
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١١٥/١٦م ت  المجلس التنفيذي   
  ٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني١٢   عشرة بعد المائةالخامسةالدورة 

  EB115/16   من جدول األعمال المؤقت ١-٦البند 
  
  
  

 بما في ذلك الدول حالة تحصيل االشتراكات المقدرة
يق  يبرر تطباألعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد

   من الدستور٧أحكام المادة 
  

  تقرير من المدير العام
  
  

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

ينـاير  /  كـانون الثـاني    ١ويجب سداد االشتراكات فـي      . االشتراكات من الدول األعضاء في الوقت المحدد      
وقد كان التأخر في سداد االشتراكات مصدر قلق بالغ للمجالس التنفيذية وجمعيات الـصحة              . المتعلقة بها  للسنة

  .المتعاقبة
  
أي ٪ ٩٠ عن الـسنة نـسبة   ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول٣١وقد بلغ معدل تحصيل االشتراكات في    -٢

ـ  (٢٠٠٣ديـسمبر   /  كانون األول  ٣١ في   نفس ما كان عليه     ١١٩وسـددت   ). ١، الـشكل    ١ر الملحـق    انظ
انظـر  ( دولة عضواً أخرى سوى جزء من اشـتراكاتها          ٣٣عضواً اشتراكاتها بالكامل في حين لم تسدد         دولة

 ومما يدعو للسرور اإلشارة إلى أن التحسن الذي شـهده المعـدل الـسنوي لتحـصيل                 ).٢، الشكل   ١الملحق  
 ٢٠٠٤ األعضاء التي لم تسدد كامل اشتراكاتها المقدرة عن عـام           بيد أن الدول  . االشتراكات أمكن اإلبقاء عليه   

مدعوة إلى تسديد هذه االشتراكات في أقرب وقت ممكن كي يتيسر تمويـل             ) والسنوات السابقة، إن صح ذلك    (
  .وتنفيذ الميزانية بالكامل

  
ـ  ٣١ حالة تحصيل االشتراكات في الميزانية العادية السنوية حتـى           *٢ويبين الملحق     -٣ / انون األول  ك

 بما في ذلـك     ٢٠٠٤، وهو يورد قائمة بجميع المبالغ المستحقة على كل دولة عضو حتى عام              ٢٠٠٤ديسمبر  
ديـسمبر  /  كـانون األول   ٣١وتشمل االشتراكات غير المسددة مبالغ مستحقة السداد في         . العام المذكور نفسه  

جمعية الصحة حيث يجـوز سـدادها فـي         ، ومبالغ مستحقة السداد بناء على ترتيبات خاصة أذنت بها           ٢٠٠٤
 كان مجموع المبلغ المستحق     ٢٠٠٤ديسمبر  /  كانون األول  ٣١وفي  . المستقبل في إطار خطة لدفعها بالتقسيط     

 مليون دوالر أمريكي أخرى مـستحقة       ١٢ مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك        ١٢٥من الدول األعضاء قرابة     
/  كـانون األول   ٣١وفـي   ). ٣ و ٢، الفرعين   ٢انظر الملحق   ( أعاله   بناء على الترتيبات الخاصة المشار إليها     

 دوالر أمريكـي علـى   مليـون  ١٤و مليون دوالر أمريكـي   ١١٨ كان المبلغ المعادل يساوي      ٢٠٠٣ديسمبر  
  .التوالي
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 عما كانت عليه عـام      ٢٠٠٥ القيمة اإلجمالية للمدفوعات التي تلقتها المنظمة مسبقاً عن عام           انخفضت  -٤
:  من الدول األعضاء قام بالدفع المسبق بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضـية    أقل عدداً   إن ثحي ٢٠٠٤

، في حين لم تقـم،      )٤، الفرع   ٢انظر الملحق    (٢٠٠٥ دولة عضواً اشتراكاتها بالكامل عن عام        ٢٥فقد سددت   
  .٢٠٠٤الكامل عن عام  دولة عضواً بسداد اشتراكاتها ب٣١ سوى ٢٠٠٣ديسمبر /  كانون األول٣١في 

  
  الدول األعضاء المتأخرة في السداد

  
 في حالة عدم وفاء إحدى الدول األعضاء بما عليها من التزامـات           " من الدستور على أنه      ٧تنص المادة     -٥

