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 عام توزیع 

 عربي 
 نكلیزيإصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و الخامسة دورة العادیةال
 من جدول األعمال المؤقت ۱۳البند 

 )GC(65)/1(الوثیقة 

 

 تعدیل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي 
 

 تقریر من المدیر العام 

 

الـصادر أثناء دورتھ   GC(43)/RES/8وافق المؤتمر العام، في القرار   ۱۹۹۹تـشرین األول/أكتوبر   ۱في  -۱
وفي عام   العادیة الثالثة واألربعین، على تعدیل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشــرة من نظام الوكالة األســاســي.

ة   ۲۰۰٤ ة واألربعین، الوثیـق امـن ة الـث ادـی ھ الـع ام، في دورـت الـع ة إلى المؤتمر  اـن ت األـم الطالع   GC(48)/INF/8أـحاـل
والتأكید مجدداً على مزایا المیزنة  الدول األعضـــــاء على التقدم المحر ز في قبول الدول األعضـــــاء لھذا التعدیل 

 الثنائیة السنوات.

،  GC(52)/DEC/9، وGC(51)/DEC/14، وGC(50)/DEC/11، وGC(49)/DEC/13وبمقتضــى المقررات   -۲
وGC(53)/DEC/11و  ،GC(54)/DEC/11و  ،GC(55)/DEC/10و  ،GC(56)/DEC/9و  ،GC(57)/DEC/10  ،
وGC(58)/DEC/9و  ،GC(59)/DEC/10و  ،GC(60)/DEC/10و  ،GC(61)/DEC/10و  ،GC(62)/DEC/10  ،
ــ]حث الدول األعضاء التي لم توِدع GC(64)/DEC/10، وGC(63)/DEC/11و ــ]شجع و[یــ ، فإنَّ "المؤتمر العام [یــ

ــتفادة من مزایا ال ــّك قبول لھذا التعدیل على القیام بذلك في أقرب وقت ممكن، من أجل االسـ میزنة الثنائیة  بعدُ صـ
 السنوات".

وفي سیاق القیود المفروضة حالیاً على الموارد، یُسترعى انتباه الدول األعضاء إلى كون العملیة الراھنة   -۳
العتماد المیزانیات الـسنویة تـستنزف موارد ـضخمة من األمانة ومن الدول األعـضاء على حد ـسواء، وھي موارد 

  یمكن استخدامھا على نحو آخر.

 من ھذه الوثیقة ھو تقدیم تقریر مستوفى إلى الدول األعضاء عن التقدُّم المحرز في ھذا الصدد.والغرض   -٤

 التقدُّم المحرز نحو بدء نفاذ التعدیل

ــي، أن یقبل التعدیَل ثُلثا  ۲یلزم، وفقاً للفقرة الفرعیة جیم ’ -٥ ــاسـ ــرة من النظام األسـ ‘ من المادة الثامنة عشـ
ومنذ   دولة حتى تاریخ صـــدور ھذه الوثیقة) لكي یدخل حیز النفاذ.  ۱۱٦الوكالة (أي جمیع الدول األعضـــاء في 

التقریر المـقدَّم إلى المؤتمر الـعام في دورـتھ الـعادـیة األخیرة، أبلـغت الحكوـمةُ الودیـعةُ الوـكاـلةَ ـبأـنھ لم یكن ھـناك أي 
 التي قبلت التعدیل ستین دولة. وبناًء على ذلك، یظل عدد الدول األعضاء دولة عضو إضافیة قبلت التعدیل.

حتى  -٦ دـیل  ا للتـع بقبولـھ الوـكاـلةَ  ةُ  الودیـع التي أخطرت الحكوـمةُ  ة ـباـلدول  ـقائـم ةً ضـــــمن المرفق  وتَِردُ ملحـق
 .۲۰۲۱حزیران/یونیھ   ۹





GC(65)/13 
۱المرفق   
۱الصفحة   

 

  الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرةقبول تعدیل 
 من نظام الوكالة األساسي 

 (حسبما أفادت بھ الحكومة الودیعة) 

