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  الدول ذلك في بما المقدرة، االشتراكات تحصيل حالة  

  يبرر حد إلى اشتراكاتها سداد في المتأخرة األعضاء
  الدستور من ٧ المادة أحكام تطبيق

  
  

  التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير
  والستين الثامنة العالمية الصحة جمعية إلى

  
  
 األعضـــاء الـــدول ذلـــك فـــي بمـــا المقـــدرة، االشـــتراكات تحصـــيل نظـــرت اللجنـــة فـــي التقريـــر الخـــاص بحالـــة -١

 ١.الدستور من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها سداد في المتأخرة
  
، لــذا ٦٨/٣٩دولــة عضــوًا ســددت مبــالغ بعــد نشــر الوثيقــة ج ١٢وقــدمت األمانــة تحــديثًا للمعلومــات عــن  -٢

وجمهوريــة أفغانســتان وبــنغالديش وبربــادوس ، وهــذه الــدول هــي: ٧ينبغــي أال تظــل خاضــعة لتطبيــق أحكــام المــادة 
العــراق وجــزر مارشــال والجبــل األســود وناميبيــا ونــاورو ونيــووي وجمهوريــة مقدونيــة اليوغوســالفية إيــران اإلســالمية و 
مــن الدســتور فــي مشــروع  ٧ وينبغــي بنــاًء علــى ذلــك تعــديل الفقــرات المعنيــة فيمــا يتعلــق بالمــادة الســابقة وفــانواتو. 

 .٦٨/٣٩القرار المقترح في الوثيقة ج
 
األمانـة الـدول األعضـاء علـى قيامهـا فــي الوقـت المناسـب بسـداد االشـتراكات المقـدرة التـي يحــين  وشـكرت  -٣

 كانون الثاني/ يناير من كل عام.  ١أجل استحقاقها في 
  

 الصحة جمعية إلى المقدمة التوصية
 
 مشـرع والسـتون الثامنـة العالميـة الصـحة جمعيـة تعتمـد بـأن التنفيـذي، المجلس عن بالنيابة اللجنة، أوصت -٤

 المعدل التالي: القرار
  

 ،جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون
  

حالـة تحصـيل االشـتراكات المقـدرة بمـا فـي ذلـك الـدول األعضـاء الخـاص بتقريـر البعد النظر فـي 
من الدستور والترتيبات الخاصـة لتسـوية  ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  ١المتأخرات؛
  

ـــة  ـــاح جمعيـــة الصـــحة العالمي ـــه عنـــد افتت والســـتين كانـــت حقـــوق التصـــويت  الثامنـــةوٕاذ تالحـــظ أن
موقوفــة، وأن هــذا  وأوكرانيــا بيســاو والصــومال –الخاصــة بجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وجــزر القمــر وغينيــا 
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اليـــة أو جمعيـــات أثنـــاء جمعيـــة الصـــحة الح يهـــاتخفـــض المتـــأخرات المســـتحقة عل إلـــى أنالوقـــف سيســـتمر 
  ؛من الدستور ٧المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة إلى مستوًى أقل من الصحة المقبلة 

  
 العالميــة وٕاذ تالحــظ أن حقــوق التصــويت الخاصــة بجنــوب الســودان أوقفــت أثنــاء جمعيــة الصــحة

وأن ذلـــك الوقـــف  الســـابعة والســـتين، اعتبـــارًا مـــن موعـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتين،
 أو الحاليـة الصـحة جمعيـة أثنـاء على الدولة العضو المعنية المستحقة المتأخرات تخفض سيستمر إلى أن

  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر الذي المبلغ من أقل مستوىً  إلى المقبلة الصحة جمعيات
  

 وهــــايتي وغينيــــا والكــــاميرون األخضــــر الــــرأسو  وبربــــادوس بــــنغالديشأفغانســــتان و وٕاذ تالحـــظ أن 
 يو ونيــو  ونــاورو وناميبيــا األســود والجبــل مارشــال وجــزر وقيرغيزســتان والعــراق اإلســالمية إيــران وجمهوريــة
عند كانت متأخرة،  واليمن، وفانواتو لشتي -وتيمور السابقة اليوغوسالفية ةمقدوني وجمهورية لوسيا وسانت