وقف امتيازات التصويت والخدمات التي يحـق للدولـة العـضو           ... يجوز لجمعية الصحة    ... مالية للمنظمة   
  ".التمتع بها

  
، فإنه إذا كانت أي دولة عضو لدى افتتاح جمعية الصحة متأخرة فـي              ٧-٤١ج ص ع  وعمالً بالقرار     -٦

سداد اشتراكاتها المالية بقدر يعادل أو يزيد على مبلغ االشتراكات المستحقة عن كامل السنتين السابقتين، تتخذ                
قراراً بوقف حقوق تصويت الدولـة      جمعية الصحة، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية تبرر اتخاذ إجراء آخر،             

متأخرة في السداد إلـى     وإذا كانت الدولة العضو التزال      . العضو اعتباراً من يوم افتتاح جمعية الصحة التالية       
يطبق القـرار وال توقـف حقـوق         الحد المشار إليه، وإذا لم تبلغ المتأخرات على الدولة العضو هذا القدر، ال            

  .التصويت
  
، وما اعتمدته جمعية الصحة من قرارات الحقة أوقفت حقوق التصويت           ٧-٤١ج ص ع  القرار  وعمالً ب   -٧
 الثامنـة  ويتواصل وقف االمتيازات في جمعيـة الـصحة          *٣ دولة عضواً وردت أسماؤها في الملحق        ٢٠ل 

 والخمسين وجمعيات الصحة التي تليها حتى يتم تقليص المتأخرات إلى مستوى يقل عن المبلـغ الـذي يبـرر               
  .  من الدستور٧تطبيق المادة 

  
، سـيتم إيقـاف امتيـازات       ٥-٥٧ج ص ع   والخمسين القـرار     السابعةونتيجة العتماد جمعية الصحة       -٨

/  والخمسين في أيـار    الثامنة اعتباراً من موعد افتتاح جمعية الصحة العالمية         بجزر سليمان التصويت الخاصة   
ل، في ذلك الوقت، متأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبـرر             التزا العضو ة، إذا كانت هذه الدول    ٢٠٠٥مايو  

  . من الدستور٧تطبيق أحكام المادة 
  
بيالروس وكولومبيا وغينيا وجمهورية إيـران اإلسـالمية         دول أعضاء أخرى، هي      ثمانيوهناك    - ٩

 في سداد اشتراكاتها بمبالغ تعادل أو تزيـد علـى          التزال متأخرة  وكيريباتي وباراغواي وبيرو وأوروغواي   
  .٣المبالغ المستحقة عليها عن كامل السنتين السابقتين، كما يتضح ذلك من الملحق 

  
 والخمسين تقريراً آخر إلى لجنة   الثامنة  العالمية وسيقدم المدير العام، مباشرة قبل افتتاح جمعية الصحة         -١٠

 أعاله  ٩المشار إليها في الفقرة     ة للمجلس التنفيذي عن الدول األعضاء       اإلدارة والميزانية والشؤون المالية التابع    
 وحالة تحـصيل    ٧-٤١ع ص جكي تتمكن اللجنة من وضع توصياتها لجمعية الصحة استناداً إلى أحكام القرار             

  .االشتراكات المتأخرة عند ذلك
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ي سداد اشتراكاتها بالقدر المـشار      وإذا كانت الدول والدولة العضو المنتسبة المعنية التزال متأخرة ف           -١١
 والخمسين سـتتخذ،    الثامنة، فإن جمعية الصحة العالمية      ٧-٤١ج ص ع   أعاله وعمالً بالقرار     ٩إليه في الفقرة    

استثنائية تبرر اتخاذ إجراء مختلف، قراراً يقضي بوقف امتيازات التـصويت الخاصـة        لم تكن هناك ظروف      ما
  .٢٠٠٦مايو /  والخمسين في أيارالتاسعة من افتتاح جمعية الصحة العالمية اً اعتبارالثمانيبهذه الدول األعضاء 

  
  التسويةآلية 

  
 إقرار إنشاء آلية للتسوية تتـاح       ٢٠٠٣مايو  /  المعتمد في أيار   ٣٤-٥٦ج ص ع  وقد تم بموجب القرار       -١٢

