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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس

إعادة املؤمتر حقوق التصووووووووو ا للدء  اتعلووووووووا  املت ل  ة عن " بعنوان CL 170/19الوثيقة اجمللس مدعو إىل إقرار  إن  
إجرا ات إعادة املؤمتر حقوق التصوووو ا للدء  اتعلوووا  "  2023ءمشووورءع القرار ///  "،دفع اشووواااااا املالية للمنظمة

ءإحالته إىل  ،هذا التقر رلحق يف معلى حنو ما هو ءارد ه املعدلة ء تبصووووووي " املت ل  ة عن دفع اشوووووواااااا املالية للمنظمة
 يف دءرته الثالثة ءاتربعني/ ملؤمتر العتمادها

 املوجز

 ل ا جلنة الشؤءن الدستور ة ءالقانونية )اللجنة( عنا ة اجمللس إىل ما توصلا إليه من نتائج ءتوصيات خبصوص: ت

 إعادة املؤمتر حقوق التصو ا للدء  اتعلا  املت ل  ة عن دفع اشاااااا املالية للمنظمة/ 
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 ميكن توجيه أي است سارات بشأن ملمون هذه الوثيقة إىل:
 Annick Vanhoutte ةالسيد

 أمينة جلنة الشؤءن الدستور ة ءالقانونية
 54287 06570 39+ :اهلاتف
 Annick.Vanhoutte@fao.org الرب د اإللكاءين:

 
 
 

 املقدمة -أّوًل 
 /2022  ونيو حز ران 8بعد املائة  وم سادسة عشرة عقدت جلنة الشؤءن الدستور ة ءالقانونية )اللجنة( دءراا ال -1
  /املشارانيالدءرة امل توحة أمام املراقبني الصامتني ءرحبا جبميع رائسة  Alison Storsveة ءتول ا السيد -2
 ءشارك اتعلا  التالية أمساؤهم يف هذه الدءرة: -3

  السيد سعادةKhaled Ahmad Zekriya (أف انستان) 
  السيدةJulie Émond )اندا( 

  السيدEsala Nayasi (فيجي) 

 السيدة  سعادةMónica Robelo Raffone وا()نيكاراغ 
 ةالسيد Nina P. Cainglet )ال لبني( 

  السيدةZora Weberová (سلوفاايا) 
 الدءرة/شاراة يف السيدة مليا  بن رضوان )اجلزائر( امل تعذر علىء  -4

ءانعقدت هذه الدءرة بصوووووورة  تلثة حيك شوووووارك بعخ اتعلوووووا  شووووو صووووويألا يف املقر الرئيسوووووي ملنظمة اتغذ ة  -5
( ءذلك فيجي ءأف انسووتانءال لبني ءسوولوفاايا( فيما شووارك اتعلووا  ابصرءن بصووورة افااضووية )ءالزراعة )اندا ءنيكاراغوا 

 يف إ ثاليا ءالعامل/ 19-جائحة اوفيدت شي بص ة استثنائية ب عل 

على النحو املوض ح يف مذارة الرئيسة  ،دءراا العاشرة بعد املائة صال ءات بعا اللجنة أساليب العمل اليت طُب قا  -6
، ءءافقا على تعليق املواد اليت قد تتعارض مع انعقاد الدءرة بشووووووووكل افااضووووووووي، ءذلك (CL 164/2ابلوثيقة  1)امللحق 

 من الالئحة الداصلية/ 7عمالأل ابملادة 
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  لاعتماد جدول األعماافتتاح الدورة و  :1البند  -اثنًيا

 (CCLM 116/1)الوثيقة 
 على جدء  أعماهلا/ ءءافقواأصذ أعلا  اللجنة علمألا ابلاتيبات اخلاصة هبذه الدءرة  -7

إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء املتخّلفة عن دفع اشرتاكاهتا : 2البند  -اثلثًا
 (CL 170/19)الوثيقة  املالية للمنظمة

دفع  حقوق التصو ا للدء  اتعلا  املت ل  ة عن إعادة املؤمتر بعنوان " CL 170/19نظرت اللجنة يف الوثيقة  -8
 "/اشاااااا املالية للمنظمة

