمددة إلتيف أي حال، ال و  .اخلططاملعنيني تقدمي هذه 

 .تسديد االشرتاكات املقررة تأخر الدول األعضاء يفمسألة ملعاجلة وسيلة مناسبة 
إعادة  باتتاالشرتاكات املقررة،  دفع املتأخرات يفيف ضوء التجربة األخرية واملناقشات السابقة بشأن مسألة و  -20

 اشرتاكات دفعالتأخر يف مسألة معاجلة ال سيما يف ما يتعلق بالتدابري الرامية إىل ، ةً النظر يف اإلطار القانوين احلايل ضروري
 .موعدهايف  املقررةدفع االشرتاكات باللتزام ل ل األعضاءوذلك هبدف تعزيز امتثا ء،الدول األعضا

 االشتراكات المقررة دفعالمتأخرات في  مسألةالتدابير المقترحة لمعالجة  -رابعاا

 طبيعة التدابير المقترحة -ألف
اليت تنّص عليها النصوص األساسية واليت يتم اختاذها يف حال التخّلف عن دفع  ةجيدر التذكري بالتدابري الثالث -21

( 2من الدستور؛ ) 3من املادة  4الفقرة يف التصويت خالل املؤمتر مبوجب  ه( فقدان العضو حلق1االشرتاكات، وهي: )
 (3؛ )الالئحة العامة للمنظمةمن  22املادة من  5مبوجب الفقرة  قه يف الرتشيح لعضوية اجمللسالعضو حلفقدان و 

 .الالئحة العامة للمنظمةمن  22املادة من  7مبوجب الفقرة  وخسارته ملقعده يف اجمللس
ة هذا ميكن استعادال و  االتصويت تلقائيً  يفالعضو حلقه  فقدانيكون يف القسم الثاين أعاله، النحو الوارد  ىوعل  -22

فقدان العضو  أحكام املنظمة بصورة صارمة قتطبّ و دفع املتأخرات املستحقة. بؤمتر، أو من جانب املإال بقرار إجيايب  احلق
كان متوقًعا   أو أحصلت يف املاضيسواء  اتاستثناء من غري، لساجمليف  هلعضوية اجمللس أو فقدان مقعد يف الرتشيح هحلق

 يف املستقبل.حصوهلا 
اجلارية يف خذ املبالغ املستحقة عن السنة املالية على عدم أتنفيذ هذه التدابري،  وقد درجت املنظمة، من خالل -23

 .ةاملالي من الالئحة 5-5" حبسب التعريف الرمسي عماًل باملادة املتأخرات"من مبا أن هذه املبالغ ليست ، االعتبار
 جانبوزعة على النحو الواجب من امليف ميزانية املنظمة  االشرتاكات ال تؤخذ يف االعتبار سوىوباإلضافة إىل ذلك، 

املبالغ املستحقة لصندوق رأس املال العامل وحساب االحتياطي اخلاص  أن املتأخرات )أي قيمة احتساباملؤمتر عند 
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من مديونة للمنظمة مببلغ يساوي ثالث سنوات كاملة  ه القواعد للدول األعضاء بأن تكونويتيح تطبيق هذ .9مستثناة(
أي عواقب نتيجة هذه املتأخرات. ويؤدي ذلك إىل الضغط على حالة رتّتب عليها تاالشرتاكات املقررة من غري أن 

 .2018السيولة املالية يف املنظمة كما حدث يف عام 
من قدرة املنظمة على االقرتاض من مصادر خارجية، ومن أجل متكني  حتدّ اليت  وبالنظر إىل التطورات األخرية  -24

من الضروري  ،موعدهايف االشرتاكات دفع  التشجيع علىو  بفعالية نقص السيولة النقدية معاجلة مسألةاملنظمة من 
 التدابري التالية:مت اقرتاح قد . و اشرتاكاهتاالتدابري اليت تنطبق على الدول األعضاء املتأخرة يف دفع  توسيع نطاق
قه العضو حل)فقدان  الالئحة العامة للمنظمةمن  22املادة من  5توسيع نطاق التدابري الواردة يف الفقرة  24-1

