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 www.fao.org ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة
NG907/A 

 :على الويب 1املرفق 

 عادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء اليت عليها متأخرات يف سداد اشرتاكاهتا املالية للمنظمةإ
فيما تعكس مجيع النصوص األخرى األحكام والقواعد الرمسية للمنظمة املعنية، واليت روابطها مت جتميعها يف احلواشي  يعكس النص الوارد ابخلط املائل إرشادات أو نتائج غري ملزمة قانوً�.

 النهائية هلذا اجلدول لتسهيل الرجوع إليها.

 استعادة احلق يف التصويت إجراءات معايري الستعادة احلق يف التصويت فقدان احلق يف التصويت املنظمة

 ميثاق األمم املتحدة iاملتحدةاألمم 

 19املادة 

عن  ال يكون لعضـــــــــــــــو األمم املتحــــدة الــــذي يتــــأخر
حق التصــــــويت يف  اهليئةتســــــديد اشــــــرتاكاته املالية يف 

اجلمعية العامة إذا كان املتأخر عليه مســـــــــــــــاو�ً لقيمة 
االشــــــــرتاكات املســــــــتحقة عليه يف الســــــــنتني الكاملتني 
الســـــــــــابقتني أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك 
أن تســـــــمح هلذا العضـــــــو ابلتصـــــــويت إذا اقتنعت أبن 

 عدم الدفع �شئ عن أسباب ال قبل للعضو هبا.
 

 ميثاق األمم املتحدة

 19املادة 

وللجمعيــة العــامــة مع ذلــك أن تســـــــــــــــمح هلــذا […] 
العضـــو ابلتصـــويت إذا اقتنعت أبن عدم الدفع �شـــئ 

  عن أسباب ال قبل للعضو هبا.

 ليس لـــدى األمم املتحـــدة أي قواعـــد رمسيـــة حتـــدد أو
"، األســـبابهذه " هري بطريقة أخرى إىل ما تشـــكلتشـــ

وابلتايل يتم تقييمها على أســـــاس كل حالة على حدة 
 من قبل جلنة االشرتاكات.

 النظام الداخلي للجمعية العامة

 160املادة 

تتوىل جلنة االشرتاكات [...] أيضا إسداء املشورة إىل 
اجلمعية العامة بشــأن األنصــبة اليت ينبغي تقريرها على 
األعضاء اجلُدد، وبشأن طلب األعضاء تغيري األنصبة 
املقررة عليهم، وبشـــــــــــــــأن التدابري اليت يلزم اختاذها من 

 من امليثاق. 19املادة أجل تطبيق 

جــــدول  -جيم  54/237قرار اجلمعيــــة العــــامــــة رقم 
 1األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة

 إن اجلمعية العامة،

[...] 

                                                            
جدول  -74/1قرار اجلمعية العامة جيم. انظر على ســــــــبيل املثال  54/237إىل املعايري املنصــــــــوص عليها يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  19يشــــــــري كل قرار من قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشــــــــأن الطلبات مبوجب املادة   1

 .من امليثاق 19األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة: الطلبات املقدمة يف إطار املادة 

http://www.fao.org/
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://undocs.org/pdf?symbol=A/520/Rev.19
http://www.un.org/aboutun/charter/chapter4.htm
https://undocs.org/en/A/RES/74/1
https://undocs.org/en/A/RES/74/1
https://undocs.org/en/A/RES/74/1
https://undocs.org/en/A/RES/74/1
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حتث مجيع الدول األعضــاء اليت عليها متأخرات  - 3
من امليثاق، أن  19واليت تطلب استثناء مبوجب املادة 

معلومــــات داعمــــة ممكنــــة، مبــــا يف ذلــــك  أوىفتقــــدم 
معلومــــات عن اجملــــاميع االقتصــــــــــــــــــاديــــة، والعــــائــــدات 
والنفقــــــــات احلكوميــــــــة وموارد العمالت األجنبيــــــــة، 
واملديونية والصــــــــعوابت املصــــــــادفة يف تلبية االلتزامات 
املالية الداخلية أو الدولية، وأي معلومات أخرى من 

غ الالزمة شــــــــأ�ا تدعيم دعواها أبن عدم دفعها للمبال
يرجع إىل ظروف خارجة عن نطاق ســـــــــــــــيطرة الدولة 

 العضو؛

تقرر ضــــرورة قيام الدول األعضــــاء بتقدمي طلبات  -4
من امليثــاق إىل رئيس  19االســـــــــــــــتثنــاء مبوجــب املــادة 

اجلمعية العامة قبل أســـــــــــــــبوعني على األقل من انعقاد 
دورة اللجنــــة، ممــــا يكفــــل إجراء اســـــــــــــــتعراض كــــامــــل 

 لطلبات.ل

األمـــم مـــنـــظـــمــــــة 
ــــة  املتحــــدة للرتبي

 iiوالعلم والثقافة

امليثاق التأســـــيســـــي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
 والثقافة

 (املؤمتر العام) 8املادة الرابعة جيم 

امليثاق التأســـــيســـــي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
 والثقافة

 (ج) 8املادة الرابعة جيم 

 النظام الداخلي للمؤمتر العام

 ]8رابعة/ جيم/ ميثاق، حق التصويت [ – 80املادة 

[...] 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372956/PDF/372956eng.pdf.multi.page=6
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372956/PDF/372956eng.pdf.multi.page=6
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372956/PDF/372956eng.pdf.multi.page=6
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372956/PDF/372956eng.pdf.multi.page=6
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48895&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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عضو أن تشرتك يف التصويت  (ب) ال جيوز ألي دولة
يف املؤمتر العام إذا كان جمموع االشـــرتاكات املســـتحقة 
عليها يفوق مبلغ املســـــــــــــــامهة املالية املطلوبة منها عن 

 السنة اجلارية والسنة التقوميية اليت تسبقها مباشرة.

(ج) على أنه جيوز للمؤمتر العام أن �ذن هلذه الدولة 
ذا رأى أ�ا ختّلفت إالعضـــــو ابالشـــــرتاك يف التصـــــويت 

 .رادهتاإعن الدفع بسبب ظروف خارجة عن 
 
 
 

ــــة  ــــدول على أنــــه جيوز للمؤمتر العــــام أن �ذن هلــــذه ال
ذا رأى أ�ا ختّلفت إالعضـــــو ابالشـــــرتاك يف التصـــــويت 

 رادهتا.إعن الدفع بسبب ظروف خارجة عن 
شـــــــــــــــروط منح  - 82 القرار / م 30قرار املؤمتر العام 

حق التصويت بصفة استثنائية للدول األعضاء املشار 
جيم من  -من املــــادة الرابعــــة(ج) 8إليهــــا يف الفقرة 
 ).134(صفحة  امليثاق التأسيسي

إن املعــايري اليت جيــب أن تســـــــــــــــتعني هبــا اللجنــة  - 3
ا للفقرة  من  7اإلداريـــة للمؤمتر العـــام كي تقـــدر، طبقـــً

من النظام الداخلي، ما إذا كانت الظروف  86املادة 
اليت تســـــــــــــــتند إليها الدولة العضـــــــــــــــو خارجة فعًال عن 
إرادهتـــا، تنقســـــــــــــــم إىل ثالث فئـــات: املعـــايري املتعلقـــة 

ملســـــــــّلحة اليت تتعرض هلا الدولة، ابحلروب والنزاعات ا
واملعــايري االقتصــــــــــــــــاديــة واملــاليــة، والكوارث الطبيعيــة. 
وينبغي تطبيق هذه املعايري مع مراعاة عامل الزمن (أن 
تكون احلالة املستند إليها قد استتبعت عواقب مؤكدة 
خالل العــــــــامني األخريين ومنــــــــذ وضـــــــــــــــع جــــــــدول 

عضــــــــــو االشــــــــــرتاكات املعمول به) وتصــــــــــميم الدولة ال

(أ) توجه الدول األعضـــــاء رســـــائلها اليت تســـــتند  - 4
 -من املـــادة الرابعـــة (ج)  8فيهـــا إىل أحكـــام الفقرة 

جيم من امليثاق التأسيسي إىل املدير العام الذي يتوىل 
إحالتها إىل اللجنة اإلدارية للمؤمتر العام. وتتوىل هذه 
اللجنة النظر يف املســألة منذ بداية أعماهلا وترفع تقريًرا 

شـــأ�ا مشـــفوًعا بتوصـــيات إىل اجللســـة العامة للمؤمتر ب
  العام على سبيل األولوية.

