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التقرير الرابع التجتما اللجنة العامة
ألف – تعيين المدير العام
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توصي اللجنة العامة بأن يعتمد املؤمتر القرار التايل:
2019/...

القرار
تعيين المدير العام
إ ّن المؤتمر،
عملا بأحكام املادة  7من الدستور،
اعا سريًا على حنو ما نصت عليه املادتان  12و 37من الالئحة العامة للمنظمة،
وبعدما أتجرى اقرت ً
()1

يعلن تعيني الدكتور ش و و و و ووو دونيو ( )Qu Dongyuيف منص و و و و ووا املدير العام ملدة أربع س و و و و وونوا اعت ًارا
من األول من أغسطس/آب  2019لوالية تنتهي يف  31يوليو/متوز 2023؛

وبعدما بحث التوصو و و و و وويا املتعلقة بيو و و و و ووروت تعيني املدير العام الة عراو و و و و ووتها عليه اللجنة العامة بنا على ال قرة (2ي)
من املادة  10وال قرة  4من املادة  37من الالئحة العامة للمنظمة،
قرر ما يلي:
يّ
(أ)

دوالرا أمريكيًا يوازي الراتا السو و وونوي
يتقااو و ووى املدير العام راتًا سو و وونويًا اليًا قدر ً 248 617
دوالرا أمريكيً وا دعوودل
دوالرا أمريكيً وا دعوودل املعي و أو ً 166 764
الص و و و و و و ووايف ال ووال ً 187 532
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دوالرا أمريكيًا لك نقطة ُمضوواع
غري املعي  ،وتسوووية مقر العم السوونوية وقدرها ً 1 875.32
دوالرا أمريكيًوا دعوودل غري املعي و  ،على أن يُودأع دو ووا أحكووام
دعوودل املعيو أو ً 1 667.64
املنظمة الراعية لرواتا املوظ ني؛
(ب) ويتقااى املدير العام بدل متثي قدر  50 000دوالر أمريكي ٍ
صاف يف السنة؛
(ج) وتتوىل املنظمة م اش و و و وورة اسو و و و وتئجار س و و و ووكن مالئر يكون مقر امسقامة الر ي للمدير العام وتدأع
عواا عن عانة امسجيار؛
التكالي ذا الصلةً ،
(د)

وحيق للمدير العام تقااي يع ال دال واملستحقا األخرى الة يست يد منها موظ و املنظمة
يف ال ئة ال نية وال ئا العليا.

()2

أيضا أنه سيكون أمام املدير العام خيار ما االشرتاك يف الصندوق امليرتك للمعاشا التقاعدية
ويقرر ا
ّ
او و و وا عن ذل  ،باحلق يف احلص و و ووول على دأعا ش و و ووهرية تس و و وواوي
عو
،
متع
الت
أو
املتحدة
األمر
ي
ملوظ
ً
مس ووا ا املنظمة يف الص ووندوق الة كانت س ووتدأع يف حال كان مي ووارًكا أيه ،كم ل ا ووايف على رات ه
اليهري؛

()3

ويقرر كذلك أن أحكام وشو و و و ووروت تعيني املدير العام ترعاها األحكام ذا الصو و و و وولة من اللوائ ا اصو و و و ووة
ّ
باملوظ ني لكن مع مراعاة أحكام العقد الذي سيوقعه رئيس املؤمتر نيابة عن املنظمة واملدير العام املنتخا،
عمالً بأحكام ال قرة  4من املادة .37

باء – حقوق التصويت
أوصت اللجنة العامة يف ا تماعها الثاين (الس ت 22 ،يونيو/حزيران  )2019بضرورة عادة حقوق التصويت ىل
-2
عير من الدول األعضا الة طل ت رعاية خاصة دو ا أحكام ال قرة  4من املادة  3من الدستور وهي :بابوا غينيا
اجلديدة وتركمانستان وتياد و زر القمر و هورية أأريقيا الوسطى و هورية يران امسسالمية وسان تومي وبرنسييب والصومال
وأنزويال ولي رييا.
وأشار اللجنة العامة ىل أن حدى الدول األعضا هي تياد قد دأعت اآلن احلد األدىن املطلوب للتصويت
-3
ومل تعد مدر ة على قائمة الدول األعضا الة تعاين من مياك يف حقوق التصويت.
وتقرتح اآلن دولتان اثنتان من الدول األعضا  ،و ا لي رييا وبابوا غينيا اجلديدة دأع متأخراهتما دو ا خطة
-4
تقسيط مت ق عليها .وتوصي اللجنة اآلن بأن يعتمد املؤمتر ميروعي القرار للمصادقة على خطة التقسيط اللتني تقدمت
هبما ك من لي رييا (املرأق أل ) وبابوا غينيا اجلديدة (املرأق با ).
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تجيم – تعيين الرئيس المستقل للمجلس
-5

