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 وج امل
 

 األمانة إىل ،2102 الثاني تشرين/نوفمرب يف املنعقدة املائة بعد واألربعني السابعة دورتها يف املالية، جلنة طلبت 

 يف دورتها يف اللجنة على التحليل هذا نتائج وعرض وتكاليفها التحفي ية اخلطة إدارة لفعالية حتليل إجراء

 .موعدها يف االشرتاكات دفع لتشجيع اخليارات من جمموعة يف النظر مع ،2102 عام ربيع

 يتاإلثن السنوات خالل االشرتاكات حتصيل معّدالت على التحفي ية خلطةا لتأثري حتلياًل الوثيقة هذه ّدموتق 

 .اخلطة إلدارة املقّدرة التكاليف عن معلومات إىل إضافة املاضية، عشرة

 الوثيقة هذه توّفر موعدها، يف االشرتاكات دفع على للتشجيع املتاحة للخيارات دراستها يف اللجنة وملساعدة 

 تأجل وإن املاضي يف فيها لنظرا مّت اليت الرتتيبات وكذلك احلاضر، الوقت يف بها املعمول التدابري عن معلومات

 النظر إىل اللجنة املائة بعد واألربعني اخلامسة دورته يف اجمللس دعا الصدد، هذا ويف .بشأنها قرار أي ختاذا

 معلومات ُتعرض واليت متأخرات، عليها اليت األعضاء للبلدان التصويت حقوق استعادة مسألة يف حتديدًا

 .الوثيقة هذه يف عنها سيةاأس

 

 

 املالية جلنة من املطلوب التوجيه
 

 .استعراضها استنتاجات بشأن اجمللس إىل تقرير ورفع املقّدمة املعلومات استعراض إىل مدعوة اللجنة إن
 

 املشورة
 

 معدل على ًاحمدود التحفيزية اخلطة ثريتأ بدا املقدَّم، التحليل على سًاسيتأ بأنه علمًا اللجنة أحاطت 

 .األعضاء اشرتاكات حتصيل

 توّلد ال وقد نسبيًا، ضئيلة كانت التحفيزية اخلطة إدارة تكاليف بأن أيضًا علمًا اللجنة وأحاطت 

 .النشاطات إجراء توّقف حال يف للتحقيق قابلة مّدخرات

 موعدها يف االشرتاكات دفع على للتشجيع احلاضر الوقت يف بها املعمول التدابري أن إىل اللجنة وأشارت 

 مواصلة لىع األمانة وحّثت واجمللس، املالية جلنة عن الصادرة السابقة والتوصيات التوجيهات عكست

 .هاجهود
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 أساسية معلومات

 

 دورتها يف املالية جلنة طلبت موعدها، يف االشرتاكات عدف على للتشجيع التحفي ية اخلطة ضاستعرا خالل- 0

 التحفي ية اخلطة إدارة لفعالية حتليل إجراء األمانة من ،2102 الثاني تشرين/نوفمرب يف املائة بعد واألربعني السابعة

 اخليارات من جمموعة يف النظر مع ،2102 عام ربيع يف دورتها يف اللجنة على التحليل هذا نتائج وعرض وتكاليفها

 .موعدها يف االشرتاكات دفع لتشجيع

 

 اإلثنيت السنوات خالل االشرتاكات حتصيل معّدالت على التحفي ية خلطةا لتأثري حتلياًل ثيقةالو هذه وتقّدم- 2

 .اخلطة إلدارة املقّدرة التكاليف عن معلومات إىل إضافة املاضية، عشرة

 

 الوثيقة هذه توّفر موعدها، يف االشرتاكات دفع على للتشجيع املتاحة للخيارات دراستها يف اللجنة وملساعدة- 2

 قرار أي ختاذا تأجل وإن فيها النظر مّت اليت الرتتيبات وكذلك احلاضر، الوقت يف بها املعمول التدابري عن معلومات

 استعادة مسألة يف حتديدًا النظر إىل اللجنة املائة بعد واألربعني اخلامسة دورته يف اجمللس دعا الصدد، هذا ويف .بشأنها

 .الوثيقة هذه يف عنها ةسّياأس معلومات ُتعرض واليت متأخرات، عليها اليت األعضاء للبلدان التصويت حقوق

 

 االشرتاكات حتصيل معدل على التحفيزية اخلطة ثريأت

 

 واتالسن خالل اجلاري العادي الربنامج لتقديرات االشرتاكات حتصيل ملعدل حتلياًل أدناه اجلدول يعرض- 4

