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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 الدورة الثامنة عشرة بعد املائة

 2023مارس/آذار  8-6روما، 

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

 مقدمة -ًل أوّ 
، مشببب وع ق ار امل    2022يف دورته احلادية والسببب بع  بمل املائة املنب مل  يف ديسبببمن ااوو  ا ول  ،أحال اجمللس -1

إعاد  امل    ح وق التصبببببويو للملول ا عملبببببا  املتفل اة عن داع ااببببب ااا ا املالية  بنوا   ،CL 171/19الوارد يف الوثي ة 
مشببباوراري رمس ر ية قاداا ال ئيس املسبببت ل للمكلس، لكر تسبببتب ضبببه  نة الشببب و  خالل من ، والذي مت وضببببه للمنظمة

  1الملستورية وال اوووية و نة املالية )ويشار إليه يف ما  بمل ابسم "مش وع ال  ار" ما مل يذا  خالف ذلك(.

 معلومات أساسية -اثنًيا
خالل دورته الثاوية وا ر بع املنب مل  يف يوويو حزي ا   ،وشبببهري اذمل املسبببهلة عن الذل  الذي ت ململ  ه امل   ل مل  -2

على النحو  2، إلج ا  اسبببببببببببتب اي ابببببببببببامل لبملية إعاد  ح وق التصبببببببببببويو للملول ا عملبببببببببببا  ال  لملي ا متهخ اري2021
جملول أعمال  نة الش و  الملستورية وال اوووية يف وأدرجو املسهلة  3من الملستور. 3من املاد   4الا     املنصوص عليه يف

واخلامسببببببببببببة عشبببببببببببب    بمل املائة املنب مل  يف  2021،4يف دورا ا الثالثة عشبببببببببببب    بمل املائة املنب مل  يف أاتو   تشبببببببببببب ين ا ول 

                                                      
 .CL 171/19 مل أراق مش وع ال  ار املب وي على اجمللس ابلوثي ة ل. REP CL/171من الوثي ة  45الا     1
إعاد  ح وق التصويو للملول ا عملا  ال  لملي ا متهخ  اري لكر إج ا  استب اي اامل لبملية  طل " امل   إ  . C 2021/REPمن الوثي ة  25الا     2

ملست ل للمكلس مع تنظ  ايه ا ج ز  ال ائسية املبنية، مبا يف ذلك  نة الش و  الملستورية وال اوووية،  ملعم من عملية تشاور رمس ر ية ي وداا ال ئيس ا
  ".رؤسا  اجملموعاري اإلقليمية ووواهبم

لكل دولة عملو صوري واحمل ا ط. وليس للملولة البملو املتفلاة عن داع اا ااا ا املالية للمنظمة أ  تتمتع حبق : "الملستورمن  3من املاد   4الا     3
 اااري املستح ة علي ا عن السنتع الت ومييتع السا  تع. ومع ذلك، جيوز التصويو يف امل    إذا  لغ م ملار متهخ ا ا ما يبادل أو يزيمل على م ملار االا

 للم    أ  يسمح هلذمل الملولة البملو ابلتصويو إذا اقتنع أب  عكزاا عن الملاع ي جع لظ وف خارجة عن إراد ا".
  .CL 168/10، وال سم اخلامس من الوثي ة CCLM 113/3 WA1و CCLM 113/3الوثي تا   4

https://www.fao.org/3/nl148ar/nl148ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk820ar/nk820ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng170ar/ng170ar.pdf
https://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf
https://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf
https://www.fao.org/3/ng759ar/ng759ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng907ar/ng907ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng640ar/ng640ar.pdf
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نب مل  يف والسبببا بة عشببب    بمل املائة امل 2022،6والسبببادسبببة عشببب    بمل املائة املنب مل  يف يوويو حزي ا   2022،5مارس آذار 
 2022.7أاتو   تش ين ا ول 

ا اذا وأدرجو  -3 جملول أعمال  نة املالية يف دورا ا الثامنة والثماوع  بمل املائة املنب مل  يف يف املسببببببببببببببهلة أيملبببببببببببببب 
وال ا بة التسببببببببببببع  بمل املائة  2022،9واحلادية والتسببببببببببببع  بمل املائة املنب مل  يف مايو أ ر  2021،8ووامن تشببببببببببب ين الثا  

 2022.10ووامن تش ين الثا   املنب مل  يف
ملوراته السببببا بة والسببببتع  بمل املائة ليف جملول أعمال اجمللس  ،الذي يتملببببمن توصببببياري  ا  اجمللس ،وأدرج ال نمل -4

ديسبببببببمن ااوو  ا ول  -والثامنة والسبببببببتع  بمل املائة املنب مل  يف ووامن تشببببببب ين الثا  2021،11املنب مل  يف يوويو حزي ا  
واحلادية والسبب بع  بمل املائة املنب مل  يف ديسببمن ااوو   2022،13والسبب بع  بمل املائة املنب مل  يف يوويو حزي ا   2021،12
 على طل  امل   .   ل للمكلس،  نا   وع ملري أيمل ا مشاوراري رمس ر ية   ياد  ال ئيس املست 2022.14ا ول 

                                                      
مل ال ئيس املست ل .  170/13CLال سم الثامن من الوثي ة  5 ومل يتم إعملاد أي وثي ة للكنة الش و  الملستورية وال اوووية لب ض ا على اذمل الملور ،  ل قمل 

  للمكلس ع ض ا اا ي ا آلخ  املستكملاري  شه  املشاوراري رمس ال  ية ال  أج ااا هبذا الشه .
. ومل يتم إعملاد أي وثي ة للكنة الش و  الملستورية وال اوووية لب ض ا على اذمل الملور . وانقشو اللكنة CL 170/21ال سم الثالث وامل اق ألف ابلوثي ة  6

