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 تقرير عن التدابير المتخذة لتيسير تسديد المساهمات
 لة الدول األعضاء المشاِركة في خطة سدادوتقرير عن حا

 

 تقرير من المدير العام بالنيابة
 
 
  

 الخلفية  -ألف

تين، قدمت األ  -١ أن في دورة المؤتمر العام العادية الثانية والس مانة تقريراً عن اإلجراءات المتخذة بش
  .٢٠١٨استعادة حقوق التصويت في عام 

توفاة عن اإلجراءات المتّخذة من   -٢ اء بمعلومات مس والغرض من هذه الوثيقة هو تزويد الدول األعض
تين للمؤتمر ا ديد المساهمات منذ الدورة العادية الثانية والس لعام، وتقديم جانب األمانة من أجل تشجيع وتيسير تس

  تقرير عن حالة الدول األعضاء المشاِركة في خطة سداد في الوقت الراهن.

  

  اإلجراءات المتّخذة  -باء

ويت في ٢٠١٩آذار/مارس  ٧في   -٣ اء التي ليس لها حق التص ائل إلى الدول األعض ، بعثت األمانة رس
يلزم أن تس٢٠١٩الوكالة خالل عام  ويت. وقد ، لتُبِلغها بالمبلغ األدنى الذي س تعيد حقها في التص ّدده لكي تس

ير إلى إمكانية إبرام  ي للوكالة، وأش اس لة من النظام األس اء إلى المادة ذات الص تُرعي انتباه تلك الدول األعض اس
  خطة سداد. واستجابةً لتلك الرسائل، سدَّدت ثالث دول أعضاء المبلغ األدنى الالزم الستعادة حقها في التصويت.

ائل تذكيرية، في وبعثت األ  -٤ اء على اتخاذ ٢٠١٩تموز/يوليه  ٢مانة برس ، تحّث فيها الدول األعض
إجراءات من أجل استعادة حقها في التصويت؛ ومن ثم سدَّدت ستُّ دول أعضاء المبلغ األدنى المطلوب الستعادة 

  حقها في التصويت.
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  ٢الصفحة 

الة تذكيريّة نهائيّة بالبريد اإللكتروني في   -٥ لت رس طس /آب ٧وأُرِس اء التي  ٢٠١٩أغس إلى الدول األعض
ديده  اء المبلغ األدنى المطلوب تس دَّدت دولة واحدة من الدول األعض ويت؛ ومن ثمَّ س ليس لها حق في التص

 بمقتضى الفقرة ألف من المادة التاسعة عشرة من النظام االساسي الستعادة حقهما في التصويت.

  عضو لديها خطة سداد مبرمة مع الوكالة. وفي الوقت الراهن، ال توجد أيُّ دولة   -٦

نة   -٧ ويت في الوكالة حتى  ٢٠١٨وقد وافق المؤتمر العام المعقود في س تعادة ليبيا حقَّها في التص على اس
نة  رة من النظام ٢٠١٩بدء انعقاد المؤتمر العام في س عة عش . وعمالً بالفقرة الفرعية ألف من المادة التاس

ي، والتي تنصُّ ع اس نة األس ديده قبل بدء انعقاد المؤتمر العام في س تراط تلقي المبلغ األدنى المطلوب تس لى اش
  ، فإنَّ ليبيا ليس لها الحقُّ في التصويت. ٢٠١٩

  ١دولة عضواً ليس لها الحقُّ في التصويت في الوكالة. ١٣وحتى تاريخ هذا التقرير، توجد   -٨

  

 
يراليون وجمهورية فنزويال البوليفارية والجمهورية الدومينيكية وبوروندي و ١ نغال وس كونغو الكاميرون وكولومبيا والغابون والس
  .اليمنموريتانيا وليبيريا وليبيا وو