في جـدول   لتعويض جميع الدول األعضاء التي ستشهد زيادة في معدل تقدير اشتراكاتها بسبب حدوث تغيير               
 بالمقارنة مع جدول    ٢٠٠٧-٢٠٠٦ والمدة   ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقدير االشتراكات في منظمة الصحة العالمية للمدة        

 على أن يقتصر المبلغ المخصص للتـسوية لكـل دولـة            .٢٠٠١-٢٠٠٠تقدير االشتراكات في المنظمة للمدة      
من الزيـادة فـي عـام    ٪ ٤٠، وحد أقصى قدره ٢٠٠٤٪ من الزيادة في عام   ٦٠عضو على حد أقصى قدره      

 ١٢‚٤وتم تخصيص مبلـغ قـدره       . ٢٠٠٧٪ من الزيادة في عام      ٣٠، وحد أقصى قدره     ٢٠٠٦ وعام   ٢٠٠٥
 فـي الفتـرة      لغرض تمويل آلية التسوية هـذه      ٣٢-٥٦ج ص ع   بموجب القرار    )مدوراً (مليون دوالر أمريكي  

 العام قبل   األعضاء الراغبة في االستفادة من هذه اآللية أن تخطر المدير         ويتعين على الدول    . ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 مليـون   ١٢‚٧وقد طالبت الدول األعضاء بمبلغ إجمالي قدره        .  السنة المعنية بنيتها االستفادة من اآللية      بداية

 مليون  ١٢‚٤وبالنظر إلى أن هذا المبلغ يزيد قليالً على مبلغ الـ           . ٢٠٠٥- ٢٠٠٤الفترة  دوالر أمريكي عن    
حساب أصحاب المطالبات بصورة طفيفـة فيمـا         فقد تم خفض المبالغ المسجلة ل      ،دوالر أمريكي المخصص  

وأدرجت المبـالغ   .  بما يتناسب مع المبالغ المستحقة للدول األعضاء       ٢٠٠٥يخص االشتراكات المقدرة لعام     
، والتي وردت قائمة بها في الجدول المبين        ٢٠٠٥المبينة، حيثما ينطبق ذلك، في مبالغ االشتراكات عن عام          

  .٢ من الملحق ٤في الفرع 
  
  جراء المطلوب من المجلس التنفيذياإل
  
  .المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بهذا التقرير  -١٣
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  ١الملحق 
  

  :  معدل تحصيل االشتراكات-١الشكل 
  ،ديسمبر/  كانون األول٣١النسبة المئوية المحصلة حتى 

  ٢٠٠٤ إلى عام ١٩٩٥من عام 
  

  
  

  
  

   حالة سداد الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة-٢الشكل 
  فيما يتعلق باشتراكاتها في السنة الراهنة في ميزانية العمل الفعلية

  
  

