
  ٧٢/٧٣ج(مسودة)   جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون    
  ٢٠١٩ أيار/ مايو ٢٤  

  (Draft) A72/73     
  
  
  

  "بللجنة " الثانيالتقرير 
  
  

  (مسـّودة)
  
  

الســـــــــــــيد هيربرت برنارد برئاســـــــــــــة  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٣في  والثالثة الثانية" جلســـــــــــــتْيها بعقدت اللجنة "  
  .(هولندا)

  
 والمقررينة الُمرفقاألربعة  القراراتوالســـــــــبعين باعتماد  الثانيةجمعية الصـــــــــحة العالمية  وَتقّرر أن ُتوصـــــــــي  

  :البنود التالية من جدول األعمالبشأن اإلجرائيين المرفقين 
 
  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  -١٦
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-١٦
  

  مقرر إجرائي واحد
  

  المالية الشؤون  -١٥
  

، بما في ذلك البيانات المالية المراجعـة ٢٠١٩-٢٠١٨قارير المنظمة البرمجية والمالية للفترة ت  ٢-١٥
  ٢٠١٨  لعام

  
  مقرر إجرائي واحد

  
حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى   ٣-١٥

  الدستور من ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

  قرار واحد
  

  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  ٤-١٥
  

  قرار واحد بعنوان: 
  : جمهورية أفريقيا الوسطىالترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  -
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  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة   -١٦
  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ٤-١٦
  

  قرار واحد
  

  (تابع) ليةالما الشؤون  -١٥
  

  جدول تقدير االشتراكات  ٥-١٥
  

  بعنوان:  قرار واحد
  

  ٢٠٢١-٢٠٢٠جدول تقدير االشتراكات للفترة   -
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  من جدول األعمال ١-١٦البند 
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي
    

، بعد أن نظرت في تقرير مراجع الحســـابات الخارجي المقدم إلى جمعية الصـــحة العالمية الثانية والســـبعون  
وبعد أن أحاطت علمًا بتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي المقدم  ١جمعية الصـــــــــــــــحة؛

إلى جمعية قررت أن تقبل تقرير مراجع الحســابات الخارجي المقدم  ٢،إلى جمعية الصــحة العالمية الثانية والســبعين
  الصحة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٧٢/٣٩الوثيقة ج   ١
 .٧٢/٦٧الوثيقة ج   ٢
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  من جدول األعمال ٢-١٥البند 
  

  ، ٢٠١٩-٢٠١٨تقارير المنظمة البرمجية والمالية للفترة 
  ٢٠١٨  بما في ذلك البيانات المالية المراجعة لعام

  
  

  نية البرمجية جمعية الصــــــحة العالمية الثانية والســــــبعون، بعد أن نظرت في تقرير المنظمة عن نتائج الميزا  
وبعد أن أحاطت علمًا بتقرير لجنة البرنامج والميزانيـة  ١؛٢٠١٨والبيانات المالية المراجعة لعام  ٢٠١٩-٢٠١٨

قررت أن تقبل تقرير  ٢،واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي المقدم إلى جمعية الصـــــــــــــــحة العالمية الثانية والســـــــــــــــبعين
  .٢٠١٨والبيانات المالية المراجعة لعام  ٢٠١٩-٢٠١٨برمجية المنظمة عن النتائج الخاصة بالميزانية ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٥معلومات/ /٧٢وج  ٧٢/٣٦وج ٧٢/٣٥الوثائق ج   ١
 .٧٢/٦٢ج الوثيقة   ٢
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  من جدول األعمال ٣-١٥البند 
  

حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد 
  من الدستور ٧أحكام المادة  تطبيق اشتراكاتها إلى حد يبرر

  
  

 ية الثانية والسبعون،الصحة العالم جمعية
  

بحالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في  المتعلق في التقرير النظربعد 
 ١من الدستور والترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات؛ ٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
المقدم إلى جمعية  ٢ج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذيوبعد أن أحاطت علمًا بتقرير لجنة البرنام

  الصحة العالمية الثانية والسبعين؛
  

 وٕاذ تالحظ أنه عند افتتاح جمعية الصـــــــــحة العالمية الثانية والســـــــــبعين كانت حقوق التصـــــــــويت الخاصـــــــــة
ان وأوكرانيا وجمهورية فنزويال بيســــــــــاو وجنوب الســــــــــود -وجزر القمر وغامبيا وغينيا  ٣جمهورية أفريقيا الوســــــــــطىب