ملقعده يف  ة العضوخسار ) الالئحة العامة للمنظمةمن  22املادة من  7( والفقرة يف الرتشيح لعضوية اجمللس
 ؛جلان اجمللس )جلنة الربامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية( لتشمل( اجمللس

تدبري إضايف يتمثل يف فقدان أهلية العضو لالنضمام إىل جلنة فنية أو للمشاركة يف عمل اللجان  اختاذ 24-2
، وجلنة مصايد الالئحة العامة للمنظمةمن  29من املادة  2و 1الفنية )جلنة مشكالت السلع مبوجب الفقرتني 

وجلنة جلنة ، 31من املادة  2و 1 وجلنة الغابات مبوجب الفقرتني، 30من املادة  2و 1األمساك مبوجب الفقرتني 
 (؛ 32من املادة  2و 1الزراعة مبوجب الفقرتني 

التدابري، من سنتني إىل سنة واحدة من املتأخرات،  تطبيقاملسموح هبا قبل  عدم الدفعفرتة وتقليص  24-3
من املادة  7و 5والفقرتني  التصويت(، وقمن الدستور )فقدان حق 3من املادة  4الفقرة تعديل ويقتضي ذلك 

من الالئحة  7-5اجمللس وفقدان املقعد يف اجمللس( واملادة  أعضاء )انتخاب الالئحة العامة للمنظمةمن  22
 .10املالية )احتساب االشرتاكات املستحّقة(

 الجوانب اإلجرائية -باء
التعديالت الواردة نطبق متطلبات إجرائية خمتلفة على الصكوك املتعددة، وال سيما على شروط املوافقة على ت -25

 آنًفا.
 التعديالت المقترحة على الالئحة العامة للمنظمة  -1

من الالئحة العامة للمنظمة  22من املادة  7و 5اعتماد التعديالت املقرتحة على الفقرتني يقوم املؤمتر بينبغي أن  -26
من الالئحة العامة للمنظمة  32و 31و 30و 29يف كّل من املواد  2و1أعاله(، وعلى الفقرتني  1-24)راجع الفقرة 
. للمنظمة من الالئحة العامة 46عماًل باملادة  األصوات املدىل هبا خالل املؤمتر بأغلبية ثلثي أعاله( 2-24)راجع الفقرة 

عماًل بالفقرة مسي، تصويت اإلعن طريق الأو  مبناداة األمساءمن خالل التصويت ى التعديالت املوافقة علوينبغي أن تتم 
أن يتجاوز العدد الكلي لألصوات املؤيدة واملعارضة وينبغي الالئحة العامة للمنظمة.  من 12املادة من  8والفقرة )أ( 7

                                                      
 يستند تطبيق هذه التدابري إىل املفهوم القانوين املتمثل يف أن التدابري اليت تتخذ طبيعة العقوبات ت فّسر بطريقة تقييدية   9

تساب يتواصل العمل بالتفسري نفسه أي الذي أنه ال تؤخذ يف االعتبار االشرتاكات يف صندوق رأس املال العامل وحساب االحتياطي اخلاص لغرض اح  10
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ة )الفقرة التعديالت املقرتحة مرفوض تعتربمل يتم استيفاء هذه الشروط،  ويف حال ،نصف عدد الدول األعضاء يف املنظمة
 من الالئحة العامة للمنظمة(. 12)ب( من املادة 3

 إدراجها ضمن وي قرتحالالئحة العامة للمنظمة.  يفالتعديالت املذكورة أعاله على تغيريات حمدودة  نطويتسو  -27
الالئحة العامة  واملواد يفقسام لسائر األ إعادة ترقيممع ما يرتّتب على ذلك من قسم جديد بعنوان "املتأخرات"، 

ويرد املؤمتر،  يّتخذه قرار مبوجبالالئحة العامة للمنظمة  املقرتحة على املوافقة على التعديالت وستجريللمنظمة. 
 الوثيقة. هبذه 1 املرفقيف  هذا القرار مشروع

