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 موجز
    ب من الوثيقتتة  27تستتتتتتتتتتتتتتتةيتتل هتتذه الوثيقتتة لالتتل اللت   عدرتتته الاتتامنتتة دالستتتتتتتتتتتتتتت  ب تت  املتتائتتة  الفق

CL 168/REP بالل املؤمت    عدرته الاانية داألرب   املتمال   إج اء استتتتتتتتتتتتتت  ا   ذّك اللت "( حيث أن
شتتتتتتتامل ل ملية إعاع  حقوي التدتتتتتتتوء  لل دت األع تتتتتتتاء الت تتوّجل علييا متأه ات لك  تنظ   يه األجي   

فاع  من ال مالت إىل اإلعار  النظ    اخليارات املتاحة  مبا   ذلك عن ط ءق االستتتتتتت دطلل ال ائستتتتتتية امل نية 
إىل عراستتتتتتة هذه املستتتتتتألة من قةل  نة املالية هالت عدر ا  دتاّلع احمللية دهاط الستتتتتت اع مل ا ة هذه املستتتتتتألة 

 ".املقةلة املت لقة ابملسائل الت  مّ املنظمة متاشيًا مع دالءتيا
  حقوي التدتتتتتتتتوء   داملمارستتتتتتتتات  دتو ّ  الوثيقة حملًة عامة عن اإلج اءات الستتتتتتتتابقة املت ذ    ما ءت لق  عاع

 املتة ة   منظمة األغذءة دال راعة ددكاالت أه ى لألمم املتح    دختلص إىل اقرتاح اخلاوات املقةلة.
     ممارسات املنظمة املت لقة  عاع  حقوي التدوء . القسم أداًل ء 
   ّ سابق   إعاع  حقوي التدوء . امل لومات بشأن نظ  األجي   ال ائسية للمنظمة   دق    االقسم اثنيً دءو 
  إىل ممارسات الوكاالت األه ى لألمم املتح  . االقسم اثلاً دءشري 
   ّ امل لومات عن التحليل املايل لس اع املتأه ات ابل ملة احمللية.  االقسم راب ً دءو 
  عاع  حقوي التدوء ؛ إلدحمتوى الالةات  موع اعتةارات ذات صلة ابملسائل التالية:  االقسم هامسً دءت من

 .لسنوات املسموح هبا   أي هاة تقسيطل "؛ دال  ع األقدىاإلراع دت  ءف م يار "الظ دف اخلارجة عن 
  دق   م لومات عن حالة املشتتادرات غري ال ةية الت ي ءيا ال ئيت املستتتقل للمةلت ستتاعستًتادءو ّ  القستتم  

 إع اع هذه الوثيقة.
 

  نة املاليةالتوجييات املالوبة من 
 إن  نة املالية م عو  إىل النظ    نتائج االستتتتتتتتتتت  ا  ل ملية إعاع  حقوي التدتتتتتتتتتتوء  لل دت األع تتتتتتتتتتاء الت 

علييا متأه ات مستتتتتحقة لك  تنظ   يه األجي   ال ائستتتتية امل نية  دالةحث   املستتتتألة  تتتتمن ستتتتياي  تتوّجل
 ت اء.دالءتيا دتو ري املشور  بشأن اخلاوات املقةلة  حسل االق

 
 مسودة املشورة

 إن جلنة املالية:

 إعادة حقوق التصتتتتتتتتتتتويت للدول ابالستتتتتتتتتتتتعراذ الشتتتتتتتتتتتامل الية  امت ب  اإلدارة لعملية  اعلم   أحاطت
 ، بناء  على طلب املؤمتر يف دورت  الثانية واألربعني؛عليها متأخرات مستحقة تتوّجب األعضاء اليت

 بارات وأّيدت  استتتتتتتتتتتتعراذاملقدمة من اإلدارة لتعزيز اإلجراءات القائمة اليت تتبعها املنظمة لدى  االعت
 الطلبات إلعادة حقوق التصويت.
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 ممارسات املنظمة املتعلقة إبعادة حقوق التصويت -ال  أوّ 
لكل عدلة ع تتو صتتوت داح   قط  دليت لل دلة ال  تتو املت لّفة عن  "أن للمنظمة تنّص الندتتوا األستتاستتية  -1

ع ع اشتتتتتتتتتتتترتاكا ا املالية للمنظمة أن تتمتع  ق التدتتتتتتتتتتتتوء    املؤمت  إذا بلد مق ار متأّه ا ا ما ء اعت أد ء ء  عن مق ار 
للمؤمت  أن ءستتتتتم  لذه ال دلة ال  تتتتتو  يوز االشتتتتترتاكات املستتتتتتحقة علييا عن الستتتتتنت  التقومييت  الستتتتتابقت . دمع ذلك
تتوّجل . ابلتايل  تفق  ال دت األع تتاء الت 1"ابلتدتتوء  إذا اقتنع  ن عة ها عن ال  ع ء جع لظ دف هارجة عن إراع ا

 لأثناء ال در  لتقليإال إذا قام  بتستتتتتتتتتت ء  ج ء منيا  ات عن  ا تتاح عدر  املؤمت   حقيا   التدتتتتتتتتتتوء  تلقائًيا متأهّ  علييا
من ال ستتتتتتتتور. دتقوع مال هذه ا االت إىل  3من املاع   4متأه ا ا إىل ما عدن ال تةة املستتتتتتتتي  ة احمل ع    الفق    مق ار

 ل موا قة إ ا ية من جانل املؤمت .تالّ ت  دال تلقائًيا إعاع  حقوي التدوء 

من ال ستتتور  نشتتأت ممارستتة  3 من املاع  4  غياب أحكام صتت  ة   الندتتوا األستتاستتية بشتتأن تنفيذ الفق   د  -2
متأّه ات  ل ءياتق تتتتتتتتتتت   ن تق م اللةنة ال امة التوصتتتتتتتتتتتيات د ن ء ي  املؤمت  حقوي التدتتتتتتتتتتتوء  لل دت األع تتتتتتتتتتتاء الت 

ظ دف انمجة عن " امل نية  ي اللةنة ال امة تقييًما ملا إذا كان  متأّه ات ال دلة ال  تتتتتودتُ ابالستتتتتتناع إىل م املة هاصتتتتتة. 
ت    تقارء  اللةنة ستتتتتتةل تق    ال دلة ال  تتتتتتو   طلةيا. دال ات ايي أستتتتتتةاب" دق  حتيط علًما  ي  اهارجة عن إراع

متأّه ات أن تالل تستتتتتتتت ء ها د ًقا  تتوّجل علييايوز لل دت األع تتتتتتتتاء الت املتّة ة   ةللممارستتتتتتتت اد قً  هذه التوصتتتتتتتتيات.
دمتت  هاط التقسيط عامة حىت  خلاط تقسيط تست   يا اللةنة ال امة دتتم املوا قة علييا مبوجل ق ار صاعر عن املؤمت .