 موقوفة، وأن هذا الوقف ســـــيســـــتمر إلى أن تخفض المتأخرات المســـــتحقة على الدول األعضـــــاء المعنية ٤البوليفارية
 ٧الذي يبرر تطبيق أحكام المادة  ذاك أقل من مبلغ جمعيات الصـــــحة المقبلة إلى في أو  هذه جمعية الصـــــحة في

  من الدستور؛
 

ا عند افتتاح جمعية الصحة العالمية الثانية مفي سداد اشتراكاته تانونغو والسنغال متأخر وٕاذ تالحظ أن الك
إذا كان ينبغي   من الدســـــتور، فيما ٧والســـــبعين إلى حد اقتضـــــى من جمعية الصـــــحة أن تنظر، وفقًا ألحكام المادة 

الثالثة والســــــــــــــبعين في عند افتتاح جمعية الصــــــــــــــحة العالمية  نيالبلد بهذينوقف امتيازات التصــــــــــــــويت الخاصــــــــــــــة 
  ،٢٠٢٠  عام

 
  ما يلي: تقرر

 
، والســـــــــــــــنغال)، إذا ظّلت الكونغو ١٩٨٨( ٧-٤١ج ص عأنه وفقًا لبيان المبادئ الوارد في القرار   )١(

ا إلى حد يبرر مفي سداد اشتراكاته تينبحلول موعد افتتاح جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين، متأخر 
التصــويت ســوف توقف اعتبارًا من تاريخ االفتتاح  ا فيمهالدســتور، فإن امتيازات من ٧تطبيق أحكام المادة 

  المشار إليه؛ 
 

                                                            
 .٧٢/٣٧ج الوثيقة   ١
 .٧٢/٦٦انظر الوثيقة ج   ٢
 .٧٢/٦١انظر الوثيقة ج   ٣
 .٧٢/٦٠انظر الوثيقة ج   ٤
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) أعاله ســـــيســـــتمر خالل جمعية الصـــــحة ١على النحو الوارد بيانه في الفقرة (طّبق أن أي وقف يُ   )٢(
بلغ الســنغال إلى ممتأخرات الكونغو و  ُتخّفض العالمية الثالثة والســبعين وجمعيات الصــحة الالحقة، إلى أن

  من الدستور؛ ٧الذي يبرر تطبيق أحكام المادة  ذاك أقل من
 

التصـــــــــويت وفقًا  ها فيأال يخّل هذا القرار بحق أية دولة عضـــــــــو في أن تطلب اســـــــــتعادة امتيازات  )٣(
  من الدستور. ٧للمادة 
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  من جدول األعمال ٤-١٥البند 
  

  :اصة لتسوية المتأخراتالترتيبات الخ
  أفريقيا الوسطىجمهورية 

  
  

   جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
  

دوالر  ١٣٤ ٦٤٦بشـــــــــأن اشـــــــــتراكاتها البالغة  أفريقيا الوســـــــــطىبعد النظر في الطلب المقدم من جمهورية  
إعادة جدولة  أفريقيا الوســـــطىة ؛ وٕاذ تراعي أيضـــــًا طلب جمهوري٢٠١٨حتى وبما في ذلك عام المســـــتحقة  أمريكي

 ؛٢٠٢٨-٢٠١٩سداد هذا المبلغ خالل الفترة 
 

من حيث التوقيت  ٦-٥٤ج ص عوٕاذ تشـــــــــــــــير إلى أن هذا الطلب لم يمتثل امتثاًال تامًا لمتطلبات القرار  
 واإلجراءات،

 
لثانية والســـبعين امتيازات التصـــويت في جمعية الصـــحة العالمية ا أفريقيا الوســـطىاســـتعادة جمهورية  تقرر  -١

 رهنًا بالشروط التالية:
 

المبالغ المتأخرة المســـــتحقة عليها من االشـــــتراكات المقدرة والبالغ مجموعها  أفريقيا الوســـــطىتدفع جمهورية 
، كما هو مبين أدناه، ٢٠٢٨إلى عام  ٢٠١٩من عام  ســـــــــنوات ١٠دوالر أمريكي على مدى  ١٣٤ ٦٤٦

