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 موجز
 

  من أمساك التونة واألنواع  انوعً  16مســــــــــــــؤولة عن إدارة  (اهليئة) اهلندي هيئة مصــــــــــــــايد أمساك التونة يف احمليطإن
 ور منظمة األغذية والزراعة وتضمّ دست من 14مبوجب املادة  منشأ جهاز الشبيهة للتونة يف احمليط اهلندي. واهليئة

 .اعضوً  ابلدً  31

  حســــــــــــــب  عضــــــــــــــائها، أن تعتمد وتعدلجيوز للهيئة، بأغلبية ثلثي أ"اهليئة على أنه  من اتفاق 7-6تنّص املادة
غ الالئحة تبلّ و  الئحتها املالية شــــريطة أن تكون متســــقة مع املبادئ الواردة يف الالئحة املالية للمنظمة. االقتضــــاء

املالية وتعديالهتا للجنة املالية التابعة للمنظمة، واليت هلا ســـــــــــلطة رفض الالئحة أو التعديالت إذا ما وجدت أ�ا 
 ".املبادئ الواردة يف الالئحة املالية للمنظمةال تتسق مع 

  للهيئة (أكثر من الثلثني) الدورة الثالثة والعشرين عضًوا  31من أصل  اعضوً  24، حضر 2019ويف يونيو/حزيران
هليئة مصــــــــــــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي، واعتمدوا التعديالت أدناه على الالئحة املالية، وطلبوا من رئيس 

 إرسال هذه التعديالت إىل الالئحة املالية للمنظمة للمصادقة عليها. اهليئة
 
 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 

  ندي، الئحة املالية هليئة مصــــــــــــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلعلى اليُرجى من اللجنة مراجعة التعديالت املقرتحة
 وتقدمي التعليقات واملالحظات حسب االقتضاء. 

 
 المشورةمسودة 

 
  صـــــــــــادقت اللجنة على الالئحة المالية المعّدلة لهيئة مصـــــــــــايد أســـــــــــماك التونة في المحيط الهندي كما

 .2019يونيو/حزيران  المنعقدة فياعتمدتها الهيئة في دورتها الثالثة والعشرين 
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 معلومات أساسية
 
من أمساك التونة واألنواع الشبيهة للتونة  انوعً  16هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي مسؤولة عن إدارة إن  -1

 .اعضوً  ابلدً  31من دستور منظمة األغذية والزراعة وتضّم  14واهليئة جهاز منشأ مبوجب املادة يف احمليط اهلندي. 
 
يف دورهتا اخلامســــــة عشــــــرة بتشــــــكيل جمموعة عمل للبدء بالعمل على  وأوصــــــت جلنة دائمة معنية باإلدارة واملالية -2

ادرة عن اســــتعراض مع التوصــــيات الصــــ امتاشــــيً مصــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي،  اســــتبدال الالئحة املالية احلالية هليئة
 األداء الثاين للهيئة.

 
تها بأغلبية ثلثي أعضــــــــــــــائها، أن تعتمد وتعدل الئحجيوز للهيئة، "اهليئة على أنه  اتفاقمن  7-6املادة  وتنصّ  -3

يالهتا للجنة املالية غ الالئحة املالية وتعدوتبلّ  املالية شــــريطة أن تكون متســــقة مع املبادئ الواردة يف الالئحة املالية للمنظمة.
ة يف الالئحة بادئ الواردالتابعة للمنظمة، واليت هلا ســـــــلطة رفض الالئحة أو التعديالت إذا ما وجدت أ�ا ال تتســـــــق مع امل

 "املالية للمنظمة.
 
للهيئة (أكثر من الثلثني) الدورة الثالثة والعشرين  اعضوً  31من أصل  اعضوً  24، حضر 2019ويف يونيو/حزيران  -4

وطلبوا من ، ألولا هليئة مصــــــــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي، واعتمدوا التعديالت على الالئحة املالية الواردة يف امللحق
 رئيس اهليئة إرسال هذه التعديالت إىل الالئحة املالية للمنظمة للمصادقة عليها.

 
الشــــــــــفافية وتضــــــــــّم  من اوقد عّززت هيئة مصــــــــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي الالئحة املالية حبيث توفّر مزيدً  -5

ملّخص لبعض التعديالت اإلطارية احلرجة  ممارســــــــــات تســــــــــتخدمها منظمات إقليمية أخرى ملصــــــــــايد األمساك. ويرد أدناه
 املقرتحة لالئحة املالية للهيئة.

