
June 2015 C 2015/LIM/17 
 

   
 

 (؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

 هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة وهذه

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 املؤمتر
 

 الدورة التاسعة والثالثون

 2015يونيو/حزيران  13-6روما، 

 تقرير االجتماع الثاني للجنة العامة 

 

 انتخاب أعضاء اجمللس -ألف

 

 من الالئحة العامة للمنظمة: 22اللجنة العامة انتباه املؤمتر إىل الفقرات التالية من املادة تلفت  -1
 

 يراعي املؤمتر يف اختيار أعضاء اجمللس أن من املرغوب فيه: -3"
 

تقوم العضوية يف اجمللس على أساس متثيل جغرايف متوازن للدول املعنية بإنتاج األغذية واملنتجات  أن )أ(

 ؛الزراعية، وتوزيعها، واستهالكها

 أن تشرتك يف عمل اجمللس الدول األعضاء اليت ميكن أن تساهم بأكرب قدر يف جناح املنظمة؛ )ب(

عضاء لالنضمام إىل عضوية اجمللس عن طريق أن تتاح الفرصة ألكرب عدد ممكن من الدول األ )ج(

 تناوب العضوية".
 

 .جيوز إعادة انتخاب البلدان األعضاء -4
 

جيوز أن تنتخب أي دولة عضوا يف اجمللس إذا كانت االشرتاكات املالية املتأخرة عليها للمنظمة تعادل  ال -5

 أو جتاوز االشرتاكات املستحقة عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني".
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كآخر موعد لتقديم الرتشيحات النتخابات  2015 يونيو/حزيران 8 ثننيمن يوم اإل 12:00 الساعةحدد املؤمتر  -2

 .2015 يونيو/حزيران 12 يوم اجلمعةاجمللس، ووافق على أن تعقد االنتخابات 

 

أن الرتشيحات خلصت إىل هذا املوعد النهائي، و حبلولاللجنة العامة الرتشيحات اليت وردت  درستوقد  -3

 التالية تستويف الشروط املطلوبة:
 

 املرشحون الفرتة اإلقليم

 أفريقيا

 حتةةةى –والةةثالثني للمةةؤمتر   التاسةةعة نهايةةة الةةدورة    )أ(

 2018يونيو/حزيران  30

 (مقاعد 3)

 الكونغو، غينيا االستوائية وإثيوبيا

احلاديةة  نهاية الةدورة   حتى - 2016 يوليو/متوز 1من  )ب(

 األربعني للمؤمترو

 مقاعد( 5)

 بنن، كوت ديفوار، كينيا، ليسوتو وزامبيا

 آسيا

 حتةةى –والةةثالثني للمةةؤمتر   التاسةةعةنهايةةة الةةدورة   )أ(

 2018يونيو/حزيران  30

 مقاعد( 6)

، إندونيسةيا، اليابةان، وهوريةة كوريةا، سةري      الصني

 –)نهاية الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  النكا، الفلبني

 (2016ديسمرب/كانون األول  31

يونيو/حزيران  30 – 2017يناير/كانون الثاني  1) تايلند

 5اتفاق خاص، انظر الفقرة (. 2018

 أوروبا

 حتةةى –والةةثالثني للمةةؤمتر   التاسةةعةنهايةةة الةةدورة   )أ(

 2018يونيو/حزيران  30

 (مقاعد 3)

)نهايةة الةدورة التاسةعة     قربص، سةان مةارينو، إسةبانيا   

/اململكةة  ( 2016يونيةو/حزيران   30 – للمةؤمتر والثالثني 

يونيةةةو/حزيران  30 – 2016يوليو/متةةةوز  1) املتحةةةدة

 5اتفاق خاص، انظر الفقرة (. 2018

احلاديةة  حتى نهاية الدورة  - 2016يوليو/متوز  1من  (ب)

 األربعني للمؤمترو

 مقاعد( 3)

 األسود ورومانيا اجلبلأملانيا، 

أمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 حتةةى –والةةثالثني للمةةؤمتر   التاسةةعةنهايةةة الةةدورة   )أ(

 2018يونيو/حزيران  30

 (مقاعد 3)

 وفنزويال نيكاراغوشيلي، 

احلاديةة  نهاية الدورة  حتى - 2016 يوليو/متوز 1من  )ب(

 األربعني للمؤمترو

 (مقاعد 5)

