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  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك  

  سداد اشتراكاتهاالدول األعضاء المتأخرة في 
  من الدستور ٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  التقرير المقدم من لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة  

  السابعة والستين للمجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية
  
  

/ يـــــارأ ١٦إلـــــى  ١٤ُعقـــــد االجتمـــــاع العشـــــرون للجنـــــة البرنـــــامج والميزانيـــــة فـــــي جنيـــــف فـــــي الفتـــــرة مـــــن   -١
 ٩-٢واعتمـدت اللجنـة جـدول أعمالهـا، بعـد حـذف البنـدين  ١(بلجيكـا). كـويبرز، برئاسة الدكتور ديرك ٢٠١٤ مايو
  ١٠.٢-٢و
  
حالـــة تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء الخـــاص بالتقريـــر ونظـــرت اللجنـــة فـــي   -٢

تلـك ظ أن معـدل تحصـيل وحِ لُـو  ٣مـن الدسـتور. ٧أحكـام المـادة المتأخرة في سـداد اشـتراكاتها إلـى حـد يبـرر تطبيـق 
كـانون األول/  ٣١ يوم مجموع االشتراكات غير المسددة حتىفيما وصل ٪، ٨٥بلغ نسبة  ٢٠١٣االشتراكات لعام 

  مليون دوالر أمريكي. ١١٤,٤إلى مبلغ قدره  ٢٠١٣ديسمبر 
  
ــلت الحقــاً والحظــت اللجنــة أن   -٣ ــ ١٦مــن  مــدفوعات ُحصِّ ٕاريتريــا و  مصــرو  وهــي أفغانســتانأال ، ة عضــواً دول
وبــاالو  الجبــل األســودو جمهوريـة الو الديمقراطيــة الشــعبية و قيرغيزســتان و  كيريبــاتيو  األردنو  غامبيــاو  فيجــيو  ٕاثيوبيـاو 
ه ال داعــي إلــى أن ُتطّبــق علــى تلــك الــدول توغــو، مــا يعنــي أنــو  الجمهوريــة العربيــة الســورية وطاجيكســتانو روانــدا و 

وبنــاًء علــى ذلــك ينبغــي إدخــال التعــديالت الواجبــة علــى الفقــرات المعنيــة مــن مشــروع مــن الدســتور.  ٧لمــادة اأحكــام 
" لجمعيـة بللجنـة "قبل أن تنـاقش او من الدستور.  ٧فيما يتصل بأحكام المادة  ٦٧/٤٤القرار المقترح في الوثيقة ج

معلومـات المحدثـة التـي تراعـي مـا ُيحّصـل مـن أيـة الصحة العالمية هذا البند من جدول األعمال سـُيقّدم مزيـد مـن ال
  مدفوعات أخرى.

  
الحالـة لغايـة فـي التقريـر تعكـس المبّينـة بالتفصـيل رة دأن حالـة تحصـيل االشـتراكات المقـبـاللجنـة خِطـرت وأُ   -٤

  .٢٠١٣ديسمبر كانون األول/  ٣١يوم 
  
  

                                                           
  .EBPBAC20/DIV./1ترد قائمة المشاركين في الوثيقة     ١
  .EBPBAC20/1الوثيقة     ٢
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  إلى جمعية الصحةالمقدمة توصية ال
  
العالميـــة الســابعة والســـتين باعتمــاد مشـــروع جمعيـــة الصــحة نيابــة عــن المجلـــس التنفيــذي، أوصـــت اللجنــة   -٥

 ١القرار التالي بصيغته المعدلة:
 

  ة والستون،بعجمعية الصحة العالمية السا  
  

حالـــة تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء الخـــاص بتقريـــر الفـــي أن نظـــرت بعـــد   
  ٢من الدستور؛ ٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة المتأخرة 

  
بتقريـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعيـــة الصـــحة وٕاذ تحـــيط علمـــًا   

  ٣العالمية السابعة والستين؛
  

نـــت حقـــوق التصـــويت الخاصـــة ة والســـتين كابعوٕاذ تالحـــظ أنـــه عنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـا  
 حتـىبيساو والصومال موقوفة، وأن هـذا الوقـف سيسـتمر  –بجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغرينادا وغينيا 

 دون قيمةتخفض المتأخرات المستحقة على الدول المعنية أثناء جمعية الصحة الحالية أو جمعيات الصحة المقبلة 
  ؛من الدستور ٧مادة المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام ال

  
ومـالوي  واألردنبأنتيغوا وبربودا والبوسنة والهرسك وكوت ديفـوار وٕاذ تالحظ أن حقوق التصويت الخاصة   