 ۲۰۲۱حزیران/یونیھ  ۹حتى  

 
 تاریخ القبول      الدولة العضو

 ۲۰۰۲أیار/مایو   ۲۹        األرجنتین -۱

 ۲۰۰٤تشرین األول/أكتوبر   ۱٤         إسبانیا -۲

 ۲۰۱٤األول/أكتوبر  تشرین  ۷         أسترالیا -۳

 ۲۰۰۹تشرین الثاني/نوفمبر   ۱۷         إستونیا -٤

 ۲۰۱٦نیسان/أبریل   ۲٦         إكوادور -٥

 ۲۰۰۸أیلول/سبتمبر   ۲٦         ألبانیا -٦

 ۲۰۰۱أیلول/سبتمبر   ۲۰         ألمانیا -۷

 ۲۰۰۳شباط/فبرایر   ۱۲         أوكرانیا -۸

 ۲۰۰۱تشرین األول/أكتوبر   ۲۲     )اإلسالمیة -جمھوریة (إیران   -۹

 ۲۰۰۰تشرین الثاني/نوفمبر   ۲۹         اآیرلند -۱۰

 ۲۰۰۷نیسان/أبریل   ٤         آیسلندا -۱۱

 ۲۰۰۲كانون األول/دیسمبر   ۳         إیطالیا -۱۲

 ۲۰۰۰حزیران/یونیھ   ۲۰         باكستان -۱۳

 ۲۰۰۷تشرین الثاني/نوفمبر   ۲۹         البرازیل -۱٤

 ۲۰۱۳تشرین األول/أكتوبر   ۱۰         البرتغال -۱٥

 ۲۰۰۳تموز/یولیھ   ۱۷         بلغاریا -۱٦

 ۲۰۱۳أیلول/سبتمبر   ۱٦        البوسنة والھرسك -۱۷

 ۲۰۰۱كانون األول/دیسمبر   ۲۰         بولندا -۱۸
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۲الصفحة   

 ۲۰۰٤تشرین األول/أكتوبر   ۱٤         بیرو -۱۹

 ۲۰۰۱آذار/مارس   ۱٦        بیالروس   -۲۰

 ۲۰۰٦كانون الثاني/ینایر   ۱۱         تركیا -۲۱

 ۲۰۰٦آب/أغسطس  ۱۰         تونس -۲۲

 ۲۰۰۱ھ  حزیران/یونی ۱۳         الجزائر -۲۳

 ۲۰۰۲نیسان/أبریل   ۹      الجمھوریة التشیكیة -۲٤

 ۲۰۱۰شباط/فبرایر   ۳     الجمھوریة العربیة السوریة -۲٥

 ۲۰۰۰شباط/فبرایر   ۱۱        جمھوریة كوریا -۲٦

 ۲۰۱٤كانون الثاني/ینایر   ۳        جمھوریة مولدوفا -۲۷

 ۲۰۱۱أیلول/سبتمبر   ۱٥        جنوب أفریقیا -۲۸

 ۲۰۱۰آب/أغسطس  ۱۷         الدانمرك -۲۹

 ۲۰۰۱حزیران/یونیھ   ۲٦         رومانیا -۳۰

 ۲۰۱۸حزیران/یونیھ   ۲٥        سان مارینو -۳۱

 ۲۰۰۲تشرین األول/أكتوبر   ۲۹         سلوفاكیا -۳۲

 ۲۰۰۰نیسان/أبریل   ۳         سلوفینیا -۳۳

 ۲۰۰۱تموز/یولیھ   ۱۳         السوید -۳٤

 ۲۰۰۰آب/أغسطس  ۲٤         سویسرا -۳٥

 ۲۰۰٥كانون األول/دیسمبر   ٦         سیشیل -۳٦

 ۲۰۰۱أیار/مایو   ۲         فرنسا -۳۷

 ۲۰۰۰حزیران/یونیھ   ۱٤         فنلندا -۳۸

 ۲۰۱۲شباط/فبرایر   ۹         قبرص -۳۹

 ۲۰۱۹شباط/فبرایر   ۲٥        كازاخستان -٤۰

 ۲۰۰۱شباط/فبرایر   ۲        الكرسي الرسولي -٤۱
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۳الصفحة   

 

 ۲۰۰۰تشرین الثاني/نوفمبر   ۳         كرواتیا -٤۲

 ۲۰۰۰أیلول/سبتمبر   ۱٥         كندا -٤۳

 ۲۰۱٤آب/أغسطس   ۷         كولومبیا -٤٤

 ۲۰۰۷نیسان/أبریل   ۲         كینیا -٤٥

 ۲۰۰٤كانون األول/دیسمبر   ۸         التفیا -٤٦

 ۲۰۰۱نیسان/أبریل   ۲        لختنشتاین -٤۷

 ۲۰۰۱أیلول/سبتمبر   ۱٤        لكسمبرغ -٤۸

 ۲۰۰۱كانون األول/دیسمبر   ٦         لیتوانیا -٤۹

 ۱۹۹۹كانون األول/دیسمبر   ۳۰         مالطة -٥۰

 ۲۰۱۲كانون الثاني/ینایر   ۱۱         المكسیك -٥۱

 ۲۰۰۱كانون الثاني/ینایر   ۲  دا الشمالیةطانیا العظمى وآیرلنلبری  المتحدةالمملكة   -٥۲

 ۲۰۰۱نیسان/أبریل   ۱۱         موناكو -٥۳

 ۲۰۰۱أیار/مایو   ۷         میانمار -٥٤

 ۲۰۰۷كانون الثاني/ینایر   ۹         النرویج -٥٥

 ۲۰۰٦تشرین الثاني/نوفمبر   ۳         النمسا -٥٦

 ۲۰۰٤تشرین األول/أكتوبر   ۱۸         ھنغاریا -٥۷

 ۲۰۰۲آذار/مارس   ۱۲         ھولندا -٥۸

 ۲۰۰٤حزیران/یونیھ   ۲۹         الیابان -٥۹

 ۲۰۰۱حزیران/یونیھ   ۱٥         الیونان -٦۰
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