 عش  سنوات  إمنا مل ُ ّ ع إطار زمين لا بشكل هنائ .

مبوجل طلل تق مه ال دلة ال  تتتتتتتتتتتتو امل نية. دءةّ   الوارع دصتتتتتتتتتتتتفيا أعاله عملية إعاع  حقوي التدتتتتتتتتتتتتوء دتة أ  -3
حالة أتّه ت  112دجوع  – 2021حىت عام  2009من عام  –استتت  ا  التقارء  الستتة ة األهري  لل درات ال اعءة للمؤمت  

 نية أي ع ال دلة ال  تتو املتستت ّ  حالة من هذه ا االت  مل 42 ييا ال دت األع تتاء عن ال  ع   مستتتيّل عدر  املؤمت . د  
 2ع  ة أثناء ال در  أد مل تق م طلًةا إىل املؤمت  الست اع  حقوقيا   التدوء .

 الدراسة السابقة إلعادة حقوق التصويت -ااثني  
 من جانب األجهزة الرائسية

م اءري إلعاع  حقوي د تتتتتتتتتتتتتتع إج اءات د  إمكانية اختاذ مستتتتتتتتتتتتتتألة   م ارًا دتك ارًااألجي   ال ائستتتتتتتتتتتتتتية لق  نظ ت  -4
 ق  نظ ت  نة الشتتؤدن ال ستتتورءة دالقانونية   عدر ا الاالاة عشتت   ب   املائة املن ق     أكتوب  تشتت ءن األدت  التدتتوء .

ل دت األع اء   دثيقة تدف األحكام القانونية ال ئيسية دممارسات املنظمة املت لقة  عاع  املؤمت   قوي تدوء  ا 2021
مشادرات إ ا ية  ان قاعإىل  الشؤدن ال ستورءة دالقانونية  نةتاّل   دب   است  ا  هذه الوثيقة   3.متأّه ات ل ءياالت 

ي ءيا ال ئيت املستتتتتتتقل للمةلت بشتتتتتتأن هذا املو تتتتتتوع  متاشتتتتتتًيا مع طلل املؤمت    عدرته الاانية داألرب    دأدصتتتتتت   ن 
 تتتتتوعية دعملية. دأع ب  اللةنة عن استتتتتت  اعها للنظ    تتنادت هذه املناقشتتتتتات ما إذا كان  هناة حاجة إىل م اءري مو 

                                                      
 من ال ستور. 3من املاع   4الفق     1
 . 3/113CCLMمن الوثيقة  8الفق     2
 . 3/113CCLMالوثيقة   3
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اب االت الت نظ ت  ييا  اأء تتتتتتتتتتتً  اللةنة دذّك ت دثيقة 4أي م يار ءتم د تتتتتتتتتتت ه   إطار هذه ال ملية.  ستتتتتتتتتتتياي دالءتيا 
 5هبا. ااألجي   ال ائسية   مسألة إعاع  حقوي التدوء   كما ء ع دصفه   الفق ات أعانه إلحاطة  نة املالية علمً 

  الشواغل املت ّلقة 1993  نو مرب تش ءن الااين  املن ق   ال ش ءند دإذ د ع املؤمت    ا سةان   عدرته الساب ة  -5
طلل إىل  نة املالية ابإلج اءات داملمارستتتتتتتتتات الت كان  تتة يا املنظمة   حينه   ما حص إعاع  حقوي التدتتتتتتتتتوء   "

ا بدتور   ".النتائج الت مت التوصتل إلييا إىل ال در  الاامنة دال شت ءن للمؤمت داللت م ا ة املستألة دتةليد  دطلل املؤمت  أء تً
]...[ بشكل عام هب ف حت ء  امل اءري الت  3من املاع   4لتاةيق أحكام الفق    هاصة أن تشمل هذه النتائج است  اً ا "

". دطلل املؤمت  إىل امل ء  ال ام أن ءسّيل  و م ّينة دحت ء هاسيتم تاةيقيا ل ى تقييم الظ دف اخلارجة عن إراع  عدلة ع
دتق   تقييم   هذا ال مل من هالت م اج ة اإلج اءات داملمارسات املّتة ة   األمم املتح   دالوكاالت املت ددة األه ى

 6.يةللة ائل عن اإلج اءات داملمارسات الت كان  تتة يا املنظمة   ذلك الوق  إىل  نة املال

  عن قلقه الةالد بشتتتتتأن ت هور حالة 1994  نو مرب تشتتتتت ءن الااين املن ق   دعرّب اللت   عدرته الستتتتتاب ة ب   املائة  -6
 7  ما ءت ّلق  عاع  حقوي التدوء . متش ع أكا تس ء  املتأّه ات   ذلك ا   داعترب أن م ا ة الو ع تقت   اتةاع هنج 

ءد ل حت ء  امل اءري ملا ءشّكل "الظ دف اخلارجة عن إراع  " منيا أنهدأظي ت استنتاجاته الت مت ع  يا على املؤمت  مجلة أمور 
ال دلة ال  تتتتو امل نية" بدتتتتور  رةية دق  تناوي الت ارءف احمل ع  على ت قي ات. دلذا ءنةم   ب   م اعا  امل اءري ال امة لل ناصتتتت  

ل هذه الظ دف  ع م رع حقوي التدتتتتتتتتتوء  إال   حاالت استتتتتتتتتتانائية  دبناء على طلل رة  من ال دلة الت ميكن أن تشتتتتتتتتتك
 ن ءواصتتتتتل ى اللت دأدصتتتتت 8".ال  تتتتتو امل نية حت ع  يه األستتتتتةاب الت شتتتتتكل  من دجية نظ ها "الظ دف اخلارجة عن إراع ا

املساس ابلسالمة  النامية" من عدن كالت اخلاصة ابلةل انامل ء  ال ام الةحث عن هاط قابلة لالستم ار ميكنيا أن حتل "املش
 9.املالية للمنظمة دمع م اعا  تارب منظمات األمم املتح   األه ى   هذا الات

  أدصتتتتتتتت  اللةنة ال امة املؤمت   عاع  1995  نو مرب تشتتتتتتتت ءن الااين  املن ق   د  ال در  الاامنة دال شتتتتتتتت ءن للمؤمت  -7
د ًقا للتوصيات الت ق ميا اللت   عدرته د متأّه ات   حاالت استانائية  قط  ل ءياحقوي التدوء  لل دت األع اء الت 

تأه ات املؤمت  هذه التوصية دش ع على   در  هفض امل اعتم د  1994.10  نو مرب تش ءن الااين املن ق   الساب ة ب   املائة 
 11الت مل تس ع ب   هالت  رت  السنت  القاعمة  كما أنه شّةع ال دت األع اء على ع ع اشرتاكا ا املق ر    موع ها.

