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لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
الدورة الثامنة بعد المائة
روما 12-11 ،مارس/آذار 2019

التدابير المتخذة لتحسين دفع االشتراكات المقررة في موعدها
ّأوالا -المق ّدمة
 -1حتال هذه الوثيقة إىل جلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية مبوجب الفقرة ( )7من املادة  27والفقرة
من املادة  34من الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) .وقد أع ّدت هذه الوثيقة بوصفها وثيقة مشرتكة لكي
تنظر فيها اللجنتان.
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كل وف ًقا الختصاصاته ،يف التدابري املتخذة
 -2وقد نظرت جلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية واجمللسّ ،
لتحسني دفع االشرتاكات املقررة يف موعدها .وإ ّن هذه املسألة مطروحة للبحث منذ مدة طويلة وقد مت النظر فيها يف
أكثر من مناسبة .وترّكز هذه الوثيقة بوجه خاص على اإلطار القانوين الذي أرسته النصوص األساسية للمنظمة يف ما
يتعلق بالتدابري اليت تنطبق على الدول األعضاء اليت لديها متأخرات.
 -3وعلى النحو الوارد يف هذه الوثيقة ،تفيد جتربة منظمة األغذية والزراعة األخرية بأنه يستحسن إعادة النظر يف
بعض من أحكام النصوص األساسية هبدف تعزيز التدابري اليت تنطبق على الدول األعضاء اليت لديها متأخرات ،وبوجه
عام من أجل حتسني دفع االشرتاكات املقررة يف موعدها.

ثانياا -اإلطار القانوني القائم
مبوجب الفقرة  2من املادة  18من دستور املنظمة ،تلزم كل دولة عضو قانونًا بدفع اشرتاكاهتا السنوية للمنظمة
-4
قره املؤمتر) .وتوضح
املستحقة عليها يف امليزانية وفق النسب اليت حي ّددها املؤمتر (أي طب ًقا جلدول االشرتاكات الذي ي ّ
الالئحة املالية أنه ينبغي للمدير العام يف بداية كل سنة تقوميية ،إبالغ الدول األعضاء بالتزاماهتا املتعلقة باالشرتاكات
السنوية يف امليزانية (انظر املادة  4-5من الالئحة املالية) .وتستحق هذه االشرتاكات وتصبح واجبة الدفع بالكامل خالل
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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ً 30
يوما من استالم إشعار املدير العام ،أو ابتداءً من اليوم األول من السنة التقوميية املتعلقة هبا ،أيّهما كان أبعد .وابتداءً
من األول من يناير /كانون الثاين من السنة التقوميية التالية ،تعترب املبالغ اليت مل تسدد بعد من هذه االشرتاكات متأخرة
لسنة واحدة (انظر املادة  5-5من الالئحة املالية).
وتنص النصوص األساسية للمنظمة على ثالثة تدابري ينبغي أن تنطبق على األعضاء املتأخرين عن دفع
-5
ّ
االشرتاكات.

تنص الفقرة  4من املادة  3من الدستور على ما يلي" :لكل دولة عضو صوت واحد فقط ،وليس
ّ 1-5
للدولة العضو املتخلّفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة أن تتمتع حبق التصويت يف املؤمتر إذا بلغ مقدار
متأخّراهتا أو ما يعادل أو يزيد عن مقدار االشرتاكات املستحقة عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني.
ومع ذلك للمؤمتر أن يسمح هلذه الدولة العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف
خارجة عن إرادهتا".
عضوا
ّ 2-5
وتنص الفقرة  5من املادة  22من الالئحة العامة للمنظمة على أنه ال جيوز أن تنتخب أي دولة ً
يف اجمللس إذا كانت االشرتاكات املالية املتأخرة عليها للمنظمة تعادل ،أو جتاوز االشرتاكات املستحقة عليها
عن السنتني التقومييتني السابقتني.
وتنص الفقرة  7من املادة  22من الالئحة العامة للمنظمة على أ ّن أي دولة عضو يف اجمللس تعترب
ّ 3-5
مستقيلة إذا كانت االشرتاكات املالية املتأخرة عليها للمنظمة تعادل أو تزيد عن االشرتاكات املستحقة
عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني ،أو يف حال مل تكن ممثلة يف السنتني التقومييتني السابقتني.
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وتشري املادة

7-5

من الالئحة املالية إىل أنه ،لألغراض املذكورة يف التدابري الثالثة أعاله ،يتم احتساب

"االشرتاكات عن السنتني التقومييتني السابقتني بدوالرات الواليات املتحدة وحتسب أية متأخرات باليورو على أساس
السعر الذي أعدت على أساسه امليزانية يف سنة االشرتاك".

ثالثاا -ممارسات منظمة األغذية والزراعة وآخر المستجدات
 -7على النحو املذكور آن ًفا ،نظرت األجهزة الرئاسية للمنظمة يف املاضي بعناية يف مسأليت دفع الدول األعضاء
الشرتاكاهتا املالية يف ميزانية املنظمة ومعاجلة مسألة املتأخرات .وقد حبث اجمللس وجلنة املالية بصورة دورية يف كيفية إدارة
أيضا موضوع دراسات خمتلفة هبدف
املتأخرات يف إطار االستعراض املنتظم للوضع املايل للمنظمة .وكانت هذه املسألة ً
إجياد سبل لتحسني معدل حتصيل االشرتاكات.
ألف -لمحة عامة
ق ّدم املؤمتر خالل دورته السادسة والعشرين يف عام  1991خطة احلوافز من أجل التشجيع على دفع
-8
االشرتاكات يف موعدها .وأشارت هذه اآللية إىل حتديد معدل اخلصم للدول األعضاء اليت تسدد اشرتاكاهتا قبل تاريخ
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 31مارس /آذار من سنة االشرتاك .1وناقشت جلنة املالية يف الدورات الالحقة القواعد اليت تنظّم هذه اخلطة وكيفية
حتديد معدل اخلصم الواجب تطبيقه بوجه خاص .2ويف هناية املطاف ،مت وقف العمل هبذا التدبري احملفز الذي اعترب أن
تأثريه حمدود على دفع األعضاء على تسديد االشرتاكات يف موعدها .ونظرت جلنة املالية يف اقرتاحات أخرى لتحسني
معدل حتصيل االشرتاكات 3ومشلت مجلة من األمور منها ما يلي:
()1

