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  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة
  
  

   للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة الثانيالتقرير 
  المقدم إلى والتنفيذيللمجلس التابعة 

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين
  
  

  ةـمقدم
  
 برئاسة  ٢٠٠٥مايو  /  أيار ١٤انعقد االجتماع الثاني للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في جنيف في             -١

  ١).*لحقانظر الم(للنظر في جملة أمور منها حالة تحصيل االشتراكات المقدرة ) ملديف(يوسف . أ. الدكتور أ
  
 ١٣٤وأشارت اللجنة إلى أنه تم، منذ إصدار الوثيقة الخاصة بالحالة السائدة، تلقي مبلغ إضافي قـدره                 -٢

ونتيجـة  . المقدرة عن السنة الجارية والسنوات السابقة     مليون دوالر أمريكي تم سداده فيما يتعلق باالشتراكات         
٪ بتـاريخ   ٦٦ ارتفـع إلـى      ٢٠٠٥مـارس   /  آذار ٣١لذلك فإن معدل تحصيل االشتراكات المقدرة بتـاريخ         

 وقد تم تلقي مبالغ تتعلق باشـتراكات        .٢٠٠٤أبريل  /  نيسان ٣٠٪ بتاريخ   ٦٧أبريل بالمقارنة مع    / نيسان ٣٠
جزر البهاما وبربادوس وبليز وبنن والبوسنة والهرسك وبوتسوانا وتـشاد          :  وهي ٢٠٠٥الدول التالية عن عام     

كوادور واليونان وغواتيماال وإيطاليـا وجامايكـا واليابـان واألردن          إ وكوبا و  والصين وكوستاريكا وكرواتيا  
  .ومدغشقر وماليزيا واالتحاد الروسي وسيراليون وأسبانيا وترينيداد وتوباغو وتركيا وزمبابوي

  
 ماليين دوالر أمريكي تتعلـق بمـساهمات       ٣وقد اشتملت تلك المبالغ المسددة على مبلغ إضافي قدره            -٣

وات سابقة ونتيجة لذلك أشارت اللجنة إلى أن المبلغ اإلجمالي المستحق فيما يتعلق بالسنوات السابقة               تخص سن 
 مليون دوالر أمريكي في التاريخ ذاته مـن عـام   ١٠٠ مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع  ٨٥قد انخفض إلى    

لمبالغ المستحقة بموجب الترتيبات    وقد ارتفعت ا  . ، باستثناء المبالغ المستحقة بموجب الترتيبات الخاصة      ٢٠٠٤
 التاريخ نفـسه مـن عـام        ي مليون دوالر أمريكي ف    ١٤ مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع       ٤٦الخاصة إلى   

، حيث تعود الزيادة المسجلة إلى الموافقة على اتخاذ ترتيبات خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا فـي جمعيـة                  ٢٠٠٤
  .الصحة العالمية السابعة والخمسين

  

                                                           
 . يرد الملحق باإلنكليزية والفرنسية فقط  *
 .٥٨/٢٧ انظر الوثيقة ج،لالطالع على قائمة بأسماء المشاركين   ١
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بنن وبوتـسوانا والبرازيـل     : يتعلق بمتأخراتها وفيما يلي الدول األعضاء التي سددت مدفوعات فيما           -٤
وتشاد وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية وغينيا وإيطاليا وكازاخستان وليبيريا ومدغشقر والنيجر وباراغواي         

  .وبيرو وجمهورية مولدوفا واالتحاد الروسي
  
 إيضاحات فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة بموجب الترتيبات الخاصة من أوكرانيـا            وطلبت اللجنة تقديم    -٥

وقد تم التنويه إلى    . والدول األعضاء األخرى التي تتمتع بترتيبات خاصة وافقت عليها جمعيات الصحة السابقة           
تمتع بها إال أن    أن آذربيجان وبيالروس وكازاخستان وأوكرانيا تحترم جميعها شروط الترتيبات الخاصة التي ت           

وبناء عليه فإن حقـوق     . الجمهورية الدومينيكية وليبيريا لم تحترما التزاماتهما بالسداد التي تمت إعادة جدولتها          
المزيد من الوضـوح فيمـا   وطلبت اللجنة أن يتم، في المستقبل، توخي . هاتين الدولتين العضوين قد تم تعليقها 
  .موجب الترتيبات الخاصةيتعلق باإلبالغ عن سداد المدفوعات ب

  
 مليون دوالر أمريكي وهو مـستحق       ٥‚٥وطلبت اللجنة أيضاً بعض اإليضاح فيما يتعلق بمبلغ قدره            -٦

 فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل المنظمة قبل أن تبـت              ،وحسب األعراف السائدة  . على يوغوسالفيا السابقة  
وطلبت اللجنة أن   . غوسالفيا السابقة والواجبة السداد لألمم المتحدة     األمم المتحدة بشأن المبالغ المستحقة على يو      

  .تتضمن التقارير القادمة معلومات محدثة عن هذا الوضع
  
  
  




