 شه  إج ا اري إعاد  امل    ح وق التصويو  2023  أراق هبا مش وع ق ار للم    __ ( والCL 170/19الوثي ة ال  أعمل اا ال ئيس املست ل للمكلس )
 2023واستب ضو اللكنة مش وع ق ار امل    __  (.CL 170/19للملول ا عملا  املتفل اة عن داع اا ااا ا املالية للمنظمة )ي د يف امل اق ألف ابلوثي ة 

التبمليالري إدخال ، ووجملته متس  ا مع النصوص ا ساسية للمنظمة ا ط CL 170/12من الوثي ة  16يف ضو  توصياري  نة املالية الوارد  يف الا     أيمل ا
  .CL 170/21امل اق ألف ابلوثي ة املذاور  يف 

مل ال ئيس املست ل CL 171/10ال سم اخلامس من الوثي ة  7 . ومل يتم إعملاد أي وثي ة للكنة الش و  الملستورية وال اوووية لب ض ا على اذمل الملور ،  ل قمل 
  آلخ  املستكملاري  شه  املشاوراري رمس ال  ية ال  أج ااا هبذا الشه .للمكلس ع ض ا اا ي ا 

  .CL 168/9من الوثي ة  9الا     8
والوثي ة ال  أعمل اا  FC 191/5وخالل اذمل الملور ، استب ضو  نة املالية الوثي ة . CL 170/12لوثي ة من ا 16و 15والا  ات   FC 191/5الوثي ة  9

 .2023مش وع ق ار امل    __ وال  أراق هبا ( CL 170/19ال ئيس املست ل للمكلس )
( وال  CL 171/19واستب ضو  نة املالية خالل اذمل الملور  الوثي ة ال  أعمل اا ال ئيس املست ل للمكلس ). CL 171/9من الوثي ة  14و 13الا  ات   10

 1امللحق  " )ي د يفإج ا اري إعاد  امل    ح وق التصويو للملول ا عملا  املتفل اة عن داع اا ااا ا املالية للمنظمةأراق هبا مش وع ق ار من ح  بنوا  "
  (.CL 171/19ابلوثي ة 

  وأحاط اجمللس علم ا  ذل  امل   .. CL 167/REP)أ( من الوثي ة 11الا     11
ت  ي  الملور  الثالثة عش    بمل املائة للكنة الش و  )ال  تشمس إىل  30( ووالثماوع  بمل املائة للكنة املاليةت  ي  الملور  الثامنة )ال  تشمس إىل  27الا  ات   12

  .REP CL/168( من الوثي ة الملستورية وال اوووية
ا . REP CL/170من الوثي ة  41الا     13  ت  ي  الملور  السادسة عش    بمل املائة للكنة ، و CL 170/19ابلوثي ة وخالل اذمل الملور ، أحاط اجمللس علم 

  .CL 170/19الوثي ة  الوارد يف 2023حول مش وع ق ار امل    __ أج  ا اللكنة ، مبا يف ذلك املناقشة ال  الش و  الملستورية وال اوووية
مش وع ال  ار املن ح الوارد  أوه سيستب ي وأاار إىل CL 171/19الوثي ة وخالل اذمل الملور ، استب ي اجمللس . REP CL/171من الوثي ة  45الا     14

 بمل استب اضه من جاو   نة الش و  الملستورية وال اوووية و نة املالية  2023خالل دورته ال  ستب مل يف أ  يل ويسا   CL 170/19ابلوثي ة  1يف امللحق 
  وق ل ع ضه على امل   .

https://www.fao.org/3/ni703ar/ni703ar.pdf
https://www.fao.org/3/nj444ar/nj444ar.pdf
https://www.fao.org/3/nj118ar/nj118ar.pdf
https://www.fao.org/3/nh949ar/nh949ar.pdf
https://www.fao.org/3/nj444ar/nj444ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk545ar/nk545ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng639ar/ng639ar.pdf
https://www.fao.org/3/ni375ar/ni375ar.pdf
https://www.fao.org/3/nh949ar/nh949ar.pdf
https://www.fao.org/3/nj118ar/nj118ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk544ar/nk544ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk820ar/nk820ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk820ar/nk820ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk820ar/nk820ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng380ar/ng380ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng639ar/ng639ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng640ar/ng640ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng640ar/ng640ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng640ar/ng640ar.pdf
https://www.fao.org/3/nh512ar/nh512ar.pdf
https://www.fao.org/3/nj485ar/nj485ar.pdf
https://www.fao.org/3/nj118ar/nj118ar.pdf
https://www.fao.org/3/nj444ar/nj444ar.pdf
https://www.fao.org/3/nj444ar/nj444ar.pdf
https://www.fao.org/3/nj444ar/nj444ar.pdf
https://www.fao.org/3/nl148ar/nl148ar.pdf
https://www.fao.org/3/nk820ar/nk820ar.pdf
https://www.fao.org/3/nj118ar/nj118ar.pdf
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يف دور ا الثالثة عشبببببببب    بمل املائة املنب مل  يف أاتو   تشبببببببب ين ا ول  ،الشبببببببب و  الملسببببببببتورية وال اووويةوقامو  نة  -5
واإلطار واملمارسبباري ال اوووية ملنظمة ا رذية  15املسببهلةهلذمل ا ج ز  ال ائسببية  اأج  الملراسببة السببا  ة ال  ،  تحليل 2021

ملنظماري أخ ى ات بة ملنظومة ا مم اإلطار واملمارسبببباري ال اوووية و السببببا  ة  الملراسببببةوالزراعة املتبل  ة هبذمل ال ملببببية، واذلك 
ا  اثال  هلذمل  ،2022يف دور ا احلادية والتسببببببع  بمل املائة املنب مل  يف مايو أ ر  ،وأج ري  نة املالية 16املتحمل . اسبببببتب اضببببب 

 17املسبببببهلة، وقامو  شبببببكل خاص  تحليل مسبببببهلة داع املتهخ اري ابلبملة االلية ال  أثمسري خالل املشببببباوراري رمس ال  ية.
ا الوثي ة  ال  مت إعملاداا خالل املشببببببببباوراري رمس ال  ية وال  قملم ا ال ئيس  CL 170/19واسبببببببببتب ضبببببببببو  نة املالية أيملببببببببب 