معرواا على املؤمتر ترشي واحد ملنصا الرئيس املستق للمجلس.
كان
ً

-6

توصي اللجنة العامة بأن يعتمد املؤمتر القرار التايل:
2019/...

القرار
تعيين الرئيس المستقل للمجلس
إ ّن المؤتمر،
إذ يأخذ بعين االعتبار املادة  23من الالئحة العامة للمنظمة بيو و ووأن الرئيس املسو و ووتق للمجلس والقرار  2009/9بيو و ووأن
1
الرئيس املستق للمجلس؛
وإذ يراعي احلا ة ىل احملاأظة على االستقاللية واملسا لة الة خيضع هلا دور الرئيس املستق للمجلس:
 -1يعلن تعيني الس و و وويد  Khalid Mehboobيف منص و و ووا الرئيس املس و و ووتق للمجلس ىل حني انعقاد الدورة الثانية
واألربعني للمؤمتر (يونيو/حزيران )2021؛
 -2يقرر أن تكون شروت التعيني ا اصة دنصا الرئيس املستق للمجلس على النحو اآليت:
ودا يف روم ووا خالل يع دورا اجمللس واملؤمتر وجلن ووة امل ووالي ووة وجلن ووة
(أ) ي رتض ب ووالرئيس أن يكون مو ً
الربنامج ويتوقع منه بط يعة احلال أن ميضي ما ال يق عن ستة ىل مثانية أشهر يف السنة يف روما؛
دوالرا أمريكيًا؛
(ب) يُدأع للرئيس بدل سنوي قدر ً 23 831

(ج) يدأع للرئيس بدل يومي يعادل  140يف املائة من بدل امسقامة اليومي العادي املعمول به عندما يكون
مساأراً من روما يف مهام تتعلق بأدا مهامه؛
(د) تغطي املنظمة ن قا س ر الرئيس عندما يساأر لتأدية مهامه؛
(ه) تتاح خدما األمانة للرئيس ملساعدته على أدا وظائ ه؛
(و) تتاح للرئيس ،عند طل ه ،خدما الرت ة ال ورية ،رهنًا بتواأر املوارد؛

(ز) تتاح للرئيس ما حيتاج ليه الرئيس من مكاتا ومعدا ومستلزما لتأدية وظائ ه؛
(ح) تقدم املس و و وواعدة للرئيس لالا و و ووطالت اميع امس را ا امسدارية من أ
مسقامته يف روما ولس ر من أ أدا وظائ ه.

اس و و ووتص و و وودار الوثائق الالزمة

يقرر أنه سيتر االت اق على أساليا تن يذ هذا القرار من انا الرئيس ومنظمة األغذية والزراعة.
ّ -3
(اعتمد يف ___ يونيو/حزيران )2019
 1النصوص األساسية ،اجلز الثاين ،القسر ها
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دال – تجائزة تجوزيه غرازيانو دا سيلفا للقضاء التام على الجو
حبثت اللجنة العامة يف اقرتاح طالق ائزة وزيه غرازيانو دا س وويل ا للقض ووا التام على اجلوت ،على أن ُمتن ك
-7
س وونتني مسحدى املؤس وس ووا أو األأراد الذين حققوا ةازا هامة لتي وجيع املمارس ووا الة تس وواهر يف القض ووا التام على
اجلوت .وتوصي اللجنة بأن يعتمد املؤمتر القرار التايل:

إ ّن المؤتمر،
إذ يق ّدر ما قدمه الربوأيسو و ووور وزيه غرازيانو دا سو و وويل ا ىل املنظمة ،على مدى واليته كمدير عام للمنظمة ،من خدما
ليلة يف النهوض برؤية املنظمة املتمثلة يف بنا عامل ٍ
خال من اجلوت و يع أشو و و و ووكال سو و و و ووو التغذية ،ال سو و و و وويما أثنا أرتة
ختللتها حتديا تغري املناخ واش و و و و و ووتداد املخاطر الط يعية ،واهلجرة الداخلية والعاملية وتزايد عدد األزما املمتدة والكوارث
والنزاعا ؛
وإذ يذ ذذذ ّك ر بو ووأن قلير أمريكو ووا الالتينيو ووة وال حر الكو ووارييب قو وود التزم ،يف عو ووام  2006وحتو ووت قيو ووادة الربوأيس و و و و و ووور
وزيه غرازيانو دا سو و و وويل ا بص و و و و ته املدير العام املسو و و وواعد للمنظمة وممثلها امسقليمي يف أمريكا الالتينية وال حر الكارييب،
د ادرة القضا على اجلوت يف قلير أمريكا الالتينية وال حر الكارييب حبلول عام 2025؛
يقر بأن املدير العام وزيه غرازيانو دا س و وويل ا قد ش و وورت يف عام  2012يف عملية ص و ووالح حتويل للمنظمة ،باالس و ووتناد
وإذ ّ
ىل ركائز الالمركزية و دول أعمال اسرتاتيجي ينطوي على مخسة أهداف رئيسية ،يتعلق أوهلا بالقضا التام على اجلوت؛
وإذ يشذ ذ ّدد على أن ال لدان قد اعتمد  ،يف عام  ،2015خطة التنمية املس ووتدامة لعام  2030وأهداف التنمية املس ووتدامة
املن ثقة عنها وعددها  17هدأًا ،والة يتعلق الثاين منها بالقضا التام على اجلوت؛
يقر بالتزام الربوأيسووور وزيه غرازيانو دا سوويل ا القوي ب صووالح وبنا أسوواو مو ه حنو حتقيق النتائج ويتسوور بال عالية
وإذ ّ
والك ا ة لرؤية املنظمة؛
وإذ يعرب عن عميق امتنانه للربوأيس ووور وزيه غرازيانو دا س وويل ا ملا قدمه من خدما مميزة للمنظمة ولت انيه الثابت زا
رؤية القضا التام على اجلوت:
يقرر ختصووي" ا ائزة وزيه غرازيانو دا سوويل ا للقضووا التام على اجلوت ا لتكون شووادة مسووتمرة بالربوأيسووور
(ّ ) 1
وزيوه غرازيوانو دا س و و و و و وويل وا من أ و االعرتاف اهود النوا حوة لتحقيق هودف القضو و و و و و ووا التوام على اجلوت
من خالل املياركة النيطة للجها ال اعلة من اجملتمع املدين؛
( )2يوافق على أن تكون أحكام وشروت ائزة وزيه غرازيانو دا سيل ا للقضا

التام على اجلوت على النحو التايل:
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ط يعة اجلائزة :س و ووتتكون اجلائزة من ش و ووهادة تعرض ةازا اجلهة ال ائزة وميدالية منقوا عليها اس و وور
هذ اجلهة و ائزة نقدية قدرها  25 000دوالر أمريكي تقدم ىل منظمة من منظما اجملتمع املدين
حققت ةازا كربى يف النهوض بأأض املمارسا يف جمال القضا التام على اجلوت؛

(ب) اختيار ال ائزين باجلائزة :يتر اختيار ال ائزين بواسووطة جلنة تضوور الرئيس املسووتق للمجلس ورئيس جلنة
الربنامج ورئيس جلنة املالية برئاس ووة املدير العام .وس ووتختار اللجنة املرش ووحني انطالقًا من قائمة تض ووعها
جلنة أرز خمصصة ميرتكة بني امسدارا .
(ج) من اجلائزة :س وويُس ولير املدير العام يف ك دورة عادية للمؤمتر اجلائزة ىل ال ائز أو ممث املؤس وس ووة ال ائزة
الذي س ووتتر دعوته ىل املقر الرئيس ووي للمنظمة يف روما حلض ووور ح تس وولير اجلائزة ،على أن تتحم
املنظمة تكالي الس ر وبدل املعيية اليومي.

