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 املؤمتر
 الدورة الثانية واألربعون

 2021يونيو/حزيران  14-18

 العامة الثاين للجنة االجتماع تقرير 
 

 انتخاب أعضاء اجمللس -ألف
 
 ، النتخاابت اجمللس إىل يوم األربعاءتوصـــــــــــــــي اللجنة العامة أبن جيري متديد املهلة الزمنية لتقدمي الرتشـــــــــــــــيحات  -1

 مساء. 19:00يونيو/حزيران يف متام الساعة  16
 

 حق التصويت -ابء

من الــدول دولــة  25أن إىل ) 2021يونيو/حزيران  14ثنني األول (اإل ايف اجتمــاعهــ، اللجنــة العــامــة أشــــــــــــــــارت -2
 قها يف التصــويت يفحبا ابالحتفاظ هلمبا يســمح بالغ كافية من اشــرتاكاهتا املقررة ســدد ممل ت ألفاملرفق مدرجة يف األعضــاء 

من املادة  4املؤمتر وأوصــت إبعادة حقوق التصــويت إىل تســع دول أعضــاء طلبت أن حتظى مبعاملة خاصــة مبوجب الفقرة 
مجهورية و ومقدونيا الشـــــــمالية وتوفالو  اإلســـــــالميةهورية وإيران ومجتشـــــــاد وكولومبيا وكواب وإكوادور  ، وهي:من الدســـــــتور 3

 .16إىل  12يف الفقرات من وّضحة التغيريات التالية امل احلني،منذ ذلك  وقد طرأت،فنزويال البوليفارية واليمن. 
 
(مجهورية أفريقيا الوســـــطى وجزر القمر وجزر مارشـــــال وســـــاو تومي وبرينســـــييب) أن  أعضـــــاءمل تطلب أربع دول و  -3

 ل مشاركتها يف املؤمتر.مل تسجّ حتظى مبعاملة خاصة و 
 
الدورة (مجهورية الكونغو الدميقراطية وغابون وقريغيزســـــــتان وليرب� وليبيا يف  تشـــــــاركومل تطلب مثاين دول أعضـــــــاء  -4
ة تســـديد املبالغ املســـتحقصـــدد ا بغ أب�تعادة حقوق التصـــويت ومل تبلّ والصـــومال وســـورينام اســـ وال�ت ميكرونيز� املوحدةو 

 .الدفع
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احلد  يفوقا ســـــــددت اآلن مبلغً قد أن إحدى الدول األعضـــــــاء، وهي موزامبيق، إىل  اللجنة العامة أشـــــــارت كما -5
مشـــــــــــــاكل يف حقوق  تواجهعلى قائمة الدول األعضـــــــــــــاء اليت مدرجة مل تعد و الحتفاظ حبق التصـــــــــــــويت لاألدىن املطلوب 

 التصويت.
 
من  4مبعاملة خاصـــــة مبوجب الفقرة  ياأن حتظجري�، مها أنتيغوا وبربودا ونيمن الدول األعضـــــاء، و وطلبت دولتان  -6

إبعادة حقوق  اللجنة العامة وصــــــــــيت). و GC 2021/INF/11و GC 2021/INF/12الوثيقتان ( من الدســــــــــتور 3املادة 
 أنتيغوا وبربودا ونيجري�. كٍل من  التصويت إىل

 
 اممّ جزء تسديد تركمانستان، وهي يف حقوق التصويت،  ا مشاكلحاليً واجه اليت توتقرتح إحدى الدول األعضاء  -7

ن خطة العامة علًما أباللجنة أحاطت و ). GC 2021/INF/6(الوثيقة خطة تقســــــيط وفق  عليها من متأخرات مســــــتحّقة
، اليت أشارت تركمانستان 2020املالية ابلسنة ذات الصلة  ستحقة من االشرتاكاتاملتأخرات املال تشمل تصفية تقسيط ال

 ل.بشكل منفصّ سّددها إىل أ�ا ست
 
املؤمتر مشــــــــروع قرار أبن يعتمد رتكمانســــــــتان ولحقوق التصــــــــويت عادة املؤمتر إبالعامة أبن يقوم وتوصــــــــي اللجنة  -8

 .)ابء املرفقنظر القرار الوارد يف أ(تقسيط خطة اليصادق مبوجبه على 
 

 املبالغ اليت يسددها االحتاد األورويب لتغطية النفقات اإلدارية -جيم
 األخرى الناشئة عن عضويته يف املنظمةوالنفقات 

 من الدستور على أنه: 18من املادة  6تنص الفقرة  -9
من هذه املادة، وإن كان  2" ال يطلب من املنظمة العضــــــــــــو أن تســــــــــــاهم يف امليزانية على النحو الوارد يف الفقرة 

 عليها أن تسدد للمنظمة مبلغاً حيدده املؤمتر لتغطية التكاليف اإلدارية الناشئة عن عضويتها يف املنظمة (...)".
 

