
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٥٩/٢٦ج   والخمسونالتاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٦ مايو/ أيار ١٩   المؤقتمن جدول األعمال  ٢-١٥ و١-١٥ البندان

  A59/26  
  
  
  
  

  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك
الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد  

   من الدستور٧ادة يبرر تطبيق أحكام الم
   المتأخراتبشأن تسويةوالترتيبات الخاصة 

  
  

  للمجلس التنفيذي التابعة  نة البرنامج والميزانية واإلدارة للجاألولالتقرير 
   والخمسينالتاسعةجمعية الصحة العالمية  والمقدم إلى

  
  

  حالة تحصيل االشتراكات  :أوالً
  
 برئاسة  ٢٠٠٦ مايو/  أيار ١٩لميزانية واإلدارة في جنيف في       للجنة البرنامج وا   الرابعانعقد االجتماع     -١

  ١.)أستراليا(هالتون . السيدة ج
  
بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد         ٢ونظرت اللجنة في حالة تحصيل االشتراكات المقدرة        -٢

 المتأخرات، وفي   تسويةبشأن   من الدستور والترتيبات الخاصة      ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة        
اقتراحات تقدمت بها أفغانستان وأرمينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والجمهورية الدومينيكيـة وتركمانـستان             

  ).انظر الملحق(
  
/  نيـسان ٣٠٪ فـي  ٥٨ بلغ ٢٠٠٦وأحاطت اللجنة علماً بأن معدل تحصيل االشتراكات المقدرة لعام        -٣

. ٢٠٠٥أبريل  /  نيسان ٣٠٪ في   ٦١ريخ انعقاد االجتماع بالمقارنة مع      ٪ في تا  ٦٣‚٥، وارتفع إلى    ٢٠٠٦أبريل  
ديـسمبر  /  كـانون األول   ٣١٪ فـي    ٩٠كما أحاطت اللجنة علماً أن معدل التحصيل فيما يتعلق بالعام قد بلغ             

٢٠٠٥.  
  
وأشارت اللجنة إلى أن مجموع االشتراكات المستحقة فيما يتعلق بالسنوات السابقة قد انخفـض إلـى                  -٤
، وذلك ال يشمل ٢٠٠٥أبريل /  نيسان٣٠دوالر أمريكي في   مليون   ٨٥مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع       ٦٨

 مليون دوالر أمريكي يمثل اشـتراكات مقـدرة         ٥٧المتأخرات التي أعيدت جدولتها مما يعني مبلغاً آخر قدره          

                                                           
 .، الملحق٥٩/٢٩  لالطالع على قائمة بأسماء المشاركين انظر الوثيقة ج١
وثيقـة  / ٥٩، انظـر الوثيقـة ج     ٢٠٠٦أبريـل   /  نيـسان  ٣٠ على حالة تحصيل االشتراكات المقدرة في          لالطالع  ٢

 .٢/معلومات
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 ٢٠٠٥ديـسمبر   /  كـانون األول   ٣١وذلك يمثل تحسناً بالمقارنة مع الوضع الذي كان سائداً في           . غير مسددة 
 مليون دوالر أمريكي يتعلـق      ٥٨ مليون دوالر أمريكي منها مبلغ       ١٤٠حيث وصل إجمالي المبالغ المستحقة      

  .بالترتيبات الخاصة
  
أفغانستان، أنتيغوا وبربودا، األرجنتين، أرمينيا، ( دولة عضواً ١٥وظلت حقوق التصويت التي تمتلكها   -٥

 بيساو، قيرغيزستان، ليبيريا، ناورو،     - سطى، جزر القمر، الجمهورية الدومينيكية، غينيا     جمهورية أفريقيا الو  
معلقة وسيستمر ذلك التعليق في جمعية الصحة التاسعة والخمـسين          ) ، سورينام، تركمانستان  لالنيجر، الصوما 

.  من الدستور  ٧ام المادة   والجمعيات التي تليها حتى يتم تقليص المتأخرات ما دون المبلغ الذي يبرر تطبيق أحك             
وقد تم، في وقت الحق، تلقي اشتراكات من قبل أفغانستان وجزر القمر وليبيريا غير أنها ال تكفي السـتبعادها               

  . من الدستور٧من نطاق أحكام المادة 
  
 ٧-٥٨ج ص ع  وأشارت اللجنة إلى أنه تم تلقي مبالغ مالية من أوروغواي مما يعني أن أحكام القـرار                   -٦
 تسري على تلك الدولة العضو التي لن توقف امتيازاتها فيما يتعلق بالتصويت لدى افتتاح أعمـال جمعيـة                   لن

