
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

   ١ تنقيح ٥٨/٤٣ج   والخمسونالثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٥ مايو/ أيار ١٧  من جدول األعمال ٣-١٧البند 

  A58/43 Rev.1   
  
  
  
  

  الترتيبات الخاصة بشأن تسوية المتأخرات
  
  

  الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها
   من الدستور٧ى حد يبرر تطبيق أحكام المادة إل

  
  

  التقرير الثالث للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة
  المقدم إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسينوللمجلس التنفيذي 

  
  
  

  مقدمة
  
 برئاسـة   ٢٠٠٥ مايو   / أيار ١٤ االجتماع الثاني للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في جنيف في           عقد  -١

الدول (لكي تنظر في جملة أمور منها الترتيبات الخاصة بشأن تسوية المتأخرات             )ملديف(يوسف  . أ. الدكتور أ 
، ولكي تنظـر فـي      ) من الدستور  ٧األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة            

جمهورية مولدوفا وطاجيكـستان فيمـا يتعلـق بالترتيبـات          االقتراحات المقدمة من تشاد وجورجيا والعراق و      
  ١.الخاصة بشأن تسوية المتأخرات

  
أفغانـستان، أنتيغـوا وبربـودا،      ( دولة عضواً    ٢٠والحظت اللجنة استمرار وقف امتيازات تصويت         -٢

 –ا، غينيـا    األرجنتين، أرمينيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الجمهورية الدومينيكية، جورجي          
بيساو، العراق، قيرغيزستان، ليبيريا، ناورو، النيجر، جمهورية مولدوفا، الصومال، سـورينام، طاجيكـستان             

، وأن هذا الوقف سيستمر في جمعية الصحة الثامنة والخمسين وجمعيات الصحة الالحقة إلى أن               )وتركمانستان
ومنذ .  من الدستور  ٧الذي يبرر تطبيق أحكام المادة      أقل من المبلغ    تخفض المبالغ المتأخرة السداد إلى مستوى       

مارس تم تلقي مبلغ كاف من تشاد لسداد كل المتأخرات، وبالتالي اسـتعادت تـشاد علـى الفـور                   /  آذار ٣١
  .امتيازاتها الخاصة بالتصويت

  
  متأخرة في السداد إلى    ٢٠٠٥مارس  /  آذار ٣١ونظرت اللجنة في حالة أربع دول أعضاء كانت حتى            -٣

حد يبرر اعتماد قرار يتم بموجبه وقف حقوقها الخاصة بالتصويت اعتباراً من افتتاح أعمال جمعيـة الـصحة                
مارس تم تلقي مبالغ كافية من غينيا وبيرو وباراغواي بحيث لم يعد اعتماد             /  آذار ٣١ومنذ  . التاسعة والخمسين 

  .قرار من هذا القبيل ينطبق عليها
  

                                                           
 .٥٨/٢٧ انظر الوثيقة ج،لالطالع على قائمة المشاركين   ١
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ضو المتبقية، وهي أوروغواي، قررت اللجنة إعداد مشروع قرار يتم بموجبـه          وفيما يتعلق بالدولة الع     -٤
وقف حقوق هذه الدولة العضو الخاصة بالتصويت اعتباراً من افتتاح أعمال جمعية الصحة التاسعة والخمسين،               

  .وذلك ما لم يتم تلقي مبالغ كافية قبل هذا الموعد السالف الذكر
  

  متأخراتالترتيبات الخاصة بشأن تسوية ال
  
نظراً ألن تشاد سددت المبالغ المتأخرة المستحقة عليها فإنها لم تعد تحتاج إلى الترتيب الخاص، ومن                  -٥

  . من الدستور تنطبق على تشاد٧ولم تعد المادة . سحب الطلبتم ثم 
  
  ولدى النظر في االقتراحات المتبقية ذكّرت اللجنـة بـالحكم الـوارد فـي قـرار جمعيـة الـصحة                     -٦

ويتسم ذلك اإلطار بالمرونـة      . والذي يحدد إطاراً لتقديم االقتراحات المتعلقة بالترتيبات الخاصة        ٦-٥٤ ع ج ص 
 قصوى معينة يمكن خاللها سداد المتأخرات، ولكنه يقتضي مـن الـدول األعـضاء المتقدمـة                 ةوال يحدد مد  

دد بالكامل المتأخرات المـستحقة     باالقتراحات أن تكون واقعية في حساب قدرتها على السداد وأن تلتزم بأن تس            
 بخـصوص فتـرة     ٢٠٠٤وذكَّرت اللجنة أيضاً بالموافقة على االقتراح المقدم من أوكرانيا فـي عـام              . عليها

السنوات الخمس عشرة والذي ينص على سداد نصف المبلغ اإلجمالي خالل نصف فتـرة الـسنوات الخمـس      
خذ نموذجاً للمدة القصوى التي يمكن أن يتم خاللها سداد          وخلصت اللجنة إلى أن هذا المثال يمكن أن يت        . عشرة

وينبغي في المستقبل أن تبين األمانة للجنة ما إذا كانت االقتراحات تندرج في هـذه الفتـرة أم ال                   . المتأخرات
إذا كانت تتضمن أم ال االلتزام بسداد نصف المبلغ اإلجمالي خالل نصف فترة السنوات الخمـس عـشرة                   وما
  .هذه
  
ورأت اللجنة أنها يمكن أن توافق على التوصية باالقتراحات المقدمة من العراق وجمهورية مولـدوفا                 -٧

وطاجيكستان، وفيما يتعلق بجورجيا خلصت اللجنة إلى أنه يمكن التوصية باالقتراح لجمعية الـصحة نظـراً                
اح يلزم الدولـة العـضو      للظروف االستثنائية التي عرضها مندوب جورجيا، وذلك مع مالحظة أن هذا االقتر           

  .بسداد مبالغ أقل في السنوات األولى من فترة السنوات الخمس عشرة المقترحة
  

  التوصيات المقدمة إلى جمعية الصحة
  
  :أوصت اللجنة بأن تنظر جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون في القرارات التالية  -٨
  

   والخمسون،الثامنةجمعية الصحة العالمية   
  

 التابعة للمجلس التنفيذي المقـدم      البرنامج والميزانية واإلدارة   للجنة   الثالث دراسة التقرير    بعد  
الدول األعضاء  (  الترتيبات الخاصة بشأن تسوية المتأخرات      والخمسين عن  الثامنةإلى جمعية الصحة    

