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  ٢٠٠٧-٢٠٠٦االشتراكات المقدرة للفترة   ٨ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ٢٠٠٧،١-٢٠٠٦االشتراكات المقدرة للفترة : وقد نظر في التقرير الخاص باالشتراكات المقدرة  
  

  :لصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالي جمعية ايوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  وقد نظرت في تقرير المدير العام،  
  

 على النحـو المبـين      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ جدول تقدير االشتراكات للدول األعضاء للثنائية        تعتمد  
  :أدناه

  
  الدول األعضاء

  والدول األعضاء المنتسبة
دول منظمة الصحة ج

لفترة العالمية ل
٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٪  

  ١,١٠٠٠٠ االتحاد الروسي
  ٠,٠٠٤٠٠ إثيوبيا

  ٠,٠٠٥٠٠ آذربيجان
  ٠,٩٥٦٠٠ األرجنتين
  ٠,٠١١٠٠ األردن
  ٠,٠٠٢٠٠ أرمينيا
  ٠,٠٠١٠٠ إريتريا
  ٢,٥٢٠٠٠ أسبانيا
  ١,٥٩٢٠٠ أستراليا
  ٠,٠١٢٠٠ إستونيا
  ٠,٤٦٧٠٠ إسرائيل
  ٠,٠٠٢٠٠ أفغانستان

  ٠,٠١٩٠٠ كوادورإ
  ٠,٠٠٥٠٠ ألبانيا
  ٨,٦٦٢٣٠ ألمانيا

  ٠,٢٣٥٠٠ اإلمارات العربية المتحدة
  ٠,٠٠٣٠٠ أنتيغوا وبربودا

  ٠,٠٠٥٠٠ أندورا
  ٠,١٤٢٠٠ إندونيسيا
  ٠,٠٠١٠٠ أنغوال

  ٠,٠٤٨٠٠ أوروغواي

                                                           
 .١١٥/١٧م تالوثيقة    ١
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

دول منظمة الصحة ج
لفترة العالمية ل
٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٪  

  ٠,٠١٤٠٠ أوزبكستان
  ٠,٠٠٦٠٠ أوغندا
  ٠,٠٣٩٠٠ أوكرانيا
  ٠,٣٥٠٠٠ أيرلندا

  ٠,٠٣٤٠٠ سلنداأي
  ٤,٨٨٥١٠ إيطاليا

  ٠,٠٠٣٠٠ بابوا غينيا الجديدة
  ٠,٠١٢٠٠ باراغواي
  ٠,٠٥٥٠٠ باكستان
  ٠,٠٠١٠٠ باالو

  ٠,٠٣٠٠٠ البحرين
  ١,٥٢٣٠٠ البرازيل
  ٠,٠١٠٠٠ بربادوس
  ٠,٤٧٠٠٠ البرتغال

  ٠,٠٣٤٠٠ بروني دار السالم
  ١,٠٦٩٠٠ بلجيكا
  ٠,٠١٧٠٠ بلغاريا
  ٠,٠٠١٠٠ بليز
  ٠,٠١٠٠٠ غالديشبن

  ٠,٠١٩٠٠ بنما
  ٠,٠٠٢٠٠ بنن

  ٠,٠٠١٠٠ بوتان
  ٠,٠١٢٠٠ بوتسوانا

  ٠,٠٠١٠٠ بورتوريكو
  ٠,٠٠٢٠٠ بوركينا فاصو

  ٠,٠٠١٠٠ بوروندي
  ٠,٠٠٣٠٠ البوسنة والهرسك

  ٠,٤٦١٠٠ بولندا
  ٠,٠٠٩٠٠ بوليفيا
  ٠,٠٩٢٠٠ بيرو

  ٠,٠١٨٠٠ بيالروس
  ٠,٢٠٩٠٠ تايلند

  ٠,٠٠٥٠٠ تركمانستان
  ٠,٣٧٢٠٠ تركيا

  ٠,٠٢٢٠٠ ترينيداد وتوباغو
  ٠,٠٠١٠٠ تشاد
  ٠,٠٠١٠٠ توغو
  ٠,٠٠١٠٠ توفالو
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