  . التاسعة والخمسين العالميةالصحة
  
مـارس  /  آذار ٣١ونظرت اللجنة في وضع الدول األعضاء السبع التي تسوغ متأخراتهـا، بتـاريخ                -٧

ي التصويت اعتباراً من افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية         ، اعتماد قرار يتم بموجبه تعليق حقوقها ف       ٢٠٠٦
مارس تم تلقي مبالغ سددتها بيالروس وغامبيا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو وهي مبالغ             /  آذار ٣١ومنذ  . الستين

  .تكفي الستبعاد انطباق أحكام ذلك القرار عليها
  
ليفيـا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة        وفيما يتعلق بالدول األعضاء الثالث المتبقيـة، وهـي بو           -٨

قررت اللجنة صياغة مشروع قرار يتم بمقتضاه وقف حقوق تلك الدول األعضاء فـي التـصويت                 ودومينيكا
اعتباراً من افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية الستين ما لم يتم تلقي مبالغ كافية بحلـول تـاريخ االفتتـاح                    

  .المذكور
  

   المتأخراتبشأن تسويةاصة الترتيبات الخ  :ثانياً
  
ناقشت اللجنة بإسهاب الطرق التي تعمل بها الترتيبات الراهنة فيما يتعلق بتحصيل المتأخرات التـي                 -٩

 من الدستور، وآليات إعادة جدولة متأخرات السنوات السابقة، وقد تم           ٧طال عليها العهد، وتطبيق أحكام المادة       
في حالة عـدم وفـاء      " من الدستور تنص على أنه       ٧ من أن المادة     على الرغم توضيح مسألة تتلخص في أنه      

إحدى الدول األعضاء بما عليها من التزامات مالية للمنظمة، أو في غير ذلـك مـن الظـروف االسـتثنائية                    
لجمعية الصحة، بالشروط التي تراها مناسبة، وقف امتيازات التصويت والخدمات التـي يحـق للدولـة      يجوز

، فإنه لم يحدث قط، من الناحية العملية، تعليق تقديم الخدمات إلى أي دولة عضو ذلك أن                 "بهاالعضو أن تتمتع    
هناك فصالً واضحاً بين تقديم الخدمات الذي ينبغي أن يستند إلى االحتياجات الصحية، وبـين وقـف حقـوق                   

 فائدة علـى المبـالغ      كما تم إيضاح مسألة أخرى تتمثل في عدم تقاضي أي         . التصويت الذي يتعلق بعدم السداد    
  .المستحقة منذ مدة

  
 القصوى إلعادة جدولـة المتـأخرات، كمبـدأ إرشـادي، خمـس             المدةوأوصت اللجنة بأال تتجاوز       -١٠

سنة، غير أن بإمكان اللجنة، في ظروف استثنائية، أن تنظر في اقتراح ينص علـى مـد تلـك المـدة                      عشرة
أن تطلـب إلـى الدولـة العـضو         لألمانـة   بغـي   أكثر من خمس عشرة سـنة، وفـي هـذه الحالـة ين             إلى
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وينطبق هذا المبدأ على كل الطلبات التي سـتقدم فـي           . معلومات ومبررات مفصلة إلى اللجنة     تقدم أن المعنية
  .المستقبل

  
 من ٧وأوصت اللجنة بأن تظل األمانة على اتصال مع الدول األعضاء التي تنطبق عليها أحكام المادة          -١١

الممكنة فيما يخص إعادة جدولة المتأخرات، وتزويدها بانتظـام،         ض استكشاف االقتراحات    الدستور وذلك بغر  
  .بتقارير حول التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك االتصاالت

  
وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة عدم تقيد الدول األعضاء بخطة السداد، فإن امتيازاتها فيمـا يتعلـق                    -١٢

  .بالتصويت ستتوقف تلقائياً
  
وأوصت اللجنة بأنه ينبغي لألمانة، في الحاالت التي تتم فيها الموافقة علـى خطـط الـسداد لمـدة                     -١٣
 مع الدولة العضو، بعد مضي خمس سنوات، إلى استكشاف الطرق التي يمكـن            ،سنوات أو أكثر، أن تعمد     ١٠

أن الظروف االقتـصادية قـد      غير أن تلك التوصية راعت      . بها سداد مبالغ إضافية بغية تقليص المدة المتبقية       
  .تتغير تغيراً كبيراً بمرور الزمن

  
ووافقت اللجنة على أن توصي باالقتراحات التي تقدمت بها أفغانستان وأرمينيا وجمهوريـة أفريقيـا                 -١٤