(ب) تنشـــــئ اللجنة اإلدارية للمؤمتر العام هلذا الغرض 
فريق عمل معنًيا ابالشــــــــــــــرتاكات. ويتألف هذا الفريق 
من ســـــــــــــــتــة أعضــــــــــــــــاء، أي ممثــل واحــد لكــل جمموعــة 
انتخابية. وال جيوز أن يكون أي عضــــــــو من أعضــــــــاء 

الفريق يف وضــــــــــــع حيرمه من حقه يف التصــــــــــــويت هذا 
جيم  -(ب) من املادة الرابعة 8مبوجب أحكام الفقرة 

من امليثاق التأســــــــيســــــــي يف موعد انعقاد أول اجتماع 
 للفريق.

جيب تقدمي رســـــائل الدول األعضـــــاء املذكورة يف  - 5
(أ) يف موعد أقصــــــــاه يوم افتتاح دورة اجمللس  4الفقرة 

نعقاد املؤمتر العام. وال جيوز أن التنفيذي اليت تســــــــبق ا
يؤذن للدول األعضاء املعنية اليت مل تقدم هذه الرسائل 

http://portal.unesco.org/en/files/15221/10643243301resolution.acu.pdf/resolution.acu.pdf
http://portal.unesco.org/en/files/15221/10643243301resolution.acu.pdf/resolution.acu.pdf
http://portal.unesco.org/en/files/15221/10643243301resolution.acu.pdf/resolution.acu.pdf
http://portal.unesco.org/en/files/15221/10643243301resolution.acu.pdf/resolution.acu.pdf
http://portal.unesco.org/en/files/15221/10643243301resolution.acu.pdf/resolution.acu.pdf
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تصـــــــــــــميًما حقيقًيا على تســـــــــــــديد كامل اشـــــــــــــرتاكاهتا 
 لليونسكو.

 
 

ابالشـــــــــرتاك يف التصـــــــــويت يف تلك الدورة من دورات 
 املؤمتر العام.

من هذه املادة،  1على الرغم من أحكام الفقرة  - 6
 5فإنه بعد انقضـــــــــــــــاء املهلة املشـــــــــــــــار إليها يف الفقرة 

أعاله، ويف انتظــــــار أن يتخــــــذ املؤمتر العــــــام قرارًا يف 
اجللسة العامة، ال جيوز إال للدول األعضاء املعنية اليت 

أن تتمتع  4قدمت الرســــــــــائل املشــــــــــار إليها يف الفقرة 
 حبق االشرتاك يف التصويت.

على اللجنة اإلدارية أن تدرج ما يلي يف التقرير  - 7
 الذي تقدمه إىل املؤمتر العام:

(أ) شــرح الظروف اليت جعلت الدولة العضــو تتخلف 
 عن الدفع ألسباب خارجة عن إرادهتا؛

(ب) معلومات عن تطور مدفوعات الدولة العضـــــــــــــو 
من اشرتاكاهتا خالل السنوات السابقة وبشأن الطلب 
أو الطلبات املقدمة للحصـــــــــول على حق التصـــــــــويت 

جيم من  - من املـــادة الرابعـــة(ج)  8مبوجـــب الفقرة 
 امليثاق التأسيسي؛
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 -بيان التدابري اليت تتخذ لتســـــــــــــــديد املتأخرات (ج) 
وتكون عادة يف شـــكل خطة لتســـديد هذه املتأخرات 
على أقســــــــــــــاط ســــــــــــــنوية على مدى ثالث من فرتات 

مع تعهد من الدولة العضـــــــــــــــو، يف الوقت  -العامني 
ذاته، أبن تبذل كل ما يف وسعها لتسديد االشرتاكات 

  مواعيدها مستقبًال.السنوية املطلوبة يف

يكون أي قرار ابإلذن لدولة عضــــــو أتخرت عن  - 8
دفع اشـــــــــرتاكاهتا ابلتصـــــــــويت مشـــــــــروطًا ابلتزام الدولة 
العضـــــــو أبي توصـــــــيات يصـــــــدرها املؤمتر العام بشـــــــأن 

 تسديد املتأخرات املستحقة عليها.

بعد موافقة املؤمتر العام على خطة التســــديد اليت  - 9
أخرات دولة عضــــــــو لتســــــــديدها يتم مبوجبها جتميع مت

، يظل أي قرار يتخذه املؤمتر )(ج 7وفًقا لنص الفقرة 
العام للســـــــــــماح لتلك الدولة العضـــــــــــو ابملشـــــــــــاركة يف 
التصويت سارً� ما دامت الدولة العضو املعنية تسدد 

 أقساطها السنوية يف املواعيد احملددة.

مـــنـــظـــمــــــة األمـــم 
املتحـــدة للتنميـــة 

 iiiالصناعية

 دستور منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 5املادة 

 دستور منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 )2( 5املادة 

ال يبدو أن هناك قواعد رمسية توضـــــــــــــــح ابلتفصـــــــــــــــيل 
اســــتعادة حقوق التصــــويت. ومع ذلك، من  إجراءات

املفهوم أن جملس التنميــة الصـــــــــــــــنــاعيــة التــابع لليونيــدو 

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-11/19-12162_UNIDO_Constitution_ebook.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-11/19-12162_UNIDO_Constitution_ebook.pdf
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[...] 

كل عضـــــــــــو يتأخر يف دفع اشـــــــــــرتاكاته املالية يف   - 2
املنظمة ال يكون له صـــــوت يف املنظمة إذا ســـــاوى أو 
جاوز مبلغ اشـــــــــــــرتاكاته املتأخرة االشـــــــــــــرتاكات املقررة 
املســـتحقة عليه عن الســـنتني املاليتني الســـابقتني. ومع 
ذلـــك، جيوز ألي هيئـــة أن تســـــــــــــــمح هلـــذا العضــــــــــــــو 

أبن عدم الدفع راجع ابلتصــــويت يف اهليئة إذا اقتنعت 
 إىل ظروف خارجة عن إرادته.

 النظام الداخلي للمؤمتر العام

 91املادة 

يكون لكل عضــو صــوت واحد يف املؤمتر، شــريطة أنه 
الية إذا كان أي عضـــو متأخرًا عن ســـداد اشـــرتاكاته امل

يف املنظمـــــة وكـــــان مبلغ املتـــــأخرات يســـــــــــــــــــاوي مبلغ 
االشـــــرتاكات املقررة املطلوبة منه عن الســـــنتني املاليتني 
الســــــــابقتني أو يتجاوزه، يوقف حق ذلك العضــــــــو يف 
التصويت، ما مل يقتنع املؤمتر أبن التخلف عن السداد 

ومع ذلك، جيوز ألي هيئة أن تســـــــــــــــمح هلذا […] 
 العضــــــــــــــو ابلتصــــــــــــــويت يف اهليئة إذا اقتنعت أبن عدم

 الدفع راجع إىل ظروف خارجة عن إرادته.

ليس لدى منظمة األمم املتحدة للتنمية الصـــناعية أي 
تشـــــــــــــــري بطريقــة أخرى إىل مــا  قواعــد رمسيــة حتــدد أو

"، وابلتايل يتم تقييمها على الظروفهذه " هتشـــــــــــــــكل
أســــاس كل حالة على حدة من قبل اهليئات الرائســــية 

 املعنية.

 /IDB.18 اختــذ يف منتصـــــــــــــــف التســـــــــــــــعينيــات املقرر
الذي أنشـأ فريق مناقشـة مفتوح العضـوية   11يسـمربد

مواعيدها والذي بشـــأن ســـداد االشـــرتاكات املقررة يف 
األساسية اقرتاح تدابري ملموسة لإلسراع  هكانت واليت

موحدة  إجراءاتبســـــداد االشـــــرتاكات املقررة ووضـــــع 
الســــــتعادة حقوق التصــــــويت لألعضــــــاء الذين لديهم 

ومن املفهوم  2متأخرات يف دفع هذه االشـــــــــــــــرتاكات.
يات الفريق كانت مطالبة  كذلك أن إحدى توصـــــــــــــــ

ا متأخرات إببرام اتفاق بسيط الدولة العضو اليت عليه
خلطة الســـــــداد ينظم دفع املتأخرات على أقســـــــاط من 
شــــــــــــــأ�ا بشــــــــــــــكل عام، عند التوقيع واإلقرار من قبل 
االجتماع العام للهيئة الرائســـــــــــــــية، اســـــــــــــــتعادة حقوق 

 التصويت للعضو املعين.

