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 وجزامل
   املقدم إىل جلنة الشؤون و  1بعد املائة لسبعنياحلادية وا اجمللس يف دورتهالصادر عن طلب ال عقبهذا البند  عرضي

إعادة املؤمتر ، بعنوان CL 171/19 الدستورية والقانونية وجلنة املالية الستعراض مشروع قرار املؤمتر الوارد يف الوثيقة
 .حقوق التصويت للدول األعضاء املتخلّفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة

 (. 2023 آذار/مارس 8-6) الثامنة عشرة بعد املائةهذه املسألة يف دورهتا ؤون الدستورية والقانونية جلنة الش واستعرضت
 .FC 195/6 Add.1 يف الوثيقةجنة الشؤون الدستورية والقانونية لل الثامنة عشرة بعد املائةويرد مقتطف من تقرير الدورة 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
  ّاللجنة مدعوة  إنّ و  مدعوة إىل استعراض هذه الوثيقة وتقدمي ما تراه مناسًبا من توجيهات.جنة الل إن

 القرار مبختلف اللغات.مشروع نسخ كذلك إىل النظر فيما إذا كان هناك اتساق بني 
 

 

  

                                                      
 . REP/171CL من الوثيقة 45الفقرة   1
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 مقدمة
، مشبببروع قرار املؤمتر 2022يف دورته احلادية والسببببعني بعد املائة املنعقدة يف ديسبببمن/كانون األول  ،أحال اجمللس -1

إعادة املؤمتر حقوق التصبببببويت للدول األعضببببباء املتخلّفة عن دفع اشبببببرتاكاهتا املالية بعنوان  ،CL 171/19الوارد يف الوثيقة 
خالل مشببباورات رمس ر ية قادها الرئيس املسبببتقل للمجلس، لكر تسبببتعرضبببه جلنة الشبببؤون من ، والذي مت وضبببعه للمنظمة

  2وجلنة املالية )ويشار إليه يف ما بعد ابسم "مشروع القرار" ما مل يذكر خالف ذلك(. الدستورية والقانونية

 معلومات أساسية
خالل دورته الثانية واألربعني املنعقدة يف يونيو/حزيران  ،نشبببأت هذه املسبببألة عن الطلب الذي تقدم به املؤمترلقد  -2

على النحو  3للدول األعضببببببببببباء الخ لدي ا متأخرات، إلجراء اسبببببببببببتعراض شبببببببببببامل لعملية إعادة حقوق التصبببببببببببويت 2021
جدول أعمال جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف وأدرجت املسألة  4من الدستور. 3من املادة  4الفقرة  املنصوص عليه يف

نعقدة يف واخلامسببببببببببببة عشببببببببببببرة بعد املائة امل 2021،5يف دوراهتا الثالثة عشببببببببببببرة بعد املائة املنعقدة يف أكتوبر/تشببببببببببببرين األول 
والسببببابعة عشببببرة بعد املائة املنعقدة يف  2022،7والسببببادسببببة عشببببرة بعد املائة املنعقدة يف يونيو/حزيران  2022،6مارس/آذار 

 2022.8أكتوبر/تشرين األول 

                                                      
 .CL 171/19قد أرفق مشروع القرار املعروض على اجمللس ابلوثيقة ل. REP CL/171من الوثيقة  45الفقرة  2
إجراء استعراض شامل لعملية إعادة حقوق التصويت للدول األعضاء الخ لدي ا متأّخرات لكر  طلب" املؤمترإن . C 2021/REPمن الوثيقة  25الفقرة  3

والقانونية، بدعم من عملية تشاور رمس ر ية يقودها الرئيس املستقل للمجلس مع تنظر فيه األج زة الرائسية املعنية، مبا يف ذلك جلنة الشؤون الدستورية 
 ".رؤساء اجملموعات اإلقليمية ونواهبم

عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة أن تتمتع حبق لكل دولة عضو صوت واحد فقط. وليس للدولة العضو املتخلفة : "الدستورمن  3من املادة  4الفقرة  4
تني. ومع ذلك، جيوز التصويت يف املؤمتر إذا بلغ مقدار متأخراهتا ما يعادل أو يزيد على مقدار االشرتاكات املستحقة علي ا عن السنتني التقومييتني السابق

 الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادهتا". للمؤمتر أن يسمح هلذه الدولة العضو ابلتصويت إذا اقتنع أبن عجزها عن
 .CL 168/10، والقسم اخلامس من الوثيقة CCLM 113/3 WA1و CCLM 113/3الوثيقتان  5
املستقل  ومل يتم إعداد أي وثيقة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية لعرض ا على هذه الدورة، بل قّدم الرئيس. CL 170/13القسم الثامن من الوثيقة  6

 للمجلس عرًضا شف ًيا آلخر املستجدات بشأن املشاورات رمس الر ية الخ أجراها هبذا الشأن.
لعرض ا على هذه الدورة. وانقشت اللجنة  . ومل يتم إعداد أي وثيقة للجنة الشؤون الدستورية والقانونيةCL 170/21القسم الثالث واملرفق ألف ابلوثيقة  7

بشأن إجراءات إعادة املؤمتر حقوق التصويت  2023( والخ أرفق هبا مشروع قرار للمؤمتر __/CL 170/19الوثيقة الخ أعّدها الرئيس املستقل للمجلس )
 2023واستعرضت اللجنة مشروع قرار املؤمتر __/ (.CL 170/19عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة )يرد يف املرفق ألف ابلوثيقة للدول األعضاء املتخّلفة 

التعديالت إدخال ، ووجدته متسًقا مع النصوص األساسية للمنظمة شرط CL 170/12من الوثيقة  16يف ضوء توصيات جلنة املالية الواردة يف الفقرة  أيًضا
 .CL 170/21املرفق ألف ابلوثيقة املذكورة يف 

. ومل يتم إعداد أي وثيقة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية لعرض ا على هذه الدورة، بل قّدم الرئيس املستقل  171/10CLالقسم اخلامس من الوثيقة  8
 للمجلس عرًضا شف ًيا آلخر املستجدات بشأن املشاورات رمس الر ية الخ أجراها هبذا الشأن.

