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  ٦٠/٤٢ج  الستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠٠٦ مايو/ أيار ١١   المؤقتمن جدول األعمال  ٣-١٥ البند
  A60/42  

  
  
  
  

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

   من الدستور٧يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  

 التابعة نة البرنامج والميزانية واإلدارة للجالثالثتقرير ال
  الستينجمعية الصحة العالمية  للمجلس التنفيذي والمقدم إلى

  
  

  حالة تحصيل االشتراكات
  
 ٢٠٠٧ مايو/ أيار ١١و ١٠ للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في جنيف في         السادسانعقد االجتماع     -١

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

  . المتأخراتبشأن تسوية من الدستور والترتيبات الخاصة ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
/  نيـسان ٣٠٪ فـي  ٥٨ بلغ ٢٠٠٧ة لعام وأحاطت اللجنة علماً بأن معدل تحصيل االشتراكات المقدر       -٣

والحظت اللجنة أيضاً أن المبالغ غير      . ٢٠٠٦ أبريل/  نيسان ٣٠وهو نفس المعدل المسجل في      ،  ٢٠٠٧أبريل  
 ٢٠٠٧أبريـل   /  نيسان ٣٠ مليون دوالر أمريكي في      ٧٨المسددة والمتعلقة بالسنوات السابقة قد انخفضت إلى        

حيث بلغ معدل التحصيل     (٢٠٠٦ديسمبر  /  كانون األول  ٣١يكي في    مليون دوالر أمر   ٨٧بعد أن وصلت إلى     
 بموجب الترتيبات ٢٠٠٦ مليون دوالر أمريكي وهو مبلغ مستحق في نهاية عام ٥٦، باإلضافة إلى مبلغ )٪٨٩

، تحـصيل  ٢٠٠٦ بأنه قد تـم، فـي عـام          وأحاطت اللجنة علماً كذلك    .الخاصة التي أذنت بها جمعية الصحة     
  . أمريكي بموجب تلك الترتيبات الخاصةماليين دوالر ٦
  
 أنتيغوا وبربـودا واألرجنتـين    (يتعلق بالتصويت    دول أعضاء فيما     ١٠والحظت اللجنة أن امتيازات       -٤

 بيـساو وقيرغيزسـتان ونـاورو       - وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر والجمهورية الدومينيكية وغينيا       

                                                           
 .، الملحق٦٠/٤١  لالطالع على قائمة بأسماء المشاركين انظر الوثيقة ج١
قـة  وثي/ ٦٠، انظـر الوثيقـة ج     ٢٠٠٧أبريـل   /  نيـسان  ٣٠  لالطالع على حالة تحصيل االشتراكات المقدرة في          ٢

 .٦/معلومات
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 والجمعيات التي تليها حتى يتم الستينلك التعليق في جمعية الصحة    وسيستمر ذ  تظل معلقة ) والنيجر والصومال 
  . من الدستور٧طبيق أحكام المادة تقليص المتأخرات ما دون المبلغ الذي يبرر ت

  
فيما يتعلق ) جمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا(كما الحظت اللجنة أن امتيازات دولتين عضوين   -٥

من افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية الستين وستظل معلقة حتـى يـتم تقلـيص               بالتصويت ستعلق اعتباراً    
  ١. من الدستور٧متأخراتها إلى ما دون المستوى الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
وتساءل أحد أعضاء اللجنة عما إذا كان من المقبول شطب متأخرات الدول األعضاء التـي تواجـه                   -٦

ن الرد بأن جمعية الصحة دأبت دائماً على اتباع نهج يقضي بالنظر بتفهم فـي               وكا. مصاعب اقتصادية شديدة  
  .المقترحات الداعية إلى إعادة جدولة سداد المتأخرات بدالً من شطبها

  
وهمـا متأخرتـان فـي سـداد        ) الرأس األخضر وباالو  (ونظرت اللجنة في وضع دولتين عضوين         -٧

