
CCLM 113/3 September 2021 
 

 

 www.fao.org ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة
NG759/A 

A 

 

 والقانونية الدستورية الشؤون نةجل

 الدورة الثالثة عشرة بعد املائة

 2021أكتوبر/تشرين األول  27-25، اروم

 إعادة املؤمتر حقوق التصويت
 عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة املتخّلفةللدول األعضاء 

 
 مقدمة - أوًال 

إجراء استعراض شامل لعملية إعادة حقوق " 2021يف يونيو/حزيران  املنعقدة طلب املؤمتر يف دورته الثانية واألربعني -1
تنظر فيه األجهزة الرائســــية املعنية، مبا يف ذلك جلنة الشــــؤون الدســــتورية كي ل اليت لديها متأّخراتالتصــــويت للدول األعضــــاء 

 1".عملية تشاور غري رمسية يقودها الرئيس املستقل للمجلس مع رؤساء اجملموعات اإلقليمية ونواهبم والقانونية، بدعم من

من  34(أ) من املادة  7وتندرج دراســــــة هذه املســــــألة من جانب اللجنة ضــــــمن والية هذه األخرية مبوجب الفقرة  -2
 الالئحة العامة للمنظمة.

 " هي إشارة إىل الالئحة العامة للمنظمة.الالئحةاإلشارة إىل "وما مل حيدد خالف ذلك يف هذه الوثيقة، فإن  -3

 اإلطار القانوين - اثنًيا

من دســــــتور املنظمة، تُلزم كل دولة عضــــــو قانوً� بدفع اشــــــرتاكاهتا الســــــنوية للمنظمة  18من املادة  2مبوجب الفقرة  -4
ا  جلـــدول االشــــــــــــــرتاكـــات الـــذي يقرّه املؤمتر). املســــــــــــــتحقـــة عليهـــا يف امليزانيـــة وفق النســـــــــــــــــب اليت حيـــّددهـــا املؤمتر (أي طبقـــً

على أن إحدى وظائف املدير العام تتمثل يف مطالبة الدول األعضـــــــــــــــاء بدفع االشــــــــــــــرتاكات  38من املادة  2وتنّص الفقرة 
 وحتصــــــــــيلها منها، وبتقدمي تقرير عن ذلك. وتوضــــــــــح الالئحة املالية أنه ينبغي للمدير العام يف بداية كل ســــــــــنة تقوميية، إبالغ

وتستحق هذه االشرتاكات وتصبح واجبة الدفع ابلكامل  2الدول األعضاء ابلتزاماهتا املتعلقة ابالشرتاكات السنوية يف امليزانية.
كان أبعد.   يوًما من اســــــــتالم إشــــــــعار املدير العام، أو ابتداًء من اليوم األول من الســــــــنة التقوميية املتعلقة هبا، أيّهما 30خالل 

                                                      
 . REP/2021Cمن الوثيقة  25الفقرة   1
 من الالئحة املالية. 4-5الفقرة الفرعية (أ) من املادة   2
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اليت مل تســدد بعد من هذه االشــرتاكات  األرصــدةمن يناير/كانون الثاين من الســنة التقوميية التالية، تُعترب  وابتداًء من األول
 3متأخرة لسنة واحدة.

لكل دولة عضو صوت واحد فقط، وليس للدولة العضو من الدستور على ما يلي: " 3من املادة  4تنّص الفقرة و  -5
للمنظمة أن تتمتع حبق التصـــــــــويت يف املؤمتر إذا بلغ مقدار متأّخراهتا ما يعادل أو يزيد املتخّلفة عن دفع اشـــــــــرتاكاهتا املالية 

للمؤمتر أن يســمح هلذه الدولة  جيوز عن مقدار االشــرتاكات املســتحقة عليها عن الســنتني التقومييتني الســابقتني. ومع ذلك
تايل، تفقد الدول األعضـــــاء اليت ابل إرادهتا".العضـــــو ابلتصـــــويت إذا اقتنع أبن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن 

أثناء الدورة قامت بتســــــــديد جزء منها إال إذا رات عند افتتاح دورة املؤمتر، حقها يف التصــــــــويت تلقائًيا متأخّ  تتوّجب عليها
د مثل هذه احلاالت من الدستور. وتقو  3من املادة  4متأخراهتا إىل ما دون العتبة املستهدفة احملددة يف الفقرة  مقدار لتقليل

 ب موافقة إضافية من جانب املؤمتر.تطلّ ت، وال تلقائًيا إىل إعادة حقوق التصويت

يف ما يتعّلق ابلطلبات الواردة  10من املادة  1ويتلقى املؤمتر توصــــــــــــــيات من اللجنة العامة املنشـــــــــــــــأة مبوجب الفقرة  -6
رئيس املؤمتر ونوابه ومن ســـبع دول أعضـــاء ينتخبها املؤمتر مبوجب املادة إلعادة حقوق التصـــويت. وتتأّلف اللجنة العامة من "

الدول األعضـــــــــــاء الســـــــــــبع من إحدى املناطق اجلغرافية اليت حيددها املؤمتر ألغراض  هذه انتخاب كل دولة من ". ويتم عادةً 7
رئيس اجمللس واملدير العام  نصــــــــــــــيبملاالنتخاابت  موعدوإعالن  وتشــــــــــــــمل وظائف اللجنة العامة حتديد 4انتخاابت اجمللس.

