
  ٦٨/٦٨ج (مسودة)  والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية    
  ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٢  

  (Draft) A68/68   
  
  
  التقرير الثاني للجنة "ب"  

  
  (مسّودة)
    

سـيد مايكـل ماالبـاغ (بـابوا برئاسـة ال ٢٠١٥مـايو  أيـار/ ٢١عقدت اللجنة "ب" جلستيها الثانية والثالثـة فـي   
  .غينيا الجديدة) والدكتور رايموند بوسوتيل (مالطة)

  
وتقــرر أن توصــي جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتون باعتمــاد القــرارات الخمســة المرفقــة فيمــا يتعلــق   

  ببنود جدول األعمال التالية:
  

  الشؤون المالية  -٢١
  

ـــــر المـــــا  ١-٢١ ـــــي التقري ـــــة ف ـــــة المراجعـــــة للســـــنة المنتهي ـــــات المالي كـــــانون األول/  ٣١لي والبيان
  ٢٠١٤ ديسمبر

  
  قرار واحد

  
تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء المتـــأخرة فـــي ســـداد حالـــة   ٢-٢١

  من الدستور ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

  قرار واحد 
  

   ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات   ٤-٢١
  

  قرار واحد 
  

  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة  -٢٢
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي  ١-٢٢
  

  قرار واحد 
  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي  ٣-٢٢
  

  قرار واحد 
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  من جدول األعمال ١-٢١البند 
  
  

  المنتهيةالتقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للسنة 
  ٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٣١في 

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

ـــــة فـــــي  ـــــة المراجعـــــة للســـــنة المنتهي ـــــات المالي ـــــر المـــــالي والبيان كـــــانون األول/  ٣١وقـــــد نظـــــرت فـــــي التقري
  ١؛٢٠١٤ ديسمبر

  
التنفيـــذي إلـــى جمعيـــة الصـــحة وٕاذ تحـــيط علمـــًا بتقريـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس 

  ٢العالمية الثامنة والستين؛
  

كــــانون األول/  ٣١التقريــــر المــــالي والبيانــــات الماليــــة المراجعــــة للمــــدير العــــام للســــنة المنتهيــــة فــــي  تقبــــل
  .٢٠١٤ ديسمبر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١/ معلومات/٦٨وج ٦٨/٣٨الوثيقتان ج   ١
 .٦٨/٥٧الوثيقة ج   ٢
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  من جدول األعمال  ٢-٢١البند 
  
  

  المتأخرة الدول األعضاء ذلك في بما المقدرة، االشتراكات تحصيل حالة
  الدستور من ٧ المادة أحكام يبرر تطبيق حد إلى اشتراكاتها سداد في

  
 ،جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون

  
حالة تحصـيل االشـتراكات المقـدرة بمـا فـي ذلـك الـدول األعضـاء المتـأخرة ب ةالخاص التقاريربعد النظر في 

  ١من الدستور والترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات؛ ٧أحكام المادة  في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق
  

والســـتين كانـــت حقـــوق التصـــويت الخاصـــة  الثامنـــةوٕاذ تالحـــظ أنـــه عنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 
إلـى موقوفـة، وأن هـذا الوقـف سيسـتمر  وأوكرانيـا بيسـاو والصـومال –بجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغينيا 

 الصــحة جمعيــات أو الحاليــة الصــحة جمعيــة أثنــاء المعنيــة األعضــاءعلــى الــدول  المســتحقة المتــأخرات تخفــض أن
  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر الذي المبلغ من أقل مستوىً  إلى المقبلة

  
كانـــت  والـــيمن، لشـــتي -وتيمـــور وقيرغيزســـتان وهـــايتي وغينيـــا والكـــاميرون األخضـــر الـــرأسوٕاذ تالحـــظ أن 

أن تنظر جمعية  إلى حد يلزم معهوالستين، في سداد اشتراكاتها  الثامنةعند افتتاح جمعية الصحة العالمية متأخرة، 
 فيما البلدان، الخاصة بتلكتصويت الوقف امتيازات  ينبغي أم المن الدستور، فيما إذا كان  ٧الصحة، وفقًا للمادة 

والسـتين، وفيمـا يتعلـق ببقيـة الـدول األعضـاء البـالغ  الثامنـةحة العالميـة عنـد افتتـاح جمعيـة الصـ قيرغيزستانبيتعلق 
  والستين، التاسعةعند افتتاح جمعية الصحة العالمية أعضاء دول  ٦عددها 

  
 تقرر ما يلي:

  
 والكــاميرون األخضــر الــرأس ، إذا كانــت٧-٤١ج ص عأنــه وفقــًا لبيــان المبــادئ الــوارد فــي القــرار   )١(