  ١؛) من الدستور٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

 والخمـسين   الثامنـة  عند افتتاح جمعية الصحة      موقوفةأن حقوق التصويت ظلت     ذ تالحظ   وإ  
أفريقيا الوسطى وجـزر القمـر      وأنتيغوا وبربودا وأرمينيا وجمهورية       واألرجنتين بالنسبة ألفغانستان 

 بيساو والعراق وقيرغيزستان وليبيريا وناورو والنيجر       - والجمهورية الدومينيكية وجورجيا وغينيا     

                                                           
  .٥٨/٤٣   الوثيقة ج١
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 سيستمر إلى   الوقف وأن هذا    ،وجمهورية مولدوفا والصومال وسورينام وطاجيكستان وتركمانستان     
 أثناء جمعيـة الـصحة الحاليـة أو         ، المعنية األعضاءأن تخفض المتأخرات المستحقة على الدول       

   من الدستور؛٧ المادة جمعيات الصحة المقبلة، إلى أقل من الحد الذي يبرر تطبيق أحكام
  

 الثامنة في سداد اشتراكاتها عند افتتاح جمعية الصحة         ة متأخر كانتأوروغواي  حظ أن   وإذ تال   
 من الدستور،   ٧ للمادة   وفقاًالعالمية،  والخمسين إلى حد يجعل من الضروري أن تنظر جمعية الصحة           

تصويت عند افتتاح جمعيـة الـصحة       بال  أوروغواي الخاصة   امتيازات وقف  أم ال  فيما إذا كان ينبغي   
  ، والخمسيناسعةالت
  

  : ما يليتقرر
  

أوروغواي التزال  ، إذا كانت    ٧-٤١ج ص ع   لبيان المبادئ الوارد في القرار       أنه وفقاً   )١(
والخمسين إلى حد يبرر تطبيق     التاسعة  سداد اشتراكاتها عند افتتاح جمعية الصحة        في   ةمتأخر

 مـن    اعتبـاراً  توقف  من الدستور، فإن امتيازاتها الخاصة بالتصويت سوف       ٧أحكام المادة   
  تاريخ االفتتاح المشار إليه؛

  
 سيستمر خالل انعقاد     على النحو السالف الذكر     من هذا القبيل يتم تطبيقه     وقفأن أي     )٢(

 والخمسين وجمعيات الصحة الالحقة، حتى يـتم خفـض متـأخرات            التاسعةجمعية الصحة   
   من الدستور؛٧لمادة إلى مستوى يقل عن المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام اأوروغواي 

  
الخاصـة   هذا القرار بحق أي دولة عضو في أن تطلب استعادة امتيازاتهـا           أال يخلّ   )٣(
  . من الدستور٧ للمادة وفقاًلتصويت با

  
وأوصت اللجنة كذلك بالقرارات التالية فيما يتعلق بطلبات الترتيبات الخاصة المقدمة مـن جورجيـا                 -٩

  :يكستانوالعراق وجمهورية مولدوفا وطاج
  

  ،والخمسونجمعية الصحة العالمية الثامنة   -ألف
  

بعد دراسة التقرير الثالث للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذي عـن              
الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر (الترتيبات الخاصة بشأن تسوية المتأخرات 

 الخاص بتسوية المبالغ المتأخرة مـن       جورجيا فيما يتعلق بطلب     ١)ن الدستور  م ٧تطبيق أحكام المادة    
اشتراكاتها وبنود ذلك االقتراح على النحو المحدد في التقرير المقدم عن الترتيبات الخاصـة بـشأن                

   والمرفق بالتقرير الثالث،تسوية المتأخرات
  
معية الصحة العالميـة الثامنـة       أن تستعيد جورجيا امتيازاتها الخاصة بالتصويت في ج        تقرر  -١

  والخمسين؛
  
 ٤ ٤٣٩ ١٦٣ أن تسدد جورجيا المبالغ المتأخرة من اشتراكاتها والبالغ مجموعها           توافق على   -٢

 ٢٠٢٠ إلـى    ٢٠٠٦ دفعة سنوية تسدد في كل سنة من السنوات الممتدة من            ١٥دوالراً أمريكياً على    
                                                           

  .٥٨/٤٣    الوثيقة ج١
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 من الالئحة المالية، فضالً عن سـداد اشـتراكاتها          ٤-٦على النحو المحدد أدناه، ورهناً بأحكام المادة        
  :السنوية المستحقة خالل تلك الفترة

  
  المبلغ بالدوالرات األمريكية  

٨٨ ٧٨٥  ٢٠٠٦  
٨٨ ٧٨٥  ٢٠٠٧  
١٣٣ ١٧٥  ٢٠٠٨  
٢٢١ ٩٦٠  ٢٠٠٩  
٢٢١ ٩٦٠  ٢٠١٠  
٢٢١ ٩٦٠  ٢٠١١  
٢٢١ ٩٦٠  ٢٠١٢  
٢٢١ ٩٦٠  ٢٠١٣  
٣٥٥ ١٣٠  ٢٠١٤  
٤٤٣ ٩١٥  ٢٠١٥  
٤٤٣ ٩١٥  ٢٠١٦  
٤٤٣ ٩١٥  ٢٠١٧  
٤٤٣ ٩١٥  ٢٠١٨  
٤٤٣ ٩١٥  ٢٠١٩  
٤٤٣ ٩١٣  ٢٠٢٠  

  ٤ ٤٣٩ ١٦٣  المجموع
  

 من الدستور، وقف امتيازات التصويت مرة أخرى        ٧ أن يتم تلقائياً، وفقاً ألحكام المادة        تقرر  -٣
   أعاله؛٢في حالة عدم وفاء جورجيا باالشتراطات المحددة في الفقرة 

  
 العام أن يقدم تقريراً عن الوضع السائد إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة              المدير تطلب إلى   -٤

  والخمسين؛
  

  . المدير العام أن يرسل هذا القرار إلى حكومة جورجياتطلب إلى  -٥
  

...  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  -باء
  

التابعة للمجلس التنفيـذي عـن      بعد دراسة التقرير الثالث للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة         
الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر (الترتيبات الخاصة بشأن تسوية المتأخرات 

 الخاص بتسوية المبالغ المتأخرة مـن       العراق فيما يتعلق بطلب     ١) من الدستور  ٧تطبيق أحكام المادة    
                                                           