اقرتاح اعتبار املبالغ املستحقة لصندوق رأس املال العامل وحساب االحتياطي اخلاص مبثابة
"اشرتاكات" وف ًقا للفقرة  4من املادة الثالثة من الدستور والفقرتني  5و 7من املادة  22من
الالئحة العامة للمنظمة (وقد مت النظر يف هذا االقرتاح يف عام )1994؛

()2

اقرتاح تعديل تعريف املتأخرات مبوجب الفقرة  4من املادة  3من الدستور والفقرتني  5و 7من
املادة  22من الالئحة العامة للمنظمة ،لكي تؤدي سنة واحدة فقط من املتأخرات بالنسبة إىل
الدول األعضاء اليت تفوق اشرتاكاهتا الرتاكمية غري املسددة مليون ( )1دوالر أمريكي إىل
فقدان حق التصويت يف املؤمتر واجمللس وفقدان األهلية لالنتخاب يف عضوية اجمللس (وقد مت
النظر يف هذا االقرتاح يف عام )1991؛

()3

توسيع نطاق القيود اليت نصت عليها الفقرتان  5و 7من املادة  22بشأن املشاركة يف اجمللس
(فقدان العضو حلقه يف الرتشيح لعضوية اجمللس وخسارته ملقعده يف اجمللس) حبيث تشمل
املشاركة يف جلنيت املالية والربنامج (وقد مت النظر يف هذا االقرتاح يف عام )1991؛

()4

التشدد أكثر يف تطبيق الفقرة  4من املادة  3من الدستور بشأن عملية استعادة حقوق
التصويت ،مبا يف ذلك من خالل الطلب من الدول األعضاء تقدمي خطط تقسيط
االشرتاكات املتأخرة باعتبارها شرطًا الستعادة حقها يف التصويت (وقد نظر املؤمتر يف هذا
االقرتاح يف عام  2005وجرى استعراضه مبزيد من التفصيل يف ما يلي)؛

()5

قبول االشرتاكات يف العمالت احمللية اليت خيضع حتويلها للقيود يف إطار عدد من الظروف
احملددة (وقد مت النظر يف هذا االقرتاح يف األعوام  1993و 2005و ،2006وجرى استعراضه
مبزيد من التفصيل يف ما يلي).

 -9كان باإلمجال اهتمام الدول األعضاء يف هذه املسألة وعزمها على اختاذ اإلجراءات الالزمة ،متقلّبًا من حيث
ارتباطه مبستوى املتأخرات املستحقة على الدول األعضاء وهو ما كان مرتبطًا بدوره ،أحيانًا ،بتقلبات أسعار الصرف.
ولكن ،مل يكن هناك أي توافق يف اآلراء بني الدول األعضاء بشأن تعزيز تدابري حمددة للتشجيع على دفع االشرتاكات
 1الفقرتان  338و 339يف الوثيقة
 2الدورة الثامنة والثمانون للجنة املالية (سبتمرب /أيلول  )1997والدورة السابعة والعشرون للمؤمتر ( ،)1997الوثيقة .)2004( 108/5
 3الدورة الثامنة بعد املائة للجنة املالية (( )2004حتليل االشرتاكات املسددة واقرتاحات التحسني)؛ الدورة التاسعة بعد املائة للجنة املالية ()2005
(خطة احلوافز للتشجيع تسديد االشرتاكات بسرعة -حتليل تأثري معدل اخلصم صفر) ،الدورة العاشرة بعد املائة للجنة املالية (( )2005قبول العملة
احمللية من البلدان النامية يف تسديد االشرتاكات املقررة) ،الدورة الثالثة عشرة بعد املائة للجنة املالية ( ،)2006الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة
املالية ( ،)2006والدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة املالية ( ( )2007التدابري الرامية إىل حتسني حالة العجز النقدي يف املنظمة).
C 91/REP
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يف موعدها .ويعزى ذلك بشكل أساسي إىل خماوف بعض األعضاء ،وال سيما يف ما يتعلق بتأثري هذه التدابري على
البلدان النامية اليت تعاين صعوبات مالية.
باء -ممارسات منظمة األغذية والزراعة المتعلقة بإعادة حقوق التصويت
نظرا إىل غياب أحكام
 -10رّكزت يف اآلونة األخرية املناقشات على تنفيذ الفقرة  4من املادة  3من الدستورً ،
واضحة بشأن إجراءات إعادة حقوق التصويت للدول األعضاء اليت لديها متأخرات .فنشأت ممارسة تقوم مبوجها الدول
استنادا إىل املعايري
بتقدمي طلبات استعادة حقوق التصويت إىل اللجنة العامة .وتقوم اللجنة العامة باستعراض الطلبات
ً
الرامية إىل حتديد ما إذا كانت املتأخرات نامجة عن ظروف خارجة عن إرادة الدولة العضو املعنية ،وذلك مبوجب الفقرة 4
مر السنوات .وبوجه عام ،أوصت اللجنة العامة
من املادة  3من الدستور .وقد وضعت جلنة املالية هذه املعايري على ّ
استنادا إىل طلب األعضاء املعنيني واألسباب اليت يقدموهنا لذلك .ويف بعض احلاالت ،قبلت
بإعادة حقوق التصويت،
ً
الدول األعضاء بوضع خطط لتقسيط املتأخرات أو طلبت وضعها .وتستعرض اللجنة العامة هذه اخلطط وتتم املوافقة
عليها مبوجب قرار صادر عن املؤمتر.
 -11وقد أجرى املؤمتر يف دورته الثالثة والثالثني يف نوفمرب /تشرين الثاين  ،2005دراسة تفصيلية ملسألة إعادة حقوق
التصويت .ويف ذلك الوقت ،أوصى املؤمتر بأن ينطوي اإلجراء العادي املتّبع على تشجيع الدول األعضاء بصورة نشطة
على تقدمي خطة تقسيط لدفع املتأخرات كشرط الستعادة حقوقها يف التصويت ،من دون اإلخالل بسلطة املؤمتر يف
أيضا
اختاذ قرارات مستقلة مبوجب الفقرة  4من املادة  3من الدستور للسماح هلذه الدول بالتصويت .وأوصى املؤمتر ً
بإحالة طلبات استعادة حقوق التصويت إىل املدير العام لكي حييلها إىل جلنة املالية يف دورهتا اليت تسبق انعقاد املؤمتر،
وبأن تقوم جلنة املالية بعرض آرائها على املؤمتر ،عن طريق اجمللس ،لكي تنظر فيها اللجنة العامة .4ومع أ ّن هذه
اهتماما ملحوظًا يف حينها ،إال أنه مل يتم تنفيذها.
التوصيات قد القت
ً
جيم -االقتراحات األخرى

