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A 

 المؤتمر
 األربعونالدورة 

 2017      تم وز/يوليو 8-3روما، 

 للجنة العامة يالثانتقرير االجتماع 
 

 انتخاب أعضاء المجلس -أوال
 
                          من الالئحتتتتتة العتتتتتامتتتتتة للمنظمتتتتتة     22                                                          لفتتتتتج اللجنتتتتتة العتتتتتامتتتتتة عنتتتتتايتتتتتة املة ر إىل الفقرات التتتتتتاليتتتتتة من املتتتتتادة    ت    - 1
 

                   أن من املرغوب فيه                  اختيار أعضاء اجمللس    يف      املة ر       يراعي   - 3 "
 

    جات                                        متوازن للدول املعنية بإنتاج األغذية واملنت                                      وم العضتتتتتتتتتتتتتتوية يف اجمللس على أستتتتتتتتتتتتتتا   ثيل   رايف      أن تق    )أ(
                               الزراعية، وتوزيعها، واستهالكها؛

                                    ميكن أن تساهم بأكرب قدر يف جناح املنظمة؛            األعضاء اليت                 يف عمل اجمللس الدول         أن تشرتك     )ب(
                         عضتتتتتتتتوية اجمللس عن طريق تناوب            لالنضتتتتتتتتمام إىل                                            أن تتاح الفرصتتتتتتتتة ألكرب عدد لكن من الدول األعضتتتتتتتتاء     )ج(

          العضوية. 
 

                               جيوز إعادة انتخاب الدول األعضاء.  - 4
   ،    عادل                              املالية املتأخرة عليها للمنظمة ت                 ذا كانج االشتتتترتاكات  إ       يف اجمللس       عضتتتتوا     دولة                    ال جيوز أن تنتخب أي  - 5

                                                        االشرتاكات املستحقة عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني."      جتاوز   أو 
 
                                  كآخر موعد لتقدمي الرتشتتتتتتيحات النتخابات       1022           يوليو/تموز    4               من يوم الثالثاء     00 :  21       السااااااعة           حدد املة ر   - 2

                   من ظهر يوم األربعاء    00 :  21       السااااااااااااعة                                                                . وأوصتتتتتتتتتتتتتتج اللجنة العامة يف ا تماعها الثا  بتمديد املهلة الزمنية إىل     اجمللس
  .    1022           يوليو/تموز    2           يوم الجمعة                       على أن تعقد االنتخابات    ج    وافق  و            يوليو/تموز    5
 
       لتالية           الرتشتتتتتتتتيحات ا                                                                         وقد درستتتتتتتتج اللجنة العامة الرتشتتتتتتتتيحات اليت وردت ئلول املوعد النهائي، وخلصتتتتتتتتج إىل أن   - 3

                       تستويف الشروط املطلوبة 
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 المرشحون الفترة اإلقليم

 أفريقيا

  -                              )أ( هنتتتتتتايتتتتتتة التتتتتتدورة األربعني للمة ر 

        مقاعد(    4 )      2323             يونيو/حزيران     33
       اجلزائر  - 1
              نوب أفريقيا  - 2

          كابو فريدي  - 3
         الكامريون  - 4

 
            هناية الدورة    -      2312          يوليو/ وز    1    )ب( 

        مقاعد(    3                        الثانية واألربعني للمة ر )
              نوب السودان  - 1

                غينيا االستوائية  - 2
        الكون و  - 3

 آسيا

  -                              )أ( هنتتتتتتايتتتتتتة التتتتتتدورة األربعني للمة ر 

       مقاعد(   3 )      2323             يونيو/حزيران     33
        باكستان  - 1
  –                                  تتتتتتتتايتتتتلتتتتنتتتتتتتد )هنتتتتتتتايتتتتتتتة التتتتتتتدورة األربتتتتعتتتتني لتتتتلتتتتمتتتتة تتتتر   - 2

             ( / متتتتتتتاليزيتتتتتتتا     2312                 ديستتتتتتتتتتتتتتمرب/كتتتتتتتانون األول     31

             يونيو/حزيران     33   –      2312                  ينتتتتاير/كتتتتانون الثتتتتا     1 )
    7                       اتفاق خاص، انظر الفقرة    (.     2323

     اهلند  - 3

            هناية الدورة    -      2312          يوليو/ وز    1    )ب( 
       مقاعد(   6                        الثانية واألربعني للمة ر )

             مجهورية كوريا  - 1
         سري النكا  - 2
     الصني  - 3
  2312يوليو/ وز  1الفلبني )من  -4

  /(2312ديسمرب/كانون األول  31 إىل
إىل هناية  2323يناير/كانون الثا   1ميامنار )من 

 اتفاق خاص، الدورة الثانية واألربعني للمة ر(. 

 7انظر الفقرة 
  2312يوليو/ وز  1فييج نام )من  -5

 / (2312ديسمرب/كانون األول  31 إىل
إىل هناية  2323يناير/كانون الثا   1إندونيسيا )من 

 اتفاق خاص، الدورة الثانية واألربعني للمة ر(. 