الومن املفرتض أن  -28  2019 حزيران/ يف يونيونييف دورته املقبلة احلادية واألربعإىل املؤمتر هذه التعديالت  حت 
 وذلك 2021 انون الثاينك/ينايراألول من  ا مناعتبارً  للموافقة عليها. ولكن، من املقرتح أن جيري تطبيق هذه التعديالت

 .انظام أكثر تقييدً وجود تكيف مع تلدول األعضاء للالكايف إتاحة الوقت الذي يقضي ب استناًدا إىل املبدأ العام القائل
. ولكن، 2019 حزيران /التعديالت املقرتحة يف يونيوعلى  يوافق املؤمتر املفرتض أنه من هو أنو اعتبار آخر مهم ومثة 

جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية  يف عضاءاألالتاريخ، ستكون الرتشيحات النتخاب  ذلكحبلول 
ا من التعديالت اعتبارً  تطبيقب تعطيل العملية االنتخابية اجلارية، يقرتح جتنّ والقانونية واجمللس، قد قّدمت. ومن أجل 

 )واللوائح املالية(للمنظمة العامة  الالئحةضرورية يف ي تعديالت الحقة وميكن أل. 2021 كانون الثاين  /يناير األول من
حّيز  تدخلأن  أعاله، 3-24ح يف الفقرة  على النحو املقرت رض تدابرياملتأخرات اليت تؤدي إىل ف فرتة بتقليصيف ما يتعلق 

 أدناه. 2يف القسم على النحو املبنّي  التنفيذ

 التعديالت المقترحة على الدستور  -2
عدد سنوات املتأخرات )من خبفض من الدستور يف ما يتعلق  3من املادة  4إّن التعديالت املقرتحة على الفقرة  -29

أعاله(،  3-24اليت تؤدي إىل فقدان العضو حّقه يف التصويت خالل املؤمتر )راجع الفقرة  سنتني إىل سنة واحدة(
تتطلب تعديل دستور املنظمة. ويقتضي هذا التعديل موافقة املؤمتر بأغلبية ثلثي أعضائه بشرط أن تزيد هذه األغلبية عن 

األغلبية و من الدستور(.  20من املادة  1ة نصف عدد الدول األعضاء يف املنظمة )على النحو الذي تشري إليه الفقر 
املطلوبة للموافقة على التعديالت اليت أدخلت على الالئحة آنًفا و باملقارنة مع األغلبية املذكورة  خاصةأغلبية املطلوبة هي 

 .ظمةناملنصف عدد الدول األعضاء يف عن  املؤيّدةجمموع عدد األصوات  ه ينبغي أن يزيدالعامة للمنظمة، مبعىن أن
من  20من املادة  4الفقرة  كما نّصت عليهفعديل الدستور. هام على تعلى ذلك، ينطبق شرط إجرائي  عالوةً و  -30

 دورةفتتاح ايوًما على األقّل من  120ألعضاء قبل إىل االتعديل املقرتح ا برسل إشعارً يأن ينبغي للمدير العام الدستور، 
على التعديل املقرتح ب يرسل إشعارًااملمكن للمدير العام أن  وبالتايل، لن يكون من. املؤمتر اليت ستنظر يف هذا التعديل

 .2019 حزيران/يف يونيو ا للمؤمتر املقرر عقدهنيل انعقاد الدورة احلادية واألربعلدستور إىل األعضاء قبا
املوافقة على  لن تتم، ا آنًفاإليهتطلبات اإلجرائية املشار املأنه ال يبدو ممكنا تلبية  مباومن الناحية العملية،  -31

على  املقرتحة تعديالتالسيتم تقدمي وبالتايل،  .202111 حزيران/يونيواملقرر عقدها يف يف دورة املؤمتر  إال التعديل املقرتح

                                                      
من الدستور، أي أن تقوم  20من املادة  4وذلك بافرتاض أن فرادى الدول األعضاء لن تقدم إىل األمانة التعديل املقرتح على الدستور عمالً بالفقرة   11