  .٥٨/٤٣    الوثيقة ج١
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 في التقرير المقدم عن الترتيبات الخاصـة بـشأن          اشتراكاتها وبنود ذلك االقتراح على النحو المحدد      
  ، والمرفق بالتقرير الثالثتسوية المتأخرات

  
 امتيازاتها الخاصة بالتصويت في جمعية الـصحة العالميـة الثامنـة           العراق أن تستعيد    تقرر  -١

  والخمسين؛
  

 ٦ ٣٩٨ ٨٠١ المبالغ المتأخرة من اشتراكاتها والبالغ مجموعها        العراق أن تسدد    توافق على   -٢
 إلى  ٢٠٠٦ دفعة سنوية تسدد في كل سنة من السنوات الممتدة من            ١٥ على   من الدوالرات األمريكية  

 من الالئحة المالية، فـضالً عـن سـداد          ٤-٦ على النحو المحدد أدناه، ورهناً بأحكام المادة         ٢٠٢٠
  :اشتراكاتها السنوية المستحقة خالل تلك الفترة

  
  كيةالمبلغ بالدوالرات األمري  

٤٢٦ ٥٧٩  ٢٠٠٦  
٤٢٦ ٥٧٩  ٢٠٠٧  
٤٢٦ ٥٧٩  ٢٠٠٨  
٤٢٦ ٥٧٩  ٢٠٠٩  
٤٢٦ ٥٧٩  ٢٠١٠  
٤٢٦ ٥٧٩  ٢٠١١  
٤٢٦ ٥٧٩  ٢٠١٢  
٤٢٦ ٥٧٩  ٢٠١٣  
٤٢٦ ٥٧٩  ٢٠١٤  
٤٢٦ ٥٧٩  ٢٠١٥  
٤٢٦ ٥٧٩  ٢٠١٦  
٤٢٦ ٥٧٩  ٢٠١٧  
٤٢٦ ٥٧٩  ٢٠١٨  
٤٢٦ ٥٧٩  ٢٠١٩  
٤٢٦ ٦٩٥  ٢٠٢٠  

  ٦ ٣٩٨ ٨٠١  المجموع
  

 من الدستور، وقف امتيازات التصويت مرة أخرى        ٧اً، وفقاً ألحكام المادة      أن يتم تلقائي   تقرر  -٣
   أعاله؛٢ باالشتراطات المحددة في الفقرة العراقفي حالة عدم وفاء 

  
 عن الوضع السائد إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة          المدير العام أن يقدم تقريراًً     تطلب إلى   -٤

  والخمسين؛
  

  .العراقام أن يرسل هذا القرار إلى حكومة  المدير العتطلب إلى  -٥
  

...  
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  ،والخمسونجمعية الصحة العالمية الثامنة   -جيم
  

بعد دراسة التقرير الثالث للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذي عـن              
اتها إلى حد يبرر الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراك(الترتيبات الخاصة بشأن تسوية المتأخرات 

 الخـاص بتـسوية المبـالغ       جمهورية مولدوفا  فيما يتعلق بطلب     ١) من الدستور  ٧تطبيق أحكام المادة    
المتأخرة من اشتراكاتها وبنود ذلك االقتراح على النحو المحدد في التقرير المقـدم عـن الترتيبـات                 

   والمرفق بالتقرير الثالث،الخاصة بشأن تسوية المتأخرات
  

أن تستعيد جمهورية مولدوفا امتيازاتها الخاصة بالتصويت في جمعية الصحة العالميـة             تقرر  -١
  الثامنة والخمسين؛

  
 أن تسدد جمهورية مولدوفا المبالغ المتأخرة من اشتراكاتها والبـالغ مجموعهـا             توافق على   -٢

 ٢٠٠٦دة من    دفعة سنوية تسدد في كل سنة من السنوات الممت         ١٥ دوالراً أمريكياً على     ٢ ٩٥٠ ٠٢٣
 من الالئحة المالية، فضالً عن سـداد        ٤-٦ على النحو المحدد أدناه، ورهناً بأحكام المادة         ٢٠٢٠إلى  

  :اشتراكاتها السنوية المستحقة خالل تلك الفترة
  

  المبلغ بالدوالرات األمريكية  
٢٤٥ ٠٠٠  ٢٠٠٦  
٢٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠٧  
٢٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠٨  
١٩٢ ٠٨٨  ٢٠٠٩  
١٩٢ ٠٨٥  ٢٠١٠  
١٩٢ ٠٨٥  ٢٠١١  
١٩٢ ٠٨٥  ٢٠١٢  
١٩٢ ٠٨٥  ٢٠١٣  
١٩٢ ٠٨٥  ٢٠١٤  
١٩٢ ٠٨٥  ٢٠١٥  
١٩٢ ٠٨٥  ٢٠١٦  
١٩٢ ٠٨٥  ٢٠١٧  
١٩٢ ٠٨٥  ٢٠١٨  
١٩٢ ٠٨٥  ٢٠١٩  
١٩٢ ٠٨٥  ٢٠٢٠  

  ٢ ٩٥٠ ٠٢٣  المجموع
  
 من الدستور، وقف امتيازات التصويت مرة أخرى        ٧ أن يتم تلقائياً، وفقاً ألحكام المادة        تقرر  -٣

   أعاله؛٢ باالشتراطات المحددة في الفقرة جمهورية مولدوفااء في حالة عدم وف
  

                                                           
  .٥٨/٤٣    الوثيقة ج١
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 المدير العام أن يقدم تقريراً عن الوضع السائد إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة              تطلب إلى   -٤
  والخمسين؛

  
  .جمهورية مولدوفا المدير العام أن يرسل هذا القرار إلى حكومة تطلب إلى  -٥
  

...  
  