 اخلطة إطار يف خصم على للحصول تأهلوا الذين األعضاء عدد بشأن مقارنة معلومات إىل ضافًةإ األخرية، عشرة ْياإلثنَت

 .عام كل يف املطبقة اخلصومات وجمموع التحفي ية
 

 األعضاء عدد السنة

 للحصول املؤهلني

 خصم على

 اخلصم معدل

 األمريكي بالدوالر

 مئوية نسبة

 اخلصم معدل

 باليورو

 مئوية نسبة

 املطّبق اخلصم جمموع

 (**األمريكي بالدوالر)

 االشرتاكات حتصيل معدل

 مئوية نسبة

 32 01.7020 ينطبق ال 07.1 21 2110

 32 .32722 ينطبق ال 1740 23 2112

 33 7102.. ينطبق ال 1722 42 2112

2114* 20 1 1 1 33 
2110* 41 1 1 1 .0 
2112* 2. 1 1 1 33 
211.* 02 1 1 1 30 
2113* 23 1 1 1 32 
2113 01 1712 1742 307322 30 
2101 02 171. 1701 40702. 32 
2100 00 1714 1720 327222 32 
2102 4. 1710 1700 437022 33 

 .املائة يف بصفر اخلصم معدل املالية جلنة حّددت ،2113-2114 الفرتة خالل  *
 بتاريخ به املعمول الصرف بسعر باليورو اخلصومات حتويل مّت املطّبقة، للخصومات األمريكي بالدوالر موّحد إمجالي جمموع تقديم لغرض  **

 .اخلصم تطبيق
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 تسديد توقيت يف تأخري إىل 2100و ،2113و ،2110 يف االشرتاكات حتصيل يف املنخفضة املعدالت وُع يت- 0

 أن إىل يشري ما ثابتة االشرتاكات حتصيل معدالت كانت األخرى، السنوات ويف .االشرتاكات أكرب تدفع اليت الدول

 .موعدها يف املقّدرة االشرتاكات دفع على لتشجيعا يف ملحوظ بشكل تؤثر مل التحفي ية اخلطة

 

 تؤثر اليت القضايا لتحديد 2110 عام ُأجري األعضاء للدول مسح استنتاجات مع التحليل هذا نتائج وتتماشى- 2

 السنوية املي انية دورة أن إىل املسح هذا شارأ وقد .املقّدرة االشرتاكات تسديد عدم أسباب على أو التسديد توقيت على

 1.االشرتاكات تسديد توقيت على أّثر الذي الرئيسي العامل شّكلت الوطين الصعيد على

 

 اخلطة إدارة تكاليف

 

 ،مؤّهل عضو كل على املطبَّق اخلصم باحتساب املرتبطة املوارد جبهود اخلطة إلدارة الرئيسية التكاليف وتتصل- .

 اجلهد هذا كلفة وُتقدَّر .الصلة ذات احملاسبة وإجراءات لألعضاء، الصادرة السنوية التقديرات يف املبالغ هذه وإدراج

 ملموسة فستكون هناك وفورات أشخاص، عدة على موزعة اجلهود هذه أن إىل ونظرًا .2السنة يف أمريكي دوالر 011..بـ

 .أخرى نشطةأل لو مل ينج  وتكون هناك فوائد من حيث حتسني اإلنتاجية إذ أن وقت املوظفني سيكون متاحًا حمدودة

 

 ويف .التطبيق الواجب اخلصم قيمة اختالف مع ختتلف ال اخلصومات احتساب كلفة أن إىل شارةاإل جتدر- 3

 ابتداًء خصم على للحصول املؤهلني األعضاء قائمة مثاًل) جدًا منخفضًا يكون أن ميكن فرد لعضو املستحق املبلغ أن حني

 بعد إاّل األمر هذا تأكيد ميكن ال ،(واحد أمريكي دوالر من بأقل مبالغ تتضمن 3 2102 األول كانون/ديسمرب 20 من

 .احلسابية العملية إجناز

 

 موعدها يف االشرتاكات دفع على للتشجيع احلاضر الوقت يف بها املعمول التدابري

 

 واردة املتأخرات ودفع موعدها يف االشرتاكات تسديد على للتشجيع احلاضر الوقت يف بها املعمول بريالتدا- 3

 :أدناه
 

 الالئحة من 4-0 املادة مبقتضى األول كانون/ديسمرب كل األعضاء الدول مجيع إىل دورية رسالة ُتوجَّه (أ)