السادسة عش    بمل املائة، وار دور  إضااية مت يف دور ا  ،عل  و  نة الش و  الملستورية وال اووويةو  18املست ل للمكلس.
ا ملبا ة اذمل املسببهلة وأوصببو خدخال ، CL 170/19على وسببفة مشبب وع ق ار امل    اململرجة يف الوثي ة  ،ع ملاا خصببيصبب 

احلادية والتسبببع  بمل املائة   ادور يف   نة املالية در  عنالصبباتوصببياري المن أجل موا مته مع ال  ار تبمليالري على مشبب وع 
(CL 170/12 .وضما  االتساق مع النصوص ا ساسية للمنظمة ) 
خالل املشببببباوراري رمس ال  ية ال  ار اذا مشببببب وع  عململ التوصبببببل إىل اتااق عامل  شبببببه  جواو  مبي نة من ظل   يفو  -6

. ووظ  اجمللس يف مشببببب وع CL 171/19الالح ة، أعمل  ال ئيس املسبببببت ل للمكلس مشببببب وع ق ار من  ح مت إدراجه يف الوثي ة 
، وأاببببببببببببببار إىل أوه يتذل ع إىل 2022يف دورته احلادية والسبببببببببببببب بع  بمل املائة املنب مل  يف ديسببببببببببببببمن ااوو  ا ول اذا ال  ار 
الثالثة  تهدور امل    يف على  ضبها  بمل أ  تسبتب ضبه  نة الشب و  الملسبتورية وال اوووية و نة املالية، هبملف ع  جمملد   ضبهاسبتب ا

  19أجل املواا ة عليه. وا ر بع من

 مالحظات حول مشروع القرار والتعديالت املقرتحة -اثلثًا
ال ئيس املسبببببببت ل للمكلس اما ع ضبببببببو ميثل النص قيمل االسبببببببتب اي شصبببببببلة املشببببببباوراري رمس ال  ية ال  قاداا  -7
. وجتملر 2022يف ديسمن ااوو  ا ول املنب مل  احلادية والس بع  بمل املائة  تهدور يف جمللس اعلى  CL 171/19الوثي ة  يف

رح   يف تلك الملور  مبالحظاري  نة الش و  الملستورية وال اوووية ال  ت ملر أب  اجمللس يف اذا الصملد، إىل أ   ،اإلاار 

                                                      
من الوثي ة  38؛ والا    REP C/2011من الوثي ة  29ال  تتملمن إاار  إىل: الا     CCLM 113/3من الوثي ة  18إىل  10 من وظ  الا  اريا 15

C 1993/REP    ه( من الوثي ة )ب( و) 208لا    او  207؛ والاCL 107/REP    من الوثي ة  4؛ والاC 95/LIM/28    من الوثي ة  115؛ والا
C 1995/REPمن الوثي ة  33و 32  ؛ والا  اتC 2005/REP الوثي ة؛ و FC 115/8 (2006)الوثي ة و  ؛FC 118/13 (2007)والوثي ة ؛FC 119/8 

من الوثي ة  96؛ والا    C 2007/LIM/7من الوثي ة  3؛ والصاحة FC 118/REP (2007)من الوثي ة  57إىل  55 من ؛ والا  اري(2007)
CL 132/REP    من الوثي ة  37؛ والاCL 133/REP    من الوثي ة  2؛ والاC 2007/LIM/22     وال  تشمس إىل مش وعر ال  ار اللذين اعتمملمها امل(
يع على تسمليمل تملا مس للتشك بنوا  " 2007 14" وال  ار تملا مس للتشكيع على تسمليمل االا اااري يف موعملاا امل  ر بنوا  " 2007 13 وصا ما ال  ار 

؛ والا    CCLM 95/14"(؛ والوثي ة ق ول اا اااري  بمالري شلية رمس قا لة للتحويل دو  قيود، مبوج  ا وط مبينة -االا اااري يف موعملاا امل  ر 
  .CL 149/REPمن الوثي ة  19؛ والا    CL 145/REPمن الوثي ة و( ) 39
 .CCLM 113/3 WA1و CCLM 113/3 عوظ  الوثي تا 16
تملا مس للتشكيع  بنوا  " 2007 14وذا  ري  نة املالية    ار امل    . CL 170/12د( من الوثي ة )أ( إىل )من  16الا    و  FC 191/5وظ  الوثي ة ا 17

والحظو أ  املمارسة  ،"ي نةق ول اا اااري  بمالري شلية رمس قا لة للتحويل دو  قيود، مبوج  ا وط مب –تسمليمل االا اااري يف موعملاا امل  ر  على
  احلالية للمنظمة ت ملر  بململ ق ول سملاد املتهخ اري ابلبمالري االلية رمس ال ا لة للتحويل دو  قيود.

 اإلج ا اري واملبايمس ومش وع ال  ار امل ملمة يف الوثي ة وأوصو  نة املالية أب  يتم النظ  يف. CL 170/12ه( من الوثي ة ) 16الا    وظ  ا  18
CL 170/19 .من ق ل  نة الش و  الملستورية وال اوووية ق ل أ  ينظ  اي ا اجمللس يف دورته الس بع  بمل املائة  

 .REP CL/171من الوثي ة  45الا     19

https://www.fao.org/3/ng759ar/ng759ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng759ar/ng759ar.pdf
https://www.fao.org/3/ng907ar/ng907ar.pdf
https://www.fao.org/3/ni375ar/ni375ar.pdf
https://www.fao.org/3/nh949ar/nh949ar.pdf
https://www.fao.org/3/nh949ar/nh949ar.pdf
https://www.fao.org/3/nl148ar/nl148ar.pdf
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املشببببببببببباوراري رمس ال  ية ال زل  شل ا ج ز  ال ائسبببببببببببية يف املنظمة، وال سبببببببببببيما  ا  اجمللس، يف البملية ال  ية ال  تت ب ا 
 20املنظمة لصنع ال  اراري.

