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 1جدول أعمال الدورة -ألف

 الوثيقةةةنظرت اللجنةةة العةةامةةة في جةةدول امعمةةال المؤقةةت للمؤتمر علر النحو الوارد في  -1
C 2021/1    التحضةةةةةيرات للمؤتمر العالمي وأحاطت علًما بإضةةةةةافة بند علر جدول امعمال بعنوا

 ضةةةةمنا فرعيً  ابندً باعتباره  2جمهورية كوريا،  بناًء علر اقتراح تقد مت به الخامس عشةةةةر للتابات
. وقد تم إخطار امعضةةةاء بهاا الطل  والعشةةةرين للجنة التابات تقرير الدورة الخامسةةةة، 4-11البند 

 .2021مايو/ أيار  24بتاريخ  C-CC-701-Addبموج  التعميم 

  .بصيتته المعد لةبأ  يقوم المؤتمر باعتماد جدول امعمال المؤقت  العامةاللجنة  توصيو -2

 3الخاصة بالدورةاإلجراءات والترتيبات  -باء

الثانية وامربعين للمؤتمر الواردة  لدورةلبتطبيق اإلجراءات الخاصةةةةة  العامةاللجنة  توصةةةةي -3
 بةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةوثةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةةاء الةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةرفةةةةةةةةةةةةةةةقفةةةةةةةةةةةةةةةي 

C 2021/12 افتراضي. بشكلمؤتمر ال، بصفة استثنائية في ضوء انعقاد دورة 

ت في ، وأقر  19-الناشةةةةة ة عن جائحة كوفيد غةالمسةةةةةو  علًما بالظروف  وأحاطت اللجنة العامة -4
هاا الصةةةدد بأنه يتعين اتخاد تدابير اسةةةتثنائية لتمكين المؤتمر من اسةةةتكمال جدول أعماله والسةةةماح 

 لألعضاء بممارسة حقوقهم امساسية في ظل هاه الظروف االستثنائية.

والسةةةتين بعد المائة علًما بأ   المجلس قد أوصةةةر في دورته السةةةادسةةةة  وأحاطت اللجنة العامة -5
 -أبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل/ نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   26)
تصةةويت نظًرا إلر الظروف االسةةتثنائية أسةةلوب بديل لل( بأ  يقوم المؤتمر بتنفيا 2021مايو/ أيار  1

التصةةةويت المؤتمر باعتماد بأ  يقوم  اللجنة العامة أوصةةةتالناجمة عن الجائحة. وفي هاا الصةةةدد، 
 سري عن طريق تحديد موعد في المقر الرئيسيمن خالل االقتراع البحضور امعضاء  الشخصي

كترتي  بديل واسةةتثنائي للتصةةويت،  لمنظمة امغاية والزراعة ومكت  اممم المتحدة في نيويورك،
الظروف للمؤتمر بسةةةةةةب   ووحيد خالل الدورة الثانية وامربعين بصةةةةةةفة محددةمن أجل تطبيقه 

 الناش ة عن الجائحة العالمية. االستثنائية

ًما بأحكام المادة  اللجنة العامةوأخات  -6 من الالئحة العامة للمنظمة، ووافقت علر أنه  12عل
الترتيبات التي سةةةةةةتطبق فيها إلر تتيير الظروف االسةةةةةةتثنائية الناجمة عن الجائحة  تؤديبينما قد 

جميع سيناريوهات التصويت خالل الجائحة، فلن يطرأ  امحكام، أو قد تقتضي تفسيًرا أوسع لتتطية
 الةةلةةجةةنةةةة الةةعةةةامةةةة  اتةةفةةقةةةتي تةةتةةيةةيةةر عةةلةةر تةةطةةبةةيةةقةةهةةةا امسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةي. وبةةنةةةاًء عةةلةةيةةةه، أ

، كما هو معمول به في ظل 12علر أ  تتبع عمليات التصةةويت المقررة خالل المؤتمر أحكام المادة 
 الجائحة العالمية الراهنة.

