
  ١٣٦/٣٧م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ تشرين األول/ أكتوبر ٣١  بعد المائة الثالثونو  السادسةالدورة 
    EB136/37  من جدول األعمال المؤقت ٢-١٢البند 

  
  
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات للفترة 
  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  
  .٢٠١٧-٢٠١٦ المالية للفترة المقترح االشتراكات تقدير جدول بيان الوثيقة هذه في يرد  -١
  
 كــانون فــي المعتمــد المقــررة األنصــبة جــدول هــو الصــدد هــذا فــي المتحــدة األمــم لــدى متــاح جــدول وأحــدث  - ٢

 الصــحة منظمــة بــه اســتعانت الــذي الجــدول وهــو ٢٠١٥،١-٢٠١٣ الماليــة الفتــرة ليغطــي ٢٠١٢ ديســمبر /األول
 منظمـــة تســـتخدم أن قتـــرحيُ  ثـــم ومـــن ٢٠١٥.٢-٢٠١٤ للفتـــرة بهـــا الخـــاص االشـــتراكات تقـــدير جـــدول فـــي العالميـــة
 الالزمـة التعـديالت إجـراء مـع الـذكر آنـف المتحـدة األمـم جـدول ،٢٠١٧-٢٠١٦ الماليـة الفتـرة فـي العالمية الصحة
 يختلـف ال أنـه والواقـع. المعتـادة للممارسـة وفقـاً  المتحـدة واألمـم العالميـة الصحة منظمة بين العضوية لفروق مراعاة
  .العالمية الصحة منظمة في حالياً  به المعمول الجدول عن
  
 جــرت لمــا ووفقــاً  ،مَحــّدثاً  جــدوالً  ٢٠١٥ ديســمبر /األول كــانون فــي المتحــدة األمــم تتــيح أن المتوقــع ومــن  -٣

 ذلك تطبيق ٢٠١٦ عام في تقترح أن والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية تود قد السابق، في الممارسة عليه
  .٢٠١٧-٢٠١٦ الثنائية من الثانية السنة أي ٢٠١٧ سنة بالنسبة إلى المحدث الجدول

  
  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء

  
  :التالي القرار مشروع في ينظر أن إلى مدعو التنفيذي المجلس  -٤
  

  ،التنفيذي المجلس  
  

  ٢٠١٧،٣-٢٠١٦ للفترة االشتراكات تقدير بجدول الخاص التقرير في نظر وقد  
  

  :التالي القرار باعتماد والستين الثامنة العالمية الصحة جمعية يوصي  
  

  والستين، الثامنة العالمية الصحة جمعية  
  

  العامة، المديرة تقرير في نظرت وقد  
  

    :أدناه المبين ٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائية األعضاء الدول اشتراكات تقدير جدول تعتمد  
                                                           

  .٦٧/٢٣٨قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١
  .١٥-٦٦ج ص ع القرار   ٢
  .١٣٦/٣٧م تالوثيقة     ٣
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦لفترة لالعالمية 
٪  

 ٢,٤٣٨٢ تحاد الروسياال    

 ٠,٠١٠٠  إثيوبيا

 ٠,٠٤٠٠ أذربيجان

 ٠,٤٣٢٠ األرجنتين

 ٠,٠٢٢٠ األردن

 ٠,٠٠٧٠ أرمينيا

 ٠,٠٠١٠ إريتريا

 ٢,٩٧٣٢ سبانياأ

 ٢,٠٧٤١ أستراليا

 ٠,٠٤٠٠ إستونيا

 ٠,٣٩٦٠ إسرائيل

 ٠,٠٠٥٠ أفغانستان

 ٠,٠٤٤٠ إكوادور

 ٠,٠١٠٠ ألبانيا

 ٧,١٤١٦ ألمانيا

 ٠,٥٩٥٠ اإلمارات العربية المتحدة

 ٠,٠٠٢٠ وبربودا أنتيغوا

 ٠,٠٠٨٠ أندورا

 ٠,٣٤٦٠ إندونيسيا

 ٠,٠١٠٠ أنغوال

 ٠,٠٥٢٠ أوروغواي

 ٠,٠١٥٠ أوزبكستان

 ٠,٠٠٦٠ أوغندا

 ٠,٠٩٩٠ أوكرانيا

 ٠,٤١٨٠ أيرلندا

 ٠,٠٢٧٠ أيسلندا

 ٤,٤٤٨٣ إيطاليا

 ٠,٠٠٤٠ بابوا غينيا الجديدة

 ٠,٠١٠٠ باراغواي

 ٠,٠٨٥٠ باكستان

 ٠,٠٠١٠ باالو

 ٠,٠٣٩٠ البحرين

 ٢,٩٣٤٢ البرازيل

 ٠,٠٠٨٠ بربادوس
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦لفترة لالعالمية 
٪  

