
 
  
  
  
  
 

  ١٢-٧٢ع  ص  ج    السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨

  WHA72.12    من جدول األعمال ٥-١٥البند 
  
  
  

  ٢٠٢١-٢٠٢٠جدول تقدير االشتراكات للفترة 
  
  
 

  السبعون،و الصحة العالمية الثانية  جمعية  
  

  ١، ٢٠٢١-٢٠٢٠وقد نظرت في تقرير المدير العام عن جدول تقدير االشتراكات للفترة   
  

ـــتراكات  تعتمد   ــبة للثنائية جدول تقدير اشـــ ــ ــاء المنتســ ــ ــاء والدول األعضــ على  ٢٠٢١-٢٠٢٠الدول األعضــــ
  .المبين أدناهالنحو 

 
  الدول األعضاء 

 المنتسبةوالدول األعضاء 
جدول تقدير االشتراكات في منظمة 

  ٢٠٢١-٢٠٢٠الصحة العالمية للفترة 
٪  

  ٢,٤٠٥٢  االتحاد الروسي
  ٠,٠١٠٠  إثيوبيا

  ٠,٠٤٩٠  آذربيجان
  ٠,٩١٥١  األرجنتين

  ٠,٠٢١٠  األردن
  ٠,٠٠٧٠  أرمينيا
  ٠,٠٠١٠  إريتيريا
  ٢,١٤٦١  أسبانيا
  ٢,٢١٠١  أستراليا
  ٠,٠٣٩٠  إستونيا
  ٠,٤٩٠٠  إسرائيل

  ٠,٠٠٢٠  إسواتيني
  ٠,٠٠٧٠  أفغانستان
  ٠,٠٨٠٠  إكوادور

  ٠,٠٠٨٠  ألبانيا
  ٦,٠٩٠٤  ألمانيا

  ٠,٦١٦٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٠,٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

                                                           
 .٧٢/٣٨الوثيقة ج   ١
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  الدول األعضاء 
 المنتسبةوالدول األعضاء 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠٢١-٢٠٢٠الصحة العالمية للفترة 

٪  
  ٠,٠٠٥٠  أندورا

  ٠,٥٤٣٠  إندونيسيا
  ٠,٠١٠٠  أنغوال

  ٠,٠٨٧٠  أوروغواي
  ٠,٠٣٢٠  أوزبكستان

  ٠,٠٠٨٠  أوغندا
  ٠,٠٥٧٠  أوكرانيا
  ٠,٣٧١٠  أيرلندا
  ٠,٠٢٨٠  آيسلندا
  ٣,٣٠٧٢  إيطاليا

  ٠,٠١٠٠  بابوا غينيا الجديدة
  ٠,٠١٦٠  باراغواي
  ٠,١١٥٠  باكستان

  ٠,٠٠١٠  باالو
  ٠,٠٥٠٠  البحرين
  ٢,٩٤٨٢  البرازيل

  ٠,٠٠٧٠  بربادوس
  ٠,٣٥٠٠  البرتغال

  ٠,٠٢٥٠  بروني دار السالم
  ٠,٨٢١١  بلجيكا
  ٠,٠٤٦٠  بلغاريا

  ٠,٠٠١٠  بليز
  ٠,٠١٠٠  بنغالديش

  ٠,٠٤٥٠  بنما
  ٠,٠٠٣٠  بنن

  ٠,٠٠١٠  بوتان
  ٠,٠١٤٠  بوتسوانا

  ٠,٠٠١٠  بورتوريكو (ليست عضوًا في األمم المتحدة)
  ٠,٠٠٣٠  بوركينا فاسو

  ٠,٠٠١٠  بوروندي
  ٠,٠١٢٠  البوسنة والهرسك

  ٠,٨٠٢١  بولندا
  ٠,١٥٢٠  بيرو

  ٠,٠٤٩٠  بيالروس
  ٠,٣٠٧٠  تايلند

  ٠,٠٣٣٠  تركمانستان
  ١,٣٧١١  تركيا

  ٠,٠٤٠٠  ترينيداد وتوباغو
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  الدول األعضاء 
 المنتسبةوالدول األعضاء 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠٢١-٢٠٢٠الصحة العالمية للفترة 