استنادا إىل الزخم الذي حظيت به يف عام  2005مع التوصيات املشار إليها آن ًفا،
لكن جلنة املالية قامت،
-12
ً
ّ
5
استنادا إىل
بالنظر يف وسائل إضافية ملعاجلة حالة العجز النقدي للمنظمة خالل فرتة السنتني  . 2007-2006و ً
استعراض جلنة املالية ،أوصى اجمللس مبشروعي قرار لكي ينظر فيهما املؤمتر يف دورته الرابعة والثالثني يف نوفمرب/تشرين
الثاين  .2007ومشلت التدابري املقرتحة للتشجيع على اإلسراع يف دفع االشرتاكات ما يلي:
()1

4
5

وضع استثناء للمادة  6-5من الالئحة املالية من أجل السماح لألمانة بقبول االشرتاكات
بالعمالت احمللية اليت خيضع حتويلها للقيود ،بشرط االمتثال لعدد من الشروط (وقد مشلت هذه
الشروط مجلة من األمور منها ضرورة أن تضطلع املنظمة بأنشطة يف البالد اليت ميكن استخدام
هذه العمالت فيها؛ وإمكانية إنفاق هذه العملة بسعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة أو
من دون خسائر ،يف غضون فرتة زمنية قصرية)؛

الفقرة  33من الوثيقة
الوثائق  )2006( FC 115/8وFC 118/13
C 2005/REP

( )2007و)2007( FC 119/8
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()2

وتقدمي خطط لتقسيط االشرتاكات من جانب الدول األعضاء اليت عليها متأخرات ملدة سنتني
تقومييتني إىل جلنة املالية لتقوم باستعراضها وليوافق املؤمتر عليها الح ًقا؛

()3

ووقف العمل باملمارسة املتمثلة يف استعادة مجيع الدول األعضاء تلقائيًا حق التصويت يف اليوم
6
أقره املؤمتر يف دورته يف عام .2005
األول للمؤمتر على النحو الذي ّ

ومل يتم ّكن املؤمتر خالل دورته الرابعة والثالثني يف عام  2007من املوافقة على هذه االقرتاحات.

جمددا يف هذه املسألة خالل فرتة السنتني  2009-2008لكن من دون اقرتاح أي تدابري
 -14وقد نظرت جلنة املالية ً
ملموسة .وطلب املؤمتر يف دورته السادسة والثالثني يف عام  2009أن تبقى هذه املسألة قيد الدراسة .إال أ ّن التوصيات
نظرا إىل تراجع عدد
اخلاصة اليت رفعها املؤمتر يف عام  2005واملرتبطة بإعادة حقوق التصويت مل تن ّفذ ،على األرجح ً
قياسا مبا كان عليه احلال يف عام  ،2005ونظراً إىل عملية اإلصالح اجلارية آنذاك.
الدول اليت عليها متأخرات مستحقة ً
-15

ويف شهر أكتوبر/تشرين األول  ،2012نظرت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف الوثيقة
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بعنوان "اجلوانب القانونية ملعاجلة املتأخرات (إعادة املؤمتر حقوق التصويت للبلدان األعضاء اليت عليها متأخرات)".
وتصف هذه الوثيقة املمارسة املتبعة لتنفيذ الفقرة  4من املادة  3من الدستور املتعلقة بإعادة املؤمتر حقوق التصويت
للبلدان األعضاء اليت عليها متأخرات .وتشري هذه الوثيقة إىل أن املمارسة اليت كان املؤمتر يتّبعها تستند إىل مشورة اللجنة
العامة.
 -16وطلبت جلنة املالية خالل دورهتا الثامنة واألربعني بعد املائة يف مارس /آذار  2013من جلنة الشؤون الدستورية
والقانونية دراسة ما إذا كان تنفيذ التوصية الصادرة عن املؤمتر يف نوفمرب /تشرين الثاين ( 2005على النحو الوارد يف الفقرة
 11أعاله) ينطوي على تغيريات يف النصوص األساسية للمنظمة .وقد أشارت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية خالل
دورهتا السابعة والتسعني يف أكتوبر/تشرين األول  2013إىل أنه ميكن تنفيذ هذه التوصيات عن طريق تعديل الالئحة
العامة للمنظمة أو اعتماد املؤمتر لقرار وإدراجه يف اجلزء الثاين من النصوص األساسية .غري أنه مل يتم بعد اختاذ أي قرار
هنائي بشأن هذه املسألة لعدم التوصل إىل اتفاق يف اجمللس.
دال -الحالة الراهنة وسلطة المنظمة لالقتراض
 -17كانت حالة العجز النقدي للمنظمة يف عام  2018مصدر قلق كبري .فقد كان مع ّدل حتصيل االشرتاكات
7
املقررة عن السنوات السابقة غري مس ّددة ،وال سيما من جانب
املقررة األدىن منذ عام  ، 2012وبقيت االشرتاكات ّ
أضر بش ّدة حبالة السيولة يف املنظمة.
األعضاء الذين يدفعون أكرب االشرتاكات .وهذا ما ّ

