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  الدورة الرابعة والثمانون

  2008أكتوبر / تشرين األول15-14مدريد، إسبانيا، 

  من جدول األعمال المؤقت) ب (4البند 

  

  

  

  

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي
  

  النظام األساسي من 34بيق أحكام المادة تط) ب(

   المرفقة بهقواعد التمويل من 13والفقرة 

  

  

  

  

  مذكرة من األمين العام

  

  

 من قواعد 13 من النظام األساسي والفقرة 34في هذه الوثيقة، يحيط األمين العام المجلس التنفيذي علما بتطبيق أحكام المادة 

 السابعةاللذين اعتمدتهما الجمعية العامة في دورتها  [(XVII)523] والقرار [(XVII)522]التمويل المرفقة به، وفقا للقرار 

  .عشرة
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   اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسيالمسائل
  

   من النظام األساسي34حكام المادة بيق أتط) ب(

   المرفقة بهقواعد التمويل من 13والفقرة 

  

المرفقة  قواعد التمويل من 13أو الفقرة / النظام األساسي و من34، تطبق أحكام المادة 2008سبتمبر /أيلول 15في  )1

 : التالية أسماؤهم22 على األعضاء الـ - نصوصها مرفقة طي هذه الوثيقة -به 

  

  

AFGHANISTAN /AFGANISTÁN X X 81-87, 89-07 26 603.957,77
BAHRAIN / BAHREIN / BAHREÏN X X 77-84,02 9 311.042,35
BURUNDI X X 77-07 31 702.974,96
CAPE VERDE /CAP VERT /CABO VERDE X X 02-07 6 106.385,00
CONGO X X 87-00 02-06 20 492.998,34
CÔTE D’IVOIRE X X 04-07 4 109.309,00
CHAD / TCHAD X X 88-07 20 451.892,76
DJIBOUTI X X 03-07 5 101.036,00
GABON / GABÓN X  05-07 3 136.549,00
GUINEA / GUINÉE  X X 95-07 6 131.239,75
GUINEA BISSAU /  GUINÉE-BISSAU X X 92-96,00-07 14 274.788,55
KYRGYZSTAN / KIRGHIZISTAN / 
KIRGUISTÁN X X 95-06 13 316.228,49

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA / 
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE / 
JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

X  04-06 3 244.004,00

MALAWI X X 00,02,04-07 6 125.380,24
NIGERIA / NIGÉRIA X  06,07 2 56.416,00
SAO TOME AND PRINCIPE / 
SAO TOME ET PRINCIPE/ 
SANTO TOME Y PRINCIPE 

X X 86-07 22 461.214,65

SIERRA LEONE / SIERRA LEONA X X 79-00,03-06 27 578.656,39
SUDAN / SOUDAN  X X 83-86,89-03 

06-07 21 454.053,92

TOGO X X 96,97,99-06 9 161.577,03
TURKMENISTAN / TURKMÉNISTAN / 
TURKMENISTÁN 

X X 95-98,00-06 12 355.451,40

UGANDA / OUGANDA   X X 91,92,95-00, 
02-06 13 280.912,76

ZIMBABWE X X 01-07 6 171.495,01

6.719.313,62  :المجموع

  

وجه األمين العام رسائل إلى كل هؤالء األعضاء يحثهم فيها على تسديد ديونهم أو ، [(XVII)523]لقرار بموجب ا )2

 .وات، وفق ظروفهماقتراح خطط للسداد على أقساط خالل فترة خمس سن

  

 اشتراكات متأخرة   أعضاء فاعلون
FULL MEMBERS  13الفقرة 34المادة   )يورو (المجموع مجموع السنوات السنوات
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، بشأن اإلشتراكات [CE/DEC/5(LXXXI)] وفي الدورة الحادية والثمانين للمجلس التنفيذي، اعتمد المجلس المقرر

  :المتأخرة المترتبة على العراق

  

