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MO022/A 

A 

 

 املؤمتر
 

 الدورة التاسعة والثالثون

 5132يونيو/حزيران  31-6روما، 

 للجنة العامة  الثالثتقرير االجتماع 

 

 حقوق التصويت -أواًل

 

م   ال لول األعء ا      11 فختل   ( 1015يونيو/حزيران  6اللجنة العامة يف اجتماعها األول )السبت،  الحظت -1

لتصويت يف املؤمتر. ومن   لل ا ا       ها يف اباالحتفاظ حبقهلا املقررة مبا يسمح  هااشرتاكاتمبالغ كافية م   ع  تسليل

 .6إىل  1 م  التغيريات التالية املفصلة يف الفقرات طرأت

 

 وجن  وا الس  ولان( ب  لف  مبل  غ ك  ا ح الا  تعالة حقهم  ا ناألعء  ا  )ج  زر ا  ليماال  لول قام  ت لولت  ان م     -1

 يف التصويت.

 

 يف املؤمتر. المعاملة خاصة، ومل تسج( أنتيغوا وباربولا) عءا اثنتان م  اللول األمل تطلب و -3

 

  ( اا تعالة حق وا التص ويت   وتركمانس تان غرين الا  ش اركان يف ال لورة )  ت عء ا  اثنتان م  ال لول األ طلب تومل  -4

بنشاط م  وفلي ه ي  البللي  إال أن   حت ا ا ن مل ي رل     توكانت األمانة قل تابع ختطرا بأن عملية اللف  جارية. ومل

والحظت اللجنة أن غرينالا وتركمانس تان ق ل فق لتا فعلي ا     أي طلب إلعالة حقوا التصويت م  غرينالا أو تركمانستان. 

 .حقوقهما يف التصويت

 

 هل ا  حوالس ما للا تور  م   ا  4-3مبوجب امل الة   ةعءا  أن ظحظا مبعاملة خاصاأل م  اللول مخس وقل طلبت -5

 بالتصويت وهي:
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 الناجت ة م      الص عبة  إىل الظ رو  االقتص الية   حالته ا اليت تع زو   أيار/مايو 10 املؤرخة يف راالةال – أوكرانيا

 (GC 2015/INF/3 )الوثيقة العمليات العسكرية األجنبية

  لص   عبةاإىل الظ   رو  االقتص   الية  حالته   اال   يت تع   زو  مايو/أي   ار 30 يف املؤرخ   ةالرا   الة  -الص   ومال 

 (GC 2015/INF/5 )الوثيقة

  الظ  رو  االقتص  الية الص  عبة  إىل  حالته  اال  يت تع  زو   مايو/أي  ار 12 يف املؤرخ  ة الرا  الة –طاجيكس  تان 

 (GC 2015/INF/6)الوثيقة 

  إىل الظ رو  االقتص الية الكلي  ة الص عبة     حالته ا ال يت تع زو    مايو/أي ار  12 يفاملؤرخ ة  الرا الة   - جزر القم ر 

 (GC 2015/INF/7 )الوثيقة

 االا تقرار السياا ي   ع ل  إىل  حالته ا ال يت تع زو    يوني و/حزيران  8 املؤرخ ة يف  راالةال اان تومي وبرينسييب 

 (GC 2015/INF/8)الوثيقة 

 

 ،ت ومي وبرينس ييب   نا ا مشاكل يف التصويت، وهما م   حاليًا تعانيان اللتاناألعءا   اللولن م  تااثن قرتحتو -6

 اشرتاكاتها املتأخرةوإثر تقليم طاجيكستان اقرتاحها بلف   وفق خطط تقسيط. اشرتاكاتها املتأخرةتسليل  ،وطاجيكستان

كجز  م  املت أخرات. و  بالت الي تع ليل خط ة التقس يط      أمريكيًا لوالرا  11 581وفق خطة تقسيط، قامت بلف  مبلغ 

توص ي  . ول  لا  اخلاصة بطاجيكستان اليت متت املوافقة عليها لتعكس املتأخرات م  االشرتاكات بع ل لف   ه  ا املبل غ    

 .(املرفق جيماملرفق با  ويف  )انظر القرار التصويتيف حقوقها  هل ه اللول األعءا  اللجنة بأن يعيل املؤمتر

 

اللجنة العامة بإع الة   توصي ،علا حلة اخلمسة لتماااتاال م تقييم كل م  أجل بعل ااتخلا  ه ه املعايري و -7

 ط  يت تقس  يطخب تق لمتا وطاجيكس تان الل  ت    ،مخس ة لول أعء  ا  ه ي ا  ان ت ومي وبرينس  ييب   حق وا التص  ويت إىل  