                                                            
 .1998 أ�ر/، يف مايولتابع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةرئيس فريق املناقشة املفتوح العضوية املعين بسداد االشرتاكات املقررة يف أوا�ا إىل الدورة التاسعة عشرة جمللس التنمية الصناعية اتقرير انظر على سبيل املثال   2

https://www.unido.org/sites/default/files/2009-11/Rules%20GC-E_0.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/2006-10/idb19_12e_0.pdf
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�جم عن ظروف خارجة عن إرادة العضــــــــــــو، ولذلك 
 تصويت.يقرر السماح للعضو ابل

منظمة الســـــياحة 
ـــابعـــة  ـــة الت العـــاملي

 ivلألمم املتحدة

  الواثئق األساسية ملنظمة السياحة العاملية

 -النظام األســــاســــي ملنظمة الســــياحة العاملية، امللحق 
 قواعد التمويل

نص التعـــديـــل الـــذي اعتمـــدتـــه اجلمعيـــة ( -13الفقرة 
، 1981 ســـــــــــــــبتمربالعامة يف دورهتا الرابعة، يف روما، 

 ).](IV)92[القرار 

[...] 

(ج) حيرم العضو الذي يتخلف عن تسديد اشرتاكاته 
املــاليــة إىل نفقــات املنظمــة من االمتيــازات اليت يتمتع 
هبا األعضــاء على شــكل خدمات وحق التصــويت يف 
اجلمعية ويف اجمللس إذا كان مبلغ متأخراته يســـاوي أو 

عن الســـــــــــــــنتني  يفوق مبلغ االشـــــــــــــــرتاكات املربم عليـه
املاليتني الســـــــابقتني. ولكن للجمعية، بناء على طلب 
من اجمللس، أن تســـــــــــــمح هلذا العضـــــــــــــو ابلتصـــــــــــــويت 
وابلتمتع خبــدمــات املنظمــة إذا قبلــت أبن فشـــــــــــــــلــه يف 

 التسديد يُعزى إىل ظروف خارجة عن إرادته.

 -النظام األســــاســــي ملنظمة الســــياحة العاملية، امللحق 
 قواعد التمويل

 (ج)  13الفقرة 

ولكن للجمعيـة، بنـاء على طلـب من اجمللس، […] 
أن تســــمح هلذا العضــــو ابلتصــــويت وابلتمتع خبدمات 
املنظمة إذا قبلت أبن فشــــــــــله يف التســــــــــديد يُعزى إىل 

 ظروف خارجة عن إرادته.

ال حتتوي الواثئق األســـــاســـــية ملنظمة الســـــياحة العاملية 
تشــــــــري بطريقة أخرى إىل ما حتدد أو  على أي أحكام

. "هذه "الظروف االســتثنائية اليت ال مفر منهاتشــكله 
لـــذلـــك، من املفهوم أن اجلمعيـــة تقوم بتقييمهـــا، عن 
طريق اإلحالة من اجمللس، على أســاس كل حالة على 

 حدة (انظر العمود التايل).
 اللوائح والقواعد املالية

 من الالئحة املالية 7املادة 

 الواثئق األساسية ملنظمة السياحة العاملية

 النظام الداخلي للجمعية العامة

  52املادة 

تبت اجلمعية يف االقرتاحات اليت يرفعها إليها اجمللس 
بشـــــــــأن الســـــــــماح لألعضـــــــــاء املتخّلفني عن تســـــــــديد 
اشــــرتاكاهتم مبواصــــلة االســــتفادة من خدمات املنظمة، 

 وابلتصويت يف حالة األعضاء الفاعلني.

 لوائح والقواعد املاليةال

 من الالئحة املالية 8املادة 

[...] 

ومع ذلــك جيوز للجمعيــة، بنــاء على توصـــــــــــــــيــة  - 5
 متنطبق عليه نالذي لألعضـــــــــــــاءاجمللس، أن تســـــــــــــمح 

 التمتعمن هــذه الالئحــة مبواصـــــــــــــــلــة  2أحكــام الفقرة 
دمــات املنظمــة، ويف حــالــة األعضــــــــــــــــاء الفــاعلني، خبــ

ئات املنظمة شـــريطة أن يابملشـــاركة يف التصـــويت يف ه

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284417513
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422319
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284417513
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422319
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عن تســـــــــديد اشـــــــــرتاكاته  يتخلفحيرم العضـــــــــو الذي 
إىل نفقــات املنظمــة من االمتيــازات اليت يتمتع  املــاليــة

هبا األعضــاء على شــكل خدمات وحق التصــويت يف 
وي أو اجلمعية ويف اجمللس إذا كان مبلغ متأخراته يســـا

يفوق مبلغ االشـــــــــــــرتاكات املرتتبة عليه عن الســـــــــــــنتني 
للجمعية، بناء على طلب ولكن ني الســـــــابقتني. املاليت

من اجمللس، أن تســـــــــــــمح هلذا العضـــــــــــــو ابلتصـــــــــــــويت 
وابلتمتع خبــدمــات املنظمــة إذا قبلــت أبّن فشـــــــــــــــلــه يف 

 خارجة عن إرادته.  فى إىل ظرو التسديد يُعز 

 

[...] 

كون ييبّلغ األمني العـــام اجمللس ابحلـــاالت اليت  - 3
ـــامجـــة عن النظم القـــائمـــةالاملتـــأخرات مـــا يربر فيهـــا   ن

يف خمتلف البلدان وتواريخ الســــــــــنوات  املتعّلقة ابمليزانية
 املالية املختلفة.

ما  كون فيهايوجيوز للمجلس أن يقبل ابحلاالت اليت 
املتعّلقــــة نــــامجــــة عن النظم القــــائمــــة الاملتــــأخرات  يربر

يف خمتلف البلدان وتواريخ الســـــــــــــــنوات املالية ابمليزانية 
 املختلفة.

 

يتبّني أن التخّلف عن الدفع �جم عن ظروف خارجة 
 عن إرادهتم.

 التمتعمواصــلة  حق لألعضــاء الفاعلنيكون ال ي - 6
لألعضـــــــاء وال يكون دمات املنظمة أو التصـــــــويت، خب

 التمتع خبدمات املنظمةحق املنتســـــــبني أو املشـــــــاركني 
 .اح املذكورإىل أن تصدر اجلمعية قرارها بشأن االقرت 

وإذا ارأتى اجمللس أن التخّلف عن الـدفع �جم  - 7
أن يدرج عن ظروف خارجة عن إرادة العضـــــو، فعليه 

 يف تقريره:

 طبيعة هذه الظروف؛ل اشرحً (أ) 

اختــــاذهــــا لتســــــــــــــــــديــــد  الواجــــبلتــــدابري ل بيــــا�ً (ب) 
 املتأخرات.

أي قرار تتخذه اجلمعية ابلســـماح لعضـــو  يســـري - 8
فاعل متأخر يف دفع اشـــــــــرتاكاته ابلتصـــــــــويت يف دورة 
اجلمعية اليت اختذ فيها هذا القرار، ويكون هذا األخري 
�فــــــذ املفعول إزاء اجمللس وأي جهــــــاز من األجهزة 
الفرعيـــة حىت افتتـــاح دورة اجلمعيـــة اليت تعقـــب الــدورة 

 اليت اختذ فيها هذا القرار.
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فاعل أو  لعضوأي قرار يقضي ابلسماح  يسري - 9
مبواصــلة متأخر يف دفع اشــرتاكاته منتســب أو مشــارك 

 تعقبافتتاح الدورة اليت  حىت التمتع خبدمات املنظمة
 .هذا القرار اليت اختذ فيها الدورة

منظمــــة التجــــارة 
 vالعاملية

 نشاء منظمة التجارة العامليةإاتفاق 

 املادة السابعة

تقرتح جلنــة امليزانيــة واملــاليــة واإلدارة على اجمللس  - 2
 العام أنظمة مالية تتضمن أحكاما حتدد:

[...] 

 املتأخرين يف(ب) التدابري اليت تتخذ بشـــأن األعضـــاء 
 .مسداد اشرتاكاهت

[...] 

على كل عضــــــــو أن يســــــــدد للمنظمة يف أســــــــرع  - 4
املاليـة  لالئحةوقت حصته يف مصروفات املنظمة وفقا 

 اليت يعتمدها اجمللس العام.