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
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
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ا هذا وأدرجت  -3 جدول أعمال جلنة املالية يف دوراهتا الثامنة والثمانني بعد املائة املنعقدة يف يف املسببببببببببببببألة أيضببببببببببببببً
والرابعة التسببببببببببعني بعد املائة  2022،10واحلادية والتسببببببببببعني بعد املائة املنعقدة يف مايو/أ ر  2021،9نوفمن/تشببببببببببرين الثا  

 2022.11نوفمن/تشرين الثا   املنعقدة يف
دوراته السببببابعة والسببببتني بعد املائة ليف جدول أعمال اجمللس  ،الذي يتضببببمن توصببببيات جلان اجمللس ،وأدرج البند -4

ديسببببببببمن/كانون األول  -والثامنة والسببببببببتني بعد املائة املنعقدة يف نوفمن/تشببببببببرين الثا  2021،12املنعقدة يف يونيو/حزيران 
واحلادية والسببببعني بعد املائة املنعقدة يف ديسبببمن/كانون  2022،14والسببببعني بعد املائة املنعقدة يف يونيو/حزيران  2021،13
 على طلب املؤمتر.  وعقدت أيًضا مشاورات رمس ر ية بقيادة الرئيس املستقل للمجلس، بناءً  2022.15األول 

يف دورهتا الثالثة عشببببببببرة بعد املائة املنعقدة يف أكتوبر/تشببببببببرين األول الشببببببببؤون الدسببببببببتورية والقانونية، وقامت جلنة  -5
واإلطار واملمارسببات القانونية ملنظمة األرذية  16املسببألةهلذه األج زة الرائسببية  اأجرهتالدراسببة السببابقة الخ ، بتحليل 2021

قانونية ملنظمات أخرى اتبعة ملنظومة األمم اإلطار واملمارسببببات الو السببببابقة  الدراسببببةوالزراعة املتعّلقة هبذه القضببببية، وكذلك 
ا  اثاًل هلذه 2022يف دورهتا احلادية والتسببببببعني بعد املائة املنعقدة يف مايو/أ ر  ،وأجرت جلنة املالية 17املتحدة. ، اسببببببتعراضببببببً

 18الر ية. املسببببببألة، وقامت بشببببببكل خاص بتحليل مسببببببألة دفع املتأخرات ابلعملة االية الخ أثمست خالل املشبببببباورات رمس
                                                      

 .CL 168/9من الوثيقة  9الفقرة  9
والوثيقة الخ أعّدها  FC 191/5وخالل هذه الدورة، استعرضت جلنة املالية الوثيقة . CL 170/12من الوثيقة  16و 15والفقراتن  FC 191/5الوثيقة  10

 .2023مشروع قرار املؤمتر __/والخ أرفق هبا ( CL 170/19الرئيس املستقل للمجلس )
( والخ CL 171/19واستعرضت جلنة املالية خالل هذه الدورة الوثيقة الخ أعّدها الرئيس املستقل للمجلس ). 71/9CL 1من الوثيقة  14و 13الفقراتن  11

 1امللحق  " )يرد يفدفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة إجراءات إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء املتخّلفة عنأرفق هبا مشروع قرار منقح بعنوان "
  (.CL 171/19ابلوثيقة 

  املؤمتر.وأحاط اجمللس علًما بطلب . CL 167/REP)أ( من الوثيقة 11الفقرة  12
بعد املائة للجنة الشؤون  تقرير الدورة الثالثة عشرة)الخ تشمس إىل  30( وتقرير الدورة الثامنة والثمانني بعد املائة للجنة املالية)الخ تشمس إىل  27الفقراتن  13

  .CL 168/REP( من الوثيقة الدستورية والقانونية
بتقرير الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة ، و CL 170/19ابلوثيقة ا وخالل هذه الدورة، أحاط اجمللس علمً . REP CL/170من الوثيقة  41الفقرة  14

 .CL 170/19الوثيقة  الوارد يف 2023مشروع قرار املؤمتر __/حول أجرهتا اللجنة ، مبا يف ذلك املناقشة الخ الشؤون الدستورية والقانونية
مشروع القرار املنقح الوارد  أنه سيستعرض وأشار إىل CL 171/19الوثيقة وخالل هذه الدورة، استعرض اجمللس . REP CL/171من الوثيقة  45الفقرة  15

بعد استعراضه من جانب جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية  2023خالل دورته الخ ستعقد يف أبريل/نيسان  CL 171/19ابلوثيقة  1يف امللحق 
 عرضه على املؤمتر.وقبل 