 
 رأس املال العامل

 
تتمتع مجيع املنظمات اإلقليمية ملصـــــــــــايد أمساك التونة، باســـــــــــتثناء هيئة مصـــــــــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي،  -6

لغ الواجب اات ســـــليمة يف األعمال، لوائح حتّدد املبباحتياطات رأمسالية كبرية، كما أن ملعظمها، من خالل اعتماد ممارســـــ
إنشاء صندوق لرأمسال عامل بقيمة مليون دوالر  2015يف احلسابات التشغيلية للمنظمات. واقرتحت األمانة عام  احفظه

 أمريكي.
 
مليون  من بأكثر ا، راكمت اهليئة فائضـــــــً بشـــــــكل رئيســـــــي املوظفني يف أمانة اهليئة توظيفإىل تأخريات يف  اونظرً  -7

ميثل هذا  س املال العامل. وقدحتويل هذا الفائض إىل صــــــــــــــندوق لرأدوالر أمريكي يف الســــــــــــــنوات القليلة األخرية. ويُقرتح 
مقابل املســامهات املقّررة غري املدفوعة ويضــمن اســتمرار عمليات املنظمة. وجتدر اإلشــارة إىل أنه وعلى  االصــندوق احتياطيً 

، ، اسُتخدمت االعتمادات الفائضة هلذه الغايةيف الوقت احلاضر رأمسال عامل داخل اهليئةصندوق ل عدم وجودالرغم من 
أي كاحتياطي. ومع إنشــــــاء صــــــندوق رأس املال العامل، ســــــوف تكون هذه العملية أكثر شــــــفافيًة، وســــــتكون اهليئة أكثر 
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ســاعدة دعم املشــاريع اليت تكون مباســتخدام الصــندوق ل ااســرتاتيجية من حيث وجهة اســتخدام هذه األموال. وميكن أيضًــ 
اجلهات املاحنة واليت تتماشــــى مع توصــــيات اهليئة. إمنا ال ينبغي تفســــري إنشــــاء صــــندوق لرأس املال العامل على أنه وســــيلة 

 لتفادي دفع املسامهات املقررة.
 

 استعراض منتصف املدة
 
لميزانية يف منتصـــف الســـنة التقوميية/املالية، يُقرتح إجراء اســـتعراض منتصـــف املدة ل اإىل أن اهليئة جتتمع حاليً  انظرً  -8

ني أن امليزانية اإلمجالية لهيئة. ويف حلاملتفق عليها لذلك العام من أجل حتسني شفافية عملية امليزانية واملمارسات احملاسبية 
ح لألمانة ملنتصــــف املدة للميزانية الســــنوية ســــوف يســــم ااضــــً (وبالتايل املســــامهات) لذلك العام احملدد لن تتغري، فإن اســــتعر 

 اقرتاح تعـــــديالت و/أو تغيريات على امليزانيـــــة املصــــــــــــــــــادق عليهـــــا، وتوفري املعلومـــــات لألطراف املتعـــــاقـــــدة بشــــــــــــــــــأن بـــــ
 مع الالئحة املالية ذات الصلة. امتاشيً نّفذهتا استجابًة لظروف غري متوقعة، قد أي تعديالت تكون 

 
عدم معرفة  إىل اما يكون من الصـــــــــــــعب تقدير بعض اخلطوط يف امليزانية مثل االجتماعات والســـــــــــــفر نظرً  اوغالبً  -9

تمتع مبرونة ميزانية إمجالية ســــــــنوية، كما أن األمانة ت اموعد انعقاد االجتماعات حني يتم اقرتاح امليزانية. وتعتمد اهليئة حاليً 
تغيريات يف امليزانية بعد  بإجراء تفويضد هذا النقل حبيث جيوز للهيئة الضــــــــــــــمن امليزانية. ويُقرتح حتدي بني األبوابللنقل 

امليزانية  تغيريات تقرتحها األمانة. وهذا قد حيّسن شفافية املصروفات يف ةاستعراض منتصف املدة، مع األخذ يف االعتبار أي
 ويضمن بأن تتماشى مصروفات امليزانية مع توصية اهليئة.
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 األول الملحق
 

 الالئحة المالية لهيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي
 

على بالنص الذي يتوّسطه خط و  لمائلا بالخط العريضوتلك احملذوفة يف النسخة األصلية لالئحة املالية  على العبارات املضافةترد يف اجلدول أدناه الالئحة املالية األصلية واملعّدلة. ويُلقى الضوء 
 التوايل.