 اءرحب ،للمشووووووووواءرات املثمرة اليت أجراها الرئيس املسوووووووووتقل للمجلس مع اتعلوووووووووا  اتقد رهعن اللجنة  اأعربء  -9
ت إعادة املؤمتر إجرا ا"، 2023، مبا يف ذلك مشووووووووووورءع القرار /// CL 170/19 للوثيقة بعرض الرئيس املسوووووووووووتقل للمجلس

  )"مشرءع قرار"(/ "حقوق التصو ا للدء  اتعلا  املت ل  ة عن دفع اشاااااا املالية للمنظمة

ا مع تقر ر مءمشووووورءع القرار من أجل موا مت  CL 170/19إبدصا  تعد الت على نص الوثيقة اللجنة  ءأءصوووووا -10
ا هبذه التعد الت، اعتربت اللجنة أن الوثيقة (/ ءرهنأل CL 170/12الوثيقة للجنة املالية ) احلاد ة ءالتسووووووووووعني بعد املائةالدءرة 

 مع النصوص اتساسية للمنظمة/ماشيان  ا  تالوارد في قرارالءمشرءع 

يف على حنو ما هو ءارد ءمشووووووووووورءع القرار بصوووووووووووي ته املعدلة ء  CL 170/19الوثيقة إقرار اجمللس إىل اللجنة  دعاء  -11
 العتماده/ته الثالثة ءاتربعني دءر املؤمتر يف هذا التقر ر ءإحالته إىل لحق م

 دءى تثبيق جدء  اتمم املتحدة لألنصوووووبة املقررةدراسوووووة جا إىل أن  وصوووووي اإلدارة باللجنة اجمللس أ لوووووأل  ءدعا -12
 يف الوثيقةعرءض مما هو ألمم املتحدة، على حنو اتبعة ليف ءااالت مت صووووووصووووووة أصرى  الشووووووأن، اما هو بشووووووكل متزامن

CL 170/19/ 

 أية مسائل أخرى :3البند  -بًعارا
 مل تكن هناك أ ة مسائل أصرى مثرءحة للنقاش يف إطار هذا البند/ -13
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 امللحق

 معلومات أساسية -أولا 

إجرا  اسوووووووووتعراض شوووووووووامل لعملية إعادة حقوق التصوووووووووو ا  1طلبا اللجنة العامة للدءرة الثانية ءاتربعني للمؤمتر -1
للدء  اتعلوووا  املت ل  ة عن دفع اشووواااااا لكي تنظر في ا اتج زة الرائسوووية املعنية مبا يف ذلك جلنة الشوووؤءن الدسوووتور ة 

ة ءالستون بعد ءالقانونية ءبدعم من عملية مشاءرات غري رمسية  قودها الرئيس املستقل للمجلس/ ءقد اررت الدءرة السابع
 2املائة للمجلس هذا الثلب عندما نظرت يف املسائل املنبثقة عن دءرة املؤمتر/

ءمنذ ذلك احلني، صلووعا املسووألة لعملية تشوواءر ذات شووقني، مع اسووتعراض رمسي للمسووألة من جانب اتج زة  -2
تعلوووا / ءقد بنا هذه املشووواءرات الرائسوووية املعنية، فلوووالأل عن مشووواءرات غري رمسية قادها الرئيس املسوووتقل للمجلس مع ا

غري الرمسية على اسوووتعراض املسوووألة من قبل الدءرة الثالثة عشووورة بعد املائة ءالدءرة اخلامسوووة عشووورة بعد املائة للجنة الشوووؤءن 
 تقدم هبا الدسووووووتور ة ءالقانونية ءالدءرة الثامنة ءالثمانني بعد املائة للجنة املالية/ ءتعرض هذه الوثيقة التوصوووووويات ا ددة اليت

 اتعلا  يف سياق هذه املشاءرات غري الرمسية/

نظرت جلنة الشووووووؤءن الدسووووووتور ة ، 2021ءيف أعقاب الدءرة الثانية ءاتربعني للمؤمتر اليت عقدت يف  ونيو حز ران  -3
الثالثة التصوووووو ا للدء  اتعلوووووا  اليت تتوجب علي ا متأصرات يف الدفع، صال  دءراا  ءالقانونية يف مسوووووألة إعادة حقوق

ءالحظا جلنة الشوووؤءن الدسوووتور ة ءالقانونية أن املمارسوووة اليت ءضوووعت ا  2021/3عشووورة بعد املائة يف أاتوبر تشووور ن اتء  
منظمة اتغذ ة ءالزراعة لألمم املتحدة )املنظمة( تتسووووووووووووووق مع تج معظم املنظمات اتصرى التابعة لألمم املتحدة/ ءار ت 