من الوثيقة  38؛ والفقرة REP C/2011من الوثيقة  29الخ تتضمن إشارة إىل: الفقرة  CCLM 113/3من الوثيقة  18إىل  10 من نظر الفقراتا 16
C 1993/REP ه( من الوثيقة )ب( و) 208لفقرة او  207؛ والفقرةCL 107/REP من الوثيقة  4؛ والفقرةC 95/LIM/28 من الوثيقة  115؛ والفقرة
C 1995/REPمن الوثيقة  33و 32 ن؛ والفقراتC 2005/REP ؛ والوثيقةFC 115/8 (2006)والوثيقة  ؛FC 118/13 (2007)والوثيقة ؛FC 119/8 

من الوثيقة  96؛ والفقرة C 2007/LIM/7من الوثيقة  3؛ والصفحة FC 118/REP (2007)من الوثيقة  57إىل  55 من ؛ والفقرات(2007)
CL 132/REP من الوثيقة  37؛ والفقرةCL 133/REP من الوثيقة  2؛ والفقرةC 2007/LIM/22  والخ تشمس إىل مشروعر القرار اللذين اعتمدمها املؤمتر(
تدابمس للتشجيع على تسديد بعنوان " 14/2007" والقرار االشرتاكات يف موعدها املقرر تدابمس للتشجيع على تسديدبعنوان " 13/2007بوصف ما القرار 

؛ والفقرة CCLM 95/14"(؛ والوثيقة قبول اشرتاكات بعمالت حملية رمس قابلة للتحويل دون قيود، مبوجب شروط معينة -االشرتاكات يف موعدها املقرر 
 .CL 149/REPمن الوثيقة  19؛ والفقرة CL 145/REPو( من الوثيقة ) 39
 .CCLM 113/3 WA1و CCLM 113/3 نينظر الوثيقتا 17
تدابمس للتشجيع بعنوان " 14/2007وذّكرت جلنة املالية بقرار املؤمتر . CL 170/12د( من الوثيقة )أ( إىل من ) 16والفقرة  FC 191/5نظر الوثيقة ا 18

والحظت أن املمارسة  ،"قابلة للتحويل دون قيود، مبوجب شروط معيّنةقبول اشرتاكات بعمالت حملية رمس  –تسديد االشرتاكات يف موعدها املقرر  على
 احلالية للمنظمة تقضر بعدم قبول سداد املتأخرات ابلعمالت االية رمس القابلة للتحويل دون قيود.

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/ng639ar/ng639ar.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
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


FC 195/6 5 

 

ا الوثيقة  الخ مت إعدادها خالل املشببببببببباورات رمس الر ية والخ قدم ا الرئيس  CL 170/19واسبببببببببتعرضبببببببببت جلنة املالية أيضبببببببببً
السادسة عشرة بعد املائة، وهر دورة إضافية مت يف دورهتا  ،عّلقت جلنة الشؤون الدستورية والقانونيةو  19املستقل للمجلس.

ا ملعاجلة هذه  وأوصببت خدخال ، CL 170/19على نسببخة مشببروع قرار املؤمتر املدرجة يف الوثيقة  ،املسببألةعقدها خصببيصببً
احلادية والتسببعني بعد املائة  هتادور يف  جلنة املالية الصببادرة عنتوصببيات المن أجل مواءمته مع القرار تعديالت على مشببروع 

(CL 170/12.وضمان االتساق مع النصوص األساسية للمنظمة ) 
خالل املشببببباورات رمس الر ية القرار هذا مشبببببروع  عدم التوصبببببل إىل اتفاق عام بشبببببأن جوانب معّينة من ظلّ  يفو  -6

. ونظر اجمللس يف مشبببببروع CL 171/19الالحقة، أعّد الرئيس املسبببببتقل للمجلس مشبببببروع قرار منّقح مت إدراجه يف الوثيقة 
، وأشببببببببببببببار إىل أنه يتطّلع إىل 2022ديسببببببببببببببمن/كانون األول  يف دورته احلادية والسبببببببببببببببعني بعد املائة املنعقدة يفهذا القرار 
الثالثة  تهدور املؤمتر يف على  ضبهجمدًدا بعد أن تسبتعرضبه جلنة الشبؤون الدسبتورية والقانونية وجلنة املالية، هبدف عر  ضبهاسبتعرا

  20أجل املوافقة عليه. واألربعني من

 مالحظات حول مشروع القرار والتعديالت املقرتحة
النص قيد االسبببببببتعراض حمصبببببببلة املشببببببباورات رمس الر ية الخ قادها الرئيس املسبببببببتقل للمجلس كما عرضبببببببت ميثل  -7
. وجتدر 2022يف ديسمن/كانون األول املنعقدة احلادية والسبعني بعد املائة  تهدور يف جمللس اعلى  CL 171/19الوثيقة  يف

يف هذا الصدد، إىل أن اجمللس رّحب يف تلك الدورة مبالحظات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية الخ تقضر أبن  ،اإلشارة
املشببببببببببباورات رمس الر ية ال زّل حمل األج زة الرائسبببببببببببية يف املنظمة، وال سبببببببببببيما جلان اجمللس، يف العملية الر ية الخ تتبع ا 

 21.املنظمة لصنع القرارات
دانه واملتعّلقة ابلنص املقرتح ملشبببببروع القرار، لكر تنظر في ا جلنة الشبببببؤون أابلتفصبببببيل واردة ظات الاملالحعرض وت -8

 23-27املادة من  7الفقرة و   22 4)أ( من املادة 7الفقرة مبوجب ة كٍل من ما الدسببببببتورية والقانونية وجلنة املالية يف ضببببببوء والي
الخ استعرضت ا جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مشروع القرار من الالئحة العامة للمنظمة على التوايل، ومع مراعاة نسخة 