تُتخذ قرارات ه ينبغي أن وتنص الالئحة العامة للمنظمة على أن 5مجلة أمور أخرى.بني وتســـــــــــــهيل ســـــــــــــري أعمال الدورة، من 
بتوافق اآلراء. وتعقد اللجنة العامة   هذه القرارات تـُّتخذ من الناحية العمليةولكنّ  6اللجنة العامة أبغلبية األصــــــــــــــوات املعطاة.

ما عدا التقارير اليت تقدم للمؤمتر، ال حترر حماضـــــــــر اللجنة العامة ما مل تقرر هذه األخرية صـــــــــراحة  ، ويف7اجتماعات خاصـــــــــة
 8خالف ذلك.

 ممارسات املنظمة املتعلقة إبعادة حقوق التصويت - اثلثًا

من الدســتور، نشــأت ممارســة  3من املادة  4يف غياب أحكام صــرحية يف النصــوص األســاســية بشــأن تنفيذ الفقرة  -7
متأّخرات  لديهاتقضـــــــــــي أبن تقدم اللجنة العامة التوصـــــــــــيات وأبن يعيد املؤمتر حقوق التصـــــــــــويت للدول األعضـــــــــــاء اليت 

 ابالستناد إىل األسس التالية:

متأّخرات أن تطلب احلصول على معاملة خاصة مبوجب  لديهاعضاء اليت للدول األ وزجي املعاملة اخلاصة. )أ(
 املعنية ري اللجنة العامة تقييًما ملا إذا كانت متأّخرات الدولة العضـــــومن الدســـــتور. وجتُ  3من املادة  4الفقرة 

الدولة العضـــــــــــــــو يف طلبها.  اتعطيه أســـــــــــــــباب" وقد حتيط علًما أبي ظروف خارجة عن إرادهتا�مجة عن "
تعرض تقارير اللجنة ســـــــــــبب تقدمي هذه التوصـــــــــــيات. وبصـــــــــــورة عامة، أوصـــــــــــت اللجنة إبعادة حقوق  وال

                                                      
 من الالئحة املالية. 5-5املادة   3
األقاليم هي عادًة أفريقيا، وآســـــيا، وأورواب، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، والشـــــرق األدىن، وأمريكا الشـــــمالية، . وهذه 22ابء من املادة -10الفقرة   4

 وجنوب غرب احمليط اهلادئ.
 يل.بشأن انتخاب رئيس اجمللس واملدير العام على التوا 37من املادة  4، والفقرة 23من املادة  1، والفقرة 10من املادة  2الفقرة   5
 .10من املادة  1الفقرة   6
 ."تكون جلسات اللجنة خاصة إال إذا قرر املؤمتر خالف ذلك"على ما يلي:  10من املادة  1تنّص الفقرة   7
 .18من املادة  1الفقرة   8
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حالة واحدة خالل الدورة  وجودالتصـــــــــــويت ابالســـــــــــتناد إىل هذه الطلبات. ويبّني اســـــــــــتعراض تقارير املؤمتر 
فضــت فيها طلبات احلصــول على معاملة خاصــة؛ ، رُ 2011يف يوليو/متوز  املنعقدة الســابعة والثالثني للمؤمتر

 9مي مدخالت إضافية.داملعنية بتق األعضاءواستند هذا الرفض إىل عدم قيام الدول 

متأّخرات أن تطلب تســـــــــــديدها وفًقا خلطط  تتوّجب عليهاجيوز للدول األعضـــــــــــاء اليت  خطط التقســــــــيط. )ب(
 رار صادر عن املؤمتر.تقسيط تستعرضها اللجنة العامة وتتم املوافقة عليها مبوجب ق

طلب تقدمه وجب (ب) املذكورتني أعاله مب 7(أ) و 7وتبدأ عملية إعادة حقوق التصـــــــــــــــويت مبوجب الفقرتني  -8
 2021حىت عام  2009من عام  –الدولة العضـــو املعنية. ويبّني اســـتعراض التقارير الســـبعة األخرية للدورات العادية للمؤمتر 

حالة من هذه احلاالت،  42دورة املؤمتر. ويف  يف مســــــــــــــتهلّ ول األعضــــــــــــــاء عن الدفع حالة أتّخرت فيها الد 112 وجود –
 يف التصويت. ة حقوقهادفعة أثناء الدورة أو مل تقدم طلًبا إىل املؤمتر الستعادأي تسدد الدولة العضو املعنية  مل

 الدراسة السابقة إلعادة حقوق التصويت - رابًعا
 من جانب األجهزة الرائسية

 معايري إلعادة حقوق التصويت.وضع إجراءات و  إمكانية اختاذيف  مرارًا وتكرارًالقد نظرت األجهزة الرائسية  -9