 7انظر الفقرة 

        اليابان  - 6

 أوروبا
  -                              )أ( هنتتتتتتايتتتتتتة التتتتتتدورة األربعني للمة ر 

        )مقعتتتتتتدان       2312             يونيو/حزيران     33
   (( 2       اثنان )

        إستونيا  - 1
                                  مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة  - 2
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            هناية الدورة    -      2312          يوليو/ وز    1    )ب( 
                       احلتتتتتتتاديتتتتتتتة واألربتتتتتتتعتتتتتتتني لتتتتتتتلتتتتتتتمتتتتتتتة تتتتتتتر 

   (( 2               )مقعدان اثنان )

       فرنسا   - 1

       النمسا  - 2

  -              األربعني للمة ر                 )ج( هنتتتتتايتتتتتة التتتتتدورة 

        مقاعد(    4 )      2323             يونيو/حزيران     33
        إسبانيا  - 1

        إيطاليا  - 2
        بل اريا  - 3
       فنلندا  - 4

            هنتايتة التدورة    -      2312          يوليو/ وز    1    )د( 
        مقاعد(    3                        الثانية واألربعني للمة ر )

             االحتاد الروسي  - 1
        إستونيا  - 2
                                   مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة   - 3

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكارييب

  -                          هنتتتتتتايتتتتتتة التتتتتتدورة األربعني للمة ر     )أ( 

      )متتقتتعتتتتتتتد       2312             يتتونتتيتتو/حتتزيتتران     33
   (( 1      واحد )

                         هورية فنزويال البوليفارية مج  - 1

  -                              )ب( هنتتتتايتتتتة التتتتدورة األربعني للمة ر 

      )متتقتتعتتتتتتتد       2323             يتتونتتيتتو/حتتزيتتران     33
   (( 1      واحد )

        إكوادور  - 1

            هناية الدورة    -      2312          يوليو/ وز    1    )ج( 
       مقاعد(   3                        الثانية واألربعني للمة ر )

                          مجهورية فنزويال البوليفارية  - 1

        احلادية       الدورة         إىل هناية       2312       و/ وز    يولي   1   من  )      شيلي  - 2
  (     لمة ر         واألربعني ل

   ر     لمة                        التتتتتتدورة احلتتتتتتاديتتتتتتة واألربعني ل         )من هنتتتتتتايتتتتتتة      بريو

                        واألربعني للمة ر(. اتفتتتتاق         الثتتتتانيتتتتة               إىل هنتتتتايتتتتة التتتتدورة 
  7                 خاص، انظر الفقرة 

   وا غ      نيكارا  - 3

 الشرق األدىن

    33   -                              )أ( هنتتايتتة التتدورة األربعني للمة ر 
       مقاعد(   3 )      2323             يونيو/حزيران 

           أف انستان   - 1
                   مجهورية مصر العربية  - 2
                        اململكة العربية السعودية  - 3

            هناية الدورة    -      2312          يوليو/ وز    1    )ب( 
                                  الثانية واألربعني للمة ر )مقعد واحد 

( 1  ))    

    ردن  األ  - 1

 نوب غرب 
 احمليط اهلادئ

  -              األربعني للمة ر                 )أ( هنتتتتتتايتتتتتتة التتتتتتدورة 

      )متتقتتعتتتتتتتد       2323             يتتونتتيتتو/حتتزيتتران     33
    ((  1      واحد )

        أسرتاليا  - 1
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ّ                                                                    إّن عدد املرشتتتتحني بالنستتتتبة إىل مجيع الفرتات هو نفس عدد املقاعد الشتتتتاغرة ألقاليم   - 4                    يا وأوروبا وأمريكا   آستتتت          أفريقيا و  
    12      املادة       )أ( من  13                         اللجنة بأنه، وفقا للفقرة        وتوصي                          ألدىن و نوب غرب احمليط اهلادئ.                                 الالتينية والبحر الكارييب والشرق ا

                                                                                                     من الالئحة العامة للمنظمة، ينتخب املة ر باملوافقة العامة الصرحية املرشحني للفرتات احملددة لكل من تلك األقاليم.
 
ً                                                               وأحاطج اللجنة العامة علًما بالوضع الراهن يف إقليمي أوروبا وأمريكا الالتينية والبحر الكار   - 5              ، وهو كاتآ:ي   يب ي                       
 

ّ  ستتتتون تتنحى كّل من قربص وستتتتان مارينو من اجمللس يف هناية الدورة األربعني للمة ر وستتتتتحّل  لهما كّل     )أ(          ّ                                                              ّ            
     2317          يوليو/ وز    2                             للفرتة املتبقية من واليتهما )من          الستتتتتتتابقة      ستتتتتتتالفية   و                                 من إستتتتتتتتونيا ومجهورية مقدونيا اليوغ

                           من الالئحة العامة للمنظمة.     22         من املادة    2 و   6        الفقرتني      ً         (، طبًقا ألحكام     2312             يونيو/حزيران     33   إىل 
ّ                                      ً     ستتون تتنحى كّل من أملانيا واجلبل األستتود من اجمللس اعتبارًا من     )ب( ّ         وستتتحّل  لهما        2312             يونيو/حزيران     33                

ّ                                                كّل من النمستتتتتتتتتتتتتتا وفرنستتتتتتتتتتتتتتا للفرتة املتبقية من واليتهما )من                        إىل هناية الدورة احلادية       2312          يوليو/ وز    1 
ً                 (، طبًقا ألحكام الفقرتني     2312                              واألربعني للمة ر يف يونيو/حزيران                   من الالئحة العامة     22         من املادة    2 و   6     