دانمل واملتبل  ة ابلنص امل  ح ملشببببب وع ال  ار، لكر تنظ  اي ا  نة الشببببب و  أابلتاصبببببيل وارد  املالحظاري الب ي وت -8
 22 27املاد  من  7الا    و   21 34)أ( من املاد  7الا    مبوج  ة اٍل من ما ال اوووية و نة املالية يف ضبببببو  واليالملسبببببتورية و 

استب ضت ا  نة الش و  الملستورية وال اوووية  ال مش وع ال  ار من الالئحة البامة للمنظمة على التوايل، ومع م اعا  وسفة 
 23وعمل لت ا خالل دور ا السادسة عش    بمل املائة.

املببببببببببببببال  عن التبببمليالري امل  حببة ذاري الذببا ع  ،وت د التبببمليالري امل  حببة ال  ت اعر املالحظبباري اآلوف ذا اببا -9
الت اين  ع النسفة أوجه  بض يف ضو  و   24واب .وجي ي ا ح ا أدانمل يف ال سمع ألف ة الوثي  هبذمل امللحقيف  ،التح ي ي
ا خ ى من ج ة أخ ى ابللغاري من ج ة والنسخ  CL 170/19لوثي ة اب 1 لحقاملاإلجنليزية ملش وع ال  ار الوارد يف ابللغة 

(، "solicita que ب ار  " إىل اللغة اإلسبببببببببببب اوية  "requests for"ت مجو الب ار   4و 3يف الا  تع  ،)على سبببببببببببب يل املثال
ا اللكنة زاط وابلنظ  إىل أ   بض التبمليالري التح ي ية قمل ال تكو  ضبببببببببببببب ورية يف مجيع اللغاري،  اري حأب  التوضببببببببببببببيعلم 

التبمليالري والتغمساري ذاري الصبببببلة امل  حة لكر ينظ  اي ا ا عملبببببا  وال  ت د  ذلكوااب  الوارد  أدانمل يف ال سبببببمع ألف و 
ملر اإلاار  إىل أ  اناك حاجة خاصة للنظ  وجت .اإلجنليزية من مش وع ال  ارابللغة فة يف ملحق اذمل الوثي ة، تتبلق ابلنس

 اللغاري ال  ية مجيب ا. وسخايما إذا ااوو اإلج ا اري املذلو ة مبوج  مش وع ال  ار اذا تنبكس ابستم ار يف 

 دي اجة مش وع ال  ار -ألف

مبا أ  الملسببببببتور ينص على التزاماري ملزمة قاووان  ليس من الملبببببب وري إعاد   ايملاا،  الا    ا وىل من الملي اجة: -10
ا التذامس ابلا    Recalling" ابلابل "Reaffirmingاسببببببببببببت ملال الابل "إذ ا ي  ح   4". وقمل يكو  من املناسبببببببببببب  أيملبببببببببببب 

ا ر ي ا إلعاد  ح وق  3املاد   من  لملي االتصبببببويو للملول ا عملبببببا  ال  من الملسبببببتور يف الملي اجة، ذلك ألا  ثل أسببببباسببببب 
ا  توحيمل اإلابببببببببببباراري إىل اذا احلكم يف وص مشبببببببببببب وع ال  ار  كامله. وجي  أ  يظ   الابل  متهخ اري. ويوصببببببببببببى أيملبببببببببببب 

"urging"  ي ومل  ه امل   . ابل ابخلط الب يض ذلك أوه يملل  على 

                                                      
ورح   اجمللس  تذامس  نة الش و  الملستورية وال اوووية  ملور ا ج ز  ال ائسية يف املنظمة، وال سيما  ا  : "CL 171/REPمن الوثي ة  37وظ  الا    ا 20

 ".اجمللس، يف البملية ال  ية ال  تت ب ا املنظمة لصنع ال  اراري

تب مل اللكنة دورا ا للنظ  ايما حييله إلي ا اجمللس أو اململي  البامل من موضوعاري شملد  تتبلق "من الالئحة البامة للمنظمة:  34)أ( من املاد  7الا     21
  ".مبا يلر: )أ( تذ يق أو تاسمس الملستور أو اذمل الالئحة أو الالئحة املالية، أو التبمليالري ال  تملخل على أي من اذمل النصوص

  ".تساعمل  نة املالية اجمللس يف ال قا ة على اإلدار  املالية للمنظمةللمنظمة: "من الالئحة البامة  27من املاد   7الا     22
ال  استب ضت ا  نة الش و  الملستورية وال اوووية يف دور ا السادسة عش    بمل املائة )متاحة على ال ا ط التايل  CL 170/21وظ  امل اق ألف ابلوثي ة ا 23
/https://www.fao.org/about/meetings/cclm/cclm116/documents/ar.)  

ابستفملامل  احلذفعملياري التبمليالري امل  حة ال  تنذوي على إضاااري على وص مش وع ال  ار ابخلط الب يض، و ت ع  يف ال سمع ألف واب ،  24
 الشذ .

https://www.fao.org/about/meetings/cclm/cclm116/documents/ar/
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 ابببذلبببكو  2018ت د إاببببببببببببببببار  إىل حبببالبببة السببببببببببببببيولبببة يف النانم  الببببادي يف عبببامل  الا    الثببباويبببة من البببملي ببباجبببة: -11
"prior years"  وميكن النظ ، يف حال سيكو  ذلك توجي  ا طويل ا ممل من امل   ، يف ما إذا اا  من املناس  اإلاار .

