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 من جدول األعمال المؤقت 3البند 

 الدورة اإلستثنائية األوىل للجهاز الرئاس  

/ كانون األول  7-8  2021ديسمبر

من جدول األعمال والوثائق ذات  3البند  ة بخصوصرفوعلماستجابة األمانة عىل النقاط ا
انية المؤقتة لعام  IT / GB-Sp1 / 21/3الصلة:  ز وع المب  ، ووثيقة المعلومات 2022، مشر

 ، التقرير الماىل  المؤقت والبيانات الماليةIT / GB-Sp1 / 21/3 / Inf.1األساسية 

 

ي طرحتها كند، عىل غرار اليابان )فيما يتعلق بالفقرة 
ا عىل التعليقات واألسئلة الت 

ً
المشار إليها(،  IT / GB-Sp1 / 21/3من الوثيقة   10رد

:  5تؤكد الالئحة المالية للمعاهدة الدولية، بموجب المادة   )تدبير األموال( عىل ما يىلي

 تتألف أموال المعاهدة من:  5-1

ات مالية سابقة  )ح( رصيد المساهمات الطوعية غير المخصصة المرّحل من في 

انيات الالحقة.  نفقةومن ثّم، فإن األمانة ملزمة بمراعاة أي أموال متاحة وغير م ز ي إعداد المير
األموال غير  عىل الرغم من أنه قد يبدو أنفز

ز المقبلة، إال أن  ة السنتير
انية في  ز ي مير

ة الحالية متاحة إلدراجها فز ي نهاية الفي 
ي تظهر فز

يجب أخذ العديد  ثحي األمر ليس كذلكالمنفقة الت 

ي االعتبار: اإل عوامل ال من
 ضافية فز

ي الرصيد المتغطي ييجب أن  •
ي نهاية عام  بق 

ي مايو للجهاز الرئاسي تكلفة الدورة التاسعة  2021فز
،  2022 آيار / ، المقرر عقدها فز

ة  انية الحالية للفي  ز ي المير
 إىل تكاليف الدورات السابقة 2021-2020نظًرا ألن هذا البند مدرج فز

ً
، للجهاز الرئاسي . واستنادا

انيةمرصوفات أحد أكير بنود ال ا وباعتباره ز ي المير
ي مستوى األموال غير المستخدمة عىل ما فز

، فإن هذا سيؤدي إىل انخفاض كبير فز

ة الحالية.   يبدو من الفي 

( لل • ي )أو الفعىلي
ات السابقة )عام  رصيد ال يمكن معرفة المستوى النهائ  ي الوقت الذي  2021غير المستخدم من الفي 

وما قبله( فز

انية المؤقتة )والتمويل ذي الصلة( لعام  ز .  2022سيتم فيه اعتماد المير  التاىلي

انية اإلدارية األساسية المستقبلية( إال بعد  منلذلك، ال يمكن تخصيص أي رصيد غير مستخدم  • ز ز انتهاء الدورة التاسعة للجهاالمير

ة المعنية.  الرئاسي  ي نهاية الفي 
 والتدقيق فز

ة من  ي الفي 
ا، من المقرر عقد الدورة التاسعة للجهاز الرئاسي فز

ً
علن سابق

ُ
، الهند. 2022مايو/آيار  14إىل  9وكما أ ي نيودلهي

األمانة عىل إن  ، فز

تيبات. وطلب التوجيه منه، ب بانتظام اتصال دائم بالحكومة المضيفة، وتقوم بتحديث المكتب  ينما تواصل رصد التطورات ذات الصلة بالي 

 :اليابان عدد من النقاط واألسئلة األخرى رفعت

ح بالتفصيل/تقدم معلومات عن هذه النقطة؟ IT / GB-Sp1 / 21/3الوثيقة  من  . )باء(8بالفقرة فيما يتعلق  : "هل يمكن لألمانة أن تشر

ي المائة من المساهمات ما هي النسبة)عىل سبيل المثال ، "
ي " فز

انية، وما إىل ذلك( ". الت  ز ي من سنة المير
ي النصف الثائز

دفع فز
ُ
 ت

ي ذلك اإل  راداتيوضح الجدول أدناه إي
انية اإلدارية األساسية )بما فز ز تشغيىلي الحتياطي ال إىل احتياطي رأس المال العامل وا يراداتالمير

ة عشر سنوات. ةالمستفيد ةف الثالثاطر لأل  ة و ( عىل مدى في  ي السنة األوىل من في 
ي مبلغ أكير فز

يمكن مالحظة أن االتجاه العام هو تلق 

ز ، ويرجع ذلك إىل حد كبير إىل حقيقة أن  ي السنة األوىل. العديد السنتير
ز فز ة السنتير

اك الكامل لفي   من األطراف المتعاقدة يدفع االشي 
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 مساهمة المنظمة دون احتسابالمساهمات الطوعية فقط،  1

