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 المؤتمر
 الدورة الحادية واألربعون

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 

 الثاني للجنة العامةاالجتماع تقرير 

 
 حقوق التصويت

 
: "ليس للدولة العضـــو املتخلفة عن دفع اشـــرتاكاهتا املالية للمنظمة أنهمن دســـتور املنظمة على  4-3تنص املادة  -1

 ذا بلغ مقدار متأخراهتا ما يعادل أو يزيد على مقدار االشـــــــــرتاكات املســـــــــتحقة عليها إأن تتمتع حبق التصـــــــــويت يف املؤمتر 
يت إذا اقتنع بأن عجزها التصــو عن الســنتني التقومييتني الســابقتني. ومع ذلك، جيوز للمؤمتر أن يســمح هلذه الدولة العضــو ب

 عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادهتا".
 
 افية ذا التقرير مل تســـــدد مبالغ كهبلحق امليف شـــــار إليها من الدول األعضـــــاء امل اعشـــــرً  علًما بأناللجنة حاطت وأ -2

 لتمكينها من االحتفاظ حبقها يف التصويت يف املؤمتر.من اشرتاكاهتا 
 
ســــــــــمح هلا من الدســــــــــتور، مبعاملة خاصــــــــــة وأن يُ  4-3دول أعضــــــــــاء أن حتظى، مبوجب املادة  عشــــــــــروطلبت  -3

 بالتصويت:
 

 ما هو مفروض عليها تشــــــري على التوايل إىل  2015أبريل/نيســــــان  3رســــــالة مؤرخة  –مجهورية إيران اإلســــــالمية  •
ثلية املنظمة إىل مم لعملة احملليةمدفوعات جزئية لديو�ا باما ســــــــــــّددته من إىل عقوبات مالية أحادية اجلانب و من 

 ؛)GC 2019/INF/1(الوثيقة يف طهران 

  عليها تشــــــــــــــري إىل العقوبات االقتصــــــــــــــادية املفروضــــــــــــــة 2019و/حزيران نييو  5رســــــــــــــالة واردة بتاريخ  -فنزويال •
 ؛)GC/INF/2 Addendumو GC 2019/INF/2(الوثيقتان 

تشــري إىل اعتزام إعداد مقرتحات لتســديد املتأخرات  2019يونيو/حزيران  13رســالة واردة بتاريخ  – تركمانســتان •
 ؛)GC 2019/INF/3املستحقة عليها (الوثيقة 
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يونيو/حزيران تشري إىل تراكم الديون خالل ا�يار املؤسسات احلكومة املركزية  17رسالة واردة بتاريخ  –الصومال  •
 ؛)GC 2019/INF/4وعدم استقرار األوضاع يف البالد جراء اإلرهاب (الوثيقة  ةاحلكومضعف و 

تشــــري إىل عوائق اقتصــــادية جســــيمة بســــبب عوامل خمتلفة  2019يونيو/حزيران  18رســــالة واردة بتاريخ  –ليبرييا  •
ــــد  تشــــــــــــــمــــل  االخنفــــاض الســــــــــــــريع ألســــــــــــــعــــار الســــــــــــــلع التصـــــــــــــــــدير الرئيســــــــــــــيــــة، مثــــل املطــــاط وخــــام احلــــدي
 ؛)GC 2019/INF/5(الوثيقة 

 تؤثر على وضـــعها املايل،  شـــّىت تشـــري إىل عوامل اقتصـــادية  2019يونيو/حزيران  18رســـالة واردة بتاريخ  –تشـــاد  •
مبا يف ذلك التزاماهتا األمنية املتعددة يف حبرية تشــــاد ومايل مع اجملموعة اخلماســــية لبلدان منطقة الســــاحل وتراجع 

 ؛)GC 2019/INF/6أسعار النفط يف السنوات األخرية (الوثيقة 

أوضــــاع اقتصــــادية جســــيمة جراء إىل تشــــري  2019يونيو/حزيران  18رســــالة واردة بتاريخ –ســــان تومي وبرنســــييب  •
ارتفاع مســــتوى الديون والقيود املفروضــــة من جانب صــــندوق النقد الدويل واخنفاض مســــتوى العائدات الداخلية 