٪  
  ٠,٠٠٤٠  تشاد

  ٠,٣١١٠  التشيك
  ٠,٠٠٢٠  توغو
  ٠,٠٠١٠  توفالو

  ٠,٠٠١٠  توكيالو (ليست عضوًا في األمم المتحدة)
  ٠,٠٢٥٠  تونس
  ٠,٠٠١٠  تونغا
  ٠,٠٠٢٠  شتييل -تيمور

  ٠,٠٠٨٠  جامايكا
  ٠,٠٠٤٠  الجبل األسود

  ٠,١٣٨٠  الجزائر
  ٠,٠١٨٠  جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠  جزر القمر

  ٠,٠٠١٠  جزر سليمان
  ٠,٠٠١٠  جزر كوك (ليست عضوًا في األمم المتحدة)

  ٠,٠٠١٠  جزر مارشال
  ٠,٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى

  ٠,٠٥٣٠  الجمهورية الدومينيكية
  ٠,٠١١٠  الجمهورية العربية السورية

  ٠,٠١٠٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  ٠,٣٩٨٠  جمهورية إيران اإلسالمية
  ٠,٠١٠٠  جمهورية تنزانيا المتحدة

  ٠,٧٢٨٠  جمهورية فنزويال البوليفارية
  ٢,٢٦٧١  جمهورية كوريا

  ٠,٠٠٦٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠٥٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠,٠٠٧٠  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٠,٠٠٣٠  جمهورية مولدوفا

  ٠,٢٧٢٠  جنوب أفريقيا
  ٠,٠٠٦٠  جنوب السودان

  ٠,٠٠٨٠  جورجيا
  ٠,٠٠١٠  جيبوتي
  ٠,٥٥٤٠  الدانمرك

  ٠,٠١٦٠  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  ٠,٠٠١٠  دومينيكا

  ٠,٠٠١٠  كابو فيردي
  ٠,٠٠٣٠  رواندا

  ٠,١٩٨٠  رومانيا
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  الدول األعضاء 
 المنتسبةوالدول األعضاء 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠٢١-٢٠٢٠الصحة العالمية للفترة 

٪  
  ٠,٠٠٩٠  زامبيا

 ٠,٠٠٥٠  زمبابوي
  ٠,٠٠١٠  ساموا

  ٠,٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي
  ٠,٠٠٢٠  سان مارينو

  ٠,٠٠١٠  سانت فنسنت وغرينادين
  ٠,٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس

  ٠,٠٠١٠  سانت لوسيا
  ٠,٠٤٤٠  سري النكا
  ٠,٠١٢٠  السلفادور
  ٠,١٥٣٠  سلوفاكيا
  ٠,٠٧٦٠  سلوفينيا
  ٠,٤٨٥٠  سنغافورة
  ٠,٠٠٧٠  السنغال
  ٠,٠١٠٠  السودان
  ٠,٠٠٥٠  سورينام
  ٠,٩٠٦١  السويد
  ١,١٥١١  سويسرا

  ٠,٠٠١٠  سيراليون
  ٠,٠٠٢٠  سيشيل
  ٠,٤٠٧٠  شيلي
  ٠,٠٢٨٠  صربيا

  ٠,٠٠١٠  الصومال
  ١٢,٠٠٥٨  الصين

  ٠,٠٠٤٠  طاجيكستان
  ٠,١٢٩٠  العراق
  ٠,١١٥٠  ُعمان
  ٠,٠١٥٠  غابون
  ٠,٠٠١٠  غامبيا
  ٠,٠١٥٠ غانا

