
 
  
  
  
  
 

  ١٤-٧٢ع  ص  ج    السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨

  WHA72.14    من جدول األعمال ٤-١٥البند 
  
  
  

  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات: 
  جمهورية فنزويال البوليفارية

  
  
 

  ،والسبعون جمعية الصحة العالمية الثانية
  

ــدَّ  ــب المقـ ــالغبعـــد النظر في الطلـ ـــتراكـــاتهــــا البـ ــ ــ ـــ ــ ــأن اشـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــة بشــ ــاري ـــة فنزويال البوليفـ ـــدرهــــا  م من جمهوري   ق
ــــتحقة  دوالر أمريكي ١٣ ٢١٩ ٥٣٥ ــ ــمله ككل ٢٠١٩حتى عام المســ ـــ ــ ـــًا نظر ؛ وٕاذ توبما يشـ ــ ــ  ها المقدمطلبفي أيضـ
 ؛٢٠٣٨-٢٠١٩ الل الفترةإعادة جدولة سداد هذا المبلغ خبشأن 

 
ــير إلى أن هذا الطلب لم يمتثل ت ـــ من حيث التوقيت ) ٢٠٠١( ٦-٥٤ج ص عامًا لمتطلبات القرار موٕاذ تشــ

 واإلجراءات،
 

ــتعيد تقرر -١ ــ ــ ـــ ــويت متيازاتالجمهورية فنزويال البوليفارية  أن تســـ ــ ــ ـــ ــــحة العالمية الثانية  هاتصـــ ــ ــ في جمعية الصــــ
 والسبعين رهنًا بالشروط التالية:

 
ـــدد تأن    ـــ ــتراكات المقدرة سـ ــ ــتحقة عليها من االشـــ ـــ جمهورية فنزويال البوليفارية المبالغ المتأخرة المســ

ـــالغ مجموعهــــا  ــاً  ٢٠دوالر أمريكي على مــــدى  ١٣ ٢١٩ ٥٣٥والبـ ـــامــ ــارًا  عـ ــاماعتبــ إلى  ٢٠١٩ من عــ
  اشتراكها السنوي؛سداد ، كما هو مبين أدناه، باإلضافة إلى ٢٠٣٨  عام
  

  دوالر أمريكي  السنة
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠١٩  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٠  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢١  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٢  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٣  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٤  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٥  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٦  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٧  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٨  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٩  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٠  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣١  
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  دوالر أمريكي  السنة
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٢  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٣  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٤  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٥  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٦  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٧  
٦٦٠ ٩٧٢  ٢٠٣٨  
  ١٣ ٢١٩ ٥٣٥  المجموع

  
ــتور امتيازات ٧طبقًا للمادة  تعّلق أن تقرر كذلك -٢ ــويت  من الدســ تلقائيًا في جمهورية فنزويال البوليفارية تصــ

 أعاله؛ ١بالشروط المحددة في الفقرة ئها حالة عدم وفا
 
 ؛حسب االقتضاء السائد إلى جمعيات الصحة القادمةم تقريرًا عن الوضع المدير العام أن يقدِّ  منتطلب  -٣
 
 المدير العام أن يبلَّغ حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية بهذا القرار. منتطلب كذلك  -٤
  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨، السابعةالجلسة العامة 
  ٧المحاضر الحرفية/  /٧٢ج
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