(ب) ترد يف الالئحة  2التدابري املشــــــار إليها يف املادة 
 التــدابري -املــاليــة ملنظمــة التجــارة العــامليــة، امللحق ب 

جيب أن يوافق األعضاء/املراقبون املعنيون على جدول 
زمين حمــدد لــدفعــات األقســــــــــــــــاط وااللتزام بــه هبــدف 

ملتــــــــأخرات (انظر العمود املتعلق تصـــــــــــــــفيــــــــة مجيع ا
 الستعادة حقوق التصويت). جراءاتابإل

اجمللس العام لألعضــــــاء واملراقبني اخلاضــــــعني  إجراءات
 للتدابري اإلدارية

يقدم رئيس جلنة امليزانية واملالية واإلدارة يف �اية كل 
األعضـــــــــــــــــاء عن  اجتمـــاع للمجلس العـــام، معلومـــات

للتدابري اإلدارية. ويطلب  الذين خيضـــــــــــــــعونواملراقبني 
رئيس اجمللس العام إىل األعضــــــــــاء واملراقبني يف الفئتني 
الثـــانيـــة والثـــالثـــة إعالم األمـــانـــة ابملوعـــد املتوقع لـــدفع 

 املتأخرات.

ويرفع املدير العام كل سنة تقريرًا بشأن نتائج اتصاالته 
ابلســــــــــــــلطات لدى األعضــــــــــــــاء واملراقبني يف ما يتعّلق 

 لة املتأخرات.مبسأ

أحكام خاصـــــــــــــــة لتعليق التدابري اإلدارية لألعضـــــــــــــــاء 
 واملراقبني غري النشطني

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=131586,130712,130489,130468,130426,130299,130292,129393,128229&CurrentCatalogueIdIndex=5&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=131586,130712,130489,130468,130426,130299,130292,129393,128229&CurrentCatalogueIdIndex=5&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=131586,130712,130489,130468,130426,130299,130292,129393,128229&CurrentCatalogueIdIndex=5&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=131586,130712,130489,130468,130426,130299,130292,129393,128229&CurrentCatalogueIdIndex=5&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
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 -اإلدارية لألعضــــــاء واملراقبني الذين لديهم متأخرات 
ويتم فرضها حسب ثالث فئات بناًء على طول الفرتة 
الزمنية اليت تســـــــــتحق عنها املتأخرات. وتشـــــــــمل هذه 
التـــدابري منع تعيني املمثلني لرائســـــــــــــــــة أجهزة منظمـــة 

منع الوصـــــــــــــــول إىل موقع أعضـــــــــــــــاء و التجارة العاملية، 
العـــامليـــة، واحلرمـــان من التـــدريـــب أو منظمـــة التجـــارة 

املســـاعدة التقنية غري ما هو ضـــروري للوفاء ابلتزامات 
) اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية 2املادة الرابعة عشرة (

 وما إىل ذلك.
 

ميكن للمجلس العام أن يعّلق تطبيق التدابري اإلدارية 
الذين يوافقون على  الثالثةعلى األعضـــــــــــــــاء من الفئة 

جــدول زمين حمــدد لــدفعــات األقســــــــــــــــاط ويلتزمون بــه 
 تأخرات.هبدف تصفية مجيع امل

متـــأخراهتم  تقـــديروجيوز هلؤالء األعضـــــــــــــــــاء الـــذين مت 
عنــد احلــد األدىن من  1988العــائــدة إىل مــا قبــل عــام 

االشرتاكات، أن يستفيدوا من ختفيض هذه املتأخرات 
. ومقابل 1989إىل مســــتوى االشــــرتاكات الدنيا لعام 

كل اشـــــــــــرتاك ســـــــــــنوي يعود إىل فرتة ما بني   تســـــــــــديد
ابلكـــامـــل، جيوز لألطراف املتعـــاقـــدة  1994و 1988

أن  1988اليت لديها متأخرات تعود إىل ما قبل عام 
 1987عام ل االشرتاكات املقدرةتلغي عدًدا مماثًال من 

لدى تســــديد االشــــرتاك األدىن  أعواموما يســــبقها من 
فرنك ســـــــويســـــــري. ويتم  137,19وقدره  1989لعام 

ما  عائدة إىلال االشـــــــــــرتاكات املقدرةمتويل الفارق بني 
فرنك ســويســري من  137,19مبلغ و  1988قبل عام 

 اإليرادات املتنوعة ملنظمة التجارة العاملية.

وميكن للمجلس العام أن يعّلق تطبيق التدابري اإلدارية 
 1على املراقبني الـــذين وضـــــــــــــــعوا يف الفئـــة الثـــالثـــة يف 
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ــــــذين يوافقون على  2013ينــــــاير/كــــــانون الثــــــاين  وال
جــدول زمين حمــدد لــدفعــات األقســــــــــــــــاط ويلتزمون بــه 

 هبدف تصفية مجيع املتأخرات.

منظمــــــة العمــــــل 
 viالدولية

 دستور منظمة العمل الدولية

 )4( 13املادة 

حترم الــــدولــــة العضـــــــــــــــو يف املنظمــــة، املتــــأخرة يف دفع 
اشـــــــرتاكها يف نفقات املنظمة، من حق التصـــــــويت يف 
املؤمتر أو يف جملس اإلدارة أو يف أي جلنة، أو من حق 
االشـــرتاك يف انتخاب أعضـــاء جملس اإلدارة إذا كانت 
املتــأخرات املســـــــــــــــتحقــة عليهــا تســــــــــــــــاوي أو تتجــاوز 

امــل الســـــــــــــــنتني االشـــــــــــــــرتاك املســـــــــــــــتحق عليهــا عن كــ
املنقضـــــــــــــــيتني، على أنه جيوز للمؤمتر أن يقرر، أبغلبية 
ثلثي أصــــوات املندوبني احلاضــــرين املقرتعني، الســــماح 
للدولة العضــو املذكورة ابلتصــويت إذا تبني أن أتخرها 

 عن الدفع يعود إىل ظروف خارجة عن إرادهتا.

 دستور منظمة العمل الدولية

 )4( 13املادة 

[...]على أنـــــه جيوز للمؤمتر أن يقرر، أبغلبيـــــة ثلثي 
أصوات املندوبني احلاضرين املقرتعني، السماح للدولة 
العضـــــــــو املذكورة ابلتصـــــــــويت إذا تبني أن أتخرها عن 

 عن إرادهتا. الدفع يعود إىل ظروف خارجة

ليس لـــدى منظمـــة العمـــل الـــدوليـــة أي قواعـــد رمسيـــة 
هذه  هتشــــــــــــــري بطريقة أخرى إىل ما تشــــــــــــــكلحتدد أو 

"الظروف"، ومع ذلــك فمن املفهوم أنــه يتم حتــديــدهــا 
على أســــــاس كل حالة على حدة ومن املفهوم كذلك 

لجنــــة املــــاليــــة، يف تقريرهــــا إىل املؤمتر، جيــــب أن الأن 
توضــــــــــــــح طبيعة الظروف اخلارجة عن إرادة العضــــــــــــــو 

ملؤمتر العمل من النظام األســــــــــاســــــــــي  63(انظر املادة 
 ل يف العمود التايل).على النحو املفصّ  الدويل

 النظام األساسي ملؤمتر العمل الدويل

 11املادة 

 تنظر اللجنة املالية يف: - 2

[...] 

(ج) أي طلب أو اقرتاح يهدف إىل أن يسـمح املؤمتر 
للدولة العضــــو املتأخرة يف دفع اشــــرتاكاهتا ابلتصــــويت 

 من الدستور. 13من املادة  4طبقا ألحكام الفقرة 

 63املادة 

حيـــال أي طلـــب أو اقرتاح أبن يســـــــــــــــمح املؤمتر  - 1
للدولة العضــو املتأخرة عن دفع اشــرتاكاهتا ابلتصــويت 

من الدسـتور،  13من املادة  4رغم ذلك، وفقاً للفقرة 
إىل اليت تقــــدم تقريرًا عــــاجًال لجنــــة املــــاليــــة الأوًال إىل 

 .ل هذا الطلب أو االقرتاحو حاملؤمتر 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:3088520:NO
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ا أن إذا رأت اللجنـــة املـــاليـــة، بعـــد أن يتبني هلـــ - 2
أتخر الدولة العضو يف الدفع يعود إىل ظروف خارجة 
عن إرادهتــــا، أنــــه حيســـــــــــــــن هبــــا أن تقرتح على املؤمتر 
الســــــماح للدولة العضــــــو ابلتصــــــويت رغم ذلك، وفقا 

من الدســتور، وجب عليها أن  13من املادة  4للفقرة 
 تقدم يف تقريرها:

(أ) شـــــــــــــرحاً لطبيعة الظروف اخلارجة عن إرادة الدولة 
 ضو؛الع

 (ب) عرضاً حتليلياً للعالقات املالية بني الدولة العضو
 واملنظمة خالل السنوات العشر السابقة؛

(ج) حتديداً للتدابري الواجب اختاذها من أجل ســــداد 
 املتأخرات.