 24وعّدلت ا خالل دورهتا السادسة عشرة بعد املائة.
فضبببببببببببببباًل عن التعببديالت املقرتحببة ذات الطببابع  ،وترد التعببديالت املقرتحببة الخ تراعر املالحظببات اآلنف ذكرهببا -9

التباين بني النسخة أوجه بعض يف ضوء و   25وجيري شرح ا أدانه يف القسمني ألف وابء.ة الوثيق هبذه امللحقيف  ،التحريري
                                                      

 وأوصت جلنة املالية أبن يتم النظر يف اإلجراءات واملعايمس ومشروع القرار املقدمة يف الوثيقة .CL 170/12ه( من الوثيقة ) 16نظر الفقرة ا  19
CL 170/19 .من قبل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية قبل أن ينظر في ا اجمللس يف دورته السبعني بعد املائة 

 .REP CL/171من الوثيقة  45الفقرة  20
ورّحب اجمللس بتذكمس جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بدور األج زة الرائسية يف املنظمة، وال سيما جلان : "CL 171/REPمن الوثيقة  37نظر الفقرة ا 21

 ".لصنع القرارات اجمللس، يف العملية الر ية الخ تتبع ا املنظمة
تعقد اللجنة دوراهتا للنظر فيما حييله إلي ا اجمللس أو املدير العام من موضوعات حمددة تتعلق من الالئحة العامة للمنظمة: " 34)أ( من املادة 7الفقرة  22

  ".على أي من هذه النصوصمبا يلر: )أ( تطبيق أو تفسمس الدستور أو هذه الالئحة أو الالئحة املالية، أو التعديالت الخ ت دخل 
  ".تساعد جلنة املالية اجمللس يف الرقابة على اإلدارة املالية للمنظمةمن الالئحة العامة للمنظمة: " 27من املادة  7الفقرة  23
املائة )متاحة على الرابط التايل الخ استعرضت ا جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورهتا السادسة عشرة بعد  CL 170/21نظر املرفق ألف ابلوثيقة ا 24
/https://www.fao.org/about/meetings/cclm/cclm116/documents/ar.) 

ابستخدام  عمليات احلذفالقرار ابخلط العريض، و  التعديالت املقرتحة الخ تنطوي على إضافات على نص مشروعتبنّي يف القسمني ألف وابء،  25
 الشطب.

https://www.fao.org/3/nh949ar/nh949ar.pdf
https://www.fao.org/3/nl148ar/nl148ar.pdf
https://www.fao.org/about/meetings/cclm/cclm116/documents/ar/
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األخرى من ج ة ابللغات من ج ة والنسبببببببببببب   CL 170/19لوثيقة اب 1 لحقاملليزية ملشببببببببببببروع القرار الوارد يف كاإلنابللغة 
 solicitaبعبارة " إىل اللغة اإلسبببببببببببببببانية  "requests for"ترمجت العبارة  4و 3يف الفقرتني  ،أخرى )على سبببببببببببببببيل املثال

que" ،ا اللجنبببة زببباط (، وابلنظر إىل أن بعض التعبببديالت التحريريبببة قبببد ال تكون ضببببببببببببببروريبببة يف مجيع اللغبببات أبن علمبببً
التعديالت والتغمسات ذات الصبببببببببببببلة املقرتحة لكر ينظر في ا  ذلكوكابء ات الواردة أدانه يف القسبببببببببببببمني ألف و حالتوضبببببببببببببي

در اإلشببارة إىل أن هنا  وجت .ليزية من مشببروع القراركاإلنابللغة هذه الوثيقة، تتعلق ابلنسببخة  ملحقاألعضبباء والخ ترد يف 
اللغات  نسببببببب ر يف حاجة خاصبببببببة للنظر فيما إذا كانت اإلجراءات املطلوبة مبوجب مشبببببببروع القرار هذا تنعكس ابسبببببببتمرا

 الر ية مجيع ا.
 ديباجة مشروع القرار -ألف

مبا أن الدسببببببتور ينص على التزامات ملزمة قانواًن ليس من الضببببببروري إعادة  كيدها،  الفقرة األوىل من الديباجة: -10
ا التذكمس ابلفقرة Recalling" ابلفعل "Reaffirmingاسببببببببببببتبدال الفعل "إًذا يقرتح   4". وقد يكون من املناسببببببببببببب أيضببببببببببببً

ا ر ًيا إلعادة حقوق التصبببببويت للدول األعضببببباء الخ  3املادة  من  لدي امن الدسبببببتور يف الديباجة، ذلك ألا متثل أسببببباسبببببً
ا بتوحيد اإلشببببببببببببارات إىل هذا احلكم يف نص مشببببببببببببروع القرار بكامله. وجيب أن يظ ر الفعل  متأخرات. ويوصببببببببببببى أيضببببببببببببً

"urging"  يقوم به املؤمترفعل ابخلط العريض ذلك أنه يدّل على . 
prior "كذلك و  2018ترد إشببببببببببببببارة إىل حالة السببببببببببببببيولة يف النانم  العادي يف عام  الفقرة الثانية من الديباجة: -11

years"إذا كان من املناسب اإلشارة إىل سنة  . وميكن النظر، يف حال سيكون ذلك توجيً ا طويل األمد من املؤمتر، يف ما
ا على ميزانية حمددة بداًل من اإلشببببببببارة بشببببببببكل أعّم إىل اآلاثر الخ قد تنجم عن التأخمس يف دفع االشببببببببرتاكات وعدم دفع 

 Noting the critical liquidity: "يتعلى سبببببببببببببببيل املثال، ميكن تعديل النص على الشببببببببببببببكل اآلفالنانم  العادي. 