، املكسةةي ، ترينيةةداد وتوبةةاغو   الربازيةةلاألرجنةةتني، 

 وأوروغواي

 الشرق األدنى

 حتةةى  –نهايةةة الةةدورة الثامنةةة والةةثالثني للمةةؤمتر       )أ(

 2016يونيو/حزيران  30

 (مقعد واحد)

 الكويت

احلاديةة  حتةى نهايةة الةدورة     - 2016يوليو/متوز  1من  (ب)

 األربعني للمؤمترو

 (مقعدان)

 والسودانقطر 

 جنوب غرب 

 ئاحمليط اهلاد

احلاديةة  حتى نهاية الدورة  - 2016يوليو/متوز  1من  )ب(

 األربعني للمؤمترو

 (مقعدان)

 املتحدة األمريكية والوالياتكندا 
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 2018يونيو/حزيران  30 -( 2015ن لمؤمتر )يونيو/حزيرال الدورة التاسعة والثالثني ختام( 1) ،لكال الفرتتني -4

 يةوازي ( كان عدد املرشحني 2019 لمؤمتر )يونيو/حزيرانلاألربعني احلادية و الدورة ختام – 2016يوليو/متوز  1( 2و)

والشةرق األدنةى وأمريكةا الشةمالية وجنةوب       يبالبحر الكاريوأفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية عدد املقاعد الشاغرة ألقاليم 

ينتخةب املةؤمتر    العامةة للمنظمةة،   )أ( مةن الالئحةة  10-12أنةه، وفقةا للمةادة    باللجنةة   وتوصي غرب احمليط اهلادي.

 احملددة لكل من تل  األقاليم.باملوافقة العامة الصرحية املرشحني للفرتات 

 

 ُأعلمت اللجنة العامة بالوضع بالنسبة إىل منطقيت أوروبا وآسيا، كاآلتي: -5
 

يف اجمللةس علةى    تقدمت كل من إسبانيا واململكة املتحدة بطلب مشةرتك للحصةول علةى مقعةد واحةد      (أ)

حزيةران  /إسبانيا مقعدا بداية من نهاية الدورة التاسةعة والةثالثني للمةؤمتر )يونيةو     ُتمنح: النحو التالي

. وحتل اململكة املتحدة حمل إسبانيا خالل ما تبقى مةن مةدة   2016حزيران /يونيو 30( وحتى 2015

 ؛(2018حزيران /يونيو 30إىل  2016متوز /يوليو 1الوالية )من 

مةنح  ُت .على النحو التالي:للحصول على مقعد واحد يف اجمللس  تقدمت كل من تايلند والفلبني بطلب (ب)

 31( وحتةى  2015حزيةران  /تايلند مقعدا بداية من نهاية الةدورة التاسةعة والةثالثني للمةؤمتر )يونيةو     

 1. وحتةل الفلةبني حمةل تايلنةد خةالل مةا تبقةى مةن مةدة الواليةة )مةن            2016كانون األول /ديسمرب

 (.2018كانون الثاني /يناير

 

 2015حزيةران  /يونيةو  30إيطاليا ستتخلى عن مقعةدها يف اجمللةس اعتبةارا مةن     وأشارت اللجنة أيضًا إىل أّن  -6

حتى نهاية الدورة األربعني للمؤمتر  2015متوز /يوليو 1وسيحل حملها االحتاد الروسي خالل ما تبقى من مدة الوالية )

 الالئحة العامة للمنظمة.من  9-22باملادة  ( عماًل2017حزيران /يف يونيو

 

من هذا التقرير قائمة بالبلدان األعضاء يف املنظمة موزعة حبسةب األقةاليم   ألف املرفق تقدم اللجنة إىل املؤمتر يف  -7

 ألغراض انتخابات اجمللس.
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 العام املدير تعيني -باء

 

 توصي اللجنة العامة بأن يعتمد املؤمتر القرار التالي: -8
 

 2015/____القرار 

 املدير العامتعيني 
 

 إن املؤمتر،
 

 من الدستور، 7للمادة  إعمااًل
 

 ن الالئحة العامة للمنظمة،م 37املادة و 12اقرتاعا سريا على النحو املنصوص عليه يف املادة  وبعد أن أجرى
 

 آب /أغسةطس  1تعيني السيد خوسيه غرازيانو دا سةيلفا ملنصةب املةدير العةام لفةرتة واليةة متتةد مةن          يعلن (1)

