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[…] 
إعادة املؤمتر حقوق التصوووووووول للعضا ااعضووووووان املت ل فة عن بعنوان " CCLM 118/2اللجنة يف الوثيقة  نظرت -8

 لوثيقة، ضمن سياق الوالوة املوكلة إليها.ابلحق امل" ضمشرضع قرار املؤمتر الوارد يف دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة
على  الفنية اللجنة ععداا من التععوالت أدخلل، CCLM 118/2ضمتاشووووووووووووياا مع التو وووووووووووويات الواردة يف الوثيقة  -9

 تلف مبنصووووووو  الضجود أضجه ععم اتسوووووواق بّي اللجنة  الحظلض هبذا التقرور.  امللحق األولالنص على النحو املبّي  يف 
ضالتحقق من اتسووووووووواقها مع نص مشووووووووورضع القرار ابللغة املنكلي،وة، بصووووووووويغته املنقحة، الوارد يف  راجعتهامب ضأض ووووووووولاللغات 

  هبذا التقرور. امللحق األول
هبذا التقرور، وتسق مع  امللحق األولاللجنة للمجلس أن مشرضع قرار املؤمتر، بصيغته املنقحة ضالوارد يف  عتضأك   -10

وت ذ املؤمتر قراراا لكي لس ض املنوطة هبا، جاه، لكي تنظر فيه جلنة املالية ضاجملالنصوووو  ااسووواسوووية، ضأنه، من منظور الوالوة 
 بشأنه.

اللجنة إىل اامانة ضووووووووومان ت،ضوع جلنة املالية يف دضرهتا اتامسوووووووووة ضالتسوووووووووعّي بعع املائة  طلبل ضيف هذا الصوووووووووعد، -11
 فيها. تنظر لكيهبذا التقرور  امللحق األولابلنس ة املنقحة من مشرضع القرار الوارد يف 

 

[…] 
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 األول امللحق
 [خطحتته ض  املائل اتط ابست عاماملضافات  إىلض  املشطوبنص العمليات احلذف ابست عام  ]وُشار إىل

 ملؤمترامشروع قرار 

  دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمةفة عن لإجراءات إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء املتخ

 إن املؤمتر، 
ي دن تؤ كل دضلة عضوووووووو ضعضوووووووو منتسووووووو  أ  تعهعمن العسوووووووتور ض  18املادة ض 3من املادة  4الفقرة إذ يعيد التأكيد على 

مجيع العضا ااعضووان ضااعضووان املنتسووبّي على دفع  وحيث ضحيثحيع دها املؤمتر، سوونو ا للمنظمة حصووتها من املي،انية كما 
 ها ضدضن شرضط؛ موععاالشرتاكات املقررة كاملة ضيف 

اسوووووتمرار ارتفاع ض نتيجة للتأخري يف دفع االشووووورتاكات  2018عام يف حالة السووووويولة احلرجة يف الالما العادي  وإذ يالحظ
 سيما من جان  كبار املسامهّي؛   مستوى االشرتاكات غري املسعدة من السنوات السابقة، ضال

ضأنه سووويتم مسوووتحقة متأخرات  ايهعلالعضا ااعضوووان ال  على العضا ااعضوووان بصوووورة فصووولية  طالعأنه وتم إ وإذ يالحظ
من الالئحة العامة  38)ي( من املادة  2ضفقاا للفقرة شووووووووهرون بانعقاد املؤمتر موعع رات قبل يه متأخ  علار كل عضووووووووو شووووووووعإ

 ؛ للمنظمة
 بضرضرة احلفاظ على تعفق نقعي كاٍف لتغطية االلت،امات ضضمان تنفيذ برلما العمل املعتمع؛   قرّ وإذ ي
ا  اعتماد إجرانابحلاجة إىل  يقرّ وإذ  للعضا إعادة حقوق التصوووووووووووووووول ا لسووووووووووووووعاد املتأخرات يف ما وتعلق بأكثر حتعوعا

 ؛ من العستور 3من املادة  4ااعضان املت ل فة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة مبوج  الفقرة 
أن جلنة الشؤضن العستوروة ضالقانونية يف دضرهتا اتامسة عشرة بعع املائة ضجلنة املالية يف دضرهتا احلادوة ضالتسعّي  وإذ يذّكر

تباعاا قع حبثتا ضأض ووووووووتا اجمللس يف دضرته السووووووووبعّي بعع املائة  قرار  2022بعع املائة اللتّي عقعات يف مارس/آذار ضماوو/أ ر 
اا الالئحة العامة للمنظمة من أجل تععيم املجرانات املفرضضووووووووووووووة على حاالت ععم دفع االقرتاح العاعي إىل اسووووووووووووووتكم