أي توصتتتتيات ستتتتابقة تق تتتت   أّن "  2005  نو مرب تشتتتت ءن الااين  املن ق   املؤمت    عدرته الاالاة دالاالث  رأتىدا -8
عاع  حقوي التدتتتتتتتتتتتتتوء   ميع ال دت األع تتتتتتتتتتتتتاء   اليوم األدت للمؤمت   أد بناء على تق   رستتتتتتتتتتتتتالة لذا الم    يل  
دأدصى املؤمت   ن ءناوي اإلج اء ال اعي املتّةع على تشةيع  12.ا للمؤمت  من اختاذ موقف مماء    املستقةل"مان ً تشكل  أال

                                                      
 CCLM 113/30الوثيقة   4
 . 3/113CCLMمن الوثيقة  18-9الفق ات   5
 . REP/1993Cمن الوثيقة  38الفق     6
 . REP/107CLمن الوثيقة  207الفق     7
 . REP/107CLمن الوثيقة  208الفق   الف عية  ب( من الفق     8
 . REP/107CLمن الوثيقة  208الفق   الف عية  هت( من الفق     9

 . 28LIM//95Cمن الوثيقة  4الفق     10
 . REP/1995Cمن الوثيقة  115الفق     11
 . REP/2005Cمن الوثيقة  33د 32الفق اتن   12
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من دذلك تقستيط ل  ع املتأه ات كشت ال الستت اع  حقوقيا   التدتوء    طال دت األع تاء بدتور  نشتاة على تق   ها
من ال ستور. دأدصى املؤمت  أءً ا  3من املاع   4لسماح لذه ال دت ابلتدوء  مبوجل الفق   اعدن اإلهالت بسلاة املؤمت    

 نة املالية   عدر ا الت تستتتةق ان قاع  حالة طلةات استتتت اع  حقوي التدتتتوء    املستتتتقةل إىل امل ء  ال ام لك   يليا إىل 
 املؤمت   د ن تقوم  نة املالية ب    آرائيا على املؤمت   عن ط ءق اللت  لك  تنظ   ييا اللةنة ال امة.

  تتت ابري مل تتا تتة حتتالتتة ال ة  النقتت ي  2007-2006دب تت  ذلتتك  نظ ت  نتتة املتتاليتتة هالت  رت  الستتتتتتتتتتتتتتنت   -9
إىل  ءنمشتتتتتت دع  ق ار على توصتتتتتتية  2007  ماءو أاير املن ق   ددا ق  هالت عدر ا الاامنة عشتتتتتت   ب   املائة  13 للمنظمة

 ل ءيا( د تتتتتتتتع ماع  تاالل ال دت األع تتتتتتتتاء الت 1دمشل  الت ابري املقرتحة مجلة أمور منيا:   14.املؤمت  من هالت اللت
املؤمت  الحًقا ابعتةار  علييا  نة املالية لتقوم ابستتتتت  ا تتتتيا دليوا ق متأه ات مل   ستتتتنت  تقومييت  بتق   هاة تقستتتتيط إىل

( ددقف ال مل ابملمارسة املتمالة   است اع  مجيع ال دت األع اء تلقائًيا حق 2ذلك ش طًا الست اع  حقوي التدوء ؛  
 . 2005املؤمت    عام  دصى بهعلى النحو الذي أ 15التدوء    اليوم األدت للمؤمت 

على اقرتاح  من حيث املة أ  2007  ءونيو ح ء ان  املن ق   دا ق اللت   عدرته الاانية دالاالث  ب   املائةق  د  -10
ي ءنالق ار  ءنهذ دالاالث  ب   ال اب ة   عدرته أشتتتتار اللت  د  16ا دت  ءله.معلى املؤمت  على اعتةار أنه ستتتتتتم مناقشتتتتة ندتتتتّ
جارءة ب  ال دت األع تاء امل نية  ءن  إىل أن املناقشتات بشتأن مشت دع  الق ار 2007الااين   نو مرب تشت ءن  املن ق   املائة

دنتيةة للمفاد تتتتتتتتتتتات الت ج ت هالت ال در  ال اب ة  17وق  للتوصتتتتتتتتتتتل إىل توا ق   ا راء.م ء  من الدأنه مثة حاجة إىل 
داعتمتتت  املؤمت  الق ارءن  18العتمتتتاع تتتا. ءنالق ار   مت ع   مشتتتتتتتتتتتتتت دع  2007دالاالث  للمؤمت    نو مرب تشتتتتتتتتتتتتتت ءن الاتتتاين 

"مجيع الت دت األع تتتتتتتتتتتتتتاء  حتثّ  2007 13ق ار املؤمت   إال أندلكن من عدن هتذه التت ابري املقرتحتة.  2007 14د 2007 13
 19".ا]...[ على تق   هاط تقسيط لس اع متأّه ا ا حياما ءكون ذلك مناسةً 

لكن من عدن اقرتاح أي ت ابري  2009-2008دق  نظ ت  نة املالية جم ًعا   هذه املستتتتتتألة هالت  رت  الستتتتتتنت   -11
 أن تةقى هذه املسألة قي  ال راسة. 2009ملموسة. دطلل املؤمت    عدرته الساعسة دالاالث  املن ق     عام 

 ب نوان   نظ ت  نتتة الشتتتتتتتتتتتتتتؤدن التت ستتتتتتتتتتتتتتتورءتتة دالقتتانونيتتة   الوثيقتتة 2012األدت د  شتتتتتتتتتتتتتتي  أكتوب  تشتتتتتتتتتتتتتت ءن  -12
 20.متأه ات(" ل ءيااملتأه ات  إعاع  املؤمت  حقوي التدتتتتتتتتتتتتتتوء  لل دت األع تتتتتتتتتتتتتتاء الت للت اط  مع "ا وانل القانونية 

الستتتتناع إىل مشتتتور  اللةنة   ا  من ال ستتتتور متال 3من املاع   4الفق    دأشتتتارت إىل أن املمارستتتة الت اتة يا املؤمت  لتنفيذ
  مبناقشتتتتتات 2012  عءستتتتتمرب كانون األدت املن ق     عدرته اخلامستتتتتة داألرب   ب   املائة أحاال اللت علًما  ال امة. د 

                                                      
 . 8/119FC )2007(؛ د 13/118FC )2007(؛ د 8/115FC )2006(الواثئق   13
 . 2007REP (/118FC(من الوثيقة  57إىل  55الفق ات   14
 . 7LIM//2007Cمن الوثيقة  3الدفحة   15
 . REP/132CLمن الوثيقة  96الفق     16
 . REP/133CLمن الوثيقة  37الفق     17
 . 22LIM//2007Cمن الوثيقة  2الفق     18
 امل نون "ت ابري للتشةيع على تس ء  االشرتاكات   موع ها املق ر". 2007 13من ق ار املؤمت   1الفق     19
 . 14/95CCLMالوثيقة   20
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 نة املالية إىل عراستتتتتتتتتتتتة املستتتتتتتتتتتتألة  مع م اعا  التوجييات الت ق ميا املؤمت     ا نة الشتتتتتتتتتتتتؤدن ال ستتتتتتتتتتتتتورءة دالقانونية دعع
 2005.21تش ءن الااين نو مرب 