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

 unpaid", in particular by major contributorsyearsfor several rom prior f وقد يكون هذا االقرتاح .
األعضبببباء أنه جيب إدراج القرار، يف حال اعتماده، يف اجلزء الثا  من النصببببوص األسبببباسببببية  قررمالئًما بشببببكل خاص إذا 

 أدانه(.  22الفقرة  انظر)
)ي( 2للتأكيد على االتسبباق مع النصببوص األسبباسببية، ميكن إضببافة إشببارة إىل الفقرة  الفقرة الثالثة من الديباجة: -12

 request and receive payments of "من الالئحبببة العبببامبببة للمنظمبببة والخ تكّلف املبببدير العبببام أبن  38من املبببادة 

contributions of Member Nations and Associate Members and report thereon ." 
 the needيعرتف املؤمتر " ميكن النظر يف تعديل هذه الفقرة من الديباجة لكر الفقرة اخلامسببببببببببببببة من الديباجة: -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 اعتبار أن ،"
 حقوق التصويت للدول األعضاء الخ لدي ا متأخرات.إعادة  عمليةحمور الرتكيز املقصود يف مشروع القرار هذا هو 
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املنبثقة ال يبدو أن هذه الفقرة من الديباجة تعكس ابلكامل االسبببتنتاجات العامة  الفقرة السبببادسبببة من الديباجة: -14
احلادية والتسبببببعني بعد  هتادور يف وجلنة املالية  26اخلامسبببببة عشبببببرة بعد املائةهتا دور يف جلنة الشبببببؤون الدسبببببتورية والقانونية عن 
الدورات األخرى للجنخ اجمللس الخ نظرت يف هذه املسألة ذكر وقد تثمس هذه الفقرة أيًضا تساؤاًل عن سبب عدم  27املائة.

ا إىل أن املناقشببببببببببات الخ أجرهتا 2021لثانية واألربعني للمؤمتر يف يونيو/حزيران منذ انعقاد الدورة ا . وجتدر اإلشببببببببببارة أيضببببببببببً
 ،وميكن النظر يف حذف هذه الفقرة من الديباجة 28األج زة الرائسببية حول هذه املسببألة تعود إىل تسببعينات القرن املاضببر.

 أو تعديل ا إذا اعتنت مكّواًن هاًما. 
 منطوق مشروع القرارفقرات  -ابء

ترقيم مشببببببببروع أن  يالحظ عليه: ةمالحظة عامة بشببببببببأن ترقيم فقرات منطوق مشببببببببروع القرار والتعديالت املقرتح -15
ل حمتوى هذه  الفقراتالخ تعلن أفعااًل أو طلبات للمؤمتر و  الفقراتبعض االلتباس بني أسببببببببببببببفر عن القرار قد  الخ تفصببببببببببببببّ

مشببببببببببروع القرار املعروض يف الوثيقة من  اتاللغمبختلف لتايل إىل فوارق بني النسبببببببببب  األفعال والطلبات. ولقد أّدى ذلك اب
CL 171/19 من النسبببببببخة اإلنكليزية  1. فقراءة الفقرة- "Decides to adopt the procedures as outlined in 

this Resolution for   ")…(–  يف  6إىل  2 من حالًيال املقدمة وأن الفقرات املرّقمة هذه الفقرة تشببببببببببببببكّ توحر أبن
إىل  2 من هذه املقدمة. وإذا كان هذا الف م صبببحيًحا، ميكن إعادة ترقيم الفقرات مشبببروع القرار تصبببف العملية املذكورة يف

 ه(؛ ويتم تعديل ترقيم الفقرات الالحقة القائمة بذاهتا وفًقا لذلك.)أ( إىل من )حالًيا لتصبح فقرات فرعية  6
من  4" لعكس حمتوى الفقرة leading to the failure to payيوصبببببى خضبببببافة عبارة " أ(:)-1الفقرة الفرعية  -16

 من الدستور بشكل دقيق. 3املادة 
 " يف هذا السبببببياق اادد كاسبببببم وليس كفعلrequestsنظرًا إىل أنه مت اسبببببتخدام عبارة " ب(:)-1الفقرة الفرعية  -17
املنظمة. والسببتكمال اجلملة يف هذه الفقرة املعتمد يف سببلوب األع ، يعتقد أنه ال جيب كتابت ا ابخلط العريض التبا "يطلب"

" بعبارة to be submittedأنه يبدو أن هنا  كلمة انقصبببة إذا مت اإلبقاء على صبببيغة اجمل ول، ميكن اسبببتبدال " مبا ،الفرعية
"are to be submittedأو " "should be submitted ا يف زببديببد أنببه جيببب  تقببدا الطلبببات". وميكن النظر أيضبببببببببببببببً
"in writing ج(. )-1" كما هر احلال يف الفقرة الفرعية 

                                                      
قّدم الرئيس املستقل للمجلس عرضًا شف يًا آلخر املستجدات بشأن مشاوراته حول  -CL 170/13" :34من الوثيقة  37إىل  34 من نظر الفقراتا 26

اللجنة عرض الرئيس املستقل للمجلس آلخر  ومثّنت -35للمنظمة.  إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء املتخلّفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية
اللجنة ابلعمل اجلاري للبحث يف توصيات الدورة الثامنة والستني  ورحّبت -36املستجدات، مالحظةً  ثمس التخلف عن الدفع على الوضع املايل للمنظمة. 