لضةةةةما   قد صةةةةيتت 12أحكام المادة  إلر أ   علر وجه الخصةةةةو  اللجنة العامة  أشةةةةارتو -7
 هاه الروح أساس االنتخابات باالقتراع السري. علر أ  تظل   واتفقتنزاهة التصويت وسري ته 

عامة واتفقت -8 لة للتصةةةةةةويت خالل المؤتمر، علر أال   اللجنة ال بدي بات ال تالي  تؤثر الترتي وبال
بالحق السةةةةةيادي  تمس  ، في نزاهة االقتراع وسةةةةةري ته، وأال  12المادة  أحكام تطبيقلالطريقة المعد لة 

 لجميع امعضاء في التصويت.
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وأكدت اللجنة العامة أ  التصةةةةةويت علر اعتماد مشةةةةةروع القرار بشةةةةةأ  اعتمادات الميزانية  -9
اإلشةةارة إلر أنه ، مع 12التصةةويت نداًء باإلسةةم عماًل بالمادة كو  عن طريق سةةي 2023-2022للفترة 

 . Aكليزية بدًءا بالحرف  باللتة اإلن لترتي  امبجديباامعضاء تتم مناداة س

وتوصي اللجنة العامة بأ  يقوم المجلس باستعراض شامل لالستخدام المحتمل لنظام تصويت  -10
 إلكتروني في المستقبل.

 اللجنة العامة بأ  يوافق المؤتمر علر القرار التالي: وتوصي -11

 

 2021مشروع القرار .../
 للمؤتمراإلجراءات الخاصة بالدورة الثانية واألربعين 

 
 إن المؤتمر:

 
 

 (؛19-كورنا )كوفيدمرض فيروس جائحة  بسب التي تفرضها  الظروف الحالية والقيود إذ يالحظ
 
أ   اإلجراءات الخاصةةة بالمؤتمر ترعاها أحكام النصةةو  امسةةاسةةية للمنظمة، بما  ًدامجد   إذ يؤكدو

 في دلك الالئحة العامة للمنظمة؛
 

 ؛ 49والمادة  12والمادة  1بأحكام الالئحة العامة للمنظمة، ال سيما المادة  وإذ يذك ر
 

أ   المؤتمر ينعقد، بناء علر لوائحه وعلر الممارسات المتبعة، دوًما بحضور أيًضا  ًداد مجد  وإذ يؤك  
ية بأ   تعليق هاه الممارسة بشكل استثنائي يحصل فقط في الحاالت االستثنائ اإلقرارامعضاء ومع 

 ولفترة زمنية محدودة قدر المستطاع؛
 
ا بالقرار رقم  يذك ر ذوإ الاي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة عن  إجراءات عقد  74/557أيضةةً

-االنتخابات باالقتراع السري من دو  عقد جلسة عامة خالل جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد
19، ) 
 

 1كالك بأ   المجلس قد وافق في دورته السةةادسةةة والسةةتين بعد المائة، عمالً بأحكام الفقرة  وإذ يذك ر
ية وامربعين للمؤتمر خالل الفترة  1من المادة  ثان لدورة ال من الالئحة العامة للمنظمة، علر عقد ا
، 19-يدبصةةورة افتراضةةية، في ظل  تأثيرات جائحة كوف 2021يونيو/حزيرا   18إلر  14الممتدة من 

 وأوصر بين جملة أمور بما يلي: 
 
موافقة المؤتمر في دورته الثانية وامربعين علر إجراءات خاصة تطب ق بصورة استثنائية في  (1)

 ، بالنسبة إلر انعقاد المؤتمر بصورة افتراضية؛ 19-ظل  جائحة كوفيد
 
أ  ينظر المؤتمر بترض الموافقةةةة والتطبيق خالل دورتةةةه الثةةةانيةةةة وامربعين وبصةةةةةةورة  (2)

اسةةتثنائية، من دو  أ  يشةةكل دلك سةةابقة، وعلر اعتبار أنه ترتي  يتخا لمرة واحدة، إما التصةةويت 
أو التصةةةةويت عبر  بالتعييناالقتراع السةةةةري بحضةةةةور امعضةةةةاء بحضةةةةور امعضةةةةاء من خالل 

ام للتصةةةةويت اإللكتروني أو التصةةةةويت المختلط بين التصةةةةويت بحضةةةةور اإلنترنت بواسةةةةطة نظ
 امعضاء والتصويت عبر اإلنترنت؛ 
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صلة تحضيراتها للخ روإذ يذك   ًضا إلر اممانة موا ًضا بأ   المجلس قد طل  أي طبق مع يار الاي ينأي
 ؛ 12ساسية، علر النحو الوارد في المادة النصو  ام

 
 بأهمية المحافظة علر الشمولية وضما  قدرة جميع الدول امعضاء علر التصويت:  وإذ يذك ر

 
 إن المؤتمر:

 
وافق علر عقد الدورة الثانية وامربعين للمؤتمر بصةةةةورة افتراضةةةةية في  كا أ   المجلس  أك د -1