من  نة الشتتتتتتتتتتتتتتؤدن  2013  مارس آذار  املن ق   دطلة   نة املالية هالت عدر ا الاامنة داألرب   ب   املائة -13
 على النحو  2005الدتتتتتاعر  عن املؤمت    نو مرب تشتتتتت ءن الااين  اتال ستتتتتتورءة دالقانونية عراستتتتتة ما إذا كان تنفيذ التوصتتتتتي

أعاله( ءناوي على تميريات   الندتتتتوا األستتتتاستتتتية. دق  أشتتتتارت  نة الشتتتتؤدن ال ستتتتتورءة دالقانونية  13الوارع   الفق   
إىل أنه ميكن تنفيذ هذه التوصتتتتتتتيات عن ط ءق  2013  أكتوب  تشتتتتتتت ءن األدت  املن ق   هالت عدر ا الستتتتتتتاب ة دالتستتتتتتت  

هذا  دمن شتتتتتتأن ا  ء الااين من الندتتتتتتوا األستتتتتتاستتتتتتية. ت  ءل الالئحة ال امة للمنظمة أد اعتماع املؤمت  لق ار دإعراجه  
م طوًعا إىل امل ء  ال ام طلةات الستتتت اع  متأه ات أن تق ّ  ل ءياميكن مبوجةه لل دت األع تتتاء الت  إج اءً   هلأن ءُ  الق ار

ستتتتةاب هارجة أ عن ال  ع ء جع إىل "( مع اإلشتتتتار  إىل أن الت ّلف 1ب دره على  نة املالية   احقوي التدتتتتوء  لي   تتتتي
للمتأه ات من االشتتتتتتتتتتتترتاكات؛ دع ع  : املةلد اإلمجايلمنيا( اقرتاح هاة تقستتتتتتتتتتتتيط تشتتتتتتتتتتتتمل مجلة أمور 2عن إراع ا" أد  

عدن من التارءخ الذي ستتتُيةاشتتت   يه ال  ع. د د الستتتنوات الت ستتتتستتت ع  ييا امل  وعات؛ داملةلد الذي ستتتيتم ع  ه كل ستتتنة؛ 
من ال ستتتتتتتتتتتتتور  تفحص  نة املالية هذه الالةات دتة ي رأءيا هبذا  3من املاع   4هالت بستتتتتتتتتتتتلاة املؤمت  مبوجل الفق   اإل

  املن ق   اللت مل ءؤّء    عدرته التاستتتتتتتتتتتتتت ة داألرب   ب   املائة  الدتتتتتتتتتتتتتت ع إىل اللةنة ال امة عن ط ءق اللت. دلكنّ 
دالقانونية دتاّلع إىل است  ا  املسألة    رت   مش دع ق ار املؤمت  الذي اقرتحته  نة الشؤدن ال ستورءة 2014ءونيو ح ء ان 

 22السنت  القاعمة ب   است  ا يا من جانل  نة املالية.

بشكل مةاش    املمارسة املتة ة   املنظمة إلعاع  حقوي التدوء    2014دمل تنظ  األجي   ال ائسية منذ عام  -14
من ال ستتتتتتتتتتتور. دلكّن  نة الشتتتتتتتتتتؤدن ال ستتتتتتتتتتتورءة دالقانونية نظ ت   عدر ا الاامنة ب   املائة  3من املاع   4مبوجل الفق   

    دثيقة تقرتح ت ابري لتحستتتتتتتتتتت  ع ع االشتتتتتتتتتتترتاكات املق ر    موع ها. دت تتتتتتتتتتتمن  هذه 2019املن ق     مارس آذار 
ما ت  ءل ال ستتتور دالالئحة ال امة للمنظمة لينظ   ييما املؤمت  من شتتأهن ءنمشتت دع  ق ار الوثيقة   تتمن مجلة أمور أه ى  

( منع ممال  ال دت األع تتتاء الت ل ءيا متأّه ات من الرتشتتتّ  النت اابت  ان اللت داملشتتتاركة   1دالالئحة املالية بمية  
  عن مليون من ال ستتتتتتتتتتتتتتتور لي اعت أد ء ء 3من املاع   4( دت  ءل مق ار املتأّه ات مبوجل الفق   2عمل اللةان الفنية؛  

( عدالر أم ءك  مستتتتتتتتتحق عن الستتتتتتتتنة التقوميية الستتتتتتتتابقة. دمل تؤءّ   نة الشتتتتتتتتؤدن ال ستتتتتتتتتورءة دالقانونية هذه 1 000 000 
االقرتاحات دحّا  إعار  املنظمة على تاةيق ا ليات املوجوع  الت ندتتتتتتتتتتّ  علييا الالئحة ال امة للمنظمة تاةيًقا صتتتتتتتتتتارًما 

 ع ع االشرتاكات املق ر    موع ها.ءكفل االمتاات ملتالةات  مبا

 املمارسات املتبعة يف سائر املنظمات -ااثلث  
 ّص إعادة حقوق التصويتالتابعة ملنظومة األمم املتحدة يف ما خي

  منظمات أه ى لألمم املتح   من  املتة ةتتماشى املمارسات املتة ة   منظمة األغذءة دال راعة عامًة مع تلك  -15
التذي ءقت م  CCLM 113/3ابلوثيقتة الوءتل  على 1 امللحق  د أعانه 1نظ  ا ت دت ا  املاّةقتةحيتث األهليتة دالشتتتتتتتتتتتتتت دال 

                                                      
 . REP/145CLمن الوثيقة  39الفق   الف عية  د( من الفق     21
 .CL 145/REPمن الوثيقة  39الفق   الف عية  د( من الفق     22
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إمنا ت تم  املنظمات األه ى لألمم املتح   إج اءات  ذات طابع رة  أكرب من حيث طةي ة  23 (.مقارنة أكا  تفدتتتتتتتتتتتتتتياًل 
 دموع  تق   الالةات للنظ   ييا. 

ما ءت ّلق  عاع     املّتة ة   منظمات أه ى لألمم املتح  تشتتري املقارنة ب  املمارستتات املتة ة   املنظمة دتلك د  -16
من عستتتتتور منظمة األغذءة دال راعة  األم   3من املاع   4مماثلة للفق    لوائ املنظمات  ةيةأغلل ى  إىل أنه حقوي التدتتتتوء  

إىل متأّه ات  ن تدتتتّوت إذا أتّك  أن ختّلفيا عن ال  ع ء جع  ل ءياالذي ميّكن أجي  ا ال ائستتتية من الستتتماح ل دلة ع تتتو 
 .إراع ا""ظ دف هارجة عن إىل أد  "ظ دف استانائية ال ميكن تال ييا"

  ال توج  أحكاٌم قائمة حتّ ع "الظ دف االستتتتانائية الت ال ميكن تال ييا" أد 24دابستتتتاناء ملحول لليونستتتكوإمنا  -17
 "الظ دف اخلارجة عن إراع ا".