  ،[CE/DEC/7(LXXVIII), CE/DEC/5(LXXIX), CE/DEC/8(LXXX)]    إلى مقرراتهإذ يشير"
  

 ؛2007د، كعالمة حسن نية، اشتراكه إلى المنظمة عن سنة  بارتياح أن العراق قد سديلحظ )5
 
 من قواعد التمويل، رهنا بتسديده 13 على الجمعية العامة أن تمنح العراق إعفاء مؤقتا من تطبيق الفقرة ويقترح )6

 ؛2009 و2008اشتراكاته العادية عن 

  
 المتأخرة على هذا البلد، وأن يعد، في  إلى األمين العام أن يواصل مفاوضاته مع العراق بشأن اإلشتراكاتويطلب )7

غضون فترة سماح مدتها سنتان، خطة سداد يتفق عليها الطرفان، تتضمن اقتراحات محددة بشأن كل من المبلغ 
 المترتب وأشكال السداد؛

  

ى ، اعتمدت الجمعية العامة اقتراح المجلس التنفيذي، ووافقت عل المذكور أعاله[A/RES/523(XVII)]وفي القرار  )3

وفي هذا الصدد، يحيط األمين . 2009 و2008منح العراق فترة سماح لمدة سنتين، رهنا بتسديد اشتراكاته العادية لسنتي 

  .2008اشتراكاته للسنة المالية العام المجلس علما بأن العراق قد سدد جزئيا 

  

اعد التمويل المرفقة من قو13والفقرة من النظام األساسي  34مؤقت من تطبيق أحكام المادة اإلعفاء ال

  به
  

على منح األعضاء المذكورين أدناه، بناء على طلبهم، إعفاء  ،[(XVII)523]وافقت الجمعية العامة، في قرارها  )4

  . مؤقتا من تطبيق األحكام المذكورة سابقا، حالما يتم االتفاق على خطة لتسديد اشتراكاتهم المتأخرة بالتقسيط

  

  إن الجمعية العامة،"
  

 بالتوصيات التي أصدرها المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين والثمانين بشأن طت علماوقد أحا
   من قواعد التمويل،13طلبات اإلعفاء المؤقت من تطبيق الفقرة 

  
   في الوثائق التي قدمها األمين العام بهذا الشأن،وقد نظرت

  
   توصيات المجلس التنفيذي؛تقر )1
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:  من قواعد التمويل على األعضاء التالية أسماؤهم13تجديد اإلعفاء المؤقت من تطبيق أحكام الفقرة  وتقرر )2
كوستاريكا، السلفادور، مالي، منغوليا، ونيكاراغوا، الذين يتقيدون بخطط السداد المتفق عليها من أجل تسديد 

  اشتراكاتهم المتأخرة؛
  
:  من قواعد التمويل بالنسبة لمن يلي من األعضاء الفاعلين13لفقرة  تجديد اإلعفاء المؤقت مما تنص عليه اوتقرر )3

علما أن نفس . جورجيا، غينيا، غينيا بيساو، النيجر، بيرو، جمهورية الو الشعبية الديمقراطية، رواندا، واليمن
  ؛2008ابريل / نيسان1األحكام سوف تطبق عليهم مرة أخرى إذا بقوا متخلفين عن تنفيذ خطط السداد بتاريخ 

  
، ألنه ليس 1989 -1979 األمين العام أن يبلغ اليمن أن عليه أن يتقدم بخطة جديدة لتسديد ديونه عن األعوام وتكلف )4

  هناك في النظم السارية ما ينص على اإلعفاء من تسديد اإلشتراكات؛
  
وركينا فاسو، كمبوديا، بوليفيا، ب:  من قواعد التمويل إلى13 أن تمنح اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة وتقرر )5

 جمهورية الكونغو الديمقراطية، غامبيا، موريتانيا، وأوروغواي، وقد تقدموا بخطط للسداد وافق عليها المجلس؛