 
 االنطباق -املادة األوىل

 
 هليئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلنديحتكم هذه الالئحة اإلدارة املالية  -1
 

 ال تغيري
 

تنطبق الالئحة املالية واإلجراءات اخلاصــة باملنظمة على أنشــطة اهليئة يف املســائل اليت ال  -2
 تغطيها هذه الالئحة.

 

 ال تغيري
 

 
 الفرتة املالية -2 املادة

 
 .تكون الفرتة املالية سنة تقوميية واحدة

 
 31يناير/كانون الثاني وتنتهي في  1تبدأ في ، املالية ســــــــــــــنة تقوميية واحدةتكون الفرتة 

 .بالنسبة إلى التاريخين اديسمبر/كانون األول، ضمنً 
 

 
 امليزانية -3املادة 

 
على  اومً وُتوزّع على مجيع أعضــــــــــــاء اهليئة قبل ســــــــــــتني ي يُعد أمني اهليئة تقديرات امليزانية -1

 كل دورة عادية.  بداية من األقلّ 
 

ـــــغيلية ل تقديرات امليزانيةللهيئة  يالتنفيذاألمني  يُعدّ  -1 ـ ـ ـ ـ ــــنة الحالية الميزانية التشــ ـ ـ ـ ـ ـ لســ
تالية وما بعدها نة ال ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــروع الميزانية للســ ـ ـ ـ ـ قدةاألطراف المت، وُتوزّع على مجيع ومشــ  عا

 كل دورة عادية.  بدايةمن  على األقلّ  ا(األعضاء) يف اهليئة قبل ستني يومً 
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تشـــمل تقديرات امليزانية اإليرادات واملصـــروفات للفرتة املالية اخلاصـــة هبا، وتُقدَّم بالدوالر  -2
 األمريكي.

 

ـــنة الحالية تشــــــمل -2 ـــغيلية للســ ـــنة التالية وما ب الميزانية التشــ ـــروع الميزانية للســ عدها ومشــ
دوالر الواليات املتحدة م بة اخلاصـــــة هبا، وتُقدَّ اإليرادات واملصـــــروفات للفرتة املالي تقديرات امليزانية

 (الدوالر األمريكي).
 

املعلومات  صـــــــــــــيالتتف ينبغي أن تعكس تقديرات امليزانية برنامج العمل للفرتة املالية مع -3
والبيانات املالئمة، وأن تتضــــــــــــــمن برنامج العمل واملعلومات األخرى، واملالحق أو البيانات 

 .التفسريية حسبما تطلبه اهليئة

لسنة التالية ومشروع الميزانية ل الميزانية التشغيلية للسنة الحالية تعكس ينبغي أن -3
ملعلومات والبيانات ا تفصــــــــيالت برنامج العمل للفرتة املالية مع تقديرات امليزانية وما بعدها

املالئمة، وأن تتضــــــمن برنامج العمل واملعلومات األخرى، واملالحق أو البيانات التفســــــريية 
 .يئةحسبما تطلبه اهل

 
 تشمل امليزانية: -4
شــــار إليها يف الفقرة  )أ(

ُ
 يف باالشــــرتاكات العادية لألعضــــاء واملتصــــلة 5امليزانية اإلدارية امل

من االتفاق بشـــــأن إنشـــــاء هيئة مصـــــايد أمساك  1-13الواجبة التســـــديد مبوجب املادة  اهليئة
لة على ميزانية اهليئة مبوجب من  4و 3لفقرتني ا التونة يف احمليط اهلندي، واملصــــــــــــــروفات احملمَّ

بطريقة مالئمة املصــــــــــــــروفات اليت تتحملها املنظمة مبوجب  اإلدارية : تعكس امليزانية8املادة 
 ؛8من املادة  3الفقرة 

 

 تشمل امليزانية: -4

شـــــــــــار إليها يف الفقرة (أ) 
ُ
لألطراف  واملتصـــــــــــلة باالشـــــــــــرتاكات العادية 5امليزانية اإلدارية امل

من االتفاق بشــــأن  1-13الواجبة التســــديد مبوجب املادة  يف اهليئة )لألعضــــاء( المتعاقدة
حملمَّلة على ا ، واملصــــــــروفات)االتفاق( اهلنديإنشــــــــاء هيئة مصــــــــايد أمساك التونة يف احمليط 

بطريقــة مالئمــة  اإلداريــة : تعكس امليزانيــة8من املــادة  4و 3الفقرتني  ميزانيــة اهليئــة مبوجــب
 ؛8من املادة  3املصروفات اليت تتحملها املنظمة مبوجب الفقرة 

 املساعدة امليزانيات اخلاصة املتصلة باألموال املتاحة خالل الفرتة املالية من اهلبات وأشكال (ب)
 . 13من املادة  6واألفراد ومصادر أخرى مبوجب الفقرة نظماتاملألخرى والواردة من ا
 