          للمنظمة. 
ا ألحكتتام الفقرة     )ج( ً                وملتتا كتتانتتج مجهوريتتة فنزويال البوليفتتاريتتة ت عترب مستتتتتتتتتتتتتتتقيلتتة طبقتتً           من الالئحتة     22         من املتتادة    7                                                   

          يوليو/ وز    2                                                            ملء املقعد الشتتتتتتتتتتتتتتاغر للفرتة املمتدة من هناية الدورة األربعني للمة ر )                  ّ العامة، ستتتتتتتتتتتتتتون يتعنّي 
                                                               )الفرتة املتبقية من الوالية املمتدة من هناية الدورة التاستتتتتتتتتتتتتتعة والثالثني       2312             يونيو/حزيران     33     ( إىل     2317

                 من الالئحة العامة     22         من املادة    2 و   6                         (، كما نصتتتتتتتتتتتتتتج عليه الفقرتان     2312             يونيو/حزيران     33          للمة ر إىل 
          للمنظمة. 

 
يا و   - 6 ا إطالع اللجنة العامة على األوضتتتتتتتتتتتتتتاع يف إقليم آستتتتتتتتتتتتتت                                  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب      إقليم         ً                                               و رى أيضتتتتتتتتتتتتتتً

                على النحو اتآ:ي
 

ً         ً          قدمج تايلند وماليزيا ترشتتتتتيًحا مشتتتتترتًكا ملقعد واحد يف اجمللس كاتآ:ي  تشتتتتت ل تايلند مقعًدا اعتبارًا من هناية  ) أ(                                          ً      ً                          
ّ  . وحتّل ماليزيا  ّل     2312                 ديستتتتتتتتتتتتتتمرب/كانون األول     31   حىت   و   (     2317          يوليو/ وز    2                      الدورة األربعني للمة ر )            ّ     

   (.    2323             يونيو/حزيران     33   إىل       2312                  يناير/كانون الثا     1                              لفرتة املتبقية من الوالية )أي من  ل       تايلند 

ا ملقعتتتد واحتتتد يف اجمللس كتتتاتآ ) ب( ا مشتتتتتتتتتتتتتترتكتتتً ً                       قتتتدمتتتج الفلبني وميتتتامنتتتار ترشتتتتتتتتتتتتتتيحتتتً       ً    ا                    ً :ي  تشتتتتتتتتتتتتتت تتتل الفلبني مقعتتتدً                         
ّ         . وحتّل ميامنار  ّل الفلبني     2312                 ديستتتتتتتتتتتتتتمرب/كانون األول     31    وحىت       2312          يوليو/ وز    1      ً     اعتبارًا من            ّ     فرتة   لل    

                                      إىل هنتتتتايتتتتة التتتتدورة الثتتتتانيتتتتة واألربعني للمة ر       2323                  ينتتتتاير/كتتتتانون الثتتتتا     1                         املتبقيتتتتة من الواليتتتتة )أي من 
    ((.    2321              )يونيو/حزيران 

ً         ً  قدمج فييج نام وإندونيستتيا ترشتتيًحا مشتترتًكا ملقعد واحد يف اجمللس كاتآ:ي  تشتت ل فييج نام مقعًدا اعتبارًا  ) ج(                                            ً      ً                              
ّ                   . وحتّل إندونيستتتتتتيا  ّل فييج نام يف الفرتة     2312                 ديستتتتتتمرب/كانون األول     31    وحىت       2312          يوليو/ وز    1   من               ّ     

                              التتتتدورة الثتتتتانيتتتتة واألربعني للمة ر          إىل هنتتتتايتتتتة      2323                  ينتتتتاير/كتتتتانون الثتتتتا     1                         املتبقيتتتتة من الواليتتتتة )أي من 
    ((.    2321              )يونيو/حزيران 
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ً     مقعًدا اع     شتتتتتتتتتتتتتيلي      تشتتتتتتتتتتتتت ل         كاتآ:ي                 قعد واحد يف اجمللس     ا مل           ً ترشتتتتتتتتتتتتتيحا مشتتتتتتتتتتتتترتكً       شتتتتتتتتتتتتتيلي  و      بريو     قدمج  ) د(      ً  تبارًا    
ّ   ّل                                                 إىل هناية الدورة احلادية واألربعني للمة ر. وستتتتتتتتيحل بريو       2312          يوليو/ وز    1   من             رتة املتبقية         شتتتتتتتتيلي للف 

  . (                             الدورة الثانية واألربعني للمة ر        إىل هناية                              الدورة احلادية واألربعني للمة ر          )من هناية     ية      ن الوال م

 
   ستتب                                            ّ     هبذا التقرير قائمة بالدول األعضتتاء يف املنظمة موّزعة ئ           املرفق ألف                                  وتعرض اللجنة العامة على املة ر ضتتمن   - 7

                             األقاليم ألغراض انتخابات اجمللس.