 .2019فرباير/شباط  20بذلك قبل تاريخ 
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ني تدابري من سنتالفرض  اليت تؤدي إىلاملتأخرات تسديد فرتة  تقليصمن أجل الالئحة العامة للمنظمة والالئحة املالية 
 من الدستور، ينبغي 20 ملادةمن ا 3للفقرة ا أنه وفقً  إىل أيضاجتدر اإلشارة عتمادها يف ذلك الوقت. و ال ،إىل سنة واحدة

 .إىل املدير العام ةهموجّ  رسالة مبوجبتقدمي االقرتاحات  للمجلس أو للدولة العضو
 اجمللس باملوافقة على التعديل املقرتح. وي قرتح، ي قرتح على اللجان يف دوراهتا اجلارية توصية تقّدمويف ضوء ما  -32

يقوم املؤمتر بالنظر يف هذه التعديالت العتمادها أيًضا على اجمللس النظر يف التعديالت املقرتحة يف دورته املقبلة، على أن 
 .2021خالل دورته احلادية واألربعني يف يونيو/ حزيران 

وستتم املوافقة عرب قرارات يّتخذها املؤمتر على التعديالت املقرتحة على الدستور والالئحة العامة للمنظمة  -33
 2 نيفق املر يف ناملقرتحاقرار ال وعامشر  رديو عدد سنوات املتأخرات اليت تؤدي إىل تطبيق التدابري.  لتقليصوالالئحة املالية 

 تنظر فيهما اللجان.كي لالوثيقة هبذه  3و

 االجراءات المقترح اّتخاذها من جانب اللجان -خامساا

التعديالت املقرتحة على النصوص  مع اإلشارة بوجه خاص إىلة إىل استعراض هذه الوثيقة إّن اللجان مدعوّ  -34
 وفقاً ملا تراه مالئماً. اوإبداء املالحظات عليهاألساسية، 

 يلي:إّن اللجان مدعّوة على وجه التحديد إىل القيام مبا و  -35
الالئحة  الذي يتضمن التعديالت املقرتحة على 1املرفق  مشروع قرار املؤمتر الوارد يف املصادقة على 35-1

يوافق عليه املؤمتر الحًقا يف دورته احلادية كي مشروع القرار هذا إىل اجمللس ل العامة للمنظمة وإحالة
 ؛2019واألربعني يف يونيو/حزيران 

التعديالت املقرتحة  يتضمنانذين لال 3و 2يف املرفقني  ينقرار املؤمتر الوارد يمشروع املصادقة علىو  35-2
ا مإىل اجمللس ليوافق عليه ي القرارعلى الدستور والالئحة العامة للمنظمة والالئحة املالية، وإحالة مشروع

 .2021واألربعني يف يونيو/حزيران  الثانيةاملؤمتر الحًقا يف دورته 
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 1المرفق 
 2019_/ القرار

 :إّن املؤمتر
التأخريات احلاصلة يف دفع نتيجة  2018لربنامج العادي يف عام اليت شهدها ا احلرجةحالة السيولة  إذ يالحظ

وال سيما من جانب  ستمرار وجود مستوى عاٍل من االشرتاكات غري املسددة عن السنوات املاضيةوااالشرتاكات 
 ؛األعضاء الذين يدفعون أكرب االشرتاكات

وتأثري هذا التأخري على  على حنو متزايد شرتاكاتااليف تسديد  الدول األعضاء تأخرمنط  تناميإزاء  وإذ يساوره القلق
 الذي متت املوافقة عليه؛املنظمة وعلى قدرهتا على تنفيذ برنامج العمل  يف السيولةحالة 

ما من شأنه  ،الدول األعضاء حتصيل االشرتاكات منتوقيت بعلى التنبؤ حالًيا عدم القدرة إزاء  أيًضا القلق وإذ يساوره
 ؛ 14/83قرار املؤمتر أجازه قدرة املنظمة على االقرتاض من مصادر خارجية كما ب يضرّ  أن

الذي متت املوافقة تنفيذ برنامج العمل تدفق نقدي كاٍف لتغطية االلتزامات وضمان باحلاجة إىل احلفاظ على  وإذ يقرّ 
 عليه؛