، الشواغل املتعّلقة 1993يف نوفمرب/تشرين الثاين  املنعقدة العشرينو وإذ وضع املؤمتر يف احلسبان يف دورته السابعة  -10
طلب إىل جلنة املالية يف حينها يف ما خيص إعادة حقوق التصـــــــويت، "ابإلجراءات واملمارســـــــات اليت كانت تتبعها املنظمة 

ا بصــورة  ".واجمللس معاجلة املســألة وتبليغ النتائج اليت مت التوصــل إليها إىل الدورة الثامنة والعشــرين للمؤمتر وطلب املؤمتر أيضــً
.] بشكل عام هبدف حتديد املعايري اليت [.. 3من املادة  4لتطبيق أحكام الفقرة خاصة أن تشمل هذه النتائج استعراًضا "

". وطلب املؤمتر إىل املدير العام أن يسّهل سيتم تطبيقها لدى تقييم الظروف اخلارجة عن إرادة دولة عضو معّينة وحتديدها
قييم هذا العمل من خالل مراجعة اإلجراءات واملمارســات املّتبعة يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصــصــة األخرى وتقدمي ت

 10للبدائل عن اإلجراءات واملمارسات اليت كانت تتبعها املنظمة يف ذلك الوقت إىل جلنة املالية.

، عن قلقه البالغ بشــــــأن تدهور حالة 1994يف نوفمرب/تشــــــرين الثاين املنعقدة وعّرب اجمللس يف دورته الســــــابعة بعد املائة  -11
يف ما يتعّلق إبعادة حقوق  متشــــــــــــــدد أكثرتســــــــــــــديد املتأّخرات يف ذلك احلني واعترب أن معاجلة الوضــــــــــــــع تقتضــــــــــــــي اتباع �ج 

"الظروف  يصـــــعب حتديد املعايري ملا يشـــــّكل’’وأظهرت اســـــتنتاجاته اليت مت عرضـــــها على املؤمتر مجلة أمور منها أنه 11التصـــــويت.
ة عن إرادة الدولة العضو املعنية" بصورة رمسية وقد تنطوي التعاريف احملددة على تعقيدات. ولذا ينبغي، بعد مراعاة املعايري اخلارج

العامة للعناصــر اليت ميكن أن تشــكل هذه الظروف، عدم رد حقوق التصــويت إال يف حاالت اســتثنائية، وبناء على طلب رمسي 
ى اجمللس وأوصــــ 12.‘‘ه األســــباب اليت شــــكلت من وجهة نظرها "الظروف اخلارجة عن إرادهتا"من الدولة العضــــو املعنية حتدد في

" من دون النامية املشــــــــكالت اخلاصــــــــة ابلبلدانأبن يواصــــــــل املدير العام البحث عن خطط قابلة لالســــــــتمرار ميكنها أن حتل "

                                                      
 . REP/2011Cمن الوثيقة  29الفقرة   9

 . REP/1993Cمن الوثيقة  38الفقرة   10
 . REP/107CLمن الوثيقة  207الفقرة   11
 . REP/107CLمن الوثيقة  208الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة   12
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ومل يطلب املؤمتر  13األخرى يف هذا اجملال. املســــــــــاس ابلســــــــــالمة املالية للمنظمة ومع مراعاة جتارب منظمات األمم املتحدة
 اختاذ أي إجراء إضايف.

، أوصــــت اللجنة العامة املؤمتر إبعادة 1995يف نوفمرب/تشــــرين الثاين  املنعقدة ويف الدورة الثامنة والعشــــرين للمؤمتر -12
وفًقا للتوصــــيات اليت قدمها اجمللس يف و متأّخرات يف حاالت اســــتثنائية فقط  لديهاحقوق التصــــويت للدول األعضــــاء اليت 

املؤمتر هذه التوصـــــــية  اعتمدو  14أعاله). 11نظر الفقرة ا( 1994يف نوفمرب/تشـــــــرين الثاين املنعقدة دورته الســـــــابعة بعد املائة 
وشـــدد على ضـــرورة خفض املتأخرات اليت مل تســـدد بعد خالل فرتة الســـنتني القادمة، كما أنه شـــّجع الدول األعضـــاء على 

 15ع اشرتاكاهتا املقررة يف موعدها.دف

أي توصيات سابقة تقضي  أّن " ،2005يف نوفمرب/تشرين الثاين  املنعقدة املؤمتر يف دورته الثالثة والثالثني رأتىوا -13
أال عادة حقوق التصــــــويت جلميع الدول األعضــــــاء يف اليوم األول للمؤمتر، أو بناء على تقدمي رســــــالة هلذا الغرض، جيب إب

وأوصى املؤمتر أبن ينطوي اإلجراء العادي املّتبع على تشجيع  16.ا للمؤمتر من اختاذ موقف مغاير يف املستقبل"عً مانتشكل 
وذلك تقســـيط لدفع املتأخرات كشـــرط الســـتعادة حقوقها يف التصـــويت،  طالدول األعضـــاء بصـــورة نشـــطة على تقدمي خط

