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

  من الدستور ٧أحكام المادة  تطبيق يبرر
  
  

   التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير
  السبعينالحادية و  العالمية الصحة جمعية إلىالمقدم 

  
  
 لمتأخرةا بما في ذلك الدول األعضاء مقدرة،ال االشتراكات تحصيل بحالة المتعلق التقرير في اللجنة نظرت  -١
  ١.من الدستور ٧أحكام المادة  تطبيق يبررحد  إلى اشتراكاتها سداد في
  
وردت في  )ويو وني وغرينادا والســــــــــلفادوروبنغالديش  أفغانســــــــــتانخمســــــــــة بلدان (األمانة أن  أوضــــــــــحتو   -٢

من  ٧بوصــــــــفها بلدانًا متأخرة في ســــــــداد اشــــــــتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة من ذلك التقرير  ٤  الملحق
  لوقف االمتيازات المشار إليه.تخضع  ولم تعد مساهمات كافيةالحقًا قد سددت الدستور 

  
  
  مقدمة إلى جمعية الصحةالوصية تال
  
نيابة عن المجلس التنفيذي، بأن تعتمد جمعية الصـــــحة مشـــــروع القرار التالي بصـــــيغته ، بالأوصـــــت اللجنة  -٣

  :الُمعدلة
  

  ،السبعونالحادية و جمعية الصحة العالمية 
  

الدول األعضـــــاء حالة تحصـــــيل االشـــــتراكات المقدرة بما في ذلك الخاص بتقرير البعد النظر في 
من الدستور والترتيبات الخاصة لتسوية  ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  ١المتأخرات؛
  

المقــدم أحــاطــت علمــًا بتقرير لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التــابعــة للمجلس التنفيــذي  أن وبعــد
  ٢السبعين؛الحادية و إلى جمعية الصحة العالمية 
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كانت حقوق التصـــــــــويت  الســـــــــبعينالحادية و ذ تالحظ أنه عند افتتاح جمعية الصـــــــــحة العالمية وإ 
وجنوب الســــــــــودان بيســــــــــاو  –وغينيا  وغرينادا وغامبيا الخاصــــــــــة بجمهورية أفريقيا الوســــــــــطى وجزر القمر

الدول األعضــــــاء  على المســــــتحقة المتأخرات تخفض إلى أنموقوفة، وأن هذا الوقف ســــــيســــــتمر  وأوكرانيا
 يبرر الذي المبلغ من أقل مســــــتوىً  إلى المقبلة الصــــــحة جمعيات أو الحالية  الصــــــحة  جمعية أثناء المعنية
  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق

  
وســـــــــورينام  ويو ونيوليبيا والنيجر  والســـــــــلفادورالكاميرون و  وبنغالديش أفغانســـــــــتانوٕاذ تالحظ أن 

الحادية متأخرة في ســــــــــداد اشــــــــــتراكاتها عند افتتاح جمعية الصــــــــــحة العالمية وجمهورية فنزويال البوليفارية 
فيما إذا كان من الدســتور،  ٧ألحكام المادة   الســبعين إلى حد اقتضــى من جمعية الصــحة أن تنظر، وفقاً و 

عند افتتاح جمعية  بأفغانســــــــتانيتعلق   فيما ،البلدان الخاصــــــــة بتلكتصــــــــويت الوقف امتيازات  ينبغي أم ال
 ثماني عددها، وفيما يتعلق ببقية الدول األعضاء البالغ ٢٠١٨في عام  السبعينالحادية و الصحة العالمية 

  ،٢٠١٩في عام  والسبعينة ثانيالعند افتتاح جمعية الصحة العالمية  دول
  

 يلي: ماتقرر 
  

الكاميرون و  بنغالديش ، إذا كانت)١٩٨٨( ٧-٤١ج ص عأنه وفقًا لبيان المبادئ الوارد في القرار   )١(
عند افتتاح جمعية ، تزال متأخرةالوجمهورية فنزويال البوليفارية وسورينام  ويو ونيوليبيا والنيجر  والسلفادور

من الدســتور،  ٧اشــتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة  في ســداد الســبعين،الثانية و الصــحة العالمية 
 روفقًا للقرا أنهو إليه؛  المشـــــاراالفتتاح   ســـــوف توقف اعتبارًا من تاريخ  بها الخاصـــــةامتيازات التصـــــويت   فإن
الحادية عند افتتاح جمعية الصحة العالمية  ة،متأخر   زالتذا كانت أفغانستان، الإ)، ٢٠٠٦( ٦-٥٩ع ص  ج
  ؛فستوقف امتيازات التصويت الخاصة بها تلقائياً  ،في سداد اشتراكاتها التي أعيدت جدولتها السبعين،و 
  
) أعاله ســــــــــــــيســــــــــــــتمر خالل جمعية ١بيانه في الفقرة (على النحو الوارد أن أي وقف يتم تطبيقه   )٢(

 أفغانســــــــتان يتم خفض متأخرات إلى أنوجمعيات الصــــــــحة الالحقة،  والســــــــبعين ثانيةالالصــــــــحة العالمية 
إلى وســـــــــــــورينام وجمهورية فنزويال البوليفارية  يو ونيو وليبيا والنيجير  والســـــــــــــلفادور الكاميرونو  وبنغالديش

  من الدستور؛ ٧المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة مستوًى أقل من 
  
دولة عضــو في أن تطلب اســتعادة امتيازات التصــويت الخاصــة بها  ةأال يخّل هذا القرار بحق أي  )٣(

  من الدستور. ٧وفقًا للمادة 
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