 عليها؛ املستحقة االشرتاكات ومتأخرات التالية التقوميية للسنة املي انية يف بالت اماتها إلبالغها املالية

 ؛أشهر ثالثة كل األعضاء الدول إىل املستحقة باالشرتاكات كشوفات املالية الشؤون شعبة رسلُت (ب)

                                                      
 .FC 115/8ة الوثيقمن  02الفقرة   1
 خيدمهم موظف متفرغ عرب خمتلف رتب املوظفني أّيام/ُتحَتَسب على أساس جهد مفرتض لثمانية موظفني  2
 .FC 147/4الوثيقة من  0اجلدول يف الصفحة   3
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 عدم نتيجة مقعدها من منسحبة ُتعترب اليت اجمللس يف األعضاء الدول إلخطار حمددة إجراءات خذتَُّت (ج)

 قبل أوضاعها تسوية على لتشجيعها للمنظمة، العامة الالئحة من .-22 للمادة وفقًا االشرتاكات تسديد

 ؛اجمللس دورة انعقاد من كاٍف وقت

 مشاكل من تعاني قد اليت األعضاء الدول إبالغ لضمان املستويات أرفع على حمددة إجراءات باملثل خذتَُّت (د)

 لتسوية الكايف الوقت هلا يتاح كي املؤمتر، دورات انعقاد من كاف وقت قبل التصويت حقوق يف حمتملة

 ؛املقّررة اشرتاكاتها تسديد من متكنها دون حالت اليت األسباب لتوضيح أو اشرتاكاتها أوضاع

 أعضاء دول هلا تتبع اليت شهور 2 كل املنظمة ممثليات كل إىل مباشرة بالكتابة املالية الشؤون شعبة تقوم (هـ)

 ؛التسديد لضمان احمللية السلطات مع األمر مبتابعة منها الطلب مع الدفع، مستحقة مبالغ عليها

 رؤساء مع املستوى الرفيعة مباحثاته إجراء على تساعده قطرية ملخصات وباستمرار العام املدير على ُتعرض (و)

 ؛املقررة مواعيدها يف االشرتاكات تسديد أهمية على فيها يشدد اليت والوزارات الدول

 بالت امات فيها يذكرها الوزارات إىل دورية رسائل واإلدارية املالية الشؤون إلدارة املساعد العام املدير يوّجه (ز)

 حقوق بفقد اخلاصة وأنظمتها املنظمة قواعد هلا وشارحًا عليها املستحقة االشرتاكات بتسديد بلدانها

 ؛التصويت

 ؛املنظمة لدى واملمثلني الدائمة املمثليات مع متواصلة اتصاالت جتري (ح)

 املمثلني مجيع إلطالع شهر، كل نهاية يف املتأخرات تقارير الويب على الدائمة املمثليات موقع على رنَشُت (ط)

 ؛الدائمني

 حبسب العادي الربنامج يف االشرتاكات عن التقارير من العديد الويب على العام املنظمة موقع على تنشر (ي)

 أكثر االشرتاكات حالة بشأن املعلومات تكون لكي العام املنظمة موقع على إضافية تغيريات وُتدَرج .البلدان

 ؛(االشرتاكات تسديد لعملية البارزة واملعامل جديد، بياني وعرض اهليكلية،) لل بائن ووضوحًا إتاحة

 األعضاء الدول ممثلي مع رمسية اجتماعات حضور لدى موعدها يف االشرتاكات لتلّقي التقدير عن اإلعراب (ك)

 الرئاسية؛ واألجه ة

 إذا خصم على األعضاء الدول حتصل حيث لالشرتاكات، الفوري التسديد لتشجيع يةالتحفي  طةاخل (ل)

 االشرتاكات؛ سنة من آذار/مارس 20 قبل بالكامل املقّررة االشرتاكات سّددت

 متأخراتهم تساوي الذين األعضاء إىل بالنسبة) الدستور من 4-2  للمادة طبقًا املؤمتر يف التصويت حقوق فقد (م)

 ؛(امتفوقه أو السابقتني التقومييتني السنتني يف عليهم املستحقة االشرتاكات

 إىل بالنسبة) للمنظمة العامة الالئحة من 0-22  املادة مبوجب اجمللس عضوية يف لالنتخاب األهلية عدم (ن)

 أو السابقتني التقومييتني السنتني يف عليهم املستحقة االشرتاكات متأخراتهم تساوي الذين األعضاء

