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 موجزال

   من  7-27ا للمادة ا طبق  لجنة المالية التخاذ اإلجراء الذي تراه مناسب   علىهذه الوثيقة  عرضت
الالئحة العامة التي تنص على أن "تساعد لجنة المالية المجلس في الرقابة على اإلدارة المالية 

 وتتولى بصفة خاصة المهمة التالية:( المنظمةمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )ل
مداومة بحث جدول االشتراكات وتقديم التوصيات للمجلس بشأن أي تعديل لهذا  )ي(
 ؛الجدول"
  في  مع االختالفاألمم المتحدة بعد تعديله ليتماشى  األنصبة المقررة فيجدول  المنظمةتتبع

مباشرة من جدول  2025-2024للفترة  المنظمة. وي ستمدّ جدول االشتراكات في المنظمةعضوية 
 .2023الساري المفعول خالل سنة األمم المتحدة األنصبة المقررة في 

 
 

 من لجنة المالية المطلوبةالتوجيهات 

 جدول االشتراكات للفترة الخاص بلمجلس بالقرار أن ترفع توصية إلى الجنة المالية  يطلب من
 الوارد 2024-2025

 إقراره.من أجل إلحالته إلى المؤتمر تمهيدا  ي هذه الوثيقة، ف

 مشورةمسودة ال

 إّن اللجنة

 الوارد في الوثيقة  2025-2024جدول االشتراكات المقترح للفترة المالية  استعرضت وأقّرت
FC 195/5؛ 

 2024منظمة للفترة الإلى المجلس مشروع القرار لكي يعتمد المؤتمر جدول اشتراكات  أحالتو-
2025. 
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 مقدمة

من  7-27لجنة المالية التخاذ اإلجراء الذي تراه مناسبا  طبقا  للمادة على الوثيقة ت عرض هذه  -1
الالئحة العامة التي تنص على أن "تساعد لجنة المالية المجلس في الرقابة على اإلدارة المالية للمنظمة 

 وأن تتولى بصفة خاصة المهمة التالية:

مداومة بحث جدول االشتراكات وتقديم التوصيات للمجلس بشأن أي تعديل لهذا  )ي(
 ".الجدول

ا مباشرة من على أن يكون جدول االشتراكات مستمد   1955قد درجت منذ عام  المنظمةوكانت  -2
األمم المتحدة، وذلك عندما أصدر المؤتمر في دورته الثامنة )نوفمبر/تشرين  األنصبة المقررة فيجدول 
 ( القرار التالي:1955الثاني 

 42/55القرار 

 المؤتمر إنّ 

بتقرير جماعة العمل الخاص بجدول االشتتتتتراكات وبتوصتتتتيات الدورة الحادية  ابعد أن أخذ علم  
 والعشرين للمجلس؛

أن لجنة االشتتتتتتتراكات في األمم المتحدة هي الجهاه المؤهل أكثر من غيره لتقييم قدرة  وإذ يرى
الحكومات األعضتتتتتتتاء على الدفع، وكذلك كافة االعتبارات األخرى التي تدخل في حستتتتتتتا  جدول 

 ات متواهن؛اشتراك

 المجلس؛ ةتوصي يعتمد

مستتتتمدا مباشتتترة من جدول اشتتتتراكات  في المستتتتقبل المنظمةأن يكون جدول اشتتتتراكات  يقرر
لسنتين خالل اق هذا الجدول األمم المتحدة المعمول به في السنة التقويمية التي يعقد فيها المؤتمر، ويطبّ 

 الماليتين التاليتين.

 ( من لجنة المالية أن:1973دورته السابعة عشرة )نوفمبر/تشرين الثاني  فيوقد طلب المؤتمر  -3

"تقدم تقريرا إلى المجلس، يتولى المؤتمر دراسته في دورته الثامنة عشرة، ويناقش على أساسه 
مستمدا من جدول  المنظمةما إذا كان يجب االستمرار في أن يكون جدول اشتراكات 

 االشتراكات المعمول به في األمم المتحدة".