 ؛ 19-ظل  تأثيرات جائحة كوفيد

، بصورة استثنائية ومن دو  أ  يشكل دلك سابقة وكترتي  يتخا 49، طبقًا محكام المادة روقر   -2
ية وامربعين للمؤتمر،  ثان لدورة ال حدة خالل ا مة تعليق لمرة وا عا حة ال امقسةةةةةةةام الواردة في الالئ

للمنظمة بالنسةةةةةبة إلر أي عناصةةةةةر ال تتواءم مع انعقاد الدورة الثانية وامربعين للمؤتمر بصةةةةةورة 
من هاا  5و 4ت التصةةويت باالقتراع السةةري علر النحو المبين في الفقرتين افتراضةةية أو مع ترتيبا

 القرار؛ 

بصةةةورة كالك علر اإلجراءات الخاصةةةة وترتيبات التصةةةويت الواردة في هاا القرار  ووافق -3
من دو  أ  يشةةةكل دلك سةةةابقة وكترتي  يتخا لمرة واحدة خالل الدورة الثانية وامربعين  اسةةةتثنائية

 نعقدة بصورة افتراضية؛ للمؤتمر الم

إجراء عمليات التصةةةويت باالقتراع السةةةري من خالل التصةةةويت بحضةةةور امعضةةةاء  روقر   -4
ج في المقر الرئيسي للمنظم التعيينبواسطة  مم المتحدة في ة في روما وفي المقر الرئيسي لألالمتدر 

عضةةةةةةو واحدة أو عضةةةةةةو  ةنيويورك، مع التاكير بأن ه ال يجوز مي مندوب أ  يمثل أكثر من دول
 1-3منتس  واحد وبأن ه سيكو  لكل من الدول امعضاء صوت واحد، ودلك عمالً بأحكام المادتين 

 من الدستور؛  4-3و

: روقر   -5  كالك أنه، مغراض إجراء االقتراع السري 

)أ( و)د( و)هـةةةةةةةةة( و)و( و)ز( من 10تجري اإلجراءات المنصةةةو  عليها في الفقرات  (1)
ج في أحةد الموقعين وهمةا المقر الرئيسةةةةةةي لمنظمةة  التعيينبموجة   12المةادة  المتةدر 

 (المتحدة )قاعة )قاعاتامغاية والزراعة )ردهة المعارض( والمقر الرئيسةةةةةةي لألمم 
 (؛Cالمؤتمرات 

)ز(، سةةةيتم فرز امصةةةوات في روما في قاعة العرال في المقر 10-12مغراض المادة  (2)
الزراعة فيما يجري فرز امصةةةوات في نيويورك في قاعة الرئيسةةةي لمنظمة امغاية و

االقتراع، وسيجري اإلشراف علر الموقعين كليهما من خالل وجود حاسبين لألصوات 
 ومراقبين، إضافة إلر وصلة عبر الفيديو من المقر الرئيسي لمنظمة امغاية والزراعة؛ 

بها من الموقعين  دليوتحدد نتيجة االقتراع علر أسةةةةةةةاس مجموع امصةةةةةةوات الاي أ   (3)
ل خطيًا من  ان  حاسةةةةةةبي امصةةةةةةوات في الموقعين كليهما؛ ويكو  حاسةةةةةةبا جوتسةةةةةةج 

لين عن تجميع العدد امصةةةةوات في المقر الرئيسةةةةي لمنظمة امغاية والزراعة مسةةةةؤو
 صوات المدلر بها والمصادقة علر النتيجة. اإلجمالي لأل

موقعين، أي روما ونيويورك، من بين ويكو  حاسةةةةبا امصةةةةوات المعينين في كل من ال (4)
حكام المادة أالمندوبين أو الممثلين أو المندوبين المناوبين من الوفدين نفسةةةةةةهما، عمالً ب

 )ج(. 12-10

دلر بها باالقتراع السةةةةةري سةةةةةتكو  بمناداة امسةةةةةماء، مع صةةةةةوات غير تلك الم  أ   ام رويقر   -6
  . Aامبجدي باللتة اإلنكليزية بدًءا بالحرف   سماء ستتم بالترتي اإلشارة إلر أ   مناداة ام
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أيًضا أ  تقدم اممانة، من ضمن الخدمات الحكومية الدولية التي تقدمها وضمن حدود  رويقر   -7
الدعم والمسةةاعدة علر المسةةتوف الفني بناء علر طل  الدول امعضةةاء بما يضةةمن  ،الموارد المتاحة

 نفاد امعضاء كافة الكامل والمتساوي إلر اإلجراءات المشار إليها في هاا القرار. 