 7ا في الفقرة المشــار إليه املاليةاملتصــلة باألموال املتاحة خالل الفرتة امليزانيات اخلاصــة  (ب)
 املساعدة من اهلبات وأشكال. المتصلة بالميزانيات الخاصة المقترحة من األمين التنفيذي

 . 13من املادة  6األفراد ومصادر أخرى مبوجب الفقرة نظماتاملألخرى والواردة من ا
 

 (ج) جديدةفقرة  
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لة باألموال  6من المادة  1الحســـابات االئتمانية المشـــار إليها في الفقرة (ج)  المتصـــ
ـــــكال ـ ـــــاعدة المتاحة خالل الفترة المالية من الهبات وأشــ ـ من  والواردةألخرى ا المســ

  األخرى واألفراد ومصادر المنظمات
 

 :للفرتة املالية أحكاماً  تتصل مبا يلي اإلدارية وتشمل امليزانية -5
 

 نســـــبةاوي يســـــاملنظمة مبا  تكاليف لتغطية مبلغ ذلك يف مبا ،املصـــــروفات اإلدارية -
 .يف املائة من إمجايل ميزانية اهليئة 5.4

وجيوز عرض التقديرات يف إطار هذا الباب يف جمموع  .مصـــــــروفات أنشـــــــطة اهليئة -
عليها  ُيواَفقوســـــــ معّني  مشـــــــروعلكن ســـــــُتعد تقديرات تفصـــــــيلية لكل  فقط مفرد

  تفاصيل تكميلية" يف امليزانية اإلدارية." باعتبارها
 ات الطارئةصروفامل -

 

 :للفرتة املالية أحكاماً  تتصل مبا يلي اإلدارية تشمل امليزانية -5
 

دمة المشـــاريع خ املنظمة تكاليف لتغطية مبلغ ذلك يف مبا ،املصـــروفات اإلدارية -
 .يف املائة من إمجايل ميزانية اهليئة 5.4 نسبةيساوي مبا  المتعلقة بالمنظمة

يف جمموع  البابوجيوز عرض التقديرات يف إطار هذا . مصــروفات أنشــطة اهليئةو  -
عليها  ســــــُيواَفقو  معّني  مشــــــروعلكن ســــــُتعد تقديرات تفصــــــيلية لكل  فقط مفرد

 تفاصيل تكميلية" يف امليزانية اإلدارية." باعتبارها
 يةالتي تغطي المصروفات التي تتجاوز التكاليف التشغيلاملصروفات الطارئة  -
  .4 من المادة 5رأس المال العامل كما تنص عليه الفقرة  -

 
 مالئمة. اهليئة عتربهات اليت تالمع التعدي اإلداريةتعتمد اهليئة امليزانية  -6
 

ع م اإلداريـــة وتعتمـــدهـــا اهليئـــةامليزانيـــة  تنظر اللجنـــة الـــدائمـــة للمـــاليـــة واإلدارة في -6
 مالئمة. اهليئةتعتربها  عتبرتُ ت اليت الالتعدي

 
ــــنة الحالية وتنظر فيه تُعّد  -7فقرة جديدة   ـ ـ ـ ــــــف المدة للســ ـ ـــــتعراض منتصــ ـ ـ األمانة اســ

 .داتالهيئة بما يعكس أي تغيير في االعتما دائمة للمالية واإلدارة، وتعتمدهاللجنة ال
 

 .االقتضاء حسب جيوز للهيئة أن تعتمد ميزانيات خاصة يف ظروف استثنائية -7 فقرة قدمية
 

ة يف ميزانيات خاصــــة وأن تعتمدها اهليئ لألمين التنفيذي أن يقترحجيوز  -8 فقرة جديدة
سق معو. االقتضاءروف استثنائية حسب ظ  تُعد اقتراحات الميزانية الخاصة بشكل مّت

ـــــة  ـ ـ ـ ـ ية الخاصــ ـــــادق عليها. وتنطبق أحكام هذه الالئحة على الميزان ـ ـ ـ ـ ية المصــ الميزان
 المقترحة قدر اإلمكان.
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 امليزانية اإلدارية للهيئة على جلنة املالية التابعة للمنظمة لإلحاطة.تُعرض  -8 فقرة قدمية

 
لمنظمة  منظمـةللتُعرض امليزانيـة اإلداريـة للهيئـة على جلنـة املـاليـة التـابعـة  -9 فقرة جـديـدة