 
 يسددها االتحاد األوروبي لتغطية النفقات اإلداريةالمبالغ التي  -ا      ثاني  

 والنفقات األخرى الناشئة عن عضويته في المنظمة
 
 من الدستور على أنه  18من املادة  6تنص الفقرة  -8
 

كان  من هذه املادة، وإن 2"ال يطلب من املنظمة العضتتتتتتتتتتتتتو أن تستتتتتتتتتتتتتاهم يف امليزانية على النحو الوارد يف الفقرة 
 املنظمة )...(". حيدده املة ر لت طية التكاليف اإلدارية الناشئة عن عضويتها يف مبل ًالمنظمة لعليها أن تسدد 

 
أن تدر  جلنة املالية املنهجية املستتتخدمة  1993طلب املة ر يف دورته الستتابعة والعشتترين املنعقدة يف عام وقد  -9

حلستتتتتتتتتتتاب املبلذ املقطوع الذي يدفعه االحتاد األوروة. وأوصتتتتتتتتتتتج جلنة املالية، يف دور ا الثامنة والستتتتتتتتتتتبعني اليت ع قدت 
، باعتماد منهجية حدد املة ر مبو بها املبلذ الذي يتو ب على االحتاد األوروة تستتتتديده 1994شتتتتهر أبريل/نيستتتتان  يف
 خمتلف الدورات. يف
 

 ( ودور ا التاستتتتتتتتتتتعة 2004يف دور ا الثامنة بعد املائة )ستتتتتتتتتتتبتمرب/أيلول  ديد ودرستتتتتتتتتتتج جلنة املالية املنهجية من  -10
بشأن منهجية منقحة تقضي بتسوية اشرتاكات االحتاد األوروة،  ا(. كما درسج اللجنة اقرتاحً 2005بعد املائة )مايو/أيار 

يف كل فرتة مالية، ئيث تعكس الزيادات الرمسية يف تكلفة املعيشتتتتتتتتتتتتة يف منطقة استتتتتتتتتتتتتخدام اليورو أو يف البلد املضتتتتتتتتتتتتيف. 
لن يكون هلا تأثري و ومبو ب املنهجية املنقحة، فإّن الصتتتتتي ة املعدلة تتماشتتتتتى على  و أفضتتتتتل مع نظام االشتتتتترتاكات اجملزأة 

مادي على التستتتتتتتوية كل ستتتتتتتنتني يف اشتتتتتتترتاكات االحتاد األوروة يف ميزانية املنظمة. وقد وافقج هذه اللجنة على التعديل 
ستتون  ارتفاع معدل الزيادة الرمسية يف تكلفة املعيشتتة يف منطقة اليورو أو يف البلد املضتتيف، أنّ املقرتح على املنهجية حيث 

 اشرتاكات االحتاد األوروة يف أي فرتة من الفرتات املالية.ي ستخدم لتسوية 
 

املبلذ املقطوع الذي  2015وبتطبيق املنهجية اجلديدة، حدد املة ر يف دورته التاستتتتتتتتتتتتتتعة والثالثني املنعقدة يف عام  -11
 .2017-2016يورو عن فرتة السنتني  568 705يتوّ ب على االحتاد األوروة تسديده وقدره 

 
وبناًء على ما تقّدم، فإّن املنهجية املطبقة بشتتأن تعديل املبلذ املقطوع تستتتند إىل استتتخدام املعدل األعلى للزيادة  -12

الرمسية يف تكاليف املعيشتتتتتتتتتتتتتتة يف منطقة اليورو أو يف البلد املضتتتتتتتتتتتتتتيف. وباستتتتتتتتتتتتتتتخدام أرقام "وحدة املعلومات التابعة جملّلة 
يف املائة  0.2قد بلذ  2016(، فإن معدل التضتتتتخم يف أستتتتعار االستتتتتهالك يف منطقة اليورو لعام EIUاإليكونوميستتتتج" )
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يف املائة. وبل ج أرقام "وحدة املعلومات التابعة جملّلة  0.9، وهبذا يبلذ املتوسط 2017يف املائة يف عام  1.6ويتوقع أن يبلذ 
، ويتوقع أن يبلذ 2016يف املائة يف عام  -0.1دة يف إيطاليا، اإليكونوميستتج" بالنستتبة إىل مةشتتر أستتعار االستتتهالك املوح

يف املائة. ولذلك، فإّن رقم معدل التضتتتخم الذي ينب ي  0.7وهبذا يبلذ املتوستتتط  ،2017يف املائة يف عام  1.4هذا املةشتتتر 
يف املائة، وهو األعلى بني الرقمني. وبتطبيق هذا املعدل على االشتترتاكات الستتابقة  0.9استتتخدامه يف عملية احلستتاب هو 

 يورو. 573 823يورو، يصبح الرقم اجلديد  568 705البال ة 
 

وبنتاًء عليته، توصتتتتتتتتتتتتتتي اللجنتة العتامتة املة ر بتأن حيتدد املبلذ املقطوع املستتتتتتتتتتتتتتتحق على االحتتاد األوروة لت طية  -13
يورو بالنسبة إىل فرتة السنتني  573 823وغريها من املصروفات النامجة عن عضويته يف املنظمة عند املصروفات اإلدارية 

2018-2019. 
 