 عن استعدادهااللجنة  وأعربت -37بعد املائة للمجلس بشأن إجراٍء لتقدا الطلبات يف الوقت املناسب وأنواع املعلومات ووسائل الدفع وخطط الدفع. 
 و يف مشروع قرار مرفوع إىل اجمللس واملؤمتر للنظر فيه."للنظر، ضمن سياق واليت ا، يف أي معايمس انجتة عن هذه العملية أ

بعنوان إعادة املؤمتر حقوق التصويت  CL 170/19والوثيقة  FC 191/5استعرضت اللجنة الوثيقة  -CL 170/12" :15من الوثيقة  16و 15نظر الفقرتني ا 27
أحاطت علمًا ابالستعراض املستفيض الذي أجرته اإلدارة بشأن عملية  أ()وإّن اللجنة:  -16للدول األعضاء املتخّلفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة. 

ب( وأحاطت علمًا أبمهية مواصلة اجل ود الرامية إىل خفض املتأخرات املستحقة )إعادة حقوق التصويت للدول األعضاء املتخلّفة عن دفع اشرتاكاهتا؛ 
عن  ييدها تعزيز اإلجراءات القائمة الخ تتبع ا املنظمة عند استعراض طلبات إعادة حقوق  وأعربتج( )على الدول األعضاء، ابلتعاون مع األمانة؛ 

)تدابمس  14/2007بقرار املؤمتر رقم  وذّكرتد( )التصويت، مع مراعاة التوقيت واملرونة وإعادة جدولة مدفوعات األعضاء، مبا يتفق مع لوائح املنظمة؛ 
الحظت أن ، و قبول اشرتاكات بعمالت حملية رمس قابلة للتحويل دون قيود، مبوجب شروط معيّنة( –اكات يف موعدها املقرر للتشجيع على تسديد االشرت 

 أبن يتم أيضًا النظر يف اإلجراءات واملعايمس ومشروع القرار املقدمة وأوصته( )املمارسة احلالية للمنظمة تقضر بعدم قبول سداد املتأخرات ابلعملة االية؛ 
من قبل جلنة الشؤون الدستورية إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء املتخّلفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة،  بعنوان CL 170/19يف الوثيقة 

 .والقانونية قبل أن ينظر في ا اجمللس يف دورته السبعني بعد املائة"
  أعاله. 15واحلاشية  5نظر الفقرة ا 28
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" Requestsب( أعاله، خزالة اخلط العريض عن عبارة ")كما يف الفقرة الفرعية   ،يوصبببببببببببببى ج(:)-1الفقرة الفرعية  -18
ا اسببببتبدال عبارة "  are to beبعبارة "" to be submittedذلك أنه يتم اسببببتخدام ا هنا كاسببببم وليس كفعل. ويقرتح أيضببببً

submitted" أو "should be submittedيبدو أن هنا  كلمة انقصبببببببببببة إذا مت اإلبقاء على صبببببببببببيغة اجمل ول. ويف ما  "، إذ
"، ميكن of the responsible minister of the government of the Member Nations concernedيتعّلق بعبارة "

من الالئحة  21من املادة  4النظر يف اتباع املصطلحات املعتادة اخلاصة ابلنصوص األساسية على النحو املبنّي مثاًل يف الفقرة 
 ". the minister for foreign affairs or the minister of the department concernedالعامة للمنظمة، أي "

 to theب( على أن طلبات اسببببببتعادة حقوق التصببببببويت تقدم ")-1تنص الفقرة الفرعية  د(:)-1لفقرة الفرعية ا -19

Secretary-General of the Conference د( املقرتحة إىل أنه جيب أن تقدم خطط )-1". وتشببببببببببببببمس الفقرة الفرعية
قرتحة إىل املدير العام ". وقد يررب األعضاء يف النظر يف سبب تقدا خطة الدفع املto the Director-Generalالدفع "

األمني العام للمؤمتر، مع األخذ يف االعتبار أن اختاذ القرارات املتعّلقة  يف حني يقدم طلب اسبببببببتعادة حقوق التصبببببببويت إىل
  29ابملسألتني يعود إىل املؤمتر.

 30اإللكرتو  للمنظمة.: جتدر اإلشببببببببارة إىل أن حالة دفع االشببببببببرتاكات املقررة متاحة ابلفعل على املوقع 2الفقرة  -20
  continue to establish andRequests FAO to "ص على النحو التببببايل: نوعليببببه، ميكن النظر يف تعببببديببببل ال

maintain (…) ." 
 )(…  ,as well in advance of the Conference: يوصى بتعديل لاية الفقرة على النحو التايل: "3الفقرة  -21

(…) on ited publish as وإذا كان املقصببببببود هو اإلشببببببارة إىل املوقع اإللكرتو  للمنظمة ."https://www.fao.org ،
 ".relevantفإًذا ميكن حذف عبارة "

جلان اجمللس يف وقت سبببابق تتضبببمن طلًبا إىل املدير  ااسبببتعرضبببت  الخدير ابلتذكمس أبن نسبببخة مشبببروع القرار اجلو  -22
دراج القرار يف اجلزء الثا  من النصبببببوص األسببببباسبببببية. ولكن، وفًقا للمشبببببورة الخ قدم ا املسبببببتشبببببار القانو  خالل إلالعام 

ة منفصببببلة تقدم التوصببببيات إلدراج قرارات يف اجلزء الثا  من النصببببوص األسبببباسببببية بصببببور عادة ما املشبببباورات رمس الر ية، 
وإن التوصية خدراج قرارات يف اجلزء الثا  من النصوص األساسية هر مسألة  31خارج نطاق القرارات الخ يتم النظر في ا.