أن تنظــر جمعيــة  إلــى حــد يلــزم معــهوالســتين، فــي ســداد اشــتراكاتها  الثامنــةافتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة 
 الخاصــة بتلــكتصــويت الوقــف امتيــازات  ينبغــي أم المــن الدســتور، فيمــا إذا كــان  ٧الصــحة، وفقــًا للمــادة 

والسـتين،  الثامنـةعند افتتاح جمعية الصحة العالميـة  قيرغيزستانبو  والعراق بأفغانستانيتعلق  فيما البلدان،
عنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة دول  ٧ ســـبع عشـــرة دولـــةعـــددها ا يتعلـــق ببقيـــة الـــدول األعضـــاء البـــالغ وفيمـــ

  والستين، التاسعةالعالمية 
  

 تقرر ما يلي:
  

 وبربـادوس بـنغالديش ، إذا كانـت٧-٤١ج ص عأنه وفقًا لبيان المبادئ الـوارد فـي القـرار   )١(
 والجبــل مارشــال وجــزر اإلســالمية إيــران وجمهوريــة وهــايتي وغينيــا والكــاميرون األخضــر الــرأسو 

 -وتيمـور السـابقة اليوغوسـالفية ةمقدونيـ وجمهوريـة لوسـيا وسـانت يو ونيو  وناورو وناميبيا األسود
فــي  ،والســتين التاســعةعنــد افتتـاح جمعيــة الصــحة العالميــة ، تــزال متــأخرةال والــيمن وفــانواتو لشـتي

امتيـــازات التصـــويت  مـــن الدســـتور، فـــإن ٧ســـداد اشـــتراكاتها إلـــى حـــد يبـــرر تطبيـــق أحكـــام المـــادة 
 راتللقــــرا للقــــرار وفقــــاً أنــــه إليــــه؛ و  ســــوف توقــــف اعتبــــارًا مــــن تــــاريخ االفتتــــاح المشــــار  الخاصــــة بهــــا

، قيرغيزســتانو والعــراق أفغانســتان ذا كانــت ، إ٨-٦١ج ص ع  و ٩-٥٨ ج ص عو ٦-٥٩ع  ص  ج
فــــي ســــداد  ،والســــتين الثامنــــةعنــــد افتتــــاح جمعيــــة الصــــحة العالميــــة ة، متــــأخر  زالتــــال ،بالترتيــــب

  ؛فستوقف امتيازات التصويت الخاصة بها تلقائياً  ،التي أعيدت جدولتهااشتراكاتها 
  

) أعــاله سيســتمر خــالل ١بيانــه فــي الفقــرة (علــى النحــو الــوارد أن أي وقــف يــتم تطبيقــه   )٢(
 يتم خفـض متـأخرات إلى أنوالستين وجمعيات الصحة الالحقة،  التاسعةمية جمعية الصحة العال

 إيـــران وجمهوريــة وهــايتي وغينيـــا والكــاميرون األخضــر الـــرأسو  وبربــادوس بــنغالديشأفغانســتان و 
 وســانت يو ونيــو  ونــاورو وناميبيــا األســود والجبــل مارشــال وجــزر وقيرغيزســتان والعــراق اإلســالمية

إلـى مسـتوًى أقـل  والـيمن وفـانواتو لشـتي -وتيمـور السـابقة اليوغوسـالفية ةمقدونيـ وجمهوريـة لوسـيا
  من الدستور؛ ٧المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة من 

  
دولــة عضــو فــي أن تطلــب اســتعادة امتيــازات التصــويت  ةأال يخــّل هــذا القــرار بحــق أيــ  )٣(

  من الدستور. ٧الخاصة بها وفقًا للمادة 
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