والسبعني بعد  اخلامسةبعد املائة، وجلنة املالية يف دورهتا  الثامنةبأّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورهتا  وإذ يذّكر
ملنظمة وقد أقّر اجمللس دستور اوأوصتا اجمللس بتعديل  ونظرتا يف اقرتاح التعديل 2019يف مارس/آذار  تاتمعقد اجاملائة، 

التخّلف  يف حال والستني بعد املائة، من أجل تعزيز التدابري اليت ت فرض على األعضاء هذا االقرتاح يف دورته احلادية
 عن دفع االشرتاكات؛ 

 
 :12اعتماد التعديالت التالية على الالئحة العامة للمنظمة يقرر -1

املتأخرات" )مع ما  -ضمن قسم جديد "هاء 47 المادةإىل الالئحة العامة للمنظمة  جديدةمادة إضافة 
 لقسم "أحكام متنّوعة" وسائر املواد( إعادة ترقيميرتّتب على ذلك من 

 املتأخرات  -هاء
 47المادة 

 المتأخرات 
ممثل عنها النتخابه عضوًا يف جلنة الربنامج و/أو جلنة املالية  رتشيحل مؤهلةدولة عضو أي  تكون ال -1

 واملستحقةاملالية املتأخرة عليها االشرتاكات  إذا كان مقدارو/أو جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، 
 االشرتاكات املستحقة عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني. يزيد عن مقدار عادل أويللمنظمة 

                                                      
 باستخدام احلروف املائلة ووضع خط حتتهايشار إىل العبارات احملذوفة بكتابة النص يتوّسطه خط، وإىل اإلضافات   12
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جلنة مشكالت السلع وجلنة  عضوية إىل لالنتساب إشعار إلرسال مؤهلةدولة عضو  أي تكون ال -2
يف عمل هذه اللجان عمالً بالفقرتني  مشاركةدعوهتا لل أو الزراعةوجلنة  الغاباتمصايد األمساك وجلنة 

 واملستحقة ااملالية املتأخرة عليه االشرتاكات إذا كان مقدار ،32و 31و 30و 29من املواد  2و 1
 ن السنتني التقومييتني السابقتني.ع ااالشرتاكات املستحقة عليه مقدار زيد عنيعادل أو يللمنظمة 

جلنة الربنامج أو جلنة املالية أو جلنة الشؤون الدستورية والقانونية أو اللجان الفنية  يفعضو  أييعترب  -3
املالية  االشرتاكات مقدار إذا كان اللجان هذه عضويةمن  مستقيالً  ،أعاله 2املذكورة يف الفقرة 

االشرتاكات املستحقة عليه عن السنتني  مقدارزيد عن يعادل أو يللمنظمة  واملستحقةاملتأخرة عليه 
 .التقومييتني السابقتني

 .2021التعديالت املذكورة أعاله يف األول من يناير/ كانون الثاين  أن يبدأ نفاذيقرر  -2
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 2المرفق 
 2021القرار _/

 من الدستور 3من المادة  4تعديل الفقرة 
 إّن املؤمتر:

التأخريات احلاصلة يف دفع نتيجة  2018لربنامج العادي يف عام اليت شهدها ا احلرجةحالة السيولة  إذ يالحظ
وال سيما من جانب  ستمرار وجود مستوى عاٍل من االشرتاكات غري املسددة عن السنوات املاضيةوااالشرتاكات 

 األعضاء الذين يدفعون أكرب االشرتاكات؛
على حنو متزايد وتأثري هذا التأخري على  شرتاكاتااليف تسديد  الدول األعضاء تأخرمنط  تناميإزاء  وإذ يساوره القلق

 الذي متت املوافقة عليه؛املنظمة وعلى قدرهتا على تنفيذ برنامج العمل  يف السيولةحالة 
ما من شأنه  ،الدول األعضاء حتصيل االشرتاكات منتوقيت بعلى التنبؤ حالًيا عدم القدرة إزاء  أيًضا القلق يساورهوإذ 

 ؛ 14/83قرار املؤمتر أجازه قدرة املنظمة على االقرتاض من مصادر خارجية كما ب يضرّ  أن
الذي متت املوافقة تنفيذ برنامج العمل باحلاجة إىل احلفاظ على تدفق نقدي كاٍف لتغطية االلتزامات وضمان  وإذ يقرّ 