 أما فيما يتعلق باالقتراح الذي تقدمت به أرمينيا، وهو يـنص            .الوسطى والجمهورية الدومينيكية وتركمانستان   
 عامـاً،   ١٥المبدأ اإلرشادي المبين أعاله وقدرها      رة سداد تتجاوز بثالث سنوات الفترة التي يسمح بها          على فت 

وذلك بالنظر إلى الظروف االستثنائية الموضحة في الطلب الذي تقدمت به، وحيث إن الطلب المقدم قد جـاء                  
ا أن تدعم االقتراح القاضي بتحديـد       قبل اعتماد المبدأ اإلرشادي الجديد، فقد خلصت اللجنة إلى أن باستطاعته          

  . عاماً للسداد١٨فترة 
  

  توصيات مقدمة إلى جمعية الصحة  :ثالثاً
  
  : والخمسون في القرار التاليالتاسعةأوصت اللجنة بأن تنظر جمعية الصحة العالمية   -١٥
  

   والخمسون،التاسعةجمعية الصحة العالمية   
  

والميزانية والشؤون المالية التابعة للمجلس التنفيـذي        للجنة اإلدارة    األولبعد دراسة التقرير      
 حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بمـا فـي        والخمسين عن  التاسعةالمقدم إلى جمعية الصحة العالمية      

  من الدسـتور   ٧ الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة              ذلك
  ١؛ المتأخراتيةبشأن تسووالترتيبات الخاصة 

  
 التاسـعة  عند افتتاح جمعية الصحة العالميـة        موقوفةوإذ تالحظ بأن حقوق التصويت ظلت         

أفريقيـا الوسـطى    وأرمينيا وجمهوريـة    واألرجنتين  وأنتيغوا وبربودا    والخمسين بالنسبة ألفغانستان  
ـ      - وجزر القمر والجمهورية الدومينيكية وغينيا       اورو والنيجـر    بيساو وقيرغيزستان وليبيريـا ون
 سيستمر إلى أن تخفض المتـأخرات المـستحقة         الوقفوالصومال وسورينام وطاجيكستان وأن هذا      

                                                           
  .٥٩/٢٦    الوثيقة ج١
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 المعنية أثناء جمعية الصحة الحالية أو جمعيات الصحة المقبلة، إلى أقل مـن              األعضاءعلى الدول   
   من الدستور؛٧ المادة الحد الذي يبرر تطبيق أحكام

  
 فـي سـداد     هورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا كانت متـأخرة      بوليفيا وجم وإذ تالحظ أن      

 والخمسين إلى حد يجعل مـن الـضروري أن          التاسعةاشتراكاتها عند افتتاح جمعية الصحة العالمية       
هـذه   امتيـازات تـصويت      وقف من الدستور، فيما إذا كان ينبغي        ٧ للمادة   وفقاًتنظر جمعية الصحة    

  ،الستينية الصحة العالمية ال عند افتتاح جمع م أالبلدان
  

  : ما يليتقرر
  

بوليفيا وجمهورية  ، إذا كانت    ٧-٤١ج ص ع   لبيان المبادئ الوارد في القرار       أنه وفقاً   )١(
سداد اشتراكاتها عند افتتاح جمعية الصحة       في   تزال متأخرة الالكونغو الديمقراطية ودومينيكا    

 من الدستور، فإن امتيازاتهـا الخاصـة        ٧ إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة        الستينالعالمية  
   من تاريخ االفتتاح المشار إليه؛ اعتباراًتوقفبالتصويت سوف 

  
 الـستين  من هذا القبيل يتم تطبيقه سيستمر خالل انعقاد جمعية الصحة            وقفأن أي     )٢(

بوليفيـا وجمهوريـة الكونغـو      ، حتى يتم خفـض متـأخرات        التي تليها وجمعيات الصحة   
 مـن   ٧إلى مستوى يقل عن المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكـام المـادة              الديمقراطية ودومينيكا 

  الدستور؛
  

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

  
وجمهورية ات التالية فيما يتعلق بالطلبات التي تقدمت بها أفغانستان وأرمينيا كما أوصت اللجنة بالقرار  -١٦

  .والجمهورية الدومينيكية وتركمانستان بخصوص اتخاذ ترتيبات خاصة بحقهاأفريقيا الوسطى 
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  :ألف
  

ة واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذي      بعد أن نظرت في التقرير األول للجنة البرنامج والميزاني          
عن حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى               

 فيما يتعلق ١، المتأخراتبشأن تسوية من الدستور، والترتيبات الخاصة ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  ة،بأفغانستان لتسوية اشتراكاتها المستحق

  
 إعادة امتيازات أفغانستان الخاصة بالتصويت في جمعية الـصحة العالميـة التاسـعة              تقرر  -١