 -18وجتدر اإلشارة إىل أن املنظمة كانت على مدى سنوات عديدة قادرة على إدارة مشاكل التدفق النقدي عن
طريق االقرتاض من املصارف التجارية على أساس القرار  83/14الذي اعتمده املؤمتر يف دورته الثانية والعشرين يف
تأكيدا للقرار  80/2الذي اعتمده اجمللس يف دورته الثمانني يف
نوفمرب /تشرين الثاين من عام  .1983وجاء هذا القرار ً
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نوفمرب /تشرين الثاين من عام  1981والذي منح املدير العام صالحية االقرتاض من مصادر خارجية .وقد أتاح ذلك
للمنظمة إمكانية احلفاظ على خطة عملها كاملةً والوفاء بالتزاماهتا .وكان هذا احلل املؤقت ممكنًا ألن املصارف التجارية
تغري إذ مل تعد مستحقات
لكن الوضع قد ّ
وافقت على ضمان االلتزام القانوين للدول األعضاء بدفع اشرتاكاهتا املقررة .و ّ
األعضاء تشكل ضمانات مقبولة للمصارف التجارية ،وال سيما بالنظر إىل عدم القدرة حاليًا على التنبؤ بتوقيت تسديد
8
ترتدد املصارف التجارية يف إقراض املنظمة .وقد وضعت هذه الظروف املنظمة يف
األعضاء الشرتاكاهتم .ونتيجة لذلكّ ،
وضع حرج.
 -19وعالوةً على ذلك ،فإن جتربة املنظمة يف ما يتعلق مبمارسة إعادة املؤمتر حلقوق التصويت على أساس الطلبات
الواردة من الدول األعضاء من دون احلاجة إىل خطط لتقسيط االشرتاكات املتأخرة تعين أنه مل يعد يطلب من األعضاء
املعنيني تقدمي هذه اخلطط .ويف أي حال ،ال تعترب صياغة إجراءات حمددة إلعادة حقوق التصويت يف الوضع الراهن
وسيلة مناسبة ملعاجلة مسألة تأخر الدول األعضاء يف تسديد االشرتاكات املقررة.
 -20ويف ضوء التجربة األخرية واملناقشات السابقة بشأن مسألة املتأخرات يف دفع االشرتاكات املقررة ،باتت إعادة
النظر يف اإلطار القانوين احلايل ضروريةً ،ال سيما يف ما يتعلق بالتدابري الرامية إىل معاجلة مسألة التأخر يف دفع اشرتاكات
الدول األعضاء ،وذلك هبدف تعزيز امتثال األعضاء لاللتزام بدفع االشرتاكات املقررة يف موعدها.

ابعا -التدابير المقترحة لمعالجة مسألة المتأخرات في دفع االشتراكات المقررة
را
ألف -طبيعة التدابير المقترحة
تنص عليها النصوص األساسية واليت يتم اختاذها يف حال التخلّف عن دفع
 -21جيدر التذكري بالتدابري الثالثة اليت ّ
االشرتاكات ،وهي )1( :فقدان العضو حلقه يف التصويت خالل املؤمتر مبوجب الفقرة  4من املادة  3من الدستور؛ ()2
وفقدان العضو حلقه يف الرتشيح لعضوية اجمللس مبوجب الفقرة  5من املادة  22من الالئحة العامة للمنظمة؛ ()3
وخسارته ملقعده يف اجمللس مبوجب الفقرة  7من املادة  22من الالئحة العامة للمنظمة.
 -22وعلى النحو الوارد يف القسم الثاين أعاله ،يكون فقدان العضو حلقه يف التصويت تلقائيًا وال ميكن استعادة هذا
احلق إال بقرار إجيايب من جانب املؤمتر ،أو بدفع املتأخرات املستحقة .وتطبّق املنظمة بصورة صارمة أحكام فقدان العضو
متوقعا
حلقه يف الرتشيح لعضوية اجمللس أو فقدان مقعده يف اجمللس ،من غري استثناءات سواء أحصلت يف املاضي أو كان ً
حصوهلا يف املستقبل.
 -23وقد درجت املنظمة ،من خالل تنفيذ هذه التدابري ،على عدم أخذ املبالغ املستحقة عن السنة املالية اجلارية يف
االعتبار ،مبا أن هذه املبالغ ليست من "املتأخرات" حبسب التعريف الرمسي عمالً باملادة  5-5من الالئحة املالية.
وباإلضافة إىل ذلك ،ال تؤخذ يف االعتبار سوى االشرتاكات يف ميزانية املنظمة املوزعة على النحو الواجب من جانب
املؤمتر عند احتساب قيمة املتأخرات (أي أن املبالغ املستحقة لصندوق رأس املال العامل وحساب االحتياطي اخلاص
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مستثناة) .9ويتيح تطبيق هذه القواعد للدول األعضاء بأن تكون مديونة للمنظمة مببلغ يساوي ثالث سنوات كاملة من
االشرتاكات املقررة من غري أن ترتتّب عليها أي عواقب نتيجة هذه املتأخرات .ويؤدي ذلك إىل الضغط على حالة
السيولة املالية يف املنظمة كما حدث يف عام .2018
 -24وبالنظر إىل التطورات األخرية اليت حت ّد من قدرة املنظمة على االقرتاض من مصادر خارجية ،ومن أجل متكني
املنظمة من معاجلة مسألة نقص السيولة النقدية بفعالية والتشجيع على دفع االشرتاكات يف موعدها ،من الضروري
توسيع نطاق التدابري اليت تنطبق على الدول األعضاء املتأخرة يف دفع اشرتاكاهتا .وقد مت اقرتاح التدابري التالية:
 1-24توسيع نطاق التدابري الواردة يف الفقرة  5من املادة  22من الالئحة العامة للمنظمة (فقدان العضو حلقه
يف الرتشيح لعضوية اجمللس) والفقرة  7من املادة  22من الالئحة العامة للمنظمة (خسارة العضو ملقعده يف
اجمللس) لتشمل جلان اجمللس (جلنة الربامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية)؛
 2-24اختاذ تدبري إضايف يتمثل يف فقدان أهلية العضو لالنضمام إىل جلنة فنية أو للمشاركة يف عمل اللجان
الفنية (جلنة مشكالت السلع مبوجب الفقرتني  1و 2من املادة  29من الالئحة العامة للمنظمة ،وجلنة مصايد
األمساك مبوجب الفقرتني  1و 2من املادة  ،30وجلنة الغابات مبوجب الفقرتني  1و 2من املادة  ،31وجلنة جلنة
الزراعة مبوجب الفقرتني  1و 2من املادة )32؛
 3-24وتقليص فرتة عدم الدفع املسموح هبا قبل تطبيق التدابري ،من سنتني إىل سنة واحدة من املتأخرات،
ويقتضي ذلك تعديل الفقرة  4من املادة  3من الدستور (فقدان حقوق التصويت) ،والفقرتني  5و 7من املادة
 22من الالئحة العامة للمنظمة (انتخاب أعضاء اجمللس وفقدان املقعد يف اجمللس) واملادة  7-5من الالئحة
املالية (احتساب االشرتاكات املستح ّقة).10
باء -الجوانب اإلجرائية
-25