 ؛)GC 2019/INF/8(الوثيقة 

 تشــــــــــــري إىل عوائق اقتصــــــــــــادية نامجة  2019يونيو/حزيران  18رســــــــــــالة واردة بتاريخ  -مجهورية أفريقيا الوســــــــــــطى •
 بات اقتصـــادية جراء األعمال العدائية ا، واضـــطر ةأزمة اقتصـــاديمن  2015و 2012شـــهدته البالد بني عامي  ّماع

 ؛)GC 2019/INF/9مجاعات مسلحة تنتشر يف البالد (الوثيقة اليت تقوم هبا 
 البالد تشـــــــــري إىل تأثري الزلزال الذي ضـــــــــرب  2019يونيو/حزيران  22رســـــــــالة واردة بتاريخ  –بابوا غينيا اجلديدة  •

على االقتصـــــــــاد، باإلضـــــــــافة إىل عوامل أخرى خمتلفة تؤثر على األوضـــــــــاع االقتصـــــــــادية يف البالد  2018يف عام 
 ؛)GC 2019/INF/10 (الوثيقة

التأثريات الكربى للغاية اليت أحدثها تشــــــــــــــري إىل  2019يونيو/حزيران  23رســــــــــــــالة واردة بتاريخ  –جزر القمر  •
 ).GC 2019/INF/11 (الوثيقة اإلعصار الذي ضرب البالد

 
وجزر  ا اجلديدةبابوا غيني يا مشـــــــاكل تتعلق حبقوق التصـــــــويت، وهعضـــــــاء تواجه حاليً من الدول األ أربعوتقرتح  -4

 ة وفق خطة تقسيط.، تسديد ما عليها من متأخرات مستحقّ ليبريياو  سان تومي وبرنسييبو القمر 
 
الصــلة  واملناقشــات ذات على أســاس كل حالة على حدةعشــرة الوبعد اســتخدام هذه املعايري لتقييم االلتماســات  -5
تشــــاد و ســــتان تركمانو بابوا غينيا اجلديدة وهي ، دول أعضــــاء عشــــراللجنة العامة بإعادة حقوق التصــــويت إىل  توصــــي، هبا

  .ليبريياو  زويالفنو الصــــــــومال و ســــــــان تومي وبرينســــــــييب و إيران اإلســــــــالمية ومجهورية مجهورية إفريقيا الوســــــــطى وجزر القمر و 
. وأوصت اللجنة ةاألجهزة الرئاسيستعرضها أن تاليت ميكن املستخدمة باملناقشات املقبلة بشأن املعايري ساس دون امل وهذا

 اتمتأخر ليها اليت عويت للبلدان حقوق التصـــــــإعادة إمكانية النظر يف مســـــــألة املعنية  تدرس األجهزة الرئاســـــــيةأن بالعامة 
 .قبل افتتاح دورة املؤمترمستحّقة 

 
 2019يونيو/حزيران  22قائمة بالدول األعضاء اليت تواجه مشاكل حمتملة تتعلق حبقوق التصويت يف  -املرفق ألف
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 المرفق ألف
 

 2019يونيو/حزيران  22قائمة بالدول األعضاء التي تواجه مشاكل محتملة تتعلق بحقوق التصويت في 
  

 الدولة العضو
المتأخرات بالدوالر 

 األمريكي
 المتأخرات باليورو

الحد األدنى للمبالغ الالزم 
سدادها لضمان حق 

 التصويت بالدوالر األمريكي
 5,601.93 $ 5,723.78 € 8,694.78 $ مجهورية أفريقيا الوسطى -1
 31,563.69 $ 20,908.51 € 40,912.37 $ تشاد -2
 230,546.55 $ - 240,621.49 $ جزر القمر -3
 1,076,874.33 $ 1,574,795.40 € 3,318,345.97 $ مجهورية إيران اإلسالمية -4
 5,074.67 $ 5,723.78 € 8,167.52 $ ليبرييا -5
 17,817.88 $ 37,790.69 € 10,827.98 $ بابوا غينيا اجلديدة -6
 251,639.92 $ 28,267.33 € 225,392.21 $ سان تومي وبرينسييب -7
 401,176.43 $ 28,267.32 € 374,928.73 $ الصومال -8
 1,147,744.98 $ 369,086.29 € 897,851.41 $ تركمانستان -9

 2,956,533.73 $ 3,299,260.96 € 4,969,440.19 $ ةمجهورية فنزويال البوليفاري -10
 
 


