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 والقانونية الدستورية الشؤون لجنة
 الدورة العاشرة بعد المائة

 2020 يارأ/ايوم 29-28روما، 

 استخدام األرصدة غير المنفقة من اعتمادات فترة السنتين
 

 مقدمة -لا أو  
 
نُفعت هذه الوثيقة إىل اللًنة بعد ىن ناا اجمللس خالل مرن ه ال ال ة رالسججججججججججججججججأا بعد ااائة    قاناا اك أألاه  -1

 اا ججججججججججال با جنة ال نامل رجنة ااالية رجنة ال ججججججججججورن الدأججججججججججأوناة رالقانونية ب جججججججججج ن اااا  اأعلق باأججججججججججأ دا  اةن ججججججججججدظ 

علأل ا بالنأائل اليت  و ججججججججلت إليلا جنة ال ججججججججورن الدأججججججججأوناة رالقانونية  ىخذ ري اانفقة. رب ججججججججكإ خاجملل فقن اجمللس اد  
 راك أألاه اا جججججججال ب ججججججج ن اأجججججججأ دا  اةن جججججججدظ  ري اانفقةل ربناث  عليه طُلب من اةمانة عا  رثيقة  اث  جججججججلة بذل  

لوثيقة احلا ة إىل عل  اجمللس راللًان الأابعة له من ى إ إ ااث مناا ججججججججججججة  أسججججججججججججي بطابا  وها  ى  . رأججججججججججججااع  هذه ا
من الالئدة ااالية رالقواعد راللوائح ااالية اااعية اةخاى  2-4ضجججججججججألان اك سجججججججججاص ما القاعدظ اانصجججججججججوجمل عليلا   ااامظ 

  ألا ىّن اجمللس 1 للألناألةل إضججججججاف ة إىل ااألانأججججججاث  اث الصججججججلة ااعألول اا   اةمي ااأددظ رالكياناث ااعنية اةخاى 
  2درن الذ   ضطلا به اللًنة   ىاة مناا اث ىخاى عن هذا ااوضوه. ىّ د ىمهية ال

 
 معلومات أساسية -اثانيا 

 
الطلب الصامن عن اجمللس خبصوجمل بججججججججججججججججج  2019 ّ ا ااومتا   مرن ه احلاماة راةنبعا ااعقومظ   اونيو/حةااان  -2

 قدمي اااا  ب ججج ن اكأجججأ دا  اانلً  لغن جججدظ  ري اانفقة من اعأألاماث فااث السجججنأال بعد اأجججأعاا  جنة ال جججورن 
(ل رطلب CL 158/REP ج( من الوثيقة 10الدأججججججججأوناة رالقانونية راك أألاه اا ججججججججال با جنيت ال نامل رااالية  الفقاظ 

  3(  2019ماسأل / انون اةرل -ااا  عل  مرن يلألا القاممأا   ى أوبا/   اان اةرلعا  هذا اك
 

                                                   
 . REP/163CL ى( من الوثيقة  9الفقاظ   1
 .14الفقاظ  ااا ا نفسهل  2
 . REP/2019C ى( من الوثيقة  73الفقاظ   3
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 اااا  كأججأ دا  اةن ججدظ  ري اانفقة رنااث جنة ال ججورن الدأججأوناة رالقانونية   مرنلا الأاأججعة بعد ااائة    -3
من الالئدة ااالية اليت  نص عل  أجججججججياأجججججججة  2-4ىّ دث جمدم ا ىمهية ااامظ رإن اللًنة اد   4 من اعأألاماث فاظ السجججججججنأا

رىر جججت بعأللية  ول للألومتا ااوافقة عليلا ًسجججب ا  5 ااناألة   ما اأعلق باكعأألاماث  ري االأة  اا عند هنااة الفاظ ااالية
ره  ااااحاث اد نفعلا ااداا العا   - جججججججججججججججال نهن موافقة اجمللس عل   و جججججججججججججججية اك أألاه اا -لالعأألاماث  ري اانفقة 

ب ججج ن اأجججأ دا  اةن جججدظ  ري اانفقة  قضججج  بقعامظ الا جججيد  ري اانفق إىل احلسجججاا العا  سال عد  موافقة اجمللس. راام 
 .النص الكامإ لالااا    ااافق اذه الوثيقة