 ٠,٤٧٤٠ البرتغال    

 ٠,٠٢٦٠ بروني دار السالم

 ٠,٩٩٨١ بلجيكا

 ٠,٠٤٧٠ بلغاريا

 ٠,٠٠١٠ بليز

 ٠,٠١٠٠ بنغالديش

 ٠,٠٢٦٠ بنما

 ٠,٠٠٣٠ بنن

 ٠,٠٠١٠ بوتان

 ٠,٠١٧٠ بوتسوانا

 ٠,٠٠١٠ بورتوريكو

 ٠,٠٠٣٠ وصبوركينا فا

 ٠,٠٠١٠ بوروندي

 ٠,٠١٧٠ والهرسك البوسنة

 ٠,٩٢١١ بولندا

 ٠,١١٧٠ بيرو

 ٠,٠٥٦٠ بيالروس

 ٠,٢٣٩٠ تايلند

 ٠,٠١٩٠ تركمانستان

 ١,٣٢٨١ تركيا

 ٠,٠٤٤٠ ترينيداد وتوباغو

 ٠,٠٠٢٠ تشاد

 ٠,٠٠١٠ توغو

 ٠,٠٠١٠ توفالو

 ٠,٠٠١٠  توكيالو

 ٠,٠٣٦٠ تونس

 ٠,٠٠١٠ تونغا

 ٠,٠٠٢٠ شتيل - تيمور

 ٠,٠١١٠ جامايكا

 ٠,٠٠٥٠ الجبل األسود

 ٠,١٣٧٠ الجزائر

 ٠,٠١٧٠ جزر البهاما

 ٠,٠٠١٠ جزر القمر

 ٠,٠٠١٠ جزر سليمان
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦لفترة لالعالمية 
٪  

 ٠,٠٠١٠ جزر كوك    

 ٠,٠٠١٠ مارشال جزر

 ٠,٠٠١٠ أفريقيا الوسطى جمهورية

 ٠,٣٨٦٠ الجمهورية التشيكية

 ٠,٠٤٥٠ الجمهورية الدومينيكية

 ٠,٠٣٦٠ الجمهورية العربية السورية

 ٠,٠٠٣٠ جمهورية الكونغو الديمقراطية

 ٠,٣٥٦٠ جمهورية إيران اإلسالمية

 ٠,٠٠٩٠ جمهورية تنـزانيا المتحدة

 ٠,٦٢٧٠ ةالبوليفاري فنـزويالجمهورية 

 ١,٩٩٤١ كوريا جمهورية

 ٠,٠٠٦٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 ٠,٠٠٢٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 ٠,٠٠٨٠ اليوغوسالفية السابقة ةجمهورية مقدوني

 ٠,٠٠٣٠ جمهورية مولدوفا

 ٠,٣٧٢٠ جنوب أفريقيا

 ٠,٠٠٤٠  جنوب السودان

 ٠,٠٠٧٠ جورجيا

 ٠,٠٠١٠ جيبوتي

 ٠,٦٧٥٠ الدانمرك

 ٠,٠٠٩٠ تالمتعددة القوميا بوليفيادولة 

 ٠,٠٠١٠ دومينيكا

 ٠,٠٠١٠ الرأس األخضر

 ٠,٠٠٢٠ رواندا

 ٠,٢٢٦٠ رومانيا

 ٠,٠٠٦٠ زامبيا

 ٠,٠٠٢٠ زمبابوي

 ٠,٠٠١٠ ساموا

 ٠,٠٠١٠ سان تومي وبرينسيبي

 ٠,٠٠٣٠ سان مارينو

 ٠,٠٠١٠ غرينادينو سانت فنسنت 

 ٠,٠٠١٠ سانت كيتس ونيفيس

 ٠,٠٠١٠ سانت لوسيا

 ٠,٠٢٥٠ النكا سري
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦لفترة لالعالمية 
٪  