آن ًفا.

تنطبق متطلبات إجرائية خمتلفة على الصكوك املتعددة ،وال سيما على شروط املوافقة على التعديالت الواردة

 -1التعديالت المقترحة على الالئحة العامة للمنظمة

 -26ينبغي أن يقوم املؤمتر باعتماد التعديالت املقرتحة على الفقرتني  5و 7من املادة  22من الالئحة العامة للمنظمة
كل من املواد  29و 30و 31و 32من الالئحة العامة للمنظمة
(راجع الفقرة  1-24أعاله) ،وعلى الفقرتني 1و 2يف ّ
(راجع الفقرة  2-24أعاله) بأغلبية ثلثي األصوات املدىل هبا خالل املؤمتر عمالً باملادة  46من الالئحة العامة للمنظمة.
وينبغي أن تتم املوافقة على التعديالت من خالل التصويت مبناداة األمساء أو عن طريق التصويت اإلمسي ،عمالً بالفقرة
(7أ) والفقرة  8من املادة  12من الالئحة العامة للمنظمة .وينبغي أن يتجاوز العدد الكلي لألصوات املؤيدة واملعارضة

9
فسر بطريقة تقييدية
يستند تطبيق هذه التدابري إىل املفهوم القانوين املتمثل يف أن التدابري اليت تتخذ طبيعة العقوبات ت ّ
 10يتواصل العمل بالتفسري نفسه أي الذي أنه ال تؤخذ يف االعتبار االشرتاكات يف صندوق رأس املال العامل وحساب االحتياطي اخلاص لغرض احتساب
املتأخرات.
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نصف عدد الدول األعضاء يف املنظمة ،ويف حال مل يتم استيفاء هذه الشروط ،تعترب التعديالت املقرتحة مرفوضة (الفقرة
(3ب) من املادة  12من الالئحة العامة للمنظمة).
 -27وستنطوي التعديالت املذكورة أعاله على تغيريات حمدودة يف الالئحة العامة للمنظمة .ويقرتح إدراجها ضمن
قسم جديد بعنوان "املتأخرات" ،مع ما يرتتّب على ذلك من إعادة ترقيم لسائر األقسام واملواد يف الالئحة العامة
للمنظمة .وستجري املوافقة على التعديالت املقرتحة على الالئحة العامة للمنظمة مبوجب قرار يتّخذه املؤمتر ،ويرد
مشروع هذا القرار يف املرفق  1هبذه الوثيقة.
 -28ومن املفرتض أن حتال هذه التعديالت إىل املؤمتر يف دورته املقبلة احلادية واألربعني يف يونيو/حزيران
اعتبارا من األول من يناير/كانون الثاين  2021وذلك
للموافقة عليها .ولكن ،من املقرتح أن جيري تطبيق هذه التعديالت ً
تقييدا.
استنادا إىل املبدأ العام القائل الذي يقضي بإتاحة الوقت الكايف للدول األعضاء لتتكيف مع وجود نظام أكثر ً
ً
ومثة اعتبار آخر مهم وهو أنه من املفرتض أن يوافق املؤمتر على التعديالت املقرتحة يف يونيو /حزيران  .2019ولكن،
حبلول ذلك التاريخ ،ستكون الرتشيحات النتخاب األعضاء يف جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية
اعتبارا من
والقانونية واجمللس ،قد ق ّدمت .ومن أجل جتنّب تعطيل العملية االنتخابية اجلارية ،يقرتح تطبيق التعديالت ً
األول من يناير /كانون الثاين  .2021وميكن ألي تعديالت الحقة ضرورية يف الالئحة العامة للمنظمة (واللوائح املالية)
يف ما يتعلق بتقليص فرتة املتأخرات اليت تؤدي إىل فرض تدابري على النحو املقرتح يف الفقرة  3-24أعاله ،أن تدخل حيّز
املبني يف القسم  2أدناه.
التنفيذ على النحو ّ
2019

 -2التعديالت المقترحة على الدستور
 -29إ ّن التعديالت املقرتحة على الفقرة  4من املادة  3من الدستور يف ما يتعلق خبفض عدد سنوات املتأخرات (من
سنتني إىل سنة واحدة) اليت تؤدي إىل فقدان العضو ح ّقه يف التصويت خالل املؤمتر (راجع الفقرة  3-24أعاله)،
تتطلب تعديل دستور املنظمة .ويقتضي هذا التعديل موافقة املؤمتر بأغلبية ثلثي أعضائه بشرط أن تزيد هذه األغلبية عن
نصف عدد الدول األعضاء يف املنظمة (على النحو الذي تشري إليه الفقرة  1من املادة  20من الدستور) .واألغلبية
املطلوبة هي أغلبية خاصة باملقارنة مع األغلبية املذكورة آن ًفا واملطلوبة للموافقة على التعديالت اليت أدخلت على الالئحة
العامة للمنظمة ،مبعىن أنه ينبغي أن يزيد جمموع عدد األصوات املؤيّدة عن نصف عدد الدول األعضاء يف املنظمة.