نية جتنب التناز  الشوووووووووامل عن اللوائح املتعلقة وقوق التصوووووووووو ا املذاورة يف النصووووووووووص جلنة الشوووووووووؤءن الدسوووووووووتور ة ءالقانو 
اتسووواسوووية، ءتثلعا إىل إجرا  مشووواءرات إضوووافية بقيادة الرئيس املسوووتقل للمجلس، ءأءصوووا قن تتناء  هذه املناقشوووات 

 احلاجة إىل ءضع معا ري موضوعية ءعملية/

ل ملمارسوووووة املنظمة بشوووووأن هذه املسوووووائل، ءاملناقشوووووة اليت سوووووبق أن  CCLM 113/3ء رد يف الوثيقة  -4 حتليل م صووووو 
عقدت بني اتعلووووووا ، فلووووووالأل عن  ارسووووووة منظمات أصرى اتبعة ملنظومة اتمم املتحدة، ءإعادة املؤمتر حقوق التصووووووو ا 

وثيقة/ ءميكن االطالع على للدء  اتعلووووووووووووووا  املت ل  ة عن دفع اشوووووووووووووواااااا املالية للمنظمة ءامللحق على الو ب التابع لل
 /CCLM 113/3مقارنة بني لوائح ء ارسات املنظمات اتصرى ءبني لوائح ء ارسات منظمة اتغذ ة ءالزراعة يف الوثيقة 

ءلدى النظر يف تقر ر الدءرة الثالثة عشووووووووورة بعد املائة للجنة الشوووووووووؤءن الدسوووووووووتور ة ءالقانونية، قام اجمللس يف دءرته  -5
 عد املائة مبا  لي: الثامنة ءالستني ب

ابلثلب الصووووادر عن مؤمتر املنظمة يف دءرته الثانية ءاتربعني القاضووووي إبجرا  اسووووتعراض شووووامل لعملية إعادة حقوق  ذا ر"
التصوووووو ا للدء  اتعلوووووا  اليت علي ا متأصرات مسوووووتحقة لكي تنظر فيه اتج زة الرائسوووووية املعنية، مبا في ا جلنة الشوووووؤءن 

ة، على أن  ُدعم ذلك بعملية مشووواءرات غري رمسية بقيادة الرئيس املسوووتقل للمجلس مع رؤسوووا  ءنواب الدسوووتور ة ءالقانوني
رؤسووا  اجملموعات اإلقليمية، ءأشووار إىل أن املمارسووة اليت ءضووعت ا املنظمة على مدى السوونوات املنصوورمة خبصوووص اسووتعادة 

                                                      
 /3، تقر ر االجتماع الرابع للجنة العامة، ال قرة  22LIM//2021Cالوثيقة   1
 /CL 167/REP)أ( من الوثيقة  11ال قرة   2
 / 10/168CLمن الوثيقة  16إىل  12ال قرات   3
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الرئيس املسوووتقل  شوووج عاتمم املتحدة اتصرى، ء حقوق التصوووو ا تتماشوووى مع الن ج الذي تتبعه معظم منظمات منظومة 
للمجلس على أن جيري هبذا الشوووأن مشووواءرات غري رمسية شووو افة ءشووواملة م توحة أمام ميع اتعلوووا ، مع مراعاة القواعد 

سوووووتقل الرئيس امل دعاءاإلجرا ات القائمة، ءنتائج اللجنة ءتوصووووويااا، ءقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذات الصووووولة، ء 
 4/ للمجلس، حسب االقتلا ، إىل إطالع اجمللس على التقدم ا رز يف دءرته القادمة"

ءيف ضووووو  هذا الثلب، عقد الرئيس املسووووتقل للمجلس مشوووواءرات غري رمسية شوووو افة ءشوووواملة م توحة أمام ميع  -6
اتعلووووا  بشووووأن املسووووألة، مع مراعاة القواعد ءاإلجرا ات القائمة، ءنتائج اللجنة ءتوصوووويااا، ءقرارات اجلمعية العامة لألمم 

