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  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،
  

حالـــة تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء التقريـــر عـــن بعـــد النظـــر فـــي   
والترتيبات الخاصـة لتسـوية من الدستور  ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  ١المتأخرات؛
  

 الخاصـة التصـويت حقـوق كانـت والسـتين السادسـة العالميـة الصـحة جمعية افتتاح عند أنه تالحظ وٕاذ  
 سيسـتمر الوقـف هـذا وأن موقوفـة، والصـومال بيسـاو – وغينيـا وغرينـادا القمـر وجـزر الوسـطى أفريقيـا بجمهوريـة

 الصـحة جمعيـات أو الحاليـة الصـحة جمعيـة أثنـاء المعنيـة الـدول علـى المسـتحقة تراالمتـأخ تخفـض أن إلـى
  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر الذي الحد من أقل مستوى إلى المقبلة،

  
 الصـحة جمعيـة أثنـاء وقفهـا تـم قـد والسـودان ببـنغالديش الخاصـة التصـويت حقـوق أن تالحـظ وٕاذ  
 فـي سيسـتمر الوقـف ذلـك وأن والسـتين السادسـة العالميـة الصـحة جمعية من اً اعتبار  والستين، الخامسة العالمية

 أقـل مسـتوىً  إلى الدولتين تامتأخر  خفض يتم أن إلى المقبلة الصحة وجمعيات الحالية العالمية الصحة جمعية

  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر الذي الحد من
  

 وجيبـوتي، ديفوار، وكوت والكاميرون، والهرسك، والبوسنة وبربودا، وأنتيغوا أفغانستان، أن تالحظ وٕاذ  
 وسـوازيلند، ،ليونراوسـي والنيجـر، مارشال، وجزر ومالوي،وقيرغيزستان،  واألردن، اإلسالمية، رانإي وجمهورية
 مـن كاتهاااشـتر  سـداد فـي والسـتين، السادسة العالمية الصحة جمعية افتتاح عند متأخرة، كانت فانواتوو  وتوفالو،

 تاز اامتيـ وقـف ال أم سـيتم كـان إذا فيمـا الدسـتور، مـن ٧ للمـادة وفقـاً  الصـحة، جمعيـة تنظـر أن معـه الضـروري
 السادسـة العالميـة الصـحة جمعيـة افتتـاح عنـد وقيرغيزسـتان، بأفغانسـتان يتعلـق فيمـا البلـدان، تلـك تصـويت
 العالميـة الصـحة جمعيـة افتتـاح عنـد دول ثمـاني عـددها البـالغ األعضـاء الـدول ببقيـة يتعلـق وفيمـا والسـتين،
  والستين، السابعة

  
  تقرر ما يلي:

  
 وبربـودا، أنتيغـوا كانـت إذا فإنـه، ٧-٤١ع ص ج رار قـال فـي الـوارد المبـادئ لبيـان وفقـاً  أنـه  )١(

 اإلســـالمية، ناإيـــر  وجمهوريـــة وجيبـــوتي، ديفـــوار، وكـــوت والكـــاميرون، والهرســـك، والبوســـنة
 تــزال ال وفــانواتو وتوفــالو، وســوازيلند، ،ليونار يوســ والنيجــر، مارشــال، وجــزر ومــالوي، واألردن،
 يبـرر حـد إلـى والسـتين السـابعة العالميـة الصـحة جمعيـة افتتـاح عنـد اكاتهار اشـت سـداد فـي متـأخرة
 مـن اً اعتبـار  توقـف سـوف بهـا الخاصـة التصـويت تاز اامتيـ فـإن الدسـتور، مـن ٧ المـادة أحكـام تطبيـق
 كانــت إذا فإنــه ٨-٦١ع ص جوالقــرار  ٦-٥٩ع ص ج قــرارلل ووفقــاً  ؛إليــه المشــار االفتتــاح تــاريخ

 جـدولتها، أعيـدت التـي اكاتهما،ر اشـت سـداد في متأخرتين الناز ت ال بالترتيب، وقيرغيزستان، أفغانستان
 بهمـا الخاصـة التصـويت تزاامتيـا فسـتوقف والسـتين السادسـة العالميـة الصـحة جمعيـة افتتـاح عنـد

  ؛تلقائياً 
  
  
  

                                                           
  .٦٦/٣٠الوثيقة ج    ١
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 خـالل سيسـتمر أعـاله) ١( الفقـرة فـي بيانـه ورد كمـا تطبيقـه يـتم القبيـل هـذا مـن وقـف أي أن  )٢(
 تار خمتـأ خفـض يـتم حتـى الالحقـة، الصـحة وجمعيـات والسـتين السـابعة العالميـة الصـحة جمعيـة

 وجمهوريـة وجيبـوتي، ديفـوار، وكـوت والكـاميرون، والهرسـك، والبوسـنة وبربـودا، وأنتيغـوا أفغانسـتان،

 وسـوازيلند، ،اليونر وسـي والنيجـر، مارشـال، وجـزر ومـالوي،وقيرغيزستان،  واألردن، اإلسالمية، إيران
  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر الذي الحد من أقل مستوى إلى وفانواتو وتوفالو،

  
 الخاصـة التصـويت تاامتيـاز  اسـتعادة تطلـب أن فـي عضـو دولة أي بحق رارالق هذا يخلّ  أال  )٣(

  .الدستور من ٧ للمادة وفقاً  بها
  
والمتعلـــق  ٦٦/٤٥بـــأن تعتمـــد جمعيـــة الصـــحة مشـــروع القـــرار الـــوارد فـــي الوثيقـــة جوأوصـــت اللجنـــة أيضـــًا   -٥

  بالترتيبات الخاصة لتسوية متأخرات طاجيكستان.
  
  
  

=     =     =  