 4تشكيل اللجنتين الرئيسيتين والجدول الزمني المؤقت للدورة -جيم

ديسةةمبر/  4 -نوفمبر/ تشةةرين الثاني 30) قام المجلس في دورته الخامسةةة والسةةتين بعد المائة -12
( 2021مايو/ أيار  1-أبريل/ نيسةةةا   26( ودورته السةةةادسةةةة والسةةةتين بعد المائة )2020كانو  امول 

بصةةةةةةيةةاغةةة اقتراحةةات بشةةةةةةةأ  تنظيم الةةدورة الثةةانيةةة وامربعين للمؤتمر، وجةةدولهةةا الزمني. وترد 
 .C 2021/INF/1و C 2021/12 االقتراحات في الوثيقتين

عن  أيناللجنة العامة بأ  يقوم المؤتمر بإنشةةةةةاء لجنتين رئيسةةةةةيتين لدراسةةةةةة الجز وتوصةةةةةي -13
المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية  الواردين في  المسائل الموضوعية ومسائل السياسات  و 

 جدول امعمال، ورفع تقرير بهاا الصدد.

 18:00التاكارية ستعقد في تمام الساعة  وأحاطت اللجنة العامة علًما بأ   محاضرة ماكدوغال -14

، وبأن ه سيجري اعتماد تقريري اللجنتين الرئيسيتين 2021يونيو/ حزيرا   14يوم اإلثنين،  من مساء
، مباشةةةةرةً قبل الجلسةةةةة العامة المزمع عقدها 2021يونيو/ حزيرا   17امولر والثانية يوم الخميس، 

 بعد الظهر.

افق المؤتمر علر الجدول الزمني المؤقت الاي اقترحه المجلس، اللجنة العامة بأ  يو وتوصي -15
بصةةةيتته المعد لة. ومن المسةةةل م به أنه قد يجري تعديل هاا الجدول الزمني في ضةةةوء التقدم المحرز 

 خالل الجلسة العامة واللجنتين الرئيسيتين.

 5تعيين رئيسي اللجنتين الرئيسيتين ونوابهما -دال

)ب( من الالئحـةةةـةةةة العامـةةةـةةةة للمنظمـةةةـةةةة، اقترح المجلس في دورته 5-24و 7ن للمادتي ابقً ط -16
 الرئيسية الثانية: السادسة والستين بعد المائة المرشح التالي لرئاسة اللجنة

 )هولندا( Hans Hoogeveenاللجنة الرئيسية الثانية: السيد  

. 2021يونيو/حزيرا   9قد سةةةةةةح  ترشةةةةةةيحه بتاريخ  Hans Hoogeveenالحظت اللجنة أ   السةةةةةةيد 
من المكسيك كرئيس  Benito Santiago Jiménez Sauma اللجنة إلر الترشيح الالحق للسيد وأشارت

 للجنة الرئيسية الثانية.

 تين بعد المائة للمجلس:سوقد ورد الترشيح التالي بعد اختتام أعمال الدورة السادسة وال

 )غانا( Eudora Hilda Quartey Korantengرئيسة اللجنة الرئيسية امولر: السيدة  

 علر ترشيح كل من: المؤتمر اللجنة بأ  يصادل  وتوصي

 )غانا( كرئيسة للجنة الرئيسية امولر؛  Eudora Hilda Quartey Korantengالسيدة 

 ( كرئيس اللجنة الرئيسية الثانية.المكسيك) Benito Santiago Jiménez Saumaوالسيد 

اللجنة بأ  يشةةةةتل المرشةةةةحو   توصةةةةي)ج( من الالئحة العامة للمنظمة، 2 -10وطبقًا للمادة  -17
 التالية أسماؤهم منص  نائ  رئيس كل  من اللجنتين الرئيسيتين:
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 )امرجنتين( Carlos Cherniakالسيد  :امولر الرئيسية اللجنة
 

  السيد عقيل حاتور )قطر( اللجنة الرئيسية الثانية:

 6المستقل للمجلستعيين الرئيس  -هاء

، وردت الترشةةةةةةيحات 2021أبريل/ نيسةةةةةةةا   5بحلول الموعد المحدد من قِبل المجلس، وهو  -18
 الثالثة التالية لمنص  الرئيس المستقل للمجلس:

  السيدMario Arvelo Caamaño )الجمهورية الدومينيكية( 

  السيدZoltán Kálmán )هنتاريا( 

  السيدHans Hoogeveen )هولندا( 

بتاريخ  C/CF 4/3(a)اممين العام للمؤتمر جميع امعضاء بهاه الترشيحات بواسطة التعميم  وقد أبلغ
 .2021أبريل/ نيسا   12

