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  من جدول األعمال المؤقت 12البند  
  )Add.1وإضافتها  GC(66)/1(الوثيقة 

 

 النظام األساسيتعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة من 
 

 تقرير من المدير العام 
  
الصـادر أثناء دورته  GC(43)/RES/8وافق المؤتمر العام، في القرار   1999تشـرين األول/أكتوبر    1في   -1

ــاســـــي. ة األســـ اـل ام الوـك ة عشـــــرة من نـظ ادة الرابـع دـيل الفقرة ألف من الـم ة واألربعين، على تـع الـث ة الـث ادـي  الـع

 GC(48)/INF/8أـحاـلت األـماـنة إلى المؤتمر الـعام، في دورـته الـعادـية الـثامـنة واألربعين، الوثيـقة    2004 ـعام  وفي
                                                  ً            ز في قبول الدول األعضـــــاء لـهذا التـعديل والـتأكـيد مـجددا  على مزايا  الطالع الدول األعضـــــاء على التـقدم المحر

 الميزنة الثنائية السنوات.

، GC(52)/DEC/9، وGC(51)/DEC/14، وGC(50)/DEC/11، وGC(49)/DEC/13وبمقتضــى المقررات    -2
وGC(53)/DEC/11و  ،GC(54)/DEC/11و  ،GC(55)/DEC/10و  ،GC(56)/DEC/9،  وGC(57)/DEC/10 ،
وGC(58)/DEC/9و  ،GC(59)/DEC/10و  ،GC(60)/DEC/10و  ،GC(61)/DEC/10و  ،GC(62)/DEC/10 ،
َّ                                       ، فإن  "المؤتمر العام [يـــــ]شجع و[يـــــ]حث الدول  GC(65)/DEC/11، وGC(64)/DEC/10، وGC(63)/DEC/11و      

ّ                                          األعضـاء التي لم تود ع بعد  صـك  قبول لهذا التعديل على القيام بذلك في أقر    ُ      ِ ب وقت ممكن، من أجل االسـتفادة من                   
  مزايا الميزنة الثنائية السنوات".

                              ً               ُ                                                   وفي ـسياق القيود المفروضة حاليا  على الموارد، ي سترعى انتباه الدول األعضاء إلى كون العملية الراهنة    -3
موارد    العتماد الميزانيات الـسنوية تـستنزف موارد ـضخمة من األمانة ومن الدول األعـضاء على حد ـسواء، وهي

   يمكن استخدامها على نحو آخر.

                                                                       ُّ                       والغرض من هذه الوثيقة هو تقديم تقرير مستوفى إلى الدول األعضاء عن التقد م المحرز في هذا الصدد.   -4

       ُّ                              التقد م المحرز نحو بدء نفاذ التعديل

َ  ُ     األســـاســـي، أن يقبل التعديل  ث لثا  ‘ من المادة الثامنة عشـــرة من النظام  2          ً                      يلزم، وفقا  للفقرة الفرعية جيم ’  -5                        
ومنذ   دولة حتى تاريخ صــــدور هذه الوثيقة) لكي يدخل حيز النفاذ.  117جميع الدول األعضــــاء في الوكالة (أي 

             َّ                                                                                           التقرير المـقد م إلى المؤتمر الـعام في دورـته الـعادـية األخيرة، أبلـغت الحكوـمة الوديـعة الوـكاـلة بقبول دوـلة عضـــــو  
ً                                                  بناء  على ذلك، يكون عدد الدول األعضاء التي قبلت التعديل و واحدة لهذا التعديل.   دولة. 61    

ا للتـعدـيل حتى    -6 اـلدول التي أخطرت الحكوـمة  الوديـعة  الوـكاـلة  بقبولـه َ                      وت ر د  ملحـقة  ضـــــمن المرفق ـقائـمة ـب         ُ         ُ                                            ً       ُ ِ َ  
  .2022حزيران/يونيه  24
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 قبول تعديل الفقرة ألف من المادة الرابعة عشرة 
  من نظام الوكالة األساسي

  
  (حسبما أفادت به الحكومة الوديعة) 

