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 اجمللس

 السبعون بعد املائةاحلادية و الدورة 

 2022 كانون األول/ديسمرب 9-5 روما،

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

 
 

 موجز

إجراء استتتاعراا لتتتامع لوة عملية إعاد  لتوو الالتتتواأل للءوة األع تتتاء " ،نيالثانية واألربع يف دورته ،طلب املؤمتر
اليت عليها ماأخرات مساحتة لكي تنظر فيه األجهز  الرائسية املخالة، مبا يف ذلك جلنة الشؤون الءساوراة والتانونية، 

ئيس املستتتتتاتع للمنلس جنىل ا إ  جنب مع روستتتتتاء ونوا  على أن اام دعم ذلك بعملية تشتتتتتاوراة ية رقية اتودرا الر 
املستتتألة لعملية استتتاعراا ذات لتتتتني، مع نظر رذه ومنذ تتءمي رذا الطلب، خ تتتعأل  ."روستتتاء اعموعات ايقليمية

بتياد  رقي من جانب دورات جلنة الشتتتؤون الءستتتاوراة والتانونية وجلنة املالية واعلس، ف تتتال  عن مشتتتاورات ية رقية 
 الرئيس املساتع للمنلس.

 طلب إ   مشتتتتتتروع قرار للمؤمتر ،2022يف اونيو/لزاران اليت عتءت الستتتتتتىلعني بعء املائة ته دور لى اعلس، يف ع راع  و 

الرئيس املساتع للمنلس مواصلة املشاورات ية الرقية مع األع اء وصوال  إ  توافق يف اآلراء قىلع تتءمي نسخة حمءثة 
لكي استتاعراتتها اعلس من خالة جلنة الشتتؤون الءستتاوراة والتانونية وجلنة املالية، مءر عرا مشتتروع من قرار املؤمتر 
 16وعتء الرئيس املستتتتتتتتتاتع للمنلس مزاء ا من املشتتتتتتتتتاورات ية الرقية يف . ؤمتر يف دورته الثالثة واألربعنيالترار على امل

مت خالهلا الاوصتتتتتع إ  توافق ية رقي يف  ،2022لثاين نوفمو/تشتتتتتران ا 3أكاوبر/تشتتتتتران األوة و 25ستتتتتىلامو/أالوة و
 مذه الوثيتة. 1امللحق اآلراء بشأن مشروع قرار للمؤمتر ارد نّله يف 

 من جانب اجمللس ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء
 ،توجيهاتما اراه مناسىل ا من تتءمي و  ،الوثيتة مذه 1امللحق مشروع قرار املؤمتر الوارد يف  اعلس مءعو إ  اساعراا إنّ 

 .من أجع املوافتة عليهلى الءور  الثالثة واألربعني للمؤمتر ع املؤمتر مشروع قرار بعراوالاوصية 

http://www.fao.org/
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 م مون رذه الوثيتة إ : بشأنميكن توجيه أي اسافسارات 
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 مقدمة - ًل أو 

إجراء استتتتتتتتاعراا لتتتتتتتتامع لوة عملية إعاد  لتوو الالتتتتتتتتواأل للءوة " ،نيالثانية واألربع يف دورته ،طلب املؤمتر -1
املخالتتتتتة، مبا يف ذلك جلنة الشتتتتتؤون الءستتتتتاوراة  األع تتتتتاء اليت عليها ماأخرات مستتتتتاحتة لكي تنظر فيه األجهز  الرائستتتتتية

والتانونية، على أن اام دعم ذلك بعملية تشتتتتاوراة ية رقية اتودرا الرئيس املستتتتاتع للمنلس جنىل ا إ  جنب مع روستتتتاء 
خ تتتتتتعأل و ، وأعاد اعلس تتءمي رذا الطلب يف دورته الستتتتتتابعة والستتتتتتاني بعء املائة 1."ونوا  روستتتتتتاء اعموعات ايقليمية

ف تتتتال  عن مشتتتتاورات ية رقية بتياد   ز  الرائستتتتية املعنيةاألجه لعملية نظر رقي من جانب منذ ذلك احلني املستتتتألةرذه 
 .الرئيس املساتع للمنلس