 ؛2019وليو/متوز ي 31وتنقضي يف  2015
 

 )ي( مةن املةادة  2املتعلقة بشروط تعيني املدير العام املقدمة من اللجنةة العامةة وفقةا للفقةرة      التوصية وإذ يأخذ يف اعتباره

 الالئحة العامة للمنظمة،من  37من املادة  4والفقرة  10
 

 :يليما  يقرر (2) 
 

والرا أمريكيا يعادل مرتبا سنويا صافيا د 235 889املدير العام مرتبا سنويا إواليا قدره  يتقاضى )أ( 

والرا أمريكيا إذا كان غري عائل، د 158 850والرا أمريكيا إذا كان عائال، أو د 178 622قدره 

والر أمريكي عن كل نقطة من نقاط املضاعف إذا كان د 1 786.22وتسوية مقر عمل سنوية تعادل 

والر أمريكي إذا كان غري عائل، تدفع طبقا للوائح املنظمة اليت حتكم دفع د 1 588.50عائال أو 

 مرتبات موظفيها؛
 

 دوالر أمريكي سنويا؛ 50 000.00حيصل املدير العام على بدل متثيل صاف قدره  )ب( 
 

ستئجار سكن مناسب يكون مبثابة مقر اإلقامة الرمسي للمدير العام وتدفع تتوىل املنظمة مباشرة ا )ج( 

إلجيار سكن املدير التكاليف اإلوالية و. قة به، عوضًا عن اإلعانة السكنيةويع املصاريف املتعل

سنويا.  يورو 180 000العام واملصروفات ذات الصلة اليت ستغطيها املنظمة ينبغي أن ال تتجاوز 

 املالية مراجعة هذا السقف من النفقات جيوز للجنةو
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يكون من حق املدير العام احلصول على ويع البدالت واالستحقاقات األخرى اليت حيصل عليها  )د( 

 موظفو املنظمة يف الفئة الفنية والفئات العليا؛
 

األمم املتحةدة، ولةذا يكةون    أن املدير العام ال يكون مشرتكا يف الصندوق املشرتك ملعاشات موظفي  يقرر كذل  (3 )

تعادل املسةاهمة الةيت كانةت املنظمةة سةتدفعها إىل       أن حيصل، بدال من ذل ، على أقساط شهرية من حقه

 الصندوق لو كان املدير العام مشرتكا فيه، كمبلغ إضايف يضاف إىل أجره الشهري؛
 

شروط وظروف تعيني املدير العام لألحكام ذات الصةلة يف الئحةة شةؤون املةوظفني،      ختضعأن  ويقرر كذلك (4 )

ولكن مع مراعاة أحكام العقد املوقع عليه من رئيس املؤمتر بالنيابة عن املنظمة ومةن املةدير العةام املنتخةب،     

 .37من املادة  4وفقا للفقرة 

 

 (2015)اعتمد يف   يونيو/حزيران 

 

 اإلدارية يسددها االحتاد األوروبي لتغطية النفقات  املبالغ اليت -جيم

 والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته يف املنظمة

 

 من الدستور على أنه: 18من املادة  6تنص الفقرة  -9
 

من هذه املادة، وإن كان عليها  2"ال يطلب من املنظمة العضو أن تساهم يف امليزانية على النحو الوارد يف الفقرة 

 عن عضويتها يف املنظمة )...(". الناشئة لمنظمة مبلغا حيدده املؤمتر لتغطية التكاليف اإلداريةلأن تسدد 

 

أن تدرس جلنة املالية املنهجية املستخدمة  1993طلب املؤمتر يف دورته السابعة والعشرين يف سنة وقد  -10

حلساب املبلغ املقطوع الذي يدفعه االحتاد األوروبي. وقد أوصت جلنة املالية، يف دورتها الثامنة والسبعني اليت ُعقدت 

، مبنهجية حدد املؤمتر مبوجبها املبلغ الذي يتوجب على االحتاد األوروبي تسديده يف 1994يف شهر أبريل/نيسان 

 دورات املختلفة.ال

 

( ودورتها 2004ودرست جلنة املالية هدف املنهجية من جديد يف دورتها الثامنة بعد املائة )سبتمرب/أيلول  -11

(. كذل  درست هذه اللجنة اقرتاحًا بشأن منهجية منقحة تقضي بتسوية اشرتاكات 2005التاسعة بعد املائة )مايو/أيار 

