
  
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 

  ٦٦/٤٥ج 
  ٢٠١٣ ريل
 A66/45  

كســـتان لســـداد 
ة علــــى مــــدى 

دوالرًا  ١٤٨ 
لتــي تواجههــا 

. ٢٠٢٢ عـام 

لطلـب المقـدم 
 ٣٦٦ ٥١٣غ 

دى الفتـرة مـن 

أبر/ نيسان ٥

  

حكومـــة طاجيك
الرات أمريكيــــة

٠٩١غـــًا وقـــدره 
دية الصــعبة ا

إلـى  ٢٠١٣ 

  

وال ٢ت المقدرة،
جيكســـتان تبلـــغ
متبقـي علـى مـد

 

   
 كستان

 المقـــدم مـــن ح
دوال ٥١٤ ٦٠

ن مبلغحتـــى اآل
روف االقتصــاد
سنوات من عام

 لعام الجاري.

يل االشتراكات
حقة علـــى طاج

المبلغ المت ةول

لخاصة 
: طاجيك

  ألمانة

لميـــة االقتـــراح 
٤ــــل والبالغــــة 
طاجيكســـتان ح
ـًا. ونظــرًا للظــر

س ١٠ى مدى 

شتراكاتها عن ا

  :لقرار التالي

  

ن حالة تحصي
لمقـــدرة المســـتح
ستان إعادة جد

 لستون

رتيبات ال
متأخرات
  
  

قرير من األ
  
  

 الصـــحة العالم
لمقــــدرة بالكامــ

وســـددت ط ١.
دوالرًا أمريكيــا 

غ المتبقي على
.  

فع بالكامل اش

مشروع الق  في

  سة والستون،

من األمانة عن
 االشـــتراكات ال
طلب طاجيكس

وال لسادسة
 ل المؤقت

الترت
سوية الم

تق

قبلـــت جمعيـــة
 االشــــتراكات ا

.٢٠١٥ عـــام 
٣٦٦ ٥١٣ي 

ة جدولة المبلغ
ن طاجيكستان.

طاجيكستان تدف

  ة الصحة
 في أن تنظر 

العالمية السادس

لتقرير المقدم م
شـــارة إلـــى أن 
في الحسبان ط

٢٠،  

    

ال العالمية 
جدول األعمال

لتس

 ٢٠٠٥مـــايو 
قة عليهــــا مــــن 

إلـــى ٢٠٠٦م 
 المبلــغ المتبقــي
سعى إلى إعادة

دم منطلب المق

ر بالذكر أن ط

جمعية ب من
معية الصحة ج

معية الصحة 

عد النظر في ال
وباإل ٣ســـتان،

كيًا، وٕاذ تضع 
٢٢إلى عام  ٢

                     
١١-٥. 

٣. 

٤. 

ة الصحة 
من ج ٣-٢١

   التحصيل

فـــي أيـــار/ م 
رات المســــتحقة
نوات مـــن عـــام
ً وبهــذا يكــون 
ستان فإنها تس
ي الملحق الطل

ومن الجدير 

ء المطلوب
جترغب  قد 

جم   

بعد  
مـــن طاجيكس
دوالرًا أمريكي

٢٠١٣عام 
  
  

                     
٥٨ج ص عقرار 
٦٦/٣٠ج وثيقة
٦٦/٤٥ج وثيقة

جمعية 
١البند 

   
  
  
  

حالة 
  
١- 

المتــــأخر
ســـن ١٠

أمريكيــًا
طاجيكس
ويرد في

  
٢- 
  
إلجراا
  
٣- 
  
 
  

           
الق    ١
الو    ٢
الو    ٣
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لصـحة العالميـة السادسـة السـماح لطاجيكسـتان باالحتفـاظ بامتيـازات التصـويت فـي جمعيـة ا تقرر  -١
  والستين رهنًا بالشروط التالية:

  
تـــدفع طاجيكســـتان المبـــالغ المتـــأخرة المســـتحقة عليهـــا مـــن االشـــتراكات المقـــدرة والبـــالغ مجموعهـــا   

، كمـا هـو مبـين أدنـاه، ٢٠٢٢إلـى عـام  ٢٠١٣سـنوات مـن عـام  ١٠دوالرًا أمريكيًا على مدى  ٣٦٦ ٥١٣
  سنوي عن العام الجاري؛باإلضافة إلى سداد اشتراكها ال

  
  دوالر أمريكي  السنة
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٣  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٤  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٥  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٦  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٧  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٨  
٣٦ ٦٥١  ٢٠١٩  
٣٦ ٦٥١  ٢٠٢٠  
٣٦ ٦٥١  ٢٠٢١  
٣٦ ٦٥٤  ٢٠٢٢  
  ٣٦٦ ٥١٣  المجموع

  
مـن الدسـتور، تعليـق امتيـازات التصـويت تلقائيـًا فـي حالـة عـدم وفـاء  ٧أن يتم، طبقًا للمـادة  تقرر  -٢