 والمتأخرات االحتياطي التشغيىلي لألطراف الثالثة المستفيدةو رأس المال العامل  احتياطي  تشمل واردةالمبالغ ال 2

ي  راداتوضح الجدول اإليي
اكاتاال العديد من األطراف المتعاقدة سدد يو من السنة المحددة.  كانون األول/ ديسمير  31فز ي الخاصة بها  شي 

فز

انية الداخلية. هذه الحقيقة تجعل من الصعب عىل األمانة تنظيم اجتماع كبير مثل  ز دورة الجهاز الجزء األخير من العام العتبارات المير

ام بالموارد حيث تنص القاعدة المالية الرئاسي  ز تب عىل ذلك من الي  ام:  1.4، مع ما يي  ز ي وقت تكبد االلي 
 عىل أنه يجب استالم األموال فز

عتير  االعتمادات الخاصة بها  بعد "
ُ
انية اإلدارية األساسية، ت ز  بالمادة الثالثة اعتماد المير

ً
امات 6-، رهنا ز ز لتحّمل االلي  ، بمثابة تفويض لألمير

ي جرى التصويت عليها، 
قرت االعتمادات من أجلها، وذلك ضمن حدود المبالغ الت 

ُ
ي أ
ط أن تغط  وتسديد المدفوعات لألغراض الت   بشر

ام ز   احتياط  رأس المال العاملااللب 
ز
  ... ات من المساهمات ذات الصلة المحّصلة أو من األموال المتوافرة ف

ي تنظيم دورات وبالتاىلي 
ي قدًما فز

ي الوقت المناسب للتمكن من المضز
ي األموال الكافية فز

وري تلق  األموال  ساهم، و تالجهاز الرئاسي ، من الرصز

ة السن ي السنة األوىل من في 
ي ضمان المستلمة فز

ة( فز ي قد تتجاوز الموارد المطلوبة خالل تلك الفي 
ز )والت   . ذلكتير

انية اإلدارية األساسية الممولة من اال  ز ي جزء المير
اكات األموال المتاحة فز ي شي 

ي صندوق استئمائز
الطوعية من األطراف المتعاقدة محفوظة فز

(MTF / INT / 017 / MULويمكن ت ) ة محاسبية إىل أخرى.  حويلها  من في 

ا  تعاليق عىلال، IT / GB-Sp1 / 21/3 ة  لوثيقا  اإلرشادي  اتكجدول االشب 

ي الحاشية 
اكات، فإن جدول / 2فيما يتعلق بالتعليق الوارد فز ألمم المتحدة، الذي هو األساس لجدول منظمة األغذية والزراعة ل االشي 

، المعاهدة اإلرشادي، يتم اع جدولوبالتاىلي  . وبالتاىلي
ز ة السنتير

 لفي 
ً
ي أنه  فهذا تماده لمدة ثالث سنوات، بينما تعتمد المنظمة جدوال

يعتز

ي األمم المتحدة  جدوليمكن استخدام نفس 
ز فز تير

،في  ز ء. ومع ذلك ، فقد سوأن بعض البيانات  ماليتير ي
ورة قديمة بعض الشر تكون بالرصز

)كما  2019األمم المتحدة لعام  جدولأساس عىل  23-2022غذية والزراعة لعام اعتمد مؤتمر منظمة األغذية والزراعة جدول منظمة األ 

 : ح للمعاهدة(، عىل النحو التاىلي
 هو مقي 

ة  اكات للفب   2023 -2022جدول االشب 

اكات  -73 ز بعد المائة، بأن ُيستمد جدول االشي  ي دورته السادسة والستير
 بالتوصية الصادرة عن المجلس، فز

ً
ي  أخذ المؤتمر علما

فز

ة  ي األمم المتحدة المعمول به خالل عام  2023 -2022المنظمة للفي 
 2021من جدول األنصبة المقررة فز

74-   :  وبناء عىل  ذلك، اعتمد المؤتمر القرار التاىلي

/2 يراداتاإل /1الميزانية  السنة  

2021 
 $        5,809,274  

 $         

2,280,418  39% 

2020 

 $         

2,800,555  48% 

2019 
 $        5,809,269  

 $         

2,697,446  46% 

2018 

 $         

2,676,843  46% 

2017 
 $        5,105,517  

 $         

2,015,203  39% 

2016 

 $         

2,579,212  51% 

2015 
 $        4,943,284  

 $         

1,667,811  34% 

2014 

 $         

2,533,500  51% 

2013 
 $        4,480,713  

 $         

1,343,909  30% 

2012 

 $         

2,412,108  54% 
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  إن المؤتمر،

 بالتوصيات
ً
ز بعد المائة، مجلسالالصادرة عن  بعد أن أخذ علما ي دورته السادسة والستير