ا على االاببببب اااري وعململ داب  إىل سبببببنة شملد   ملال  من اإلابببببار   شبببببكل أعم  إىل اآلاثر ال  قمل تنكم عن التهخمس يف داع
 Noting the critical liquidity: "يتبلى سبببب يل املثال، ميكن تبمليل النص على الشببببكل اآلاميزاوية النانم  البادي. 

as a result of delays in the which can arise  in 2018situation of the Regular Programme 
 sedremain thatcontinued high level of contributions a  the whenpayment of contributions and 

 unpaid", in particular by major contributorsyearsfor several from prior  وقمل يكو  اذا االق اح .
ا عملببببا  أوه جي  إدراج ال  ار، يف حال اعتمادمل، يف ا ز  الثا  من النصببببوص ا سبببباسببببية  ق رمالئم ا  شببببكل خاص إذا 

 أدانمل(.  22الا     اوظ )
)ي( 2للتهايمل على االتسبباق مع النصببوص ا سبباسببية، ميكن إضببااة إاببار  إىل الا     الا    الثالثة من الملي اجة: -12

 request and receive payments of "ف املبببملي  الببببامل أب  من الالئحبببة الببببامبببة للمنظمبببة وال  تكل   38من املببباد  
contributions of Member Nations and Associate Members and report thereon ." 

 the needميكن النظ  يف تبمليل اذمل الا    من الملي اجة لكر يب ف امل    " الا    اخلامسببببببببببببببة من الملي اجة: -13

voting  ofrestoration payment of arrears in relation to for a more specific procedure for the 
rights of Member Nations in arrears in the payment of their financial contributions to the 

Organization in accordance with Article III, paragraph 4, of the Constitution  على اعت ار أ ،"
 ح وق التصويو للملول ا عملا  ال  لملي ا متهخ اري.إعاد   عمليةشور ال ايز امل صود يف مش وع ال  ار اذا او 

املن ث ة ال ي ملو أ  اذمل الا    من الملي اجة تبكس ابلكامل االسبببتنتاجاري البامة  الا    السبببادسبببة من الملي اجة: -14
احلادية والتسببببببع  بمل   ادور يف  نة املالية و  25اخلامسبببببة عشببببب    بمل املائة ا دور يف  نة الشببببب و  الملسبببببتورية وال اوووية عن 
الملوراري ا خ ى للكن  اجمللس ال  وظ ري يف اذمل املسهلة ذا  وقمل تثمس اذمل الا    أيمل ا تساؤال  عن س   عململ  26املائة.

ا إىل أ  املناقشبببببببببباري ال  أج  ا 2021 بع للم    يف يوويو حزي ا  منذ اوب اد الملور  الثاوية وا ر  . وجتملر اإلاببببببببببار  أيملبببببببببب 

                                                      
قمل مل ال ئيس املست ل للمكلس ع ض ا اا ي ا آلخ  املستكملاري  شه  مشاوراته حول  -CL 170/13" :34من الوثي ة  37إىل  34 من وظ  الا  اريا 25

اللكنة ع ي ال ئيس املست ل للمكلس آلخ   ومث نو -35إعاد  امل    ح وق التصويو للملول ا عملا  املتفل اة عن داع اا ااا ا املالية للمنظمة. 
اللكنة ابلبمل ا اري لل حث يف توصياري الملور  الثامنة والستع  ورح  و -36املستكملاري، مالحظة   ثمس التفلف عن الملاع على الوضع املايل للمنظمة. 

 عن استبملاداااللكنة  وأع  و -37ووسائل الملاع وخذط الملاع.  بمل املائة للمكلس  شه  إج اٍ  لت ملمي الذل اري يف الوقو املناس  وأوواع املبلوماري 
 للنظ ، ضمن سياق واليت ا، يف أي مبايمس انجتة عن اذمل البملية أو يف مش وع ق ار م اوع إىل اجمللس وامل    للنظ  ايه."

 بنوا  إعاد  امل    ح وق التصويو  CL 170/19والوثي ة  FC 191/5استب ضو اللكنة الوثي ة  -CL 170/12" :15من الوثي ة  16و 15وظ  الا  تع ا 26
أحاطو علم ا ابالستب اي املستايض الذي أج ته اإلدار   شه  عملية  أ()وإ   اللكنة:  -16للملول ا عملا  املتفل اة عن داع اا ااا ا املالية للمنظمة. 

ب( وأحاطو علم ا أبمهية مواصلة ا  ود ال امية إىل خاض املتهخ اري املستح ة ) إعاد  ح وق التصويو للملول ا عملا  املتفل اة عن داع اا ااا ا؛
عن  ييملاا تبزيز اإلج ا اري ال ائمة ال  تت ب ا املنظمة عنمل استب اي طل اري إعاد  ح وق  وأع  وج( )على الملول ا عملا ، ابلتباو  مع ا ماوة؛ 

)تملا مس  2007 14   ار امل    رقم  وذا  ريد( )ة مملاوعاري ا عملا ، مبا يتاق مع لوائح املنظمة؛ التصويو، مع م اعا  التوقيو وامل ووة وإعاد  جملول
الحظو أ  و  ،ق ول اا اااري  بمالري شلية رمس قا لة للتحويل دو  قيود، مبوج  ا وط مبي نة( –للتشكيع على تسمليمل االا اااري يف موعملاا امل  ر 

أب  يتم أيمل ا النظ  يف اإلج ا اري واملبايمس ومش وع ال  ار امل ملمة  وأوصوه( )املمارسة احلالية للمنظمة ت ملر  بململ ق ول سملاد املتهخ اري ابلبملة االلية؛ 
من ق ل  نة الش و  الملستورية الية للمنظمة، إعاد  امل    ح وق التصويو للملول ا عملا  املتفل اة عن داع اا ااا ا امل  بنوا  CL 170/19يف الوثي ة 

 .وال اوووية ق ل أ  ينظ  اي ا اجمللس يف دورته الس بع  بمل املائة"
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 ،وميكن النظ  يف حذف اذمل الا    من الملي اجة 27ا ج ز  ال ائسببية حول اذمل املسببهلة تبود إىل تسبببيناري ال    املاضببر.
 أو تبمليل ا إذا اعتنري مكو ان  اام ا. 