من الدســـــتور. وأوصـــــى  3من املادة  4لســـــماح هلذه الدول ابلتصـــــويت مبوجب الفقرة امن دون اإلخالل بســـــلطة املؤمتر يف 
املؤمتر أيًضا إبحالة طلبات استعادة حقوق التصويت يف املستقبل إىل املدير العام لكي حييلها إىل جلنة املالية يف دورهتا اليت 

 ر، عن طريق اجمللس، لكي تنظر فيها اللجنة العامة.تسبق انعقاد املؤمتر، وأبن تقوم جلنة املالية بعرض آرائها على املؤمت

يف تـــدابري ملعـــاجلـــة حـــالـــة العجز النقـــدي  2007-2006وبعـــد ذلـــك، نظرت جلنـــة املـــاليـــة خالل فرتة الســـــــــــــــنتني  -14
املؤمتر مشــروعي قرار إىل على توصــية  2007يف مايو/أ�ر املنعقدة ووافقت خالل دورهتا الثامنة عشــرة بعد املائة  17للمنظمة

متأخرات  لديها) وضع مادة تطالب الدول األعضاء اليت 1ومشلت التدابري املقرتحة مجلة أمور منها: ( 18.خالل اجمللس من
املؤمتر الحًقا ابعتبار ذلك شرطًا  عليها ملدة سنتني تقومييتني بتقدمي خطة تقسيط إىل جلنة املالية لتقوم ابستعراضها وليوافق

ووقف العمل ابملمارســـة املتمثلة يف اســـتعادة مجيع الدول األعضـــاء تلقائًيا حق التصـــويت ) 2الســـتعادة حقوق التصـــويت؛ (
وافق اجمللس يف دورته الثانية والثالثني بعد قد . و 2005املؤمتر يف عام  وصـــــــى بهعلى النحو الذي أ 19يف اليوم األول للمؤمتر

على املؤمتر على اعتبار أنه ســتتم مناقشــة  ينالقرار  ينح هذعلى اقرتا  من حيث املبدأ، 2007يف يونيو/حزيران  املنعقدة املائة
ه ، إىل أن 7020يف نوفمرب/تشـــــــــرين الثاين  املنعقدة والثالثني بعد املائةالرابعة يف دورته أشـــــــــار اجمللس، و  20ا وتعديله.منصـــــــــّ

وقت للتوصـــل إىل توافق المزيد من املناقشـــات بشـــأن مشـــروعي القرار جارية بني الدول األعضـــاء املعنية وأنه مثة حاجة إىل 
، مت 2007ونتيجة للمفاوضـــــــــــــــات اليت جرت خالل الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر يف نوفمرب/تشـــــــــــــــرين الثاين  21يف اآلراء.

                                                      
 . REP/107CLمن الوثيقة  208الفقرة  الفرعية (ه) من الفقرة   13
 . 28LIM//95Cمن الوثيقة  4الفقرة   14
 . REP/1995Cمن الوثيقة  115الفقرة   15
 . REP/2005Cمن الوثيقة  33و 32الفقراتن   16
 .FC 119/8 (2007)؛ وFC 118/13 (2007)؛ و 8/115FC )2006(الواثئق   17
 . 2007REP (/118FC(من الوثيقة  57إىل  55الفقرات   18
 . 7LIM//2007Cمن الوثيقة  3الصفحة   19
 . REP/132CLمن الوثيقة  96الفقرة   20
 . REP/133CLمن الوثيقة  37الفقرة   21
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ولكن من دون هذه التدابري املقرتحة.  14/2007و 13/2007واعتمد املؤمتر القرارين  22القرار العتمادمها.عرض مشــــــــــــــروعي 
مجيع الدول األعضـــــــاء [...] على تقدمي خطط تقســـــــيط لســـــــداد متأّخراهتا حيثما يكون " حثّ  13/2007ر قرار املؤمت إال أن

 23".اذلك مناسبً 

لكن من دون اقرتاح أي تدابري  2009-2008وقد نظرت جلنة املالية جمدًدا يف هذه املســــــألة خالل فرتة الســــــنتني  -15
 أن تبقى هذه املسألة قيد الدراسة. 2009يف عام املنعقدة ملموسة. وطلب املؤمتر يف دورته السادسة والثالثني 

  بعنوان، نظرت جلنــة الشـــــــــــــــؤون الــدســـــــــــــــتوريــة والقــانونيــة يف الوثيقــة 2012ويف شـــــــــــــــهر أكتوبر/تشـــــــــــــــرين األول  -16
 24".متأخرات) لديهااملتأخرات (إعادة املؤمتر حقوق التصـــــــــــــــويت للدول األعضـــــــــــــــاء اليت للتعاطي مع اجلوانب القانونية "

يف االســـتناد إىل مشـــورة اللجنة  تمن الدســـتور متثل 3من املادة  4وأشـــارت إىل أن املمارســـة اليت اتبعها املؤمتر لتنفيذ الفقرة 
، مبناقشـــــات 2012يف ديســـــمرب/كانون األول املنعقدة يف دورته اخلامســـــة واألربعني بعد املائة أحاط اجمللس علًما، العامة. و 