، أن تدرس جلنة املالية املنهجية املســتخدمة 1993وقد طلب املؤمتر، يف دورته الســابعة والعشــرين املنعقدة يف عام  -10
الذي يدفعه االحتاد األورويب. وأوصــت جلنة املالية، يف دورهتا الثامنة والســبعني اليت ُعقدت يف شــهر  حلســاب املبلغ املقطوع

، ابعتماد منهجية حدد املؤمتر مبوجبها املبلغ الذي يتوجب على االحتاد األورويب تســــــــديده يف خمتلف 1994أبريل/نيســــــــان 
 الدورات.

 
) والتاســـــعة بعد املائة 2004ها الثامنة بعد املائة (ســـــبتمرب/أيلول يودرســـــت جلنة املالية املنهجية من جديد يف دورت -11

). كما درســـت اللجنة اقرتاًحا بشـــأن منهجية منقحة تقضـــي بتســـوية اشـــرتاكات االحتاد األورويب، يف كل 2005(مايو/أ�ر 
بلد املضـــــــــــيف.  ومبوجب فرتة مالية، حبيث تعكس الز�دات الرمسية يف كلفة املعيشـــــــــــة يف منطقة اســـــــــــتخدام اليورو أو يف ال

املنهجية املنقحة، فإّن الصــيغة املعدلة تتماشــى على حنو أفضــل مع نظام االشــرتاكات اجملزّأة ولن يكون هلا أتثري مادي على 
التســـــــوية كل ســـــــنتني يف اشـــــــرتاكات االحتاد األورويب يف ميزانية املنظمة. وقد وافقت هذه اللجنة على التعديل املقرتح على 

ث أّن ارتفاع معدل الز�دة الرمسية يف كلفة املعيشـــــــة يف منطقة اليورو أو يف البلد املضـــــــيف، ســـــــوف ُيســـــــتخدم املنهجية حي
 لتسوية اشرتاكات االحتاد األورويب يف أي فرتة من الفرتات املالية.
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املقطوع الــذي املبلغ  2019وبتطبيق املنهجيــة اجلــديــدة، حــدد املؤمتر يف دورتــه احلــاديــة واألربعني املنعقــدة يف عــام  -12

 .2021-2020يورو عن فرتة السنتني  583 291يتوّجب على االحتاد األورويب تسديده وقدره 
 

تعديل املبلغ املقطوع تستند إىل استخدام املعدل األعلى للز�دة الرمسية لوبناًء على ما تقّدم، فإّن املنهجية املطبقة  -13
 ضيف. وابستخدام أرقام "وحدة املعلومات التابعة جملّلة اإليكونوميست"يف تكاليف املعيشة يف منطقة اليورو أو يف البلد امل

)EIU ،( ّ1.2يف املائة ويتوقع أن يبلغ  0.3قد بلغ  2020معدل التضــخم يف أســعار االســتهالك يف منطقة اليورو لعام  فإن 
يف املائة. وبلغت أرقام "وحدة املعلومات التابعة جملّلة اإليكونوميســـــت"  0.75، وهبذا يبلغ املتوســـــط 2021يف املائة يف عام 

 0.7، ويتوقع أن يبلغ هذا املؤشـــر 2020املائة يف عام  يف 0.1-إيطاليا، ابلنســـبة إىل مؤشـــر أســـعار االســـتهالك املوحدة يف 
ل التضـــــــخم الذي ينبغي اســـــــتخدامه يف يف املائة. ولذلك، فإّن رقم معد 0.3، وهبذا يبلغ املتوســـــــط 2021يف املائة يف عام 

 يف املائة، وهو األعلى بني الرقمني. وبتطبيق هذا املعدل على االشــــــــــــرتاكات الســــــــــــابقة البالغة 0.75عملية احلســــــــــــاب هو 
 يورو. 587 666يورو، يصبح الرقم اجلديد  583 291