 ال  ارا  اري منذوق مش وع  -اب 

ت قيم مشبببببببب وع أ   يالحظ عليه: ةمالحظة عامة  شببببببببه  ت قيم ا  اري منذوق مشبببببببب وع ال  ار والتبمليالري امل  ح -15
ل شتوى اذمل  الا  اريال  تبلن أاباال  أو طل اري للم    و  الا  اري بض االلت اس  ع أسببببببببببببببا  عن ال  ار قمل  ال  تاصبببببببببببببب 

مشبببببببببب وع ال  ار املب وي يف الوثي ة من  ارياللغمبفتلف ارق  ع النسببببببببببخ ا ابال والذل اري. ول مل أد ى ذلك ابلتايل إىل او 
CL 171/19    من النسبببببببفة اإلوكليزية  1. ا  ا   الا- "Decides to adopt the procedures as outlined in 

this Resolution for   ")…(–   يف  6إىل  2 من ل امل ملمة وأ  الا  اري امل ق مة حالي ااذمل الا    تشببببببببببببببك  توحر أب
إىل  2 من الا  ارياذمل امل ملمة. وإذا اا  اذا الا م صبببحيح ا، ميكن إعاد  ت قيم  مشببب وع ال  ار تصبببف البملية املذاور  يف

 ه(؛ ويتم تبمليل ت قيم الا  اري الالح ة ال ائمة  ذا ا وا  ا لذلك.)أ( إىل )من حالي ا لتص ح ا  اري ا عية  6
من  4" لبكس شتوى الا    yleading to the failure to paيوصببى خضببااة ع ار  " أ(:)-1الا    الا عية  -16

 من الملستور  شكل دقيق. 3املاد  
 " يف اذا السببببببببببببياق االملد ااسببببببببببببم وليس اابلrequestsوظ  ا إىل أوه مت اسببببببببببببتفملامل ع ار  " ب(:)-1الا    الا عية  -17

املنظمة. والسبببببتكمال ا ملة يف اذمل املبتممل يف سبببببلوب ا ، يبت مل أوه ال جي  اتا ت ا ابخلط الب يض الت اع "يذل "
 to beأوه ي ملو أ  اناك المة انقصببببببببببببببة إذا مت اإل  ا  على صببببببببببببببيغة اجمل ول، ميكن اسببببببببببببببت ملال " مبا ،الا    الا عية
submitted"  ب ار  "are to be submittedأو " "should be submitted ا يف زمليمل أوه ". وميكن النظ  أيملبببببب 

 ج(. )-1" اما ار احلال يف الا    الا عية in writingجي  ت ملمي الذل اري "
" Requestsب( أعالمل، خزالة اخلط الب يض عن ع ار  ")اما يف الا    الا عية   ،يوصبببببى ج(:)-1الا    الا عية  -18

ا اسببت ملال ع ار  "ذلك أوه يتم اسببتفملام ا انا ااسببم وليس اابل.   are to be"  ب ار  "to be submittedوي  ح أيملبب 
submitted" أو "should be submittedي ملو أ  اناك المة انقصببببببة إذا مت اإل  ا  على صببببببيغة اجمل ول. ويف ما  "، إذ
"، of the responsible minister of the government of the Member Nations concernedيتبل ق  ب ار  "

من  21من املاد   4ميكن النظ  يف ات اع املصذلحاري املبتاد  اخلاصة ابلنصوص ا ساسية على النحو امل ع  مثال  يف الا    
 the minister for foreign affairs or the minister of the departmentالالئحبة الببامبة للمنظمبة، أي "

concerned ." 
 to theب( على أ  طل اري اسببببببتباد  ح وق التصببببببويو ت ململ ")-1تنص الا    الا عية  د(:)-1لا    الا عية ا -19

Secretary-General of the Conference د( امل  حة إىل أوه جي  أ  ت ململ خذط )-1". وتشببببببببببببببمس الا    الا عية
  حة إىل اململي  البامل ". وقمل ي ر  ا عملا  يف النظ  يف س   ت ملمي خذة الملاع املto the Director-Generalالملاع "

                                                      
  أعالمل. 15واحلااية  5وظ  الا    ا 27
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ا مع البامل للم   ، مع ا خذ يف االعت ار أ  اختاذ ال  اراري املتبل  ة  يف حع ي ململ طل  اسبببببببتباد  ح وق التصبببببببويو إىل
   28ابملسهلتع يبود إىل امل   .

 29اإللك و  للمنظمة.: جتملر اإلاببببببببار  إىل أ  حالة داع االابببببببب اااري امل  ر  متاحة ابلابل على املوقع 2الا     -20
  continue to establish andRequests FAO to "ص على النحو التببببايل: نوعليببببه، ميكن النظ  يف تبببببمليببببل ال

maintain (…) ." 
 )(…  ,as in advance of the Conference: يوصببببببببببببى  تبمليل لاية الا    على النحو التايل: "3الا     -21

(…) on ited publish well as وإذا ابببببببا  املببب صببببببببببببببببود ابببو اإلاببببببببببببببببببببار  إىل املبببوقبببع اإللبببكببب و  لبببلبببمبببنبببظبببمبببببببة ."
https://www.fao.org"  اإذ ا ميكن حذف ع ار ،relevant." 

 ا  اجمللس يف وقو سبببا ق تتملبببمن طل  ا إىل اململي   ااسبببتب ضبببت  ال ملي  ابلتذامس أب  وسبببفة مشببب وع ال  ار ا و  -22
دراج ال  ار يف ا ز  الثا  من النصبببببوص ا سببببباسبببببية. ولكن، وا  ا للمشبببببور  ال  قملم ا املسبببببتشبببببار ال اوو  خالل إلالبامل 

  مناصببببلة ت ململ التوصببببياري إلدراج ق اراري يف ا ز  الثا  من النصببببوص ا سبببباسببببية  صببببور عاد  ما املشبببباوراري رمس ال  ية، 
وإ  التوصية خدراج ق اراري يف ا ز  الثا  من النصوص ا ساسية ار مسهلة  30خارج وذاق ال  اراري ال  يتم النظ  اي ا.