  والخمسين؛
  
  
  
  
  

                                                           
 .٥٩/٢٦الوثيقة ج   ١
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 دوالر أمريكي   ٢٣٢ ٥٠٠ أن تسدد أفغانستان اشتراكاتها المستحقة الذي يبلغ مجموعها          تقبل  -٢
، كمـا هـو     ٢٠٢٠ و ٢٠٠٧ قسطاً سنوياً واجب السداد في كل عام من األعوام الممتدة بين             ١٤على  

  : السنوية المستحقة خالل تلك الفترةاالشتراكاتموضح أدناه عالوة على 
  

  بالدوالرات األمريكية  
١٦ ٦٠٠  ٢٠٠٧  
١٦ ٦٠٠  ٢٠٠٨  
١٦ ٦٠٠  ٢٠٠٩  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٠  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١١  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٢  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٣  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٤  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٥  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٦  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٧  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٨  
١٦ ٦٠٠  ٢٠١٩  
١٦ ٧٠٠  ٢٠٢٠  

  ٢٣٢ ٥٠٠  المجموع
  
 من الدستور أن تعلق امتيازات أفغانستان الخاصـة بالتـصويت           ٧، وفقاً ألحكام المادة     تقرر  -٣

   أعاله؛٢تلقائياً إذا لم تف بالشروط المحددة في الفقرة 
  
راً عن الوضع الـسائد      المدير العام أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية الستين تقري          تطلب إلى   -٤

  في هذا الصدد؛
  
  . المدير العام إبالغ حكومة أفغانستان بهذا القرارتطلب إلى  -٥
  

...  
  
  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  :باء
  

بعد أن نظرت في التقرير األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذي                
كات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى            عن حالة تحصيل االشترا   
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 فيما يتعلق ١ المتأخرات،بشأن تسوية من الدستور، والترتيبات الخاصة ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  بأرمينيا لتسوية اشتراكاتها المستحقة،

  
ـ         تقرر  -١ ة الـصحة العالميـة التاسـعة        إعادة امتيازات أرمينيا الخاصة بالتصويت فـي جمعي

  والخمسين؛
  
 اً أمريكي اً دوالر ٢ ٤٤٦ ١٥٠ أن تسدد أرمينيا اشتراكاتها المستحقة الذي يبلغ مجموعها          تقبل  -٢

، كمـا هـو     ٢٠٢٣ و ٢٠٠٦ قسطاً سنوياً واجب السداد في كل عام من األعوام الممتدة بين             ١٨على  
  :ة خالل تلك الفترة السنوية المستحقاالشتراكاتموضح أدناه عالوة على 

  
  بالدوالرات األمريكية  

٤٥ ٣٠٠  ٢٠٠٦  
٤٥ ٣٠٠  ٢٠٠٧  
٦٧ ٩٥٠  ٢٠٠٨  
٦٧ ٩٥٠  ٢٠٠٩  
٩٠ ٦٠٠  ٢٠١٠  
٩٠ ٦٠٠  ٢٠١١  
١١٣ ٢٥٠  ٢٠١٢  
١١٣ ٢٥٠  ٢٠١٣  
١٣٥ ٩٠٠  ٢٠١٤  
١٣٥ ٩٠٠  ٢٠١٥  
١٥٨ ٥٥٠  ٢٠١٦  
١٥٨ ٥٥٠  ٢٠١٧  
١٨١ ٢٠٠  ٢٠١٨  
١٨١ ٢٠٠  ٢٠١٩  
٢٠٣ ٨٥٠  ٢٠٢٠  
٢٠٣ ٨٥٠  ٢٠٢١  
٢٢٦ ٥٠٠  ٢٠٢٢  
٢٢٦ ٤٥٠  ٢٠٢٣  

  ٢ ٤٤٦ ١٥٠  المجموع
  
 من الدستور أن تعلق امتيازات أرمينيا الخاصة بالتصويت تلقائياً          ٧، وفقاً ألحكام المادة     تقرر  -٣

   أعاله؛٢إذا لم تف بالشروط المحددة في الفقرة 
  

                                                           
 .٥٩/٢٦الوثيقة ج   ١



  A59/26    ٥٩/٢٦ج

7 

تقريراً عن الوضع الـسائد      المدير العام أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية الستين           تطلب إلى   -٤
  في هذا الصدد؛

  
  . المدير العام إبالغ حكومة أرمينيا بهذا القرارتطلب إلى  -٥
  

...  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  :جيم
  

بعد أن نظرت في التقرير األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذي                
راكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى            عن حالة تحصيل االشت   