عدد الدول   
األعضاء التي 

سددت اشتراكاتها 
  بالكامل

عدد الدول 
األعضاء التي 

سددت جزءاً من 
  اشتراكاتها

لدول عدد ا
  األعضاء التي
   لم تسدد أي

  مبلغ

العدد اإلجمالي 
للدول األعضاء 
والدول األعضاء 

  المنتسبة

  ١٩٩٥نوفمبر /  تشرين الثاني٣٠

  ١٩٩٦نوفمبر /  تشرين الثاني٣٠

  ١٩٩٧نوفمبر /  تشرين الثاني٣٠

  ١٩٩٨نوفمبر /  تشرين الثاني٣٠

  ١٩٩٩نوفمبر /  تشرين الثاني٣٠

  ٢٠٠٠ر نوفمب/  تشرين الثاني٣٠

  ٢٠٠١ديسمبر /  كانون األول٣١

  ٢٠٠٢ديسمبر /  كانون األول٣١

  ٢٠٠٣ديسمبر /  كانون األول٣١

  ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول٣١

٩٥  

٩٨  

٩٩  

١٠٠  

١٠٩  

١١٤  

١٢٢  

١١٦  

١٣٢  

١١٩  

١٤  

٢٩  

٢٧  

٢٥  

٢٧  

٢٨  

٢٥  

٢٢  

٢٢  

٣٣  

٧٨  

٦٥  

٦٦  

٦٨  

٥٧  

٥١  

٤٦  

٥٦  

٤٠  

٤٢  

١٨٧  

١٩٢  

١٩٢  

١٩٣  

١٩٣  

١٩٣  

١٩٣  

١٩٤  

١٩٤  

١٩٤  
  

٪  

١٠٠  
٩٠  
٨٠  
٧٠  
٦٠  
٥٠  
٤٠  
٣٠  
٢٠  
١٠  
  صفر

٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  

٥٦  

٨٢  ٨٧  ٨٧  ٨٥  ٧٨  ٧٨  ٧٨  
٩٠  ٩٠  
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MEMBRES REDEVABLES D’ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE 
QUI JUSTIFIERAIT L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

Situation au 31 décembre 2004 
(en US $) 

Montants payables en 
Etats Membres 1987 à 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Total 

Membres ayant perdu leur droit de vote à des Assemblées de la Santé antérieures 

Afghanistan 121 815 41 555 41 860 12 560 12 620 12 620 12 632 4 213 38 200 298 075
Antigua-et-Barbuda 40 010 41 570 41 860 8 370 8 410 8 410 8 422 8 422 8 590 174 064
Argentine 0  4 213 130 4 562 180 4 562 180 4 597 512 4 026 622 4 735 350 26 696 974
Arménie 1 898 546 216 390 209 280 46 040 25 230 25 230 8 422 8 422 8 590 2 446 150
Comores 335 862 41 570 41 860 4 190 4 200 4 200 4 211 4 210 4290 444 593
Géorgie 3 295 577 468 740 460 420 79 530 29 440 29 440 21 053 21 053 21 030 4 426 283
Guinée-Bissau 109 569 41 570 41 860 4 190 4 200 4 200 4 211 4 210 4 290 218 300
Iraq 3 814 207 577 040 585 990 184 170 130 350 130 350 166 847 166 847 574 320 6 330 121
Kirghizistan 878 231 128 670 125 570 33 480 25 230 25 230 4 211 4 210 4 290 1 229 122
Libéria 
 (résolution WHA52.3) 
 année en cours 
 arriérés échelonnés 

0
0
0  29 516

8 410
71 336

8 410
71 336

4 211 
71 336 

4 210 
71 338 

4 290 29 531
314 862

Nauru 0 32 380 41 855 4 185 4 200 4 200 4 211 4 210 4 290 99 531
Niger 106 989 41 570 41 860 8 370 8 410 8 410 4 211 4 210 4 290 228 320
République centrafricaine 51 820 41 570 41 860 4 190 4 200 4 200 4 211 4 210 4 290 160 551
République de Moldova 2 090 229 340 070 334 850 75 340 42 050 42 050 8 422 8 422 8 590 2 950 023
République dominicaine 
 (résolution WHA55.6) 
 année en cours 
 arriérés échelonnés 

0
0
0  

67 371 
95 788 

67 370 
95 800 

77 430
95 800

212 171
287 388

Somalie 287 203 41 570 41 860 4 190 4 200 4 200 4 211 4 210 4 290 395 934
Suriname 0  32 428 16 740 16 700 16 700 8 422 8 422 8 590 108 002
Tadjikistan 294 798 82 525 83 710 20 930 16 820 16 820 4 211 4 210 4 290 528 314
Tchad 0 11 884 41 860 4 190 4 200 4 200 4 211 4 210 4 290 79 045
Turkménistan 861 230 128 670 125 570 33 480 25 230 25 230 12 632 12 632 12 880 1 237 554

Membre risquant de perdre son droit de vote à partir de la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé  (résolution WHA57.5) 

Iles Salomon      3 150 4 211 4 210 4 290 15 861

Autres Membres concernés (résolution WHA41.7) 

Bélarus 
 année en cours 
 arriérés échelonnés  

80 002 
90 836 

80 002 
90 836 

80 270
90 836

240 274
272 508

Colombie  315 959 476 346 615 180 1 407 485
Guinée      12 632 12 632 12 880 38 144
Iran (République islamique d’)      64 233 704 232 1 148 640 1 917 105
Kiribati      3 811 4 140 4 290 12 241
Paraguay      43 362 59 892 67 390 170 644
Pérou  416 185 418 960 449 150 1 284 295
Uruguay      180 320 214 960 337 810 733 090
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