 ٠,٠١٦٠ السلفادور    

 ٠,١٧١٠ سلوفاكيا

 ٠,١٠٠٠ سلوفينيا

 ٠,٣٨٤٠ سنغافورة

 ٠,٠٠٦٠ السنغال

 ٠,٠٠٣٠ سوازيلند

 ٠,٠١٠٠ السودان

 ٠,٠٠٤٠ سورينام

 ٠,٩٦٠١ السويد

 ١,٠٤٧١ سويسرا

 ٠,٠٠١٠ سيراليون

 ٠,٠٠١٠ سيشيل

 ٠,٣٣٤٠ شيلي

 ٠,٠٤٠٠ صربيا

 ٠,٠٠١٠ الصومال

 ٥,١٤٨٤ الصين

 ٠,٠٠٣٠ طاجيكستان

 ٠,٠٦٨٠ العراق

 ٠,١٠٢٠ عمان

 ٠,٠٢٠٠ غابون

 ٠,٠٠١٠ غامبيا

 ٠,٠١٤٠ غانا

 ٠,٠٠١٠ غرينادا

 ٠,٠٢٧٠ غواتيماال

 ٠,٠٠١٠ غيانا

 ٠,٠٠١٠ غينيا

 ٠,٠٠١٠ بيساو - غينيا

 ٠,٠١٠٠ غينيا االستوائية

 ٠,٠٠١٠ فانواتو

 ٥,٥٩٣٥ فرنسا

 ٠,١٥٤٠ الفلبين

 ٠,٥١٩٠ فنلندا

 ٠,٠٠٣٠ فيجي

 ٠,٠٤٢٠ فييت نام
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦لفترة لالعالمية 
٪  

 ٠,٠٤٧٠ قبرص    

 ٠,٢٠٩٠ قطر

 ٠,٠٠٢٠ قيرغيزستان

 ٠,١٢١٠ كازاخستان

 ٠,٠١٢٠ الكاميرون

 ٠,١٢٦٠ كرواتيا

 ٠,٠٠٤٠ كمبوديا

 ٢,٩٨٤٢ كندا

 ٠,٠٦٩٠ كوبا

 ٠,٠١١٠ ديفوار كوت

 ٠,٠٣٨٠ كوستاريكا

 ٠,٢٥٩٠ كولومبيا

 ٠,٠٠٥٠ الكونغو

 ٠,٢٧٣٠ الكويت

 ٠,٠٠١٠ تيكيريبا

 ٠,٠١٣٠ كينيا

 ٠,٠٤٧٠  التفيا

 ٠,٠٤٢٠ لبنان

 ٠,٠٨١٠ لكسمبرغ

 ٠,٠٠١٠ ريايليب

 ٠,١٤٢٠ ليبيا

 ٠,٠٧٣٠ ليتوانيا

 ٠,٠٠١٠ ليسوتو

 ٠,٠١٦٠ مالطة

 ٠,٠٠٤٠ مالي

 ٠,٢٨١٠ ماليزيا

 ٠,٠٠٣٠ مدغشقر

 ٠,١٣٤٠ مصر

 ٠,٠٦٢٠ المغرب

 ١,٨٤٢١ المكسيك

 ٠,٠٠٢٠ مالوي

 ٠,٠٠١٠ ملديف

 ٠,٨٦٤١ المملكة العربية السعودية

 ٥,١٧٩٤ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦لفترة لالعالمية 
٪  

 ٠,٠٠٣٠ منغوليا    

 ٠,٠٠٢٠ موريتانيا

 ٠,٠١٣٠ موريشيوس

 ٠,٠٠٣٠ موزامبيق

 ٠,٠١٢٠ موناكو

 ٠,٠١٠٠ ميانمار

 ٠,٠١٠٠ ناميبيا

 ٠,٠٠١٠ ناورو

 ٠,٨٥١١ النرويج

 ٠,٧٩٨١ النمسا

 ٠,٠٠٦٠ نيبال

 ٠,٠٠٢٠ النيجر

 ٠,٠٩٠٠ نيجيريا

 ٠,٠٠٣٠ نيكاراغوا

 ٠,٢٥٣٠ نيوزيلندا

 ٠,٠٠١٠ نيوي

 ٠,٠٠٣٠ هايتي

 ٠,٦٦٦٠ الهند

 ٠,٠٠٨٠ هندوراس

 ٠,٢٦٦٠ هنغاريا

 ١,٦٥٤١ هولندا

 ٢٢,٠٠٠٠ الواليات المتحدة األمريكية

 ٠,٠٠١٠ ةالموحد ميكرونيزياواليات 

 ١٠,٨٣٣٨ اليابان

 ٠,٠١٠٠ اليمن

 ٠,٦٣٨٠ اليونان

 ١٠٠,٠٠٠٠المجموع

  
  

=     =     =  