 فيما يتعلق ١ المتأخرات،بشأن تسوية من الدستور، والترتيبات الخاصة ٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  بجمهورية أفريقيا الوسطى لتسوية اشتراكاتها المستحقة،

  
 الخاصة بالتصويت فـي جمعيـة الـصحة         ،ا الوسطى  إعادة امتيازات جمهورية أفريقي    تقرر  -١

  العالمية التاسعة والخمسين؛
  
 ١٦٤ ٨٤١ أن تسدد جمهورية أفريقيا الوسطى اشتراكاتها المستحقة الذي يبلغ مجموعها            تقبل  -٢

 ٢٠٠٦ على خمسة أقساط سنوية واجبة السداد في كل عام من األعوام الممتـدة بـين                 اً أمريكي اًدوالر
  : السنوية المستحقة خالل تلك الفترةاالشتراكات موضح أدناه عالوة على ، كما هو٢٠١٠و
  

  بالدوالرات األمريكية  
٣٢ ٩٧٠  ٢٠٠٦  
٣٢ ٩٧٠  ٢٠٠٧  
٣٢ ٩٧٠  ٢٠٠٨  
٣٢ ٩٧٠  ٢٠٠٩  
٣٢ ٩٦١  ٢٠١٠  

  ١٦٤ ٨٤١  المجموع
  
الخاصة  جمهورية أفريقيا الوسطى من الدستور أن تعلق امتيازات ٧، وفقاً ألحكام المادة تقرر  -٣

   أعاله؛٢بالتصويت تلقائياً إذا لم تف بالشروط المحددة في الفقرة 
  
 المدير العام أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية الستين تقريراً عن الوضع الـسائد               تطلب إلى   -٤

  في هذا الصدد؛
  
  . بهذا القرارجمهورية أفريقيا الوسطى المدير العام إبالغ حكومة تطلب إلى  -٥
  

...  

                                                           
 .٥٩/٢٦الوثيقة ج   ١
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  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  :دال
  

بعد أن نظرت في التقرير األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذي                
عن حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى               

 فيما يتعلق ١ المتأخرات،بشأن تسويةلدستور، والترتيبات الخاصة  من ا٧حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  بالجمهورية الدومينيكية لتسوية اشتراكاتها المستحقة،

  
 إعادة امتيازات الجمهورية الدومينيكية الخاصة بالتصويت في جمعية الصحة العالميـة            تقرر  -١

  التاسعة والخمسين؛
  
 ١ ٠١٩ ٥٧٢تراكاتها المستحقة الذي يبلغ مجموعها       أن تسدد الجمهورية الدومينيكية اش     تقبل  -٢

 ٢٠٠٦ قسطاً سنوياً واجب السداد في كل عام من األعـوام الممتـدة بـين                ١٥ على   اً أمريكي اًدوالر
  : السنوية المستحقة خالل تلك الفترةاالشتراكات، كما هو موضح أدناه عالوة على ٢٠٢٠و
  

  بالدوالرات األمريكية  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠٠٦  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠٠٧  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠٠٨  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠٠٩  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٠  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١١  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٢  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٣  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٤  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٥  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٦  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٧  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٨  
٦٧ ٩٧٠  ٢٠١٩  
٦٧ ٩٩٢  ٢٠٢٠  

  ١ ٠١٩ ٥٧٢  المجموع
  
لجمهورية الدومينيكية الخاصـة     من الدستور أن تعلق امتيازات ا      ٧، وفقاً ألحكام المادة     تقرر  -٣

   أعاله؛٢بالتصويت تلقائياً إذا لم تف بالشروط المحددة في الفقرة 
  
 المدير العام أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية الستين تقريراً عن الوضع الـسائد               تطلب إلى   -٤

  في هذا الصدد؛

                                                           
 .٥٩/٢٦الوثيقة ج   ١
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  .ذا القرار المدير العام إبالغ حكومة الجمهورية الدومينيكية بهتطلب إلى  -٥
  

...  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  :هاء
  

بعد أن نظرت في التقرير األول للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيـذي                
عن حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى               

 فيما يتعلق ١ المتأخرات،بشأن تسوية من الدستور، والترتيبات الخاصة ٧ أحكام المادة حد يبرر تطبيق
  بتركمانستان لتسوية اشتراكاتها المستحقة،

  
 إعادة امتيازات تركمانستان الخاصة بالتصويت في جمعية الصحة العالميـة التاسـعة             تقرر  -١

  والخمسين؛
  
 اً دوالر ١ ٢٥٩ ٠١٤تحقة الذي يبلـغ مجموعهـا        اشتراكاتها المس  تركمانستان أن تسدد    تقبل  -٢