نصت عليه الفقرة  4من املادة  20من
 -30وعالوةً على ذلك ،ينطبق شرط إجرائي هام على تعديل الدستور .فكما ّ
األقل من افتتاح دورة
الدستور ،ينبغي للمدير العام أن يرسل
إشعارا بالتعديل املقرتح إىل األعضاء قبل ً 120
ً
يوما على ّ
إشعارا بالتعديل املقرتح على
املؤمتر اليت ستنظر يف هذا التعديل .وبالتايل ،لن يكون من املمكن للمدير العام أن يرسل
ً
الدستور إىل األعضاء قبل انعقاد الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر املقرر عقدها يف يونيو/حزيران .2019
 -31ومن الناحية العملية ،مبا أنه ال يبدو ممكنا تلبية املتطلبات اإلجرائية املشار إليها آن ًفا ،لن تتم املوافقة على
التعديل املقرتح إال يف دورة املؤمتر املقرر عقدها يف يونيو/حزيران  .112021وبالتايل ،سيتم تقدمي التعديالت املقرتحة على
 11وذلك بافرتاض أن فرادى الدول األعضاء لن تقدم إىل األمانة التعديل املقرتح على الدستور عمالً بالفقرة  4من املادة  20من الدستور ،أي أن تقوم
بذلك قبل تاريخ  20فرباير/شباط .2019
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الالئحة العامة للمنظمة والالئحة املالية من أجل تقليص فرتة تسديد املتأخرات اليت تؤدي إىل فرض التدابري من سنتني
إىل سنة واحدة ،العتمادها يف ذلك الوقت .وجتدر اإلشارة أيضا إىل أنه وف ًقا للفقرة  3من املادة  20من الدستور ،ينبغي
موجهة إىل املدير العام.
للمجلس أو للدولة العضو تقدمي االقرتاحات مبوجب رسالة ّ

 -32ويف ضوء ما تق ّدم ،يقرتح على اللجان يف دوراهتا اجلارية توصية اجمللس باملوافقة على التعديل املقرتح .ويقرتح
أيضا على اجمللس النظر يف التعديالت املقرتحة يف دورته املقبلة ،على أن يقوم املؤمتر بالنظر يف هذه التعديالت العتمادها
ً
خالل دورته احلادية واألربعني يف يونيو /حزيران .2021

 -33وستتم املوافقة عرب قرارات يتّخذها املؤمتر على التعديالت املقرتحة على الدستور والالئحة العامة للمنظمة
والالئحة املالية لتقليص عدد سنوات املتأخرات اليت تؤدي إىل تطبيق التدابري .ويرد مشروعا القرار املقرتحان يف املرفقني 2
و 3هبذه الوثيقة لكي تنظر فيهما اللجان.

خامسا -االجراءات المقترح اتّخاذها من جانب اللجان
ا
مدعوة إىل استعراض هذه الوثيقة مع اإلشارة بوجه خاص إىل التعديالت املقرتحة على النصوص
 -34إ ّن اللجان ّ
األساسية ،وإبداء املالحظات عليها وفقاً ملا تراه مالئماً.
-35

مدعوة على وجه التحديد إىل القيام مبا يلي:
وإ ّن اللجان ّ
 1-35املصادقة على مشروع قرار املؤمتر الوارد يف املرفق  1الذي يتضمن التعديالت املقرتحة على الالئحة
العامة للمنظمة وإحالة مشروع القرار هذا إىل اجمللس لكي يوافق عليه املؤمتر الح ًقا يف دورته احلادية
واألربعني يف يونيو/حزيران 2019؛
 2-35واملصادقة على مشروعي قرار املؤمتر الواردين يف املرفقني  2و 3اللذين يتضمنان التعديالت املقرتحة
على الدستور والالئحة العامة للمنظمة والالئحة املالية ،وإحالة مشروعي القرار إىل اجمللس ليوافق عليهما
املؤمتر الح ًقا يف دورته الثانية واألربعني يف يونيو/حزيران .2021
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المرفق
القرار

1

_2019/

إ ّن املؤمتر:
إذ يالحظ حالة السيولة احلرجة اليت شهدها الربنامج العادي يف عام  2018نتيجة التأخريات احلاصلة يف دفع
االشرتاكات واستمرار وجود مستوى ٍ
عال من االشرتاكات غري املسددة عن السنوات املاضية وال سيما من جانب
األعضاء الذين يدفعون أكرب االشرتاكات؛
وإذ يساوره القلق إزاء تنامي منط تأخر الدول األعضاء يف تسديد االشرتاكات على حنو متزايد وتأثري هذا التأخري على
حالة السيولة يف املنظمة وعلى قدرهتا على تنفيذ برنامج العمل الذي متت املوافقة عليه؛
أيضا إزاء عدم القدرة حاليًا على التنبؤ بتوقيت حتصيل االشرتاكات من الدول األعضاء ،ما من شأنه
وإذ يساوره القلق ً
يضر بقدرة املنظمة على االقرتاض من مصادر خارجية كما أجازه قرار املؤمتر 83/14؛
أن ّ
وإذ يقر باحلاجة إىل احلفاظ على تدفق نقدي ٍ
كاف لتغطية االلتزامات وضمان تنفيذ برنامج العمل الذي متت املوافقة
ّ
عليه؛
وإذ يذ ّكر بأ ّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورهتا الثامنة بعد املائة ،وجلنة املالية يف دورهتا اخلامسة والسبعني بعد
أقر اجمللس
املائة ،قد اجتمعتا يف مارس/آذار  2019ونظرتا يف اقرتاح التعديل وأوصتا اجمللس بتعديل دستور املنظمة وقد ّ
هذا االقرتاح يف دورته احلادية والستني بعد املائة ،من أجل تعزيز التدابري اليت تفرض على األعضاء يف حال التخلّف
عن دفع االشرتاكات؛
-1