وي قرتح، على غرار ما حصتتتتتتتتتتتتل يف فرتات الستتتتتتتتتتتتنتني الستتتتتتتتتتتتابقة، أن يودع املبلذ املستتتتتتتتتتتتتحق على االحتاد األوروة  -14
 من الالئحة املالية. 7-6حساب أمانة أو حساب خاص ينشئه املدير العام مبو ب املادة  يف
 

 حقوق التصويت -ثالثا
 
من الدول األعضاء دولة  22أن إىل (، 2017 و/ وزيولي 3 ،يف ا تماعها األول )االثنني ،اللجنة العامةأشارت  -15

حدثج الت يريات  ،ئقها يف التصويج يف املة ر. ومنذ ذلك احلني فاظتحالاملقررة مبالذ كافية ل امل تسدد من اشرتاكا 
 .22إىل  16الفقرات من التالية املبينة يف 

 
حقها يف  ةداستعكانج كافية المبالذ  ( اجلمهورية الدومينيكية وغانا وكولومبيا وفانواتودول أعضاء )سّددت أربع  -16

 .التصويج
 
  ةخاصتت ةأن حتظى مبعامل( أنتي وا وبربودا و زر القمر و زر ستتليمان و زر مارشتتالدول أعضتتاء )مل تطلب أربع و  -17
 ل يف املة ر.سجّ تومل 
 

 بابوا غينيا اجلديدة وتركمانستتتتتتان ومجهورية الكون و الدميقراطيةالدورة )يف  تشتتتتتاركأعضتتتتتاء دول  مخستطلب مل و  -18
تواصل و  .بأهنا بصدد تسديد ما عليها من اشرتاكات مستحقةا ومل حتط علمً حقوق التصويج استعادة ( وغابونو يبو:ي 

اكات االشتتتتترت وضتتتتتعها ا اص بهنا على علم بلضتتتتتمان أ الدول األعضتتتتتاءمع وفود هذه هذه املستتتتتألة األمانة بنشتتتتتاط متابعة 
 يف التصويج. اعلى حقهتبعا ا و 
 

 من التتتتدستتتتتتتتتتتتتتتور، وطلبتتتتج  4-3مبو تتتتب املتتتتادة  ةختتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتأن حتظى مبعتتتتاملتتتتة طلبتتتتج دتتتتا  دول أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء و  -19
 :لتصويجأن يةذن هلا با

 
  ؛حزيران تشري إىل ظرون صعبةيونيو/ 21رسالة مةرخة  -تشاد 
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  ؛يونيو/حزيران تشري إىل األوضاع املالية الصعبة 30رسالة مةرخة  -قريغيزستان 
  ؛أهلية ضطراباتتةدي إىل االيت  ةصعبال ةقتصادياالوضاع األشري إىل يوليو/ وز ت 4مةرخة رسالة  -ليبيا 
 صعب  راء ال ةقتصادياألوضاع االتشري إىل  2017 حزيران/يونيو 21رسالة مةرخة  -نسييب تومي وبر  سان

 ؛املناخ ت ري
  حداث أهلية و أحرب  راء  ةصعبة قتصاديوا ةسياسيأوضاع تشري إىل   وز/ليويو  4رسالة مةرخة  -الصومال

 ؛متكررةوخيمة خطرية 
  ة قتصادياال زمةاألنا م عن ال ةصعباألوضاع ال حزيران تشري إىل/يونيو 27رسالة مةرخة  - نوب السودان

 ؛سياسيةالضطرابات االو 
 ا عليها بتسديد م التزاما و خار ة عن إراد  ماليةات صعوبشري إىل ت /حزيرانيونيو 27رسالة مةرخة  - أوكرانيا

 ؛2017 عام اللاشرتاكات مستحقة خ من
 لسائد اوضع مايل صعب بسبب الوضع األمين  إىل انتشري  مذكرة شفويةو يوليو/ وز  1 ةمةرخ ةرسال - اليمن

 .االقتصادية التنميةتدهور عملية و  دالبال يف
 

حلد األدىن ا دفعإ راء حتويل مصريف لإحدى الدول األعضاء )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة(  وأكدت -20
يوليو/ وز  6أمريكًيا. ومع أّن تاريخ الدفع هو  دوالرًا 35 632.91وقدره التصويج  وقالستعادة حقمن املبلذ الكايف 

، أي يف اليوم التايل هلذا اال تماع، إال أّن اللجنة توصي املة ر بإعادة حقوق التصويج بناء على التأكيد املناسب 2017
 .الذي ورد هبذا الشأن

 
ا ما عليهتسديد  ليبيا،ي وه قوق التصويج،تتعلق ئحاليا مشاكل وا ه من الدول األعضاء ت دولة واحدةقرتح وت -21
ظر القرار الوارد حقوق التصويج )انإليها عيد املة ر يتوصي اللجنة بأن  ،. ولذلكتقسيط خطةوفق  مستحقة متأخراتمن 
 (. يمرفق امليف 
 

 دول  2011عالوة على ذلك، ذّكرت اللجنة العامة بأّن املة ر أقّر يف دورته السابعة والثالثني اليت ع قدت عام و  -22
 يورو 1 832.40دوالرًا أمريكًيا و 870 801.26تقسيط خاص بقريغيزستان لتسوية قسم من متأخرا ا واليت يبلذ جمموعها 

  2012يورو من سنة  130.89دوالرات أمريكية و 62 200.09نها من خالل دفع أربعة عشر قسطًا سنويًا قدر كل م
. 2018سنة اعتبارًا من  20خطة التقسيط هذه على فرتة  ةوكانج قريغيزستان قد طلبج إعادة  دول .2025إىل سنة 

 (.ملرفق دالاوتوصي اللجنة بأن يعتمد املة ر مشروع قرار يصادق مبو به على  دول التقسيط املقدم من قريغيزستان )
 

للجنة العامة ا وصيت، كل حالة على حدةعلى أسا    الثمانية االلتماساتبعد استخدام هذه املعايري لتقييم و -23
، والصومال، سان تومي وبرينسييبو ليبيا، و قريغيزستان، و  ،تشاد ، وهي أعضاءدول  تسعحقوق التصويج إىل إعادة ب

