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 ٢٠٢١أيلول/سبتمبر  ١٩
 

 عام توزيع 
 عربي 

ةنكليزياإلصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستون و الخامسة  دورة العادية ال

  

 

تقرير عن التدابير المتخذة لتيسير سداد المساهمات وتقرير عن حالة  

 الدول األعضاء المشاِركة في خطة للسداد 

 

  المدير العام تقرير من 

 

 الخلفية  -ألف

ــأن  في   -١ ــتين للمؤتمر العام، قدَّمت األمانة تقريراً عن اإلجراءات المتَّخذة بشــ الدورة العادية الرابعة والســ
  .٢٠٢٠استعادة حقوق التصويت في عام 

والغرض من هذه الوثيقة هو تزويد الدول األعضــاء بمعلومات محدَّثة عن اإلجراءات المتَّخذة من جانب    -٢
داد ير ـس جيع وتيـس تين للمؤتمر العام، وتقديم تقرير   األمانة من أجل تـش اهمات منذ الدورة العادية الرابعة والـس المـس

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

  اإلجراءات المتَّخذة  -باء

، بعثت األمانة رسـائل إلى الدول األعضـاء التي ليس لها حق في التصـويت  ٢٠٢١شـباط/فبراير  ١٥في   -٣
ده لكي تســتعيد حقها في التصــويت.٢٠٢١ل عام في الوكالة خال وقد  ، لتُبِلغها بالمبلغ األدنى الذي ســيلزم أن تســّدِ

اسـتُرعي انتباه تلك الدول األعضـاء إلى المادة ذات الصـلة من النظام األسـاسـي للوكالة، وأُشـير إلى إمكانية إبرام 
ــداد. ــاء ا خطة للسـ ــدَّدت خمس دول أعضـ ــائل، سـ ــتجابةً لتلك الرسـ ــتعادة حقها في  واسـ لمبلغ األدنى الالزم السـ

  التصويت.

، تـحثُّ فيـها اـلدول األعضـــــاء على اتـخاذ  ٢٠٢١تموز/يولـيه    ٢وبعـثت األـماـنة برســـــاـئل ـتذكيرـية، في    -٤
إجراءات من أجل اـستعادة حقها في التـصويت؛ ومن ثمة ـسدَّدت دولتان عـضوان المبلغ األدنى المطلوب الـستعادة  

  حقهما في التصويت.
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إلى الدول األعضـاء التي   ٢٠٢١آب/أغسـطس   ٥لت رسـالة تذكيرية نهائية بالبريد اإللكتروني في وأُرسِـ   -٥
داده بمقتضـى الفقرة ألف   ليس لها حق في التصـويت؛ ومن ثمَّ ـسدَّدت ثالث دول أعضـاء المبلغ األدنى المطلوب ـس

  من المادة التاسعة عشرة من النظام االساسي الستعادة حقها في التصويت.

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

 ١ .دولة عضواً ليس لها الحقُّ في التصويت في الوكالة ٢١وحتى تاريخ هذا التقرير، توجد   -٧
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وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوســـطى، وشـــيلي، والكونغو، والجمهورية الدومينيكية، والســـلفادور، واثيوبيا، وفيجي، بربادوس،    ١

  زامبيا.وغابون، وغرينادا، وليبيريا، وليبيا، وسيراليون، والسودان، وترينيداد وتوباغو، وفانواتو، وجمهورية فنزويال البوليفارية، واليمن، و