د اللجنة العامة موعد االنتخاب ( من الالئحة العامة للمنظمة، تحد  ب)1-23وبموج  المادة  -19
بات بعد ظهر يوم الخميس يونيو/ حزيرا   17 ،وتعلن عنه. وتوصةةةةةةي اللجنة العامة بعقد االنتخا

 .وسط أوروبا الصيفيبتوقيت  15:00في تمام الساعة  2021

 7انتخاب أعضاء المجلس -واو

د المؤتمر، بناًء علر توصةةةةةةية )أ( من الالئحة العامة للمنظمة علر أ  يحد  10-22تنص المادة  -20
 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، 

أعضةةةةةاء المجلس ووخر موعد لتقديم ، تاريخ انتخاب أبعد تقديروقبل نهاية اليوم الثالث للدورة علر 
 الترشيحات.

 اللجنة بما يلي:  توصيعليه،  وبناءً  -21

أ  يتم تبليغ اممين العام للمؤتمر والمجلس بالترشةةةةةةيحات لمقاعد المجلس الشةةةةةةةاغرة في  (أ)
 ؛2021يونيو/حزيرا   15 ،الثالثاءيوم  صباحمن  10:00الدورة الحالية بحلول الساعة 

 .2021يونيو/حزيرا   17 ،الخميس يوم بعد ظهر عملية االنتخابوأ  تجري  (ب)

سيأخا المؤتمر علًما  -22  22من المادة  7إلر  3خا  بأحكام الفقرات من  بوجهوفي هاا الصدد، 
 من الالئحة العامة للمنظمة التي تنص علر ما يلي:

 يراعي المؤتمر في اختيار أعضاء المجلس أ  من المرغوب فيه: -3 

المجلس علر أساس تمثيل جترافي متواز  للدول المعنية بإنتاج أ  تقوم العضوية في  (أ)
 امغاية والمنتجات الزراعية، وتوزيعها، واستهالكها؛

ساهم بأكبر قدر في  (ب) شترك في عمل المجلس الدول امعضاء التي يمكن أ  ت أ  ت
 نجاح المنظمة؛

المجلس أ  تتاح الفرصة مكبر عدد ممكن من الدول امعضاء لالنضمام إلر عضوية  (ج)
 عن طريق تناوب العضوية.

 يجوز إعادة انتخاب الدول امعضاء. -4

                                                 
 .C 2021/9الوثيقة   6
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ال يجوز أ  تنتخ  أي دولة عضةةةةةةوا في المجلس إدا كانت االشةةةةةةتراكات المالية المتأخرة  -5
عليها للمنظمة تعادل أو تجاوز االشةةةةةةتراكات المسةةةةةةتحقة عليها عن السةةةةةةنتين التقويميتين 

 السابقتين.

دورة عادية أو خاصةةةةةةةة بشةةةةةةتل جميع المقاعد التي تكو  قد خلت  يقوم المؤتمر في أي -6
وفي حالة عقد دورة خاصةةةةةةة توصةةةةةةي اللجنة العامة  بالمجلس منا الدورة العادية امخيرة.

المؤتمر بما قد تتطلبه الظروف من تعديل في المدد الزمنية المنصةةةةةةو  عليها في الفقرة 
 )أ( و)د( أدناه.10

ال إدا كانت االشةةةتراكات المالية المتأخرة عليه للمنظمة تعادل يعتبر عضةةةو المجلس مسةةةتقي -7
أو إدا كا  لم  أو تزيد عن االشةةةتراكات المسةةةتحقة عليه عن السةةةنتين التقويميتين السةةةابقتين

 يمثل في دورتين متتاليتين للمجلس .

 التصويت حق -زاي

من دسةةةةةةتور المنظمة علر ما يلي:  ليس للدولة العضةةةةةةو المتخلفة عن دفع  4-3تنص المادة  -23
متأخراتها ما يعادل  اشةةةتراكاتها المالية للمنظمة أ  تتمتع بحق التصةةةويت في المؤتمر إدا بلغ مقدار

سابقتين. ومع دلك يجوز أو يزيد علر مقدار االشتراكات المستحقة عليها عن  سنتين التقويميتين ال ال
   يسةةةةةةةةةةمةةةةح لةةةةهةةةةاه الةةةةدولةةةةة الةةةةعضةةةةةةةةةةو بةةةةالةةةةتصةةةةةةةةةةويةةةةت إدا اقةةةةتةةةةنةةةةع لةةةةلةةةةمةةةةؤتةةةةمةةةةر أ