ال يكون للدولة العضـــــــو حق التصـــــــويت إىل أن  - 3
املؤمتر قراره بشــــــــــــــــــأن الطلــــب أو االقرتاح  يصــــــــــــــــــدر
 املذكورين.

للمؤمتر، إذا قرر الســـماح للدولة العضـــو املتأخرة  - 4
يف دفع اشـــــــــرتاكاهتا ابلتصـــــــــويت رغم هذا التأخر، أن 
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جيعل قراره هذا مشــــــــــروطاً ابلتزام الدولة العضــــــــــو أبي 
 توصيات يضعها املؤمتر من أجل سداد املتأخرات.

 64املادة 

أي قرار يتخذه املؤمتر ابلســــــــــماح لدولة  يســــــــــري - 1
عضــــو متأخرة يف دفع اشــــرتاكاهتا ابلتصــــويت يف دورة 
املؤمتر اليت اختــذ فيهــا هــذا القرار، ويكون القرار �فــذ 

ورات اجلهاز الرائســـــــــي وأي اجتماعات داملفعول إزاء 
اء ضــــــأخرى للمنظمة قد ُتطرح فيها مســــــألة حق األع

حىت افتتــاح دورة املؤمتر العــامــة اليت و التصـــــــــــــــويــت،  يف
 تعقب مباشرة الدورة اليت اختذ فيها.

من هـــذه املـــادة، إذا أقر  1رغم أحكـــام الفقرة  - 2
املؤمتر ترتيبا يتم مبقتضــــــاه توحيد املتأخرات املســــــتحقة 
على الدولة العضـــو وتوزيع أدائها على أقســـاط ســـنوية 

دة ســــنوات، يســــمح هلذه الدولة العضــــو على مدى ع
ابلتصـــويت، شـــريطة أن تكون قد ســـددت عند إجراء 
التصـــويت، مجيع األقســـاط املســـتحقة مبوجب الرتتيب 

من  13وكــذلــك االشـــــــــــــــرتاكــات املــاليــة مبوجــب املــادة 
الدســــــــــــتور، اليت كانت مســــــــــــتحقة قبل �اية الســــــــــــنة 
املنقضـية. ويسـقط حق أي دولة عضـو يف التصـويت، 
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تـــام دورة املؤمتر، إذا مل تـــدفع ابلكـــامـــل هـــذه عنـــد اخت
األقســـاط واالشـــرتاكات املرتتبة عليها قبل �اية الســـنة 

 السابقة.

منظمة الصـــــــــحة 
 viiالعاملية

 دستور منظمة الصحة العاملية

 7املادة 

فــــــي حالــــــة عــــــدم وفــــــاء إحــــــدى الــــــدول األعضــــــاء مبــــــا 
عليهــــا مــــن التزامــــات ماليــــة للمنظمــــــة، أو فــــــي غيــــــر 
ــة  ـــ ـــ ـــــوز جلمعيـ ـــ ــتثنائية، جيـ ـــ ـــ ـــــروف االسـ ـــ ـــــن الظـ ـــ ـــــك مـ ـــ ذلـ
الصــــــــــــــــــحة، ابلشــــــروط التــــــي تراهــــــا مناســــــبة، وقــــــف 

ــــي حي ــــدمات التـ ــــويت، واخلـ ــــازات التصـ ــــة امتيـ ــــق للدولـ ـ
ــــا. وجلمعية الصحة سلطة إعادة  العضـــــو أن تتمتـــــع هبـ

 اخلدمات هذه.و امتيازات التصويت 
 
 

ـــــــــــازات التصويت، فإنه يستمر  ـــــــــــف امتيـ عندما يتم وقـ
حىت يتم ختفيض املتأخرات إىل مستوى أقل من املبلغ 

من الدســـــــــــتور (انظر،  7الذي يربر االحتجاج ابملادة 
 62/73جقرار مجعية الصــــــــــــــحة على ســــــــــــــبيل املثال، 

ا اعتماد قرارات فردية للعديد 6الفقرة  ). ميكن أيضـــــــــــــً
من األعضـــــاء واليت مبوجبها تقرر عدم تعليق امتيازات 
التصـــــويت بســـــبب قبول اقرتاح أبن االشـــــرتاكات غري 

 تسويتها على أقساط.املسددة سيتم 
وذلك خيتلف عن الظروف االستثنائية اليت تربر إجراًء 

ا  ا وفقـً  7-41لقرار مجعيـة الصـــــــــــــــحـة ج ص ع خمتلفـً
ديدها على أســــــــــــاس (انظر العمود التايل) واليت يتم حت

 كل حالة على حدة.
 

 7-41قرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع 

من الــدســـــــــــــــتور يف حــالــة عــدم الوفــاء  7تطبيق املــادة 
 مات املاليةااباللتز 

قرب �اية الســــــنة اليت تســــــبق كل مجعية صــــــحة  - 1
يدعو املدير العام الدول األعضـــــــــــــاء اليت تكون عليها 

من الدســــــــــــــتور وفقا  7متأخرات قد تربر تطبيق املادة 
جراء إ، واليت مل تتخــــــذ أي 13-8للقرار ج ص ع 

تصـــــــــــــــحيحي، إىل أن تقدم إىل اجمللس التنفيذي بيا� 
تســـــــــــــــتطيع مجعية  عن نوا�ها يف دفع املتأخرات حىت

الصـــــــــحة، عند النظر يف وقف حقوق تصـــــــــويت هذه 
الدول األعضاء أو عدم وقفها، أن تصدر قرارها على 
أســـــــــاس بيا�ت الدول األعضـــــــــاء وتوصـــــــــيات اجمللس 

 .التنفيذي

مـا مل تكن هنـاك ظروف اســـــــــــــــتثنـائيـة تربر اختـاذ  - 2
جراء آخر، تصــــدر اجلمعية قرارا أبغلبية الثلثني عمال إ

من النظـــام الـــداخلي جلمعيـــة الصـــــــــــــــحـــة،  72ابملـــادة 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_26-en.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/164344/WHA41_R7_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/164344/WHA41_R7_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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يقضـــــــــي بوقف حقوق تصـــــــــويت الدولة العضـــــــــو اليت 
وذلك  1ليه يف الفقرة إعليها متأخرات ابلقدر املشــار 

ذا كانت الدولة إفتتاح مجعية الصــــــــحة التالية امن يوم 
ليه. إالعضــــــــــو التزال عليها متأخرات ابلقدر املشــــــــــار 

عضــــــــو هذا القدر ذا مل تبلغ املتأخرات على الدولة الإف
ال تطبق القرار وال توقف حقوق التصــــــويت. وال خيل 
الوقف ابحلق يف طلب إعادة حقوق التصــــــــــويت وفقا 

 من الدستور. 7للمادة 

 6-54قرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع 

الــدول األعضــــــــــــــــاء املتــأخرة يف ســــــــــــــــداد  تــدعو - 1
من  7إىل حد يربر تطبيق أحكام املادة  رتاكاهتاشـــــــــــــــا

أو اليت تتوقع مواجهة مصــــــــــاعب يف الوفاء  رالدســــــــــتو 
ابلتزاماهتا جتاه املنظمة، إىل االتصـــــــــــــــال ابملدير العام 

 الستعراض حالة حساابهتا؛

الدول األعضـــاء املتأخرة يف ســـداد  تدعو كذلك - 2
اشرتاكاهتا إىل أن ترسل طلباهتا املتعّلقة إبعادة جدولة 
ســــــــــــــــداد متــأخراهتــا يف إطــار ترتيــب يقضـــــــــــــــي إبعــادة 
حقوقها يف التصــــــويت، كتابة إىل املدير العام يف أجل 

آذار/مــــارس. وينبغي أن حتتوي تلــــك  31أقصــــــــــــــــــاه 

https://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA54/ea54r6.pdf
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مجــايل غ اإل) املبل1الطلبــات على املعلومــات التــاليــة: (
املســـتحق مبا يف ذلك االشـــرتاك املقدر ابلنســـبة للســـنة 

جراء الســــــــــــداد خالهلا؛ إ) املدة اليت يقرتح 2اجلارية؛ (
) املبلغ األدىن الذي تنوي الدولة العضــــــــو ســــــــداده 3(

ذا كانت الدولة العضــــو إشــــارة إىل ما إ) 4كل عام؛ (
تتوقع طلب موافقة املدير العام على ســـــــــــــــداد ابلعملة 

 لية طبقا ألحكام الالئحة املالية والنظام املايل؛احمل

املدير العام اســــــتعراض هذه الطلبات تطلب إىل  - 3
مع الدول األعضـــــــاء املعنية وتقدمي مقرتحات تقضـــــــي 
إبعـــادة جـــدولـــة املتـــأخرات إىل جلنـــة اإلدارة وامليزانيـــة 

 اجتماعهوالشؤون املالية التابعة للمجلس التنفيذي يف 
 الذي ينعقد قبل مجعية الصحة مباشرة؛

جلنة اإلدارة وامليزانية والشــــــــؤون املالية  تطلب إىل - 4
تقدمي توصــيات مالئمة نيابة عن اجمللس التنفيذي إىل 

 مجعية الصحة للنظر فيها.