 / 2022أبر ل نيسان  20مارس آذار ء 4املتحدة ذات الصلة، حسب االقتلا ، يف 

 23-21ءبعد ذلك، تناءلا الدءرة اخلامسووووووووة عشوووووووورة بعد املائة للجنة الشووووووووؤءن الدسووووووووتور ة ءالثانو ة املعقودة يف  -7
املسووألة مرة أصرى ءأعربا عن تقد رها للمعلومات ا دثة اليت قدم ا الرئيس املسووتقل للمجلس بشووأن ، 2022مارس آذار 

 تعلق بتقدمي الثلبات يف الوقا املناسووووب ءقنواع املعلومات ءءسووووائل الدفع  بشووووأن إجرا  مشوووواءراته ءرحبا ابلعمل املن ذ
ءصثط الدفع/ ءأعربا اللجنة عن اسوووووتعدادها للنظر، ضووووومن سوووووياق ءال ت ا، "يف أي معا ري لجتة عن هذه العملية أء يف 

 5مشرءع قرار مرفوع إىل اجمللس ءاملؤمتر للنظر فيه"/

 

 املشاورات غري الرمسية اليت قادها الرئيس املستقل للمجلسنتائج  -اثنًيا 
 مع مجيع األعضاء

 وجز هذا القسوووووم املسوووووائل اتاثر شووووويوعألا اليت أثريت صال  املشووووواءرات غري الرمسية اليت أجراها الرئيس املسوووووتقل  -8
يت تقدم هبا اتعلوووا  يف للمجلس مع ميع أعلوووا  املنظمة بشوووأن هذا املوضووووع، ءاذلك التوصووويات ءاملقاحات ا ددة ال

 هذا الصدد/

من دستور املنظمة فإن الدءلة العلو املت ل ة عن دفع اشاااااا املالية للمنظمة ال تتمتع  4-3ءمتاشيألا مع املادة  -9
متأصرااا ما  عاد  أء  ز د على مقدار االشوووواااات املسووووتحقة علي ا عن السوووونتني  ذا بلغ مقدارإوق التصووووو ا يف املؤمتر 

تقومييتني السووووابقتني/ ءمع ذلك، للمؤمتر أن  سوووومح هلذه الدءلة العلووووو ابلتصووووو ا إذا اقتنع قن عجزها عن الدفع  رجع ال
 لظرءف صارجة عن إراداا/

  

                                                      
لدى قيام اجمللس ابلنظر يف تقار ر جلنة املالية "أعرب عن قلقه إزا   ثري عدم دفع املتأصرات على أنشووووووووثة   REP/168CL)ج( من الوثيقة  30ال قرة   4

العاملية ءآاثرها املد مرة ا تملة على اتعلوووووووا ،  19-املنظمة ءبرلمج عمل ا ءءضوووووووع ا املاّ، ءأقر  وسووووووون توقيا وثه هلذه املسوووووووألة يف  ل  جائحة اوفيد
ؤمتر يف دءرته الثانية ءاتربعني املتمثل يف إجرا  اسووووووووووتعراض شووووووووووامل لعملية إعادة حقوق التصووووووووووو ا للدء  اتعلووووووووووا  اليت تتوج ب علي ا ءذا ر بثلب امل

ية عمالت ا لمتأصرات لكي تنظر فيه اتج زة الرائسووووووووووووووية املعنية، ءطلب إىل اإلدارة النظر يف اخليارات املتاحة، مبا يف ذلك عن طر ق االسووووووووووووووت ادة من ال
بل جلنة املالية صال  دءراا املقبلة املتعلقة ابملسووووائل اليت ام  املنظمة متاشوووويألا مع ءصثط السووووداد ملعاجلة هذه املسووووألة، ءتثل ع إىل دراسووووة هذه املسووووألة من ق  

 /CL 168/REP)ب( من الوثيقة  27ءال ت ا؛" ال قرة 
 /CL 170/13من الوثيقة  37إىل  34ال قرات   5
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ءأصذت املشوووووووووواءرات يف االعتبار لوائح ء ارسووووووووووات املنظمات اتصرى التابعة ملنظومة اتمم املتحدة يف ما  تعلق  -10
 : قربعة عناصر رئيسية هي

 املعلومات اليت  تعني تقدمي ا لدعم بيان بعدم القدرة على الدفع؛ (أ)

 ءصثط الدفع؛ (ب)

 ءاملدفوعات ابلعملة ا لية؛  (ج)

 ءجدء  االشاااات/ (د)