ي  راا ا عملببببببببا . وجتملر اإلاببببببببار  إىل أ   نة الشبببببببب و  الملسببببببببتورية وال اوووية قمل الحظو أ  ا ز  الثا  من النصببببببببوص 
وأ   ،"a number of important policy and legal document of the Organizationا سبببببباسببببببية يتملببببببمن "

  31تذ ي  ا طويل ا جل. تذ ي  ا اد صكوا ا يُ أ  اذمل الواثئق  يل إىل أ  تكو   ي ع   استب اي شتوى ا ز  الثا 

 من جانب اللجنة ااملقرتح اختاذه اتاإلجراء -رابًعا
ة املوالة واليالمالحظاري  شببهلا يف سببياق ما ت امل مناسبب  ا من لكنة مملعو   إىل اسببتب اي اذمل الوثي ة وإ ملا  الإ    -23

ذلك  شبببببه  مشببببب وع ال  ار ومسبببببهلة إدراج ال  ار املسبببببت  لر، يف حال اعتمادمل، يف ا ز  الثا  من النصبببببوص  يف مبا إلي ا،
 املفتلاة ملش وع ال  ار.ابللغاري  نسخما إذا اا  اناك اتساق  ع ال اذلك إىل النظ  يف  مملعو  اللكنة إ و  .ا ساسية

  

                                                      
( ووااق علي ا، اما أوه اعتممل ق اراري حث  اي ا ال لملا  على ت ملمي 2021 2جتملر اإلاار  إىل أ  امل    قمل تل ى سا   ا خذط ت سيط )مثل ال  ار  28

من دو  إ ذا  مجيع اا ااا ا  الملول ا عملا  اااة على  ذل ال ا  ود الالزمة لملاع"" ايه امل    حثالذي " 2007 13خذط للت سيط )مثل ال  ار 
قتملا ، أو على ت ملمي خذة ت سيط لتكييف داب ا يف احلالة الثاوية حيثما يكو  ذلك إىل املنظمة للسنة ا ارية والسنواري السا  ة، حس  اال امل  ر 
 "(.مناس  ا

  contributions/ar-country-programme-https://www.fao.org/about/regular/ وظ  الصاحة اإللك ووية التالية:ا 29

" وق ر استب اي ا ج ز  الملستورية ملنظمة ا رذية والزراعةال  ت ع  أ  اجمللس أق   مش وع ق ار امل     شه  " C 2015/LIM/12وظ  مثال  الوثي ة ا 30
، يف ا ز  الثا  من النصوص ا ساسية للمنظمة. وجا  ذلك 97 13اج اذا ال  ار، ابإلضااة إىل ق ار امل    إحالته إىل امل    للمواا ة عليه وأوصى خدر 

 (.CL 150/2من الوثي ة  24" )أوظ  الا    وظ  ا إىل أمهية اذمل املسهلة بمل توصية صملرري عن  نة الش و  الملستورية وال اوووية "

الصادر  عن  نة الش و  الملستورية وال اوووية وال  تتملمن مناقشة أج  ا اللكنة حول  Rev.1-C 2009/LIM/12من الوثي ة  7وظ  مثال  الا    ا 31
ا ساسية. ويف اذمل احلالة، مت تملمع  " وإدراج ا يف ا ز  الثا  من النصوصإصالح  نة ا من الغذائر الباملر بنوا  " CFS 2009/2.Rev.1الوثي ة 

 ال  ار واسه حكم ا يشمس إىل أوه جي  إدراج اذمل الوثي ة يف ا ز  الثا  من النصوص ا ساسية.

https://www.fao.org/home/ar
https://www.fao.org/about/regular-programme-country-contributions/ar/
https://www.fao.org/3/k6413a/k6413a.pdf
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 1 امللحق
 ملؤمترامشروع قرار 

  32فة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمةلوق التصويت للدول األعضاء املتخإجراءات إعادة املؤمتر حق
 

 إن املؤمتر، 
  ال دولة عملبببببببو وعملبببببببو منتسببببببب  أب  ب ملتمن الملسبببببببتور و  18املاد  و 3من املاد   4ابلا     يذّكر يعيد التأكيد على إذ
مجيع الملول ا عملببا  وا عملببا  املنتسبب ع على  وحيث وحيثحيمل داا امل   ، ي سببنوا  للمنظمة حصببت ا من امليزاوية اما دت  

 اا ودو  ا وط؛ موعملداع االا اااري امل  ر  ااملة ويف 
 وعنملوتيكة للتهخمس يف داع االابب اااري  ال  قمل تنشببه 2018 عامليف حالة السببيولة احل جة يف النانم  البادي  وإذ يالحظ

 ، وال سيما من جاو  ا ار املسامهع؛  عمل  سنواريل من السنواري السا  ةاستم ار ارتااع مستوى االا اااري رمس املسملد  
وأوه سبببيتم مسبببتح ة متهخ اري  اي علالملول ا عملبببا  ال  على الملول ا عملبببا   صبببور  اصبببلية  طالعأوه يتم إ يالحظوإذ 

من الالئحة البامة  38)ي( من املاد   2وا  ا للا    شببببببببب  ين  اوب اد امل    موعمل  اري ق ل يه متهخ  علار ال عملبببببببببو اببببببببببإ
 ؛ للمنظمة

  مل ور  احلااظ على تملاق و ملي ااٍف لتغذية االلتزاماري وضما  تنايذ   انم  البمل املبتممل؛   قرّ وإذ ي
ا  اعتماد إج ا ابحلاجة إىل  يقرّ وإذ  للملول ا عملا  إعاد  ح وق التصويو ل لسملاد املتهخ اري يف ما يتبلق بأاث  زمليمل 

