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ة المتأخرات ات الخاصة لتسو   الترتي
ة فار ال البول ة فنزو    جمهور

  
  

ر    من المدير العامتقر
  
  
قًا للمادة  -١ ــتور والقرار  ٧ط ـــ ــ ــع ١٩٨٨( ٧-٤١ج ص ع) والقرار ١٩٥٥( ١٣-٨عج ص من الدســـ ــ ـــ ــ )، تخضـ

ة الصحة  ة الصحة، لقراٍر من جمع الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها ألكثر من سنتين في تارخ جمع
ارًا من تارخ  ت هذه الدول اعت ـــو ـــ ــ ــ ـــ ة ما لم ُتخفض المتأخرات إلى بوقف حقوق تصــ ـــحة التال ــ ـــ ــ ــ ة الصـــ افتتاح جمع
ام المادة   .٧مستو أقل من المبلغ الذ يبرر تطبي أح

 
ة ٢٠٠١( ٦-٥٤ج ص عووفقًا للقرار  -٢ )، يجوز للدول األعضــــاء المتأخرة في ســــداد اشــــتراكاتها المقدرة واج

ام المادة  أن تطلب إعادة جدولة هذه المتأخرات على مدار  ،٧الدفع إلى المنظمة إلى الحد الذ يبرر تطبي أح
ة ممددة.  فترة زمن

 
ــــتعادة حقوق  -٣ ن اســ م ة ممددة متف عليها،  ـــداد هذه المتأخرات على مدار فترة زمن ــ سـ وفي مقابل االلتزام 

ة شـــرطة أن تحترم تلك الدول األعضـــاء جدول الســـداد وتســـدد اشـــتراك  الدول األعضـــاء المعن ت الخاصـــة  التصـــو
 .الكامل العام الجار 

 
موجــب القرار  -٤ غي  ٦-٥٤ج ص عو ــاه  أن تردين ــــ ــ ـــ ــ ــ ــات من هــذا القبيــل في موعــد أقصــ آذار/  ٣١أ طل

ـــأن إعادة جدولة  ــ شــــ قدم االقتراحات  ة و ـــاء المعن ــ ــ ات مع الدول األعضــ ــتعرض المدير العام هذه الطل ــــ ســـ مارس. و
ة  ة والمال عة للمجلس التنفيذســداد المتأخرات إلى لجنة اإلدارة والميزان ة  ١التا اشــرًة لجمع في اجتماعها الســاب م

اتهااللجنة  ي تصدرالصحة  ة  توص ة الصحة. لالمناس  تنظر فيها جمع
 
ًا في  -٥ فارة طل ال البول ار/ مايو  ٦وقد قدمت جمهورة فنزو ــــداد متأخراتها على  ٢٠١٩أ ــ بإعادة جدولة سـ

ال ه  ة ممتدة، طالبت ف ورة مدار فترة زمن غض النظر عن الموعد النهائي واإلجراءات المذ نظر في هذا االقتراح 
  أعاله.

  
  
  

                                                           
عة للمجلس التنفيذ منذ عام تغيّ     ١ ة واإلدارة التا  .٢٠٠٥ر اسم اللجنة إلى لجنة البرنامج والميزان
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ة الصحة   اإلجراء المطلوب من جمع
  
ة الصحة في النظر في مشروع القرار التالي: -٦  قد ترغب جمع
  

ة   ة الثان ة الصحة العالم عون  جمع   ، والس
  

ال   ــالغـــةعــد النظر في الطلــب المقــدم من جمهورــة فنزو ـــتراكــاتهـــا ال ـــ ــ ـــ ــ ـــأن اشــ ــ ـــ ــ ــ ـــ شــ فــارــة     البول
ي ١٣ ٢١٩ ٥٣٥ ما في ذلك حتىالمستحقة  دوالر أمر ضًا طلب جمهورة ٢٠١٩عام  و ؛ وٕاذ تراعي أ

فارة إعادة جدولة سداد هذا المبلغ خالل الفترة ال البول  ؛٢٠٣٨-٢٠١٩ فنزو
 

ات   متثل امتثاًال تامًا لمتطل ــــير إلى أن هذا الطلب لم  ــ ــ ـــ ــ من حيث  ٦-٥٤ج ص عالقرار وٕاذ تشــ
 التوقيت واإلجراءات،

 
ة  تقرر -١ ة الثان ة الصــحة العالم ت في جمع ازات التصــو فارة امت ال البول اســتعادة جمهورة فنزو

ة: الشرو التال عين رهنًا   والس
 

الغ المتأخرة المســـتحقة عليها من االشـــتراكات المقدر  فارة الم ال البول الغ تدفع جمهورة فنزو ة وال
ي على مد  ١٣ ٢١٩ ٥٣٥مجموعها  ــنة من عام ٢٠دوالر أمر ـــ ، ٢٠٣٨إلى عام  ٢٠١٩ ســ

؛ اإلضافة إلى اشتراكها السنو   ما هو مبين أدناه، 
  

ي  السنة   دوالر أمر
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠١٩  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٠  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢١  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٢  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٣  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٤  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٥  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٦  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٧  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٨  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٩  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٠  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣١  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٢  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٣  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٤  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٥  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٦  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٧  
٦٦٠ ٩٧٢  ٢٠٣٨  
  ١٣ ٢١٩ ٥٣٥  المجموع
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ذلك -٢ قًا للمادة  جر أن ي تقرر  ًا في حالة عدم  ٧ط ت تلقائ ازات التصــو من الدســتور، تعلي امت
الشرو المحددة في الفقرة  فارة  ال البول  أعاله؛ ١وفاء جمهورة فنزو

 
ــحة القادمة منتطلب  -٣ ات الصـــ ــــائد إلى جمع ـــع السـ قدم تقررًا عن الوضــ حســـــب  المدير العام أن 

 ؛االقتضاء
 
ذلك  -٤ فارة بهذا القرار.الم منتطلب  ال البول ومة جمهورة فنزو  دير العام أن يبلَّغ ح

  
  

=     =     =  