 
على االحتاد األورويب لتغطية املصروفات  وبناًء عليه، توصي اللجنة العامة املؤمتر أبن حيدد املبلغ املقطوع املستحق -14

 .2023-2022فرتة السنتني عن يورو  587 666 اإلدارية وغريها من املصروفات النامجة عن عضويته يف املنظمة عند
 

ويُقرتح، على غرار ما حصـــــــــل يف فرتات الســـــــــنتني الســـــــــابقة، أن يودع املبلغ املســـــــــتحق على االحتاد األورويب يف  -15
 من الالئحة املالية. 7-6اب خاص ينشئه املدير العام مبوجب املادة حساب أمانة أو حس

 

 تعيني الرئيس املستقل للمجلس -دال

 
 يعتمد املؤمتر القرار التايل:  نالعامة أب اللجنة توصي -16

 
 2021القرار .../

 تعيني الرئيس املستقل للمجلس
 

 املؤمتر، إنّ 

بشــــــــأن  9/2009من الالئحة العامة للمنظمة بشــــــــأن الرئيس املســــــــتقل للمجلس والقرار  23املادة  إذ �خذ بعني االعتبار
 1الرئيس املستقل للمجلس؛

 احلاجة إىل احملافظة على االستقاللية واملساءلة اليت خيضع هلا دور الرئيس املستقل للمجلس: إذ يراعيو 

                                                 
 النصوص األساسية، اجلزء الثاين، القسم هاء  1
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 الثالثةيف منصـــــــــــــــب الرئيس املســـــــــــــــتقل للمجلس إىل حني انعقاد الدورة      السيدتعيني  يعلن -1
 )؛2023للمؤمتر (يونيو/حزيران واألربعني 

 أن تكون شروط التعيني اخلاصة مبنصب الرئيس املستقل للمجلس على النحو اآليت: يقرر -2

نــــة املــــاليــــة وجلنــــة يفرتض ابلرئيس أن يكون موجوًدا يف رومــــا خالل مجيع دورات اجمللس واملؤمتر وجل (أ)
 الرب�مج ويتوقع منه بطبيعة احلال أن ميضي ما ال يقل عن ستة إىل مثانية أشهر يف السنة يف روما؛

 ؛دوالرًا أمريكًيا 23 831يُدفع للرئيس بدل سنوي قدره  (ب)
وجوده  [أثناءيف املائة من بدل اإلقامة اليومي العادي املعمول به 140لرئيس بدل يومي يعادل ليدفع  (ج)

 ؛ يف مهام تتعلق أبداء مهامهمن روما ا عندما يكون مسافرً  يف روما و]

 تغطي املنظمة نفقات سفر الرئيس عندما يسافر لتأدية مهامه؛ (د)
[ســـيكون الرئيس، لدى أتديته مهامه، ســـواء أكان ذلك يف روما أو أثناء ســـفره، ملتحًقا كمشـــارك يف  (ه)

) وســــــــــــتتحمل املنظمة كلفة هذا التأمني الطيب مببلغ قيمته BMIPخطة التأمني الطيب األســــــــــــاســــــــــــية (
 دوالرًا أمريكًيا يف السنة؛] 3 336.48اإلمجالية 

 تتاح خدمات األمانة للرئيس ملساعدته على أداء وظائفه؛(و) 

 تتاح للرئيس، عند طلبه، خدمات الرتمجة الفورية، رهًنا بتوافر املوارد؛  (ز)

 إليه الرئيس من مكاتب ومعدات ومستلزمات لتأدية وظائفه؛تتاح للرئيس ما حيتاج  (ح)

تقدم املســــــــاعدة للرئيس لالضــــــــطالع جبميع اإلجراءات اإلدارية من أجل اســــــــتصــــــــدار الواثئق الالزمة  (ط)
 إلقامته يف روما ولسفره من أجل أداء وظائفه. 