  ن العام الجاري؛باإلضافة إلى سداد اشتراكها السنوي ع
  

  دوالر أمريكي  السنة
١٣ ٤٦٥  ٢٠١٩  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٠  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢١  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٢  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٣  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٤  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٥  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٦  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٧  
١٣ ٤٦١  ٢٠٢٨  
  ١٣٤ ٦٤٦  المجموع

  
تلقائيًا في حالة عدم وفاء من الدســـــــــــتور، تعليق امتيازات التصـــــــــــويت  ٧طبقًا للمادة  جريأن ي تقرر كذلك -٢

 أعاله؛ ١بالشروط المحددة في الفقرة  أفريقيا الوسطىجمهورية 
 
 ؛حسب االقتضاء المدير العام أن يقدم تقريرًا عن الوضع السائد إلى جمعيات الصحة القادمة منتطلب  -٣
 
  بهذا القرار. أفريقيا الوسطىالمدير العام أن يبلَّغ حكومة جمهورية  منتطلب كذلك  -٤
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  من جدول األعمال ٤-١٦البند 
  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي
  
  

  الثانية والسبعون، جمعية الصحة العالمية
  
مراجعًا خارجيًا لحسابات منظمة الصحة المراقب المالي والمراجع العام للحسابات في الهند ن تعيّ أن  تقرر  -١

وأن يجري مراجعاته للحســــــابات وفقًا للمبادئ المدرجة في  ٢٠٢٣و ٢٠٢٠ يعام بينلفترة األربع ســــــنوات ية العالم
في  نوب عنهالمادة الرابعة عشـــرة من الالئحة المالية والمرفق بهذه الالئحة، على أن يعين، عند االقتضـــاء، ممثًال ي

  غيابه؛
  
ية الفلبين على العمل الذي أدته للمنظمة في شـــــــــــــــكرها للجنة مراجعة الحســــــــــــــــابات من جمهور  تعرب عن  -٢

  .٢٠١٩و ٢٠١٢مراجعة حساباتها لفترة الثماني سنوات بين عامي 
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  من جدول األعمال ٥-١٥البند 
  

  ٢٠٢١-٢٠٢٠جدول تقدير االشتراكات للفترة 
  
  

  السبعون،و الصحة العالمية الثانية  جمعية  
  

  ١، ٢٠٢١-٢٠٢٠عن جدول تقدير االشتراكات للفترة  ر العاموقد نظرت في تقرير المدي  
  

على  ٢٠٢١-٢٠٢٠للثنائية الدول األعضــــــاء والدول األعضــــــاء المنتســــــبة جدول تقدير اشــــــتراكات  تعتمد  
  .المبين أدناهالنحو 

 
  الدول األعضاء 

 والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ الصحة العالمية للفترة
٪  

  ٢,٤٠٥٢  االتحاد الروسي
  ٠,٠١٠٠  إثيوبيا

  ٠,٠٤٩٠  آذربيجان
  ٠,٩١٥١  األرجنتين
  ٠,٠٢١٠  األردن
  ٠,٠٠٧٠  أرمينيا
  ٠,٠٠١٠  إريتيريا
  ٢,١٤٦١  أسبانيا
  ٢,٢١٠١  أستراليا
  ٠,٠٣٩٠  إستونيا
  ٠,٤٩٠٠  إسرائيل
  ٠,٠٠٢٠  إسواتيني
  ٠,٠٠٧٠  أفغانستان
  ٠,٠٨٠٠  إكوادور

  ٠,٠٠٨٠  نياألبا
  ٦,٠٩٠٤  ألمانيا

  ٠,٦١٦٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٠,٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠,٠٠٥٠  أندورا
  ٠,٥٤٣٠  إندونيسيا

  ٠,٠١٠٠  أنغوال
  ٠,٠٨٧٠  أوروغواي
  ٠,٠٣٢٠  أوزبكستان

                                                            
 .٧٢/٣٨ج الوثيقة   ١
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  الدول األعضاء 
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
 ٢٠٢١-٢٠٢٠ الصحة العالمية للفترة
٪  

  ٠,٠٠٨٠  أوغندا
  ٠,٠٥٧٠  أوكرانيا
  ٠,٣٧١٠  أيرلندا
  ٠,٠٢٨٠  آيسلندا
  ٣,٣٠٧٢  إيطاليا
  ٠,٠١٠٠  نيا الجديدةبابوا غي
  ٠,٠١٦٠  باراغواي
  ٠,١١٥٠  باكستان
  ٠,٠٠١٠  باالو