 . رادتهاإبأ  عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن 

من الدول امعضةةةةةةاء المشةةةةةةار إليها في الملحق بهاا التقرير لم  25وأحاطت اللجنة علًما بأ   -24
 د مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغ كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  
 من االحتفاظ بحقها في التصويت في المؤتمر. بما يمك نهامن اشتراكاتها 

وأنتيتوا وبربودا، وجزر القمر، وجزر )من الدول امعضةةةةاء  خمس عشةةةةرة دولةولم تطل   -25
مارشةةال، وجمهوري ة أفريقيا الوسةةطر، وجمهورية الكونتو الديمقراطية، وسةةا  تومي وبرنسةةيبي، 

ريا، وموزامبيق، ونيجيريا، وواليات وسورينام، والصومال، وغابو ، وقيرغيزستا ، وليبيا، وليبي
مع وفود تلك  الحثيثةوتواصةةةةةةل اممانة المتابعة  .أ  تحظر بمعاملة خاصةةةةةةة (ميكرونيزيا الموحدة
دلك علر حقها  اتوضةةع االشةةتراكات المسةةتحقة عليها وتأثيرأنها تدرك د من الدول امعضةةاء للتأك  

 في التصويت.

من الدستور، أ  تحظر  3المادة  من 4الفقرة  من الدول امعضاء، بموج دول  تسعوطلبت  -26
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 سمح لها بالتصويت:ي  وأ  

  الوثيقة  يونيو/حزيرا  14رسالة مؤرخة في  –تشاد(GC 2021/INF/9) 

  الوثيقة يونيو/حزيرا   4 مؤرخة فيرسالة  –كولومبيا(GC 2021/INF/5) 

  الوثيقة يونيو/حزيرا   9رسالة مؤرخة في  –كوبا(CG 2021/INF/7) 

  الوثيقة  يونيو/حزيرا  14رسالة مؤرخة في  -إكوادور(GC 2021/INF/10) 

  الوثيقة مايو/ أيار  17 مؤرخة فيرسالة  -جمهورية إيرا  اإلسالمية(GC 2021/INF/1) 

  الوثيقة  2021يونيو/حزيرا   3بتاريخ  وردترسالة  –مقدونيا الشمالية(GC 2021/INF/4) 

  الوثيقة 11رسالة مؤرخة في  –توفالو(  يونيو/حزيرا GC 2021/INF/8) 
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  ة ة فنزويال البوليفةةاريةة   GCيونيو/ حزيرا  )الوثيقةةة  1 مؤرخةةة فيرسةةةةةةةةالةةة  -جمهوريةة 

2021/INF/2 والضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
GC 2021/INF/2) 

  الوثيقة يونيو/ حزيرا   3 مؤرخة فيرسالة  -اليمن(GC 2021/INF/3) 

حاليًا مشةةةةةةاكل تتعلق بحقول التصةةةةةةويت، وهي إحدف الدول امعضةةةةةةاء التي تواجه  وتقترح -27
 (.GC 2021/INF/6من متأخرات مسةةتحق ة وفق خطة تقسةةيط )الوثيقة  تسةةديد ما عليها ،تركمانسةةتا 

 التقسيط المقترحة. ةلتوضيح شروط خط العضو ةالدول هاه دوف مع اممر اممانة وتتابع

حدة، توصةةةي  علر أسةةةاس كل حالة علر السةةةبعة الطلباتلتقييم وبعد اسةةةتخدام هاه المعايير  -28
إكوادور وتشةةةةاد وهي  ،من الدول امعضةةةةاء تسةةةةع دولاللجنة العامة بإعادة حقول التصةةةةويت إلر 

يا  وتوفالو وجمهورية إيرا  اإلسةةةةةةالمية وجمهورية فنزويال البوليفارية وكوبا وكولومبيا ومقدون
 .واليمن الشمالية

يونيو/ حزيرا   15 ،عقد يوم الثالثاءيوسةةةةتنظر اللجنة العامة، خالل اجتماعها الثاني الاي سةةةة -29
، في حق تصةةةويت البلدا  التي لديها متأخرات، والتي ترد أسةةةماؤها في الملحق بهاا التقرير، 2021

بتية تسةةةوية علر اعتبار أ  االتصةةةاالت مع الدول امعضةةةاء التي لديها متأخرات سةةةوف تتواصةةةل 
 .2021يونيو/ حزيرا   17 ،أوضاعها قبل عمليات التصويت المقررة يوم الخميس

 حق الرد   -حاء

ر المؤتمر، في دوراته السةةةةةةابقة، أنه، في حال رغ  المندوبو  في الرد  علر أي انتقادات  -30 قر 
هة لحكوماتهم، ي ستحسن أ  يفعلوا دلك في نفس اليوم الاي صدرت فيه تلك  االنتقادات وبعد أ  موج 

 يكو  قد أ فسح المجال لجميع الراغبين في المشاركة في النقاش لإلدالء بمداخالتهم.