، كما ٢٠١٥و ٢٠٠٦ السداد في كل عام من األعوام الممتدة بين          ة واجب  أقساط سنوية  ١٠ على   اًأمريكي
  : السنوية المستحقة خالل تلك الفترةاالشتراكاتهو موضح أدناه عالوة على 

  
  بالدوالرات األمريكية  

١٢٥ ٩٠٠  ٢٠٠٦  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠٠٧  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠٠٨  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠٠٩  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠١٠  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠١١  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠١٢  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠١٣  
١٢٥ ٩٠٠  ٢٠١٤  
١٢٥ ٩١٤  ٢٠١٥  

  ١ ٢٥٩ ٠١٤  المجموع
  
 الخاصة بالتـصويت    تركمانستان من الدستور أن تعلق امتيازات       ٧، وفقاً ألحكام المادة     تقرر  -٣

   أعاله؛٢رة تلقائياً إذا لم تف بالشروط المحددة في الفق
  
 المدير العام أن يقدم إلى جمعية الصحة العالمية الستين تقريراً عن الوضع الـسائد               تطلب إلى   -٤

  في هذا الصدد؛
  
  . بهذا القرارتركمانستان المدير العام إبالغ حكومة تطلب إلى  -٥

  
                                                           

 .٥٩/٢٦الوثيقة ج   ١
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 ANNEX  الملحق

א     א
  EBPBAC4/2  البرنامج والميزانية واإلدارةلجنة 

  ٢٠٠٦ مايو/ أيار ١١  للمجلس التنفيذيالتابعة 
  الرابعاالجتماع 

       من جدول األعمال المؤقت٤-٢ و٣-٢ انالبند
  
  
  

   بما في ذلكحالة تحصيل االشتراكات المقدرة
  الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها

   من الدستور٧لى حد يبرر تطبيق أحكام المادة إ
  الترتيبات الخاصة بشأن تسوية المتأخراتو

  
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

  حالة تحصيل االشتراكات
  
يجب على المنظمة، كي تتمكن من تنفيذ الميزانية البرمجية المعتمدة تنفيذاً كـامالً، أن تتلقـى كامـل                    -١

 ٤-٦وجميع الدول األعضاء مطالبة، حسب أحكام المـادة         . وقت المحدد االشتراكات من الدول األعضاء في ال     
  . المتعلقة بها يناير للسنة/  كانون الثاني١ االشتراكات في من الالئحة المالية أن تسدد

  
 ٢٠٠٦ينـاير   /  عشرة بعد المائة في كانون الثاني      السابعةوكما تم إبالغ المجلس التنفيذي في دورته          -٢

 حيث تم   .٢٠٠٤٪ وهو المعدل ذاته بالنسبة إلى عام        ٩٠ بلغ نسبة    ٢٠٠٥الشتراكات لعام   فإن معدل تحصيل ا   
 دولة من أصل الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة البـالغ عـددها             ١٢٨تلقي االشتراكات بالكامل من     

   ١. دولة١٩٤
  
مليون دوالر أمريكي    ٨٢،  ٢٠٠٥ديسمبر  /  كانون األول  ٣١وقد بلغت االشتراكات غير المسددة، في         -٣

 مليون دوالر أمريكي مستحق بموجب ترتيبات خاصة أذنت بها جمعية الصحة وواجب             ٥٨باإلضافة إلى مبلغ    
   . تفاصيل المبالغ التي تم سدادها حتى اليوم*١وترد في الملحق . السداد في المستقبل بموجب مخطط التقسيط

  
  

                                                           
 .١١٧/١٩م تانظر الوثيقة     ١
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  الخاصة في هذا الصددالدول األعضاء المتأخرة في السداد والترتيبات 
  
في حالة عدم وفاء إحدى الدول األعضاء بما عليها من التزامات           " من الدستور على أنه      ٧تنص المادة     -٤

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

االشتراكات المستحقة عن كامل السنتين السابقتين، تتخذ جمعية الصحة قراراً يقضي بوقف امتيازات تصويت              
  .٧-٤١ج ص عالدولة العضو، عمالً بالقرار 

  
زات تصويت الـدول األعـضاء      وعمالً بالقرارات السابقة الصادرة عن جمعية الصحة تم وقف امتيا           -٥

أفغانستان، أنتيغوا وبربودا، األرجنتين، أرمينيا، جمهورية أفريقيـا         (٢الخمس عشرة الوارد بيانها في الملحق       
 بيـساو، قيرغيزسـتان، ليبيريـا، نـاورو، النيجـر،           -الوسطى، جزر القمر، الجمهورية الدومينيكية، غينيا       