 
 بيان عدم القدرة على الدفع -ألف 

متاشيألا مع املنظمات اتصرى التابعة لألمم املتحدة اتصرى، أبرز اتعلا  ضرءرة قيام الدء  اتعلا  اليت علي ا  -11
 أن تقدم:، 4-3متأصرات ءاليت تثلب إع ا ها من الدفع مبوجب املادة 

 شرحألا لثبيعة الظرءف اخلارجة عن سيثرة الدءلة العلو؛ (أ)

عن اجملواميع  علومواتاملمبوا يف ذلوك   قود تشوووووووووووووومول، حيثموا أمكن، اليتءأامول املعلوموات الوداعموة املمكنوة  (ب)
االقتصوووواد ة، ءإ رادات احلكومة ءن قااا، ءموارد النقد اتجنم، ءمد ونيت ا، ءالصووووعوابت املصووووادفة يف تلبية 

 االلتزامات املالية الداصلية أء الدءلية؛

 ءذار التدابري اليت سوف تت ذ من أجل سداد املتأصرات؛  (ج)

معلومات أصرى من شأتا تدعيم دعواها قن عدم دفع ا للمبالغ الالزمة  رجع إىل  رءف صارجة عن ءأي  (د)
 .نثاق سيثرة الدءلة العلو

ءقام اتعلوووووووا  ابلتوصوووووووية بوضوووووووع جدء  زمك لتقدمي هذه الثلبات/ اما أءصووووووووا قن  قد م طلب إعادة حقوق  -12
من دسوووووتور املنظمة، من قبل الدءلة العلوووووو إىل املد ر العام قبل أسوووووبوعني على اتقل من  4-3التصوووووو ا، مبوجب املادة 

  /اللجنة العامةقبل من  للثلباتءاٍف  انعقاد دءرة املؤمتر، للمان استعراض
من دسووووتور املنظمة، من  4-3ءأءصووووى اتعلووووا  قن تقدم طلبات إعادة حقوق التصووووو ا تلك، مبوجب املادة  -13

 قبل املمثل الدائم للدءلة العلو أء القائم ابتعما  املعني، أء ءز ر مسؤء  من حكومة الدءلة العلو/

 
 خطط الدفع -ابء 

صال  املشووواءرات غري الرمسية، لقأل اتعلوووا  احلاجة إىل قيام الدء  اتعلوووا  اليت تاتب علي ا متأصرات ءاليت  -14
تسووووووود د متأصرااا اجز  من ترتيب إعادة حقوق ا ابلتصوووووووو ا، قن ترفق طلب ا اخلثي املرفوع إىل ترغب يف إعادة جدءلة 

 املد ر العام خبثة دفع صثية/

 ءأءصى اتعلا  قن تتلمن صثة الدفع املعلومات التالية: -15

 إماّ املبلغ املستحق، مبا يف ذلك االشاااات املقررة للسنة احلالية؛ (أ)
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 دفع يف غلوتا؛ءال اة اليت  قاح ال (ب)

 ءاحلد اتدىن للدفعة اليت تعتزم الدءلة العلو تسد دها ال سنة؛ (ج)

 ءاتر خ الدفعة اتءىل ءمبل  ا؛ (د)

ءإشووووووارة إىل ما إذا اانا الدءلة العلووووووو تتوقع أن تثلب موافقة من املد ر العام على تسوووووود د املبلغ ابلعملة  (ه)
 ا لية، ءفقألا لالئحة ءالقواعد املالية؛

دءلة العلووو بدفع اشوواااااا املقررة يف املسووتقبل ابلكامل ءيف امل لة املثلوبة ءءفقألا لالئحة املالية ءالتزام من ال (ء)
 للمنظمة/

 
 الدفع ابلعملة احمللية -جيم 

يف ما  تعلق بسووداد املتأصرات ابلعملة ا لية، نظر اتعلووا  يف املمارسووة احلالية للمنظمة على النحو الذي تنص  -16
ا من الالئحة املالية/ ءإىل جانب الشرءط املتصلة قسعار صرف العمالت اتجنبية، حدد اتعلا  أ لأل  6-5علي ا املادة 

الشوووووووووورءط اليت تنص على إمكانية الدفع ابلعملة ا لية فقط للدء  اتعلووووووووووا  اليت  وجد في ا مكتب أء برلمج للمنظمة، 
 ة ا لية يف ذلك البلد/ءأن  قتصر هذا الدفع على املبلغ الذي تن قه املنظمة ابلعمل