ية، حبيث تعكس الزيادات الرمسية يف تكلفة املعيشة يف منطقة استخدام اليورو أو يف االحتاد األوروبي، يف كل فرتة مال

البلد املضيف. ومبوجب املنهجية املنقحة، فإّن الصيغة املعدلة تتماشى على حنو أفضل مع نظام االشرتاكات اجملزأة 

ي يف ميزانية املنظمة. وقد وافقت هذه ولن يكون هلا تأثري مادي على التسوية كل سنتني يف اشرتاكات االحتاد األوروب

اللجنة على التعديل املقرتح على املنهجية حيث أّن ارتفاع معدل الزيادة الرمسية يف تكلفة املعيشة يف منطقة اليورو أو يف 

 البلد املضيف، سوف ُيستخدم لتسوية اشرتاكات االحتاد األوروبي يف أي فرتة من الفرتات املالية.
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املبلغ املقطوع الذي  2013والثالثني يف عام  الثامنةنهجية اجلديدة، فقد حدد املؤمتر يف دورته وبتطبيق امل -12

 .2015-2014يورو عن الفرتة املالية  563 074يتوّجب على االحتاد األوروبي تسديده وقدره 

 

وبناء على ما تقّدم، فإّن املنهجية املطبقة بشأن تعديل املبلغ املقطوع تستند إىل استخدام املعدل األعلى للزيادة  -13

الرمسية يف تكاليف املعيشة يف منطقة اليورو أو يف البلد املضيف. وباستخدام أرقام "وحدة املعلومات التابعة جملّلة 

يف املائة  0.4قد بلغ  2014أسعار االستهالك يف منطقة اليورو لعام  (، فإن معدل التضخم يفEIUاإليكونوميست" )

يف املائة. وبلغت أرقام "وحدة املعلومات التابعة  0.1، أي أن املتوسط يبلغ 2015يف املائة يف عام  0.2-ويتوقع أن يبلغ 

، ويتوقع هلذا املؤشر أن 2014يف  يف املائة 0.2جملّلة اإليكونوميست" بالنسبة إىل مؤشر أسعار االستهالك يف إيطاليا، 

يف املائة. ولذل  فإّن رقم معدل التضخم الذي جيب  0.1أي أن املتوسط يبلغ  2015يف املائة يف عام  0.0يبلغ 

. وبتطبيق هذا وهو املعدل نفسه بالنسبة منطقة اليورو والبلد املضيفيف املائة  0.1استخدامه يف العملية احلسابية هو 

 يورو. 568 705يورو، يصبح الرقم اجلديد  563 074املعدل على االشرتاكات السابقة، وقدرها 

 

وعليه، توصي اللجنة العامة بأن حيدد املؤمتر املبلغ املقطوع املستحق على االحتاد األوروبي لتغطية املصروفات  -14

 .2017-2016يورو عن الفرتة املالية  568 705املنظمة وقدرها  اإلدارية وغريها من املصروفات الناوة عن عضويته يف

 

وُيقرتح، على غرار ما حصل يف الفرتات املالية السابقة، أن يودع املبلغ املستحق على االحتاد األوروبي يف  -15

 من الالئحة املالية. 7-6صندوق استئماني أو صندوق خاص ينشئه املدير العام مبوجب املادة 

 

 بيان ممثل رابطيت موظفي املنظمة -دال

 

 وفقًا ،بأن يسمح املؤمتر للممثل عن رابطيت موظفي املنظمة العام يف طلب من املدير اللجنة العامة نظرت -16

يف  /حزيرانيونيو 11يوم اخلميس ُيتاح البيان للرئيس قبل إلقائه وصي اللجنة بأن يباإلدالء ببيان للممارسات السابقة، 

 .أية مسائل أخرى: 33إطار البند 
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 ألفملرفق ا

 قائمة بالدول األعضاء يف املنظمة حبسب األقاليم ألغراض انتخابات اجمللس
 

 أفريقيا -أواًل

 (12مقاعد اجمللس:  – 49)الدول األعضاء: 
 اجلزائر

 أنغوال

 بنن

 بوتسوانا

 بوركينا فاسو

 بوروندي

 كابو فريدي

 الكامريون

 وهورية أفريقيا الوسطى

 تشاد

 جزر القمر

 الكونغو

 كوت ديفوار

 وهورية الكونغو الدميقراطية

 غينيا االستوائية

 إريرتيا

 إثيوبيا

 غابون

 غامبيا

 غانا

 غينيا

 بيساو-غينيا

 كينيا

 ليسوتو

 ليربيا

 مدغشقر

 مالوي

 مالي

 موريتانيا

 موريشيوس

 املغرب

 موزامبيق

 ناميبيا

 النيجر

 نيجرييا

 رواندا

 سان تومي وبرينسييب

 السنغال

 سيشيل

 سرياليون

 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان

 سوازيلند

 توغو

 تونس

 أوغندا

 وهورية تنزانيا املتحدة

 زامبيا

 مبابويز

 

