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 وجزامل

 
   من الالئحة العامة اليت تنص   7-27للمادة   اطبق   اجلنة املالية الختاذ اإلجراء الذي تراه مناسب   علىهذه الوثيقة  عرضت

وتتوىل  (  املنظمةنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )على أن "تساعد جلنة املالية اجمللس يف الرقابة على اإلدارة املالية مل
 ة التالية: خاصة املهم بصفة

 . اجلدول"مداومة حبث جدول االشرتاكات وتقدمي التوصيات للمجلس بشأن أي تعديل هلذا  )ي( 
   وي ستمّد  املنظمةيف عضوية    مع االختالف األمم املتحدة بعد تعديله ليتماشى    األنصبة املقررة يفجدول    املنظمة تتبع .

االشرتاكات يف   من جدول    2023- 2022للفرتة    املنظمة جدول  املقررة يف  مباشرة  املتحدة  األنصبة  الساري  األمم 
 . 2021املفعول خالل سنة 

 
 من جلنة املالية املطلوبةالتوجيهات  

  من املالية    يطلب  اجلنة  إىل  توصية  ترفع  ابلقرار  أن  ب جمللس  للفرتة  اخلاص  االشرتاكات   الوارد   2023- 2022دول 
 إقراره. من أجل ؤمتر  إلحالته إىل املمتهيدا   هذه الوثيقة، يف

 شورة مسودة امل

 اللجنةإّن 
  الوارد يف الوثيقة  2023-2022جدول االشرتاكات املقرتح للفرتة املالية  استعرضت وأقّرتFC 185/5 ؛ 
  2023-2022نظمة للفرتة املإىل اجمللس مشروع القرار لكي يعتمد املؤمتر جدول اشرتاكات  أحالتو . 
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 مقدمة 
 
من الالئحة العامة اليت    7-27جلنة املالية الختاذ اإلجراء الذي تراه مناسبا  طبقا  للمادة  على  ة  الوثيقت عرض هذه   -1

 تنص على أن "تساعد جلنة املالية اجمللس يف الرقابة على اإلدارة املالية للمنظمة وأن تتوىل بصفة خاصة املهمة التالية: 
 

 مجلس بشأن أي تعديل هلذا اجلدول"مداومة حبث جدول االشرتاكات وتقدمي التوصيات لل )ي(
 
األنصبة  مباشرة من جدول    ا على أن يكون جدول االشرتاكات مستمد    1955قد درجت منذ عام    املنظمة وكانت   -2

 ( القرار التايل: 1955األمم املتحدة، وذلك عندما أصدر املؤمتر يف دورته الثامنة )نوفمرب/تشرين الثاين    املقررة يف 
 

 42/55القرار 
 
 ملؤمتر ا   إن 
 

 بتقرير مجاعة العمل اخلاص بدول االشرتاكات وبتوصيات الدورة احلادية والعشرين للمجلس؛   ا بعد أن أخذ علم  
 

أن جلنة االشرتاكات يف األمم املتحدة هي اجلهاز املؤهل أكثر من غريه لتقييم قدرة احلكومات األعضاء على    وإذ يرى 
 كات متوازن؛ يت تدخل يف حساب جدول اشرتا الدفع، وكذلك كافة االعتبارات األخرى ال 

 
 اجمللس؛   ة توصي   يعتمد 

 
مستمدا مباشرة من جدول اشرتاكات األمم املتحدة املعمول به    يف املستقبل   املنظمة أن يكون جدول اشرتاكات    يقرر 

 . لسنتني املاليتني التاليتني خالل ا ق هذا اجلدول  يف السنة التقوميية اليت يعقد فيها املؤمتر، ويطبّ 
 
 ( من جلنة املالية أن: 1973دورته السابعة عشرة )نوفمرب/تشرين الثاين    يف وقد طلب املؤمتر   - 3
 

"تقدم تقريرا إىل اجمللس، يتوىل املؤمتر دراسته يف دورته الثامنة عشرة، ويناقش على أساسه ما إذا كان جيب االستمرار  
 املعمول به يف األمم املتحدة". اكات  مستمدا من جدول االشرت   املنظمة يف أن يكون جدول اشرتاكات  

 
(، "الدراسة البالغة الدقة والتفصيل"  1975وبعد أن استعرض املؤمتر يف الدورة الثامنة عشرة )نوفمرب/تشرين الثاين   -4