 
ا بأو ياث جنة  -4  :ال ورن الدأأوناة رالقانونيةل رربالأايلل ىحاط اك أألاه اا ال علأل 
 

ما اإلشججانظ إىل ااألانأججة ااأبعة من ابإ ااومتا منذ فاظ طوالة راليت  قضجج  باحيإ اةن ججدظ  ري اانفقة  ى( "
 2-4من اعأألاماث فاظ السجججنأال كحن ىّن إنأجججاث إ ااث مائي لاحيإ اةن جججدظ  ري اانفقة ك اأّسجججق ما ااامظ 

 ية من الالئدة ااال
من الالئدة ااالية   ما اأعلق  2-4رىر ججججججججججج  بضجججججججججججارنظ ىن اُناال اجمللس بالأفصجججججججججججيإ اكمأ ال للألامظ  ا( 

بااألانأة ااأبعة حالي ا ابإ  طبيق اكااا  ما مااعاظ ب كإ خاجمل ضارنظ ضألان شفافية العأللياث راإل ااثاث 
  6 .ااأصلة باايةانية رمالثمألا

 
 .ل طلب اجمللس الناا من  داد   هذه ااس لة1رمتاشيا  ما الفقاظ  -5
 

 لوائح منظمة األغذية والزراعة وممارساتها -ثالثاا
 
 :من الالئدة ااالية عل  الأايل 2-4 نص ااامظ  -6
 

من الالئدة ااالية فيألا اأعلق ب نامل الأعارن الفينل  سججججأ د  اكعأألاماث خالل  3-4باأججججأ ناث ما نصججججت عليه ااامظ  
  .الفاظ ااالية للوفاث باكلأةاماث اليت نبطت من ى للال ر لغ  اكعأألاماث  ري ااا بط اا عند هنااة الفاظ ااالية

 
ماث ااا جججججججججججججججومظ لو ب الالئدة ااالية. ر بق  رلذال انبغ  لعأللية  نفيذ اايةانية الأقّيد باا صجججججججججججججججصجججججججججججججججاث راكعأألا -7

اكأأ داماث اجةئية لغموال   حدها اةمىن رلكنلا اد ًصإ   ضوث اكلأةاماث ااا بة عل  ااداا العا  لو ب الالئدة 
  ى(  1-4 ااامظ ااالية بعد  السجججججألا  ل نفاص ب ن اأ ط  مبلت اكعأألام ااوافق عليه. را جججججان إىل هذه ااسججججج لةل ك أجججججيألا  

ا للألداا العا  من الالئدة ااالية اليت  نص عل  الأايل:   اعأ  إااان ااومتا كعأألاماث اايةانية عن الفاظ ااالية الأالية  فواضججججججججججججججج 
 ."بأدألإ اكلأةاماث رالاخيص بالصاف لغ اا  اليت ىاا ااومتا اكعأألاماث من ى للا ر  حدرم اابالت ااعأامظ

 
                                                   

 .CCLM 109/3الوثيقة   4
 . 2/163CLمن الوثيقة  10الفقاظ   5
نوفأل /  اان ال اين  4ة   قااا اك أألاه اا ال با الدرنظ السابعة رالع اان بعد ااائة للًنة ال نامل رالدرنظ ال امنة رالسبعا بعد ااائة للًنة ااالي  6

 .CL 163/6من الوثيقة  2(ل الفقاظ 2019
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 :رعألال  بااامظ الاابعة من مأأون ااناألة -8
 

 . حيدم ااومتا أياأة ااناألة راعأألد ميةانيألال راباشا السلطاث اةخاى ااناطة به لقأض  هذا الدأأون -1 
  .راقا ااومتا الالئدة العامة رالالئدة ااالية للألناألة -2 

