
 
  
  
  
  
 

  ٨-٧٠ع  ص  ج    السبعونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩

  WHA70.8    من جدول األعمال ٢-٢٠البند 
  
  
  

  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، 
  بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة 

   تطبيق اشتراكاتها إلى حد يبررفي سداد 
  من الدستور ٧أحكام المادة 

  
  

  ،السبعونجمعية الصحة العالمية 
  

حالـة تحصـيل االشـتراكات المقـدرة بمـا فـي ذلـك الـدول األعضـاء المتـأخرة الخـاص بتقريـر البعد النظـر فـي 
  ١الخاصة لتسوية المتأخرات؛من الدستور والترتيبات  ٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
ـــة  وبعـــد ـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعي ـــامج والميزاني أن أحاطـــت علمـــًا بتقريـــر لجنـــة البرن

  ٢الصحة العالمية السبعين؛
  

كانــت حقــوق التصــويت الخاصــة بجمهوريــة  الســبعينوٕاذ تالحــظ أنــه عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة 
 تخفـض إلـى أنموقوفة، وأن هذا الوقف سيسـتمر  وأوكرانيا بيساو والصومال –وغينيا القمر أفريقيا الوسطى وجزر 

 إلــى المقبلــة الصــحة جمعيــات أو الحاليــة الصــحة جمعيــة أثنــاء علــى الــدول األعضــاء المعنيــة المســتحقة المتــأخرات
  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر الذي المبلغ من أقل مستوىً 

  
أن غينيا االستوائية وغامبيا وغرينـادا وجنـوب السـودان متـأخرة فـي سـداد اشـتراكاتها عنـد افتتـاح وٕاذ تالحظ 

من الدسـتور،  ٧ألحكام المادة  جمعية الصحة العالمية السبعين إلى حد اقتضى من جمعية الصحة أن تنظر، وفقاً 
نـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ع البلـــدان، الخاصـــة بتلــكتصـــويت الوقـــف امتيـــازات  ينبغـــي أم الفيمــا إذا كـــان 

  ،الحادية والسبعين
  

 ما يلي:تقرر 
  
غينيـــا االســـتوائية  ، إذا كانـــت)١٩٨٨( ٧-٤١ج ص عأنـــه وفقـــًا لبيـــان المبـــادئ الـــوارد فـــي القـــرار   )١(

 الحاديـة والسـبعين،عنـد افتتـاح جمعيـة الصـحة العالميـة ، تـزال متـأخرةوغامبيا وغرينـادا وجنـوب السـودان ال
 الخاصـةامتيـازات التصـويت  مـن الدسـتور، فـإن ٧اشتراكاتها إلـى حـد يبـرر تطبيـق أحكـام المـادة  في سداد

  إليه؛  االفتتاح المشار  سوف توقف اعتبارًا من تاريخ  بها
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) أعــاله سيســـتمر خــالل جمعيـــة ١بيانــه فـــي الفقــرة (علــى النحــو الـــوارد أن أي وقــف يــتم تطبيقـــه   )٢(
 يـــــــتم خفـــــــض متـــــــأخرات إلـــــــى أنوجمعيـــــــات الصـــــــحة الالحقـــــــة،  الحاديـــــــة والســـــــبعينالصـــــــحة العالميـــــــة 

المبلــغ الــذي يبــرر تطبيــق أحكــام االســتوائية وغامبيــا وغرينــادا وجنــوب الســودان إلــى مســتوًى أقــل مــن  غينيــا
  من الدستور؛ ٧المادة 

  
دولة عضو في أن تطلـب اسـتعادة امتيـازات التصـويت الخاصـة بهـا  ةأال يخّل هذا القرار بحق أي  )٣(

  من الدستور. ٧للمادة  وفقاً 
  
  

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٢٩، التاسعةالجلسة العامة 
  ٩/ المحاضر الحرفية/٧٠ج
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