 لإلحاطة. األغذية والزراعة
 

 االعتمادات -4املادة 
 

بتحّمل االلتزامات  ةهيئلل ااخلاصــــة هبا تفويضــــً ، تُعَتَرب االعتمادات اتعد اعتماد امليزانيب -1
 .مدفوعات لألغراض اليت من أجلها أُقرَّت االعتمادات ويف حدود املبالغ املعتمدة وسداد

 

 ال تغيري

يف حال الطوارئ، تكون اهليئة مفّوضــة بقبول مســامهات إضــافية من عضــو أو أعضــاء و  -2
 مصــــــــروفات مقابل إجراءات طارئة ّمت توفرييف اهليئة، أو هبات من مصــــــــادر أخرى، وحتّمل 

ل هبذه املســـــــــــــامهات أو اهلبات  .هلا اهذه املســـــــــــــامهات أو اهلبات حتديدً  ويُرَفع تقرير مفصـــــــــــــّ
 واملصروفات إىل اهليئة يف دورهتا التالية.

 

ـــــورة رئيس، يف حال الطوارئو  -2 ـ  اة مفّوضـــــــــً اهليئ يكون األمين التنفيذي، بناًء على مشــ
اهليئة،  يف )أعضاء( أطراف متعاقدةأو  )عضو( طرف متعاقد بقبول مسامهات إضافية من

ّمت توفري هذه  طارئةأو هبات من مصــــــــــــــادر أخرى، وحتّمل مصــــــــــــــروفات مقابل إجراءات 
ويُرَفع تقرير مفّصل هبذه املسامهات أو اهلبات واملصروفات  .هلا ااملسامهات أو اهلبات حتديدً 

 التالية. العادية هتاإىل اهليئة يف دور 
 

لغى أية التزامات غري مصــــــــــــــّفاة من ســــــــــــــنة ســــــــــــــابقة، أو عندما تظل هذه االلتزامات تُ  -3
 مستحقة، تُنَقل لُتصرف يف إطار اعتمادات حالية.

 

 ال تغيري

 ة منبناًء على توصــــي 5-3باملادة  عمًال  بني األبواب عمليات نقلجيوز للهيئة أن جتري  -4
 .اهليئة أمني

 

توصــــــــــــــية بناًء على  5.3باملادة  عمًال  عمليات نقل بني األبوابوجيوز للهيئة أن جتري  -4
 .من أمني اهليئة

 )قوسين مربعينسوف تحدد الهيئة النسب المئوية الواردة بين (
] في المــائــة من االعتمــادات بين 15ويمكن لألمين التنفيــذي أن يجيز نقــل حتى [

من هــذه الالئحــة، بعــد موافقــة رئيس  5-3البنود الفرعيــة كمــا هو محــدد في المــادة 
ـــــف المدة. ويمكن أن يجيز األمين التنفيذي نقل حتى  ـــــتعراض منتصــ الهيئة وحتى اســ
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ــــــف المدة. وُيرفع تقرير بكل 10[ ـ ـــــتعراض منتصــ ـ ـ ] في المائة من االعتمادات بعد اســ
 إلى الهيئة في دورتها العادية التالية. ل هذهعمليات النق

 
 5فقرة جديدة  

ُتنشــئ الهيئة صــندوق لرأســمال عامل من أجل تأمين المصــروفات التشــغيلية قبل  -5
ة هذا الصندوق من االعتمادات الفائض وتتم تغذيةاستالم األموال من أعضاء الهيئة. 

ـــــع نظام داخلي  ـ ـ ـــــنوات. وتنظر الهيئة في إمكانية وضـ ـ ـ التي جرت مراكمتها خالل السـ
آلية لتمويل الصـــــندوق في حال لم  لعمل صـــــندوق رأس المال العامل على أن يضـــــّم 
ر األطراف المتعاقدة األموال المتاحة في صــــندوق  تتوفر اعتمادات فائضــــة. وال تفســــّ

 لمال العامل على أنها وسيلة لتفادي تسديد االشتراكات.رأس ا
 

 توفري األموال -5املادة 
 

 اّددة وفقً اهليئة احملّددة واملســـ يف عضـــاءاألُمتوَّل اعتمادات امليزانية اإلدارية من مســـامهات  -1
االتفاق. ويف انتظار تلّقي املســـــــامهات الســـــــنوية، جيوز  من 13من املادة  4و 3و 1للفقرات 

  امليزانية اإلدارية.يف املخصصالرصيد غري املصروفات املدَرجة يف امليزانية من  متويلللهيئة 

