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  ٦٢/٤٧ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ مايو/ أيار ١٦  من جدول األعمال المؤقت  ٣-١٧البند 

  A62/47   
  
  
  

  بما في ذلك الدول حالة تحصيل االشتراكات المقدرة،
   حد يبررإلىاألعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها 

  دستور من ال٧تطبيق أحكام المادة 
  
  

  التقرير الخامس للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة
   جمعية إلى المقدم ،التابعة للمجلس التنفيذي

  الصحة العالمية الثانية والستين
  
  

  حالة تحصيل االشتراكات
  
 برئاسة ٢٠٠٩مايو /  أيار١٤ في جنيف في  اجتماعها العاشرواإلدارةالبرنامج والميزانية ت لجنة عقد  -١

  ١.)جزر البهاما(ريغس  - داهل. ور مالدكت
  
 اللجنة في جملة أمور منها حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعـضاء                تونظر  -٢

 من الدستور وكذلك الترتيبات الخاصة لتسوية ٧ حد يبرر تطبيق أحكام المادة إلىالمتأخرة في سداد اشتراكاتها    
  ٢.المتأخرات

  
 كـانون   ٣١ فـي    ٪٩٠ بلـغ    ٢٠٠٨المقدرة عن عام    أن معدل تحصيل االشتراكات     والحظت اللجنة     -٣

والحظت اللجنة أيضاً أن المبالغ التي لم تسدد        . ٢٠٠٧، وهو المعدل نفسه المسجل لعام       ٢٠٠٨ديسمبر  / األول
 جانـب   إلى مليون دوالر أمريكي،     ٧٥ إلى وصلت   ٢٠٠٨ديسمبر  /  كانون األول  ٣١ حتىعن سنوات سابقة    

 مليون دوالر أمريكي مستحق بموجب الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات والتي أذنـت             ٤٨ آخر وقدره مبلغ  
  .بها جمعية الصحة، على أن تسدد بمقتضى جدول للسداد على دفعات

  
ذربيجان وبـيالروس وجمهوريـة إيـران       آمن   على المبالغ المسددة مؤخراً      ءوالحظت اللجنة أنه بنا     -٤

 أنه ينبغـي أن     إلىوبالتالي فقد أشير    .  من الدستور تنطبق على تلك الدول األعضاء       ٧ المادة   اإلسالمية، لم تعد  
  . من الدستور٧ فيما يخص المادة ٦٢/٣٠يتم التعديل الواجب للفقرات المعنية من القرار المقترح في الوثيقة ج

  

                                                           
  .حق، المل٦٢/٤٣لالطالع على قائمة المشاركين انظر الوثيقة ج     ١
  .٦٢/٣٠انظر الوثيقة ج     ٢
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   جمعية الصحة العالميةإلىالتوصيات المقدمة 
  
  :القرار التاليفي  الثانية والستون  العالميةجمعية الصحة تنظرأوصت اللجنة بأن   -٥
  

  ،جمعية الصحة العالمية الثانية والستون
  

للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلـس التنفيـذي         بعد النظر في التقرير الخامس      
المقدرة، بما في ذلـك   جمعية الصحة العالمية الثانية والستين عن حالة تحصيل االشتراكات      إلىالمقدم  

  ١؛ من الدستور٧ حد يبرر تطبيق أحكام المادة إلىالدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها 
  

 امتيازات  تم وقف افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية الثانية والستين        وإذ تشير إلى أنه عند      
ودومينيكا تصويت األرجنتين وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

 أن  إلـى  الوقفوطاجيكستان، على أن يستمر هذا      والصومال  بيساو وجزر سليمان     -وغامبيا وغينيا   
 أو جمعيات   في جمعية الصحة الحالية   تخفض المبالغ المتأخرة المستحقة على الدول األعضاء المعنية         

 مـن   ٧ أدنى من المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المـادة           ى مستو إلى في المستقبل    ستُعقدالصحة التي   
  الدستور؛

  
 والسودان وزامبيا   وباالووإذ تالحظ أن الرأس األخضر وتشاد وكوت ديفوار وجزر مارشال           

 الحـد   إلىلمية الثانية والستين     جمعية الصحة العا   كانت متأخرة في سداد اشتراكاتها عند افتتاح أعمال       
 من الدستور، فيما إذا كـان       ٧ ألحكام المادة    اً من الضروري أن تنظر جمعية الصحة، وفق       يجعلالذي  
   وقف امتيازات تصويت تلك البلدان عند افتتاح أعمال جمعية الصحة الثالثة والستين، أم الينبغي

  
  :تقرر ما يلي

  
إذا كان كـل مـن الـرأس        ،  ٤١/٧ج ص ع   في القرار    أنه وفقا لبيان المبادئ الوارد      )١(

 وكوت ديفوار وجزر مارشال وباالو والسودان وزامبيا اليزال متأخراً فـي            األخضر وتشاد 
 حد يبرر تطبيق المادة     إلىسداد اشتراكاته عند افتتاح جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين          

ن اعتباراً من تاريخ االفتتاح المـشار        امتيازات تصويت هذه البلدا    فسيتم وقف  من الدستور    ٧
  إليه؛

  
 جمعيات لعلى النحو المشار إليه سيستمر خال  أن أي وقف من هذا القبيل يتم تطبيقه           )٢(

 يتم خفض المبالغ المتأخرة على الرأس األخضر وتشاد وكوت          الصحة العالمية التالية إلى أن    
 يبـرر  أدنى من المبلـغ الـذي        ى مستو إلىديفوار وجزر مارشال وباالو والسودان وزامبيا       

   من الدستور؛٧المادة أحكام تطبيق 
  

أال يخل هذا القرار بحق أية دولة عضو في أن تطلب استعادة امتيازاتهـا الخاصـة                  )٣(
  . من الدستور٧بالتصويت وفقاً ألحكام المادة 

  
  

=     =     =  

                                                           
  .٦٢/٤٧الوثيقة جانظر      ١