دول منظمة الصحة ج
لفترة العالمية ل
٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٪  

  ٠,٠٠١٠٠ توكيالو
  ٠,٠٣٢٠٠ تونس
  ٠,٠٠١٠٠ تونغا
  ٠,٠٠١٠٠  لستي-تيمور
  ٠,٠٠٨٠٠ جامايكا
  ٠,٠٧٦٠٠ الجزائر

  ٠,٠١٣٠٠ جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠٠ جزر سليمان
  ٠,٠٠١٠٠ جزر القمر
  ٠,٠٠١٠٠ جزر كوك

  ٠,٠٠١٠٠ جزر مارشال
  ٠,١٣٢٠٠ الجماهيرية العربية الليبية
  ٠,٠٠١٠٠ جهورية أفريقيا الوسطى
  ٠,١٥٧٠٠ جمهورية إيران اإلسالمية

  ٠,١٨٣٠٠ الجمهورية التشيكية
  ٠,٠٠٦٠٠ جمهورية تنزانيا المتحدة
  ٠,٠٣٥٠٠ الجمهورية الدومينيكية

  ٠,٠٣٨٠٠ الجمهورية العربية السورية
  ٠,٠٠٣٠٠ جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ١,٧٩٦٠٠ جمهورية كوريا 
  ٠,٠١٠٠٠ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠١٠٠ جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠,٠٠٦٠٠ جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٠,٠٠١٠٠ جمهورية مولدوفا

  ٠,٢٩٢٠٠ جنوب أفريقيا
  ٠,٠٠٣٠٠ جورجيا

  ٠,٠٠١٠٠ يبوتيج
  ٠,٧١٨٠٠ الدانمرك
  ٠,٠٠١٠٠ دومينيكا

  ٠,٠٠١٠٠ الرأس األخضر
  ٠,٠٠١٠٠ رواندا
  ٠,٠٦٠٠٠ رومانيا
  ٠,٠٠٢٠٠ زامبيا

  ٠,٠٠٧٠٠ زمبابوي
  ٠,٠٠١٠٠ ساموا

  ٠,٠٠١٠٠ سانت فنسنت وغرينادين
  ٠,٠٠١٠٠ سانت كيتس ونيفيس

  ٠,٠٠٢٠٠ سانت لوسيا
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

دول منظمة الصحة ج
لفترة العالمية ل
٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٪  

  ٠,٠٠١٠٠ سان تومي وبرينسيبي
  ٠,٠٠٣٠٠ سان مارينو
  ٠,٠١٧٠٠ سري النكا
  ٠,٠٢٢٠٠ السلفادور
  ٠,٠٥١٠٠ سلوفاكيا
  ٠,٠٨٢٠٠ سلوفينيا
  ٠,٣٨٨٠٠ سنغافورة
  ٠,٠٠٥٠٠ السنغال
  ٠,٠٠٢٠٠ سوازيلند
  ٠,٠٠٨٠٠ السودان
  ٠,٠٠١٠٠ سورينام
  ٠,٩٩٨٠٠ السويد
  ١,١٩٧٠٠ سويسرا
  ٠,٠٠١٠٠ سيراليون
  ٠,٠٠٢٠٠ سيشيل
  ٠,٢٢٣٠٠ شيلي

  ٠,٠١٩٠٠ صربيا والجبل األسود
  ٠,٠٠١٠٠ الصومال
  ٢,٠٥٣٠٠ الصين

  ٠,٠٠١٠٠ طاجيكستان
  ٠,٠١٦٠٠ العراق

٠,٠٧٠٠٠ مانع  
  ٠,٠٠٩٠٠ غابون
  ٠,٠٠١٠٠ غامبيا
  ٠,٠٠٤٠٠ غانا

  ٠,٠٠١٠٠ غرينادا
  ٠,٠٣٠٠٠ غواتيماال

  ٠,٠٠١٠٠ غيانا
  ٠,٠٠٣٠٠ غينيا

  ٠,٠٠٢٠٠ غينيا االستوائية
  ٠,٠٠١٠٠  بيساو-نيا غي

  ٠,٠٠١٠٠ فانواتو
  ٦,٠٣٠١٠ فرنسا
  ٠,٠٩٥٠٠ الفلبين
  ٠,١٧١٠٠ فنزويال
  ٠,٥٣٣٠٠ فنلندا
  ٠,٠٠٤٠٠ فيجي