  
  بشأن العراق، [CE/DEC/8(LXXX)] و[CE/DEC/5(LXXIX)] إلى مقرري المجلس التنفيذي وإذ تشير

  
 ؛2007تراكاته إلى المنظمة عن سنة  أن هذا العضو الفاعل قد سدد كامل اشتلحظ بارتياح )6

  
   بأن العراق واألمانة يواصالن التفاوض حول يترتب على العراق من اشتراكات متأخرة،وإدراكا منها

 
، إعطاء العراق فترة سماح لمدة سنتين، لكي يتقدم إلى الدورة [CE/DEC/7(LXXVIII)]، وفقا للمقرر تقبل  )7

 التعاون مع األمانة؛السادسة والثمانين بخطة سداد يضعها ب
 
 من قواعد التمويل، شرط أن يسدد اشتراكاته 13، نتيجة لذلك، منح العراق إعفاء مؤقتا من تطبيق الفقرة وتقرر )8

 ؛2007نوفمبر / تشرين الثاني13، وفقا لإلتفاق المبرم مع األمانة في 2009 وسنة 2008العادية عن سنة 

  
روط التالية على األعضاء الذين يطلبون اإلعفاء المؤقت من أحكام  توصيات المجلس التنفيذي، فتضع الشوتعتمد )9

  : من قواعد التمويل ويقترحون خططا لتسديد متأخراتهم بالتقسيط13المادة 
  

  تسديد اشتراك السنة السابقة النعقاد الجمعية العامة التي ستبت قضيتهم؛)   أ   
  

  أخرات؛التقيد الصارم بالخطة المتفق عليها لتسديد المت)  ب  
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 إلى األمين العام أن يعلم األعضاء الفاعلين المعنيين بأن القرار الذي اتخذ للتو يبقى عرضة للتقيد الصارم وتطلب )10
  بالشروط المذكورة؛

  
."...  

 من 13أو الفقرة / من النظام األساسي و34 من القرار المذكور أعاله، تطبق مرة أخرى أحكام المادة 3وفقا للفقرة  )5

 في الجدول الوارد ا مدرجتين، وقد أصبحتغينيا وغينيا بيساو على 2008أبريل /يل المرفقة به اعتبارا من نيسانقواعد التمو

  . من هذه الوثيقة2في الصفحة 

  

ويحيط األمين العام المجلس التنفيذي علما بأن العضو الفاعل توغو قد التمس الموافقة على خطة لتسديد متأخراته في  )6

 .غضون عشر سنوات

  

 فقط جزر األنتيل الهولندية تخضع ألحكام ، بين األعضاء  السبعة المشاركينتى تاريخ تحرير هذه الوثيقة، منح )7

  . من النظام األساسي34 المادة

  

يبين الجدول الوارد أدناه درجة االمتثال إلى الشروط التي وضعتها الجمعية لألعضاء الذين كانت اتفقت معهم على  )8

 عشرة إعفاء مؤقتا من تطبيق أحكام الفقرة السابعةالتقسيط، وقد منحتهم الجمعية العامة في دورتها خطط لتسديد مستحقاتهم ب

13. 
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  )[(XVII)523]القرار ( 13أعضاء منحوا إعفاء مؤقتا من تطبيق أحكام الفقرة 
  االمتثال إلى الشروط التي وضعتها الجمعية العامة

2008سبتمبر / أيلول15الوضع في   
 الشروط التي وضعتها الجمعية العامة 
 
 

التسديد في السنة التي 

أقرت فيه الجمعية العامة 

  الخطة

  تقيد صارم بخطة التسديد

 المتفق عليها

 المدفوعات المسددة 

 أعضاء فاعلون
 

  خطة تسديد

  الحصة السنوية اشتراك السنة المتأخرات

  من المتأخرات

  