 .أوكرانيا، واليمنو و نوب السودان، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 
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 .2017 وز يوليو/  5يف مشاكل  تملة تتعلق ئقوق التصويج توا ه قائمة بالدول األعضاء اليت  املرفق باء
 

 لمجلسلتعيين الرئيس المستقل   -ارابع  
 

  يعتمد املة ر القرار التايلبأن اللجنة العامة وصي ت -24
 

 2017القرار .../
 

 تعيين الرئيس المستقل للمجلس
 

            إن المؤتمر،
 

     خبصوص       2009 / 9        والقرار        للمجلس                                               من الالئحة العامة للمنظمة ا اصة بالرئيس املستقل     23      املادة                     إذ يأخذ في الحسبان
  ؛1                    الرئيس املستقل للمجلس

 
                        ّ                                  ّ                        ضرورة احملافظة على استقاللّية دور الرئيس املستقل للمجلس وإمكانّية مساءلته عن هذا الدور                     وإذ يضع في االعتبار

 
ً                   مستتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتاًل لتتلتتمتتجتتلتتس حتتىت التتتتتتتدورة    ا    ً رئتتيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتً          -------    عتتيتتني  تتت      يااعاالاان  - 1               األربتتعتتني لتتلتتمتتة تتر  و         احلتتتتتتتاديتتتتتتتة    

   (؛    2019              )يونيو/حزيران 
                                                                 أن تكون شروط التعيني يف منصب الرئيس املستقل للمجلس على النحو التايل       يقرر  - 2

 
     وجلنتتة        ملتتاليتتة ا                                    يف رومتتا يف مجيع دورات اجمللس واملة ر وجلنتتة    ا                           ً على رئيس اجمللس أن يكون مو ودً       ّ يتعنّي   ( د )

  ؛ ا                           ً ة إىل دانية أشهر يف روما سنويً                        التوا د ملدة ترتاوح بني ست      عادة            وي فرتض فيه         الربنامج
  ؛ ا      ً أمريكيً    ا    ً دوالرً     23     831      قدره   ا     ً  سنويً                     ً يتقاضى رئيس اجمللس بداًل   ( ه )
                                              يف املائة من بدل اإلعاشتتة اليومي العادي املعمول به      140                                      ي دفع لرئيس اجمللس بدل إعاشتتة يومي يعادل   ( و )

                                                           عندما يكون يف روما أو عند سفره يف مهام مرتبطة بأداء وظائفه؛ 
                                            الرئيس عند سفره لتأدية مهام مرتبطة بوظائفه؛                      ت طي املنظمة نفقات سفر   ( ز )
                                                                             ً        يكون رئيس اجمللس عند أداء املهام املرتبطة بوظائفه، ستتتتتتواء يف روما أو عند الستتتتتتفر، مستتتتتتجالً يف نظام   ( ح ) ]

                                                                              التأمني الصتتتتتتحي األستتتتتتاستتتتتتي وتتحمل املنظمة تكاليف ت طية التأمني الصتتتتتتحي هذه مبا يصتتتتتتل جمموعه 
  [ ؛       يف السنة   ا        ً ا أمريكيً     ً دوالرً    3     336    48   إىل 

                                                                     تقدم لرئيس اجمللس خدمات األمانة ملساعدته على أداء املهام املرتبطة بوظيفته؛  ( ط )

                                                 
 .الثا ، القسم هاء اجلزءالنصوص األساسية،   1
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               بتوافر املوارد؛   ا                     ّ      ً به، خدمات الرتمجة الفوريّة رهنً                 ً        تتاح للرئيس، بناًء على طل  ( ي )
         ة مبنصبه؛      املرتبط                          اليت حيتاج إليها ألداء املهام                  واللوازم املطلوبة                            تتاح للرئيس املكاتب واملعدات   ( ك )
                                              ّ         ّ                       تقدم لرئيس اجمللس املستتتتتتاعدة لالضتتتتتتطالع باإل راءات اإلداريّة الضتتتتتتروريّة للحصتتتتتتول على املستتتتتتتندات   ( ل )

                                                       الالزمة إلقامته يف روما وسفره ألداء املهام املرتبطة بوظيفته.
 

 الزراعة.األغذية و تنفيذ هذا القرار باالتفاق بني رئيس اجمللس ومنظمة ق طر     علىاالتفاق أن يتم      يقرر -3
 

 (2017  وزيو/ل)اعتمد يف ___ يو 
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 المرفق ألف

 قائمة بالدول األعضاء في المنظمة بحسب األقاليم ألغراض انتخابات المجلس
 

 أفريقيا -     أوال  
 (12مقاعد اجمللس   - 42)الدول األعضاء  

 
        إثيوبيا

       إريرتيا
      أن وال
       أوغندا

    بنن
         بوتسوانا

             بوركينا فاسو
        بوروندي

     تشاد
     توغو
     تونس
       اجلزائر

           زر القمر
               أفريقيا الوسطى       مجهورية 

                          مجهورية الكون و الدميقراطية
                      مجهورية تنزانيا املتحدة

             نوب أفريقيا

              نوب السودان
       رواندا
       زامبيا

        زمبابوي
                 سان تومي وبرنسييب

        السن ال
         سوازيلند
        سرياليون
      سيشيل
      غابون
       غامبيا
     غانا
      غينيا