  ؛(امتفوقه

 األعضاء إىل بالنسبة) للمنظمة العامة الالئحة من .-22  املادة مبوجب اجمللس عضوية يف املقعد فقدان (س)

 ؛(تفوقها أو السابقتني التقومييتني السنتني يف عليهم املستحقة االشرتاكات متأخراتهم تساوي الذين
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 حمدودة كمية لديها تتوفر اليت األعضاء الدول إىل بالنسبة االشرتاكات تسديد تسهيل أجل من ،املؤمتر قرر (ع)

 املدير لتمكني املالية الالئحة من 2-0 املادة تطبيق من استثنائها على املوافقة للتحويل، القابلة العمالت من

 (..04/211 القرار) معينة بشروٍط للتحويل قابلة غري حملية بعمالت اشرتاكات قبول من العام

 

 .2102 أيار/مايو يف املائة بعد واألربعني الثالثة دورتها يف والبديلة القائمة التدابري مؤخرًا اللجنة استعرضت- 01

 :اللجنة فإن الدورة، وخالل
 

 سهلة بذلك اخلاصة املعلومات جعل طريق عن واملتأخرات االشرتاكات لوضع أكرب مكانة إعطاء اقرتحت 

 حيضرون الذين األعضاء اهتمام تسرتعي حبيث ب،يالو شبكة على املنظمة موقع من عليها احلصول

 يسددون الذين لألعضاء التقدير عن وعلنًا إجيابية بصورة واإلعراب الرئيسية، املنظمة اجتماعات

 موعدها؛ يف اشرتاكاتهم

 اشرتاكات عليهم ممن باألعضاء االتصال يف األمانة تبذهلا اليت اجلهود إىل لالنضمام استعدادها عن أعربت 

 التسديد؛ إلعادة خطط إجياد إىل السعي أو االشرتاكات هذه تسديد تشجيع بغرض مستحقة،

 على ت يد ملدة االشرتاكات تسديد عدم حالة يف التصويت حقوق فقدان بشأن املوجودة القواعد أن أكدت 

 ؛بالغة بدقة قطبَُّت أن ينبغي سنتني،

 بأن ألعضاءل األخالقي االلت ام على خراتاملتأ تسديد لتشجيع املبذولة اجلهود تؤكد أن بضرورة أوصت 

4عقوبات من التسديد عدم أو التأخري على يرتتب ما على التأكيد من بداًل اشرتاكاتهم يسددوا
. 

 

 الدول وتذّكر العامل، أحناء مجيع يف هامكاتب ويف الفاو مقر يف مستمرة بصورة التوصيات هذه األمانة وتنّفذ- 00

 .املنظمة إىل بالنسبة موعدها يف املقدَّرة االشرتاكات تسديد أهمية على وتشّدد املالية بالت اماتها األعضاء

 

 موعدها يف االشرتاكات تسديد على للتشجيع أخرى ترتيبات

 

 الرتتيبات هذه تنفيذ كان وإن السابقة مناقشاتها خالل األخرى الرتتيبات من عدد يف الرئاسية األجه ة نظرت- 02

 اليت النامية البلدان على أساسًا تأثري له يكون قد الرتتيبات هذه تطبيق أن من األعضاء بعض حتذير مع تأجل، قد

 :املقرتحات هذه مشلت وقد .صعوبات تواجه
 

 يشمل حبيث للمنظمة، العامة الالئحة من .-22و 0-22 املادتني يف عليه املنصوص احلرمان يف التوسع (أ)

 اجمللس؛ جلان ويف واملالية الربنامج جلنيت يف املقعد فقدان

                                                      
 .CL 144/12الوثيقة من  00الفقرة   4
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 0-22 واملادتني (التصويت حقوق فقدان) الدستور من 4-2 املادة يف إليها املشار العقوبات تعديل ينبغي (ب)

 مبجرد العقوبات  ُتفرض حبيث (املقعد أو اجمللس لعضوية االنتخاب) للمنظمة العامة الالئحة من .-22و

 ؛(سنتني عن عوضًا) فقط واحدة سنة عن متأخرة اشرتاكات تراكم

 تكاليف املستحقة االشرتاكات ذات البلدان حتميل أو املتأخرة املدفوعات على فائدة رسوم فرض ينبغي (ج)

 اخلارجي؛ االقرتاض

 املستحقة اشرتاكاتها جمموع عن ت يد اليت املتأخرة االشرتاكات ذات األعضاء الدول على ُيشرتط أن ينبغي (د)