ر وقف امتيازات التصويت في جمعية الصحة التاسعة والخمـسين          ويستم). الصومال، سورينام، وتركمانستان  
 ٧ أقل من المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المـادة         إلىوجمعيات الصحة التي تليها حتى يتم تخفيض المتأخرات         

  .من الدستور
  
 بتعليق حقوق أوروغواي في التصويت فـي جمعيـة الـصحة            ٧-٥٨ع ص جوتقضي أحكام القرار      -٦

تاسعة والخمسين حتى يتم تقليص متأخراتها إلى مستوى يقل عن المستوى الذي يبرر تطبيق أحكـام                العالمية ال 
  . من الدستور٧المادة 

  
مينيكا وغامبيا  وبيالروس وبوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ود     (وهناك سبع دول أعضاء أخرى        -٧

كاتها بمبالغ تساوي أو تتجاوز المبـالغ المـستحقة         التزال متأخرة في سداد اشترا    ) وبابوا غينيا الجديدة وبيرو   
  .٢عليها عن كامل السنتين السابقتين، كما هو وارد في الملحق 

  
 فإنه ما لم تكن هناك ظروف استثنائية تبرر اتخاذ تدبير آخر فقد ترغب              ٧-٤١ج ص ع  وعمالً بالقرار     -٨

بوقف امتيـازات تـصويت تلـك الـدول         جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون في اعتماد قرار يقضي          
، إذا كانـت الـدول      ٢٠٠٧مـايو   / األعضاء اعتباراً من يوم افتتاح جمعية الصحة العالمية الستين في أيـار           

  . أعاله٧ الحد المذكور في الفقرة إلىاألعضاء المعنية التزال متأخرة في سداد اشتراكاتها 
  
 ٧ الحد الذي تنطبق عليها عنده أحكام المادة         إلىاتها  وتشجع الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراك        -٩

وتنظـر لجنـة    .  جمعية الصحة لسداد هذه المتأخرات خالل فترة ممددة        إلىمن الدستور على تقديم اقتراحات      
البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي في هذه االقتراحات المتعلقة بالترتيبات الخاصة ثم تقـدم               

  . اقتراحات بشأن الترتيبات الخاصة لكي تنظر فيها هذه اللجنةخمسةوقد تم تلقي .  جمعية الصحةإلىتها توصيا
  
 أحكـام   إلىرغب لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في الرجوع        تولدى النظر في تلك االقتراحات قد         -١٠

اكات المقـدرة المتـأخرة الـسداد،        فيما يتعلق بطلبات الترتيبات الخاصة لتسوية االشتر       ٦-٥٤ج ص ع  القرار  
وخصوصاً اشتراط احتواء تلك الطلبات على المبلغ اإلجمالي المستحق والمدة التي يقترح إجراء السداد خاللها               

 استوفت االقتراحات التي تم تلقيها جميـع        الخمسوفي كل الحاالت    . والمبلغ األدنى الذي يعتزم سداده كل سنة      
وقد ترغب اللجنة أيضاً في تذكَّر النتيجة التي تم الخلوص إليها في االجتماعات المعقودة في               . تلك االشتراكات 

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

  . أدناه١٥ إلى ١١ المعنية تلك التعهدات، على النحو المبين في الفقرات من الخمساألعضاء 
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 إجمالي قـدره     اقتراحاً فيما يتعلق بمتأخراتها من االشتراكات المقدرة وهي بمبلغ         أفغانستانوقد قدمت     -١١
 عامـاً طبقـاً     ١٤ وتعهدت أفغانستان بسداد متأخراتها بالكامل خالل أكثر مـن           ١. دوالراً أمريكياً  ٣٠٦ ٦٦٥

 دوالراً أمريكيـاً بحلـول      ٨٣ ٠٩٥؛ ويشمل هذا االقتراح سداد أول قسط وقدره         ٣للجدول المبين في الملحق     
فغانستان من جمعية الصحة أن تنظر في أن تعيـد           أ وفي مقابل ذلك التعهد تطلب    . ٢٠٠٦أبريل  / نهاية نيسان 

  . من الدستور٧إليها امتيازاتها الخاصة بالتصويت والموقوفة حالياً طبقاً ألحكام المادة 
  
 دوالراً أمريكيـاً    ٢ ٤٤٦ ١٥٠ أن يتم سداد متأخراتها المستحقة التي يبلغ مجموعهـا           أرمينياوطلبت    -١٢