 
 جدول الشرتاكات -دال 

، يف ملة لقأل اتعلوووا  الصوووعوابت االقتصووواد ة اليت  واج  ا العد د من الدء  اتعلوووا  ءاتعلوووا  املنتسوووبني -17
ءإذ حتيط علمألا ابملمارسة املتبعة لدى املنظمة ابتباع جدء  اتنصبة املقررة لألمم املتحدة،  /19-، نتيجة جلائحة اوفيدأمور

رهنألا بتكيي ه ابلنسووووبة إىل  تلف أعلووووا  املنظمة، سوووول ط بعخ اتعلووووا  اللووووو  على أن ال ارق الزمك بني اعتماد جدء  
 جدء  االشوواااات للمنظمة الذي تبلغ مدته سوونتني، اتنصووبة املقررة لألمم املتحدة الذي تبلغ مدته ثالس سوونوات، ءبني

ميكن أن  لووووور ابلبلدان اتاثر  ثرألا ابملصووووواعب االقتصووووواد ة من حيك قدراا على الدفع، إذ  نب ي هلذه البلدان أن تنتظر 
ابلبحك  عامألا أء عامني قبل ص خ حصت ا من حيك القيمة النسبية/ ءلذلك رأى بعخ اتعلا  أفلليةأل يف قيام املنظمة

منظمة يف جدءى تثبيق جدء  اتنصبة املقررة لألمم املتحدة ابلتزامن، وسب ما جيري يف ءااالت مت صصة أصرى مثل 
 ة/اتمم املتحدة للابية ءالعلم ءالثقاف

 

 التوصيات -اثلثًا 

 التصوووو ا بشوووأن إجرا ات إعادة حقوق 2023أءصوووى اتعلوووا  اجمللس قن  قدم اتصري مشووورءع قرار املؤمتر///  -18
 /نيالثالثة ءاتربع يف دءرتهعتمده مؤمتر املنظمة  ، لكي يف املرفق ألف ءدفع املتأصرات الوارد
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 املرفق ألف
 

 2023/__القرار 
 

 إجراءات إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء
 املتخّلفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة

 إّن املؤمتر،
من الدستور ءءاجب ال دءلة علو ءعلو منتسب بدفع االشاااات السنو ة املستحقة  18على املادة إذ يعيد التأكيد 

مليزانية املنظمة ءفق النسووووب اليت هد دها املؤمتر، ءهك ميع الدء  اتعلووووا  ءاتعلووووا  املنتسووووبني على دفع االشوووواااات 
 املقررة ااملة ءيف حين ا ءمن دءن فرض شرءط؛

نتيجة للتأصري يف دفع االشوووووووووواااات ءاسووووووووووتمرار ارت اع  2018حالة السوووووووووويولة احلرجة يف الربلمج العادي عام  وإذ يالحظ
 مستوى االشاااات غري املسددة من السنوات السابقة، ءال سيما من جانب ابار املسامهني؛ 

االشاااات السنو ة املستحقة من الدستور ءءاجب ال دءلة علو ءعلو منتسب بدفع  18ءإذ  عيد التأايد على املادة 
مليزانية املنظمة ءفق النسووب اليت هد دها املؤمتر، ءهك ميع الدء  اتعلووا  ءاتعلووا  املنتسووبني على دفع اتنصووبة املقررة 

 ؛)ES/76/238A/R العامةابلكامل ءيف حين ا ءدءن فرض شرءط )قرار اجلمعية 
 بلرءرة احل اظ على تدفق نقدي ااٍف لت ثية االلتزامات ءضمان تن يذ برلمج العمل املعتمد؛  وإذ يعرتف

ا لسداد املتأصرات يف ما  تعلق إبعادة حقوق التصو ا؛ وإذ يعرتف  ابحلاجة إىل إجرا  أاثر حتد دأل

قن جلنة الشوووؤءن الدسوووتور ة ءالقانونية يف دءراا اخلامسوووة عشووورة بعد املائة ءجلنة املالية يف دءراا احلاد ة ءالتسوووعني بعد  وإذ يذّكر
السووووووووووووبعني بعد املائة إبقرار االقااح  تهتباعألا قد وثتا ءأءصووووووووووووتا اجمللس يف دءر  2022املائة اللتني عقدات يف مارس آذار ءما و أاير 