مستمدا مباشرة من جدول    املنظمةاللجنة، خلص إىل أنه من املناسب االستمرار يف أن يكون جدول اشرتاكات    أجرهتااليت  
 قررة.ألمم املتحدة لألنصبة املا

 
األعضاء بشأن املعايري    عدد من(، حتفظات  1983دورته الثانية والعشرين )نوفمرب/تشرين الثاين    يفوالحظ املؤمتر،   -5

على أساسها، إال أنه اتفق مع وجهة نظر اجمللس يف دورته الثالثة والثمانني  ألمم املتحدة  األنصبة املقررة لاليت وضع جدول  
القدرة احلقيقية  1983ونيو/حزيران  )ي لتقييم  (، أبن جلنة االشرتاكات يف األمم املتحدة هي اجلهاز املؤهل أكثر من غريه 
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أبن يستمد جدول  املتبع  مع مالحظات اجمللس أبن التحول عن التقليد  كذلك  اتفق املؤمتر  و ألعضاء على الدفع.  للدول ا
وسترتتب عنه   ،كات يف األمم املتحدةي إىل ازدواجية مع عمل جلنة االشرتا مباشرة من جدول األمم املتحدة سيؤد   املنظمة

إىل تكريس قدر مفرط من   املنظمةاألجهزة الرائسية يف    دفع ، وسيككلّ   نتائج غري مرغوب فيها يف منظومة األمم املتحدة
 .بديل جمد   إجيادالوقت هلذه املسألة اإلدارية يف سبيل 

 
ا ملا تقدم ذكره، مستمد مباشرة  ، وهو، طبق  2023و  2022عامي  لاملقرتح  ملنظمة  ا  اشرتاكاتجدول    هومرفق طي -6

وجب  اجلمعية العامة مب  كما حددته  2021و  2020و  2019ألمم املتحدة املطبق يف األعوام  األنصبة املقررة لمن جدول  
   .2018ديسمرب/كانون األول  22الصادر يف   73/271قرارها رقم 

 
يتجاوز   املنظمةيف  غري األعضاء  األمم املتحدة  يف  ألعضاء  لمم املتحدة  الت اشرتاكات األعدا كان جمموع موملّ  -7

معدل اشرتاكات   ينبغي زايدةعضاء يف األمم املتحدة،  غري األ  املنظمةيف  معدالت اشرتاكات األمم املتحدة لألعضاء    جمموع
ا على  حرص    ابلتناسب لدنيا والقصوى،  ليها املعدالت اع  تلك اليت تطبق، ابستثناء  املنظمةاألمم املتحدة لكل دولة عضو يف  

 التوصل إىل جدول اشرتاكات للمنظمة يبلغ جمموعه مائة يف املائة كاملة. 
 
للفرتة    املنظمةاشرتاكات  جدول    لكي يعتمد املؤمترمبشروع القرار التايل    ترفع توصيةيطلب من جلنة املالية أن  و  - 8

2022-2023. 
 

 مشروع قرار املؤمتر 
 

 2023-2022ول االشرتاكات للفرتة دج
 

 ، املؤمتر إنّ 
 

 بعد املائة للمجلس؛ تني سوال  السادسةبتوصيات الدورة  ابعد أن أخذ علم  
، كما يف السابق، اتباع جدول األنصبة املقررة لألمم املتحدة مع تعديله مبا يتناسب  املنظمةأنه يتعني على  إذ يؤكد

 ؛املنظمةواختالف العضوية يف 
 ألمم املتحدةاألنصبة املقررة لمباشرة من جدول   3202-2202ستمد جدول اشرتاكات املنظمة للفرتة ي   أن يقرر -1

 ؛2021 عامخالل  املعتمد
 . 3220و 2202عامي  ي عمل به خالل لكي هبذا التقرير امللحق الوارد يفاجلدول  يعتمد -2
 
 

 ( 2021 متوزيو/ليو    اعتمد يف )
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 امللحق
 

 2023-2022  املقرتح للفرتةكات جدول االشرتا 
 (ألغراض املقارنة  2021-2020  )يرد جدول االشرتاكات للفرتة

 

 
 الصتتتتتتتتتتتتتتتادر  73/271  اجلمعيتة العتامتة مبوجتب القرارتمتدتته كمتا اع 2120-1920 املتحتدة لألنصتتتتتتتتتتتتتتبتة املقررة للفرتةاستتتتتتتتتتتتتتتمتّد مبتاشتتتتتتتتتتتتتترة من جتدول األمم    1