 ؛ من الملستور 3من املاد   4املتفل اة عن داع اا ااا ا املالية للمنظمة مبوج  الا    
أب   نة الشبب و  الملسببتورية وال اوووية يف دور ا اخلامسببة عشبب    بمل املائة و نة املالية يف دور ا احلادية والتسبببع  وإذ يذّكر

ائة خق ار ت اع ا قمل حبثتا وأوصبببببببببتا اجمللس يف دورته السببببببببب بع  بمل امل 2022 بمل املائة اللتع ع ملات يف مارس آذار ومايو أ ر 
االق اح الملاعر إىل اسببببببببببببببتكمال الالئحة البامة للمنظمة من أجل تملعيم اإلج ا اري املا وضببببببببببببببة على حاالري عململ داع 

 االا اااري؛  
دسببببببببببتور لامن  3املاد   من 4الا    نة يف اذا ال  ار إلعاد  ح وق التصببببببببببويو مبوج  اعتماد اإلج ا اري امل ي   يقرر -1

  :املنظمة.
الا    تذل  اسببتباد  ح وق التصببويو مبوج  ال  و مسببتح ة ين غر للملول ا عملببا  ال  علي ا متهخ اري و  -2أ()
وال  أد ري أ  ت ململ ابببب ح ا لذ يبة الظ وف اخلارجة عن سببببيذ   الملولة البملببببو  املنظمةدسببببتور المن  3املاد   من 4

 ما يلر:  وامسوتشك ع على ت، الملاعإىل عكزاا عن 
مبلومببباري عن اجملببباميع  تشببببببببببببببمبببل، حيثمبببا أمكن،، وميكن أ   كنعلى أامبببل  و داعمبببة مبلومببباري  (أ1(

 الواا  االقتصببببببببادية، وإي اداري احلكومة ووا ا ا، وموارد الن مل ا جنن، وممليوويت ا، والصبببببببببوابري املصبببببببباداة يف
 ية أو الملولية؛ لاللتزاماري املالية االاب

                                                      
 .تتم اإلاار  إىل عملياري احلذف ابستفملامل وص مسذ  وتتم اإلاار  إىل عملياري اإلدراج ابستفملامل املائل، زته خط 32
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 ؛  املستح ة ل سملاد املتهخ اريالتملا مس ال  ستتفذ من أج إاار  إىلو  (ب2(
إىل ظ وف خارجة بزى وأي مبلوماري أخ ى من ابببببببهلا تملعيم دعوااا أب  عململ داب ا للم الغ الالزمة ي (ج3(

 عن وذاق سيذ   الملولة البملو. 
 دسببتورالمن  3املاد   من 4الا    مبوج   ح وق التصببويواسببتباد  طل اري  ين غر للملول ا عملببا  ت ملمي -3ب((

 إىل ا مع البامل للم    خذي ا ،ح وق التصببببويواسببببتباد   طل اري ت ملمي دول ا عملببببا لا من ِق ل أ  ت ململ املنظمة
اسببببتب اي واٍف من ق ل إج ا  لملببببما  املبنية للم   ، أسبببب وعع من اوب اد الملور   يسببببتحسببببن أ  يكو  ذلك ق لو 

 الوارد .  اللكنة البامة ، للذل اري
 ملأ  ت مل املنظمة دسببتور المن  3املاد   من 4الا    مبوج   ح وق التصببويواسببتباد  طل اري  ت ملمي ين غر -4ج((

يف  وزي  اخلارجية أو الوزي  املفتص الوزي  املسبببببب ولال ائم اب عمال املبع، أو  ، ل املمثل الملائم للملولة البملببببببومن ق
  حكومة الملولة البملو.

ت ر  يف إعاد  جملولة تسمليمل متهخ ا ا اكز  و مستح ة ال  علي ا متهخ اري  ،ويتبع  على الملول ا عملا  -5د((
 من ت تي  إعاد  ح وق ا ابلتصويو، أ  ت اق طل  ا اخلذر امل اوع إىل اململي  البامل خبذة داع خذية. 

 املبلوماري التالية:  5 د((-1الا عية وين غر أ  تتملمن خذة الملاع املشار إلي ا يف الا     -6ه((
 ؛ اريةإمجايل امل لغ املستحق، مبا يف ذلك االا اااري امل  ر  للسنة ا  (أ1(
 والا   ال  ي  ح الملاع يف رملولا؛  (ب2(
 واحلمل ا دىن للملابة ال  تبتزمل الملولة البملو تسمليملاا ال سنة؛  (ج3(
 واتريخ الملابة ا وىل وم لغ ا؛  (د4(
تتوقع أ  تذل  مواا ة من اململي  البامل للملاع ابلبملة االلية، وإاببببببببببببار  إىل ما إذا ااوو الملولة البملببببببببببببو  (ه5(

 ق اراري امل    ذاري الصلة؛ ومع  ابلتماار مع الالئحة وال واعمل املالية
ووا  ا لالئحة املالية  ااموعملوالتزامل من الملولة البملببببببو  ملاع اابببببب ااا ا امل  ر  يف املسببببببت  ل ابلكامل ويف  (و6(

 للمنظمة. 
للكم ور ي ململ مبلوماري  امتاح   اقسبببببم   إدار  وتملي على موقب ا اإللك و  تواصبببببل ئ تنشبببببإىل املنظمة أ   ويطلب -72

 مستايملة وشملثة لب ي الوضع ال اان لسملاد االا اااري امل  ر . 
إىل الملول ا عملببببببببببا  ال  علي ا متهخ اري رسببببببببببل إىل اململي  البامل أ  يملرج اذا ال  ار يف اإلابببببببببببار الذي  ويطلب -83

للمنظمة ويف مذا    ذي الصببببلةعلى املوقع اإللك و   ووشبببب مل واملنشببببورق ل ابببب  ين من اوب اد دور  امل    مسببببتح ة 
 إعالمية للم   .

 