يقررها األعضبببببببباء. وجتدر اإلشببببببببارة إىل أن جلنة الشببببببببؤون الدسببببببببتورية والقانونية قد الحظت أن اجلزء الثا  من النصببببببببوص 
وأن  ،"a number of important policy and legal document of the Organizationاألسبببببباسببببببية يتضببببببمن "

  32.تطبيًقا طويل األجل تطبيق اراد صكوًكا ي  أن هذه الواثئق متيل إىل أن تكون  يبنّي  استعراض حمتوى اجلزء الثا 
  

                                                      
( ووافق علي ا، كما أنه اعتمد قرارات حّث في ا البلدان على تقدا خطط 2/2021جتدر اإلشارة إىل أن املؤمتر قد تلقى سابًقا خطط تقسيط )مثل القرار  29

إىل  اشرتاكاهتا املقررة الدول األعضاء كافة على بذل كل اجل ود الالزمة لدفع من دون إبطاء مجيع"" فيه املؤمتر حثالذي " 13/2007للتقسيط )مثل القرار 
 "(.اسبًااملنظمة للسنة اجلارية والسنوات السابقة، حسب االقتضاء، أو على تقدا خطة تقسيط لتكييف دفع ا يف احلالة الثانية حيثما يكون ذلك من

  contributions/ar-country-programme-https://www.fao.org/about/regular/ نظر الصفحة اإللكرتونية التالية:ا 30
" وقرر الدستورية ملنظمة األرذية والزراعة استعراض األج زةالخ تبنّي أن اجمللس أقّر مشروع قرار املؤمتر بشأن " C 2015/LIM/12نظر مثاًل الوثيقة ا 31

، يف اجلزء الثا  من النصوص األساسية للمنظمة. وجاء ذلك 13/97إحالته إىل املؤمتر للموافقة عليه وأوصى خدراج هذا القرار، ابإلضافة إىل قرار املؤمتر 
 (.CL 150/2من الوثيقة  24" )أنظر الفقرة املسألة نظرًا إىل أمهية هذهبعد توصية صدرت عن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية "

الصادرة عن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية والخ تتضمن مناقشة أجرهتا اللجنة حول  Rev.1-C 2009/LIM/12من الوثيقة  7نظر مثاًل الفقرة ا 32
" وإدراج ا يف اجلزء الثا  من النصوص األساسية. ويف هذه احلالة، مت تضمني إصالح جلنة األمن الغذائر العاملربعنوان " CFS 2009/2.Rev.1الوثيقة 

 القرار نفسه حكًما يشمس إىل أنه جيب إدراج هذه الوثيقة يف اجلزء الثا  من النصوص األساسية.

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


FC 195/6 9 

 

 1 امللحق
 ملؤمترامشروع قرار 

  عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمةفة لوق التصويت للدول األعضاء املتخإجراءات إعادة املؤمتر حق
 

 إن املؤمتر، 
ن كل دولة عضبببببببو وعضبببببببو منتسبببببببب أب  تع دمن الدسبببببببتور و  18املادة و 3من املادة  4ابلفقرة  يذّكر يعيد التأكيد على إذ
مجيع الدول األعضبباء واألعضبباء املنتسبببني على  وحيث وحيثحيّددها املؤمتر، ي سببنواً للمنظمة حصببت ا من امليزانية كما دتؤ 

 ها ودون شروط؛ موعددفع االشرتاكات املقررة كاملة ويف 
 وعندنتيجة للتأخمس يف دفع االشببرتاكات  الخ قد تنشببأ 2018 عاميف حالة السببيولة احلرجة يف النانم  العادي  وإذ يالحظ

 ، وال سيما من جانب كبار املسامهني؛  عدة سنواتل السنوات السابقةمن استمرار ارتفاع مستوى االشرتاكات رمس املسددة 
وأنه سبببيتم مسبببتحقة متأخرات  اي علالدول األعضببباء الخ على الدول األعضببباء بصبببورة فصبببلية  طالعأنه يتم إ وإذ يالحظ

من الالئحة العامة  38)ي( من املادة  2وفًقا للفقرة شببببببببب رين بانعقاد املؤمتر موعد رات قبل يه متأخّ علار كل عضبببببببببو شبببببببببعإ
 ؛ للمنظمة

 بضرورة احلفاظ على تدفق نقدي كاٍف لتغطية االلتزامات وضمان تنفيذ برانم  العمل املعتمد؛   قرّ وإذ ي
للدول األعضاء إعادة حقوق التصويت ل لسداد املتأخرات يف ما يتعلق بأكثر زديًدا  اعتماد إجراءابحلاجة إىل  يقرّ وإذ 

 ؛ من الدستور 3من املادة  4شرتاكاهتا املالية للمنظمة مبوجب الفقرة املتخلّفة عن دفع ا
أبن جلنة الشببؤون الدسببتورية والقانونية يف دورهتا اخلامسببة عشببرة بعد املائة وجلنة املالية يف دورهتا احلادية والتسببعني  وإذ يذّكر

