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 الدورة السبعون بعد املائة للمجلس
 : إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء املتخّلفة عن دفع اشرتاكاهتا17البند 

 املالية للمنظمة
 

فة عن دفع اشتتتتتتتتتتتتةا ا ا املالية منظمة األغذية والز اعة على أنه ليس للدولة العضتتتتتتتتتتتت  امل  ل   دستتتتتتتتتتتت   من  4-3تنص املادة 
حبق ال صتتتتتتت يمت   امل بل  ما ال  مأدا  م مالا ا ما يعادي أو يزيد عن مأدا  ا شتتتتتتتةا ا  امل تتتتتتت  أة للمنظمة أن ت م ع 

عليها عن ال تتتتتتتتن ي ال أ اي ي ال تتتتتتتتااأ يه وتنص املادة نف تتتتتتتتها على أنه س ح للم بلد مع مل د أن ي تتتتتتتتم   ذ  الدولة 
 اا جة عن   اد اهالعض  ابل ص يمت  ما اق نع أبن عجزها عن الدفع يلجع لظلوف 

 
 إنالذي ي عي اتباعه   هذ  احلالةد ف ل داريو  حي أنه   ت جد أحكام صتتتتتتتلنة   النصتتتتتتت ع ا ستتتتتتتاستتتتتتتية تنص على ا

تأ م اللجنة العامة للم بل مب جبها ابلب ث   طلبا  الدوي األعضتتتتتتاة حعادة حأ قها   ال صتتتتتت يمت  قد نشتتتتتتم  مما ستتتتتتة
ومن مث تلفع ت صتتتتتتي ها  ر امل بله وس ح للدوي األعضتتتتتتاة الر عليها م مالا  أن ت ل   من الدستتتتتت   د 4-3ا للمادة وفأ  

 ا ابس علاضهاد مث ت أدم ا  صية  ر امل بله ت ديد م مالا ا من االي ا ة تأ يط تأ م اللجنة العامة أيض  
 

 جلاة استتتتتتتتت علام شتتتتتتتتتامق لعملية  عادة حأ   ال صتتتتتتتتت يمت  2021وطلبمت الدو ة الثانية واأل اع ن للم بل   ي ني /حزيلان 
للدوي األعضتتتاة امل  ل فة عن دفع اشتتتةا ا اد لك  تنظل فيها األجهزة اللملستتتية املعنية مبا   مل  ننة الشتتت ون الدستتت   ية 

 عملية مشاو ا  غري  مسية يأ دها اللئيس امل  أق للمجلسه مدع مة ا دوالأان نية
 

فإن امل تتملة قد اضتتعمت منذ مل  احلي لالستت علام من قبق عدد من األجهزة اللملستتيةد مبا يشتتمق و ما يعلم األعضتتاةد 
الدو تي الثالثة عشتتلة اعد املائة وامام تتة عشتتلة اعد املائة للجنة الشتت ون الدستت   ية والأان نيةد والدو ة الثامنة وال تت ي اعد 

وستتتتتتتتتتتتتت ف تنظل فيها الدو ة احلادية وال  تتتتتتتتتتتتتتع ن اعد املائة  دة للجنة املاليةاملائة للمجلسد والدو ة الثامنة والثماني اعد املائ
 من قبق الدو ة ال بعي اعد املائة للمجلسه  اس علاضها هذاللجنة املالية قبق 

 
متتا آ/اما   4وابل  احي مع ملتت د أجليتتمتف انف تتتتتتتتتتتتتتت  مشتتتتتتتتتتتتتتتتاو ا  غري  مسيتتة مف  حتتة أمتتام  يع أعضتتتتتتتتتتتتتتتتاة املنظمتتة   

 رب اد أاذ    ا ع با  ا ستتتتتتتتت علام ال تتتتتتتتتااق للم تتتتتتتتتملة من قبق األجهزة اللملستتتتتتتتتية أ حمت من2022أاليق/ني تتتتتتتتتان  20و
من  4-3ا للمادة لألعضتتتتاة    يأةح ا ت صتتتتيا  اشتتتتمن العملية الر تفعاد مب جبها حأ   ال صتتتت يمت للدوي األعضتتتتاة وفأ  

 دس    املنظمةه 
 

ا قةاحا  الر قدمها األعضتتتتتتتتتتاة   ستتتتتتتتتتيا  مشتتتتتتتتتتاو ا  غري اللمسيةد وعلى وجه  CL 170/19وتعلم وثيأة اجمللس  قم 
املدف عا  و ج( )ا ط الدفع؛ و ب( )لعجز عن الدفع؛ اب ملعل ما  الر ي عي تأداها لدعم ايان  ابأ( )ال  ديد ما ي علق 

 جدوي ا شةا ا ه و د( )ابلعملة احمللية؛ 
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لر عليها م مالا  والر ت ال  امل بل إبعادة حأ قها   ال صتتتتتتت يمت أن تأدم و أى األعضتتتتتتتاة أن على الدوي األعضتتتتتتتاة ا
ا ل بيعة الظلوف اما جة عن سي ل اد ومعل ما  وواثئق داعمةد وم ل ال دااري الر س   ذها ل  ديد امل مالا د ت ضي   

هذا ال ل  قبق أستتب عي على األقق ا أن يأدم عضتتاة أيضتت  ألوأي معل ما  أالى ما  صتتلة لدعم هذ  امل البةه واقةا ا
ا املعل ما  احملددة الر ي عي على الدوي األعضتتتتتتاة من انعأاد دو ة امل بل املعنيةه وعالوة على مل د أو د األعضتتتتتتاة أيضتتتتتت  
 تأداها لدى طل   عادة حأ   ال ص يمت من االي ا ة للدفعه 

 
د لك  ينظل فيها اجمللس CL 170/19ابل ثيأة  ملل ق ألفاوتأدم هذ  ال  صتتتتتتتتتيا   ر اجمللس  مشتتتتتتتتتلو  قلا  للم بل   

ا من ال  جيها  اشمهناد ح   ا ق ضاةه  ويبدي مزيد 
 

 د اللئيس امل  أق للمجلسHans Hoogeveenللد     