النظر بشكل خاص يف حالتها مبوجب امل الة  طلبت قل مر والصومال وأوكرانيا اليت كانت ، وجزر الُقاالشرتاكات املتأخرة

اش رتاكات   ل ليها تك ون   سألة ال لول األعء ا  ال يت   م بإحالةعلا للا، توصي اللجنة العامة وعالوة م  اللاتور.  3-4

 نة املالية خالل انوات انعقال املؤمتر.إىل لورة الربي  للج ،فقلان حقوا التصويت لرجةمتأخرة إىل 

 

خطة تقس يط   تأقر 1002رت اللجنة العامة بأن اللورة السالاة والثالث  للمؤمتر يف عا  وعالوة علا للا لك  -8

لوالر م   خ الل لف   ا تة أقس اط       1 112 313.08جلورجيا لتصفية جز  م  اشرتاكاتها املتأخرة البالغة ما جمموع  

م  إخء ا  الرص يل املتبق ي م   املت أخرات       1015إىل  1010لوالر م  عا   111 231.31انوية يبلغ كل قسط منها 

 .(1/1002ر)القرا 1015إلعالة النظر وإعالة اجللولة يف عا  

 

، إىل جانب كل م  ُأعلمت اللجنة العامة بأن حكومة جورجيا قامت بلف  األقساط السنوية املشار إليها أعالهو -2

، وأوفت ب لا بااللتزامات املالية جلورجيا جت اه املنظم ة.   لالشرتاكات املقررة اشرتاكاتها اجلارية خالل السنة التقوميية

 لف   الرص يل املتبق ي م   املت أخرات البالغ ة       1015 أبريل/نيس ان  15وقل طلبت جورجي ا بواا طة را التها املؤرخ ة     

 1012إىل ع ا    1016م   ع ا     111 231.31م  خالل لف  أربعة أقساط انوية يبلغ كل منه ا   486 212.11
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(GC 2015/INF/2         وتوصي اللجنة بأن يعتمل املؤمتر مشرو  ق رار يؤي ل خط ة التقس يط املقلم ة م   قب ل جورجي ا .)

 (لال رفقامل)

 

 .1015يونيو/حزيران  11 اعتبارا م حقوا التصويت  يفمشاكل م  تعاني  قل األعءا  اليت باللولقائمة  :املرفق ألف

 للمجلس املستقل الرئيس تعيني -نيًاثا

 

 توصي اللجنة العامة بأن يعتمل املؤمتر القرار التالي: -10

 

 5132/____القرار 

 تعيني الرئيس املستقل للمجلس
 

 إن املؤمتر،
 

خبص وص   2/1002م  الالئحة العامة للمنظمة اخلاص ة ب الرئيس املس تقل والق رار      13املالة  إذ يأخذ يف احلسبان

 ؛1الرئيس املستقل للمجلس
 

ضرورة احملافظة علا ااتقاللي ة لور ال رئيس املس تقل للمجل س وإمكاني  ة مس ا لت  ع   ه  ا         وإذ يضع يف االعتبار

 اللور:
 

 للم    ؤمتر األربع     حت    ا ال    لورة للمجل    س  مس    تقاًل رئيس    ًا -------تع    ي   يعلنننن  -1

 (؛1012 يونيو/حزيران)
 

 التالي:منصب الرئيس املستقل للمجلس علا النحو يف  أن تكون شروط التعي  يقرر -1
 

 ةجلن  وامل ؤمتر  يتعي   علا رئيس اجمللس أن يكون موج ولًا يف روم ا يف عي   لورات اجملل س و     )أ(

ا تة إىل ااني ة أش هر يف     ب وُيفرتض في ، يف العالة، التواجل مللة ترتاوح  املاليةجلنة الربنامج و

 ؛روما انويًا
 

 ؛ًاأمريكي ًالوالر 13 831 قلره ًاانوي رئيس اجمللس بلاًلتقاضا ي )ا(
 

يف املائ ة م   ب لل اإلعاش ة الي ومي الع الي        140يع الل   يومي إعاشةبلل لف  لرئيس اجمللس ُي )ج(

 ؛ وظائف بألا   مرتبطةيف مها  افره  املعمول ب  عنلما يكون يف روما أو عنل
 

 ؛مرتبطة بوظائف لتألية مها   هفراعنل الرئيس تغطي املنظمة نفقات افر  )ل(
 

                                                 
 النصوص األاااية، اجمللل الثاني، القسم ها   1
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يف  مس جالً ، ا وا  يف روم ا أو عن ل الس فر،     املرتبطة بوظائف ها  املرئيس اجمللس عنل ألا   كوني )ه (