 .2018 ديسمرب/كانون األول 22 بتاريخ
 الصتتتتتتتتتتتتتتتادر  37/712مبوجتب القرار    كمتا اعتمتدتته اجلمعيتة العتامتة  2120-9120  مم املتحتدة لألنصتتتتتتتتتتتتتتبتة املقررة للفرتةاستتتتتتتتتتتتتتتمتّد مبتاشتتتتتتتتتتتتتترة من جتدول األ    2

 .2018ديسمرب/كانون األول  22بتاريخ 

 1املقرتح اجلدول   
اجلدول 

 2الفعلي
 2021-2020 2023-2022 الدول األعضاء 

 2.405 2.405 االحتاد الروسي 

 0.010 0.010 إثيوبيا

 0.049 0.049 أذربيجان

 0.915 0.915 األرجنتني 

 0.021 0.021 األردن

 0.007 0.007 أرمينيا

 0.001 0.001 إريرتاي 

 2.146 2.146 إسبانيا

 2.210 2.210 أسرتاليا

 0.039 0.039 إستونيا

 0.490 0.490 إسرائيل 

 0.010 0.010 إسواتيين

 0.007 0.007 أفغانستان 

 0.080 0.080 إكوادور

 0.008 0.008 ألبانيا

 6.091 6.091 أملانيا

 0.616 0.616 العربية املتحدة اإلمارات 
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 0.002 0.002 أنتيغوا وابربودا

 0.005 0.005 أندورا 

 0.543 0.543 إندونيسيا

 0.010 0.010 أنغوال 

 0.087 0.087 أوروغواي

 0.032 0.032 أوزبكستان 

 0.008 0.008 أوغندا 

 0.057 0.057 أوكرانيا

 0.371 0.371 آيرلندا 

 0.028 0.028 آيسلندا 

 3.308 3.308 ياإيطال

 0.010 0.010 اببوا غينيا اجلديدة 

 0.016 0.016 ابراغواي 

 0.115 0.115 ابكستان 

 0.001 0.001 ابالو 

 0.050 0.050 البحرين 

 2.949 2.949 الربازيل 

 0.007 0.007 برابدوس

 0.350 0.350 الربتغال

 0.025 0.025 بروين دار السالم 

 0.821 0.821 بلجيكا

 0.046 0.046 بلغاراي 

 0.001 0.001 بليز 

 0.010 0.010 بنغالديش

 0.045 0.045 بنما

 0.003 0.003 بنن 

 0.001 0.001 بواتن

 0.014 0.014 بوتسواان
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 0.003 0.003 بوركينا فاسو 

 0.001 0.001 بوروندي

 0.012 0.012 البوسنة واهلرسك

 0.802 0.802 بولندا 

 0.016 0.016 املتعددة القوميات بوليفيادولة 

 0.152 0.152 بريو

 0.049 0.049 بيالروس

 0.307 0.307 اتيلند 

 0.033 0.033 تركمانستان 

 1.371 1.371 تركيا 

 0.040 0.040 ترينيداد وتوابغو

 0.004 0.004 تشاد

 0.002 0.002 توغو

 0.001 0.001 توفالو 

 0.025 0.025 تونس

 0.001 0.001 تونغا

 0.002 0.002 شيت تيمور لي

 0.008 0.008 جامايكا 

 0.004 0.004 اجلبل األسود 

 0.138 0.138 اجلزائر 

 0.018 0.018 جزر البهاما 

 0.001 0.001 جزر القمر

 0.001 0.001 جزر سليمان 

 0.001 0.001 جزر كوك 

 0.001 0.001 جزر مارشال 

 0.001 0.001 مجهورية أفريقيا الوسطى 

 0.311 0.311 اتشيكي

 0.053 0.053 ة اجلمهورية الدومينيكي
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 0.011 0.011 اجلمهورية العربية السورية 

 0.010 0.010 مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 0.398 0.398 مجهورية إيران اإلسالمية 

 0.010 0.010 مجهورية تنزانيا املتحدة 

 0.728 0.728 مجهورية فنزويال البوليفارية 

 2.267 2.267 مجهورية كوراي 

 0.006 0.006 ية الدميقراطية مجهورية كوراي الشعب

 0.005 0.005 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 0.186 0.186 مجهورية مصر العربية 