 ،والسـتين التاسعةعند افتتاح جمعية الصحة العالمية ، تزال متأخرةال واليمن لشتي -وتيمور وهايتي وغينيا
الخاصـة امتيـازات التصـويت  مـن الدسـتور، فـإن ٧في سداد اشتراكاتها إلـى حـد يبـرر تطبيـق أحكـام المـادة 

ذا كانــــت ، إ٨-٦١ج ص ع للقــــرار وفقــــاً أنــــه إليــــه؛ و  ســــوف توقــــف اعتبــــارًا مــــن تــــاريخ االفتتــــاح المشــــار  بهــــا
فـــي ســـداد اشـــتراكاتها  ،والســـتين الثامنـــةعنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ة، متـــأخر  زالتـــال قيرغيزســـتان

  ؛فستوقف امتيازات التصويت الخاصة بها تلقائياً 
  

) أعــاله سيســـتمر خــالل جمعيـــة ١بيانــه فـــي الفقــرة (علــى النحــو الـــوارد أن أي وقــف يــتم تطبيقـــه   )٢(
 األخضـر الـرأس يتم خفض متـأخرات إلى أنوالستين وجمعيات الصحة الالحقة،  التاسعةالصحة العالمية 

المبلــغ الــذي يبــرر إلــى مســتوًى أقــل مــن  والــيمن لشــتي -وتيمــور وقيرغيزســتان وهــايتي وغينيــا والكــاميرون
  من الدستور؛ ٧تطبيق أحكام المادة 

  
عادة امتيـازات التصـويت الخاصـة بهـا دولة عضو في أن تطلـب اسـت ةأال يخّل هذا القرار بحق أي  )٣(

  من الدستور. ٧وفقًا للمادة 
                                                           

 .٦٨/٥٨وج ٦٨/٣٩ج الوثيقتان   ١
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  من جدول األعمال ٤-٢١البند 
  
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات للفترة 
  
  

  والستين، الثامنة العالمية الصحة جمعية  
  

  ٢٠١٧،١-٢٠١٦في التقرير الخاص بجدول تقدير االشتراكات للفترة  توقد نظر 
  

  :أدناه المبين ٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائية األعضاء الدول اشتراكات تقدير جدول تعتمد  
  

  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٢,٤٣٨٢ تحاد الروسياال

 ٠,٠١٠٠  إثيوبيا

 ٠,٠٤٠٠ أذربيجان

 ٠,٤٣٢٠ األرجنتين

 ٠,٠٢٢٠ األردن

 ٠,٠٠٧٠ أرمينيا

 ٠,٠٠١٠ إريتريا

 ٢,٩٧٣٢ سبانياأ

 ٢,٠٧٤١ أستراليا

 ٠,٠٤٠٠ إستونيا

 ٠,٣٩٦٠ إسرائيل

 ٠,٠٠٥٠ أفغانستان

 ٠,٠٤٤٠ إكوادور

 ٠,٠١٠٠ ألبانيا

 ٧,١٤١٦ ألمانيا

 ٠,٥٩٥٠ اإلمارات العربية المتحدة

 ٠,٠٠٢٠ وبربودا أنتيغوا

 ٠,٠٠٨٠ أندورا

 ٠,٣٤٦٠ إندونيسيا

 ٠,٠١٠٠ أنغوال

 ٠,٠٥٢٠ أوروغواي

 ٠,٠١٥٠ أوزبكستان

                                                           
 .٦٨/٤٠الوثيقة ج   ١
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٠٠٦٠ أوغندا