 . الحالية اللجنة العامة باتباع الترتيبات داتها في الدورة وتوصي -31

 المحاضر الحرفية -طاء

 من الالئحة العامة للمنظمة علر تحرير محاضةةةةةةر حرفية لجميع الجلسةةةةةةات 18تنص المادة  -32
ة وعلر منح المندوبين فرصةةة واجتماعات اللجنتين الرئيسةةيتين العامة في المؤتمر  التحقق من صةةح 
لة . ويتعي ن علر الوفد الاي ألقر البيا  أ  يقد م التعديالت التحريرية في غضةةةةو  مداخالتهم المسةةةةج 

 المحضر الحرفي دي الصلة. مسودة أسبوع واحد من إصدار

مغراض النقاش العام  C 2021/12 بالترتيبات الواردة في الوثيقة وأحاطت اللجنة العامة علًما -33
خيارات أمام رؤسةةةاء الوفود حيث تتاح ثالثة ، اسةةةتعراض حالة امغاية والزراعة –9البند  ضةةةمن

( اإلدالء شةةةةةفهيًا بالبيا  خالل الجلسةةةةةة العامة بما يتماشةةةةةر مع الممارسةةةةةة 1لتقديم بياناتهم وهي: )
 تقديم بيا  مسجل مسبقًا عبر الفيديو.و( 3يا  في شكل نص فقط؛ )تقديم بو( 2المتبعة؛ )

صةةة لجميع البيانات التي قد وأشةةارت اللجنة العامة إلر أنه  -34 تم إنشةةاء صةةفحة إلكترونية مخصةة 
وسةةيجري تحميل هاه البيانات  ضةةمن الخيارات الثالثة الماكورة ونفًا. 9تقدمها الوفود في إطار البند 

مباشةةرة بعد اإلدالء بها خالل اجتماع الجلسةةة العامة  9الشةةفهية خالل الجلسةةة العامة في إطار البند 
ا تحميل 9باإلضةةافة إلر التسةةجيالت الصةةوتية، وسةةتسةةتخدم كمحاضةةر حرفية للبند  . وسةةيجري أيضةةً

 ا عبر الفيةةةديو بقةةةً البيةةةانةةةات التي أدلي بهةةةا في شةةةةةةكةةةل نص فقط أو كبيةةةانةةةات مسةةةةةةجلةةةة مسةةةةةة
 .9علر الصفحة اإللكترونية، وستستخدم كمحاضر حرفية للبند 
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إجراًء يجيز لمن يرغ  من المتحدثين إدراج  1961في عام قد اعتمد رسةةةةةةمًيا المؤتمر  كا و -35
اللجنة باتباع هاا اإلجراء  وتوصةةةيبياناتهم في المحاضةةةر من دو  اإلدالء بها خالل جلسةةةة عامة. 

 الوقت بشرط أ : حرًصا علر توفير

الجلسةةةةة العامة أو اللجنة الرئيسةةةةية المعنية من قِبل رئيسةةةةها بأنه سةةةةي درج في  يجري إبالغ (أ)
 إضافة هامة إلر بيا  ما تم  إلقاؤه؛ بإدخالأو  افعليً  يتم  إلقاؤهالمحضر بيا  لم 

 ي ستحسن أ  يكو  النص الاي ي سل م إلر الرئيس إلدراجه في المحضر في شكٍل رقمي؛ (ب)

ن البيا  اإلضافي قبل رفع الجلسة؛ (ج)  يجري تعميم المحضر الحرفي المؤقت الاي يتضم 

، بمداخلة ت فسح الفرصة للوفود الحاضرة في الجلسة لممارسة حقها في الرد من خالل اإلدالء (د)
 .قبل رفع الجلسة، بشأ  البيا  المدرج في المحضر

 بيانات رؤساء الوفود -ياء

استعراض  - 9إطار البند  فياللجنة بأ  ت نشر يوميًا قائمة بالمتحدثين في النقاش العام  توصي -36
تحويل النظم الزراعية والتاائية: من االسةةةةةةتراتيجية إلر عن موضةةةةةةوع  حالة امغاية والزراعة

 ، فةةةةةةةي يةةةةةةةومةةةةةةةيةةةةةةةات الةةةةةةةمةةةةةةةؤتةةةةةةةمةةةةةةةر بةةةةةةةحسةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةتةةةةةةةرتةةةةةةةيةةةةةةة  الةةةةةةةعةةةةةةةمةةةةةةةل
 خمس دقائق.التتعدف مدة البيانات  بأال  كالك  وتوصيالاي سيدعوهم فيه الرئيس إلر إلقاء بياناتهم 