والءور  الستتتادستتة  الءور  الثالثة عشتتتر  بعء املائة والءور  اسامستتتة عشتتتر  بعء املائة خالةاملستتتألة  مت النظر يفوقء  -2
 والءور  الثامنة والثمانني بعء املائة ،للننة الشتتتتؤون الءستتتتاوراة والتانونية ائة والءور  الستتتتابعة عشتتتتر  بعء املائةعشتتتتر  بعء امل

 .، والءور  الثامنة والساني بعء املائة والءور  السىلعني بعء املائة للمنلسللننة املالية والءور  احلاداة والاسعني بعء املائة
إ  أّن املمارستتتتتتة اليت واتتتتتتعاها  ،دورهتا الثالثة عشتتتتتتر  بعء املائةيف  ،الءستتتتتتاوراة والتانونيةجلنة الشتتتتتتؤون وألتتتتتتارت  -3

ورأت أّنه ااعني جتّنب ايعفاءات و  ، ات الاابعة ملنظومة األمم املاحءاملنظمة تامالتتتتتتتتتتتتتتى مع النه  املاىلع يف معظم املنظم
يف دورته الثامنة  ،نظر اعلسو  ص األستتتتتاستتتتتية.الشتتتتتاملة من اللوائص حلتتتتتوص لتوو الالتتتتتواأل اليت نلتتتتتأل عليها النلتتتتتو 

لتتتّنع الرئيس املستتتاتع للمنلس على و  جلنة الشتتتؤون الءستتتاوراة والتانونيةيف رذا الاترار اللتتتادر عن  ،والستتتاني بعء املائة
األع تتتتتتتتتتتتتتاء مع مراعا  التواعء التائمة، وناائ  اللننة، وقرارات اجلمعية العامة ل مم املاحء  ذات  معمشتتتتتتتتتتتتتتاورات  إجراء
 2.الللة

يف ، عتء الرئيس املستتتتتتتتتاتع للمنلس مشتتتتتتتتتاورات لتتتتتتتتتفافة ولتتتتتتتتتاملة مفاولة أما   يع األع تتتتتتتتتاء وناينة لذلك -4
من خالهلا واتتتتتع مشتتتتتروع قرار للمؤمتر ت تتتتتمن إجراءات ومعااة ذات صتتتتتلة  مت، 2022أبراع/نيستتتتتان  20رس/آذار وما 4

. وعرا رذا الترار على الءور  السادسة عشر  ماأخرات مساحتة عليهااليت لتوو الالواأل للءوة األع اء ابساعاد  
النعتاد الءور   ، يف وقأل ستتتتتتتتتتتتابق2022اونيو/لزاران  8يف  اليت عتءتبعء املائة للننة الشتتتتتتتتتتتتؤون الءستتتتتتتتتتتتاوراة والتانونية 

 (.2022اونيو/لزاران  17-13السىلعني بعء املائة للمنلس )

إبدخاة تعءاالت على مشروع  ،يف دورهتا السادسة عشر  بعء املائة ،وأوصأل جلنة الشؤون الءساوراة والتانونية -5
 اام إدخاةت مشتتتروع الترار الذي ، واعاو الترار من أجع مواءماه مع تترار الءور  احلاداة والاستتتعني بعء املائة للننة املالية

يف مشتتتروع  ،يف دورته الستتتىلعني بعء املائة ،ونظر اعلس .مع النلتتتوص األستتتاستتتية للمنظمة اامالتتتىعليه رذه الاعءاالت 
قىلع تتءمي نسخة   إ  توافق يف اآلراءوصوال  املشاورات ية الرقية مواصلة الرئيس املساتع للمنلس  إ وطلب  االترار رذ
اعلس من خالة جلنة الشتتتتؤون الءستتتتاوراة والتانونية وجلنة املالية مءر عرا  الكي استتتتاعراتتتته مشتتتتروع الترار حمءثة من