منظمة األغذءة دال راعة  متارس هذه الستتتلاة التق ء ءة بناء على  مبا   ذلكدابلنستتتةة إىل م ظم هذه املنظمات   -18
 دتسرتش  ابلتوصيات الداعر  عن  نة أد هيئة أد هيئة   عية أه ى.  ذ بشأن كل حالة على ح   ّ ق ارات تتُ 

أعانه ملّ ص اللوائ  داملمتتارستتتتتتتتتتتتتتتات املتة تتة   منظمتتات األمم املتحتت   املت لقتتة  عتتاع  حقوي  1دءةّ  ا تت دت  -19
 تدوء  لل دت األع اء الت ل ءيا متأه ات.

  

                                                      
 اشرتاكا ا س اع   متأه ات علييا الت األع اء لل دت التدوء  حقوي املؤمت  إعاع : الوءل على 1 امللحق " CCLM 113/3 WA1 الوثيقة  23

 ".للمنظمة املالية
املسلحة دالو ع االقتداعي داملايل دالكوارث  دالن اعات  و "  هنا "ا  دب ال "إراع  عن اخلارجة الظ دف"امل اءري ال ةية لليونسكو  فت  ّ   24

 الاةي ية".

https://www.fao.org/3/ng907en/ng907en.pdf
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 25 1ا  دت 
 

 املنظمة

تنّص على تعليق لوائح 
حقوق التصويت للدول 
األعضاء اليت تتوّجب 

 عليها متأخرات

الئحة عامة تنص على 
 اختاذ  رار تقديرة

 إلعادة حقوق التصويت

أحكام إلعادة حقوق 
التصويت استناد ا إىل 

 خطة تقسيط

أحكام إلعادة 
حقوق التصويت 
بسبب "ظروف 
خارجة عن إرادة" 

 العضو املعين

أحكام تعّرف 
"الظروف اخلارجة 

 عن إرادة"
 العضو املعين

 كال كال كال كال ن م منظمة األغذءة دال راعة

 كال ن م كال ن م ن م األمم املتح  

منظمة األمم املتح   
للرتبية دال لم دالاقا ة 

  اليونسكو(
 ن م ن م ن م  اهتيارءة ن م ن م

منظمة األمم املتح   
 كال ن م كال ن م ن م للتنمية الدناعية

املنظمة ال املية للسياحة 
 التاب ة لألمم املتح  

 كال ن م كال ن م ن م

 كال كال كال كال كال منظمة التةار  ال املية

 كال ن م ن م  اهتيارءة ن م ن م منظمة ال مل ال دلية

 كال كال ن م  مل مة ن م ن م منظمة الدحة ال املية

املنظمة ال املية للملكية 
 الفك ءة

 كال ن م كال ن م ن م

املنظمة ال دلية للاريان 
 امل ين

 كال كال ن م  مل مة ن م ن م

 كال كال ن م  مل مة ن م ن م املنظمة الةح ءة ال دلية

 كال كال ن م  مل مة ن م ن م االحتاع الربء ي ال امل 
اللةنة التح ريءة ملنظمة 
م اه   ا ظ  الشامل 

 للتةارب النودءة
 كال ن م كال ن م ن م

 
  

                                                      
 . 3/113CCLM ابلوثيقة 1امللحق   25
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 التحليل املايل لسداد املتأخرات ابلعملة احمللية -ارابع  
إذا ستتتت عت عدلة ع تتتتو أد  على ستتتت اع املتأه ات ب مالت قابلة للتحوءل ا ّ . " 26تنّص اللوائ  املالية للمنظمة -20

اليورد   إن املستتؤدلية ع تتو منتستتل أي ج ء من اشتترتاكا ا لستتنة جارءة أد املتأه ات ب ملة هالف ال دالر األم ءك  أد 
  تقع على ال دلة ال  تتتتتتتتتتو أد ال  تتتتتتتتتتو املنتستتتتتتتتتتل ل تتتتتتتتتتمان قابلية حتوءل تلك ال ملة إىل ال دالر األم ءكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أد اليورد.

هو ستتتتت   الستتتتتوي لدتتتتت ف اليورد أد ال دالر األم ءك  دءكون ستتتتت   الدتتتتت ف املاةق على أي م  وعات ب مالت أه ى  
شتتي  ءناء   كانون الااين من الستتنة التقوميية املستتتحق عنيا االشتترتاة  أد الستت     أدت ءوم عمل من مقابل عملة الستت اع 

 ".ءوم الس اع أءيما أعلى  موت بهامل
للمنظمة.  اا  جة ج ً  دق  ت امل  األجي   ال ائسية   م ّات ع ء     املا   مع حالة السيولة املتقّلةة دأحياانً  -21

 نه ال ميكن حتس  حالة السيولة للربانمج ال اعي للمنظمة سوى عرب س اع ال دت األع اء الشرتاكا ا  ادإذ أحاال علمً 
منه  نه من ال تت دري اختاذ ت ابري إ تتا ية لتشتتةيع ال دت األع تتاء على ع ع اشتترتاكا ا  ااملق ر    الوق  املناستتل  دإق ارً 

من الالئحة  6-5. دءوا ق هذا الق ار على اإلعفاء من املاع  2007 14لق ار اعتم  املؤمت  ا ق  املق ر    الوق  املناستل  
املالية للسماح للم ء  ال ام قةوت االشرتاكات ب مالت حملية غري قابلة للتحوءل ا ّ   مبوجل ش دال حم ع  مبا ءتي  لل دت 

ّما ال دت األع تتاء ال اغةة   االستتتفاع  من األع تتاء الت تتو ّ  ل ءيا عمالت حم دع  قابلة للتحوءل ستت اع اشتترتاكا ا. دأ
ط ءقة ال  ع هذه   يت ّ  علييا تق   طلل إىل امل ء  ال ام دا دوت على موا قته قةل إج اء أي حتوءل لألموات للمنظمة. 

متدتتلة دءّت ذ امل ء  ال ام الق ار بشتتأن هذا الالل حستتل ما إذا كان ح م مدتتلحة املنظمة  دال ءناوي على أي  اط  
 ابخلسار  املالية.