يقرر اعتماد التعديالت التالية على الالئحة العامة للمنظمة:12
إضافة مادة جديدة إىل الالئحة العامة للمنظمة المادة  47ضمن قسم جديد "هاء -املتأخرات" (مع ما
متنوعة" وسائر املواد)
يرتتّب على ذلك من إعادة ترقيم لقسم "أحكام ّ

هاء -املتأخرات

المادة 47

المتأخرات
 -1ال تكون أي دولة عضو مؤهلة لرتشيح ممثل عنها النتخابه عضوًا يف جلنة الربنامج و/أو جلنة املالية
و/أو جلنة الشؤون الدستورية والقانونية ،إذا كان مقدار االشرتاكات املالية املتأخرة عليها واملستحقة
للمنظمة يعادل أو يزيد عن مقدار االشرتاكات املستحقة عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني.

12

يتوسطه خط ،وإىل اإلضافات باستخدام احلروف املائلة ووضع خط حتتها
يشار إىل العبارات احملذوفة بكتابة النص ّ
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 -2ال تكون أي دولة عضو مؤهلة إلرسال إشعار لالنتساب إىل عضوية جلنة مشكالت السلع وجلنة
مصايد األمساك وجلنة الغابات وجلنة الزراعة أو دعوهتا للمشاركة يف عمل هذه اللجان عمالً بالفقرتني
 1و 2من املواد  29و 30و 31و ،32إذا كان مقدار االشرتاكات املالية املتأخرة عليها واملستحقة
للمنظمة يعادل أو يزيد عن مقدار االشرتاكات املستحقة عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني.
 -3يعترب أي عضو يف جلنة الربنامج أو جلنة املالية أو جلنة الشؤون الدستورية والقانونية أو اللجان الفنية
املذكورة يف الفقرة  2أعاله ،مستقيالً من عضوية هذه اللجان إذا كان مقدار االشرتاكات املالية
املتأخرة عليه واملستحقة للمنظمة يعادل أو يزيد عن مقدار االشرتاكات املستحقة عليه عن السنتني
التقومييتني السابقتني.
-2

يقرر أن يبدأ نفاذ التعديالت املذكورة أعاله يف األول من يناير /كانون الثاين .2021
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تعديل الفقرة  4من المادة  3من الدستور
إ ّن املؤمتر:
إذ يالحظ حالة السيولة احلرجة اليت شهدها الربنامج العادي يف عام  2018نتيجة التأخريات احلاصلة يف دفع
االشرتاكات واستمرار وجود مستوى ٍ
عال من االشرتاكات غري املسددة عن السنوات املاضية وال سيما من جانب
األعضاء الذين يدفعون أكرب االشرتاكات؛
وإذ يساوره القلق إزاء تنامي منط تأخر الدول األعضاء يف تسديد االشرتاكات على حنو متزايد وتأثري هذا التأخري على
حالة السيولة يف املنظمة وعلى قدرهتا على تنفيذ برنامج العمل الذي متت املوافقة عليه؛
أيضا إزاء عدم القدرة حاليًا على التنبؤ بتوقيت حتصيل االشرتاكات من الدول األعضاء ،ما من شأنه
وإذ يساوره القلق ً
يضر بقدرة املنظمة على االقرتاض من مصادر خارجية كما أجازه قرار املؤمتر 83/14؛
أن ّ
وإذ يقر باحلاجة إىل احلفاظ على تدفق نقدي ٍ
كاف لتغطية االلتزامات وضمان تنفيذ برنامج العمل الذي متت املوافقة
ّ
عليه؛
وإذ يذ ّكر بأ ّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورهتا الثامنة بعد املائة ،وجلنة املالية يف دورهتا اخلامسة والسبعني بعد
املائة ،قد اجتمعتا يف مارس/آذار  ،2019ونظرتا يف اقرتاح التعديل وأوصتا اجمللس بتعديل الالئحة العامة للمنظمة وقد
أقر اجمللس هذا االقرتاح يف دورته احلادية والستني بعد املائة ،من أجل تعزيز التدابري اليت تفرض على األعضاء يف حال
ّ
التخلّف عن دفع االشرتاكات؛
-1

يقرر اعتماد التعديالت التالية على الدستور:13
"املادة

3

المؤتمر
()...
 -4لكل دولة عضو صوت واحد فقط ،وليس للدولة العضو املتخلّفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة ،أن
تتمتع حبق التصويت يف املؤمتر إذا بلغ مقدار متأخراهتا ما يعادل أو يزيد عن مقدار االشرتاكات املستحقة
عليها عن السنة التقوميية السابقة السنينت التقومييتني السابقتني وشريطة أن يعادل املبلغ املذكور أعاله مليون
( )1دوالر أمريكي أو يزيد عنه .ومع ذلك للمؤمتر أن يسمح هلذه الدولة العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن
عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادهتا".
-2
13