  عالمية الثامنة والخمسون،جمعية الصحة ال  -دال
  

بعد دراسة التقرير الثالث للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذي عـن              
الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر (الترتيبات الخاصة بشأن تسوية المتأخرات 

 الخاص بتسوية المبالغ المتـأخرة      طاجيكستان فيما يتعلق بطلب     ١) من الدستور  ٧تطبيق أحكام المادة    
من اشتراكاتها وبنود ذلك االقتراح على النحو المحدد في التقرير المقدم عن الترتيبات الخاصة بـشأن        

  ، والمرفق بالتقرير الثالثتسوية المتأخرات
  
ثامنة  أن تستعيد طاجيكستان امتيازاتها الخاصة بالتصويت في جمعية الصحة العالمية ال           تقرر  -١

  والخمسين؛
  
 ٥١٤ ٦٠٤ أن تسدد طاجيكستان المبالغ المتأخرة من اشتراكاتها والبالغ مجموعها توافق على  -٢

 إلى ٢٠٠٦ سنوية تسدد في كل سنة من السنوات الممتدة من ات دفع١٠ على من الدوالرات األمريكية
المالية، فـضالً عـن سـداد        من الالئحة    ٤-٦ على النحو المحدد أدناه، ورهناً بأحكام المادة         ٢٠١٥

  :اشتراكاتها السنوية المستحقة خالل تلك الفترة
  

  المبلغ بالدوالرات األمريكية  
٥١ ٤٦٠  ٢٠٠٦  
٥١ ٤٦٠  ٢٠٠٧  
٥١ ٤٦٠  ٢٠٠٨  
٥١ ٤٦٠  ٢٠٠٩  
٥١ ٤٦٠  ٢٠١٠  
٥١ ٤٦٠  ٢٠١١  
٥١ ٤٦٠  ٢٠١٢  
٥١ ٤٦٠  ٢٠١٣  
٥١ ٤٦٠  ٢٠١٤  
٥١ ٤٦٤  ٢٠١٥  

   ٥١٤ ٦٠٤  المجموع
  
  
  

                                                           
  .٥٨/٤٣    الوثيقة ج١
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 من الدستور، وقف امتيازات التصويت مرة أخرى        ٧ أن يتم تلقائياً، وفقاً ألحكام المادة        رتقر  -٣
   أعاله؛٢ باالشتراطات المحددة في الفقرة طاجيكستانفي حالة عدم وفاء 

  
 المدير العام أن يقدم تقريراً عن الوضع السائد إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة              تطلب إلى   -٤

  والخمسين؛
  
  .طاجيكستان المدير العام أن يرسل هذا القرار إلى حكومة لب إلىتط  -٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ANNEX  الملحق

  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  EBPBAC2/3  البرنامج والميزانية واإلدارةلجنة 
  ٢٠٠٥ أبريل/ يسان ن٢٨  للمجلس التنفيذيالتابعة 
  الثانياالجتماع 

       من جدول األعمال المؤقت٣-٢البند 
  
  
  

 الترتيبات الخاصة بشأن تسوية المتأخرات
  

  د حإلى ااشتراكاتهالدول األعضاء المتأخرة في سداد 
   من الدستور ٧يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
في حالة عدم وفاء إحدى الدول األعضاء بما عليها من التزامات           " من الدستور على أنه      ٧ المادة   تنص  -١

." التي يحق للدولة العضو التمتع بها     ... وقف امتيازات التصويت    ... يجوز لجمعية الصحة    ... مالية للمنظمة   
إذا كانت أي دولة عضو لدى افتتاح جمعية الصحة متأخرة في سداد اشتراكاتها بمبلغ يساوي أو يتجاوز مبلغ                  و

ضي بوقف امتيازات تصويت    تين، تتخذ جمعية الصحة قراراً يق     االشتراكات المستحقة عن كامل السنتين السابق     
  .٧-٤١ج ص ع العضو، عمالً بالقرار ةالدول

  
ابقة الصادرة عن جمعية الصحة تم وقف امتيازات تصويت الـدول األعـضاء             وعمالً بالقرارات الس    -٢

أفغانستان، أنتيغوا وبربودا، األرجنتـين، أرمينيـا، جمهوريـة أفريقيـا            (١حق  لالعشرين الوارد بيانها في الم    
 بيريـا،  بيساو، العراق، قيرغيزستان، لي-الجمهورية الدومينيكية، جورجيا، غينيا    الوسطى، تشاد، جزر القمر،     

ويستمر وقف امتيـازات    ). وتركمانستانطاجيكستان  ناورو، النيجر، جمهورية مولدوفا، الصومال، سورينام،       
 إلـى التصويت في جمعية الصحة الثامنة والخمسين وجمعيات الصحة التي تليها حتى يتم تخفيض المتأخرات               

  . من الدستور٧أقل من المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
تزال متـأخرة فـي سـداد    ال) ا وباراغواي وبيرو وأوروغواي   غيني(هناك أربع دول أعضاء أخرى      و  -٣

اشتراكاتها بمبالغ تساوي أو تتجاوز المبالغ المستحقة عليها عن كامل السنتين السابقتين، كما هـو وارد فـي                   
  .١الملحق 

  
رر اتخاذ تدبير آخر فقد ترغب       فإنه ما لم تكن هناك ظروف استثنائية تب        ٧-٤١ج ص ع   روعمالً بالقرا   -٤

جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون في اعتماد قرار يقضي بوقف امتيازات تصويت تلك الدول األعضاء               
، إذا كانـت الـدول      ٢٠٠٦مـايو   /  والخمسين في أيار   التاسعةاعتباراً من يوم افتتاح جمعية الصحة العالمية        

  . أعاله٣ الحد المذكور في الفقرة إلىد اشتراكاتها األعضاء المعنية التزال متأخرة في سدا
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 ٧ الحد الذي تنطبق عليها عنده أحكام المادة         إلىوتشجع الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها          -٥
وتنظـر لجنـة    .  لسداد هذه المتأخرات خالل فترة ممددة      الصحة جمعية   إلىمن الدستور على تقديم اقتراحات      

نية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي في هذه االقتراحات المتعلقة بالترتيبات الخاصة ثم تقـدم              البرنامج والميزا 
  .وقد تم تلقي خمسة اقتراحات بشأن الترتيبات الخاصة لكي تنظر فيها هذه اللجنة.  جمعية الصحةإلىتوصياتها 

  
 إلىزانية واإلدارة في الرجوع     ولدى النظر في تلك االقتراحات قد يرغب أعضاء لجنة البرنامج والمي            -٦

 فيما يتعلق بطلبات الترتيبات الخاصة لتسوية االشتراكات المقدرة المتأخرة السداد،           ٦-٥٤ج ص ع  أحكام القرار   
وخصوصاً اشتراط احتواء تلك الطلبات على المبلغ اإلجمالي المستحق والمدة التي يقترح إجراء السداد خاللها               

وفي كل الحاالت الخمس استوفت االقتراحات التي تم تلقيها جميـع           . سداده كل سنة  والمبلغ األدنى الذي يعتزم     
ر النتيجة التي تم الخلوص إليها في االجتماعات المعقودة في           في تذكَّ  أيضاً اللجنةوقد ترغب   . تلك االشتراكات 