على أنه ال ميكن قةوت الستتت اع ابل مالت احمللية غري القابلة للتحوءل ا ّ  ستتتوى    2007 14دءنّص ق ار املؤمت   -22
 الظ دف التالية:

 تشرتال املنظمة إج اء أنشاة   الةل  امل ين ميكن أن تُنفق علييا هذه ال ملة؛ (1 

ن عدن مفاد تتتتات إ تتتتا ية  تتتتمن اللوائ  املت لقة بدتتتت ف ال مالت   تكون ال ملة قابلة لالستتتتت  ام م (2 
 الةل  امل ين؛

ستتتوى مبةالد ميكن استتتت  اميا هالت  رت  زمنية قدتتتري   هب ف ال ميكن قةوت االشتتترتاكات ابل ملة احمللية  (3 
  مان استالم ال ملة دإنفاقيا بس   الد ف ذاته امل موت به   األمم املتح  ؛

االعتماعات مقابل االشتتتتتتترتاكات املقّ ر  بستتتتتتت   الدتتتتتتت ف امل موت به   األمم املتح   دالستتتتتتتاري ءوم مُتن   (4 
 استالم ال ملة احمللية   حساب مد   عائ  للمنظمة؛

ح  حتلف س   الد ف امل موت به   األمم املتح   إىل حّ  ب ي  عن س   الد ف   السوي   إن  (5 
قي  اشتتتتتتترتاة ال دلة ال  تتتتتتتو امل نية هو الستتتتتتت   الذي كان    غ استتتتتتت   الدتتتتتتت ف الواجل التاةيق أل

املنظمة ق  حدتتتتتتتتتتتتتتل  عليه للتحوءل إىل اليورد ال دالر األم ءك  ءوم قي  ال ملة احمللية   ا ستتتتتتتتتتتتتتاب 
 املد   ال ائ  للمنظمة؛

                                                      
 .من الالئحة املالية 6-5املاع    26
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املةالد ابل ملة احمللية للةل ان الت تفق  عملتيا القيمة ابستتتتتتتتتتتتم ار. د  حات حدتتتتتتتتتتتل ا فا     ال تُقةل (6 
قيمة الدتتتتتتتت ف أد ا فا  كةري   قيمة ال ملة احمللية ابلنستتتتتتتتةة إىل اليورد ال دالر األم ءك     أي دق  

ى تةليميا  ع ع مةلد هالت  رت  استتتتتتتتت  ام األموات ابل ملة احمللية  ستتتتتتتتوف ءُالل من ال دلة ال  تتتتتتتتو ل 
 تسوءة لتماية اخلسار    س   الد ف املت لق ابل صي  غري املنفق لالشرتاة امل ين؛

 ال ءُقةل س اع املتأه ات ابل مالت غري القابلة للتحوءل ا ّ . (7 
إىل دهناة  اط  جوه ءة   قةوت م  وعات ابل ملة احمللية  دخباصتتتتتتتتتتتتتتة ال مالت الت ال ميكن حتوءليا بستتتتتتتتتتتتتت عة  -23

ال دالر األم ءك  أد اليورد.  األرصتتت   الكةري  ابل مالت غري القابلة للتحوءل ت ء  من ت ّ   املنظمة إىل امل اط  املتدتتتلة 
بستتتت   صتتتت ف ال مالت األجنةية  دامل اط  املدتتتت  ية دهستتتتار  عهل االستتتتتامارات بف ل األصتتتتوت غري املستتتتتام  . دهب ف 

 اط   ل ى تاةيق ق ار املؤمت  هذا  ت ّ ف شتت ةة الشتتؤدن املالية "الفرت  ال منية القدتتري " التقليل إىل ا ّ  األعىن من هذه امل
هنا الفرت  الت ال تتةادز النفقات ابل ملة احمللية مل   شتتتتتتتتتتتتتتي ءن. كما أن تاةيق تقييم امل اط  هذا على املتأه ات  دعلى  

 ملةلد الذي ميكن ع  ه ابل ملة احمللية.االشرتاكات املقّ ر    السنة ا ارءة ق   ّ  بشكل كةري ا

 94( عدلة ع تتتتتتتتتتتتتو متأه ات مبةلد إمجايل ق ره 80توّجل على مثان   ت    كان2022 رباء  شتتتتتتتتتتتتتةاال  28دحىت  -24
 ( عدلة ع و مشاكل حمتملة   حقوي التدوء .32  دثالث   تمليون عدالر أم ءك     ح  كان ل ى اثن

لت اعيات الس اع ابل ملة احمللية. درّك  التحليل على نسةة النفقات  مفّداًل  ااست  ا ً دأج ت ش ةة الشؤدن املالية  -25
 ابل ملة احمللية مقابل املةالد املتأه  . املتكّة   سنوايً 

دأشار التحليل إىل أن ع ع ال دت األع اء الت ل ءيا مستوى من اإلنفاي ابل ملة احمللية ميّكنيا من إنفاي املةلد  -26
. املسادي مل  تأه ا ا امل  وعة ابل ملة احمللية مت نّ 

 رباء  شةاال  28ال دت األع اء الت ميكن أن تواجه املشاكل  ية حقوي التدوء  حىت أعانه  2دءةّ  ا  دت  -27
  دما ء اعت ابل دالر األم ءك  الف ل  اإلنفاي الستتتتتنوي لكّل منيا ابل ملة احمللية  دع ع ستتتتتنوات متوستتتتتط اإلنفاي 2022

 الالزمة الست  ام األموات   املكتل القا ي امل ين.
( عدت أع تتتاء  قط حيث ق  تكون 4دحىت ل ى النظ    النفقات الستتتنوءة الكاملة ابل ملة احمللية  هناة أربع   -28

املكاتل القا ءة قاعر  على استتتتتتتتتتتت  ام مةلد املتأه ات الذي ءتم استتتتتتتتتتتتالمه ابل ملة احمللية هالت ستتتتتتتتتتتنة داح  . درغم أن 
أم ءك  من املتأه ات املتوجةة على ال دت   عدالر ءمال 44.5  عدالر أم ءك   قط من أصتتتتل ءمال 0.3الموع ق  ءةلد 

( عدلة ع و تتوجل علييا متأه ات  15األع اء الت ق  تواجه مشاكل   حقوي التدوء . دابلنسةة إىل مخت عش    
 احمللية الوارع . سنوات الست  ام ال مالت( 5مخت   ق  ءل م أكا  من
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 227ا  دت 

 

                                                      
 .2022 رباء  شةاال  28الةياانت حىت   27

املتأخرات املوّحدة
السداد األدىن 

املطلوب لضمان 
التصويت

اإلنفاق السنوي 
ابلعملة احمللية 

)2021(

 عدد السنوات 
إلنفاق العملة 
احمللية يف حال 

سداد املتأخرات 
ابلعملة احمللية

ميكن إنفاق 
العملة احمللية 

خالل )1( سنة 
واحدة

 ميكن إنفاق 
العملة احمللية 
خالل )5( 
مخس سنوات

آالف الدوالرات 
األمريكية

آالف اليورو
آالف الدوالرات 

األمريكية
آالف الدوالرات 

األمريكية
آالف اليورو

آالف الدوالرات 
األمريكية

آالف الدوالرات 
األمريكية

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي

ودا1 5.4116.7525.8410.837.535.836.104.24أنتيغوا وابرب

16.8211.3730.695.413.7620.6815.991.92مجهورية أفريقيا الوسطى2

نعم9.3945.3865.0521.6615.0625.0210.586.15تشاد3
ال يوجدال يوجد248.745.65255.635.413.76245.62جزر القمر4