املنظمـــة العـــامليـــة 
لــــــلــــــمــــــلــــــكــــــيــــــة 

 viiiالفكرية

 اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 11املادة 

 اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 11املادة 

رمسية أو ممارســــــــات حديثة بشــــــــأن  إجراءاتال توجد 
هذا املوضــــــــــــــوع، ولكن من املفهوم بشــــــــــــــكل عام أن 
قرارات اجلهـــات اإلداريـــة للمنظمـــة العـــامليـــة للملكيـــة 

 الفكرية من الناحية العملية تتخذ بتوافق اآلراء.

https://wipolex.wipo.int/en/text/283833
https://wipolex.wipo.int/en/text/283833
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أية دولة طرف يف هذه االتفاقية، وليســــــت عضــــــًوا يف 
أي من االحتادات، تتأخر يف دفع حصـــــــــصـــــــــها املالية 
مبقتضــــــى هذه املادة وأية دولة طرف يف هذه االتفاقية 
وعضو يف أي من االحتادات تتأخر يف دفع حصصها 

ال يكون هلا حق التصـــــــــــــــويت يف ألي من االحتادات 
أي من أجهزة املنظمة اليت تتمتع بعضــــــــــويتها إذا كان 
مقدار ديو�ا يعادل مبلغ احلصـــــــص املســـــــتحقة عليها 
عن الســـــــنتني الســـــــابقتني ابلكامل أو يزيد عليه. ومع 
ذلك جيوز ألي من هذه األجهزة أن يســـــــــــــــمح لتلك 
الدولة ابالســـتمرار يف مباشـــرة حقها يف التصـــويت فيه 

ا دام مقتنًعا أبن التأخري يف الدفع �تج عن ظروف م
 استثنائية ال ميكن جتنبها.

ومع ذلـــــك جيوز ألي من هـــــذه األجهزة أن […] 
مباشــــرة حقها يف  يســــمح لتلك الدولة ابالســــتمرار يف

التصـــــــــــــــويت فيه ما دام مقتنًعا أبن التأخري يف الدفع 
 �تج عن ظروف استثنائية ال ميكن جتنبها.

ليس لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية أي قواعد 
هذه  هتشري بطريقة أخرى إىل ما تشكلرمسية حتدد أو 

"الظروف"، ومع ذلــك فمن املفهوم أنــه يتم حتــديــدهــا 
لدول األعضـــــــــــاء على أســـــــــــاس كل حالة من جانب ا
 على حدة.

 
 

منظمــــــة الطريان 
ــــة  ــــدولي املــــدين ال

 ix(اإليكاو)

 اتفاقية الطريان املدين الدويل

 املادة الثانية وستون

أن توقف حق التصــــــــــويت يف  العموميةجيوز للجمعية 
اجلمعية العمومية ويف اجمللس ابلنســـــــــــــــبة لكل دولة ال 

 خالل مدة معقولة ابلتزاماهتا املالية حنو املنظمة. يتف
 

 انظر العمود التايل.
 

اضـــــــــــــــطالع الــــــــدول األعضــــــــــــــــــــــاء : 31-39قرار ال
اليت جيب  جراءاتتزامات املالية جتاه املنظمة واإللابال

 بتلك االلتزامات يال تف اختاذها حيال الدول اليت

[...] 

ختّول اجمللس ســــــلطة مناقشــــــة وعقد ترتيبات مع  - 3
الدول األعضاء اليت أتخرت يف دفع اشرتاكاهتا لثالث 
ســــــــــــنوات أو أكثر، لتســــــــــــوية املتأخرات املرتاكمة حنو 

https://www.icao.int/publications/Documents/7300_9ed.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Resolutions/a39_res_prov_en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Resolutions/a39_res_prov_en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Resolutions/a39_res_prov_en.pdf
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املنظمــــــة، وتقــــــدمي تقرير عن تلــــــك التســـــــــــــــو�ت أو 
 الرتتيبات إىل اجلمعية العمومية يف دورهتا التالية؛

ضـــــــــــــــاء املتأخرة يف دفع عألينبغي جلميع الدول ا - 4
اشــــــــــــرتاكاهتا ملدة تزيد على ثالث ســــــــــــنوات القيام مبا 

 يلي:

أن تدفع بدون أتخري املبالغ املتأخرة املســـــــــــــــتحقة  )أ(
واشـــــرتاك الســـــنة اجلارية،  ،لصـــــندوق رأس املال العامل

يف  5ملتأخراهتا مببلغ يســـــــــــاوي  وإجراء تســـــــــــوية جزئية
 املائة من االشرتاكات املتأخرة؛

تعقد يف غضــــون ســــتة أشــــهر من اتريخ دفع أن (ب) 
 ا) أعاله، اتفاقأاملبالغ املشــــار إليها يف الفقرة الفرعية (

إذا مل تكن قد فعلت  متأخراهتا،مع املنظمة لتســـــــــــــوية 
ذلــــــــك، على أن ينص ذلــــــــك االتفــــــــاق على دفع 

، وما تبقى من متأخراهتا على كاملة  اشــرتاكاهتا اجلارية
تزيد على عشـــــــــر شـــــــــكل أقســـــــــاط على مدى فرتة ال 

سنوات، وجيوز للمجلس، وفقا لتقديره اخلاص، متديد 
ســـــــــــــــنة كحد أقصـــــــــــــــى ابلنســـــــــــــــبة  20هذه الفرتة إىل 

للحاالت اخلاصـــة، أي للدول األعضـــاء اليت صـــنفتها 
 األمم املتحدة يف عداد أقل البلدان منوا؛
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ينبغي للمجلس أن يواصـــــــل تكثيف الســـــــياســـــــة  - 5
عضــــاء اليت عليها اجلارية اليت تقضــــي بدعوة الدول األ

متأخرات بتقدمي مقرتحات لتســـــوية املتأخرات القائمة 
من املنطوق  4منــذ فرتة طويلــة، وفقــا ألحكــام الفقرة 

قتصـــــــــــــــادية الاه، مع املراعاة الكاملة لألوضـــــــــــــــاع أعال
مكـــانيـــة قبول عمالت إللـــدول املعنيـــة، مبـــا يف ذلـــك 

ىل إالنظام املايل،  من 6-6املادة أخرى وفقا ألحكام 
احلد الذي ميكن لألمني العام أن يســــــــــتخدم فيه هذه 

 العمالت؛

يعّلق حق التصـــويت يف اجلمعية العمومية للدول  - 6
األعضـــــــــــــــاء اليت تعادل متأخراهتا أو تزيد على جمموع 

ث الســـــــــــابقة، اشـــــــــــرتاكاهتا عن الســـــــــــنوات املالية الثال
وللــدول األعضــــــــــــــــاء اليت مل تلتزم ابالتفــاقــات املعقودة 

(ب) من املنطوق أعاله، على 4الفقرة وفقــا ألحكــام 
أن يلغى هـــذا التعليق فور تســـــــــــــــويـــة املبـــالغ القـــائمـــة 

 واملستحقة مبوجب هذه االتفاقات؛

يعلق حق التصـــويت يف اجمللس للدول األعضـــاء  - 7
يف اجمللس اليت تكون اشرتاكاهتا السنوية املقررة، سواء 

ا،  شـــــــــــــــهرً  18كلهــا أو جزء منهــا، متــأخرة ألكثر من 
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ا أبن هذا التعليق ســـــــــــــــُيلغى فور تســـــــــــــــوية املبالغ علمً 
 القائمة واملستحقة؛

عادة حق إجيوز للجمعية العمومية أو للمجلس  - 8
التصويت للدولة العضو اليت ُعلق حقها يف التصويت 

 من املنطوق أعاله، شريطة ما يلي: 6مبوجب الفقرة 

إذا كـــانـــت هـــذه الـــدولـــة قـــد عقـــدت مع اجمللس  )أ(
ابلفعل اتفاقا يقضــــــي بتســــــوية التزاماهتا القائمة وبدفع 
االشـــــــــرتاكات اجلارية، وإذا كانت قد أوفت بشـــــــــروط 

 ذلك االتفاق؛

أو إذا اقتنعت اجلمعية العمومية أبن الدولة قد (ب) 
ىل تسوية عادلة اللتزاماهتا إأثبتت استعدادها للتوصل 

 و املنظمة؛املالية حن

[...] 