ول األعضاء المتقدمـة    من دول أعضاء أخرى، والتي تفيد بأن الد       اآلونة األخيرة فيما يتعلق باقتراحات مماثلة       
وقد أعلنـت الـدول     . بالطلبات ينبغي أن تعلن تعهدات تبين فيها عدد السنوات التي سيتم خاللها السداد الكامل             

  . أدناه١١ إلى ٧ في الفقرات من المبيناألعضاء الخمس المعنية تلك التعهدات، على النحو 
  
قوم خالل أربع سـنوات بـسداد االشـتراكات          المدير العام تطلب فيها أن ت      إلى رسالة   تشادووجهت    -٧

 ذلك ستـسدد تـشاد      إلى وباإلضافة   ، دوالراً أمريكياً  ٨٣ ٣٣٥المتأخرة المستحقة عليها، والتي يبلغ مجموعها       
 وقد سددت تشاد بالفعل جزءاً كبيراً من المبلغ فـي           ١. دوالراً أمريكياً  ٤٢٩٠اشتراكها السنوي الذي يبلغ حالياً      

وفي مقابل ذلك التعهد تطلب تشاد اسـتعادة        .  سداد االشتراكات المتأخرة المستحقة عليها     ىإل سعياً   ٢٠٠٤عام  
  . من الدستور٧امتيازاتها الخاصة بالتصويت، والموقوفة حالياً بموجب المادة 

  
 بخصوص المبالغ المتأخرة من اشـتراكاتها المقـدرة المـستحقة           جورجياوتم أيضاً تلقي اقتراح من        -٨

المتـأخرة   وتعهدت جورجيا بـسداد المبـالغ        ٢.دوالراً أمريكياً  ٤ ٤٣٩ ١٦٣تي يبلغ مجموعها    للمنظمة، وال 
وفي مقابل هذا التعهد تطلب جورجيا أن تعيد إليها         . ٣ سنة طبقاً للجدول المرفق في الملحق        ١٥بالكامل خالل   

  . من الدستور٧ة جمعية الصحة امتيازاتها الخاصة بالتصويت، والموقوفة حاليا طبقاً ألحكام الماد
  
 بخصوص المبالغ المتأخرة من اشتراكاتها المقدرة، والتي يبلغ مجموعها  العـراق وتم تلقي اقتراح من       -٩

 وتعهدت العراق بسداد المبالغ المتأخرة المـستحقة عليهـا بالكامـل    ٣. من الدوالرات األمريكية ٦ ٣٩٨ ٨٠١
 جمعية الصحة أن    إلىقابل هذا االلتزام تطلب العراق      وفي م . ٤ للجدول الوارد في الملحق       سنة طبقاً  ١٥خالل  

  . من الدستور٧تنظر في أن تعيد إليها امتيازاتها الخاصة بالتصويت، والموقوفة حالياً طبقاً ألحكام المادة 
  
 باقتراح بخصوص المبالغ المتأخرة من اشتراكاتها المقدرة، والتـي يبلـغ   جمهورية ملـدوفا  وتقدمت    -١٠

كامل خالل ل وتعهدت ملدوفا بسداد المبالغ المتأخرة المستحقة عليها با٤. دوالراً أمريكيا٢ً ٩٥٠ ٠٢٣مجموعها  
 والذي يبلغ    سداد اشتراكها عن السنة الحالية،      ويشمل هذا االقتراح   ،٥ للجدول الوارد في الملحق       سنة طبقاً  ١٥

 جمعية الصحة أن تنظـر فـي أن        إلىوفي مقابل ذلك االلتزام تطلب جمهورية ملدوفا        .  دوالراً أمريكياً  ٨٥٤٠
  . من الدستور٧ ألحكام المادة اً طبقاًتعيد إليها امتيازاتها الخاصة بالتصويت، والموقوفة حالي

                                                           
  .٢ انظر الملحق    ١
  .٣ انظر الملحق    ٢
  .٤ انظر الملحق    ٣
  .٥ انظر الملحق    ٤
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 بخصوص المبالغ المتأخرة من اشـتراكاتها المقـدرة، والتـي بلـغ             طاجيكستانوتم تلقي اقتراح من       -١١
وسددت طاجيكستان بانتظام دفعـات    ٢٠٠٤.١ديسمبر  /  دوالراً أمريكياً في كانون األول     ٥٥٥ ٣١٤مجموعها  

 سنة على دفعات    ١٥من المبالغ المتأخرة المستحقة عليها، وهي تتعهد اآلن بسداد المبالغ المتبقية بالكامل خالل              
دوالراً  ٤٢٩٠ دوالراً أمريكياً، فضال عن سداد اشتراكها عن العام الحالي والذي يبلغ             ٥٥ ٥٣١سنوية قدرها   

 دوالر أمريكي، بحيث أصـبح اآلن مجمـوع         ٤٥ ٠٠٠ه  رومنذ تقديم ذلك االقتراح تم تلقي مبلغ وقد       . أمريكياً
 جمعية  إلىوفي مقابل ذلك التعهد تطلب طاجيكستان       .  دوالراً أمريكياً  ٥١٠ ٣١٤المبلغ المتبقي من المتأخرات     

  . من الدستور٧ ألحكام المادة اً طبقالصحة أن تعيد إليها امتيازاتها الخاصة بالتصويت، والموقوفة حالياً
  

  واإلدارةاإلجراء المطلوب من لجنة البرنامج والميزانية 
  
 فيما يتعلق بالدول األعضاء التي تم بالفعل وقـف امتيـازات            اللجنةليس هناك أي إجراء مطلوب من         -١٢

ل األعضاء التي قـد     أو فيما يتعلق بالدو   التصويت الخاصة بها بموجب قرارات سابقة اتخذتها جمعية الصحة،          
   ٥-٥٧ج ص ع   بموجـب القـرار      ٢٠٠٥مـايو   /  أيـار  ١٦تفقد امتيازات التصويت الخاصة بها اعتباراً من        

 ٧ حد يبرر تطبيق أحكام المـادة        إلىإذا كانت تلك الدول في ذلك التاريخ التزال متأخرة في سداد اشتراكاتها             (
  ). من الدستور

  
 لكي تنظـر    ٧-٤١ج ص ع  رار طبقاً للمبادئ الواردة في القرار        في وضع مشروع ق    اللجنةوقد ترغب     -١٣

  .فيه جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون بخصوص غينيا وباراغواي وبيرو وأوروغواي
  