(، "الدراسة 1975وبعد أن استعرض المؤتمر في الدورة الثامنة عشرة )نوفمبر/تشرين الثاني  -4
اللجنة، خلص إلى أنه من المناسب االستمرار في أن يكون  أجرتهاالبالغة الدقة والتفصيل" التي 

 مباشرة من جدول األمم المتحدة لألنصبة المقررة. مستمدا المنظمةجدول اشتراكات 

عدد (، تحفظات 1983دورته الثانية والعشرين )نوفمبر/تشرين الثاني  فيوالحظ المؤتمر،  -5
على أساسها، إال أنه ألمم المتحدة األنصبة المقررة لاألعضاء بشأن المعايير التي وضع جدول  من

(، بأن لجنة االشتراكات 1983والثمانين )يونيو/حزيران  اتفق مع وجهة نظر المجلس في دورته الثالثة
في األمم المتحدة هي الجهاه المؤهل أكثر من غيره لتقييم القدرة الحقيقية للدول األعضاء على الدفع. 

 المنظمةبأن يستمد جدول المتبع مع مالحظات المجلس بأن التحول عن التقليد كذلك اتفق المؤتمر و
 ،مباشرة من جدول األمم المتحدة سيؤدي إلى اهدواجية مع عمل لجنة االشتراكات في األمم المتحدة
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األجهزة الرئاسية  دفع، وسيككلّ  وستترتب عنه نتائج غير مرغو  فيها في منظومة األمم المتحدة
 .مجد   بديل إيجادإلى تكريس قدر مفرط من الوقت لهذه المسألة اإلدارية في سبيل  المنظمةفي 

ا لما تقدم ، وهو، طبق  2025و 2024عامي لالمقترح لمنظمة ااشتراكات جدول  هومرفق طي -6
 2023و 2022ألمم المتحدة المطبق في األعوام األنصبة المقررة لذكره، مستمد مباشرة من جدول 

ديسمبر/كانون األول  24الصادر في  76/238قرارها رقم موجب الجمعية العامة ب كما حددته 2024و
2021.  

غير األعضاء األمم المتحدة في ألعضاء لمجموع معدالت اشتراكات األمم المتحدة  ويتجاوه -7
عضاء في األمم غير األ المنظمةفي معدالت اشتراكات األمم المتحدة لألعضاء  مجموع المنظمةفي 

، باستثناء تلك التي المنظمةمعدل اشتراكات األمم المتحدة لكل دولة عضو في  هيادة. وعليه، المتحدة
ا على التوصل إلى جدول اشتراكات للمنظمة حرص   بالتناسبتطبق عليها المعدالت الدنيا والقصوى، 
 يبلغ مجموعه مائة في المائة كاملة.

جدول  عتمد المؤتمرلكي يبمشروع القرار التالي  ترفع توصيةيطلب من لجنة المالية أن و -8
 .2025-2024للفترة  المنظمةاشتراكات 

 

 مشروع قرار المؤتمر
 

 2025-2024جدول االشتراكات للفترة 
 

 ،المؤتمر إنّ 

 بعد المائة للمجلس؛ الثانية والسبعينبتوصيات الدورة  ابعد أن أخذ علم  

، كما في السابق، اتباع جدول األنصبة المقررة لألمم المتحدة مع المنظمةأنه يتعين على  إذ يؤكد
 ؛المنظمةتعديله بما يتناسب واختالف العضوية في 

األنصبة مباشرة من جدول  5202-4202ستمد جدول اشتراكات المنظمة للفترة ي   أن يقرر -1
 ؛2023 عامخالل  المعتمد ألمم المتحدةالمقررة ل

 .5220و 4202عامي  ي عمل به خالل لكي بهذا التقرير الملحق الوارد فيالجدول  يعتمد -2
 
 

 (2023 تموهيو/ليو   اعتمد في )
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 الملحق
 