 االشرتاكات؛  
من  3املووادة  من 4الفقرة نووة يف هووذا القرار ملعووادة حقوق التصوووووووووووووووووول مبوجوو  اعتمووواد املجرانات املبي   يقرر -1
  :املنظمة.دستور اا
الفقرة تطل  اسووتعادة حقوق التصوووول مبوج  ال  ض مسووتحقة ونبغي للعضا ااعضووان ال  عليها متأخرات ض  -2أ()
ضال  أد ت أن تقعم شوووورحاا لطبيعة الظرضف اتارجة عن سوووويطرة العضلة العضووووو  املنظمةدسووووتور اامن  3املادة  من 4

 ما ولي:  وفريضتشج ع على ت، إىل عج،ها عن العفع
معلوموووات عن اجملووواميع  حيثموووا أمكن،تشوووووووووووووومووول، ، ضميكن أن ممكنعلى أكمووول  و معلوموووات داعموووة  (أ1(

 الوفان االقتصوووووووادوة، ضإورادات احلكومة ضنفقاهتا، ضموارد النقع ااجنو، ضمعوونيتها، ضالصوووووووعوابت املصوووووووادفة يف
 ية أض العضلية؛ لاللت،امات املالية احملاب
 ؛  املستحقة التعابري ال  ستت ذ من أجل سعاد املتأخرات إشارة إىلض  (ب2(
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إىل ظرضف خارجة ع،ى ضأي معلومات أخرى من شووووأدا تععيم دعواها أن ععم دفعها للمبالال الاليمة و (ج3(
 عن نطاق سيطرة العضلة العضو. 

أن تقعم من ِقبل  عسووووووووووتورالمن  3املادة  من 4الفقرة مبوج   حقوق التصوووووووووووولاسووووووووووتعادة  لطلبات يدعو -3ب((
املعنية أسووووبوعّي من انعقاد العضرة ضوسووووتحسوووون أن وكون ذل  قبل  إىل اامّي العام للمؤمتر خطياا ،العضا ااعضووووان

 الواردة.  استعراض ضاٍف من قبل اللجنة العامة، للطلباتإجران لضمان للمؤمتر، 
من قبل املمثل أن تقعم  عستورالمن  3املادة  من 4الفقرة مبوج   حقوق التصوولاستعادة  طلباتل يدعو -4ج((

على  و ما حتعده ، القائم اباعماا املعّي، أض الويور املسوووووؤضا يف حكومة العضلة العضوووووو أض، العائم للعضلة العضوووووو
 . من الالئحة العامة للمنظمة 3من املادة  2الفقرة 

ضترغ  يف إعادة جعضلة تسوووووووووعوع متأخراهتا مسوووووووووتحقة ال  عليها متأخرات  ،ضوتعّي  على العضا ااعضوووووووووان -5د((
 كج،ن من ترتي  إعادة حقوقها ابلتصوول، أن ترفق طلبها اتطي املرفوع إىل املعور العام خبطة دفع خطية. 

 املعلومات التالية:  5 د((-1الفرعية ضونبغي أن تتضمن خطة العفع املشار إليها يف الفقرة  -6ه((
 ؛ اروةمبا يف ذل  االشرتاكات املقررة للسنة اجل( إمجايل املبلال املستحق، أ1(
 ( ضالفرتة ال  وقرتح العفع يف غضودا؛ ب2(
 ( ضاحلع اادىن للعفعة ال  تعت،م العضلة العضو تسعوعها كل سنة؛ ج3(
 ( ضاتروخ العفعة ااضىل ضمبلغها؛ د4(
ضإشوووووووووووارة إىل ما إذا كانل العضلة العضوووووووووووو تتوقع أن تطل  موافقة من املعور العام للعفع ابلعملة احمللية،  (ه5(

 قرارات املؤمتر ذات الصلة؛ ضمع  ابلتماشي مع الالئحة ضالقواعع املالية
ضضفقاا لالئحة املالية  اهموععضالت،ام من العضلة العضووووووو بعفع اشوووووورتاكاهتا املقررة يف املسووووووتقبل ابلكامل ضيف  (ض6(

 . للمنظمة
على موقعها امللكرتضين إدارة قسم متاح للجمهور وقعم معلومات مستفيضة توا ل ئ تنشإىل املنظمة أن  ويطلب -72

 ضحمعثة لعرض الوضع الراهن لسعاد االشرتاكات املقررة. 
إىل العضا ااعضوووووووووان ال  عليها متأخرات رسووووووووول إىل املعور العام أن وعرج هذا القرار يف املشوووووووووعار الذي  ويطلب -83

للمنظمة ضيف  ذي الصوووولةعلى املوقع امللكرتضين  نشووووره ضاملنشووووور ضكذل  قبل شووووهرون من انعقاد دضرة املؤمترمسووووتحقة 
 مذكرة إعالمية للمؤمتر.