  ما يلي: ُمتوَّل اعتمادات امليزانية اإلدارية من -1
 1لفقرات ل ااهليئة احملّددة واملســــّددة وفقً  يف )عضــــاءاأل( األطراف المتعاقدة مســــامهات (أ)
مين لأل االتفاق. ويف انتظار تلّقي املســــــــــــــامهات الســــــــــــــنوية، جيوز من 13من املادة  4و 3و

أو أي مصــروفات أخرى  ،املدَرجة يف امليزانية التشــغيلية املصــروفات متويل للهيئة التنفيذي
يف  صاملخصالرصيد غري من  ؛قد تصادق عليها الهيئة، من صندوق رأس المال العامل

 ؛امليزانية اإلدارية
 متعاقدةغير ال المتعاونة األعضاء، واألطراف(ب) المساهمات الطوعية التي يقوم بها 

 أخرى؛  أجهزةفي الهيئة أو 
 لهيئة أو قد تتلقاها الهيئة.مستحقًة ل (ج) أموال أخرى قد تصبح
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يف ما  مزاماهتاهليئة بالت يف عضـــــــــــاءاألوقبل بداية كل ســـــــــــنة تقوميية، يقوم األمني بإعالم  -2
 .خيّص املسامهات السنوية يف امليزانية

ية وقبــل بــدايــة كــل ســــــــــــــنــة تقومييــة، -2 ي يقوم األمني، إثر اعتماد الميزان بــإعالم  ذيالتنف
 اهليئة بالتزاماهتا يف ما خيّص املســـــــــامهات الســـــــــنوية يف يف )عضـــــــــاءاأل( األطراف المتعاقدة

 .باإلضافة إلى أي متأخرات يكون قد تكّبدها األعضاء، امليزانية
 

م تبليغ من تســــــــلّ  اتســــــــتحق املســــــــامهات وتصــــــــبح واجبة الدفع كاملة خالل ثالثني يومً  -3
أعاله، أو ابتداًء من اليوم األول للســـنة التقوميية املتعلقة  2-5األمني املشـــار إليه يف الالئحة 
يناير/كانون الثاين من الســـــــنة التقوميية التالية، يُعَتَرب الرصـــــــيد  1هبا، أيهما أبعد. وابتداًء من 

 .ملدة سنة كاملة االذي مل يُدَفع من هذه املسامهات متأخرً 
 

 ّمت تعديلها ونقلها إىل امللحق.
 

ب وفقً وتُقدَّر امل -4 للخطة  اســـامهات الســـنوية يف امليزانية اإلدارية بالدوالر األمريكي وُحتَتســـَ
ر وتـُـدفع املســـــــــــــــامهــات بــالــدوال ال يتجزأ منهــا. اواليت تشــــــــــــــكــل جزءً  امللحقــة هبــذه الالئحــة

 مل حتّدد اهليئة خالف ذلك. ااألمريكي، م
 

 ال تغيري

من  3 ةقر الف ألحكام اجديد أن يدفع مســـــــــامهًة إىل امليزانية وفقً  عضـــــــــويتعني على أي  -5
من االتفاق للفرتة املالية اليت تصــــــــــــــبح فيها عضــــــــــــــويته نافذة املفعول، وتبدأ هذه 31املادة 

 .املسامهة يف الفصل الذي مت فيه اكتساب العضوية
 

 ألحكام اقً امليزانية وفجديد أن يدفع مسامهًة إىل  )عضو( طرف متعاقديتعني على أي  -5
من االتفاق للفرتة املالية اليت تصــــــــــــبح فيها عضــــــــــــويته نافذة املفعول، 31من املادة  3 ةالفقر 

 .وتبدأ هذه املسامهة يف الفصل الذي مت فيه اكتساب العضوية
 

 6فقرة جديدة  

ئة في كل دورة عادية لها عن جمع األموال ايرفع األمين التنفيذي تقريرً  -6  إلى الهي
ــــاء الهيئة،  ـ ـ ـ ـــــاهمات طوعية، أو أي إيرادات أخرى يتم تلقيها، وأي  وأيمن أعضـ ـ ـ مسـ

 من صندوق رأس المال العامل. سلف مقدمة
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 ألموالا -6املادة 

 حســاب يف ليت يتم تلقيهاوأشــكال املســاعدة األخرى ا باتودع مجيع االشــرتاكات واهلت -1
 لالئحة املالية للمنظمة. اوفقً  للمنظمة أمانة يديره املدير العام

 

لقيها ليت يتم توأشـــكال املســـاعدة األخرى ا باتودع مجيع االشـــرتاكات واهلت يمكن أن -1
ـــــادر أخرى بموجب الفقرة  ـ يف  من االتفاق 13من المادة  6من منظمات، وأفراد ومصــ

 لالئحة املالية للمنظمة. اوفقً  للمنظمة حساب أمانة يديره املدير العام
 

 2فقرة جديدة  

تقوم الهيئة بتحديد غاية وحدود كل حســــاب أمانة، وحســــاب احتياطي وحســــاب  -2
 خاص بشكل واضح.