جلنة املالية إىل دراســـــــــــــة املســـــــــــــألة، مع مراعاة التوجيهات اليت قدمها املؤمتر يف  اانونية ودعجلنة الشـــــــــــــؤون الدســـــــــــــتورية والق
 200525.نوفمرب/تشرين الثاين 

من جلنة الشـــــــــــــــؤون  2013يف مارس/آذار  املنعقدة وطلبت جلنة املالية خالل دورهتا الثامنة واألربعني بعد املائة -17
(على النحو  2005الصـــــادرة عن املؤمتر يف نوفمرب/تشـــــرين الثاين  اتيذ التوصـــــيالدســـــتورية والقانونية دراســـــة ما إذا كان تنف

أعاله) ينطوي على تغيريات يف النصــــوص األســــاســــية. وقد أشــــارت جلنة الشــــؤون الدســــتورية والقانونية  13الوارد يف الفقرة 
 إىل أنه ميكن تنفيذ هذه التوصـــــــيات عن طريق 2013يف أكتوبر/تشـــــــرين األول  املنعقدة خالل دورهتا الســـــــابعة والتســـــــعني

هذا  ومن شـــــــأنتعديل الالئحة العامة للمنظمة أو اعتماد املؤمتر لقرار وإدراجه يف اجلزء الثاين من النصـــــــوص األســـــــاســـــــية. 
م طوًعا إىل املدير العام طلبات الســـتعادة متأخرات أن تقدّ  لديهاميكن مبوجبه للدول األعضـــاء اليت  إجراءً  دخلأن يُ  القرار

ســــباب خارجة أ ) مع اإلشــــارة إىل أن التخّلف عن الدفع يرجع إىل "1جلنة املالية (بدوره على  احقوق التصــــويت ليعرضــــه
: املبلغ اإلمجايل للمتأخرات من االشـــــــــــــرتاكات؛ وعدد منها) اقرتاح خطة تقســـــــــــــيط تشـــــــــــــمل مجلة أمور 2" أو (عن إرادهتا

دون من الذي ســـيُباشـــر فيه الدفع. و التاريخ و الســـنوات اليت ســـتســـدد فيها املدفوعات؛ واملبلغ الذي ســـيتم دفعه كل ســـنة؛ 
من الدســـــــــــــتور، تفحص جلنة املالية هذه الطلبات وتبدي رأيها هبذا  3من املادة  4االخالل بســـــــــــــلطة املؤمتر مبوجب الفقرة 

يف املنعقدة يف دورته التاســـــــــــــــعة واألربعني بعد املائة مل يؤّيد اجمللس  الصـــــــــــــــدد إىل اللجنة العامة عن طريق اجمللس. ولكنّ 
مشروع قرار املؤمتر الذي اقرتحته جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وتطّلع إىل استعراض املسألة يف فرتة  2014و/حزيران يوني

 26السنتني القادمة بعد استعراضها من جانب جلنة املالية.

بشكل مباشر يف املمارسة املتبعة يف املنظمة إلعادة حقوق التصويت  ،2014منذ عام  ومل تنظر األجهزة الرائسية -18
 يف دورهتا الثامنة بعد املائةنظرت  جلنة الشـــــــــــؤون الدســـــــــــتورية والقانونية من الدســـــــــــتور. ولكنّ  3من املادة  4مبوجب الفقرة 

 موعدها. وتضــــــــــــمنت هذه ، يف وثيقة تقرتح تدابري لتحســــــــــــني دفع االشــــــــــــرتاكات املقررة يف2019يف مارس/آذار  املنعقدة
مشــــروعي قرار لينظر فيهما املؤمتر من شــــأ�ما تعديل الدســــتور والالئحة العامة للمنظمة  ،مجلة أمور أخرى ضــــمن ،الوثيقة

                                                      
 . 22LIM//2007Cمن الوثيقة  2الفقرة   22
 املعنون "تدابري للتشجيع على تسديد االشرتاكات يف موعدها املقرر". 13/2007من قرار املؤمتر  1الفقرة   23
 . 14/95CCLMالوثيقة   24
 . REP/145CLمن الوثيقة  39الفقرة الفرعية (و) من الفقرة   25
 . REP/149CLمن الوثيقة  19الفقرة   26
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ح النتخاابت جلان اجمللس واملشـــاركة يف  لديها) منع ممثلي الدول األعضـــاء اليت 1( بغيةوالالئحة املالية  متأّخرات من الرتشـــّ
من الدســـــــــــــــتور ليعادل أو يزيد عن مليون  3من املادة  4) وتعديل مقدار املتأّخرات مبوجب الفقرة 2(؛ الفنية عمل اللجان

) دوالر أمريكي مســــــــتحق عن الســــــــنة التقوميية الســــــــابقة. ومل تؤيّد جلنة الشــــــــؤون الدســــــــتورية والقانونية هذه 1 000 000(
ت عليها الالئحة العامة للمنظمةاالقرتاحات وحّثت إدارة املنظمة على تطبيق اآلليات امل مبا  تطبيًقا صــــارًما وجودة اليت نصــــّ

 يكفل االمتثال ملتطلبات دفع االشرتاكات املقررة يف موعدها.