ز
 ف

ز أوإذ يؤكد   بتعديله بما يتناسب وتشكيل  نه يتعيرّ
ً
ي األمم المتحدة رهنا

ز
، اتباع جدول األنصبة المقررة ف ي

ي الماضز
ز
عىل المنظمة، كما ف

ي المنظمة، 
ز
 العضوية ف

ة  يقرر -1 ي المنظمة للفي 
ز
اكات ف ي األمم المتحدة المعمول به 2023 -2022أن يستمد جدول االشي 

ز
ة من جدول األنصبة المقررة ف  مباشر

 ،2021خالل عام 

ي عامي  يعتمد -2
ز
ي المرفق زاي بهذا التقرير 2023و 2022الجدول لغرض استخدامه ف

ز
 1عىل النحو الوارد ف

اإلرشادي للمعاهدة  جدولأنه نظًرا الختالف عضوية منظمة األغذية والزراعة وعضوية المعاهدة، يجب إعادة حساب ال وتجدر اإلشارة إىل

ي  100وتقسيمه إىل نسبة 
ز
تب عىل ذلك از الرئاسي هالجالمائة كاملة. ثم تقدم األمانة الجدول اإلرشادي للنظر فيه واعتماده من قبل ف . ويي 

ء آخر غير جدول األمم المتحدة / منظمة األغذية والزراعة المعمول به وقت  تستطيع أن أن األمانة ال  ي
ي حساب جدولها عىل أي سر

تبتز

 . الجهاز الرئاسي انعقاد دورة 

 هو إعداد 
ً
اًحا محتمال ا إىل  جدولما يمكن اعتباره اقي 

ً
ة  جدولإرشادي منقح، استناد من المقرر أن ةالذي )  24-2022األمم المتحدة للفي 

ي أواخر ديسمير 
ز
ي مايو  للجهاز الرئاسي ( ، وتقديمه إىل الدورة التاسعة 2021 كانون األول/ تعتمده الجمعية العامة لألمم المتحدة ف

ز
 آيار / ف

ي  جدوليحل الجدول "المعدل" محل الوس. 2022
ز
ي االجتماع االستثنالذي سيتم اعتماده ف

. ويمكن إدراج طلب هذا  ائ  للجهاز الرئاسي

 . ي الدورة التاسعة للجهاز الرئاسي
وع القرار الذي سيتم إعداده لدراسته فز ي مشر

 الجدول المعدل فز

ح للحاشية  ة  لجدول إىل ا/ يشير  3وتجدر اإلشارة إىل أن التعديل المقي  ا للفي 
ً
ه.  2021-2020اإلرشادي المعتمد سابق وبالتاىلي ال يجوز تغيير

ي الوثيقة ، يتم عرض 
 ألغراض المقارنة فقط.  21-2020 جدولكما هو مذكور فز

ح المجموعة اإلقليمية األوروبية إضافة نص ، ]" انية اإلداتقي  ز ي المير
ي  رية األساسيةيالحظ أن األطراف المتعاقدة لم تساهم جميعها فز

و"[ ، فز

وع القرار.  3بداية الفقرة  ا وقائعًيا مهًما ، فقد يرغب و من مشر
ً
ح.  از الرئاسي هالجنظًرا لكونه بيان ي النص المقي 

ي النظر فز
 فز

ازي ي طرحتها الير
ا عىل األسئلة الت 

ً
انية لعام لرد ز ح المير

معتمد حت  اآلن لعام ، حيث ال يوجد برنامج عمل 2022، نظًرا للطبيعة المؤقتة لمقي 

انية  -. االجتماعات اء ، فإن تقدير تكاليف "ب2022 ز ي المير
ز بالمائة من المخصصات الحالية فز احها بنسبة خمسير

يعية "يتم اقي  الهيئات التشر

ة  ي عام  2021-2020للفي 
عقد بالفعل فز

ُ
ي ست

ي هذه المرحلة، إىل االجتماعات الت 
ي البنود . هذا الحكم ، م2022، دون أي إشارة، فز

ثل باف 

انية المؤقتة ، يمكن تعديله بناًء عىل برنامج العمل الذي اعتمدته الدورة التاسعة للجهاز الرئاسي ، والذي سيتضمن االجتماعات ذ ز ات المير

 . دعوتها لالجتماعالصلة للجان الدائمة وأي لجان مخصصة قد يقرر الجهاز الرئاسي 

انية المؤ  ز  باعتماد المير
ً
اتيجية التمويل وتعبئة ومع ذلك، ورهنا عقد اجتماعات المكتب واللجنة الدائمة المعنية باسي 

ُ
قتة، من المتوقع أن ت

ستعتمد مواعيد وطريقة عقد هذه االجتماعات، بالطبع ، عىل الظروف الوبائية و الموارد ولجنة االمتثال بسبب الطبيعة المستمرة لوالياتها. 

 . اجتماعات بالحضور الفعىلي ة عىل عقد العالمية ، وسهولة السفر الدوىلي والقدر 
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