  
شــــــــــــــار إليه يف املادة  -2 فقرة قدمية

ُ
، حتتفظ املنظمة 1-6يف ما يتعلق حبســــــــــــــاب األمانة امل

 التالية: باحلسابات

درج فيـــــــه مبـــــــالغ مجيع املســــــــــــــــــــامهـــــــات املـــــــدفوعـــــــة مبوجـــــــب 2-1  حســــــــــــــــــــاب عـــــــام تـــــــُ
اليت ُتدفع منها مجيع املصــــروفات اليت ُختصــــم من املبالغ  ،من االتفاق 13من املادة  1الفقرة 

 املخصصة للميزانية اإلدارية السنوية؛
أي حســابات إضــافية حســب املقتضــى ُتدرَج فيها املســامهات اإلضــافية مبوجب املادة  2-2
 ، اليت ُتدَفع منها مجيع املصروفات ذات الصلة.4-2
 

شــــــــار إليه يف املادة  -3 فقرة جديدة
ُ
 املنظمة، حتتفظ 1-6يف ما يتعلق حبســــــــاب األمانة امل

 التالية: باحلسابات منظمة األغذية والزراعة

درج فيــــــه مبــــــالغ مجيع املســـــــــــــــــــامهــــــات املــــــدفوعــــــة مبوجــــــب 3-1  حســـــــــــــــــــاب عــــــام تــــــُ
اليت ُتدفع منها مجيع املصـــروفات اليت ُختصـــم من املبالغ  ،من االتفاق 13من املادة  1الفقرة 

 املخصصة للميزانية اإلدارية السنوية؛
أي حســابات إضــافية حســب املقتضــى ُتدرَج فيها املســامهات اإلضــافية مبوجب املادة  3-2
 ، اليت ُتدَفع منها مجيع املصروفات ذات الصلة.4-2
 

ى يشــــير فيه إلى حالة حســــاب األمانة إل االتنفيذي تقريرً  يقّدم األمين -4فقرة جديدة  
  الهيئة في كل دورة عادية لها.
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 7املادة 

 .6من املادة  7مع الفقرة  امتاشيً جيوز للهيئة تعديل هذه الالئحة 
 

 ال تغيري

 
 امللحق

 خطة احتساب االشرتاكات يف امليزانية اإلدارية للهيئة

ألطراف ايف املائة من إمجايل ميزانية اهليئة بالتســـــــــــاوي بني مجيع  10تُقســـــــــــم نســـــــــــبة  -1 يف املائة من إمجايل ميزانية اهليئة بالتساوي بني مجيع األعضاء. 10تُقسم نسبة  -1
 .)األعضاء( المتعاقدة

 
 

يف املائة من إمجايل ميزانية اهليئة بالتســـاوي بني األعضـــاء الذين يقومون  10تُقســـم نســـبة  -2
 ات صيد يف املنطقة واليت تستهدف األنواع املشمولة يف اهليئة.بعملي

 لمتعاقدةاألطراف ايف املائة من إمجايل ميزانية اهليئة بالتســــاوي بني  10تُقســــم نســــبة  -2
في  منطقة اختصاص هيئة مصايد أسماك التونةاليت تقوم بعمليات صيد يف  )األعضاء(

ة في الفقرة للفترة المحددواليت تســــتهدف األنواع املشــــمولة يف اهليئة،  المحيط الهندي
 أدناه. 4
 

يف املائة من إمجايل امليزانية لألعضاء على أساس الناتج احمللي اإلمجايل  40ُختصص نسية  -3
 اتلول الســــــــنة اليت تكون املســــــــامهللفرد الواحد للســــــــنة التقوميية، قبل ثالث ســــــــنوات من ح

للحالة االقتصــــــادية لألعضــــــاء مبوجب تصــــــنيف البنك الدويل على  امتصــــــلًة هبا، مرّجحًة وفقً 
دخل احلدود الدنيا للتصـــــــــــــنيف: يتم ترجيح األعضـــــــــــــاء ذوي البالتغيري يف  االنحو التايل ورهنً 

واألعضـــــــــــــاء ذوي الدخل  2؛ واألعضـــــــــــــاء ذوي الدخل املتوســـــــــــــط باملعامل 8املرتفع مبعامل 
 املنخفض باملعامل صفر.

