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    لتسوية المتأخرات الترتيبات الخاصة
  الصومال
  

  تقرير من األمانة
  
  
تخضـــع ، )١٩٨٨( ٧-٤١ج ص عوالقـــرار  )١٩٥٥( ١٣-٨ج ص عوالقـــرار  الدســـتورمـــن  ٧لمـــادة طبقـــًا ل  -١
، لقراٍر من جمعيـة الصـحة جمعية الصحةفي تاريخ ين سنتألكثر من سداد اشتراكاتها متأخرة في الاألعضاء  دولال
اعتبــارًا مــن تــاريخ افتتــاح جمعيــة الصــحة التاليــة مــا لــم ُتخفــض المتــأخرات إلــى  الــدولهــذه تصــويت  حقــوقوقــف ب

  .٧المادة يبرر تطبيق أحكام الذي مستوى أقل من المبلغ 
  
ة واجبـالمقـدرة  سـداد اشـتراكاتهافـي يجوز للـدول األعضـاء المتـأخرة  )،٢٠٠١( ٦-٥٤ج ص عووفقًا للقرار   -٢

أن تطلـب إعـادة جدولـة هـذه المتـأخرات علـى مـدار  ٧المـادة يبرر تطبيـق أحكـام  الذيإلى الحد  الدفع إلى المنظمة
  فترة زمنية ممددة.

  
متفـق عليهـا، يمكـن اسـتعادة حقـوق  علـى مـدار فتـرة زمنيـة ممـددة وفي مقابل االلتزام بسداد هذه المتأخرات  -٣

شـريطة أن تحتـرم تلـك الـدول األعضـاء جـدول السـداد وتسـدد بالكامـل المعنيـة التصويت الخاصـة بالـدول األعضـاء 
 ي.جار لعام الا اشتراك

  
آذار/  ٣١تلقي أي طلبـات مـن هـذا القبيـل فـي موعـد أقصـاه  على أنه ينبغي ٦-٥٤ج ص عوينص القرار   -٤

التابعـة للمجلـس شـؤون الماليـة مارس كي ُينَظر فيها في جمعية الصحة التاليـة وتُقـدَّم إلـى لجنـة اإلدارة والميزانيـة وال
إصــدار التوصــيات المناســبة كــي تنظــر فيهــا جمعيــة التنفيــذي فــي اجتماعهــا الســابق مباشــرًة لجمعيــة الصــحة ُبغيــة 

  الصحة.
 
فــي يــوم افتتــاح  علــى مــدار فتــرة زمنيــة ممــددة وقــد تقــدمت الصــومال بطلــب إلعــادة جدولــة ســداد متأخراتهــا  -٥

جمعيــة الصــحة الحاليــة، حيــث طلبــت أن ُينَظــر فــي هــذا االقتــراح بصــرف النظــر عــن الموعــد النهــائي واإلجــراءات 
  المذكورين أعاله. ويعرض الملحق نص الوثيقة المقدمة.

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  قد ترغب جمعية الصحة في أن تنظر في مشروع القرار التالي:  -٦
  

  ون،بعالصحة العالمية السجمعية 
  

 دوالراً  ٤٥١ ٠١٤صـومال بشـأن اشـتراكاتها المسـتحقة البالغـة المقـدم مـن الطلب بعد النظر في ال
تضــع فــي اعتبارهــا أيضــًا  ؛ وٕاذ٢٠١٦عــن عــام  أمريكيــاً  دوالراً  ٤٦٥٠، وٕاذ تشــير إلــى ســداد مبلــغ أمريكيــاً 
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إلـى  ٢٠١٨على مدى الفترة من عـام  ٤٤٦ ٣٦٤المتبقي وقدره  طلب الصومال إعادة جدولة سداد المبلغ
  ؛٢٠٣٧عام 

  
مــن حيــث  ٦-٥٤ج ص علقــرار متطلبــات الوٕاذ تشــير إلــى أن هــذا الطلــب لــم يمتثــل امتثــاًال تامــًا 

  التوقيت واإلجراءات،
  

ين رهنـًا بالشـروط بعمتيـازات التصـويت فـي جمعيـة الصـحة العالميـة السـاسـتعادة الصـومال ا تقرر  -١
  التالية:

  
المبـــــــــالغ المتـــــــــأخرة المســـــــــتحقة عليهـــــــــا مـــــــــن االشـــــــــتراكات المقـــــــــدرة والبـــــــــالغ الصـــــــــومال تـــــــــدفع 

، ٢٠٣٧ام إلـــى عـــ ٢٠١٨مـــن عـــام ســـنة  ٢٠دوالرًا أمريكيـــًا علـــى مـــدى  ٤٤٦ ٣٦٤ مجموعهـــا
  هو مبين أدناه، باإلضافة إلى سداد اشتراكها السنوي عن العام الجاري؛ كما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من الدسـتور، تعليـق امتيـازات التصـويت تلقائيـًا فـي حالـة عـدم  ٧أن يتم، طبقًا للمادة  كذلك تقرر  -٢
  أعاله؛ ١بالشروط المحددة في الفقرة الصومال وفاء 

 
الحاديــة المــدير العــام أن يقــدم تقريــرًا عــن الوضــع الســائد إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة  مــن تطلــب  -٣
  ؛ينالسبعو 

  
  بهذا القرار.الصومال غ حكومة المدير العام أن يبلَّ  منكذلك تطلب   -٤

  
  

  دوالر أمريكي  السنة
٢٢ ٣١٨  ٢٠١٨  
٢٢ ٣١٨  ٢٠١٩ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٠ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢١ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٢ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٣ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٤ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٥ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٦ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٧ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٨ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٢٩ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣٠ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣١ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣٢ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣٣ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣٤ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣٥ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣٦ 
٢٢ ٣١٨  ٢٠٣٧ 
 ٤٤٦ ٣٦٤  المجموع
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  الملحق
  
  

  جمهورية الصومال الفيدرالية
  جمهورية الصومال بمكتب األمملالبعثة الدائمة 

  المتحدة بجنيف وبالوكاالت المتخصصة بسويسرا
  
  

  جمهورية الصومال الفيدرالية
  مكتب األممبجمهورية الصومال الفيدرالية لالبعثة الدائمة 

  سويسراالمنظمات الدولية األخرى في المتحدة بجنيف و 
  

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٢جنيف  SPM/UNOG/003479/17 الرقم المرجعي:
  
  

المتحــدة بجنيــف والمنظمــات الدوليــة األخــرى فــي  البعثــة الدائمــة لجمهوريــة الصــومال الفيدراليــة بمكتــب األمــمتهــدي 
جمهوريــة تحياتهـا إلـى منظمــة الصـحة العالميـة وتـود أن تعتــرف أنـه نظـرًا للحـرب األهليــة الممتـدة أصـبحت  سويسـرا

حتــــى  أمريكيــــاً  دوالراً  ٤٥١ ٠١٤تــــدين بمتــــأخرات عــــن رســــوم عضــــويتها بمبلــــغ يصــــل إلــــى  الصــــومال الفيدراليــــة
 ٢٠١٦الر أمريكــي عــن عــام دو  ٩٣٠٠زم بــأن نســدد فــي الوقــت الــراهن تــ. ولتســوية المتــأخرات فإننــا نل٢٠١٦ عــام

الممارســـات علـــى مـــدار العشـــرين عامـــًا القادمـــة، أســـوًة بعلـــى أقســـاط ، علـــى أن ُيســـدد المبلـــغ المتبقـــي ٢٠١٧وعـــام 
  مع البلدان األخرى. ةالمتبع

  
 الدول األعضاء وأمانة المنظمة تأييد طلبنا.من طلب ننحن و 
  

المتحــدة بجنيــف والمنظمــات الدوليــة األخــرى فــي  بمكتــب األمــم البعثــة الدائمــة لجمهوريــة الصــومال الفيدراليــةوتغتــنم 
  .واالحترام هذه الفرصة لتعرب مجددًا لمنظمة الصحة العالمية بجنيف عن أسمى آيات التقدير سويسرا

  
  السيدة مارغريت تشان

  ةالعام ةالمدير 
  منظمة الصحة العالمية

  ٢٠طريق آبيا 
  ،٢٧جنيف  ١٢١١
 سويسرا

  
  جنيف) - لجمهورية الصومال الفيدراليةالبعثة الدائمة (ختم 

  
  

=     =     =  