 ا  الالئحة العامة للمنظمة من أجل تدعيم اإلجرا ات امل رءضة على حاالت عدم دفع االشاااات/ الداعي إىل استكم

 نظمة/املمن دستور  4-3اعتماد اإلجرا ات املبينة يف هذا القرار إلعادة حقوق التصو ا مبوجب املادة  يقرر -1
من  4-3ء نب ي للدء  اتعلوووووا  اليت تتوجب علي ا متأصرات ءاليت تثلب اسوووووتعادة حقوق التصوووووو ا مبوجب املادة  -2

  :على سبيل املثا  ال احلصر، ما  لي دستور املنظمة أن تقدم
 

 شرحألا لثبيعة الظرءف اخلارجة عن سيثرة الدءلة العلو؛ (أ)

عن اجملاميع االقتصوووووووووووووواد ة،  علوماتامل حيثما أمكن،قد تشوووووووووووووومل، اليت  ةمكناملاملعلومات الداعمة أامل ء  (ب)
ءإ رادات احلكومة ءن قااا، ءموارد النقد اتجنم، ءمد ونيت ا، ءالصووووووووووعوابت املصووووووووووادفة يف تلبية االلتزامات 

 الدءلية؛ املالية الداصلية أء

 ءذار التدابري اليت سوف تت ذ من أجل سداد املتأصرات؛  (ج)
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يم دعواها قن عدم دفع ا للمبالغ الالزمة  رجع إىل  رءف صارجة عن ءأي معلومات أصرى من شوووأتا تدع (د)
 نثاق سيثرة الدءلة العلو/

 
من دسوووتور املنظمة، أن تقدم ا الدء  اتعلوووا  إىل املد ر  4-3تجل إعادة حقوق التصوووو ا مبوجب املادة ويطلب  -3

اللجنة قبل من  للثلباتءاٍف  للمان استعراضالعام قبل أسبوعني على اتقل من انعقاد الدءرة ذات الصلة للمؤمتر، 
 /العامة

من دسوووووتور املنظمة أن تقدم صثيألا من قبل املمثل الدائم  4-3تجل إعادة حقوق التصوووووو ا، مبوجب املادة ويطلب  -4
 للدءلة العلو أء القائم ابتعما  املعني، أء الوز ر املسؤء  يف حكومة الدءلة العلو/

اليت علي ا متأصرات ءاليت ترغب يف إعادة جدءلة تسووووووووووود د متأصرااا اجز  من ترتيب ء تعني  على الدء  اتعلوووووووووووا   -5
 إعادة حقوق ا ابلتصو ا، أن ترفق طلب ا اخلثي املرفوع إىل املد ر العام خبثة دفع صثية/

 ملعلومات التالية:ا 5ء نب ي أن تتلمن صثة الدفع املشار إلي ا يف ال قرة  -6

 
 يف ذلك االشاااات املقررة للسنة احلالية؛إماّ املبلغ املستحق، مبا  (أ)
 ءال اة اليت  قاح الدفع يف غلوتا؛ (ب)
 ءاحلد اتدىن للدفعة اليت تعتزم الدءلة العلو تسد دها ال سنة؛ (ج)
 ءاتر خ الدفعة اتءىل ءمبل  ا؛ (د)
ا لية، ءإشووووووووووووووارة إىل ما إذا اانا الدءلة العلووووووووووووووو تتوقع أن تثلب موافقة من املد ر العام للدفع ابلعملة  (ه)

 /ءقرارات املؤمتر ذات الصلة ،ابلتماشي مع الالئحة ءالقواعد املالية
ءالتزام من الدءلة العلووووووووووووووو بدفع اشوووووووووووووواااااا املقررة يف املسووووووووووووووتقبل ابلكامل ءيف حينه ءءفقألا لالئحة املالية  (ء)

 للمنظمة/

 
إىل املنظمة أن تنشئ ءتد ر على موقع ا اإللكاءين قسمألا متاحألا للجم ور  قدم معلومات مست يلة ءحمدثة  ويطلب -7

 لعرض الوضع الراهن لسداد االشاااات املقررة/ 
 من النصوص اتساسية للمنظمة/إىل املد ر العام أن  درج هذا القرار يف اجلز  الثاين  ويطلب -8
 