 عليه؛
والسبعني بعد  اخلامسةبعد املائة، وجلنة املالية يف دورهتا  الثامنةبأّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورهتا  وإذ يذّكر

، ونظرتا يف اقرتاح التعديل وأوصتا اجمللس بتعديل الالئحة العامة للمنظمة وقد 2019آذار املائة، قد اجتمعتا يف مارس/
 يف حال أقّر اجمللس هذا االقرتاح يف دورته احلادية والستني بعد املائة، من أجل تعزيز التدابري اليت ت فرض على األعضاء

 التخّلف عن دفع االشرتاكات؛ 
 :13اعتماد التعديالت التالية على الدستور يقرر -1

 3"املادة 
 المؤتمر

)...( 
صوت واحد فقط، وليس للدولة العضو املتخّلفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة، أن عضو لكل دولة  -4

ما يعادل أو يزيد عن مقدار االشرتاكات املستحقة  تتمتع حبق التصويت يف املؤمتر إذا بلغ مقدار متأخراهتا
وشريطة أن يعادل املبلغ املذكور أعاله مليون  السنينت التقومييتني السابقتني السابقةالتقوميية  نةالس عليها عن

ن أاقتنع ب ومع ذلك للمؤمتر أن يسمح هلذه الدولة العضو بالتصويت إذا .( دوالر أمريكي أو يزيد عنه1)
  ."إرادهتاعن الدفع يرجع لظروف خارجة عن  هاعجز 

  . 2021من الدستور يف األول من يناير/ كانون الثاين  3من املادة  4التعديل على الفقرة  أن يبدأ نفاذ يقّرر -2
                                                      

 يشار إىل العبارات احملذوفة بكتابة النص يتوّسطه خط، وإىل اإلضافات باستخدام احلروف املائلة ووضع خط حتتها  13
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 3المرفق 
 2021القرار _/

 والمادة  22من المادة  7و 5الفقرتين  ت علىتعديالال
 من الالئحة المالية 5من المادة  7-5والفقرة من الالئحة العامة للمنظمة  47

 
 إّن املؤمتر:
التأخريات احلاصلة يف دفع نتيجة  2018يف عام  حرجةللمنظمة كانت  حالة السيولة للربنامج العاديأّن  إذ يالحظ

وال سيما من جانب  ستمرار وجود مستوى عاٍل من االشرتاكات غري املسددة عن السنوات املاضيةوااالشرتاكات 
 األعضاء الذين يدفعون أكرب االشرتاكات؛

على حنو متزايد وتأثري هذا التأخري على  شرتاكاتااليف تسديد  الدول األعضاء تأخرمنط  تناميإزاء  وإذ يساوره القلق
 الذي متت املوافقة عليه؛املنظمة وعلى قدرهتا على تنفيذ برنامج العمل  يف السيولةحالة 
ما من شأنه  ،الدول األعضاء حتصيل االشرتاكات منتوقيت بعلى التنبؤ حالًيا عدم القدرة إزاء  أيًضا القلق يساورهوإذ 

 ؛ 14/83قرار املؤمتر أجازه قدرة املنظمة على االقرتاض من مصادر خارجية كما ب يضرّ  أن
الذي متت املوافقة تنفيذ برنامج العمل ان باحلاجة إىل احلفاظ على تدفق نقدي كاٍف لتغطية االلتزامات وضم وإذ يقرّ 

 عليه؛
والسبعني بعد  اخلامسةبعد املائة، وجلنة املالية يف دورهتا  الثامنةبأّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورهتا  وإذ يذّكر

، ونظرتا يف اقرتاح التعديل وأوصتا اجمللس بتعديل الالئحة العامة للمنظمة 2019املائة، قد اجتمعتا يف مارس/آذار 
وقد أقّر اجمللس هذا االقرتاح يف دورته احلادية والستني بعد املائة، من أجل تعزيز التدابري اليت ت فرض على والالئحة املالية 