 
 :من الالئدة العامة للألناألة 20رسسب ااامظ  -9
 

 :اقو  ااومتا    إ مرنظ عاماة لا ال "
  فدص ميةانية الفاظ ااالية القاممة راعأألامها   ى(
  راعأألام احلساباث اخلأامية للألناألة عن الفاظ ااالية اانصامةل بعد مناأة  قااا اجمللس اذا اخلصوجمل   ا(
ل اةعضجججاث راةعضجججاث اانأسجججبة منذ الدرنظ رالناا    قااا ااداا العا  عن اكشجججاا اث اادفوعة من الدر   ج(

  السابقة 
 رإعامظ سث  درل اشجججججججججججججاا اث الدرل اةعضجججججججججججججاث بناث عل   و جججججججججججججية من اجمللسل ىر بناث عل  طلب   م(

  .من إحدى الدرل اةعضاث إىل ااداا العا  ابإ افأأا  الدرنظ لائة رع اان اوم ا عل  اةاإ
 

ر  إطان ممانأججة هذه الوئائ ل اعأألد ااومتا الالئدة ااالية. ربناث عليهل اأألأا ااومتا بالصججالحية القانونية ليقان  -10
 2-4 عداإ الالئدة ااالية ىر احليام عنلال سسججججججب  إ حالة عل  حدظ. ر ول له بالأايل ىن اسججججججألح باأججججججأ ناثاث للألامظ 

فلو اد اختذ اااناث لألانأججة  CCLM 109/3 إ ىن ججدظ  ري منفقة. رسسججب الوثيقةمن الالئدة ااالية رااوافقة عل   احي
 .هذه الصالحية   عدم من احلاكث خالل السنواث اااضية

 
 لوائح الوكالت األخرى لمنظومة األمم المتحدة وممارساتها -رابعاا

 
  م( 3-2  مناومة اةمي ااأددظل انبغ  ة  فائض   اايةانية ىن اعام إىل الدرل اةعضاثل لو ب ااام ا  -11

7 
من الالئدة ااالية. رجتدن اإلشانظل   ما خص معاجة  داعياث م ا إ السيولة عل   نفيذ ميةانية ال نامل لفاظ  8 4-5ر

 :عل  ما ال انص مانظ راايةانية اكأأ اناة ل ورن اإل  قااا اللًنةإىل ىن ل 2019-2018السنأا 
 

 جمألوعججججة   2019ىنججججه  ججججان اججججد ااا    مججججااو/ىاججججان ( 7الفقاظ  A/74/570  اججججذّ ا اةما العججججا     قاااه ناي"
أدسججججا بمن الأدابري اعاجة م ججججا إ السججججيولة   اايةانية العاماة رعأللياث حفن السججججال     قااا أججججابق اأعلق 

                                                   
7  ST/SGB/2013/4 من الالئدة 2-3لبند ا: 

يةانية ًسب اشاا اث الدرل اةعضاث عن  إ أنة من أنيت فاظ اايةانية عل  ىأاس نص  اكعأألاماث اليت  وافق عليلا اجألعية العامة لفاظ اا 
 : ل ل عل  ىن جتا   سوااث لالشاا اث ااقانظ فيألا اأعلق لا ال 

 (...) 
  4-5ر  3-5 م( ى  ن يد مأبق من اكعأألاماث معام لو ب البندان 

ىعالهل اُعام الا يد ااأبق     ل  الوات من ىاة اعأألاماث  3-5   هنااة فاظ اكثين ع ا شلا ا اانصوجمل عليلا   البند من الالئدة:  4-5البند   8
 يدا   هنااة فاظ اكثين ع ا شلاال الغ   ل  اكلأةا  رميوَّل من اكعأألاماث اجاناة. مت اكحأفاظ اا. ر  احلاكث اليت ااإ فيلا اكلأةا   د
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الصججلة ىر ججت ب ن   ر ذّ ا اللًنة اكأججأ ججاناة ىهنا    قاااها  . (A/73/809) الوضججا ااايل   اةمي ااأددظ
 عأألد اجألعية العامة  دابري معيّنةل لا فيلا اكااا  بأعليق  سججججججججججججججججليي اكعأألاماث  ري اانفقة من اايةانية العاماة 

بعض  73/307(. راد ىااّث اجألعية   ااانها ناي 22الفقاظ  A/73/891  خالل فاظ جتاابية مدلا أنة راحدظ
الأدابري للدد من الّة السججججججججيولة النقداة   ملألاث حفن السججججججججال  رلكنلا ذ  واد اكااا  الذ  اقضجججججججج  بقعامظ 