جري دفع المبالغ طبقاً لخطة السداد التدريجي التي قدمتها أرمينيا مـع             وسي ٢. عاماً ١٨على أقساط خالل فترة     
وعالوة على تلك المبالغ ستتولى أرمينيا سداد اشتراكها السنوي الـذي           . الخطاب الذي وجهته إلى المدير العام     

خاصة بالتـصويت   وفي مقابل ذلك التعهد تطلب أرمينيا استعادة امتيازاتها ال        .  دوالراً أمريكياً  ٨٩٣٠يبلغ حالياً   
  . من الدستور٧الموقوفة حالياً بموجب أحكام المادة 

  
 المقدرة وهي  فيما يتعلق بمتأخراتها من االشتراكات  جمهورية أفريقيا الوسطى  كما تم تلقي اقتراح من        -١٣

امـل   وتعهدت جمهورية أفريقيا الوسطى بسداد متأخراتها بالك       ٣. دوالراً أمريكياً  ١٦٤ ٨٤١بمبلغ إجمالي قدره    
وفي مقابل  . ٥خالل فترة خمس سنوات على أقساط متساوية على النحو المبين في الجدول المرفق في الملحق                

ذلك التعهد تطلب جمهورية أفريقيا الوسطى إلى جمعية الصحة أن تعيد إليها امتيازاتها الخاصـة بالتـصويت                 
  . من الدستور٧والموقوفة حالياً طبقاً ألحكام المادة 

  
، يقضي بسداد اشتراكاتها المقـدرة      ٢٠٠٥ في أيار مايو     الجمهورية الدومينيكية لقي اقتراح من    وتم ت   -١٤

 ومنذ ذلك الحين سـددت      ٤. سنة ١٥والراً أمريكياً خالل     د ١ ٢٨٨ ٣٢٢المستحقة بالكامل التي يبلغ مجموعها      
ـ       ٢٦٨ ٧٥٠الجمهورية الدومينيكية مبلغ      ١ ٠١٩ ٥٧٢ستحقة إلـى     دوالراً أمريكياً مما يقلّص متأخراتها الم

وتطلب الجمهورية الدومينيكية من جمعية الصحة أن تنظر في أن تعيد إليها امتيازاتها الخاصة           . دوالراً أمريكياً 
  . من الدستور٧بالتصويت وهي موقوفة حالياً طبقاً ألحكام المادة 

  
 المقـدرة المـستحقة      بخصوص المبالغ المتأخرة مـن اشـتراكاتها       تركمانستانوتم تلقي اقتراح من       -١٥

 وتعهدت تركمانستان بسداد المبـالغ المتـأخرة      ٥. دوالراً أمريكياً  ١ ٢٥٩ ٠١٤للمنظمة، والتي يبلغ مجموعها     
وفي مقابل هذا التعهد تطلـب      . ٦ سنوات على أقساط متساوية على النحو المبين في الملحق           ١٠بالكامل خالل   

 ٧ طبقاً ألحكام المـادة      اًتها الخاصة بالتصويت، والموقوفة حالي    تركمانستان أن تعيد إليها جمعية الصحة امتيازا      
  .من الدستور

  
  واإلدارةاإلجراء المطلوب من لجنة البرنامج والميزانية 

  
ليس هناك أي إجراء مطلوب من اللجنة فيما يتعلق بالدول األعضاء التي تم بالفعل وقـف امتيـازات                    -١٦

 اتخذتها جمعية الصحة، أو فيما يتعلق بالدول األعضاء التي قـد            التصويت الخاصة بها بموجب قرارات سابقة     
                                                           

 .٣انظر الملحق     ١
 .٤ انظر الملحق    ٢
 .٥انظر الملحق     ٣
 .٦انظر الملحق     ٤
  .٧ انظر الملحق    ٥
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   ٧-٥٨ج ص ع   بموجـب القـرار      ٢٠٠٦مـايو   /  أيـار  ١٩تفقد امتيازات التصويت الخاصة بها اعتباراً من        
 ٧ حد يبرر تطبيق أحكام المـادة        إلىإذا كانت تلك الدول في ذلك التاريخ التزال متأخرة في سداد اشتراكاتها             (

  ). ورمن الدست
  
 لكي تنظر   ٧-٤١ج ص ع  وقد ترغب اللجنة في صياغة مشروع قرار طبقاً للمبادئ الواردة في القرار               -١٧

فيه جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون بخصوص بيالروس وبوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة             
  .ودومينيكا وغامبيا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو

  
 جمعية الصحة فيما يتصل باالقتراحات الواردة من أفغانستان         إلىنة في تقديم توصيات     وقد ترغب اللج    -١٨

  .وأرمينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والجمهورية الدومينيكية وتركمانستان
  