 واملمارسات املتبعة يف سائر املنظمات اللوائح - خامًسا
 التابعة ملنظومة األمم املتحدة

جدول يقارن  1امللحق لقد اســتشــار مكتب الشــؤون القانونية منظمات أخرى اتبعة ملنظومة األمم املتحدة ويرد يف  -19
 .على الويبهبذه الوثيقة  امللحقأكثر يف  مفصلة وترد مقارنة .27واملمارسات املتّبعة يف اثنيت عشرة منظمة اللوائحويلّخص 

 مّتســــقةوتؤكد املقارنة أن املمارســــة املتبعة حالًيا يف منظمة األغذية والزراعة يف ما يتعّلق إبعادة حقوق التصــــويت  -20
 املتبعة يف املنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة. اتمع املمارس

فقدان حقوق على  لوائح تنصّ ة ، لدى مجيع املنظمات املعنيّ 28ملنظمة التجارة العاملية ااســـــــتثناء ملحوظً يف ما خال و  -21
متأّخرات لفرتة حمددة متتد عادة على ســــــــــنتني  تتوّجب عليهاالتصــــــــــويت أو تعليقها كتدبري يطّبق على الدول األعضــــــــــاء اليت 

ا  مجيع هــذه املنظمــات مــا عــدا املنظمــة الــدوليــة للطريان املــدين  يفمــاليتني أو تقومييتني كــاملتني. وينطبق هــذا التــدبري تلقــائيــً
منظمــة الصــــــــــــــحــة العــامليــة. ففي املنظمــة الــدوليــة للطريان املــدين، حتتفظ اجلمعيــة العــامــة ابلســــــــــــــلطــة التقــديريــة لتعليق حقوق و 

أما يف منظمة الصحة العاملية، فيجوز جلمعية الصحة العاملية أن تعّلق حقوق التصويت أبغلبية الثلثني وابلشروط  29التصويت.
 30اليت تراها مناسبة.

من  3من املادة  4مماثلة للفقرة  لوائحويف ما يتعّلق إبعادة حقوق التصويت، لدى سبع من املنظمات االثنيت عشرة  -22
متأّخرات أبن تصــّوت إذا  لديهادســتور منظمة األغذية والزراعة، األمر الذي ميّكن أجهزهتا الرائســية من الســماح لدولة عضــو 

وابلنســــــبة  32"ظروف خارجة عن إرادهتا".إىل أو  31"ظروف اســــــتثنائية ال ميكن تالفيها"إىل أتّكد أن ختّلفها عن الدفع يرجع 

                                                      
للرتبية والعلم والثقافة (اليونســـــكو)، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصـــــناعية، واملنظمة العاملية للســـــياحة التابعة األمم املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة   27

ة الطريان املدين لألمم املتحدة، ومنظمة التجارة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصــــــــــــــحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، ومنظم
ندوق الدويل ، واملنظمة البحرية الدولية، واالحتاد الربيدي العاملي، ومنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. ووردت معلومات أيًضا من الصالدويل

ية وأصــــــوات للتنمية الزراعية ولكنه مت اســــــتبعادها بســــــبب اختالف لوائح الصــــــندوق املتعّلقة أبنواع األصــــــوات املمنوحة لألعضــــــاء، أي أصــــــوات العضــــــو 
 االشرتاكات، اختالًفا ملحوظًا عن اللوائح يف املنظمات األخرى اليت متت استشارهتا.

 على الويب. من امللحق 8و 7الصفحتان   28
 من اتفاقية الطريان املدين الدويل. 62من امللحق على الويب؛ واملادة  14الصفحة   29
 ور منظمة الصحة العاملية.من دست 7من امللحق على الويب، واملادة  11الصفحة   30
من االتفاقية املنشــــئة للمنظمة  11من امللحق على الويب؛ واملادة  12و 11هذه الصــــياغة خاصــــة ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية (أنظر الصــــفحتني   31

 العاملية للملكية الفكرية).
عاة جيوز للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، وبناًء على تقديرها اخلاص، أن تعفي دولة عضـــــــــو من فقدان حقوق التصـــــــــويت. وجيري ذلك مبرا  32

نظمة من اتفاقية امل 56من امللحق على الويب؛ واملادة  18و 17توصــــــــــيات جملس املنظمة البحرية الدولية وتقييم كل طلب على حدة (أنظر الصــــــــــفحتني 
 مكرر اثنًيا من الالئحة الداخلية للجمعية العامة"). 56ومكرر  56بعنوان "التعديالت على املادتني  A.781(19)البحرية الدولية؛ والقرار 
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بناء على  الســــــــلطة التقديرية إىل معظم هذه املنظمات، ومتاشــــــــًيا مع املمارســــــــة املتّبعة يف منظمة األغذية والزراعة، متارس هذه
 نة أو هيئة أو هيئة فرعية أخرى.قرارات تتخذ بشأن كل حالة على حدة وتسرتشد ابلتوصيات الصادرة عن جل