 2025-2024 جدول االشتراكات المقترح للفترة

 (ألغراض المقارنة 2023-2022 )يرد جدول االشتراكات للفترة

 
  2الجدول الفعلي  1الجدول المقترح

 2023-2022 2025-2024 الدول األعضاء

 2.405 1.866 االتحاد الروسي

 0.010 0.010 إثيوبيا

 0.049 0.030 أذربيجان

 0.915 0.719 األرجنتين

 0.021 0.022 األردن

 0.007 0.007 أرمينيا

 0.001 0.001 إريتريا

 2.146 2.134 إسبانيا

 2.210 2.111 أستراليا

 0.039 0.044 إستونيا

 0.490 0.561 إسرائيل

 0.002 0.002 إسواتيني

 0.007 0.006 أفغانستان

 0.080 0.077 إكوادور

 0.008 0.008 ألبانيا

 6.091 6.112 ألمانيا

 0.616 0.635 اإلمارات العربية المتحدة

 0.002 0.002 أنتيغوا وباربودا

 0.005 0.005 أندورا

 0.543 0.549 إندونيسيا

 0.010 0.010 أنغوال

 0.087 0.092 أوروغواي

 0.032 0.027 أوهبكستان

 0.008 0.010 أوغندا

 0.057 0.056 أوكرانيا

 0.371 0.439 آيرلندا

 0.028 0.036 آيسلندا

 3.308 3.190 إيطاليا

                                                      
كما اعتمدته الجمعية العامة بموجب القرار  2024-2022استمدّ مباشرة من جدول األمم المتحدة لألنصبة المقررة للفترة  1
 .2021ديسمبر/كانون األول  24الصادر بتاريخ  76/238

كما اعتمدته الجمعية العامة بموجب القرار  2021-2019استمدّ مباشرة من جدول األمم المتحدة لألنصبة المقررة للفترة  2
 .2018ديسمبر/كانون األول  22الصادر بتاريخ  73/271
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 0.010 0.010 بابوا غينيا الجديدة

 0.016 0.026 باراغواي

 0.115 0.114 باكستان

 0.001 0.001 باالو

 0.050 0.054 البحرين

 2.949 2.013 البراهيل

 0.007 0.008 بربادوس

 0.350 0.353 البرتغال

 0.025 0.021 بروني دار السالم

 0.821 0.828 بلجيكا

 0.046 0.056 بلغاريا

 0.001 0.001 بليز

 0.010 0.010 بنغالديش

 0.045 0.090 بنما

 0.003 0.005 بنن

 0.001 0.001 بوتان

 0.014 0.015 بوتسوانا

 0.003 0.004 بوركينا فاسو

 0.001 0.001 بوروندي

 0.012 0.012 البوسنة والهرسك

 0.802 0.837 بولندا

 0.152 0.163 بيرو

 0.049 0.041 بيالروس

 0.307 0.368 تايلند

 0.033 0.034 تركمانستان

 1.371 0.845 تركيا

 0.040 0.037 ترينيداد وتوباغو

 0.004 0.003 تشاد

 0.311 0.340 تشيكيا

 0.002 0.002 توغو

 0.001 0.001 توفالو

 0.025 0.019 تونس

 0.001 0.001 تونغا

 0.002 0.001 تيمور ليشتي

 0.008 0.008 جامايكا

 0.004 0.004 الجبل األسود

 0.138 0.109 الجزائر

 0.018 0.019 جزر البهاما
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 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 جمهورية أفريقيا الوسطى

 0.053 0.067 الجمهورية الدومينيكية

 0.011 0.009 الجمهورية العربية السورية

 0.010 0.010 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 0.398 0.371 جمهورية إيران اإلسالمية

 0.010 0.010 جمهورية تنزانيا المتحدة

 0.728 0.175 جمهورية فنزويال البوليفارية

 2.267 2.574 جمهورية كوريا

 0.006 0.005 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 0.005 0.007 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 0.186 0.139 جمهورية مصر العربية

 0.003 0.005 جمهورية مولدوفا

 0.272 0.244 جنو  أفريقيا

 0.006 0.002 السودانجنو  

 0.008 0.008 جورجيا

 0.001 0.001 جيبوتي

 0.554 0.553 الدانمرك

 0.016 0.019 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 0.001 0.001 دومينيكا