 جمعية الصحة فيما يتصل باالقتراحات الواردة مـن تـشاد           إلى في تقديم توصيات     اللجنةوقد ترغب     -١٤

  .فا وطاجيكستانوجورجيا والعراق وجمهورية ملدو
  
  

                                                           
  .٦ انظر الملحق    ١



 ANNEX  الملحق
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  ٢الملحق 
  
  

  جمهورية تشاد
  

  رئاسة الجمهورية
  مكتب خدمات رئاسة الوزراء 

  وزارة الصحة العمومية
  األمانة العامة 

  
  

  من وزير الصحة العمومية   
   إلى        

  دير العام السيد الم   
 لمنظمة الصحة العالمية   
  جنيف   

  
اقتراح مقدم من تشاد بـشأن تـسوية المبـالغ            :الموضوع

المتأخرة من اشتراكاتها في الميزانيـة العاديـة        
لمنظمة الـصحة العالميـة، وبـشأن اسـتعادة         

  امتيازاتها الخاصة بالحق في التصويت
  

  ٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني ٤نجامينا، 
Ref. 006/PR/PM/MSP/SG/04 

  
  م،السيد المدير العا

  
  تحية طيبة وبعد،

  
، مسرحاً لصراعات مسلحة عديـدة كانـت مـن          لقد كانت تشاد، على مدى ما يربو على ثالثين عاماً           

  .قريب أو بعيد أحد أسباب هشاشة نظامها االقتصادي
  

وتشهد تشاد، وهي دولة محصورة جغرافياً للغاية، صعوبات حقيقية في استيراد وتصدير المنتجـات                
  .االقتصادية

  
 تدهور بيئتها ممـا يلحـق       إلىتشاد من أكثر البلدان تعرضاً لنوبات متكررة من الجفاف الذي يؤدي            ف  

  .ضرراً بالغاً بأنشطتها الخاصة بتربية الماشية والزراعة
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طبقاً لدليل التنمية البشرية الذي يضعه برنامج األمم        : وال يخفى على أحد أن تشاد من أفقر بلدان العالم           
تقريـر  (ئي، وهي تجيئ في المرتبة السابعة والستين بعد المائة بين مائة وسبعة وسـبعين بلـداً                 المتحدة اإلنما 

  ).٢٠٠٤برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
  

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المعدل السنوي الشتراكات تشاد في الميزانية العادية لمنظمـة الـصحة                  
  . ان أعلى من قدراتها المالية ك٢٠٠٢العالمية خالل السنوات السابقة لسنة 

  
 المتأخرات المستحقة علـى     إلىومن المفروغ منه، نظراً للعوامل السالفة الذكر أن األسباب التي أدت              

تشاد من اشتراكاتها في الميزانية العادية لمنظمة الصحة العالمية، وتاريخ هذه المتأخرات، ليسا نـاجمين عـن               
  .اد ما عليها من اشتراكاتتقصير من تشاد وال عن امتناع عن سد

  
 أن تشاد تشهد اآلن استقراراً سياسياً من ناحية وأنها، من ناحية أخرى، تعد              إلىوفي الواقع، وبالنظر      

من البلدان المنتجة للنفط، وأنه تم أيضاً خفض معدل اشتراكها السنوي في الميزانية العادية لمنظمـة الـصحة                  
  : ي، ترجو حكومة تشاد بشدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دوالر أمريك٤ ٥٠٠ نحو إلىالعالمية 

  
 عـام   إلى ١٩٩٢أن يسمح لها بسداد المبالغ المتأخرة المستحقة عليها عن الفترة الممتدة من عام                -

سنوات، على دفعـات    ) ٤( دوالراً أمريكياً، خالل أربع      ٨٣ ٣٣٥، والتي يبلغ مجموعها     ٢٠٠٥
  ٤ ٢٩٠راً أمريكياً في السنة، فضالً عن اشتراكها الـسنوي البـالغ             دوال ٢٠ ٨٣٤يبلغ كل منها    

  . دوالراً أمريكيا٢٥ً ١٢٤دوالراً أمريكياً، بحيث يصبح المبلغ الذي يسدد سنوياً 
  
أن يعيد إلى تشاد امتيازاتها الخاصة بالتصويت اعتباراً من جمعية الصحة الثامنة والخمسين فـي        -

  .٢٠٠٥مايو / أيار
  

  .أتطلع إلى تلقي ردكم في أقرب وقت ممكنوإنني   
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،      
  
  )التوقيع(  
  

  السيدة عزيزة بارود 
  

  وزير الدولة، ووزير الخارجية والتكامل األفريقي  :نسخة إلى
  المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية ألفريقيا

   تشادممثل منظمة الصحة العالمية المقيم في
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  ٣الملحق 
  
  

  الخارجية وزارة
      جورجيا

  ٢٠٠٥مارس /  آذار٢٨تبليسى، 
  

  صاحب السعادة،
  

  تحية طيبة وبعد،
  

أغتنم هذه الفرصة لإلعراب عن بالغ امتنان حكومة جورجيا لمنظمـة الـصحة العالميـة لـدعمها الـشامل                   
  .والجوهري لبلدنا

  
 حريصة تماماً على الوفاء بالتزاماتها المالية بشأن تسوية متأخراتها          وأؤكد لسعادتكم أن حكومة جورجيا الجديدة     

ويسرني في هذا المقام أن أضع تحت نظر لجنة اإلدارة والميزانية والشؤون المالية بالمنظمة              . لميزانية المنظمة 
 برجاء االطالع علـى مخطـط الـسداد       ( عاماً   ١٥خطة سداد لالشتراكات المتأخرة على جورجيا على مدى         

  ).المرفق
  

 وأن يساعد على توضيح خطتنا للعمل من حيث الوفاء بالتزاماتنـا            اللجنةونرجو أن يحوز هذا االقتراح قبول       
  .المالية

  
وفي ضوء ما سلف، نعرب عن تقديرنا البالغ لمساعدتكم للنظر في جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمـسين                 

 من دستور   ٧ في التصويت، وهو الحق المعلق تطبيقاً للمادة          في استعادة جورجيا حقها    .٢٠٠٥مايو  / في أيار 
  .المنظمة
  

  ،،،واقبلوا سعادتكم تأكيد أسمى آيات تقديرنا
  
  

  المخلص  
  )توقيع(  

  سالومى زورابيفيلي  
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  منظمة الصحة العالمية
  