 34واملنظمة العاملية للسياحة 33منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) - وتشرتط ثالث منظمات -23
االتيان مبثل هذه التوصيات اليت ال يتم نشرها من أجل وصف أو تفسري الظروف اخلارجة عن  - 35ومنظمة العمل الدولية

 عضو املعنية.إرادة الدولة ال

هذه "الظروف" (احلروب والنزاعات املســــــــّلحة، واملعايري  تعّرفولدى منظمة واحدة هي اليونســــــــكو معايري رمسية  -24
اليونسكو أيًضا كيف جيب تطبيق املعايري، أي أبخذ يف احلسبان ما  لوائحاالقتصادية واملالية، والكوارث الطبيعية). وحتدد 

للوضـــــــع الذي مت التذرّع به آاثر مثبتة على الســـــــنتني الســـــــابقتني ومنذ وضـــــــع جدول االشـــــــرتاكات احلايل، والنّية  تإذا كان
 36احلقيقية للدولة العضو يف دفع اشرتاكاهتا املالية اإلمجالية.

 – 39ومنظمة العمل الدولية 38ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصـــــناعية 37اليونســـــكو –ثالث منظمات  حوضـــــوت -25
خلص إىل يتعّني على اجلهاز الرائســــــــــــي املعين أن يذكر التدبري الذي جيب اختاذه لتســــــــــــديد املتأّخرات عندما يكون قد  أنه

جدول زمين لدفع األقســاط من وضــع "ظروف خارجة عن إرادة" الدولة العضــو املعنية. ويتمّثل هذا التدبري عادة يف  وجود
 أجل تسديد املتأّخرات.

 لديها"الظروف اخلارجة عن إرادة" الدولة العضو اليت ـبتتعّلق  لوائحمات االثنيت عشرة وليس لدى مخس من املنظ -26
املعنية من تعليق  الدولة العضــــوابلســــلطة التقديرية إلعفاء حتتفظ األجهزة الرائســــية التابعة هلذه املنظمات  متأّخرات. ولكنّ 

 حقوق التصويت أو فقدا�ا عندما تكون:

 )؛41ومنظمة الطريان املدين الدويل 40(االحتاد الربيدي العاملي كاملابلقد دفعت متأّخراهتا  )أ(

 )؛42ضت مقدار متأّخراهتا إىل مستوى يربر مثل هذا اإلعفاء (منظمة الصحة العامليةأو خفّ  )ب(

                                                      
 من الالئحة الداخلية للمؤمتر العام. 80من املادة  8من امللحق على الويب؛ والفقرة  4الصفحة   33
 املالية. من اللوائح والقواعد 8من الالئحة املالية  7من امللحق على الويب؛ والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة  6الصفحة   34
 الداخلي ملنظمة العمل الدولية. من النظام 63من املادة  2من امللحق على الويب؛ والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة  10و 9الصفحتان   35
شــروط منح حق التصــويت بصــفة اســتثنائية للدول بعنوان " 82C/Res.  30املؤمتر العام  من قرار 3والفقرة لى الويب؛ من امللحق ع 3و 2الصــفحتان   36

 ".جيم من امليثاق التأسيسي-(ج) من املادة الرابعة  8األعضاء املشار إليها يف الفقرة 
 للمؤمتر العام. من الالئحة الداخلية 80من املادة  7من امللحق على الويب؛ والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة  4و 3الصفحتان   37
 .من امللحق على الويب 5و 4الصفحتان   38
 من النظام الداخلي ملنظمة العمل الدولية. 63من املادة  2من امللحق على الويب؛ والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة  10و 9الصفحتان   39
 .من الالئحة العامة لالحتاد الربيدي العاملي 149من املادة  2رة من امللحق على الويب؛ والفق 19و 18الصفحتان   40
 وفاء الدول األعضـــــــــــــاء ابلتزاماهتابعنوان " 39A-31 من قرار اجلمعية العامة 8إىل  6و 4من امللحق على الويب؛ والفقرات  16إىل  14الصـــــــــــــفحات   41

 "عن ذلك املالية إزاء املنظمة واإلجراءات اليت جيب اختاذها يف حال ختّلفها
 .7.41WHA؛ وقرار مجعية الصحة العاملية 26/73Aالصحة العاملية  من قرار مجعية 6من امللحق على الويب؛ والفقرة  13إىل  11الصفحات   42
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واملنظمة  43أو وافقت على جدول زمين لدفع األقســــــــــــاط بغية تصــــــــــــفية املتأّخرات (منظمة الصــــــــــــحة العاملية )ج(
) أو على اتفاق لتســـــــــــــــديد رصـــــــــــــــيد 45على جدول اهتالك (االحتاد الربيدي العاملي )، أو44البحرية الدولية

 ).46املتأّخرات (منظمة الطريان املدين الدويل

) أن يكون أي قرار يقضـــي ابلســـماح ابلتصـــويت لدولة 48ومنظمة العمل الدولية 47وتشـــرتط منظمتان (اليونســـكو -27
 و للتوصيات الصادرة عن اجلهاز الرائسي املعين بشأن التسديد.متأّخرات، مرهوً� ابحرتام هذه الدولة العض لديهاعضو 