نعم565.11423.481,081.70433.12301.14281.199.66111.93كواب5
نعم54.1490.72165.7254.1437.6465.660.0126,725.29مجهورية الكونغو الدميوقراطية6
ال يوجدال يوجد614.49698.641,466.70433.12301.14666.19إكوادور7

ال يوجدال يوجد64.9745.17120.0864.9745.170.00السلفادور8

نعم150.90197.29391.5781.2156.46241.473.22121.44غابون9
نعم87.6156.46156.4981.2156.466.40750.830.21غاان10
نعم16.2411.2930.0216.2411.290.000.27110.13غينيا11
نعم6,748.113,732.1611,300.482,154.771,498.167,317.960.03376,682.72مجهورية إيران اإلسالمية12
نعم726.81737.961,626.99698.40485.59336.170.0440,929.63العراق13
نعم69.703.8274.3510.837.5354.3413.975.32قريغيزستان14

نعم27.0718.8250.0327.0718.820.000.14353.36مجهورية الو الدميوقراطية الشعبية15
ال يوجدال يوجد16.2911.3730.165.413.7620.15ليبرياي16

ال يوجدال يوجد1,124.52946.642,341.27162.42112.932,041.08ليبيا17

ال يوجد5.4112.3720.585.413.7610.570.00جزر مارشال18

وّحدة19 ال يوجد0.009.4511.535.413.761.520.00والايت ميكرونيزاي امل

نعم16.1030.1152.8321.6615.0612.81142.360.37موزامبيق20
نعم2,478.211,845.764,729.661,353.50941.062,228.0728.17167.88نيجرياي21
ال يوجد5.413.7610.015.413.760.000.00نيوي22

ال يوجد56.8539.52105.0637.9026.3535.02n/aمقدونيا الشمالية23

ال يوجد2.718.2212.735.413.762.720.00ابالو24

نعم10.830.0010.835.413.760.82116.350.09سانت لوسيا25

233.5133.91276.725.413.76266.72156.851.76ساو تومي وبرنسييب26

نعم383.0533.91426.265.413.76416.250.182,316.31الصومال27
نعم69.0950.16130.3527.0718.8280.323.0542.81سورينام28
نعم0.0071.9887.8143.3130.117.765.2916.60أوغندا29

نعم10,456.527,114.3119,134.933,941.382,740.3611,850.30231.1382.79مجهورية فنزويال البوليفارية30
نعم131.4175.28223.2454.1437.64123.180.44509.51اليمن31
نعم56.5833.8897.9148.7333.887.86206.390.47زامبيا32

24,452.0116,415.6044,543.219,831.816,835.8426,371.71اإلمجايل

318.07

4.00

عدد البلدان اليت ميكن أن تنفق العملة احمللية يف 
خالل سنة واحدة يف حال سداد املتأخرات ابلعملة 

احمللية

املتأخراتالدول األعضاء
 االشرتاكات املستحقة لسنتني 

سابقتني

مبلغ املتأخرات الواردة ابلعملة احمللية والذي ميكن 
إنفاقه خالل سنة )آالف الدوالرات األمريكية(
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ءءن ستتتتتتانامع ا ملة احملليةابل  ع م قةوت الستتتتت اع علىاملمارستتتتتة الت تتة يا ستتتتتائ  منظمات األمم املتح    تناوي -29
لألع اء  28منظمة الدحة ال امليةلوائ  تتي  إذ . منظمة األمم املتح   للتنمية الدناعيةمنظمة الدحة ال املية د ابرزءن  ا 

 ح تتتتتتتتتتتتتع قةوت" ما ءل على الالئحة املالية دالنظام املايل تنص أحكام  . ابل ملة احملليةللستتتتتتتتتتتتت اع طلل موا قة امل ء  ال ام 
 29.على أستتتتتتتتتتتتتتاس كل حالة على ح  "  ال ام الستتتتتتتتتتتتتتنوءة ءمتاًما للتحوءل ملوا قة امل غري قابلة تكون عملة  ةامل ء  ال ام ألء

 ماءة منظمة الدتتتتتتتتتحة  أهنا الزمةامل ء  ال ام  ة شتتتتتتتتت دال دأد تتتتتتتتتاع ء ى"أء قاتاملوا ذه ه  تشتتتتتتتتتمل دابإل تتتتتتتتتا ة إىل ذلك
 31إعاع  حقوقيا   التدتتتتتتوء  كتابًة إىل امل ء  ال ام   موع  أقدتتتتتتاه   طلةات تق دءنةم  لل دت األع تتتتتتاء  30.ال املية"

( املةلد اإلمجايل املستتتتتتتتتتتتتتتحق مبا   ذلك 1 على األقل: أن تت تتتتتتتتتتتتتتمن هذه الالةات امل لومات التالية  علىمارس آذار  
املةلد األعىن الذي تنوي د ( 3امل   الت ءقرتح إج اء الستتتتتتت اع هاللا؛  د ( 2لستتتتتتتنة ا ارءة؛  إىل ااالشتتتتتتترتاة املق ر ابلنستتتتتتتةة 

 اع ستتتتالإشتتتتار  إىل ما إذا كان  ال دلة ال  تتتتو تتوقع طلل موا قة امل ء  ال ام على د ( 4ال دلة ال  تتتتو ستتتت اعه كل عام؛  
 31.ا ألحكام الالئحة املالية دالنظام املايلابل ملة احمللية طةقً 

الستتتتتت اع ابل مالت احمللية بواستتتتتتاة   ب ض األحيان على    ق  دا ق  منظمة األمم املتح   للتنمية الدتتتتتتناعيةأما  -30
إذا كان ءنةم  قةوت ال مالت احمللية د  هذه ا االت  ءق ر ب انمج األمم املتح   اإلمنائ  ما . ب انمج األمم املتح   اإلمنائ 

  دء ي  ب   ذلك س اع ما ء اعت هذا املةلد ابل دالر ا إىل احتياجاته النق ءة القدري  األجل  مع م اعا  الظ دف احملليةاستناعً 
 .ست  امبس   الد ف امل موت به   األمم املتح     اترءخ اال منظمة األمم املتح   للتنمية الدناعيةإىل األم ءك  

دابالستتتتتتتتتتتتتتتناع إىل التحليل أعاله دإىل امل اط  الكةري  امل تةاة ابل مالت األجنةية  دامل اط  املدتتتتتتتتتتتتتت  ية د اط   -31
 قاباًل  ب ءاًل االستتتامار الناشتتئة عن الستت اع ب مالت غري قابلة للتحوءل بستت عة  لن ءشتتكل ستت اع املتأه ات ابل ملة احمللية 

 املالية للمنظمة  مبا ءفوي أي  وائ  ممكنة متأتية عن الو ع النق ي.من عدن ر ع امل اط  تاةيق لل