 8قبول المراقبين من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية -كاف

قةةائمةةة بةةالمنظمةةات الحكوميةةة الةةدوليةةة والمنظمةةات غير  C 2021/13 Rev.1ترد في الوثيقةةة  -37
ية  فة مراق  في الدورة الحال فاد ممثلين عنها بصةةةةةة ية التي دعاها المدير العام إلي لدول الحكومية ا

ية للمؤتمر. لدول لدعوات الموجهة إلر المنظمات الحكومية ا فال رسةةةةةةمي  وإ   ا التي ال يربطها ات
لدف  ت غير الحكومية الدولية التي ال تتمتع بصةةةفة اسةةةتشةةةاريةبالمنظمة وتلك الموجهة إلر المنظما

هة بصورة مؤقتة وتبقر رهنًا بموافقة المؤتمر عليها.  المنظمة هي دعوات موج 

 المؤتمر بتأكيد هاه الدعوات المؤقتة. توصيوبعد أ  استعرضت اللجنة هاه القائمة،  -38

 حضور فلسطين -الم

د عيت فلسةةطين لحضةةور  ،9الخامسةةة والسةةتين بعد المائةبناًء علر اقتراح المجلس في دورته  -39
وتوصي اللجنة بأ  يؤك د المؤتمر هاه الدعوة كما درجت عليه العادة وطبقًا  المؤتمر بصفة مراق .

 .1975للشروط المتبعة منا سنة 

 الخالصة -ميم

 ة. اللجنة بأ  يؤك د المؤتمر جميع الترتيبات السالفة الاكر الخاصة بالدور توصي -40
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 المرفق ألف

 2021يونيو/حزيران  11 فيالدول األعضاء التي قد تواجه مشاكل في حقوق التصويت 
 

المممممممتممم  مممرات  الدولة العضو
بمممممممممالمممممممممدوالر 

 األمريكي

المممممممممتمممم  ممممرات 
 باليورو

بالغ  حد األدنى للم  الواجبال
سمممممممممدادهممما لضممممممممممان حق 
 التصويت بالدوالر األمريكي

 331,041.37 548,065.90 397,928.27 إكوادور  -1

 12,069.19 12,984.23 16,241.97 أنتيتوا وباربودا  -2

 1,128,282.63 410,331.07 902,264.12 تركمانستا   -3

 34,722.33 37,847.55 33,275.33 تشاد  -4

 2,296.27 5,646.36 5,414.00 توفالو  -5

 240,622.49 3,764.24 246,035.49 جزر القمر  -6

 5,572.69 10,485.40 2,707.00 جزر مارشال  -7

جةةمةةهةةوريةةةة أفةةريةةقةةيةةةا   -8
 الوسطر

14,108.78 9,488.02 15,677.87 

جةةمةةهةةوريةةةة الةةكةةونةةتةةو   -9
 الديمقراطية

27,069.95 71,903.48 25,644.18 

جةةةةمةةةةهةةةةوريةةةةة إيةةةةرا    -10
 اإلسالمية

5,670,724.63 2,983,080.34 4,961,891.87 

جةةمةةهةةوريةةةة فةةنةةزويةةال   -11
 البوليفارية

8,485,826.70 5,744,128.35 8,994,015.32 

 261,715.87 32,031.56 230,806.21 تومي وبرنسيبي سا   -12

 50,308.24 40,745.26 55,553.19 سورينام  -13

 411,252.37 32,031.56 380,342.73 الصومال  -14

 156,432.67 169,056.84 110,299.55 غابو   -15

 41,015.88 3,867.01 56,307.99 قيرغيزستا   -16

 10,853.62 315,122.16 351,884.61 كوبا  -17

 663,975.82 1,692,550.15 1,651,266.16 كولومبيا  -18

 1,715,986.61 1,003,106.72 1,205,729.35 ليبيا  -19

 7,576.25 6,626.12 9,497.76 ليبيريا  -20

 16,067.84 39,524.42 37,897.93 مقدونيا الشمالية  -21

 3,628.47 22,585.38 16,102.38 موزامبيق  -22

 1,189,411.57 1,375,235.46 1,808,272.67 نيجيريا  -23
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واليةةةات ميكرونيزيةةةا   -24
 الموحدة

3,387.89 7,567.19 2,613.57 

 73,158.39 56,463,45 104,344.67 اليمن  -25

 