 3على املؤمتر يف دورته الثالثة واألربعني.مشروع الترار 

عتء الرئيس املساتع للمنلس مشاورات ية  ،السىلعني بعء املائةالطلب اللادر عن اعلس يف دورته على  وبناء   -6
ملواصتتتتتلة استتتتتاعراا  2022نوفمو/تشتتتتتران الثاين  3أكاوبر/تشتتتتتران األوة و 25ستتتتتىلامو/أالوة و 16ية مع األع تتتتتاء يف رق

                                                           
 .REP/2021 C من الوثيتة 25الفتر    1

 . REP/168CL)ج( من الوثيتة  30الفتر    2
 ./REP CL 170من الوثيتة  ( ) 41  الفتر   3



4 CL 171/19 

النظر اعلس مءعو إ   إنّ . و 1امللحق مشروع نص الترار، ومت الاوصع إ  توافق ية رقي يف اآلراء بشأن النص الوارد يف 
   اعاماده.من أجع  ،2023اليت ساعتء يف اوليو/متوز لثالثة واألربعني ته ادور يف  ملؤمترا لىع ترارال وعرايف مشروع النص 
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 1 امللحق
 

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

 
 املؤمتر، إنّ 

ن تؤدي سنوًي  للمنظمة للاها من كع دولة ع و وع و مناسب أبتعهء  من الءساور و  18املاد  على إذ يعيد التأكيد 
 يع الءوة األع تتتتتتتتاء واألع تتتتتتتتاء املناستتتتتتتتىلني على دفع االلتتتتتتتترتاكات املترر  كاملة ويف  ثحياملؤمتر، و كما حيءدرا   يزانيةملا

 روط؛دون لو  موعءرا

للاأخة يف دفع االلتتتتترتاكات واستتتتتامرار ارتفاع  ناينة 2018عا  يف لالة الستتتتتيولة احلرجة يف الولم  العادي  وإذ يالحظ
 مساوى االلرتاكات ية املسءد  من السنوات السابتة، وال سيما من جانب كىلار املسامهني؛ 

وأنه ستتتيام  ماأخرات مستتتاحتةعليها  اليت الءوة األع تتتاءعلى الءوة األع تتتاء بلتتتور  فلتتتلية  إطالعأنه اام  وإذ يالحظ
 قىلع موعء انعتاد املؤمتر بشهران؛ ماأّخرات عليهكع ع و   إلعار

 لاغطية االلازامات وامان تنفيذ برلم  العمع املعامء؛  ب رور  احلفاظ على تءفق نتءي كار   قرّ وإذ ي

 ا لسءاد املاأخرات يف ما ااعلق إبعاد  لتوو الالواأل؛إجراء أكثر حتءاء  اعاماد إ   ابحلاجة قرّ وإذ ي

أبن جلنة الشتتتؤون الءستتتاوراة والتانونية يف دورهتا اسامستتتة عشتتتر  بعء املائة وجلنة املالية يف دورهتا احلاداة والاستتتعني بعء  روإذ يذكّ 
الستتتتتىلعني بعء املائة إبقرار  تهيف دور أبن اتو  قء حبثاا وأوصتتتتتاا اعلس  ،اع اتىل 2022اللاني عتءات يف مارس/آذار ومااو/أًير  ،املائة

 ؛ م ايجراءات املفرواة على لاالت عء  دفع االلرتاكاتيالالئحة العامة للمنظمة من أجع تءعاساكماة ي إ  عاالقرتاح الءا
من دستتتتتاور منظمة األيذاة  4-3نة يف رذا الترار يعاد  لتوو الالتتتتتواأل مبوجب املاد  اعاماد ايجراءات املىليّ  يقرر -1

 والزراعة.
من  4-3اليت تطلب استتاعاد  لتوو الالتتواأل مبوجب املاد  مستتاحتة و وانىلغي للءوة األع تتاء اليت عليها ماأخرات  -2

 وتشّنع على توفة ما الي: ،لرل ا لطىليعة الظرور اسارجة عن سيطر  الءولة الع وأن تتء   ،دساور املنظمة