 ٠,٠٩٩٠ أوكرانيا

 ٠,٤١٨٠ أيرلندا

 ٠,٠٢٧٠ أيسلندا

 ٤,٤٤٨٣ إيطاليا

 ٠,٠٠٤٠ بابوا غينيا الجديدة

 ٠,٠١٠٠ باراغواي

 ٠,٠٨٥٠ باكستان

 ٠,٠٠١٠ باالو

 ٠,٠٣٩٠ البحرين

 ٢,٩٣٤٢ البرازيل

 ٠,٠٠٨٠ بربادوس

 ٠,٤٧٤٠ البرتغال

 ٠,٠٢٦٠ بروني دار السالم

 ٠,٩٩٨١ بلجيكا

 ٠,٠٤٧٠ بلغاريا

 ٠,٠٠١٠ بليز

 ٠,٠١٠٠ بنغالديش

 ٠,٠٢٦٠ بنما

 ٠,٠٠٣٠ بنن

 ٠,٠٠١٠ بوتان

 ٠,٠١٧٠ بوتسوانا

 ٠,٠٠١٠ بورتوريكو

 ٠,٠٠٣٠ وصبوركينا فا

 ٠,٠٠١٠ بوروندي

 ٠,٠١٧٠ والهرسك البوسنة

 ٠,٩٢١١ بولندا

 ٠,١١٧٠ بيرو

 ٠,٠٥٦٠ بيالروس

 ٠,٢٣٩٠ تايلند

 ٠,٠١٩٠ تركمانستان

 ١,٣٢٨١ تركيا

 ٠,٠٤٤٠ ترينيداد وتوباغو

 ٠,٠٠٢٠ تشاد

 ٠,٠٠١٠ توغو
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٠٠١٠ توفالو

 ٠,٠٠١٠  توكيالو

 ٠,٠٣٦٠ تونس

 ٠,٠٠١٠ تونغا

 ٠,٠٠٢٠ لشتي - تيمور

 ٠,٠١١٠ جامايكا

 ٠,٠٠٥٠ الجبل األسود

 ٠,١٣٧٠ الجزائر

 ٠,٠١٧٠ جزر البهاما

 ٠,٠٠١٠ جزر القمر

 ٠,٠٠١٠ جزر سليمان

 ٠,٠٠١٠ جزر كوك

 ٠,٠٠١٠ مارشال جزر

 ٠,٠٠١٠ أفريقيا الوسطى جمهورية

 ٠,٣٨٦٠ الجمهورية التشيكية

 ٠,٠٤٥٠ الجمهورية الدومينيكية

 ٠,٠٣٦٠ الجمهورية العربية السورية

 ٠,٠٠٣٠ جمهورية الكونغو الديمقراطية

 ٠,٣٥٦٠ جمهورية إيران اإلسالمية

 ٠,٠٠٩٠ جمهورية تنـزانيا المتحدة

 ٠,٦٢٧٠ ةالبوليفاري فنـزويالجمهورية 

 ١,٩٩٤١ كوريا جمهورية

 ٠,٠٠٦٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 ٠,٠٠٢٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 ٠,٠٠٨٠ اليوغوسالفية السابقة ةجمهورية مقدوني

 ٠,٠٠٣٠ جمهورية مولدوفا

 ٠,٣٧٢٠ جنوب أفريقيا

 ٠,٠٠٤٠  جنوب السودان

 ٠,٠٠٧٠ جورجيا

 ٠,٠٠١٠ جيبوتي

 ٠,٦٧٥٠ الدانمرك

 ٠,٠٠٩٠ تالمتعددة القوميا بوليفيادولة 

 ٠,٠٠١٠ دومينيكا

 ٠,٠٠١٠ الرأس األخضر

 ٠,٠٠٢٠ رواندا
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٢٢٦٠ رومانيا

 ٠,٠٠٦٠ زامبيا

 ٠,٠٠٢٠ زمبابوي

 ٠,٠٠١٠ ساموا

 ٠,٠٠١٠ سان تومي وبرينسيبي

 ٠,٠٠٣٠ سان مارينو

 ٠,٠٠١٠ غرينادينو سانت فنسنت 

 ٠,٠٠١٠ سانت كيتس ونيفيس

 ٠,٠٠١٠ سانت لوسيا

 ٠,٠٢٥٠ النكا سري

 ٠,٠١٦٠ السلفادور

 ٠,١٧١٠ سلوفاكيا

 ٠,١٠٠٠ سلوفينيا

 ٠,٣٨٤٠ سنغافورة

 ٠,٠٠٦٠ السنغال

 ٠,٠٠٣٠ سوازيلند

 ٠,٠١٠٠ السودان

 ٠,٠٠٤٠ سورينام

 ٠,٩٦٠١ السويد

 ١,٠٤٧١ سويسرا

 ٠,٠٠١٠ سيراليون

 ٠,٠٠١٠ سيشيل

 ٠,٣٣٤٠ شيلي

 ٠,٠٤٠٠ صربيا

 ٠,٠٠١٠ الصومال

 ٥,١٤٨٤ الصين

 ٠,٠٠٣٠ طاجيكستان

 ٠,٠٦٨٠ العراق

 ٠,١٠٢٠ عمان

 ٠,٠٢٠٠ غابون

 ٠,٠٠١٠ غامبيا

 ٠,٠١٤٠ غانا

 ٠,٠٠١٠ غرينادا

 ٠,٠٢٧٠ غواتيماال

 ٠,٠٠١٠ غيانا

 ٠,٠٠١٠ غينيا



  A68/68 (Draft)    ٦٨/٦٨ج(مسودة) 

