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تقریر عن التدابیر المتخذة لتیسیر سداد المساھمات وتقریر عن حالة  
 الدول األعضاء المشاِركة في خطة للسداد

 تقریر من المدیر العام

 

 الخلفیة   -ألف

ــأن  في  -1 ــتین للمؤتمر العام، قدَّمت األمانة تقریراً عن اإلجراءات المتَّخذة بش ــة والس الدورة العادیة الخامس
 .2021استعادة حقوق التصویت في عام 

من ھذه الوثیقة ھو تزوید الدول األعضــاء بمعلومات محدَّثة عن اإلجراءات المتَّخذة من جانب  والغرض  -2
األمانة من أجل تـشجیع وتیـسیر ـسداد المـساھمات منذ الدورة العادیة الخامـسة والـستین للمؤتمر العام، وتقدیم تقریر  

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

 

 جراءات المتَّخذةاإل  -باء
، بعثت األمانة رسـائل إلى الدول األعضـاء التي لیس لھا حق في التصـویت  2022شـباط/فبرایر   17في  -3

ده لكي تســتعید حقھا في التصــویت.2022في الوكالة خالل عام  وقد   ، لتُبِلغھا بالمبلغ األدنى الذي ســیلزم أن تســّدِ
اسـتُرعي انتباه تلك الدول األعضـاء إلى المادة ذات الصـلة من النظام األسـاسـي للوكالة، وأُشـیر إلى إمكانیة إبرام  

 واستجابةً لتلك الرسائل، سدَّدت تسع دول أعضاء المبلغ األدنى الالزم الستعادة حقھا في التصویت. خطة للسداد.

ــاـئل ـتذكیرـیة، في   -4 ھ    4وبعـثت األـماـنة برســـ اذ  2022تموز/یولـی ا اـلدول األعضـــــاء على اتـّخ ، تـحّث فیـھ
إجراءات من أجل استعادة حقوقھا في التصویت.
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لت رسـالة تذكیریة نھائیة بالبرید اإللكتروني في  -5 إلى الدول األعضـاء التي    2022آب/أغسـطس   8وأُرسـِ
مقتـضى الفقرة ألف  لیس لھا حق في التـصویت؛ ومن ثمَّ ـسدَّدت خمس دول أعـضاء المبلغ األدنى المطلوب ـسداده ب

 من المادة التاسعة عشرة من النظام االساسي الستعادة حقھا في التصویت.

  وفي الوقت الراھن، ال توجد أيُّ دولة عضو لدیھا خطة سداد مبرمة مع الوكالة. -6

ــنة   -7 ــتعادة لیبیا حقِّھا في التصــویت في الوكالة حتى   2021وقد وافق المؤتمر العام المعقود في س على اس
وعمالً ـبالفقرة الفرعـیة ألف من الـمادة الـتاســــــعة عشـــــرة من النـظام   .2022انعـقاد المؤتمر الـعام في ســــــنة  ـبدء  

، فقد اســتعادت  2022األســاســي، ومَع تلقي المبلغ األدنى المطلوب تســدیده قبل بدء انعقاد المؤتمر العام في ســنة  
 .2022لیبیا حقَّھا في التصویت لعام 

 دولة عضواً لیس لھا الحقُّ في التصویت في الوكالة.  201وجد  وحتى تاریخ ھذا التقریر، ت -8
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 . الیمنلیسوتو وا ولیبیری كونغو و الو
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