  أعاله؛ ١طاجيكستان بالشروط المحددة في الفقرة 
  
المـدير العــام أن يقـدم تقريــرًا عـن الوضــع السـائد إلــى جمعيـة الصــحة العالميـة الســابعة  مــن تطلـب  -٣

  والستين؛
  
  يبلغ حكومة طاجيكستان بهذا القرار. المدير العام أن من تطلب  -٤
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  الملحق
  

  نص مترجم من الروسية
  

  وزارة الصحة في جمهورية طاجيكستان
  

عليها طاجيكستان لتسوية المبالغ المستحقة من االشتراكات المقدرة جمهورية إعادة صياغة خطة 
  لمكتب المنظمة اإلقليمي ألوروبا واستعادة حقها في التصويتوسدادها 

  
  السيدة جاكاب،

  
  تحية طيبة وبعد،

  
تعرب طيه وزارة الصحة في جمهورية طاجيكستان عن فائق احترامها وخالص امتنانها تقديرًا للشراكة المثمرة مع 

ه من مساعدة تقنية على تحديد مجاالت األولوية لنظام الرعاية الصحية لمنظمة اإلقليمي ألوروبا وما قدممكتب ا
  األمور الواردة أدناه.الوطني وتود أن تذكر 

  
بفضل التعاون الوثيق بين وزارة الصحة الطاجيكية ومنظمة الصحة العالمية تم صوغ وثائق استراتيجية أساسية من 
أجل إصالح قطاع الرعاية الصحية الوطني ومواصلة تطويره، وقد مكنتنا هذه الوثائق من تطوير وتحسين جودة 

ها وفعاليتها. وعالوة على ذلك فإن المساعدة التقنية المنتظمة إتاحت خدمات الصحة العمومية وتطوير وتحسين
التي تقدَّم إلى مبادرات الوزارة عززت تطوير البرامج الوطنية وتنفيذها بفعالية في مجاالت صحة األم والطفل، 

  مراض المعدية.واأليدز والعدوى بفيروسه، والمالريا، والتغذية، والتأهب للطوارئ، واألمراض غير السارية واأل
  

وفي الوقت نفسه تود وزارة الصحة في جمهورية طاجيكستان أن تسجل التزامها بالتنفيذ الفعال في الوقت المحدد 
األعضاء في  مسينوالخ الثنتيالالتفاق التعاوني البالغ سنتين. وصونًا لُسمعة جمهورية طاجيكستان بين الدول 

يل حق جمهورية طاجيكستان في التصويت. وتتحرى السلطات حاليًا، اإلقليمي ألوروبا من المهم جدًا تفعالمكتب 
على أعلى المستويات في جمهورية طاجيكستان، كل وسيلة ممكنة لتسوية االشتراكات المقدرة المستحقة على البلد 

  في توقيت مالئم.
  

بمقتضى هذه الرسالة، أن وبناًء على ذلك، ومع مراعاة الموارد المتاحة حاليًا لطاجيكستان تطلب وزارة الصحة، 
تنظروا في هذه الخطة الخاصة بسداد االشتراكات المقدرة المستحقة على طاجيكستان لمكتب المنظمة اإلقليمي 

دوالرًا أمريكيًا، كما  ٣٦٦ ٥١٣كستان جيألوروبا. وقد بلغ، بالتحديد، إجمالي االشتراكات المقدرة المستحقة على طا
 ٣٦ ٦٥١,٣٠سداد مبلغ  ٢٠٢٢-٢٠١٣الرًا أمريكيًا. ونقترح أن يتم خالل الفترة دو  ٩٢٩٠يبلغ اشتراكها السنوي 

  ).١ دوالرًا أمريكيًا كل سنة (انظر الجدول
  

  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  السنة/ اإلجراء
مبلغ السداد السنوي 
  (بالدوالر األمريكي)

٣٦ ٦٥١,٣٠ ٣٦ ٦٥١,٣٠ ٣٦ ٦٥١,٣٠ ٣٦ ٦٥١,٣٠ ٣٦ ٦٥١,٣٠ ٣٦ ٦٥١,٣٠ ٣٦ ٦٥١,٣٠ ٣٦ ٦٥١,٣٠ ٣٦ ٦٥١,٣٠ ٣٦ ٦٥١,٣٠ 

االشتراك السنوي 
  (بالدوالر األمريكي)

٩٢٩٠  ٩٢٩٠  ٩٢٩٠  ٩٢٩٠  ٩٢٩٠  ٩٢٩٠  ٩٢٩٠  ٩٢٩٠  ٩٢٩٠  ٩٢٩٠  

  
  ،،ا بقبول فائق االحترام والتقدير،وتفضلو 

  
  ف) نصرة اهللا ساليمو التوقيع(

  وزير الصحة في جمهورية طاجيكستان
=     =     =