 9 .اكعأألاماث  ري اانفقة للأليةانية العامة
 

 :عل  ما ال  2-5افة  اليونيسكو(   ااامظ رباا إل انص الناا  ااايل اناألة الابية رالعلي رال ق -12
 

عند حسججججججاا اشججججججاا اث الدرل اةعضججججججاثل  سججججججوى الة اكعأألاماث اليت ىااها ااومتا العا  للفاظ ااالية الأالية "
 :اأعلق لا ال  فيألا
  ...( (ى 

 10 .اةعضاثى  مبالت من فائض/عًة   الا يد اوافق ااومتا العا  عل   ولاعلا عل  الدرل   ا(
 

راد  اى إبالغ مناألة اة ذاة رالةناعة ب ن ااومتا العا  لليونيسججكول ًت ئارف اأججأ نائيةل اد اسججألح باحيإ  -13
ل 2017إىل فاظ السججججنأا الأالية. لذا عل  أججججبيإ اا ال   عا   -ضججججألن احلدرم البدأة للأليةانية  –ى  ىن ججججدظ  ري منفقة 

باحيإ  11ااأعلق بأدصجججججججيإ مسجججججججامهاث الدرل اةعضجججججججاث 69مسدت الدرنظ الأاأجججججججعة رال الثون للألومتا العا    ااانها ناي 
 :لغموال من ى إ معاجة اا ا إ عل   عيد الأدفق النقد ل ر ل  عل  الو ه الأايل

 
رالذ  اد  وا له   ااسأقبإ بسبب رإ  ادنل الأدد  ااأعّلق بالأدفقاث النقداة الذ   وا له ااناألة اليو  "

 .الأ خا    سداد مبالت  بريظ من ااأ خااث   اكشاا اث ااقانظ للدرل اةعضاث
 38راوافق عل   احيإ ايا اابالت ااأبقية رااأاحة ر ري اانفقة   إطان خطة اإلنفاص اخلا ججججة بالوثيقة  -11
  .2019-2018إىل اايةانية العاماة للفاظ ااالية  5ج/

 
 .رمن ااأفق عليه ىن  ل  اةن دظ ذ  عّدل بناث عل  ميةانية فاظ السنأا الأاليةل رإمنا عوجت ب كإ منفصإ -14
 

 :من اللوائح ااالية اناألة العألإ الدرلية   اجةث    الصلة إىل ما ال  18ر  ري ااامظ  -15
 

اسججججججججججججججججأ ججد  ى  فججائض نججا ي عن إنفججاص  ةئ  للأليةانيججة ااعأألججدظ ىر ااعججدلججةل مع ا  عنججه بججالفانكججاث  -2 
السواسااة بناث عل  أعا  اف اايةانية لأل  الفاظ ااالية احملدمظل لأ فيض مسامهاث اةعضاث بالطاص الأالية: 

اليت ن جج  هذا الفائض خال،ال حصججألي   ًسججي لصججاع اةعضججاث الذان أججدمرا اشججاا الي العاماة للفاظ ااالية 
الفائض من مبلت اشاا الي ااقانظ للسنة ال انية من الفاظ ااالية الأالية  رك انال اةعضاث اآلخارن حصألي إك 

                                                   
 .9ل الفقاظ 2019-2018ل  قااا اةماث ال اين عن اايةانية ال ناجمية لفاظ السنأا /583/74Aالوثيقة ناي   9

 30: لا فيلا النصوجمل رالأعداالث اليت اعأألدها ااومتا العا    مرن ه الأاأعة رال الثا  باناسل 2018النصوجمل اةأاأية لليونيسكو: طبعة   10
 (2017نوفأل /  اان ال اين  14 -ى أوبا/  اان اةرل 

 .2017نوفأل /  اان ال اين  14 -ى أوبا/  اان اةرل  30الدرنظ الأاأعة رال الثون للألومتا العا ل   11
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إ ا أججججججججدمرا بالكامإ اشججججججججاا الي ااسججججججججأدقة من الفاظ ااالية اليت ن جججججججج  فيلا الفائض. ربعد اياملي بذل ل فقن 
 ل  الفائض أجأدسجي من اشجاا الي ااقانظ للسجنة اةرىل من الفاظ ااالية الأالية اليت  ُعأمألد ميةانية حصجألي   