BOLIVIA  in 10 years  
beginning in 2008 2007 YES 2008 YES YES 

BURKINA FASO in 6 years 
beginning in 2006 2006 YES 2006-2008 YES YES 

CAMBODIA  in 30 years  
beginning in 2006 2006 YES 2006-2007 YES YES 

COSTA RICA (1) in 15 years 
beginning in 1996 1995 YES 1996-2008 YES YES 

DEM. REP. OF THE 
CONGO 

in 25 years 
beginning in 2005 2007 YES 2008 NO NO 

EL SALVADOR  in 10 years 
beginning in 1999 1997 YES 1998-2008 YES YES 

GAMBIA In 16 years 
Beginning in 2007 2007 YES 2008 NO NO 

IRAQ (2) -- -- -- -- -- -- 
2005-2007 YES YES LAO PEOPLE’S DEM. 

REPUBLIC 
in 25 years 

beginning in 2005 2005 YES 2008 YES NO 
2001-2007 YES YES MALI in 21 years 

beginning in 2002 2001 YES 2008 PART NO 

MAURITANIA in 30 years 
beginning 2008 2007 YES 2008 YES YES 

2005-2007 YES YES MONGOLIA in 25 years 
beginning in 2005 2005 YES 2008 NO NO 

2004-2007 YES YES NICARAGUA  in 20 years 
beginning in 2004 2004 YES 2008 NO NO 

NIGER in 10 years 
beginning in 2008 2007 NO 2008 PART YES 

2005-2007 YES YES PERU in 15 years 
beginning in 2005 2005 YES 2008 YES PART 

2004-2007 YES YES RWANDA (1) in 5 years 
beginning in 2003 2003 YES 2008 YES NO 

2007 YES YES URUGUAY  in 15 years 
beginning in 2007 2007 YES 2008 PART NO 
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2000-2007 YES YES YEMEN  (3) in 13 years 
beginning in 2001 1999 YES 2008 YES PART 

 
  

  
  :مالحظات

ا م تطبق عليهة للسنتين الماضيتين، لم تعدا المقررم هي أقل من اشتراكاتهورواندا بما أن ديون كوستاريكا: ورواندا كوستاريكا .1

  .13أحكام الفقرة 

  .فترة سماح لسنتين أعطتها الجمعية العامة في دورتها السابعة عشرة: العراق .2

، أنه سوف تتخذ 2006 مايو/أيار 13أكد معالي وزير السياحة اليمنية، السيد نبيل حسن الفقير، في رسالة مؤرخة : ليمنا .3

التدابير الالزمة للموافقة على خطة سداد جديدة عند انتهاء الخطة الحالية، وأن الخطة الجديدة سوف تغطي اشتراكات السنوات 

  .ف بجمهورية اليمن الشعبية المترتبة على ما كان يعر1979-1989
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  مرفق
  

   من النظام األساسي34المادة 

  
  : من النظام األساسي على ما يلي، بالنسبة لتعليق العضوية34تنص المادة   )1

  

إذا تبين للجمعية أن أحد األعضاء مستمر في اتباع سياسة مخالفة لهدف المنظمة األساسي، كما يرد في    ـ1"

ادة الثالثة من هذا النظام األساسي، لها أن تعلق لهذا العضو ما يمارسه من حقوق ويتمتع به من امتيازات الم

  .وحصانات

  

  ."يبقى تعليق العضوية ساريا إلى أن يتضح للجمعية أن تغييرا قد طرأ على هذه السياسة   ـ2

  

  :آلتي، بالنسبة لتطبيق هذه األحكاما) سابعا (217اعتمدت الجمعية العامة في دورتها السابعة القرار   )2

  

  

  VII(217/RES/A(القرار 

  

  :تعليق عضوية األعضاء المتأخرين في تسديد اشتراكاتهم وفق النظام األساسي

   من النظام األساسي34المادة 

  

  إن الجمعية العامة،"

  

 من النظام 34أن تطبق المادة الذي أوصى بموجبه المجلس التنفيذي إلى الجمعية العامة ) الثالثين (2 للمقرر انظر