  ٠,٠٥٠٠  البحرين
  ٢,٩٤٨٢  البرازيل
  ٠,٠٠٧٠  بربادوس
  ٠,٣٥٠٠  البرتغال

  ٠,٠٢٥٠  بروني دار السالم
  ٠,٨٢١١  بلجيكا
  ٠,٠٤٦٠  بلغاريا
  ٠,٠٠١٠  بليز

  ٠,٠١٠٠  بنغالديش
  ٠,٠٤٥٠  بنما
  ٠,٠٠٣٠  بنن

  ٠,٠٠١٠  بوتان
  ٠,٠١٤٠  بوتسوانا

  ٠,٠٠١٠  بورتوريكو (ليست عضوًا في األمم المتحدة)
  ٠,٠٠٣٠  بوركينا فاسو

  ٠,٠٠١٠  بوروندي
  ٠,٠١٢٠  البوسنة والهرسك

  ٠,٨٠٢١  بولندا
  ٠,١٥٢٠  بيرو

  ٠,٠٤٩٠  بيالروس
  ٠,٣٠٧٠  تايلند

  ٠,٠٣٣٠  تركمانستان
  ١,٣٧١١  تركيا

  ٠,٠٤٠٠  ترينيداد وتوباغو
  ٠,٠٠٤٠  تشاد

  ٠,٣١١٠  التشيك
  ٠,٠٠٢٠  توغو
  ٠,٠٠١٠  توفالو
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11 

  الدول األعضاء 
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
 ٢٠٢١-٢٠٢٠ الصحة العالمية للفترة
٪  

  ٠,٠٠١٠  توكيالو (ليست عضوًا في األمم المتحدة)
  ٠,٠٢٥٠  تونس
  ٠,٠٠١٠  تونغا
  ٠,٠٠٢٠  شتييل -تيمور

  ٠,٠٠٨٠  جامايكا
  ٠,٠٠٤٠  الجبل األسود

  ٠,١٣٨٠  الجزائر
  ٠,٠١٨٠  جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠  جزر القمر

  ٠,٠٠١٠  جزر سليمان
  ٠,٠٠١٠  (ليست عضوًا في األمم المتحدة) جزر كوك

  ٠,٠٠١٠  جزر مارشال
  ٠,٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٠,٠٥٣٠  الجمهورية الدومينيكية

  ٠,٠١١٠  الجمهورية العربية السورية
  ٠,٠١٠٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ٠,٣٩٨٠  جمهورية إيران اإلسالمية
  ٠,٠١٠٠  جمهورية تنزانيا المتحدة

  ٠,٧٢٨٠  ورية فنزويال البوليفاريةجمه
  ٢,٢٦٧١  جمهورية كوريا

  ٠,٠٠٦٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠٥٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠,٠٠٧٠  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٠,٠٠٣٠  جمهورية مولدوفا

  ٠,٢٧٢٠  جنوب أفريقيا
  ٠,٠٠٦٠  جنوب السودان

  ٠,٠٠٨٠  جورجيا
  ٠,٠٠١٠  جيبوتي
  ٠,٥٥٤٠  الدانمرك

  ٠,٠١٦٠  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  ٠,٠٠١٠  دومينيكا

  ٠,٠٠١٠  كابو فيردي
  ٠,٠٠٣٠  رواندا
  ٠,١٩٨٠  رومانيا
  ٠,٠٠٩٠  زامبيا

 ٠,٠٠٥٠  زمبابوي
  ٠,٠٠١٠  ساموا
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  الدول األعضاء 
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
 ٢٠٢١-٢٠٢٠ الصحة العالمية للفترة
٪  

  ٠,٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي
  ٠,٠٠٢٠  سان مارينو

  ٠,٠٠١٠  سانت فنسنت وغرينادين
  ٠,٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس

  ٠,٠٠١٠  سانت لوسيا
  ٠,٠٤٤٠  سري النكا
  ٠,٠١٢٠  السلفادور
  ٠,١٥٣٠  سلوفاكيا
  ٠,٠٧٦٠  سلوفينيا
  ٠,٤٨٥٠  سنغافورة
  ٠,٠٠٧٠  السنغال
  ٠,٠١٠٠  السودان
  ٠,٠٠٥٠  سورينام
  ٠,٩٠٦١  السويد
  ١,١٥١١  سويسرا
  ٠,٠٠١٠  سيراليون
  ٠,٠٠٢٠  سيشيل
  ٠,٤٠٧٠  شيلي
  ٠,٠٢٨٠  صربيا