يكلف اجمللس األمينـة العـامـة أبن تقـدم تقـارير  - 12
ىل اجمللس عن أي حق تصويت يعترب معلقا وعن أي إ

 7و 6حق تصـــــــــــــــويــت ألغي تعليقــه مبوجــب الفقرتني 
[…] 



CCLM 113/3 – WA 1 21 

 استعادة احلق يف التصويت إجراءات معايري الستعادة احلق يف التصويت فقدان احلق يف التصويت املنظمة

املنظمـــة البحريـــة 
 xالدولية

 اتفاقية املنظمة البحرية الدولية

 56املادة 

لألعضــــــــــــــــاء الــذين مل يفوا ابلتزامــاهتم املــاليــة  يكونال 
للمنظمــــــة يف غضـــــــــــــــون ســـــــــــــــنــــــة واحــــــدة من اتريخ 

اجلمعية أو اجمللس أو التصــــويت يف حق اســــتحقاقها، 
جلنة الســـــــــــالمة البحرية أو جلنة الشـــــــــــؤون القانونية أو 
جلنة محاية البيئة البحرية أو جلنة التعاون الفين إال إذا 

التقديرية، عن هذا  صـــالحياهتاتنازلت اجلمعية، وفًقا ل
 احلكم.

تقوم اجلمعية بتقييم كل طلب عضــــــــــــو على أســــــــــــاس 
ومع ذلك،  اجمللس.لفردية مع مراعاة توصيات مزا�ه ا

لدى ممارســـــــة صـــــــالحيتها التقديرية، لن تنظر اجلمعية 
عادة يف طلب تنازل من عضــــــــــــو متأخر عن ســــــــــــداد 

 56مدفوعاته ثالث ســـــــــــــــنوات أو أكثر (انظر املادة 
 ، يف العمود التايل).8و 5، الفقرتني امكررً 

 

 56تعديالت على املادتني  -) 19( 781لفأالقرار 
 (اثلثا) من الالئحة الداخلية للجمعية 56و امكررً 

 امكررً  56 تنيتقرر اســـــــــــــــتبدال األحكام احلالية للماد
 (اثلثًا) ابلنص التايل: 56و

 امكررً  56املادة 

ن أحكام ع تنازل) يتقدم األعضاء الراغبني بطلب 2(
بطلب خطي إىل األمني العام قبل شــــــــــــهر  ،56املادة 

ذا تربير هلــ مع إعطــاء اجلمعيــة انعقــادعلى األقــل من 
طة تســــــــــــديد حتدد الفرتة الزمنية اليت خب الطلب وإرفاقه

 املتأخرات.سيتم فيها دفع 

[...] 

 هبـــذا الشـــــــــــــــــأنتقريرًا  إىل اجلمعيـــة ) يقـــدم اجمللس4(
مشفوًعا بتوصياته يف ما يتعّلق بتقدمي األعضاء طلب 

من اتفـــــاقيـــــة املنظمـــــة  56ن أحكـــــام املـــــادة تنـــــازل ع
 البحرية الدولية.

) تنظر اجلمعية يف تقرير اجمللس يف مســـــــــــــــتهل كل 5(
وتقييم كل دورة، وتتخذ بعد مراعاة توصــــــيات اجمللس 

التنازل عن أحكام طلب على حدة، قرارات بشـــــــــــــأن 

https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/14/14-01/imo_consolidated.xml
https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/14/14-01/imo_consolidated.xml
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.781(19).pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.781(19).pdf
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تلقت  أي عضـــــــــو من االتفاقية يف ما خيص 56املادة 
 ممنهلقت أو مجيع األعضــــــــــــــاء اليت ت منه طلب تنازل

طلب، ابإلضــــــــــــــافة إىل الشــــــــــــــروط املرتبطة هبذا هذا ال
 .التنازل

ن أحكام املادة التنازل ع) جيوز اختاذ قرار بشــــــــــــأن 6(
األعضـــــــــــــــاء الذين قدموا طلب  ما خيصيف فقط  56

 ) أعاله.2وفًقا للفقرة الفرعية ( تنازل

عـــادة  56ن أحكـــام املـــادة التنـــازل ع) يتخـــذ قرار 7(
يف اتريخ  ،األعضـــــاء الذين اســـــتوفوا يف ما خيصفقط 

التعهـدات املاليـة املتخـذة كامل ،  التنـازلتقـدمي طلـب 
 سابق. تنازلمبقتضى أي طلب 

صــــــــــــالحيتها التقديرية، لن تنظر ) ولدى ممارســــــــــــة 8(
اجلمعية عادة يف طلب تنازل من عضـــــــــــــــو متأخر عن 

 سداد مدفوعاته ثالث سنوات أو أكثر.

ـــدي  االحتـــاد الربي
 xiالعاملي

 النظام العام لالحتاد الربيدي العاملي

 146املادة 

[...] 

 النظام العام لالحتاد الربيدي العاملي

 146املادة 

[...] 

ب أن يتم ســـــــــــداد املدفوعات ابلكامل أو جيب أن جي
 يتفق على خطة استهالك (انظر العمود السابق).

https://www.upu.int/UPU/media/upu/files/UPU/aboutUpu/acts/permanentActs/actPermanentActsGeneralRegulationsDoha2012En.pdf
https://www.upu.int/UPU/media/upu/files/UPU/aboutUpu/acts/permanentActs/actPermanentActsGeneralRegulationsDoha2012En.pdf
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عندما تســـــــــاوي املبالغ املتأخرة على بلد عضـــــــــو  - 3
من املســـــــــــــــامهات اإلجبارية، عدا الفوائد املســـــــــــــــتحقة 
لالحتاد، جمموع مســــــــــــــامهات هذا البلد العضــــــــــــــو عن 
الســــــنتني املاليتني الســــــابقتني أو تتجاوزها، جيوز للبلد 
العضـــــــــــــــو املـذكور أن يتنـازل �ـائيـا لالحتـاد عن كـامـل 

بلدان أعضــــــاء أخرى أو  املبالغ املســــــتحقة له من قبل
عن جزء من تلــك املبــالغ، وفقــا للطرائق اليت حيــددهــا 
دد شـــــــــــــــــــروط الـــــتـــــنــــــــازل عـــــن  جمـــــلـــــس اإلدارة، وحتــــــــُ
االســــــــــــتحقاقات وفقا التفاق يُربم بني البلد العضــــــــــــو 

 واملدينني/الدائنني له واالحتاد.

جيـب أن تتعهــد البلــدان األعضــــــــــــــــاء اليت يتعــذر  - 4
ا التنــازل عن تلــك عليهــا ألســـــــــــــــبــاب قــانونيــة أو غريهــ

 حساابهتا املتأخرة. الستهالك ةاملبالغ، إببرام خط

 )1( 149املادة 

كل بلد عضـــــــو تعّذر عليه التنازل املنصـــــــوص عنه يف 
وال يقبـــل اخلضـــــــــــــــوع خلطـــة  146من املـــادة  3البنـــد 

من  4اســـــــــــــــتهالك يقرتحها املكتب الدويل وفقا للبند 
يف  أو ال يراعيهــــا، يفقــــد تلقــــائيــــا حقــــه 146املــــادة 

التصـــــــــــــــويــت يف املؤمتر ويف اجتمــاعــات جملس اإلدارة 

عــدا ظروف اســـــــــــــــتثنــائيــة، ال جيوز أن ميتــد  فيمــا - 5
حتصـــــــــــــــيل املبالغ املتأخرة من املســـــــــــــــامهات اإلجبارية 

 املستحقة لالحتاد، ألكثر من عشر سنوات.

