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  ١٢٤/٢١م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠   بعد المائةالعشرون والرابعةالدورة 
  EB124/21   من جدول األعمال المؤقت ١-٦البند 

  
  
  
  

  ٢٠١١-٢٠١٠جدول تقدير االشتراكات 
  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  
 يعكس تطبيق ٢٠٠٩-٢٠٠٨ن جدوالً لتقدير االشتراكات للثنائية اعتمدت جمعية الصحة العالمية الستو  -١

  ١.آخر جدول متاح لألمم المتحدة على منظمة الصحة العالمية
  
ديسمبر / اليزال آخر جدول متاح لألمم المتحدة جدول تقدير االشتراكات المعتمد في كانون األول            و  - ٢

. ٢٠١١- ٢٠١٠م المتحدة هذا للفتـرة الماليـة         وعليه من المقترح أن تستخدم المنظمة جدول األم        ٢٠٠٦.٢
  .وهذا الجدول ال يختلف عن الجدول المستخدم من قبل منظمة الصحة العالمية في الوقت الحاضر

  
ارسة م ووفقاً للم  ٢٠٠٩ديسمبر  / ومن المتوقع أن يتاح جدول محدث لألمم المتحدة في كانون األول            - ٣

، أن تقترح تطبيق هـذا الجـدول    ٢٠١٠ والستون، في عام     الثالثةة  السابقة فقد ترغب جمعية الصحة العالمي     
  .٢٠١١- ٢٠١٠ وهو السنة الثانية من الثنائية ٢٠١١المحدث بالنسبة لعام 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
ر قد يرغب المجلس في أن يقترح أن تقرر جمعية الصحة العالمية الثانية والستون أن يكون جدول تقدي      -٤

  : كما يلي٢٠١١-٢٠١٠االشتراكات للفترة 
  
  

  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠١١-٢٠١٠  

  ١‚٢٠٠١  االتحاد الروسي
  ٠‚٠٠٣٠  إثيوبيا

  ٠‚٠٠٥٠  آذربيجان
  ٠‚٣٢٥٠  األرجنتين
  ٠‚٠١٢٠  األردن

                                                           
 .٦٠/٥ج ص ع   القرار ١
ديـسمبر  /  األول  كانون ٢١ بالصيغة التي اعتمدتها الجمعية العامة في        ٦١/٢٣٧قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة         ٢

٢٠٠٦. 
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠١١-٢٠١٠  

  ٠‚٠٠٢٠  أرمينيا
  ٠‚٠٠١٠  إريتريا
  ٢‚٩٦٨٢  أسبانيا
  ١‚٧٨٧١  أستراليا
  ٠‚٠١٦٠  إستونيا
  ٠‚٤١٩٠  إسرائيل
  ٠‚٠٠١٠ أفغانستان
  ٠‚٠٢١٠  إكوادور
  ٠‚٠٠٦٠  ألبانيا
  ٨‚٥٧٧٧  ألمانيا

  ٠‚٣٠٢٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٠‚٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠‚٠٠٨٠  أندورا
  ٠‚١٦١٠  إندونيسيا
  ٠‚٠٠٣٠  أنغوال

  ٠‚٠٢٧٠  أوروغواي
  ٠‚٠٠٨٠  أوزبكستان

  ٠‚٠٠٣٠  أوغندا
  ٠‚٠٤٥٠  أوكرانيا
  ٠‚٤٤٥٠  أيرلندا
  ٠‚٠٣٧٠  أيسلندا
  ٥‚٠٧٩٤  إيطاليا