 بتوحيد املمارسات املتبعة إلعادة حقوق التصويت االعتبارات ذات الصلة -اخامس  
املمارستتتتتتة امل تم     ع ع من املنظمات مع م اعا  مع الالل الوارع من ال در  الاانية داألرب   للمؤمت  د  اشتتتتتتيً امت -32

توحي  االعتةارات التالية ذات الدتتتتتتتتتتتلة باللةنة   تستتتتتتتتتتتت    األه ى لألمم املتح     ما ءت لق  قوي التدتتتتتتتتتتتوء   ق  
 املمارسات القائمة   إعاع  حقوي التدوء :

 
 ؛موع  دحمتوى الالةات الوارع  من األع اء إلعاع  حقوي التدوء   أ(

 ءري الت ت ّ ف "الظ دف هارج إراع " الةل  ال  و امل ين؛مل اا  ب(
 ال  ع األقدى من السنوات املسموح هبا   أي هاة تقسيط.  ج(

 وحمتوى الطلبات الواردة من الدول األعضاء إلعادة حقوق التصويت موعد )أ(
  غياب األحكام الت حتّ ع موع  دحمتوى الالةات الوارع  من األع تتتتتتتتتاء إلعاع  حقوي التدتتتتتتتتتوء   تق تتتتتتتتت   -33

ىل توصتتتتيات اللةنة ال امة  يوز إاملمارستتتتة القائمة بتق   الالةات إىل اللةنة ال امة لتقييميا قةل ب ء املؤمت . دابالستتتتتناع 
                                                      

 6.54WHAمج ية الدحة ال املية  ق ار  28
 ملنظمة الدحة ال امليةمن الالئحة املالية دالنظام املايل  8-6املاع    29
 من الالئحة املالية دالنظام املايل ملنظمة الدحة ال املية 8-6املاع    30
 6.54WHAق ار مج ية الدحة ال املية   31
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ييا متأه ات على أستتاس م املة هاصتتة. غري أن الالةات املقّ مة للمؤمت  إعاع  حقوي التدتتوء  ل دلة ع تتو تتوّجل عل
ا زمني   اعن ذلك  امل  وعات املستتتتتتتتتت ع  هالت ال در   ّ  ذا ا  تتي  إطارً  امن ب ء املؤمت   أد عو تتتتتتتتتتً  ا  موع  ق ءل ج ً 

 و وح.للةنة ال امة لتقييم الالةات. دءدة  هذا األم  أص ل من عدن م اءري تقييم حم ع  ب ً ا يّتقً 

ان قاع شتتتي  من من املستتتتحستتتن حت ء  موع  تق   الالةات على أن ءكون قةل ميكن اعتةار أنه   ق  دبناًء عليه -34
 املؤمت 

 املعايري اليت تعرّف "الظروف خارج إرادة" الدولة العضو )ب(
قواع ها    -اليونستتتتتتتكوابستتتتتتتتاناء  -م ظم دكاالت األمم املتح   ال ت ّ ف على غ ار منظمة األغذءة دال راعة   -35

أد "الظ دف االستانائية الت ال ميكن تّنةيا". دميكن للةنة أن تقوم أّداًل  لظ دف هارج إراع " ال دلة ال  و امل نيةا"بشأن 
أد أن ت ا  م ءً ا من التوجييات بشتتأهنا  أي  هارج إعار " الظ دفابلنظ    ا اجة إىل حت ء  ا االت الت ق  تشتتّكل "

ة ما إذا كان ميكن للةنة مناقشتت  ا. اثنيً (دالكوارث الاةي ية  القيوع االقتدتتاعءة داملالية الشتت ء   املستتلحة ا  دب دالن اعات
دما إذا الظ دف اخلارجة عن اإلراع    توقع د أد تال  هذهتو ري تو تتتتتتتتتتيحات بشتتتتتتتتتتأن ما إذا كان من املمكن  ءت   طلل

حدتتتوت األح اث أد ا ّ  من آاثرها الستتتلةية على  ملنعري الت فيف على حنو  م قوت توقع تنفيذ ت ابمن املمكن حىت  كان
للت وءض عن هستتتتار  األع تتتتاء ها للت ابري الت اختذ ادصتتتتفً النظ    اشتتتترتاال أن تت تتتتمن الالةات ءت     اثلاًااالقتدتتتتاع. 

 .املذكور ال هل أد التد ي لل واقل املالية أد االقتداعءة نتيةة األح اث 

 العدد األ صى من السنوات املسموح هبا ألة خطة تقسيط )ج(
للممارسة املتة ة  ال ءوج  أي متاّلل رة  بو ع هاة تقسيط لالل إعاع  حقوي التدوء . إمنا ح   اد قً  -36

تشتتتتتري عدلة ع تتتتتو تتوّجل علييا متأه ات إىل أهنا لن تكون قاعر  على ستتتتت اع رصتتتتتي ها ا ايل إلعاع  حقوي التدتتتتتوء  
عءسمرب كانون األدت من أي سنة ءن ق   ييا اللت املؤمت   أد   حات كان من ال  دري تق   طلل  عاع   31  لوت

حقوي التدتتتتتوء    عدرت  متتاليت  للمةلت املؤمت   ءُالل من ال دلة ال  تتتتتو تق   هاة تقستتتتتيط لستتتتت اع املتأه ات. 
( ستتتنوات  إمنا مل ُ ّ ع أي إطار 10عشتتت    أقدتتتاها  رت  امًة علىدابالستتتتناع إىل التة بة الستتتابقة  متت  هاط التقستتتيط ع

أن ل تتتتتمان ( ستتتتتنوات كحّ  أقدتتتتتى 10م   هاط التقستتتتتيط ب شتتتتت    حت ء   ق  تنظ  اللةنة زمين لا بشتتتتتكل هنائ . د 
 تن فض املتأه ات   األجل املتوسط املتوقع مبا ءساهم   ا فال على سيولة املنظمة.

 غري الرمسية اليت جيريها الرئيس املستقل للمجلساملشاورات  -سادس ا

شتتتتتتتتتّةع ال ئيت املستتتتتتتتتتقل للمةلت على أن ي ي هبذا الشتتتتتتتتتأن إّن اللت   عدرته الاامنة دالستتتتتتتتتت  ب   املائة " -37
مشتتتتادرات غري رةية شتتتتفا ة دشتتتتاملة مفتوحة أمام مجيع األع تتتتاء  مع م اعا  القواع  داإلج اءات القائمة  دنتائج اللةنة 

إىل  دععا ال ئيت املستتتتتتتقل للمةلتصتتتتتتيا ا  دق ارات ا م ية ال امة لألمم املتح   ذات الدتتتتتتلة  حستتتتتتل االقت تتتتتتاء  دتو 
كان  عملية املشتتتتتتادرات غري ال ةية مع   د  دق  إع اع هذه الوثيقة  ".إطالع اللت على التق م احمل ز   عدرته القاعمة

 األع اء ال ت ات جارءة.