يف ظروف اســـــــــــــــتثنــائيــة، جيوز جمللس اإلدارة أن  - 6
يعفي أحد البلدان األعضاء من كل الفوائد املستحقة 
أو جزء منهــا إذا كــان هــذا األخري قــد ســــــــــــــــدد نقــدا 

 وابلكامل الديون املتأخرة عليه.

ا، يف إطار خطة  - 7 تعفى البلدان األعضــــــــــاء أيضــــــــــً
وافق عليها جملس اإلدارة،  ةتأخر امل اساابهتحلاستهالك 

من كامل الفوائد اليت تراكمت أو ســـــــــــــــترتاكم أو من 
تطبيق مرهوً� بهــذا اإلعفــاء  يكونجزء منهــا؛ ولكن 

خطة االســـــتهالك كاملة ويف املوعد احملدد ضـــــمن فرتة 
 متفق عليها ال تتعدى العشر سنوات كحد أقصى.

 )2( 149املادة 

ــــة فورا مبجرد أن يــــدفع البلــــد  ترفع العقوابت التلقــــائي
العضـــــــــــــــو املعين ابلكــــامــــل املبــــالغ املتــــأخرة عليــــه من 
املســـــــــــامهات اإلجبارية املســـــــــــتحقة لالحتاد، األصـــــــــــل 
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وجملس االســــــــــــتثمار الربيدي وال يعود مؤهال ليُنتخب 
 يف هذين اجمللسني.

 ســــــاابتهحاســــــتهالك والفوائد، أو إذا اتفق مع االحتاد 
 املتأخرة.

الــــــــــلــــــــــجــــــــــنــــــــــة 
ـــتـــحضـــــــــــــرييــــــة  ال
ملنظمـــة معـــاهـــدة 
احلظر الشــــــــــامل 
لـــــــلـــــــتـــــــجـــــــارب 

 xiiالنووية

القرار املنشــئ للجنة التحضــريية ملنظمة معاهدة احلظر 
 الشامل للتجارب النووية

ن إنشــــــــاء جلنة حتضــــــــريية ملنظمة نص بشــــــــأ -امللحق 
 معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

 5املادة 

(ب) تفقد الدولة املوقعة اليت مل تف بكامل التزاماهتا 
يوما  365املالية املســـــــــتحقة عليها للجنة يف غضـــــــــون 

من تلقيها طلب الدفع حقها يف التصـــويت يف اللجنة 
إىل أن تقــدم بــدفع املبــالغ املســـــــــــــــتحقــة عليهــا. وجيوز 
للجنة مع ذلك أن تســـــــــــــــمح لتلك الدولة العضــــــــــــــو 

ذا كانت مقتنعة أبن ختلفها عن الدفع إابلتصـــــــــــــــويت 
 يرجع إىل ظروف خارجة عن إرادهتا.

 *معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

 11املادة 

أي عضو يف املنظمة يتأخر عن تسديد اشرتاكه املقرر 
للمنظمة ال يكون له حق التصـــــــــــــــويت يف املنظمة إذا 

القرار املنشــئ للجنة التحضــريية ملنظمة معاهدة احلظر 
 الشامل للتجارب النووية

ملنظمة نص بشــــــــأن إنشــــــــاء جلنة حتضــــــــريية  -امللحق 
 معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

 (ب) 5املادة 

وجيوز للجنة مع ذلك أن تســــمح لتلك الدولة […] 
ذا كانت مقتنعة أبن ختلفها عن إالعضــــــو ابلتصــــــويت 

 الدفع يرجع إىل ظروف خارجة عن إرادهتا.

ليس لدى اللجنة التحضــــــــــــــريية ملنظمة معاهدة احلظر 
عد رمسية حتدد أو الشـــــــــــــــامل للتجارب النووية أي قوا
"، الظروفهذه " هتشـــــري بطريقة أخرى إىل ما تشـــــكل

 وابلتايل يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة.
 *معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

 11املادة 

ال يوجــد لــدى اللجنــة التحضـــــــــــــــرييــة ملنظمــة معــاهــدة 
احلظر الشامل للتجارب النووية أي قواعد رمسية تتعلق 

من  11(ب) من القرار وكذلك املادة  5بتنفيذ املادة 
 املعاهدة.
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كــان مقــدار متــأخراتــه يســـــــــــــــــاوي أو يتجــاوز مقــدار 
الكـــاملني االشـــــــــــــــرتاك املســـــــــــــــتحق عليـــه عن العـــامني 

الســــــــــــــــابقني. غري أنــه جيوز ملؤمتر الــدول األطراف أن 
يســـــــمح هلذا العضـــــــو ابلتصـــــــويت إذا كان مقتنعاً أبن 
التخلف عن تســــــــديد االشــــــــرتاك يرجع إىل ظروف ال 

 ِقَبَل له هبا.

* مل تـدخـل املعـاهـدة حيز التنفيـذ بعـد ألن بعض من 
مل توقع  2الــدول األربع واألربعني املــدرجــة يف امللحق 

 عليها أو تصدق عليها بعد.  

يتأخر عن تسديد اشرتاكه املقرر أي عضو يف املنظمة 
للمنظمة ال يكون له حق التصـــــــــــــــويت يف املنظمة إذا 
كــان مقــدار متــأخراتــه يســـــــــــــــــاوي أو يتجــاوز مقــدار 
االشـــــــــــــــرتاك املســـــــــــــــتحق عليـــه عن العـــامني الكـــاملني 
الســــــــــــــــابقني. غري أنــه جيوز ملؤمتر الــدول األطراف أن 
يســـــــمح هلذا العضـــــــو ابلتصـــــــويت إذا كان مقتنعاً أبن 

عن تســــــــديد االشــــــــرتاك يرجع إىل ظروف ال  التخلف
 ِقَبَل له هبا.
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i   ،من امليثاق 19جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة: الطلبات املقدمة يف إطار املادة  -، 74/1قرار اجلمعية العامة  ؛النظام الداخلي للجمعية العامة؛ ميثاق األمم املتحدةاألمم املتحدة. 
ii  ،حق التصويت بصفة استثنائية للدول األعضاء شروط منح  - 82 م / القرار 30قرار املؤمتر العام  ؛النظام الداخلي للمؤمتر العام؛ امليثاق التأسيسي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

 .جيم من امليثاق التأسيسي -(ج) من املادة الرابعة  8املشار إليها يف الفقرة 
iii  ،تقرير رئيس فريق املناقشة املفتوح العضوية املعين بسداد االشرتاكات املقررة يف أوا�ا إىل الدورة التاسعة عشرة جمللس  ؛ؤمتر العامالنظام الداخلي للم؛ دستور منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 .مية الصناعيةالتنمية الصناعية التابع ملنظمة األمم املتحدة للتن
iv  ،والقواعد املالية اللوائح؛ الواثئق األساسية ملنظمة السياحة العاملية منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة. 
v  ،أحكام خاصة لتعليق التدابري اإلدارية لألعضاء واملراقبني غري النشطني ؛إجراءات اجمللس العام لألعضاء واملراقبني اخلاضعني للتدابري اإلدارية؛ نشاء منظمة التجارة العامليةإاتفاق  منظمة التجارة العاملية. 

vi  ،النظام األساسي ملنظمة العمل الدولية ؛دستور منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولية. 
vii   ،7-41قرار مجعية الصحة ج ص ع ؛ 73/26 قرار مجعية الصحة ج؛ دستور منظمة الصحة العامليةمنظمة الصحة العاملية 

viii   ،اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكريةاملنظمة العاملية للملكية الفكرية 
ix  جراءات اليت جيب اختاذها حيال الدول اليت ال تفي بتلك االلتزاماتاملنظمة واإل تزامات املالية جتاهلاضطالع الدول األعضاء ابال :31-39قرار ؛ اتفاقية الطريان املدين الدويل ة،منظمة الطريان املدين الدولي. 
x  ،(اثلثا) من الالئحة الداخلية للجمعية 56مكرر و 56تعديالت على املادتني  -) 19( 781القرار ج ؛ اتفاقية املنظمة البحرية الدولية املنظمة البحرية الدولية 

xi  ،النظام العام لالحتاد الربيدي العاملي االحتاد الربيدي العاملي. 
xii  ،ظر الشامل للتجارب النوويةمعاهدة احل؛ القرار املنشئ للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. 
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