 التخّلف عن دفع االشرتاكات؛  يف حال األعضاء
 :14من الالئحة العامة للمنظمة 22املادة اعتماد التعديالت التالية على  يقّرر -1

 22املادة "
 انتخاب أعضاء المجلس 

)...( 
ال جيوز أن تنتخب أي دولة عضًوا يف اجمللس إذا كانت االشرتاكات املالية املتأخرة عليها للمنظمة تعادل،  -5

  ."السابقةالسنة التقوميية السنينت التقومييتني السابقتني عن  االشرتاكات املستحقة عليها جتاوزأو 
)...( 

                                                      
 يشار إىل العبارات احملذوفة بكتابة النص يتوّسطه خط، وإىل اإلضافات باستخدام احلروف املائلة ووضع خط حتتها  14
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يعترب عضو اجمللس مستقياًل إذا كانت االشرتاكات املالية املتأخرة عليه للمنظمة تعادل، أو تزيد عن  -7
ميثل يف  ، أو إذا كان ملني التقومييتني السابقتنيتالسن السابقة السنة التقوميية االشرتاكات املستحقة عليه عن

 دورتني متتاليتني للمجلس.
 ليصبح نّصها على النحو التايل:من الالئحة العامة للمنظمة  47تعديل املادة  يقّررو  -2

 املتأخرات -"هاء
 47المادة 

 المتأخرات
يف جلنة الربنامج و/أو جلنة املالية و/أو  كعضورتشيح ممثل عنها النتخابه  مؤهلة ل دولة عضوأي تكون ال  -1

على تلك الدولة العضو االشرتاكات املالية املتأخرة  مقدار إذا كانجلنة الشؤون الدستورية والقانونية، 
 السنتني التقومييتني السابقتنياالشرتاكات املستحقة عليها عن  يزيد عن مقدار عادل أويللمنظمة  واملستحقة

 .السابقة السنة التقوميية
 جلنة مشكالت السلع وجلنة مصايد األمساك وجلنة لالنتساب إىل عضوية مؤهلةأي دولة عضو تكون ال  -2

 31و 30و 29من املواد  2و 1الزراعة أو املشاركة يف عمل هذه اللجان عماًل بالفقرتني  الغابات وجلنة
زيد يعادل أو يلمنظمة العضو واملستحقة لعلى تلك الدولة االشرتاكات املالية املتأخرة  مقدار إذا كان، 32و

 السابقة. السنة التقوميية السنتني التقومييتني السابقتنيعن  ااالشرتاكات املستحقة عليه مقدار عن
يف جلنة الربنامج أو جلنة املالية أو جلنة الشؤون الدستورية والقانونية أو اللجان الفنية املذكورة عضو أي يعترب  -3

االشرتاكات املالية املتأخرة عليه  مقدار إذا كان هذه اللجانعضويته يف  من مستقيالً ، أعاله 2يف الفقرة 
 السنتني التقومييتني السابقتنياالشرتاكات املستحقة عليه عن مقدار زيد عن يعادل أو يللمنظمة واملستحقة 

 ."السابقة السنة التقوميية
 اعتماد التعديالت التالية على الالئحة املالية للمنظمة: يقّرر-3

 5"املادة 
 تدبير األموال

)...( 
 بعمليت الدفع مستحقة املتأخرة، االشرتاكات ذلك يف مبا نياملنتسب واألعضاء األعضاء الدول التزامات تظل 5-7

حقوق التصويت يف املؤمتر، وعدم األهلية  انفقد حتديد وألغراض. عنها مستحقة كانت  اليت السمة يف االشرتاكات
السنتني املقعد فيه حسبما توخته النصوص األساسية للمنظمة، حتسب االشرتاكات عن  انلالنتخاب للمجلس أو فقد

 سعرالالواليات املتحدة وحتسب أية متأخرات باليورو على أساس  بدوالراتالسابقة التقوميية  السنة التقومييتني السابقتني
 ."االشرتاك سنة يف امليزانية أساسه على أعّدت الذي

 .2021التعديالت املذكورة أعاله يف األول من يناير/ كانون الثاين  أن يبدأ نفاذ يقّرر -4
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