 0.003 0.003 رواندا

 0.198 0.312 رومانيا

 0.009 0.008 هامبيا

 0.005 0.007 همبابوي

 0.001 0.001 ساموا

 0.001 0.001 سان تومي وبرنسيبي

 0.002 0.002 سان مارينو

 0.001 0.001 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 0.001 0.002 سانت كيتس ونيفيس

 0.001 0.002 سانت لوسيا

 0.044 0.045 سري النكا

 0.115 0.111 سلطنة ع مان

 0.012 0.013 السلفادور

 0.153 0.155 سلوفاكيا

 0.076 0.079 سلوفينيا
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 0.485 0.504 سنغافورة

 0.007 0.007 السنغال

 0.010 0.010 السودان

 0.005 0.003 سورينام

 0.906 0.871 السويد

 1.151 1.134 سويسرا

 0.001 0.001 سيراليون

 0.002 0.002 سيشيل

 0.407 0.420 شيلي

 0.028 0.032 صربيا

 0.001 0.001 الصومال

 12.006 15.256 الصين

 0.004 0.003 طاجيكستان

 0.129 0.128 العراق

 0.015 0.013 غابون

 0.001 0.001 غامبيا

 0.015 0.024 غانا

 0.001 0.001 غرينادا

 0.036 0.041 غواتيماال

 0.002 0.004 غيانا

 0.003 0.003 غينيا

 0.016 0.012 غينيا االستوائية

 0.001 0.001 غينيا بيساو

 0.001 0.001 فانواتو

 4.428 4.319 فرنسا

 0.205 0.212 الفلبين

 0.421 0.417 فنلندا

 0.003 0.004 فيجي

 0.077 0.093 فييت نام

 0.036 0.036 قبرص

 0.282 0.269 قطر

 0.002 0.002 قيرغيزستان

 0.001 0.001 كابو فيردي

 0.178 0.133 كاهاخستان

 0.013 0.013 الكاميرون

 0.077 0.091 كرواتيا

 0.006 0.007 كمبوديا

 2.734 2.629 كندا
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 0.080 0.095 كوبا

 0.013 0.022 كوت ديفوار

 0.062 0.069 كوستاريكا

 0.288 0.246 كولومبيا

 0.006 0.005 الكونغو

 0.252 0.234 الكويت

 0.001 0.001 كيريباس

 0.024 0.030 كينيا

 0.047 0.050 التفيا

 0.047 0.036 لبنان

 0.067 0.068 لكسمبرغ

 0.030 0.018 ليبيا

 0.001 0.001 ليبيريا

 0.071 0.077 ليتوانيا

 0.001 0.001 ليسوتو

 0.017 0.019 مالطة

 0.004 0.005 مالي

 0.341 0.348 ماليزيا

 0.004 0.004 مدغشقر

 0.055 0.055 المغر 

 0.007 0.007 مقدونيا الشمالية

 1.292 1.221 المكسيك

 0.002 0.002 مالوي

 0.004 0.004 ملديف

 1.172 1.184 المملكة العربية السعودية

 4.568 4.376 المملكة المتحدة

 0.005 0.004 منغوليا

 0.002 0.002 موريتانيا

 0.011 0.019 موريشيوس

 0.004 0.004 موهامبيق

 0.011 0.011 موناكو

 0.010 0.010 ميانمار

 0.009 0.009 ناميبيا

 0.001 0.001 ناورو

 0.754 0.679 النرويج

 0.677 0.679 النمسا

 0.007 0.010 نيبال

 0.002 0.003 النيجر
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 0.250 0.182 نيجيريا

 0.005 0.005 نيكاراغوا

 0.291 0.309 نيوهيلندا

 0.001 0.001 نيوي

 0.003 0.006 هايتي

 0.834 1.044 الهند

 0.009 0.009 هندوراس

 0.206 0.228 هنغاريا

 1.356 1.377 هولندا

 22.000 22.000 الواليات المتحدة األمريكية

 0.001 0.001 واليات ميكرونيزيا الموحدة

 8.565 8.034 اليابان

 0.010 0.008 اليمن

 0.366 0.325 اليونان

 100.000 100.000 المجموع

 
 