تباًعا قد حبثتا وأوصبببببببببتا اجمللس يف دورته السببببببببببعني بعد املائة خقرار  2022بعد املائة اللتني عقدات يف مارس/آذار ومايو/أ ر 
االقرتاح الداعر إىل اسببببببببببببببتكمال الالئحة العامة للمنظمة من أجل تدعيم اإلجراءات املفروضببببببببببببببة على حاالت عدم دفع 

 االشرتاكات؛  
دسببببببببببتور المن  3املادة  من 4ة الفقر نة يف هذا القرار إلعادة حقوق التصببببببببببويت مبوجب اعتماد اإلجراءات املبيّ  يقرر -1

  :املنظمة.
الفقرة تطلب اسببتعادة حقوق التصببويت مبوجب الخ و مسببتحقة ينبغر للدول األعضبباء الخ علي ا متأخرات و  -2أ()
والخ أّدت أن تقدم شببببرًحا لطبيعة الظروف اخلارجة عن سببببيطرة الدولة العضببببو  املنظمةدسببببتور المن  3املادة  من 4

 ما يلر:  وفمسوتشّجع على ت، إىل عجزها عن الدفع
معلومبببات عن اجملببباميع  تشببببببببببببببمبببل، حيثمبببا أمكن،، وميكن أن  كنعلى أكمبببل  و داعمبببة معلومبببات  (أ1(

 الوفاء االقتصببببببببادية، وإيرادات احلكومة ونفقاهتا، وموارد النقد األجنن، ومديونيت ا، والصببببببببعوابت املصببببببببادفة يف
 ية أو الدولية؛ لاللتزامات املالية اااب
 ؛  املستحقة التدابمس الخ ستتخذ من أجل سداد املتأخرات إشارة إىلو  (ب2(
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إىل ظروف عزى ها أبن عدم دفع ا للمبالغ الالزمة يءدعااتدعم أن وأي معلومات أخرى من شببببببببببببببألا  (ج3(
 خارجة عن نطاق سيطرة الدولة العضو. 

 المن  3املادة  من 4الفقرة مبوجب  حقوق التصببببببببببويتاسببببببببببتعادة طلبات ل للدول األعضبببببببببباء تقدا وينبغر -3ب((
 إىل األمني العام للمؤمتر ،حقوق التصببويتاسببتعادة  طلبات تقدا دول األعضبباءال من ِقبل أن تقدم املنظمة دسببتور

بل اسببببتعراض واٍف من قِ إجراء لضببببمان املعنية للمؤمتر، أسبببببوعني من انعقاد الدورة  يسببببتحسببببن أن يكون ذلك قبلو 
 الواردة.  للطلباتاللجنة العامة، 

أن  املنظمة دسبببببببتور المن  3املادة  من 4الفقرة مبوجب  حقوق التصبببببببويتاسبببببببتعادة طلبات ل تقدا وينبغر -4ج((
وزير اخلارجية أو الوزير  الوزير املسببؤولمن قبل املمثل الدائم للدولة العضببو أو القائم ابألعمال املعني، أو  خطيًا تقدم

  يف حكومة الدولة العضو. املختص
تررب يف إعادة جدولة تسديد متأخراهتا كجزء و مستحقة الخ علي ا متأخرات  ،ويتعنّي على الدول األعضاء -5د((

 من ترتيب إعادة حقوق ا ابلتصويت، أن ترفق طلب ا اخلطر املرفوع إىل املدير العام خبطة دفع خطية. 
 املعلومات التالية:  5 د((-1الفرعية وينبغر أن تتضمن خطة الدفع املشار إلي ا يف الفقرة  -6ه((

 ؛ اريةإمجايل املبلغ املستحق، مبا يف ذلك االشرتاكات املقررة للسنة اجل (أ1(
 والفرتة الخ يقرتح الدفع يف رضولا؛  (ب2(
 واحلد األدىن للدفعة الخ تعتزم الدولة العضو تسديدها كل سنة؛  (ج3(
 واتري  الدفعة األوىل ومبلغ ا؛  (د4(
وإشببببببببببببارة إىل ما إذا كانت الدولة العضببببببببببببو تتوقع أن تطلب موافقة من املدير العام للدفع ابلعملة االية،  (ه5(

 ات الصلة؛ قرارات املؤمتر ذومع  ابلتماشر مع الالئحة والقواعد املالية
ووفًقا لالئحة املالية  اهموعدوالتزام من الدولة العضببببببو بدفع اشببببببرتاكاهتا املقررة يف املسببببببتقبل ابلكامل ويف  (و6(

 للمنظمة. 
للجم ور يقدم معلومات  امتاحً  اقسبببببمً  إدارة وتديرعلى موقع ا اإللكرتو  تواصبببببل ئ تنشبببببإىل املنظمة أن  ويطلب -72

 ثة لعرض الوضع الراهن لسداد االشرتاكات املقررة. مستفيضة وحمدّ 
إىل الدول األعضبببببببببباء الخ علي ا متأخرات رسببببببببببل إىل املدير العام أن يدرج هذا القرار يف اإلشببببببببببعار الذي  ويطلب -83

للمنظمة ويف  ذي الصببببببلةعلى املوقع اإللكرتو   ونشببببببره ذي ينشببببببروال ،قبل شبببببب رين من انعقاد دورة املؤمترمسببببببتحقة 
 مذكرة إعالمية للمؤمتر.

 