 .،ا بعد  سداد هذه الدفعة
حيوّل مبلت ى  فائض نا ي فقط عن ًصيإ اشاا اث فائضة عن مسأوى اايةانية الذ  اعأألده مومتا  -3

ابإ اجلال الائاأ ل ما اأأ ناث ى  مبالت مسدمظ إىل حساا نىس العألإ الدريلل ىر سسب  عداله كحق ا من 
 12 .9-11ااال العامإ ىر ىموال مقاضة ىخاىل إىل حساا ال نامل اخلاجملل سسب ما هو حمدم   ااامظ 

 
 :من الالئدة ااالية اناألة العألإ الدرلية عل  ما ال  9-11 نص ااامظ ر  -16
 

إىل حسججاا بانامل خاجملل عل  ىن اسججأ د ل إ ا  3-18حيوّل ااداا العا  اابلت الفائض اا ججان إليه   ااامظ  
مسح اجلال الائاأ  بذل ل لأألواإ ىن طة عالية اةرلواة حمدرمظ اادظ ذ  ام ضألن اايةانية اليت اعأألدها ااومتال 

 . رك  فض  إىل  واا رنرم متواالث مسأقبلية إضافية
 

 :ىما الناا  ااايل اناألة الطريان الدريل فيأنارل  احيإ اابالت بالأفصيإ معأ ا  ىنه -17
 

من  إ اعأألامل لكإ من اةهداف  -  ااائة  10 ول لغما العا  ىن انقإ ىمواك  صإ ايألألا لغااة  5-6 
اكأاا يًية ىر اأاا يًياث الدعيل رما لام عل  هذه النسبة  ول للألًلسل بصاف الناا عن السلطة ااناطة 

 من الناججججا  ااججججايل اليت جتية لججججه نقججججإ اةموال   مججججا با اةهججججداف اكأججججججججججججججججاا يًيججججة 9-5بججججه لو ججججب ااججججامظ 
 ىن اقان  احيإ ى  ىن ججججججججججججججدظ  ري منفقة لالعأألاماثل   ى  فاظ من السججججججججججججججنة ااالية  ىر اأججججججججججججججاا يًياث الدعيل

إىل السجججججنة الأالية. رانبغ  جملألوه اكعأألاماث اانفقة راااحّلة ىك  أ ط  إاايل اكعأألاماث ااسجججججألو  اال لائد 
ماث  ري ماحلة إىل السججججنة الأالية اابالت اااحّلة من السججججنة السججججابقة. ىما ى  ن ججججيد كعأألاماث  ري منفقة راعأألا

 .فيًب ىن الغ 
ر بق  اكعأألاماث مأاحة بعد هنااة السجججنة ااالية اليت  أصجججإ اال إ ا اعأ ث ضجججارناة لأسجججداد النفقاث  5-7

 .اليت  ا بت خالل  ل  السنة
)...  

ال ال ة من الفاظ ااالية  لوافقة اجمللسل  ول لغما العا  ىن اا ئ  نفيذ ىن ججطة حمدمظ خطط ،ا للسججنة 5-10
رلوافقة اجمللسل أججججججيبق  هذا  .ثالثية السججججججنواثل إىل السججججججنة ااالية اةرىل من الفاظ ااالية الأالية ثالثية السججججججنواث

 13 .اجةث من اكعأألام مأاح ا من ى إ ًألّإ النفقاث ااأصلة بالن اط ااو إ ر سدادها
 

                                                   
(  راأضألن النص احلايل 1946( سسب ما اعأألدها مومتا العألإ الدريل   مرن ه الأاأعة رالع اان  2010ااالية اناألة العألإ الدرلية  الالئدة   12

 (.2009 إ الأعداالث اليت اعأألدث حىت الدرنظ ال امنة رالأسعا  
  أضألن ايا الأعداالث اليت رافقت عليلا الدرنظ الأاأعة رال الثون  1720 -الناا  ااايل اناألة الطريان اادين الدريلل الطبعة السامأة ع اظ   13