                غينيا االستوائية
      بيساو -     غينيا

         كابو فريدي

         الكامريون

           كوت ديفوار
        الكون و

      كينيا
      ليربيا

       ليسوتو
    مايل

       مدغشقر
      امل رب
     مالوي

          موريتانيا
         موريشيو 
         موزامبيق
        ناميبيا
       النيجر

       نيجرييا

 
 آسيا -ثانيا  
 (2مقاعد اجمللس   - 25)الدول األعضاء  

 
 إندونيسيا

 أوزبكستان
 باكستان

 برو  دار السالم
 بن الديش

 بوتان
 تايلند

             تيمور ليشيت
             مجهورية كوريا

                                مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
                             مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

         سري النكا
         سن افورة
     الصني
       الفلبني

         فييج نام
          كازاخستان

        كمبوديا

       مالديف
        ماليزيا
        من وليا
       ميامنار
      نيبال
     اهلند

        اليابان

 
  



11 C 2017/LIM/23 

 أوروبا -ثالثا  

 (13مقاعد اجمللس   - 42)الدول األعضاء  
 

             االحتاد الروسي
         أذربيجان

        أرمينيا
        إسبانيا
        إستونيا
        إسرائيل
        ألبانيا
       أملانيا
       أندورا
         أوكرانيا
        آيرلندا

        آيسلندا
        إيطاليا
        الربت ال

       بلجيكا
        بل اريا

               البوسنة واهلرسك
       بولندا

       بيالرو 
      تركيا

       تشيكيا
           اجلبل األسود

                                   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
               مجهورية مولدوفا

        ور يا

        الدامنرك
        رومانيا

           سان مارينو
         سلوفاكيا
         سلوفينيا
       السويد
       سويسرا

      صربيا
      فرنسا
       فنلندا
    قربص
        كرواتيا
      التفيا

       لكسمربغ
         ليتوانيا
      مالطة

              اململكة املتحدة
       موناكو
        النرويج
       النمسا
        هن اريا
       هولندا
        اليونان

 
          منظمة عضو                   اجلماعة األوروبية

      فريويه               عضو منتسب   زر 

 
 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي -رابعا  

 (2مقاعد اجمللس   - 33)الدول األعضاء  
 

        األر نتني
        إكوادور

                أنتي وا وبربودا
         أوروغواي
         باراغواي

        الربازيل
        بربادو 

     بليز
     بنما
    بريو

                 ترينيداد وتوباغو
 

         امايكا
             زر البهاما

                     اجلمهورية الدومينيكية

                   فنزويال البوليفارية       مجهورية 
     ميات     القو       تعددة           بوليفيا امل     دولة 

         دومينيكا
                    سان فنسنج وغرينادين

               سان كيتس ونفيس
            سانتا لوسيا
          السلفادور

        سورينام
 

     شيلي
        غرينادا

         غواتيماال
      غيانا
     كوبا

          كوستاريكا
         كولومبيا
       املكسيك
          نيكاراغوا

     هاييت
        هندورا 
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 الشرق األدنى -خامسا  
 (6مقاعد اجمللس   - 21)الدول األعضاء  

 
      األردن

          أف انستان
                       اإلمارات العربية املتحدة

        البحرين
           تركمانستان

                         اجلمهورية العربية السورية
                     مجهورية إيران اإلسالمية

       يبو:ي
        السودان
        الصومال

          طا يكستان
       العراق
     عمان
    قطر

          قريغيزستان
       الكويج

       لبنان 
      ليبيا
    مصر

                        اململكة العربية السعودية
      اليمن

 
 أمريكا الشمالية -سادسا  

 (2مقاعد اجمللس   - 2)الدول األعضاء  
 

 كندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 
 جنوب غرب المحيط الهادئ -سابعا  

 (1مقاعد اجمللس   - 16)الدول األعضاء  
 

        أسرتاليا
                   بابوا غينيا اجلديدة

     باالو
       توفالو
      تون ا

            زر سليمان

         زر كوك
            زر مارشال

      ساموا

        فانواتو
     فيجي

       كرييبا:ي

                                  ميكرونيزيا )واليات متعددة اجلنسيات(
      ناورو

          نيوزيلندا
     نيوى

 
                  عضو منتسب  توكيالو

  



13 C 2017/LIM/23 

 المرفق باء
 

 2017يوليو/تموز  5قائمة بالدول األعضاء التي تواجه مشاكل محتملة تتعلق بحقوق التصويت في 
  