  ٠,٠٠١٠  الصومال
  ١٢,٠٠٥٨  الصين

  ٠,٠٠٤٠  طاجيكستان
  ٠,١٢٩٠  العراق
  ٠,١١٥٠  ُعمان
  ٠,٠١٥٠  غابون
  ٠,٠٠١٠  غامبيا
  ٠,٠١٥٠ غانا

  ٠,٠٠١٠  غرينادا
  ٠,٠٣٦٠  غواتيماال

  ٠,٠٠٢٠  غيانا
  ٠,٠٠٣٠  غينيا

  ٠,٠٠١٠  بيساو –غينيا 
  ٠,٠١٦٠  غينيا االستوائية

  ٠,٠٠١٠  فانواتو
  ٤,٤٢٧٣  فرنسا
  ٠,٢٠٥٠  الفلبين
  ٠,٤٢١٠  فنلندا
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  الدول األعضاء 
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
 ٢٠٢١-٢٠٢٠ الصحة العالمية للفترة
٪  

  ٠,٠٠٣٠  فيجي
  ٠,٠٧٧٠  فييت نام
  ٠,٠٣٦٠  قبرص
  ٠,٢٨٢٠  قطر

  ٠,٠٠٢٠  قيرغيزستان
  ٠,١٧٨٠  كازاخستان
  ٠,٠١٣٠  الكاميرون
  ٠,٠٧٧٠  كرواتيا
  ٠,٠٠٦٠  كمبوديا
  ٢,٧٣٤٢  كندا
  ٠,٠٨٠٠  كوبا

  ٠,٠١٣٠  كوت ديفوار
  ٠,٠٦٢٠  كوستاريكا
  ٠,٢٨٨٠  كولومبيا
  ٠,٠٠٦٠  الكونغو
  ٠,٢٥٢٠  الكويت
  ٠,٠٠١٠  كيريباتي

  ٠,٠٢٤٠  كينيا
  ٠,٠٤٧٠  التفيا
  ٠,٠٤٧٠  لبنان

  ٠,٠٦٧٠  لكسمبرغ
  ٠,٠٣٠٠  ليبيا
  ٠,٠٠١٠  ليبريا
  ٠,٠٧١٠  ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠  ليسوتو
  ٠,٠١٧٠  مالطة
  ٠,٠٠٤٠  مالي
  ٠,٣٤١٠  ماليزيا

  ٠,٠٠٤٠  مدغشقر
  ٠,١٨٦٠  مصر
  ٠,٠٥٥٠  المغرب
  ١,٢٩٢١  المكسيك
  ٠,٠٠٢٠  مالوي
  ٠,٠٠٤٠  ملديف

  ١,١٧٢١  المملكة العربية السعودية
  ٤,٥٦٧٣  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٠,٠٠٥٠  منغوليا
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  الدول األعضاء 
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
 ٢٠٢١-٢٠٢٠ الصحة العالمية للفترة
٪  

  ٠,٠٠٢٠  موريتانيا
  ٠,٠١١٠  موريشيوس
  ٠,٠٠٤٠  موزامبيق
  ٠,٠١١٠  موناكو
  ٠,٠١٠٠  ميانمار

  ٠,٠٠٩٠  بيانامي
  ٠,٠٠١٠  ناورو

  ٠,٧٥٤٠  النرويج
  ٠,٦٧٧٠  النمسا
  ٠,٠٠٧٠  نيبال
  ٠,٠٠٢٠  النيجر
  ٠,٢٥٠٠  نيجيريا
  ٠,٠٠٥٠  نيكاراغوا
  ٠,٢٩١٠  نيوزيلندا

  ٠,٠٠١٠  نيووي (ليست عضوًا في األمم المتحدة)
  ٠,٠٠٣٠  هايتي
  ٠,٨٣٤١  الهند

  ٠,٠٠٩٠  هندوراس
  ٠,٢٠٦٠  هنغاريا
  ١,٣٥٦١  هولندا

  ٢٢,٠٠٠٠  الواليات المتحدة األمريكية
  ٠,٠٠١٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ٨,٥٦٤٥  اليابان
  ٠,٠١٠٠  اليمن
  ٠,٣٦٦٠  اليونان
  ١٠٠‚٠٠٠٠  المجموع

  
  

=     =     =  
  