هاء – منح الجوائز
أوصووت اللجنة العامة املؤمتر بأن يضووطلع الرئيس املسووتق للمجلس بعملية تيوواورية شوواملة هبدف حتديد شووروت
-8
متس و و و و و ووقة ومس و و و و و ووتدامة ملن اجلوائز  ،مع األخذ يف االعت ار حالة األغذية والزراعة يف العامل ،دا يف ذل ا يارا املتاحة
للتخل" تدرجييًا من أقدم اجلوائز .وستحال نتائج هذ العملية لكي يواأق عليها املؤمتر يف دورته الثانية واألربعني.
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المرفق ألف
2019/...

القرار
تسديد االشتراكات – ليبيريا
إ ّن المؤتمر،
إذ يش ذذير ىل أن حكومة لي رييا تقدمت باقرتاح يقض ووي بتصو و ية متأخراهتا من االشو ورتاكا خالل أرتة مدهتا أربع س وونوا
ت دأ يف عام  ،2020ااأة ىل تسديد ك من اشرتاكاهتا اجلارية خالل السنة التقوميية لالشرتاكا .
يقرر ما يلي:
( )1مع مراعوواة املووادة  5-5من الالئحووة املوواليووة ،تس و و و و و وووى املتووأخرا من اشو و و و و و ورتاكووا لي رييووا وجمموعهووا
دوالرا أمريكيًا و 5 723.78يورو من خالل دأع أربعة أقسووات سوونوية قدرها 2 041.88
ً 8 167.52
دوالرا أمريكيًا و 1 430.94يورو من  2020ىل .2023
ً
الدأعة األوىل يف األول من يناير/كانون الثاين .2020
( )2تُسدد ُ

( )3يُعترب التسوديد السونوي لسقسوات امليوار ليها أعال بامساواأة ىل تسوديد أي اشورتاكا ارية خالل
الس و وونة التقوميية لالشو و ورتاكا وأي ُسو و ول لص و ووندوق رأو املال العام  ،وأا بااللتزاما املالية للي رييا
جتا املنظمة.
( )4تُدأع األقسات دو ا أحكام املادة  5-5من الالئحة املالية.
( )5تص خطة التقسيط هذ الغية وباطلة دجرد التخل عن دأع قسطني اثنني منها.
(اعتُمد يف  ...يونيو/حزيران )2019
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المرفق باء
2019/...

القرار
تسديد االشتراكات – بابوا غينيا الجديدة
إ ّن المؤتمر،
إذ يش ذذير ىل أن حكومة بابوا غينيا اجلديدة تقدمت باقرتاح يقضو ووي بتص و و ية متأخراهتا من االش و ورتاكا خالل أرتة مدهتا
أربع سنوا ت دأ يف عام  ،2020ااأة ىل تسديد ك من اشرتاكاهتا اجلارية خالل السنة التقوميية لالشرتاكا .
يقرر ما يلي:
( )1مع مراعاة املادة  5-5من الالئحة املالية ،تس و و و و و وووى املتأخرا من اشو و و و و و ورتاكا بابوا غينيا اجلديدة
دوالرا أمريكيًا و 37 790.69يورو من خالل دأع أربعة أقسات سنوية قدرها
وجمموعها ً 10 827.98
دوالرا أمريكيًا و 9 447.67يورو من  2020ىل .2023
ً 2 706.99
الدأعة األوىل يف األول من يناير/كانون الثاين .2020
( )2تُسدد ُ

( )3يُعترب التسوديد السونوي لسقسوات امليوار ليها أعال بامساواأة ىل تسوديد أي اشورتاكا ارية خالل
السنة التقوميية لالشرتاكا وأي ُسل لصندوق رأو املال العام  ،وأا بااللتزاما املالية ل ابوا غينيا
اجلديدة جتا املنظمة.
( )4تُدأع األقسات دو ا أحكام املادة  5-5من الالئحة املالية.
( )5تص خطة التقسيط هذ الغية وباطلة دجرد التخل عن دأع قسطني اثنني منها.
(اعتُمد يف  ...يونيو/حزيران )2019