 موجز النتائج - سادًسا

لقد نظرت األجهزة الرائســــية يف منظمة األغذية والزراعة يف مناســــبات عديدة يف مســــألة إعادة حقوق التصــــويت  -28
متأّخرات. كما أ�ا قامت بصـــورة منتظمة ابســـتعراض املمارســـات اليت اتّبعت يف غياب أحكام  لديهاللدول األعضـــاء اليت 

من الدستور. ولقد مت تقدمي مقرتحات من حني إىل آخر.  3من املادة  4صرحية يف النصوص األساسية بشأن تنفيذ الفقرة 
إىل صــــــدور قرارات عن املؤمتر وال إىل تعديالت يف النصــــــوص األســــــاســــــية. ومل ينجم عن هذه  مل تؤد هذه املداوالت ولكنّ 

ا املداوالت أي جمموعة من املعايري اليت حتدد "الظروف اخلارجة عن إرادة" الدولة العضـــــــــو املؤهلة الســـــــــتعادة حقوق  أيضـــــــــً
إىل إجراءات إضافية من قبيل استعراض  ككذلتقسيط. ومل تؤد املداوالت  للشرط رمسي لتقدمي خطة  وضعالتصويت، وال 

 خطط التقسيط من جانب جلنة املالية.

ســــــــقة مع النهج القائم يف معظم املنظمات األخرى التابعة ملنظومة ومع ذلك، فإن املمارســــــــة املّتبعة يف املنظمة متّ  -29
اليت عليها متأّخرات حقوق التصويت مماثلة ملعاجلة فقدان الدول األعضاء  بشكل عام لوائحاألمم املتحدة واليت (أ) لديها 

 (ب) ومل تعتمد معايري حمددة هلذا الغرض. ؛تقديريةبصورة  إعادهتاأو 

 جراء املقرتح اّختاذه من جانب اللجنةاإل - سابًعا

ملا  ات عليها، ضـــمن نطاق واليتها، وفقً إّن اللجنة مدعّوة إىل اســـتعراض هذه الوثيقة وإبداء التعليقات واملالحظا -30
  ا.تراه مالئمً 

                                                      
 أنظر احلاشية أعاله.  43
بعنوان  .781A)19(مكرر اثنًيا من القرار  56مكرر واملادة  56) من املادة 7) و(6) و(2من امللحق على الويب؛ والفقرات ( 18و 17الصــــــــــــــفحتان   44

 ".مكرر اثنًيا من الالئحة الداخلية للجمعية العامة 56مكرر و 56"التعديالت على املادتني 
 .40أنظر احلاشية   45
 .41أنظر احلاشية   46
 من الالئحة الداخلية للمؤمتر العام. 80من املادة  7من امللحق على الويب؛ والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة  4و 3الصفحتان   47
 .من النظام الداخلي ملنظمة العمل الدولية 63من املادة  4من امللحق على الويب؛ والفقرة  10الصفحة   48
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 1 امللحق

 واملمارسات املتبعة يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة اللوائحموجز 
 متأخرات لديهاواملتعّلقة إبعادة حقوق التصويت للدول األعضاء اليت 

لوائح تنّص على تعليق حقوق  املنظمة
التصويت للدول األعضاء اليت 

 متأخرات عليهاتتوّجب 

الئحة عامة تنص على اختاذ قرار 
 تقديري إلعادة حقوق التصويت

 

أحكام إلعادة حقوق التصويت 
 استناًدا إىل خطة تقسيط

أحكام إلعادة حقوق التصويت 
بسبب "ظروف خارجة عن إرادة" 

 العضو املعين

تعّرف "الظروف اخلارجة أحكام 
 عن إرادة" العضو املعين

 كال نعم كال نعم نعم األمم املتحدة
منظمة األمم املتحدة للرتبية 
 والعلم والثقافة (اليونسكو)

 نعم نعم نعم، اختيارية نعم نعم

منظمة األمم املتحدة للتنمية 
 الصناعية

 كال نعم كال نعم نعم

املنظمة العاملية للسياحة 
 التابعة لألمم املتحدة

 كال نعم كال نعم نعم

 كال كال كال كال كال منظمة التجارة العاملية
 كال نعم نعم، اختيارية نعم نعم منظمة العمل الدولية
 كال كال نعم، ملزمة نعم نعم منظمة الصحة العاملية

املنظمة العاملية للملكية 
 الفكرية

 كال نعم كال نعم نعم

 كال الك نعم، ملزمة نعم نعم املنظمة الدولية للطريان املدين
 كال كال نعم، ملزمة نعم نعم املنظمة البحرية الدولية
 كال الك نعم، ملزمة نعم نعم االحتاد الربيدي العاملي

اللجنة التحضريية ملنظمة 
معاهدة احلظر الشامل 

 للتجارب النووية

 كال نعم كال نعم نعم

 