ه  ه مب ا يص ل     ص حي األاااي وتتحمل املنظمة تك اليف تغطي ة الت أم  ال    الصحيالتأم   نظا 

 ؛يف السنةأمريكيًا  لوالرًا 3 336 48جمموع  إىل 
 

 وظيفت ؛املرتبطة بها  اململساعلت  علا ألا   األمانةخلمات تقل  لرئيس اجمللس  )و(
 

 علا طلب ، خلمات الرتعة الفوري ة رهنًا بتوافر املوارل؛ تتاح للرئيس، بناً  )ز(
 

 نصب ؛املرتبطة مبها  امللا  إليها ألتتاح للرئيس املكاتب واملعلات اليت حيتاج  )ح(
 

 املس تنلات الضطال  باإلجرا ات اإللاري ة الءروري ة للحصول عل ا  لتقل  لرئيس اجمللس املساعلة  )ط(

 وظيفت .املرتبطة بها  املقامت  يف روما وافره أللا  الالزمة إل

 

 باالتفاا ب  رئيس اجمللس ومنظمة األغ ية والزراعة. يتم تنفي  ه ا القرارأن  يقرر -3

 

 (1015 يونيو/حزيران ___ اعتمل يف)
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 ألفاملرفق 

 5132يونيو/حزيران  33يف حقوق التصويت يف  مشاكلالدول األعضاء اليت قد تواجه بقائمة 

 
 جمموع املتأخرات الدولة العضو 

 بالدوالر األمريكي

 جمموع املتأخرات

 باليورو

 احلد األدنى

 سدادها الواجبللمبالغ 

 لضمان حق التصويت )بالدوالر األمريكي(

 أنتيغوا وباربولا -1
$ 260,291.98 € 44,842.91 $ 297,969.04 

 جزر القمر -1
$ 134,366.64 € 3,814.26 $ 129,293.14 

 لومينيكا -3
$ 11,841.22 € 9,897.95 $ 15,145.96 

 1,783.30 $ 3,814.26 € 6,856.80 $ غرينالا -4

 اان تومي وبرينسييب -5
$ 214,630.44 € 20,636.23 $ 231,345.03 

 الصومال -6
$ 364,166.96 € 20,636.23 $ 380,881.55 

 طاجيكستان -2
$ 37,618.70 € 10,349.70 $ 25,983.36 

 تركمانستان -8
$ 674,429.50 € 210,921.46 $ 726,629.36 

 أوكرانيا -2
$ 763,504.31 € 618,829.18 $ 647,358.04 

    

 

    

    
$ 2,467,706.55 € 943,742.18 $ 2,456,388.78 

 

  
 جدول ملخص للرسائل الواردة م  الدول األعضاء اليت قد تواجه مشاكل يف حقوق التصويت

  
  خطة التقسيط معايري "الظروف اخلارجة ع  إرادة الدولة العضو" الدولة العضو

    

أزمة مالية بسبب 

 العمالتنقص 

 عدم استقرار سياسي ية باألجن

 نزاعات وأحروب 

 أو عقوبات دولية

يقرتحون  أعضاء

 خطة تقسيط

أي طلب  يردمل 

 رمسي 

 أنتيغوا وباربودا -1
        X 

 جزر القمر -1
X         

 دومينيكا -3
        X 

 غرينادا -4
        X 

تنننننننومي  سنننننننان -5

 وبرينسييب
  X   X   

 الصومال -6
X   

 

    

 طاجيكستان -2
X     X   

 تركمانستان -8
        X 

 أوكرانيا -2
X   X     
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 باءاملرفق 

 

 5132القرار .../
 

 سان تومي وبرينسييب –تسديد االشرتاكات 
 

 املؤمتر، إّن
 

ابت لا  م      ا نوات علا ملى أرب  اشرتاكاتها املتأخرة  تصفيةل اقرتاحتقلمت ب اان تومي وبرينسييب حكومةأن  إذ يالحظ

 ،ات املقررةالسنة التقوميية لالشرتاك يفاشرتاكاتها اجلارية  تسليل، إضافة إىل 1016عا  
 

 :يلي ما يقرر 
 

 ا ان ت ومي وبرينس ييب    تاش رتاكا م     ترا  تأخامل سللة، ت م  الالئحة املالي 5-5باملالة  اإلخالل م  لون (1)

 ك ل قيم ة   أربع ة أقس اط ا نوية    لف    خالل م يورو  10 636614وأمريك   ي  رلوال 114 630.44 ة   البالغ

   .1012 ا عا حتو 1016 عا  م  اعتبارًايورو  5 152606وأمريكي لوالر  53 652.61 منها
 

 .1016 الثانييناير/كانون  1يف  يسلل القسط األول (1)
 