معلومتتتتات عن اعتتتتاميع  ،ليثمتتتتا أمكن ،وميكن أن تشتتتتتتتتتتتتتتمتتتتعمعلومتتتتات داعمتتتتة على أكمتتتتع  و  كن،  (أ)
 الوفاءامللتتتادفة يف ات احلكومة ونفتاهتا، وموارد النتء األجنيب، ومءاونياها، واللتتتعوابت االقالتتتاداة، وإاراد

 الءولية؛ أولية اللازامات املالية احملاب

 ؛ املساحتة الاءابة اليت سااخذ من أجع سءاد املاأخراتإلار  إ  و  ( )
إ  ظرور خارجة عزى الالزمة اأبن عء  دفعها للمىلالغ ادعاءرا تءعم أن وأي معلومات أخرى من لتتتتتأ ا  (ج)

 .الءولة الع وعن سيطر  
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 األمنيمن دستتاور املنظمة، إ   4-3مبوجب املاد   ،لتوو الالتتواألاستتاعاد   طلباتتتءمي لءوة األع تتاء لنىلغي وا -3
 وار  اساعراا إجراء  مان لللمؤمتر، املعنية قىلع أسىلوعني من انعتاد الءور   ن اكون ذلكساحسن أاللمؤمتر و  العا 

 .الوارد  للطلىلات من ِقىلع اللننة العامة
خطي ا من قىلع املمثع الءائم  ،من دستتاور املنظمة 4-3، مبوجب املاد  استتاعاد  لتوو الالتتواأل طلباتتتءمي  نىلغيوا -4

 للءولة الع و أو التائم ابألعماة املعني، أو الوزار املسؤوة يف لكومة الءولة الع و.
وتريب يف إعاد  جءولة تستتتتتتتتءاء ماأخراهتا كنزء من مستتتتتتتتاحتة اليت عليها ماأخرات  ،وااعنّي على الءوة األع تتتتتتتتاء -5

 الالواأل، أن ترفق طلىلها اسطي املرفوع إ  املءار العا  حطة دفع خطية.يف ترتيب إعاد  لتوقها 
 ملعلومات الاالية:ا 5وانىلغي أن تا من خطة الءفع املشار إليها يف الفتر   -6

 
 ؛اراةمبا يف ذلك االلرتاكات املترر  للسنة اجل إ ايل املىللغ املساحق، (أ)
 والفرت  اليت اترتح الءفع يف ي و ا؛ ( )
 واحلء األدىن للءفعة اليت تعاز  الءولة الع و تسءاءرا كع سنة؛ (ج)
 واتراخ الءفعة األو  ومىللغها؛ (د)
لة احمللية، وإلتتتتتتتتتتتتتتار  إ  ما إذا كانأل الءولة الع تتتتتتتتتتتتتتو تاوقع أن تطلب موافتة من املءار العا  للءفع ابلعم (ه)

 ؛ومع قرارات املؤمتر ذات الللة ابلامالي مع الالئحة والتواعء املالية
ا لالئحة املالية ووفت  موعءرا والازا  من الءولة الع تتتتتتتتتتو بءفع التتتتتتتتتترتاكاهتا املترر  يف املستتتتتتتتتتاتىلع ابلكامع ويف  (و)

 للمنظمة.

 
ثة قسم ا ماال ا للنمهور اتء  معلومات مسافي ة وحمءّ  وتءار إ  املنظمة أن تنشئ على موقعها ايلكرتوينويطلب  -7

 لعرا الواع الرارن لسءاد االلرتاكات املترر . 
ماأّخرات  عليهااليت ايلتتتتتتتتتتتتتعار الذي ارستتتتتتتتتتتتتع إ  الءوة األع تتتتتتتتتتتتتاء  إ  املءار العا  أن اءرج رذا الترار يف ويطلب -8

ويف مذكر   للمنظمة ذي اللتتتتتتتلة ايلكرتوين وقعاملوالذي انشتتتتتتتر على  ،املؤمتر من انعتاد دور قىلع لتتتتتتتهران  مستتتتتتتاحتة
 .إعالمية للمؤمتر

 