  مجموع المستحق الدفع  طريقة الدفع  الحالي  الدين  السنوات  
  ٩٨ ٨١,٧٧٤  ٪ من الدين٢ + ٢٠٠٦متأخرات الحالية ال  ١٣ ٠٠,٠٠٠  ٨٥ ٨١,٧٧٤  ٢٠٠٦  ١
  ٩٨ ٨١,٧٧٤  ٪ من الدين٢ + ٢٠٠٧المتأخرات الحالية   ١٣ ٠٠,٠٠٠  ٨٥ ٨١,٧٧٤  ٢٠٠٧  ٢
  ١٤١ ٢٠,٦٢٢  ٪ من الدين٣ + ٢٠٠٨المتأخرات الحالية   ١٣ ٠٠,٠٠٠  ١٢٨ ٢٠,٦٢٢  ٢٠٠٨  ٣
  ٢٢٧ ٠٣,٤٣٧   الدين٪ من٥ + ٢٠٠٩المتأخرات الحالية   ١٣ ٠٠,٠٠٠  ٢١٤ ٠٣,٤٣٧  ٢٠٠٩  ٤
  ٢٢٧ ٠٣,٤٣٧  ٪ من الدين٥ + ٢٠١٠المتأخرات الحالية   ١٣ ٠٠,٠٠٠  ٢١٤ ٠٣,٤٣٧  ٢٠١٠  ٥
  ٢٢٧ ٠٣,٤٣٧  ٪ من الدين٥ + ٢٠١١المتأخرات الحالية   ١٣ ٠٠,٠٠٠  ٢١٤ ٠٣,٤٣٧  ٢٠١١  ٦
  ٢٢٧ ٠٣,٤٣٧  ٪ من الدين٥ + ٢٠١٢المتأخرات الحالية   ١٣ ٠٠,٠٠٠  ٢١٤ ٠٣,٤٣٧  ٢٠١٢  ٧
  ٢٢٧ ٠٣,٤٣٧  ٪ من الدين٥ + ٢٠١٣المتأخرات الحالية   ١٣ ٠٠,٠٠٠  ٢١٤ ٠٣,٤٣٧  ٢٠١٣  ٨
  ٣٥٦ ٢٠,٠٩٩  ٪ من الدين٨ + ٢٠١٤المتأخرات الحالية   ١٣ ٠٠,٠٠٠  ٣٤٣ ٢٠,٠٩٩  ٢٠١٤  ٩
  ٤٤١ ٠٥,٨٧٤  ٪ من الدين١٠ + ٢٠١٥المتأخرات الحالية   ١٣ ٠٠,٠٠٠  ٤٢٨ ٠٥,٨٧٤  ٢٠١٥  ١٠
  ٤٤١ ٠٥,٨٧٤  ٪ من الدين١٠ + ٢٠١٦المتأخرات الحالية   ١٣ ٠٠,٠٠٠  ٤٢٨ ٠٥,٨٧٤  ٢٠١٦  ١١
  ٤٤١ ٠٥,٨٧٤  ٪ من الدين١٠ + ٢٠١٧المتأخرات الحالية   ١٣ ٠٠,٠٠٠  ٤٢٨ ٠٥,٨٧٤  ٢٠١٧  ١٢
  ٤٤١ ٠٥,٨٧٤  ٪ من الدين١٠ + ٢٠١٨المتأخرات الحالية   ١٣ ٠٠,٠٠٠  ٤٢٨ ٠٥,٨٧٤  ٢٠١٨  ١٣
  ٤٤١ ٠٥,٨٧٤  ٪ من الدين١٠ + ٢٠١٩المتأخرات الحالية   ١٣ ٠٠,٠٠٠  ٤٢٨ ٠٥,٨٧٤  ٢٠١٩  ١٤
  ٤٤١ ٠٥,٩١٤  ٪ من الدين١٠,٥ + ٢٠٢٠المتأخرات الحالية   ١٣ ٠٠,٠٠٠  ٤٢٨ ٠٥,٩١٤  ٢٠٢٠  ١٥
  ٤ ٤٨٣ ٤٧,٧٤٠    ١٩٥ ٠٠,٠٠٠  ٤ ٢٨٨ ٤٧,٧٤٠  ٤ ٢٨٨ ٥٠,٧٤٠  
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1 

  ٥الملحق 
  

  
  وزارة الشؤون الخارجية

  مهورية ملدوفاج
  

  ٢٢٧٨/٠٨: الرقم
  

تهدي وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية ملدوفا تحياتها إلى المكتب اإلقليمي ألوروبا التابع لمنظمة الصحة               
العالمية وتتشرف بأن تقدم إليه طيه خطة للدفع المتعدد السنوات لكي ينظر فيها؛ وترمي هـذه الخطـة إلـى                    

ا من متأخرات مستحقة لميزانية منظمة الصحة العالمية، وذلك في غـضون            التخلص مما بذمة جمهورية ملدوف    
  ).٢٠٢٠-٢٠٠٦( سنة ١٥فترة 

  
وستكون وزارة الشؤون الخارجية ممتنة بالغ االمتنان ألي دعم يمكن للمكتب الموقر أن يوفره، بغية التـشجيع                 

ن استرداد جمهورية ملدوفا لحقوقها     على موافقة الدول األعضاء في المنظمة على الخطة اآلنفة الذكر، فضالً ع           
  .في التصويت داخل الجمعية العامة للمنظمة

  
وتغتنم وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية ملدوفا هذه الفرصة لتعرب مجدداً للمكتب اإلقليمي ألوروبا التـابع               

  .لمنظمة الصحة العالمية عن أسمى آيات التقدير
  

  

  ٢٠٠٥مارس /  آذار١شيسيناو، 

  
 
  

  

  

  

  
  ظمة الصحة العالميةمن

  المكتب اإلقليمي ألوروبا
  كوبنهاغن  
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  )٢٠٢٠-٢٠٠٦(خطة للدفع المتعدد السنوات 
   

وهـي  .  سـنة  ١٥إن الغرض من هذه الخطة هو التخلص مما بذمة ملدوفا من متأخرات في غضون               
إلى حصة من   تنص على قيام جمهورية ملدوفا كل سنة بدفع اشتراكها المقدر للسنة الجارية باإلضافة              