 مجموع المتأخرات الدولة العضو
 بالدوالر األمريكي

 مجموع المتأخرات
 باليورو

 الحد األدنى
 للمبالغ الواجب سدادها
لضمان حق التصويت 

 األمريكي()بالدوالر 

 286,629.29 $ 34,879.24 € 260,274.10 $ ربودانتي وا وبأ -1

 26,710.96 $ 366,824.65 € 569,644.90 $ أوكرانيا -2

 16,430.60 $ 22,578.91 € 28,281.34 $ بابوا غينيا اجلديدة -3

 954,945.25 $ 283,655.53 € 775,594.60 $ تركمانستان -4

 11,268.86 $ 7,656.27 € 21,916.87 $ تشاد -5

 249,494.95 $ 7,642.40 € 249,745.50 $  زر القمر -6

 7,013.37 $ 7,160.90 € 7,918.76 $  زر سليمان -7

 7,555.67 $ 7,559.65 € 7,918.76 $  زر مارشال -8

9- 
مجهورية الكون و 

 15,220.26 $ 17,206.00 € 23,754.71 $ الدميقراطية

10- 
 مجهورية مقدونيا

 35,632.91 $ 28,715.26 € 80,710.72 $ اليوغوسالفية السابقة

 35,510.25 $ 28,657.60 € 39,115.74 $  نوب السودان -11

 5,159.75 $ 5,735.45 € 8,003.76 $  يبو:ي -12

 119,904.33 $ 14,146.26 € 112,639.73 $ سان تومي وبرنسييب -13

 391,029.01 $ 24,464.37 € 369,491.47 $ الصومال -14

 101,743.55 $ 114,708.80 € 158,642.72 $ غابون -15

 38,202.48 $ - 58,496.31 $ قريغيزستان -16

 900,335.97 $ 946,643.27 € 1,124,519.50 $ ليبيا -17

 19,081.61 $ 49,886.86 € 57,238.50 $ اليمن -18

  $ 3,953,907.99 € 1,968,121.42 $ 3,221,869.07 
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 جيمالمرفق 
 

 2017القرار .../
 

 ليبيا -تسديد االشتراكات 
 
         المؤتمر،      إن  
 

         ، إضتتتتتافة     2018       من عام    ً ءً      ابتدا       ستتتتتنوات   7        على مدى                  اشتتتتترتاكا ا املتأخرة        تصتتتتتفية              تقدمج باقرتاح ل       ليبيا       حكومة   أن          إذ يالحظ
  ،         ات املقررة                     السنة التقوميية لالشرتاك   يف                اشرتاكا ا اجلارية        تسديد   إىل 
 

      يلي    ما      يقرر 
 

   ة   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      البال        ليبيا   ت      اشرتاكا   من    ت  را  تتتتتتتتتتتتتتتت   تأخ  امل     سدد    ة، ت تتتتتتتت               من الالئحة املالي   5 - 5       باملادة        اإلخالل        من دون  ( 1 )
   ا    ً دوالرً             1605645.64      منها    كل      قيمة               أقساط سنوية      سبعة     دفع     خالل      ا من         ً أمريكتتتيً    ا ً رً    دوال              151245519.50

    .    2024       عام  حىت  و       2018     عام    من        ً اعتبارًا     يورو               1355234.75 و  ا       ً أمريكيً 
  .    2018       الثا             يناير/كانون    1  يف                  يسدد القسط األول  ( 2 )
                                                                            السنوي لألقساط املشار إليها أعاله، وكذلك تسديد كل من االشرتاكات اجلارية خالل السنة          التسديد    ّ عدّ    ي    ( 3 )

                  بالتزاما ا املالية      بيا  لي                                                      ، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأ  املال العامل، مبثابة وفاء       املقررة   ات                التقوميية لالشرتاك
        املنظمة.     جتاه

                  من الالئحة املالية.   5 - 5              ا ألحكام املادة                 ً مستحقة الدفع وفقً         األقساط     تكون   ( 4 )
                           ّ                                     خطة التقسيط الغية وباطلة مبجّرد التخلف عن دفع قسطني اثنني من األقساط.       ت عترب  ( 5 )

 
 

(2017  وز/يول... يو  مد يف      )اعت    
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 2017القرار .../
 

 قيرغيزستان –تسديد االشتراكات 
 
         المؤتمر،      إن  
 

  ،     2018              ابتداء من عام     ستتتتتتتنة     20        على مدى                  اشتتتتتتترتاكا ا املتأخرة        تصتتتتتتتفية              تقدمج باقرتاح ل           قريغيزستتتتتتتتان       حكومة   أن          إذ يالحظ
  ،         ات املقررة                     السنة التقوميية لالشرتاك   يف                اشرتاكا ا اجلارية        تسديد         إضافة إىل 

 
      يلي    ما      يقرر 

 
   ة  تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتت                قريغيزستان البال    ت      اشرتاكا   من    ت  را  تتتتتتتتتتتتتتتت   تأخ  امل     سدد    ة، ت تتتتتتتت               من الالئحة املالي   5 - 5       باملادة        اإلخالل        من دون  ( 1 )

      منها    كل      قيمة     ا    ً سنويً    ا   ً قسطً        عشرين     دفع     خالل         يورو من          15027.82 و   ة         أمريكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي    ات  ر    دوال            5565097.03
    .    2037       عام  حىت  و       2018     عام    من   ا           ً يورو اعتبارً        51.39 و   ا      ً أمريكيً    ا    ً دوالرً            275804.85

 .2018 الثا يناير/كانون  1يف  يسدد القسط األول (2)
التسديد السنوي لألقساط املشار إليها أعاله، وكذلك تسديد كل من االشرتاكات اجلارية خالل السنة    ّ عد     ي   (3)

التزاما ا ب، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأ  املال العامل، مبثابة وفاء قريغيزستان ات املقررةالتقوميية لالشرتاك
 املنظمة. املالية جتاه

 من الالئحة املالية. 5-5ا ألحكام املادة                             ً تكون األقساط مستحقة الدفع وفق   (4)
                           ّ                                     خطة التقسيط الغية وباطلة مبجر د التخلف عن دفع قسطني اثنني من األقساط.      ت عترب (5)

 
 

 (2017  وز/يول... يو  مد يف      )اعت  
 
 