 0.007 0.007 اليوغوسالفية السابقة مجهورية مقدونيا 

 0.003 0.003 مجهورية مولدوفا 

 0.272 0.272 جنوب أفريقيا

 0.272 0.272 ن السوداجنوب 

 0.008 0.008 جورجيا 

 0.001 0.001 جيبويت

 0.554 0.554 الدامنرك 

 0.001 0.001 دومينيكا

 0.003 0.003 رواندا 

 0.198 0.198 رومانيا 

 0.009 0.009 زامبيا

 0.005 0.005 زمبابوي 

 0.001 0.001 ساموا

 0.001 0.001 سان تومي وبرينسيب 

 0.002 0.002 سان مارينو 

 0.001 0.001 سانت فنسنت وجزر غرينادين 

 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفيس

 0.001 0.001 سانت لوسيا 

 0.044 0.044 سري النكا 
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 0.115 0.115 سلطنة عمان

 0.012 0.012 السلفادور

 0.153 0.153 سلوفاكيا

 0.076 0.076 سلوفينيا

 0.485 0.485 سنغافورة

 0.007 0.007 السنغال

 0.010 0.010 السودان 

 0.005 0.005 سورينام

 0.906 0.906 السويد

 1.151 1.151 سويسرا

 0.001 0.001 سرياليون 

 0.002 0.002 سيشيل

 0.407 0.407 شيلي

 0.028 0.028 صربيا

 0.001 0.001 الصومال

 12.006 12.006 الصني

 0.004 0.004 طاجيكستان

 0.129 0.129 العراق 

 0.015 0.015 غابون

 0.001 0.001 غامبيا

 0.015 0.015 غاان

 0.001 0.001 غرينادا 

 0.036 0.036 غواتيماال

 0.002 0.002 غياان

 0.003 0.003 غينيا

 0.016 0.016 غينيا االستوائية

 0.001 0.001 غينيا بيساو 

 0.001 0.001 فانواتو
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 4.428 4.428 فرنسا 

 0.205 0.205 الفلبني 

 0.421 0.421 لندا فن

 0.003 0.003 فيجي

 0.077 0.077 فييت انم 

 0.036 0.036 قربص 

 0.282 0.282 قطر

 0.002 0.002 قريغيزستان

 0.001 0.001 كابو فريدي 

 0.178 0.178 كازاخستان 

 0.013 0.013 الكامريون

 0.077 0.077 كرواتيا 

 0.006 0.006 كمبوداي

 2.734 2.734 كندا 

 0.080 0.080 كواب

 0.013 0.013 كوت ديفوار

 0.062 0.062 وستاريكا ك

 0.288 0.288 كولومبيا

 0.006 0.006 الكونغو

 0.252 0.252 الكويت

 0.001 0.001 س كرييبا

 0.024 0.024 كينيا

 0.047 0.047 التفيا

 0.047 0.047 لبنان

 0.067 0.067 لكسمربغ 

 0.030 0.030 ليبيا

 0.001 0.001 ليبرياي

 0.071 0.071 ليتوانيا
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 0.001 0.001 ليسوتو

 0.017 0.017 مالطة

 0.004 0.004 مايل

 0.341 0.341 ماليزاي

 0.004 0.004 مدغشقر

 0.055 0.055 املغرب 

 1.292 1.292 املكسيك 

 0.002 0.002 مالوي 

 0.004 0.004 ملديف 

 1.172 1.172 العربية السعودية اململكة 

 4.568 4.568 اململكة املتحدة 

 0.005 0.005 منغوليا

 0.002 0.002 موريتانيا

 0.011 0.011 موريشيوس

 0.004 0.004 موزامبيق 

 0.011 0.011 موانكو 

 0.010 0.010 ميامنار 

 0.009 0.009 انميبيا

 0.001 0.001 انورو

 0.754 0.754 النرويج

 0.677 0.677 النمسا

 0.007 0.007 نيبال

 0.002 0.002 النيجر 

 0.250 0.250 نيجرياي

 0.005 0.005 نيكاراغوا

 0.291 0.291 نيوزيلندا 

 0.001 0.001 نيوي 

 0.003 0.003 هاييت
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 0.834 0.834 اهلند  

 0.009 0.009 هندوراس 

 0.206 0.206 هنغاراي 

 1.356 1.356 هولندا 

 22.000 22.000 الوالايت املتحدة األمريكية 

 0.001 0.001 دةوالايت ميكرونيزاي املوح

 8.565 8.565 الياابن

 0.010 0.010 اليمن 

 0.366 0.366 اليوانن

   

 100 100 