   أنه سيتم االتفاق على أساليب تنفيذ هذا القرار من جانب الرئيس ومنظمة األغذية والزراعة. ريقرّ  -3
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 ألفاملرفق 

 2021حزيران /يونيو 15تواجه مشاكل يف حقوق التصويت يف أن  حيتملالدول األعضاء اليت 

 
احلد األدىن للمبلغ الالزم  املتأخرات ابليورو املتأخرات ابلدوالر األمريكي الدولة العضو 

سداده لضمان حق التصويت 
 ابلدوالر األمريكي

 12,069.19 12,984.23 16,241.97 أنتيغوا وبربودا  -1

 15,677.87 9,488.02 14,108.78 مجهورية أفريقيا الوسطى  -2

 34,722.33 37,847.55 33,275.33 تشاد  -3

 663,975.82 1,692,550.15 1,651,266.16 كولومبيا  -4

 240,622.49 3,764.24 246,035.49 جزر القمر  -5

 10,853.62 315,122.16 351,884.61 كواب  -6

 25,644.18 71,903.48 27,069.95 مجهورية الكونغو الدميقراطية  -7

 331,041.37 548,065.90 397,928.27 اإلكوادور  -8

 156,432.67 169,056.84 110,299.55 غابون  -9

 4,961,891.87 2,983,080.34 5,670,724.63 مجهورية إيران اإلسالمية  -10

 41,015.88 3,867.01 56,307.99 قريغيزستان  -11

 7,576.25 6,626.12 9,497.76 ليبري�  -12

 1,715,986.61 1,003,106.72 1,205,729.35 ليبيا  -13

 5,572.69 10,485.40 2,707.00 جزر مارشال  -14

 2,613.57 7,567.19 3,387.89 وال�ت ميكرونيز� املتحدة  -15

 1,189,411.57 1,375,235.46 1,808,272.67 نيجري�  -16

 16,067.84 39,524.42 37,897.93 الشماليةمقدونيا   -17

 261,715.87 32,031.56 230,806.21 ساو تومي وبرينسييب  -18

 411,252.37 32,031.56 380,342.73 الصومال  -19

 50,308.24 40,745.26 55,553.19 سورينام  -20

 1,128,282.63 410,331.07 902,264.12 تركمانستان  -21

 2,296.27 5,646.36 5,414.00 توفالو  -22

 8,994,015.32 5,744,128.35 8,485,826.70 مجهورية فنزويال البوليفارية  -23

 73,158.39 56,463,45 104,344.67 اليمن  -24
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 ابءاملرفق 

 2021./.القرار .

 تركمانستان –تسديد االشرتاكات 

 
 إّن املؤمتر،

 ابتداءً  ســـنوات 10على مدى  2019أن حكومة تركمانســـتان تقدمت ابقرتاح لتصـــفية اشـــرتاكاهتا املتأخرة حىت  إذ يالحظ
، 2021، واشـــرتاكاهتا اجلارية للســـنة احلالية 2020، إضـــافة إىل تســـديد متأخراهتا بشـــكل منفصـــل عن ســـنة 2022من عام 

 .كاتواالشرتاكات الالحقة املستحقة خالل السنة التقوميية لالشرتا 

 :ما يلي ريقرّ 

ــــة، تسدّ  5-5مع مراعاة املادة  )1( ــــرات من اشرتاكات تركمانستان حىت من الالئحة املاليـ ـــــ ــــة 2019د املتأخـ ـــــ ـــــ  البالغـ

 يويو من خالل دفع عشــــــــــــرة أقســــــــــــاط ســــــــــــنوية قيمة كل منها 348 221.28ًيا ودوالرًا أمريك 812 933.28

 .2031وحىت عام  2022يورو اعتبارًا من عام  34 822.13دوالرًا أمريكًيا و 81 293.33

 .2022يناير/كانون الثاين  1د القسط األول يف ويسدّ  )2(

إضـــافة إىل كل  2020يُعّد التســـديد الســـنوي لألقســـاط املشـــار إليها أعاله، وكذلك تســـديد املتأخرات عن ســـنة  )3(
من االشــــــــرتاكات اجلارية خالل الســــــــنة التقوميية لالشــــــــرتاكات املقررة، وأية دفعات مقدمة لصــــــــندوق رأس املال 

 .العامل، مبثابة وفاء تركمانستان ابلتزاماهتا املالية جتاه املنظمة

 .من الالئحة املالية 5-5وتكون األقساط مستحقة الدفع وفقا ألحكام املادة  )4(

 .خطة التقسيط الغية وابطلة مبجّرد التخلف عن دفع قسطني اثنني من األقساطوتُعترب  )5(

 
 2021اعُتمد يف ... يونيو/حزيران 
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