  ٠,٠٠١٠  غرينادا
  ٠,٠٣٦٠  غواتيماال

  ٠,٠٠٢٠  غيانا
  ٠,٠٠٣٠  غينيا

  ٠,٠٠١٠  بيساو –غينيا 
  ٠,٠١٦٠  غينيا االستوائية

  ٠,٠٠١٠  فانواتو
  ٤,٤٢٧٣  فرنسا
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  الدول األعضاء 
 المنتسبةوالدول األعضاء 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠٢١-٢٠٢٠الصحة العالمية للفترة 

٪  
  ٠,٢٠٥٠  الفلبين
  ٠,٤٢١٠  فنلندا
  ٠,٠٠٣٠  فيجي

  ٠,٠٧٧٠  فييت نام
  ٠,٠٣٦٠  قبرص
  ٠,٢٨٢٠  قطر

  ٠,٠٠٢٠  قيرغيزستان
  ٠,١٧٨٠  كازاخستان
  ٠,٠١٣٠  الكاميرون

  ٠,٠٧٧٠  كرواتيا
  ٠,٠٠٦٠  كمبوديا

  ٢,٧٣٤٢  كندا
  ٠,٠٨٠٠  كوبا

  ٠,٠١٣٠  كوت ديفوار
  ٠,٠٦٢٠  كوستاريكا
  ٠,٢٨٨٠  كولومبيا
  ٠,٠٠٦٠  الكونغو
  ٠,٢٥٢٠  الكويت

  ٠,٠٠١٠  كيريباتي
  ٠,٠٢٤٠  كينيا
  ٠,٠٤٧٠  التفيا
  ٠,٠٤٧٠  لبنان

  ٠,٠٦٧٠  لكسمبرغ
  ٠,٠٣٠٠  ليبيا

  ٠,٠٠١٠  ليبريا
  ٠,٠٧١٠  ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠  ليسوتو
  ٠,٠١٧٠  مالطة
  ٠,٠٠٤٠  مالي

  ٠,٣٤١٠  ماليزيا
  ٠,٠٠٤٠  مدغشقر

  ٠,١٨٦٠  مصر
  ٠,٠٥٥٠  المغرب

  ١,٢٩٢١  المكسيك
  ٠,٠٠٢٠  مالوي
  ٠,٠٠٤٠  ملديف

  ١,١٧٢١  المملكة العربية السعودية
  ٤,٥٦٧٣  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
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  الدول األعضاء 
 المنتسبةوالدول األعضاء 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠٢١-٢٠٢٠الصحة العالمية للفترة 

٪  
  ٠,٠٠٥٠  منغوليا

  ٠,٠٠٢٠  موريتانيا
  ٠,٠١١٠  موريشيوس
  ٠,٠٠٤٠  موزامبيق
  ٠,٠١١٠  موناكو
  ٠,٠١٠٠  ميانمار
  ٠,٠٠٩٠  ناميبيا
  ٠,٠٠١٠  ناورو

  ٠,٧٥٤٠  النرويج
  ٠,٦٧٧٠  النمسا
  ٠,٠٠٧٠  نيبال

  ٠,٠٠٢٠  النيجر
  ٠,٢٥٠٠  نيجيريا

  ٠,٠٠٥٠  نيكاراغوا
  ٠,٢٩١٠  نيوزيلندا

  ٠,٠٠١٠  نيووي (ليست عضوًا في األمم المتحدة)
  ٠,٠٠٣٠  هايتي
  ٠,٨٣٤١  الهند

  ٠,٠٠٩٠  هندوراس
  ٠,٢٠٦٠  هنغاريا
  ١,٣٥٦١  هولندا

  ٢٢,٠٠٠٠  الواليات المتحدة األمريكية
  ٠,٠٠١٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ٨,٥٦٤٥  اليابان
  ٠,٠١٠٠  اليمن

  ٠,٣٦٦٠  اليونان
  ١٠٠‚٠٠٠٠  المجموع

  
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨، السابعةالجلسة العامة 
  ٧المحاضر الحرفية/  /٧٢ج
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