ة والسـتين بعسـة والسـتين، اعتبـارًا مـن جمعيـة الصـحة العالميـة السـاداسقد تـم وقفهـا أثنـاء جمعيـة الصـحة العالميـة ال
خفــض متــأخرات تالعالميــة الحاليــة وجمعيــات الصــحة المقبلــة إلــى أن وأن ذلــك الوقــف سيســتمر فــي جمعيــة الصــحة 

 من الدستور؛ ٧المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة  دون قيمة المعنية الدول
  

ومصــر وٕاريتريــا وٕاثيوبيــا وفيجــي وغامبيــا وكيريبــاتي وقيرغيزســتان وجمهوريــة الو  أفغانســتانوٕاذ تالحــظ أن   
وسـانت فنسـت وغرينـادين والسـنغال وجنــوب  والجبـل األسـود وبــاالو وروانـداليسـوتو وموريتانيـا الديمقراطيـة الشـعبية و 

كانــت متــأخرة، عنــد افتتــاح جمعيــة وأوكرانيــا  والجمهوريــة العربيــة الســورية وطاجيكســتان وتوغــوالســودان وســورينام 
أن تنظر جمعيـة الصـحة، وفقـًا  ةضرور إلى حد ينطوي على ة والستين، في سداد اشتراكاتها بعالصحة العالمية السا

ــــدان،  ينبغــــيمــــن الدســــتور، فيمــــا إذا كــــان  ٧للمــــادة  ــــق و وقــــف امتيــــازات تصــــويت تلــــك البل بأفغانســــتان فيمــــا يتعل
ة والســتين، وفيمــا يتعلــق ببقيــة بععنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة الســا بأوكرانيــا وطاجيكســتان و وقيرغيزســتان

  ة والستين،ثامنعند افتتاح جمعية الصحة العالمية ال عشرة دولة ثمانيا البالغ عدده الست الدول األعضاء
  

 تقرر ما يلي:
  
مصـر وٕاريتريـا وٕاثيوبيـا وفيجـي ، إذا كانـت ٧-٤١ج ص عأنه وفقًا لبيان المبادئ الوارد فـي القـرار   )١(

 األســود وبــاالو وروانــداوالجبــل ليســوتو وموريتانيــا وغامبيــا وكيريبــاتي وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية و 
تــزال ال والجمهوريــة العربيــة الســورية وتوغــووســانت فنســت وغرينــادين والســنغال وجنــوب الســودان وســورينام 

                                                           
 التعديالت مبّينة بشطبها بخط يتوسطها.    ١
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والستين إلى حد يبرر تطبيق أحكام  ةثامنمتأخرة في سداد اشتراكاتها عند افتتاح جمعية الصحة العالمية ال
ســـوف توقـــف اعتبـــارًا مـــن تـــاريخ االفتتـــاح  لخاصـــة بهـــامـــن الدســـتور، فـــإن امتيـــازات التصـــويت ا ٧المـــادة 

ذا ، إ٢٠-٦٤ج ص عو ١٤-٦٦ج ص عو ٨-٦١ج ص عو ٦-٥٩ج ص ع تراوفقًا للقـراأنه المشار إليه؛ و 
في سداد اشتراكاتها التي  ةزال متأخر ت، العلى التوالي أوكرانياوطاجيكستان و  أفغانستان وقيرغيزستانكانت 

فســـتوقف امتيـــازات التصـــويت  ،ة والســـتينبعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـاأعيـــدت جـــدولتها عنـــد افتتـــاح جمع
  ؛الخاصة بها تلقائياً 

  
) أعــاله سيســـتمر خــالل جمعيـــة ١بيانــه فـــي الفقــرة (علــى النحــو الـــوارد أن أي وقــف يــتم تطبيقـــه   )٢(

ومصـر  أفغانسـتانة والستين وجمعيات الصـحة الالحقـة، حتـى يـتم خفـض متـأخرات ثامنالصحة العالمية ال
ليســــوتو وٕاريتريــــا وٕاثيوبيــــا وفيجــــي وغامبيــــا وكيريبــــاتي وقيرغيزســــتان وجمهوريــــة الو الديمقراطيــــة الشــــعبية و 

وســانت فنســت وغرينــادين والســنغال وجنــوب الســودان وســورينام  والجبــل األســود وبــاالو وروانــداوموريتانيــا 
المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة  وأوكرانيا دون قيمة والجمهورية العربية السورية وطاجيكستان وتوغو

  من الدستور؛ ٧
  
أال يخّل هذا القرار بحق أي دولة عضو في أن تطلـب اسـتعادة امتيـازات التصـويت الخاصـة بهـا   )٣(

  من الدستور. ٧وفقًا للمادة 
  
  

=     =     =  