 .7515/16(ل الوثيقة 2016ى أوبا/  اان اةرل  5للًألعية   
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معاي ااناألاث اةخاى لغمي ااأددظ  أقاأججججي اابدى اةأججججاأجججج  نفسججججه للوائح را ججججري  إ ما  قد  إىل ىن لوائح  -18
مناألة اة ذاة رالةناعة. ربالأايلل  عأ  اللوائح راةناألة  اث الصجججججججججججججلة ىن اكعأألاماث  ري االأة  اا   خأا  الفاظ ااالية 

انونية للألصججاماة عل   احيإ اةن ججدظ  ري  ب ىن  لغ ل رلكن اة لةظ الائاأججية ًأفن عل  الا ي من  ل  بصججالحية ا
 .اانفقة  اأأ ناث لأل  اللوائح

 
من الالئحة المالية والقتراح المقدم في تقرير الدورة  2-4الوضع القانوني للمادة  -خامساا

 التاسعة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 

الالئدة ااعأألدظ لدى ااناألة ب جج ن اأججأ دا  اةن ججدظ  ري اانفقة. رما ىن ااومتا اان ىن حييد  2-4متّ إ ااامظ  -19
  2-4لالئدة بو ريظ منأاألة خالل السججججججججججججججججنواث اااضججججججججججججججججيةل فقّن  ل  ك افضجججججججججججججججج  إىل  عداإ ااامظ  2-4عن  طبيق ااامظ 

ومتا بالسججججألا  بالاحيإ  ججججديدة اانونيا . رإن  إ ىر اكنأقاجمل من  ججججالحيألا القانونية. رفضجججال  عن  ل ل فقن اااناث اا
 ااان اأ ذه ااومتا ب جججججججججججج ن اةن ججججججججججججدظ  ري اانفقة هو ممانأججججججججججججة لصججججججججججججالحيأه بأطبيق الالئدة ااالية اليت اعأألدها ىر  عداللا 

 .ىر  عليقلا ىر احليام عنلا
 

ونية الوانم   االدق اذه الوثيقة رسسجب رمن ر لة ناا اانونية نمسيةل فقن اااا  جنة ال جورن الدأجأوناة رالقان -20
ما  نارلأه الدرنظ الأاأججججججججججججججججعة بعد ااائة للًنةل اأالث  ما اإلطان القانوين للألناألة. ر سججججججججججججججججأو ب العأللية ااانا  فاماا  اأ ذه 

سجججججججججججأو ب اختا  ااان من الالئدة ااالية سذافريهال ك اةال ا 2-4ااومتال ما او د بالأايل ىن احليام عن  طبيق ىحكا  ااامظ 
 . ااح    دمه

 
 اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من جانب اللجنة -اسادسا 

 
 .إّن جنة ال ورن الدأأوناة رالقانونية مدعّوظ إىل اأأعاا  هذه الوثيقة رإبداث ااالحااث اليت  ااها مناأبة ب  هنا -21
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 الملحق
 

الدورة التاسعة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، القسم الرابع بشأن  تقريرالقتراح المقدم في 
 استخدام األرصدة غير المنفقة من اعتمادات فترة السنتين

 
اااا  اأججججججججججججججأ دا  اةن ججججججججججججججدظ  ري اانفقة من اعأألاماث فاظ بعنوان   CCLM 109/3 نااث اللًنة   الوثيقة -1

اللذان ادملألا  إ من ااسجججأ جججان القانوين رمداا مكأب اكأجججاا يًية رالأ طيط رإمانظ ااوانمل  . ربعد العاضجججا السجججنأا
ا موضججججوع ا أججججيناا فيه  ناا ججججت اللًنة اجوانب القانونية رالدأججججأوناة ،ذه ااسجججج لةل تخذظ بعا اكعأبان ىهنا أججججأكون ىاضجججج 

 .اك أألاه اا ال ااقبإ با جنيت ال نامل رااالية
 
من الالئدججة ااججاليججة اليت  نص عل  أججججججججججججججججيججاأجججججججججججججججججة ااناألججة   مججا اأعلق  2-4 ججدث اللًنججة جمججدم ا ىمهيججة ااججامظ رى -2