  .متأخراتها
  

  ∗ دوالر أمريكي  ٢٤٥ ٠٠٠ -  ٢٠٠٦
   *دوالر أمريكي  ٢٠٠ ٠٠٠ -  ٢٠٠٧
   *دوالر أمريكي  ٢٠٠ ٠٠٠ -  ٢٠٠٨
  *دوالراً أمريكياً   ١٩٢ ٠٨٨ -  ٢٠٠٩
  *دوالراً أمريكياً   ١٩٢ ٠٨٥ -  ٢٠١٠
  *دوالراً أمريكياً   ١٩٢ ٠٨٥ -  ٢٠١١
  *دوالراً أمريكياً   ١٩٢ ٠٨٥ -  ٢٠١٢
  *دوالراً أمريكياً   ١٩٢ ٠٨٥ -  ٢٠١٣
  *دوالراً أمريكياً   ١٩٢ ٠٨٥ -  ٢٠١٤
  *دوالراً أمريكياً   ١٩٢ ٠٨٥ -  ٢٠١٥
  *دوالراً أمريكياً   ١٩٢ ٠٨٥ -  ٢٠١٦
  *دوالراً أمريكياً   ١٩٢ ٠٨٥ -  ٢٠١٧
  *دوالراً أمريكياً   ١٩٢ ٠٨٥ -  ٢٠١٨
  *يكياً دوالراً أمر  ١٩٢ ٠٨٥ -  ٢٠١٩

  *ريكياً دوالراً أم  ١٩٢ ٠٨٥ -  ٢٠٢٠
  

    دوالراً أمريكيا٢ً ٩٥٠ ٠٢٣  :المبلغ اإلجمالي المستحق
 
 
 
 
 
  

  
 

                                                           
    باإلضافة إلى االشتراك المقدر للسنة الجارية ∗
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  ٦الملحق 
  

  بالروسية: األصل 
  

  طاجيكستان وزارة الصحة في جمهورية
  ٧٣٤٠٢٥دوشمبي 

  ٦٩شفشنكو . ك
  )٩٩٢ ٣٧٢ (٢١ ١٨ ٣٥  :هاتف
  ٢٠١١٨٥ :تلكس
  )٩٩٢ ٣٧٢ (٢١ ٧٥ ٢٥  :فاكس

  

  ٤٥٠-٦٧٢٢٠-١ رقم

  ٢٠٠٥مارس /  آذار١٦

  
  طلب استرداد حقوق التصويت لقاء التسديد التدريجي لالشتراكات المقدرة: طاجيكستان

  
   الدكتور لي،يعزيز

  
  تحية طيبة وبعد،

  
  .اسمحوا لي، بادئ ذي بدء، بتقديم تحياتي وأخلص تمنياتي لكم ولمنظمة الصحة العالمية

  
مـايو  / لصحة العالمية منـذ أيـار     ، دولة عضو في منظمة ا     جمهورية طاجيكستان، مثلما تعلمون   إن  

فمنظمـة  .  وثيقاً ومثمراً وتعاوننا اآلن يتقدم بنجـاح        تعاوناً انّتعاوذه السنوات االثنتي عشرة،     وطيلة ه . ١٩٩٢
الصحة العالمية تشارك في كل مجال من مجاالت النظام الصحي في طاجيكستان ونشاطها يغطي كل الميادين                

م الصحي، والصحة اإلنجابية، واألمراض الـسارية وغيـر الـسارية،           كإصالح القطاع الصحي، ونظم اإلعال    
وبفضل منظمة الصحة العالمية، تمكن عـدد كبيـر مـن األخـصائيين مـن               . وأنماط الحياة الصحية والبيئية   

. طاجيكستان من المشاركة في االجتماعات والمؤتمرات الدولية ومن تبادل الخبرات مع غيرهم من الـزمالء              
 بتعاونها القيم مع منظمة الصحة العالمية وتتطلع إلى مواصـلة           والسكان في طاجيكستان تعتد   ووزارة الصحة   
  .التعاون المثمر

  
إن الوضع االقتصادي السائد حالياً في جمهوريتنا ال يسمح لنا بأن نمـول تمـويالً كليـاً القطاعـات                   

  .م المنظمات الدولية لهاوحكومة طاجيكستان تعول، في هذا الصدد، على دع. االجتماعية كالصحة
  
  
  

  ووك لي - الدكتور جونغ
  المدير العام

  منظمة الصحة العالمية
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تي، والفتـرة   يي شهدته جمهورية طاجيكستان بعد تفكك االتحاد الـسوف        الذيفبسبب الكساد االقتصادي    
كستان مـن   ، لم تتمكن جمهورية طاجي    ١٩٩٧-١٩٩٢االنتقالية، وآثار الحرب األهلية التي دارت في األعوام         
وهي اليوم، برغم ما تدفعـه سـنوياً، تعـاني مـن            . سداد اشتراكاتها السنوية المقدرة لمنظمة الصحة العالمية      

ونتيجة لذلك، فقدت جمهورية طاجيكستان حقوقها في التصويت في جمعية الـصحة            . متأخرات في اشتراكاتها  
  .عتماد القرارات المهمةالعالمية، وهي بالتالي غير قادرة على أن تضطلع بدور نشط في ا

  
وجمهورية طاجيكستان تتقدم إلى منظمة الصحة العالمية بطلب جاد أن تأخذ بعين االعتبار مـا ورد                 

  :بيانه أعاله وأن توافق على الترتيب التالي فيما يخص متأخراتها المستحقة للمنظمة
  
 ٥٥٥ ٣١٤ يصل إلى    ٢٠٠٤ام  بما أن المبلـغ اإلجمالـي للمتأخرات، بما في ذلك االشـتراك عن ع            -١

 دوالراً  ٤٢٩٠دوالراً أمريكياً، تتعهد طاجيكستان بدفع هذا المبلغ، بما في ذلـك اشـتراكها الـسنوي وقـدره                  
على هذا النحو، يكون المقـدار األدنـى لمـا تتعهـد حكومـة              . أمريكياً، وذلك على مدى فترة عشر سنوات      

  .مريكياً دوالراً أ٥٩ ٨٢١‚ ٤طاجيكستان بدفعه كل سنة هو 
  
وتطلب طاجيكستان، من ناحيتها، رهناً بالوفاء بهذا االتفاق وشريطة قبوله من قبل منظمـة الـصحة                  -٢

  .العالمية، استعادة حقوقها في التصويت داخل جمعية الصحة العالمية
  

  ،،،االحتراموتفضلوا، سيدي، بقبول فائق 
  

  )التوقيع(

  فيض الالف. ف. ن

  الوزير

  

  
=     =     =  

  