األساسي، وأن تعلق بالتالي العضوية في المنظمة لألعضاء الذين تساوي اشتراكاتهم المتأخرة أو تفوق االشتراكات 

المترتبة عليهم ألربع سنوات مالية، والذين لم يقوموا في غضون ستة أشهر باالتفاق مع األمين العام على خطة 

  لتسديد هذه المتأخرات،

  

   التي أعدها األمين العام بناء على مقرر المجلس التنفيذي آنف الذكر،A/7/10(j) للوثيقة ونظرا  

 من النظام األساسي، وهي تنص على جزاء تعليق العضوية لألعضاء الذين يستمرون 34 بأن المادة وإذ تعترف  

 من النظام األساسي، تصبح قابلة للتطبيق في في اتباع سياسة مخالفة لهدف المنظمة األساسي، كما يرد في المادة الثالثة
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الحاالت التي يطول فيها عدم سداد االشتراكات اإللزامية إلى ميزانية المنظمة، وهو سلوك من الواضح أنه يمثل سياسة 

  تتنافى واألهداف األساسية للمنظمة،
 
  

  : من النظام األساسي34  من اآلن فصاعدا تطبيق تدبير تعليق العضوية الذي تنص عليه المادةتقرر  ـ1"
  

عندما تتراكم على عضو من أعضاء المنظمة متأخرات تعود إلى سنوات مالية، ليست بالضرورة   )أ(

  متعاقبة، علما أن التسديد الجزئي لإلشتراكات ال يحول دون تطبيق تدبير تعليق العضوية،
  

 خطة لتسديد اشتراكاته المتأخرة في عندما يتخلف العضو سابق الذكر عن االتفاق مع األمين العام على  )ب(

غضون فترة سنة واحدة ابتداء من تاريخ القرار الذي الحظت الجمعية بموجبه أن تدبير تعليق العضوية 

   من النظام األساسي؛34ينطبق على العضو بناء على المادة 
  

......................  
  

لم المجلس التنفيذي في كل دورة من دوراته بما يتعلق بهذا  إلى األمين العام أن يطبق هذا القرار وأن يعتطلب   ـ3

  ."التطبيق
  

   المرفقة بالنظام األساسيقواعد التمويل من 13الفقرة 
  

  : من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي على ما يأتي13تنص أحكام الفقرة   )3
  

المنظمة من اإلمتياز الذي يتمتع به األعضاء يحرم العضو المتأخر في تسديد مساهماته المالية في نفقات    ـ13"

بشكل خدمات وحق التصويت في الجمعية والمجلس، إذا كانت قيمة متأخراته تعادل أو تفوق اإلشتراك المستوجب 

لكن للجمعية، بناء على طلب المجلس، أن تسمح لهذا العضو بالتصويت . عليه للسنتين الماليتين المنصرمتين

  ."لمنظمة، إذا تبين لها أن التأخير ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتهواإلفادة من خدمات ا
  

  :وفي هذا الصدد، اعتمدت الجمعية العامة في دورتها السادسة القرار اآلتي  )4
  

)VI(162/RES/A 
  

  إن الجمعية العامة،"
  

.......................  
  

  : األحكام اآلتيةتؤكد
  

من اللوائح المالية، للجمعية أن تعيد ) 7 (8 من قواعد التمويل والمادة 13قرة عندما يصبح عضو فاعل خاضعا ألحكام الف

  :لهذا العضو حقه في التصويت والتمتع بخدمات المنظمة، وذلك بصورة استثنائية فقط حين
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  يكون العضو قد شرح أسباب إخفاقه في التسديد كتابة، وطلب استعادة حقوقه كتابة؛   ـ1"  
  

  الظروف خارجة عن إرادة العضو؛يجد المجلس أن    ـ2  
  

  ."يكون المجلس والبلد المعني قد اتفقا على التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل تسوية المتأخرات   ـ3  