على  )لألعضــــاء( لألطراف المتعاقدةيف املائة من إمجايل امليزانية  04ُختصــــص نســــية  -3
الدخل الوطني اإلجمالي (للفرد الواحد، بطريقة أطلس  الناتج احمللي اإلمجايلأســـــــــــــاس 
ّجل قبل األمريكي الحالية للدوالر(بالقيمة  من انعقاد الدورة العادية  ايومً  60) كما سـُ

ول الســنة لللســنة التقوميية، قبل ثالث ســنوات من ح الجتماع الهيئة في الســنة الحالية)
 المتعاقدة لألطرافللحالة االقتصــــــادية  امتصــــــلًة هبا، مرّجحًة وفقً  اليت تكون املســــــامهات

 احلدود الدنيا  يفبالتغيري امبوجب تصنيف البنك الدويل على النحو التايل ورهنً  )لألعضاء(
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في  عّينم(حين ال يكون الدخل الوطني اإلجمالي لطرف متعاقد (لعضــــو) للتصــــــنيف 
 :البنك الدولي، ُتستخدم قيمة السنة السابقة)

 ؛ 8الدخل املرتفع مبعامل  ذات )األعضاء( األطراف المتعاقدةيتم ترجيح  (أ)
 ؛2الدخل املتوسط مبعامل  ذات )األعضاء( األطراف المتعاقدةو (ب)
 الدخل املنخفض مبعامل صفر. ذات )األعضاء( األطراف المتعاقدةو (ج)

 
 

د لديهم لنسبة متوسط الصي ايف املائة من إمجايل امليزانية لألعضاء وفقً  40ُختصص نسبة  -4
من العام الذي يقع قبل مخس ســــــــــــنوات من العام الذي  ايف الســــــــــــنوات التقوميية الثالث بدءً 

عضاء . يكون معامل الدول األالتنموييعكس وضعهم به، مرّجحًة مبعامل  مسامهاهتمتتصل 
، يف حني يكون 1يف منظمــة التعــاون والتنميــة يف اجملــال االقتصـــــــــــــــادي ويف االحتــاد األورويب 

 مس.املعامل بالنسبة إىل األعضاء اآلخرين هو اخلُ 

 اوفقً  )لألعضاء( لألطراف المتعاقدةيف املائة من إمجايل امليزانية  40ُختصص نسبة  -4
ميية الثالث يف السنوات التقو  (مقّربًة إلى أقرب طن صحيح) النسبة متوسط الصيد لديه

، مرّجحًة به مسامهاهتممن العام الذي يقع قبل مخس سنوات من العام الذي تتصل  ابدءً 
معامل الدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية  . يكونالتنموييعكس وضعهم مبعامل 

 األطراف ، يف حني يكون املعامل بالنسبة إىل1يف اجملال االقتصادي ويف االحتاد األورويب 
 مس.هو اخلُ  األخرى )األعضاء( المتعاقدة

 
دفع كاملة لتســــتحق املســــامهات وتصــــبح واجبة االقدمية (نُقلت إىل هذا امللحق).  3-5املادة 

عاله، أو ابتداًء من أ 2 -5من تســـــــــّلم تبليغ األمني املشـــــــــار إليه يف الالئحة  ايومً  03خالل 
يناير/كانون الثاين من  1لســــــــنة التقوميية املتعلقة هبا، أيهما أبعد. وابتداًء من من االيوم األول 

ملدة ســــــــنة   االســــــــنة التقوميية التالية، يُعَتَرب الرصــــــــيد الذي مل يُدَفع من هذه املســــــــامهات متأخرً 
 كاملة.

 

 )معقوفني اجلديدة (تقرر اهليئة املواعيد الواردة بني قوسني 5املادة 
بأقرب وقت ممكن وكحد أقصــــى  تســــتحق املســــامهات وتصــــبح واجبة الدفع كاملة -5

 -5من تســــــــــــــّلم تبليغ األمني املشــــــــــــــار إليه يف الالئحة  اخالل ثالثني يومً  في [التاريخ]
 . وابتداًء منأيهما أبعدلســـــــنة التقوميية املتعلقة هبا، من ا أعاله، أو ابتداًء من اليوم األول2

من الســــــــنة  يناير/كانون الثاين 1 ســــــــنة التقوميية اليت تتعلق هبا املســــــــامهاتيف ال [التاريخ]
 ملدة سنة كاملة. ا، يُعَتَرب الرصيد الذي مل يُدَفع من هذه املسامهات متأخرً التقوميية التالية
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