يقرر أن يبدأ نفاذ التعديل على الفقرة  4من املادة  3من الدستور يف األول من يناير /كانون الثاين .2021
ّ
يتوسطه خط ،وإىل اإلضافات باستخدام احلروف املائلة ووضع خط حتتها
يشار إىل العبارات احملذوفة بكتابة النص ّ
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التعديالت على الفقرتين  5و 7من المادة  22والمادة
 47من الالئحة العامة للمنظمة والفقرة  7-5من المادة  5من الالئحة المالية
إ ّن املؤمتر:
إذ يالحظ أ ّن حالة السيولة للربنامج العادي للمنظمة كانت حرجة يف عام  2018نتيجة التأخريات احلاصلة يف دفع
االشرتاكات واستمرار وجود مستوى ٍ
عال من االشرتاكات غري املسددة عن السنوات املاضية وال سيما من جانب
األعضاء الذين يدفعون أكرب االشرتاكات؛
وإذ يساوره القلق إزاء تنامي منط تأخر الدول األعضاء يف تسديد االشرتاكات على حنو متزايد وتأثري هذا التأخري على
حالة السيولة يف املنظمة وعلى قدرهتا على تنفيذ برنامج العمل الذي متت املوافقة عليه؛
أيضا إزاء عدم القدرة حاليًا على التنبؤ بتوقيت حتصيل االشرتاكات من الدول األعضاء ،ما من شأنه
وإذ يساوره القلق ً
يضر بقدرة املنظمة على االقرتاض من مصادر خارجية كما أجازه قرار املؤمتر 83/14؛
أن ّ
وإذ يقر باحلاجة إىل احلفاظ على تدفق نقدي ٍ
كاف لتغطية االلتزامات وضمان تنفيذ برنامج العمل الذي متت املوافقة
ّ
عليه؛
وإذ يذ ّكر بأ ّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورهتا الثامنة بعد املائة ،وجلنة املالية يف دورهتا اخلامسة والسبعني بعد
املائة ،قد اجتمعتا يف مارس/آذار  ،2019ونظرتا يف اقرتاح التعديل وأوصتا اجمللس بتعديل الالئحة العامة للمنظمة
أقر اجمللس هذا االقرتاح يف دورته احلادية والستني بعد املائة ،من أجل تعزيز التدابري اليت تفرض على
والالئحة املالية وقد ّ
األعضاء يف حال التخلّف عن دفع االشرتاكات؛
-1

يقرر اعتماد التعديالت التالية على املادة  22من الالئحة العامة للمنظمة:14
ّ

"املادة

22

انتخاب أعضاء المجلس
()...
عضوا يف اجمللس إذا كانت االشرتاكات املالية املتأخرة عليها للمنظمة تعادل،
 -5ال جيوز أن تنتخب أي دولة ً
أو جتاوز االشرتاكات املستحقة عليها عن السنينت التقومييتني السابقتني السنة التقوميية السابقة".
()...

14

يتوسطه خط ،وإىل اإلضافات باستخدام احلروف املائلة ووضع خط حتتها
يشار إىل العبارات احملذوفة بكتابة النص ّ
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 -7يعترب عضو اجمللس مستقيالً إذا كانت االشرتاكات املالية املتأخرة عليه للمنظمة تعادل ،أو تزيد عن
االشرتاكات املستحقة عليه عن السنة التقوميية السابقة السنتني التقومييتني السابقتني ،أو إذا كان مل ميثل يف
دورتني متتاليتني للمجلس.
-2

نصها على النحو التايل:
يقرر تعديل املادة  47من الالئحة العامة للمنظمة ليصبح ّ
و ّ

"هاء -املتأخرات
المادة

47

المتأخرات
-1

ال تكون أي دولة عضو مؤهلة لرتشيح ممثل عنها النتخابه كعضو يف جلنة الربنامج و/أو جلنة املالية و/أو
جلنة الشؤون الدستورية والقانونية ،إذا كان مقدار االشرتاكات املالية املتأخرة على تلك الدولة العضو
واملستحقة للمنظمة يعادل أو يزيد عن مقدار االشرتاكات املستحقة عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني
السنة التقوميية السابقة.

-2

ال تكون أي دولة عضو مؤهلة لالنتساب إىل عضوية جلنة مشكالت السلع وجلنة مصايد األمساك وجلنة
الغابات وجلنة الزراعة أو املشاركة يف عمل هذه اللجان عمالً بالفقرتني  1و 2من املواد  29و 30و31
و ،32إذا كان مقدار االشرتاكات املالية املتأخرة على تلك الدولة العضو واملستحقة للمنظمة يعادل أو يزيد
عن مقدار االشرتاكات املستحقة عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني السنة التقوميية السابقة.

-3

يعترب أي عضو يف جلنة الربنامج أو جلنة املالية أو جلنة الشؤون الدستورية والقانونية أو اللجان الفنية املذكورة
يف الفقرة  2أعاله ،مستقيالً من عضويته يف هذه اللجان إذا كان مقدار االشرتاكات املالية املتأخرة عليه
واملستحقة للمنظمة يعادل أو يزيد عن مقدار االشرتاكات املستحقة عليه عن السنتني التقومييتني السابقتني

السنة التقوميية السابقة".

يقرر اعتماد التعديالت التالية على الالئحة املالية للمنظمة:
ّ -3
"املادة

5

تدبير األموال
()...
 7-5تظل التزامات الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني مبا يف ذلك االشرتاكات املتأخرة ،مستحقة الدفع بعمليت
االشرتاكات يف السمة اليت كانت مستحقة عنها .وألغراض حتديد فقدان حقوق التصويت يف املؤمتر ،وعدم األهلية
لالنتخاب للمجلس أو فقدان املقعد فيه حسبما توخته النصوص األساسية للمنظمة ،حتسب االشرتاكات عن السنتني
التقومييتني السابقتني السنة التقوميية السابقة بدوالرات الواليات املتحدة وحتسب أية متأخرات باليورو على أساس السعر
الذي أع ّدت على أساسه امليزانية يف سنة االشرتاك".
يقرر أن يبدأ نفاذ التعديالت املذكورة أعاله يف األول من يناير /كانون الثاين .2021
ّ -4