  ٠,٠٢١٠٠ فييت نام
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

دول منظمة الصحة ج
لفترة العالمية ل
٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٪  

  ٠,٠٣٩٠٠ قبرص
  ٠,٠٦٤٠٠ قطر

  ٠,٠٠١٠٠ قيرغيزستان
  ٠,٠٢٥٠٠ كازاخستان
  ٠,٠٠٨٠٠ الكاميرون
  ٠,٠٣٧٠٠ كرواتيا
  ٠,٠٠٢٠٠ كمبوديا

  ٢,٨١٣٠٠ داكن
  ٠,٠٤٣٠٠ كوبا

  ٠,٠١٠٠٠ كوت ديفوار
  ٠,٠٣٠٠٠ كوستاريكا
  ٠,١٥٥٠٠ كولومبيا
  ٠,٠٠١٠٠ الكونغو
  ٠,١٦٢٠٠ الكويت
  ٠,٠٠١٠٠ كيريباتي

  ٠,٠٠٩٠٠ كينيا
  ٠,٠١٥٠٠ التفيا
  ٠,٠٢٤٠٠ لبنان

  ٠,٠٧٧٠٠ لكسمبرغ
  ٠,٠٠١٠٠ ليبيريا
  ٠,٠٢٤٠٠ ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠٠ ليسوتو
  ٠,٠١٤٠٠ مالطة
  ٠,٠٠٢٠٠ مالي

  ٠,٢٠٣٠٠ ماليزيا
  ٠,٠٠٣٠٠ مدغشقر
  ٠,١٢٠٠٠ مصر

  ٠,٠٤٧٠٠ المغرب
  ١,٨٨٣٠٠ المكسيك
  ٠,٠٠١٠٠ مالوي
  ٠,٠٠١٠٠ ملديف

  ٠,٧١٣٠٠ المملكة العربية السعودية
  ٦,١٢٧٢٠ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٠,٠٠١٠٠ منغوليا
  ٠,٠٠١٠٠ موريتانيا

  ٠,٠١١٠٠ موريشيوس
  ٠,٠٠١٠٠ موزامبيق
  ٠,٠٠٣٠٠ موناكو
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

دول منظمة الصحة ج
لفترة العالمية ل
٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٪  

  ٠,٠١٠٠٠ ميانمار
  ٠,٠٠٦٠٠ ناميبيا
  ٠,٠٠١٠٠ ناورو
  ٠,٦٧٩٠٠ النرويج
  ٠,٨٥٩٠٠ النمسا
  ٠,٠٠٤٠٠ نيبال
  ٠,٠٠١٠٠ النيجر
  ٠,٠٤٢٠٠ نيجيريا

  ٠,٠٠١٠٠ نيكاراغوا
  ٠,٢٢١٠٠ نيوزيلندا
  ٠,٠٠١٠٠ نيووي
  ٠,٠٠٣٠٠ هايتي

  ٠,٤٢١٠٠ هندال
  ٠,٠٠٥٠٠ هندوراس
  ٠,١٢٦٠٠ هنغاريا
  ١,٦٩٠٠٠ هولندا

  ٢٢,٠٠٠٠٠ الواليات المتحدة األمريكية
  ٠,٠٠١٠٠ واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ١٩,٤٦٨٣٠ اليابان
  ٠,٠٠٦٠٠ اليمن
  ٠,٥٣٠٠٠ اليونان

  ١٠٠,٠٠٠٠٠ المجموع            
  

  )٢٠٠٥ يناير/  كانون الثاني٢٤الجلسة الحادية عشرة، (  
  
  