 .باكعأألاماث  ري اا صصة عند هنااة الفاظ ااالية
 
رىر ججججت اللًنة ب ن اناا ااومتا   إمكانية اأججججأ دا  الصججججيغة الأالية ًسججججب ا لغن ججججدظ  ري اانفقة من اعأألاماث  -3

 :نيةل أواث   ااان اكعأألاماث ىر    قاااهاايةا
 

 من الالئدة اااليةل اأججججججججججججججججأ دا  ى  ن ججججججججججججججججيد  ري منفق  2-4ُُيول ااومتا ااداا العا ل بغض الناا عن ااامظ  
من اعأألاماث ]فاظ السجججججججججنأا احلاليةم لالأجججججججججأ دا  ااظ راحدظ ]  فاظ السجججججججججنأا الأاليةمل باكأجججججججججأنام إىل اااا  
اعا  عل   ججإ من اك أألججاه اا ججججججججججججججججال با جنيت ال نججامل رااججاليججة راجمللس راوافقججان عليججه   ا أألججاعيلألججا   

  .]موعد الدرن ا اةرليا   فاظ السنأا الأاليةم
 
ا بججاااا عججة رالأعججداالث اليت  االججا  ججإ من اك أألججاه اا ججججججججججججججججال با جنيت ال امل رااججاليججة  -4 ران جج ث اللًنججةل نهنجج 

 :راجمللسل ر وا  طبيق إ ااثاث ااوافقة الأالية
 

  بامن اةمانةل بعد إافال احلسججججججججاباثل إىل إعدام معلوماث عن ن ججججججججيد اةموال  ري اانفقة   الفاظ ااالية ى( 
 .السابقة راكأأ دا  ااقا  لأل  اةموال

اّحلة اسائإ عل  نطاص ااناألة  اث ىرلواة اصوى  ا( 
ُ
ر كون اكأأ داماث ااقاحة لغن دظ  ري اانفقة اا

 :رااظ راحدظل ر ندنج عامظ ضألن الفعاث الأالية
  من الكفاثظ رالفعالية ااصججججججججججججججججارفاث ااظ راحدظ للأدابري احلامسة ااطلوا اختا ها لأدقيق ادن ى   

    ااناألةل من مرن الأ ثري ألب ا عل  ادنظ ااناألة عل   نفيذ بانامل العألإ ااوافق عليه 
  ااصجججججارفاث ااظ راحدظ ااا بطة بالأغيري الأدويل للألناألة  لا    ل   عةاة ااسجججججاثلة راحلو ألة رتثان

 اةن طة اانفذظ 
  ى لةظااصجارفاث ااظ راحدظ  ري اادن ة   اايةانية ااطلوبة نأيًة لقااناث ىر  و جياث  جامنظ عن 

 .خان ية م إ اجألعية العامة لغمي ااأددظ
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حيال اكااا  اخلاجمل باأجججججججججججأ دا  اةموال  ري اانفقة إىل اك أألاه اا جججججججججججال باكأجججججججججججأنام إىل إأجججججججججججلاماث  ج( 
عن ىماث اايةانية رعأللياث النقإ با ىبواا اايةانية الذ  اقد  إىل جنة ااالية  مسأألدظ من الأقااا السنو 

 .للألوافقة عليه بو فه بندا مائأل ا   الدرنظ اةرىل اليت  عقدها   فاظ السنأا اجدادظ
ُاّحلةل بناث  عل   و ياث اك أألاه اا ا  م( 

 .لاوافق اجمللس عل  اكأأ دا  ااقا  لغموال اا
ُاّحلةل متاشججججججي ا ما ااألانأججججججاث راللوائح  ( ه

 نفذ اةمانة  و يلاث اجمللس ر افا  قااا ا عن اأججججججأ دا  اةموال اا
 .ااعألول اا   جمال نفا الأقاناا

 
 راعأ ث اللًنة  ذل  ىنهل   حال عد  موافقة اجمللسل أيعام الا يد  ري اانفق إىل احلساا العا . -5
 