 املؤمتر وموافقة الستعراضها، املالية جلنة إىل تقسيط خطة تقديم السابقتني، التقومييتني السنتني عن

 ذلك عن تقل اليت املتأخرة االشرتاكات ذات األعضاء الدول على ُيشرتط أن جيب حني يف عليها، الالحقة

  الستعراضها؛ املتأخرات هذه أسباب بشأن خطية تفسريات تقديم

  صارما؛ تطبيقًا التصويت حقوق بفقد املتعلقة احلالية اللوائح تطبيق ينبغي (هـ)

 توظيف ومن التقين التعاون برنامج مساعدات من املتأخرة االشرتاكات ذات البلدان حرمان ينبغي (و)

 مواطنيها؛

 األعضاء البلدان من الطوعية املساهمات قبول شروط حتدد التوجيهية اخلطوط من جمموعة إعداد ينبغي (ز)

 .املتأخرة االشرتاكات ذات

 

 الدفع متأخرات عليهم ترتّتب الذين لألعضاء التصويت حقوق إعادة

 

 يف ،2102 األول تشرين/أكتوبر يف والتسعني اخلامسة دورتها يف والقانونية، الدستورية الشؤون جلنة نظرت- 02

 لديها اليت لألعضاء التصويت حقوق املؤمتر إعادة) املتأخرات مع للتعاطي القانونية اجلوانب" CCLM 95/14 الوثيقة

 األعضاء الدول على ُتطبق اليت بالعقوبات املتصلة األساسية للنصوص الرئيسية األحكام الوثيقة وصفت وقد (".متأخرات

 بإعادة املؤمتر بتوصية تقضي واليت العامة اللجنة تعتمدها اليت املمارسة أيضا استعرضت كما .متأخرات لديها اليت

 .املتأخرات لسداد تقسيط خطط وضع على املوافقة إىل باإلضافة التصويت، حقوق

 

 ،2110 الثاني تشرين/نوفمرب يف املنعقدة والثالثني الثالثة دورته يف أوصى قد املؤمتر أّن إىل اللجنة وأشارت- 04

 لديها اليت األعضاء الدول خيص ما يف املّتبع العادي اإلجراء يقوم بأن التصويت، حقوق إعادة مسألة يف النظر عند

 لسداد تقسيط خطة عرض على النشط تشجيعها على الدستور، من 2 املادة من 4 الفقرة أحكام إىل باإلضافة متأخرات،

 يف التصويت حقوق إعادة طلبات ُتحال بأن أيضًا املؤمتر أوصى وقد .إليها التصويت حقوق إلعادة كشرط املتأخرات هذه

 حيث املؤمتر، فيها ينعقد اليت السنوات يف اخلريف يف ُتعقد اليت املالية جلنة دورة إىل لريفعها العام املدير إىل املستقبل

 الفقرة يف إليه املشار املقرتح) العامة اللجنة فيها تنظر لكي اجمللس عرب املؤمتر إىل آراءها ترفع أن األخرية هلذه ميكن

 .(أعاله (د) 02
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 املالية جلنة والقانونية الدستورية الشؤون جلنة أوصت يومًا، ُتنّفذ مل احملدَّدة التوصيات هذه أن إىل وباإلشارة- 00

 اجلديد ال مين اجلدول االعتبار بعني لتأخذ التصحيحات بعض إىل حتتاج قد اليت التوصية هذه يف جمددًا بالنظر

 يف مبا للمسألة، القانونية اجلوانب يف للنظر استعدادها عن اللجنة وأعربت .األخرى الرئاسية ولألجه ة املؤمتر لدورات

 حقوق إعادة طلبات برفع يقضي الذي الشرط للمنظمة األساسية النصوص يف يذكر أن املناسب من كان إذا ما ذلك

 .املؤمتر توجيهات مبوجب املناسب الوقت يف للمنظمة التقسيط خطط رفع على املوافقة أو التصويت،

 

 مبناقشات 2102 األول كانون/ديسمرب يف املنعقدة املائة بعد عنيبواألر اخلامسة دورته يف علمًا اجمللس وأحاط- 02

 االعتبار يف األخذ مع املسألة، هذه دراسة إىل املالية جلنة دعا"و املوضوع هذا حول والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

  5"2110 الثاني تشرين/نوفمرب يف والثالثني الثالثة دورته يف املؤمتر أعطاها اليت التوجيهات
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