 آسيا -ثانيًا

 (9مقاعد اجمللس:  – 25)الدول األعضاء: 
 بنغالديش

 بوتان

 بروني دار السالم

 كمبوديا

 الصني

 وهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

 اهلند

 إندونيسيا

 

 اليابان

 قريغيزستان

 وهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ماليزيا

 مالديف

 منغوليا

 ميامنار

 نيبال

 باكستان

 الفلبني

 وهورية كوريا

 سنغافورة

 سري النكا

 تايلند

 تيمور ليشيت

 أوزباكستان

 فييت نام
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 أوروبا -ثالثًا

 (10مقاعد اجمللس:  – 48)الدول األعضاء: 
 ألبانيا

 أندورا

 أرمينيا

 النمسا

 أذربيجان

 بيالروس

 بلجيكا

 البوسنة واهلرس 

 بلغاريا

 كرواتيا

 قربص

 اجلمهورية التشيكية

 الدامنرك

 إستونيا

 فنلندا

 فرنسا

 جورجيا

 أملانيا

 اليونان

 هنغاريا

 آيسلندا

 آيرلندا

 إسرائيل

 إيطاليا

 التفيا

 ليتوانيا

 لكسمربغ

 مالطة

 موناكو

 اجلبل األسود

 هولندا

 النرويج

 بولندا

 الربتغال

 وهورية مولدوفا

 رومانيا

 االحتاد الروسي

 سان مارينو

 صربيا

 سلوفاكيا

 سلوفينيا

 إسبانيا

 السويد

 سويسرا

 وهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 تركيا

 أوكرانيا

 اململكة املتحدة

 اجلماعة األوروبية )منظمة عضو(

  عضو منتسب: جزر فريويه

 

 الالتينية والبحر الكارييب أمريكا -رابعًا

 (9مقاعد اجمللس:  – 33)الدول األعضاء: 
 أنتيغوا وباربودا

 األرجنتني

 جزر البهاما

 بربادوس

 بليز

 بوليفيا )دولة متعددة القوميات(

 الربازيل

 شيلي

 كولومبيا

 كوستاريكا

 كوبا

 دومينيكا

 اجلمهورية الدومينيكية

 إكوادور

 السلفادور

 غرينادا

 غواتيماال

 غيانا

 هاييت

 هندوراس

 جامايكا

 املكسي 

 نيكاراغو

 بنما

 باراغواي

 بريو

 سان كيتس ونفيس

 سانتا لوسيا

 سان فنسنت وغرينادين

 سورينام

 ترينيداد وتوباغو

 أوروغواي

 فنزويال )وهورية بوليفارية(
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 الشرق األدنى -خامسًا

 (6مقاعد اجمللس:  – 21)الدول األعضاء: 
 أفغانستان

 البحرين

 جيبوتي

 مصر

 وهورية إيران اإلسالمية

 العراق

 األردن

 الكويت

 قريغيزستان

 لبنان 

 اليبي

 عمان

 قطر

 اململكة العربية السعودية

 الصومال

 السودان

 اجلمهورية العربية السورية

 طاجيكستان

 تركمانستان

 اإلمارات العربية املتحدة

 اليمن

 

 أمريكا الشمالية -سادسًا

 (2مقاعد اجمللس:  – 2)الدول األعضاء: 
 

 كندا

 الواليات املتحدة األمريكية

 

 ئجنوب غرب احمليط اهلاد -سابعًا

 (1مقاعد اجمللس:  – 16)الدول األعضاء: 
 

 أسرتاليا

 جزر كوك

 فيجي

 كرييباتي

 جزر مارشال

 ميكرونيزيا )واليات متعددة اجلنسيات(

 

 عضو منتسب: توكيالو

 ناورو

 نيوزيلندا

 نيوى

 باالو

 غينيا اجلديدةبابوا 

 ساموا

 جزر سليمان

 تونغا

 توفالو

 فانواتو

 