 بتعليق حقوقهما في التصويت اعتباراً من افتتاح أعمال جمعيـة           اشتراكاتهما إلى حد يبرر اعتماد قرار يقضي      
وقررت اللجنة صياغة قرار يأذن بتعليق حقوق هاتين الـدولتين العـضوين            . الصحة العالمية الحادية والستين   

  . تم تلقي مبالغ كافية قبل االفتتاح المشار إليهااعتباراً من افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية الستين إال إذ
  

   المتأخراتبشأن تسويةالترتيبات الخاصة 
  
الدول األعضاء التـي تنطبـق      بأنه على الرغم من محافظة األمانة على االتصاالت ب         اللجنة   الحظت  -٨

ـ       من الدستور وذلك بغرض استكشاف االقتراحات        ٧عليها أحكام المادة     ادة جدولـة   الممكنة فيمـا يخـص إع
  .فإنه لم يتم حتى اآلن تلقي أي اقتراحات من تلك الدول األعضاءالمتأخرات، 

  
  توصيات مقدمة إلى جمعية الصحة

  
  : القرار التالي مشروع فيالستونأوصت اللجنة بأن تنظر جمعية الصحة العالمية   -٩
  

  ،الستونجمعية الصحة العالمية   
  

ارة والميزانية والشؤون المالية التابعة للمجلس التنفيـذي         للجنة اإلد  الثالثبعد دراسة التقرير      
 الـدول    حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلـك         عن الستينالمقدم إلى جمعية الصحة العالمية      

  ٢ من الدستور؛٧األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

 الـستين  عند افتتاح جمعية الـصحة العالميـة         موقوفةلت  وإذ تالحظ بأن حقوق التصويت ظ       
 وجمهوريـة الكونغـو     أفريقيا الوسـطى وجـزر القمـر      وجمهورية  واألرجنتين  نتيغوا وبربودا   أل

 بيساو وقيرغيزستان ونـاورو والنيجـر       -  والجمهورية الدومينيكية وغينيا     الديمقراطية ودومينيكا 
 األعـضاء ض المتأخرات المستحقة علـى الـدول         سيستمر إلى أن تخف    الوقفوالصومال وأن هذا    

المعنية أثناء جمعية الصحة الحالية أو جمعيات الصحة المقبلة، إلى أقل من الحد الذي يبرر تطبيق                
   من الدستور؛٧ المادة أحكام

  

                                                           
 .EBPBAC6/2الوثيقة    انظر ١
  .٦٠/٤٢الوثيقة ج   ٢
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ا عند افتتاح جمعية    م في سداد اشتراكاته   الرأس األخضر وباالو كانتا متأخرتين    وإذ تالحظ أن      
 مـن   ٧ للمـادة    وفقـاً  إلى حد يجعل من الضروري أن تنظر جمعية الصحة           الستينية  الصحة العالم 

ال عند افتتـاح جمعيـة الـصحة         م أ هذه البلدان  امتيازات تصويت    وقفالدستور، فيما إذا كان ينبغي      
  ،الحادية والستينالعالمية 

  
  : ما يليتقرر

  
الرأس األخـضر   إذا كانت   ،  ٧-٤١ج ص ع   لبيان المبادئ الوارد في القرار       أنه وفقاً   )١(

الحاديـة  ا عند افتتاح جمعية الصحة العالمية       مسداد اشتراكاته  في   وباالو التزاالن متأخرتين  
ا الخاصة بالتصويت   م من الدستور، فإن امتيازاته    ٧ إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة        والستين
   من تاريخ االفتتاح المشار إليه؛ اعتباراًتوقفسوف 

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

الـرأس  ، حتى يتم خفـض متـأخرات        التي تليها   العالمية  وجمعيات الصحة  الستينالحادية و 
   من الدستور؛٧إلى مستوى يقل عن المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة  األخضر وباالو

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

  
  
  

=     =     =  