 
 2022حزيران/يونيه  24حتى 

 
 تاريخ القبول                    الدولة العضو

  

  2002أيار/مايو  29                  األرجنتين -1

  2004تشرين األول/أكتوبر  14                    إسبانيا -2

  2014تشرين األول/أكتوبر  7                    أستراليا -3

  2009تشرين الثاني/نوفمبر  17                    إستونيا -4

  2016نيسان/أبريل  26                    إكوادور -5

 2008أيلول/سبتمبر  26                    ألبانيا -6

  2001أيلول/سبتمبر  20                    ألمانيا -7

  2003شباط/فبراير  12                    أوكرانيا -8

  2001تشرين األول/أكتوبر  22            )اإلسالمية-(جمهوريةإيران  -9

  2000تشرين الثاني/نوفمبر  29                    آيرلندا -10

  2007نيسان/أبريل  4                    آيسلندا -11

  2002كانون األول/ديسمبر  3                    إيطاليا -12

  2000حزيران/يونيه  20                    باكستان -13

  2007تشرين الثاني/نوفمبر  29                    البرازيل -14

  2013تشرين األول/أكتوبر  10                    البرتغال -15

  2022كانون الثاني/يناير  28                    بلجيكا -16

  2003تموز/يوليه  17                    بلغاريا -17

  2013أيلول/سبتمبر  16                  والهرسكالبوسنة  -18

  2001كانون األول/ديسمبر  20                    بولندا -19

  2004تشرين األول/أكتوبر  14                    بيرو -20

  2001آذار/مارس  16                  بيالروس -21

  2006كانون الثاني/يناير  11                    تركيا -22

  2006آب/أغسطس  10                    تونس -23

  2001ونيه حزيران/ي 13                    الجزائر -24

  2002نيسان/أبريل  9              الجمهورية التشيكية -25

  2010شباط/فبراير  3            الجمهورية العربية السورية -26

  2000شباط/فبراير  11                  جمهورية كوريا -27
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  2014كانون الثاني/يناير  3                  جمهورية مولدوفا -28

  2011أيلول/سبتمبر  15                  جنوب أفريقيا -29

  2010آب/أغسطس  17                    الدانمرك -30

  2001حزيران/يونيه  26                    رومانيا -31

  2018حزيران/يونيه  25                  سان مارينو -32

  2002تشرين األول/أكتوبر  29                    سلوفاكيا -33

  2000نيسان/أبريل  3                    سلوفينيا -34

  2001تموز/يوليه  13                    السويد -35

  2000آب/أغسطس  24                    سويسرا -36

  2005كانون األول/ديسمبر  6                    سيشيل -37

  2001أيار/مايو  2                    فرنسا -38

  2000حزيران/يونيه  14                    فنلندا -39

  2012شباط/فبراير  9                    قبرص -40

  2019شباط/فبراير  25                  كازاخستان -41

  2001شباط/فبراير  2                  الكرسي الرسولي -42

  2000الثاني/نوفمبر تشرين  3                    كرواتيا -43

  2000أيلول/سبتمبر  15                    كندا -44

  2014آب/أغسطس  7                    كولومبيا -45

  2007نيسان/أبريل  2                    كينيا -46

  2004كانون األول/ديسمبر  8                    التفيا -47

  2001نيسان/أبريل  2                  لختنشتاين -48

  2001أيلول/سبتمبر  14                  لكسمبرغ -49

  2001كانون األول/ديسمبر  6                    ليتوانيا -50

  1999كانون األول/ديسمبر  30                    مالطة -51

  2012كانون الثاني/يناير  11                    المكسيك -52

   2001كانون الثاني/يناير  2      المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية -53

  2001نيسان/أبريل  11                    موناكو -54

  2001و أيار/ماي 7                    ميانمار -55

  2007كانون الثاني/يناير  9                    النرويج -56

  2006تشرين الثاني/نوفمبر  3                    النمسا -57

  2004تشرين األول/أكتوبر  18                    هنغاريا -58

  2002آذار/مارس  12                    هولندا -59

  2004حزيران/يونيه  29                    اليابان -60

  2001حزيران/يونيه  15                    اليونان -61

  
  


