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  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات
   أفريقيا الوسطىجمهورية 

  
  

  من المدير العامتقرير 
  
  
)، تخضـــــــــــع ١٩٨٨( ٧-٤١ج ص ع) والقرار ١٩٥٥( ١٣-٨ج ص عمن الدســــــــــتور والقرار  ٧طبقًا للمادة  - ١

لقراٍر من جمعية الصحة  الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها ألكثر من سنتين في تاريخ جمعية الصحة،
بوقف حقوق تصـــــــــــــــويت هذه الدول اعتبارًا من تاريخ افتتاح جمعية الصـــــــــــــــحة التالية ما لم ُتخفض المتأخرات إلى 

 .٧مستوى أقل من المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 
 
درة واجبة )، يجوز للدول األعضــــاء المتأخرة في ســــداد اشــــتراكاتها المق٢٠٠١( ٦-٥٤ج ص عووفقًا للقرار  - ٢

أن تطلب إعادة جدولة هذه المتأخرات على مدار  ،٧الدفع إلى المنظمة إلى الحد الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 
 فترة زمنية ممددة.

 
يمكن اســـــــتعادة حقوق  وفي مقابل االلتزام بســـــــداد هذه المتأخرات على مدار فترة زمنية ممددة متفق عليها، - ٣

التصـــويت الخاصـــة بالدول األعضـــاء المعنية شـــريطة أن تحترم تلك الدول األعضـــاء جدول الســـداد وتســـدد اشـــتراك 
 .بالكامل العام الجاري

 
آذار/  ٣١أي طلبــات من هــذا القبيــل في موعــد أقصـــــــــــــــــاه  أن تردينبغي  ٦-٥٤ج ص عوبموجــب القرار  - ٤

بات مع الدول األعضــــــــاء المعنية ويقدم االقتراحات بشــــــــأن إعادة جدولة مارس. ويســــــــتعرض المدير العام هذه الطل
في اجتماعها الســابق مباشــرًة لجمعية  ١ســداد المتأخرات إلى لجنة اإلدارة والميزانية والمالية التابعة للمجلس التنفيذي

 تنظر فيها جمعية الصحة. لالمناسبة  توصياتهااللجنة  كي تصدرالصحة 
 
بإعادة جدولة ســــــداد متأخراتها على  ٢٠١٩أيار/ مايو  ١٤طلبًا في  أفريقيا الوســــــطىوقد قدمت جمهورية  - ٥

مدار فترة زمنية ممتدة، طالبت فيه بالنظر في هذا االقتراح بغض النظر عن الموعد النهائي واإلجراءات المذكورة 
  أعاله.

  
  
  

                                                            
 .٢٠٠٥ر اسم اللجنة إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي منذ عام تغيّ     ١
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  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
 الصحة في النظر في مشروع القرار التالي:قد ترغب جمعية  - ٦
  

  ، والسبعون جمعية الصحة العالمية الثانية  
  

 ١٣٤ ٦٤٦بشــــأن اشــــتراكاتها البالغة  أفريقيا الوســــطىبعد النظر في الطلب المقدم من جمهورية  
 أفريقيا الوســطىوٕاذ تراعي أيضــًا طلب جمهورية  ؛٢٠١٨عام  وبما في ذلك حتىالمســتحقة  دوالر أمريكي

 ؛٢٠٢٨-٢٠١٩إعادة جدولة سداد هذا المبلغ خالل الفترة 
 

من حيث  ٦-٥٤ج ص عوٕاذ تشـــــــــــــــير إلى أن هذا الطلب لم يمتثل امتثاًال تامًا لمتطلبات القرار  
 التوقيت واإلجراءات،

 
امتيازات التصـــــويت في جمعية الصـــــحة العالمية الثانية  أفريقيا الوســـــطىاســـــتعادة جمهورية  تقرر  -١

 والسبعين رهنًا بالشروط التالية:
 

المبالغ المتأخرة المســــــتحقة عليها من االشــــــتراكات المقدرة والبالغ  أفريقيا الوســــــطىتدفع جمهورية 
، ٢٠٢٨إلى عام  ٢٠١٩من عام  ســـــــــــــــنوات ١٠دوالر أمريكي على مدى  ١٣٤ ٦٤٦مجموعها 

  كما هو مبين أدناه، باإلضافة إلى سداد اشتراكها السنوي عن العام الجاري؛
  

  دوالر أمريكي  السنة
١٣ ٤٦٥  ٢٠١٩  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٠  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢١  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٢  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٣  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٤  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٥  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٦  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٧  
١٣ ٤٦١  ٢٠٢٨  
  ١٣٤ ٦٤٦  المجموع

  
من الدســتور، تعليق امتيازات التصــويت تلقائيًا في حالة عدم  ٧طبقًا للمادة  جريأن ي تقرر كذلك -٢

 أعاله؛ ١بالشروط المحددة في الفقرة  أفريقيا الوسطىوفاء جمهورية 
 
حســـــب  المدير العام أن يقدم تقريرًا عن الوضـــــع الســـــائد إلى جمعيات الصـــــحة القادمة منتطلب  -٣

 ؛االقتضاء
 
  بهذا القرار. أفريقيا الوسطىالمدير العام أن يبلَّغ حكومة جمهورية  منتطلب كذلك  -٤
 

=     =     =  