التسليل السنوي لألقساط املشار إليها أعاله، وك لا تسليل كل م  االشرتاكات اجلارية خالل السنة  عل ُي (3)

اان تومي ، وأية لفعات مقلمة لصنلوا رأس املال العامل، مبثابة وفا  ات املقررةالتقوميية لالشرتاك

 املنظمة. املالية جتاهبالتزاماتها  وبرينسييب
 

 م  الالئحة املالية. 5-5ألحكا  املالة  تكون األقساط مستحقة اللف  وفقًا (4)
 

 لف  قسط  اثن  م  األقساط. خطة التقسيط الغية وباطلة مبجر ل التخلف ع  ُتعترب (5)
 
 

 (1015 حزيران/يونيو ... مل يف)اعُت
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 جيماملرفق 

 

 5132القرار .../
 

 طاجيكستان –تسديد االشرتاكات 
 

 املؤمتر، إّن
 

م   ع ا     ابت لا ً  ا نوات  مخ س عل ا م لى   اشرتاكاتها املت أخرة   تصفيةل اقرتاحتقلمت ب طاجيكستان حكومةأن  إذ يالحظ

 ،ات املقررةالسنة التقوميية لالشرتاك يفاشرتاكاتها اجلارية  تسليلإىل  ، إضافًة1016
 

 :يلي ما يقرر 
 

 طاجيكس تان  تاش رتاكا  م    ترا    تأخامل س لل ة، ت م   الالئح ة املالي     5-5باملالة  اإلخالل م  لون (1)

قيم ة   انويةأقساط  مخسة لف  خالل م  يورو 10 342620و اأمريك   ي ارلوال 32 618.20 ة   البالغ

  .1010 ا عا حتو 1016 عا  م  اعتبارًا يورو 1 062624و اأمريكي الوالر 2 513614 منها كل
 

 .1016 الثانييناير/كانون  1يف  يسلل القسط األول (1)
 

التسليل السنوي لألقساط املشار إليها أعاله، وك لا تسليل كل م  االشرتاكات اجلارية خالل السنة  عل ُي (3)

طاجيكس تان  ، وأية لفعات مقلمة لصنلوا رأس املال العام ل، مبثاب ة وف ا     ات املقررةالتقوميية لالشرتاك

 املنظمة. املالية جتاهبالتزاماتها 
 

 م  الالئحة املالية. 5-5ألحكا  املالة  تكون األقساط مستحقة اللف  وفقًا (4)
 

 خطة التقسيط الغية وباطلة مبجر ل التخلف ع  لف  قسط  اثن  م  األقساط. ُتعترب (5)
 
 

 (1015 حزيران/يونيو ... مل يف)اعُت
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 دالاملرفق 

 

 5132القرار .../
 

 جورجيا –تسديد االشرتاكات 
 

 املؤمتر، إّن
 

، 1016ابت لا  م   ع ا      انواتعلا ملى أرب  اشرتاكاتها املتأخرة  تصفيةل اقرتاحتقلمت ب جورجيا حكومةأن  إذ يالحظ

 ،ات املقررةالسنة التقوميية لالشرتاك يفاشرتاكاتها اجلارية  تسليلإضافة إىل 
 

 :يلي ما يقرر 
 

 ة   البالغ جورجيا تاشرتاكا م  ترا  تأخامل سللة، ت م  الالئحة املالي 5-5باملالة  اإلخالل م  لون (1)

 111 231.31 منه ا  ك ل قيم ة   أقس اط ا نوية  أربع ة   لف    خالل م  اأمريك   ي ارلوال 486 212611

  .1012 ا عا حتو 1016 عا  م  اعتبارًا اأمريكي الوالر
 

 .1016 الثانييناير/كانون  1يف  يسلل القسط األول (1)
 

التسليل السنوي لألقساط املشار إليها أعاله، وك لا تسليل كل م  االشرتاكات اجلارية خالل السنة  عل ُي (3)

جورجي ا  ، وأية لفع ات مقلم ة لص نلوا رأس امل ال العام ل، مبثاب ة وف ا         ات املقررةالتقوميية لالشرتاك

 املنظمة. املالية جتاهبالتزاماتها 
 

 م  الالئحة املالية. 5-5حكا  املالة أل تكون األقساط مستحقة اللف  وفقًا (4)
 

 خطة التقسيط الغية وباطلة مبجر ل التخلف ع  لف  قسط  اثن  م  األقساط. ُتعترب (5)
 
 

 (1015 حزيران/يونيو ... مل يف)اعُت

 