8 

  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٠٠١٠ بيساو - غينيا

 ٠,٠١٠٠ غينيا االستوائية

 ٠,٠٠١٠ فانواتو

 ٥,٥٩٣٥ فرنسا

 ٠,١٥٤٠ الفلبين

 ٠,٥١٩٠ فنلندا

 ٠,٠٠٣٠ فيجي

 ٠,٠٤٢٠ فييت نام

 ٠,٠٤٧٠ قبرص

 ٠,٢٠٩٠ قطر

 ٠,٠٠٢٠ قيرغيزستان

 ٠,١٢١٠ كازاخستان

 ٠,٠١٢٠ الكاميرون

 ٠,١٢٦٠ كرواتيا

 ٠,٠٠٤٠ كمبوديا

 ٢,٩٨٤٢ كندا

 ٠,٠٦٩٠ كوبا

 ٠,٠١١٠ ديفوار كوت

 ٠,٠٣٨٠ كوستاريكا

 ٠,٢٥٩٠ كولومبيا

 ٠,٠٠٥٠ الكونغو

 ٠,٢٧٣٠ الكويت

 ٠,٠٠١٠ تيكيريبا

 ٠,٠١٣٠ كينيا

 ٠,٠٤٧٠  التفيا

 ٠,٠٤٢٠ لبنان

 ٠,٠٨١٠ لكسمبرغ

 ٠,٠٠١٠ ريايليب

 ٠,١٤٢٠ ليبيا

 ٠,٠٧٣٠ ليتوانيا

 ٠,٠٠١٠ ليسوتو

 ٠,٠١٦٠ مالطة

 ٠,٠٠٤٠ مالي

 ٠,٢٨١٠ ماليزيا

 ٠,٠٠٣٠ مدغشقر

 ٠,١٣٤٠ مصر
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٠٦٢٠ المغرب

 ١,٨٤٢١ المكسيك

 ٠,٠٠٢٠ مالوي

 ٠,٠٠١٠ ملديف

 ٠,٨٦٤١ المملكة العربية السعودية

 ٥,١٧٩٤ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ٠,٠٠٣٠ منغوليا

 ٠,٠٠٢٠ موريتانيا

 ٠,٠١٣٠ موريشيوس

 ٠,٠٠٣٠ موزامبيق

 ٠,٠١٢٠ موناكو

 ٠,٠١٠٠ ميانمار

 ٠,٠١٠٠ ناميبيا

 ٠,٠٠١٠ ناورو

 ٠,٨٥١١ النرويج

 ٠,٧٩٨١ النمسا

 ٠,٠٠٦٠ نيبال

 ٠,٠٠٢٠ النيجر

 ٠,٠٩٠٠ نيجيريا

 ٠,٠٠٣٠ نيكاراغوا

 ٠,٢٥٣٠ نيوزيلندا

 ٠,٠٠١٠ نيوي

 ٠,٠٠٣٠ هايتي

 ٠,٦٦٦٠ الهند

 ٠,٠٠٨٠ هندوراس

 ٠,٢٦٦٠ هنغاريا

 ١,٦٥٤١ هولندا

 ٢٢,٠٠٠٠ الواليات المتحدة األمريكية

 ٠,٠٠١٠ ةالموحد ميكرونيزياواليات 

 ١٠,٨٣٣٨ اليابان

 ٠,٠١٠٠ اليمن

 ٠,٦٣٨٠ اليونان

 ١٠٠,٠٠٠٠المجموع
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  من جدول األعمال ١-٢٢البند 
  
 

  الحسابات الخارجيتقرير مراجع 
  

  
  والستون، ثامنةجمعية الصحة العالمية ال

  
  ١بعد النظر في تقرير مراجع الحسابات الخارجي المقدم إلى جمعية الصحة؛

  
وبعد اإلحاطة علمًا بالتقرير المقدم من لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي إلى جمعية 

  ٢والستين، ثامنةالصحة العالمية ال
  

  .التقرير المقدم من مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة تقبل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٦٨/٤١الوثيقة ج    ١
  .٦٨/٥٩الوثيقة ج    ٢
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  من جدول األعمال ٣-٢٢البند 
  
  

  تعيين مراجع الحسابات الخارجي
  

  
  ،الستونو  ةثامنال جمعية الصحة العالمية

  
مراجعـــًا خارجيـــًا لحســـابات منظمـــة لجنـــة مراجعـــة الحســـابات مـــن جمهوريـــة الفلبـــين رئـــيس ن تعـــيّ أن  تقـــرر  

ــًا للمبــادئ  ٢٠١٩و ٢٠١٦ يعــام بــينلفتــرة األربــع الســنوات الصــحة العالميــة  وأن يجــري مراجعاتــه للحســابات وفق
المدرجة في المادة الرابعة عشـرة مـن الالئحـة الماليـة والمرفـق بهـذه الالئحـة، علـى أن يعـين، عنـد االقتضـاء، ممـثًال 

  .في غيابه نوب عنهي
  
  

  
=     =     =  