  ٠‚٠٠٢٠  بابوا غينيا الجديدة
  ٠‚٠٠٥٠  باراغواي
  ٠‚٠٥٩٠  باكستان
  ٠‚٠٠١٠  باالو

  ٠‚٠٣٣٠  البحرين
  ٠‚٨٧٦١  البرازيل
  ٠‚٠٠٩٠  بربادوس
  ٠‚٥٢٧٠  البرتغال

  ٠‚٠٢٦٠  بروني دار السالم
  ١‚١٠٢١  بلجيكا
  ٠‚٠٢٠٠  بلغاريا
  ٠‚٠٠١٠  بليز

  ٠‚٠١٠٠  بنغالديش
  ٠‚٠٢٣٠  بنما
  ٠‚٠٠١٠  بنن
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠١١-٢٠١٠  

  ٠‚٠٠١٠  بوتان
  ٠‚٠١٤٠  بوتسوانا

  ٠‚٠٠١٠  بورتوريكو
  ٠‚٠٠٢٠  بوركينا فاصو

  ٠‚٠٠١٠  بوروندي
  ٠‚٠٠٦٠  البوسنة والهرسك

  ٠‚٥٠١٠  بولندا
  ٠‚٠٠٦٠  بوليفيا
  ٠‚٠٧٨٠  بيرو

  ٠‚٠٢٠٠  بيالروس
  ٠‚١٨٦٠  تايلند

  ٠‚٠٠٦٠  تركمانستان
  ٠‚٣٨١٠  تركيا

  ٠‚٠٢٧٠  ترينيداد وتوباغو
  ٠‚٠٠١٠  تشاد
  ٠‚٠٠١٠  توغو
  ٠‚٠٠١٠  توفالو

  ٠‚٠٠١٠  توكيالو
  ٠‚٠٣١٠  تونس
  ٠‚٠٠١٠  تونغا
  ٠‚٠٠١٠  تي لش-تيمور
  ٠‚٠١٠٠  جامايكا

  ٠‚٠٠١٠  الجبل األسود
  ٠‚٠٨٥٠  الجزائر

  ٠‚٠١٦٠  جزر البهاما
  ٠‚٠٠١٠  جزر سليمان
  ٠‚٠٠١٠  جزر القمر
  ٠‚٠٠١٠  جزر كوك

  ٠‚٠٠١٠  جزر مارشال
  ٠‚٠٦٢٠  الجماهيرية العربية الليبية
  ٠‚٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٠‚١٨٠٠  جمهورية إيران اإلسالمية

  ٠‚٢٨١٠  الجمهورية التشيكية
  ٠‚٠٠٦٠  جمهورية تنزانيا المتحدة
  ٠‚٠٢٤٠  الجمهورية الدومينيكية

  ٠‚٠١٦٠  الجمهورية العربية السورية
  ٠‚٢٠٠٠  جمهورية فنزويال البوليفارية
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠١١-٢٠١٠  

  ٠‚٠٠٣٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية
  ٢‚١٧٣٢  جمهورية كوريا

  ٠‚٠٠٧٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠‚٠٠١٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠‚٠٠٥٠  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٠‚٠٠١٠  مهورية مولدوفاج

  ٠‚٢٩٠٠  جنوب أفريقيا
  ٠‚٠٠٣٠  جورجيا
  ٠‚٠٠١٠  جيبوتي
  ٠‚٧٣٩١  الدانمرك
  ٠‚٠٠١٠  دومينيكا

  ٠‚٠٠١٠  الرأس األخضر
  ٠‚٠٠١٠  رواندا
  ٠‚٠٧٠٠  رومانيا
  ٠‚٠٠١٠  زامبيا

  ٠‚٠٠٨٠  زمبابوي
  ٠‚٠٠١٠  ساموا

  ٠‚٠٠١٠  سانت فنسنت وغرينادين
  ٠‚٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس

  ٠‚٠٠١٠  سانت لوسيا
  ٠‚٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي

  ٠‚٠٠٣٠  سان مارينو
  ٠‚٠١٦٠  سري النكا
  ٠‚٠٢٠٠  السلفادور
  ٠‚٠٦٣٠  سلوفاكيا
  ٠‚٠٩٦٠  سلوفينيا
  ٠‚٣٤٧٠  سنغافورة
  ٠‚٠٠٤٠  السنغال
  ٠‚٠٠٢٠  سوازيلند
  ٠‚٠١٠٠  السودان
  ٠‚٠٠١٠  سورينام
  ١‚٠٧١١  السويد
  ١‚٢١٦١  سويسرا
  ٠‚٠٠١٠  ونسيرالي
  ٠‚٠٠٢٠  سيشيل
  ٠‚١٦١٠  شيلي
  ٠‚٠٢١٠  صربيا
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠١١-٢٠١٠  

  ٠‚٠٠١٠  الصومال
  ٢‚٦٦٧٢  الصين

  ٠‚٠٠١٠  طاجيكستان
  ٠‚٠١٥٠  العراق
  ٠‚٠٧٣٠  عمان
  ٠‚٠٠٨٠  غابون
  ٠‚٠٠١٠  غامبيا
  ٠‚٠٠٤٠  غانا

  ٠‚٠٠١٠  غرينادا
  ٠‚٠٣٢٠  غواتيماال

  ٠‚٠٠١٠  غيانا
  ٠‚٠٠١٠  غينيا

  ٠‚٠٠٢٠  غينيا االستوائية
  ٠‚٠٠١٠   بيساو–غينيا 
  ٠‚٠٠١٠  فانواتو
  ٦‚٣٠١٥  فرنسا
  ٠‚٠٧٨٠  الفلبين
  ٠‚٥٦٤٠  فنلندا
  ٠‚٠٠٣٠  فيجي

  ٠‚٠٢٤٠  فييت نام
  ٠‚٠٤٤٠  قبرص
  ٠‚٠٨٥٠  قطر

  ٠‚٠٠١٠  قيرغيزستان
  ٠‚٠٢٩٠  كازاخستان
  ٠‚٠٠٩٠  الكاميرون
  ٠‚٠٥٠٠  كرواتيا
  ٠‚٠٠١٠  كمبوديا

  ٢‚٩٧٧٢  كندا
  ٠‚٠٥٤٠  كوبا
  ٠‚٠٠٩٠   ديفواركوت

  ٠‚٠٣٢٠  كوستاريكا
  ٠‚١٠٥٠  كولومبيا
  ٠‚٠٠١٠  الكونغو
  ٠‚١٨٢٠  الكويت
  ٠‚٠٠١٠  كيريباتي

  ٠‚٠١٠٠  كينيا
  ٠‚٠١٨٠  التفيا
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠١١-٢٠١٠  

  ٠‚٠٣٤٠  لبنان
  ٠‚٠٨٥٠  لكسمبرغ
  ٠‚٠٠١٠  ليبيريا
  ٠‚٠٣١٠  ليتوانيا
  ٠‚٠٠١٠  ليسوتو
  ٠‚٠١٧٠  مالطة
  ٠‚٠٠١٠  مالي

  ٠‚١٩٠٠  ماليزيا
  ٠‚٠٠٢٠  مدغشقر
  ٠‚٠٨٨٠  مصر

  ٠‚٠٤٢٠  المغرب
  ٢‚٢٥٧٢  المكسيك
  ٠‚٠٠١٠  مالوي
  ٠‚٠٠١٠  ملديف

  ٠‚٧٤٨١  المملكة العربية السعودية
  ٦‚٦٤٢٥  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٠‚٠٠١٠  منغوليا
  ٠‚٠٠١٠  موريتانيا

  ٠‚٠١١٠  موريشيوس
  ٠‚٠٠١٠  موازمبيق
  ٠‚٠٠٣٠  موناكو

  ٠‚٠٠٥٠  انمارمي
  ٠‚٠٠٦٠  ناميبيا
  ٠‚٠٠١٠  ناورو
  ٠‚٧٨٢١  النرويج
  ٠‚٨٨٧١  النمسا
  ٠‚٠٠٣٠  نيبال
  ٠‚٠٠١٠  النيجر
  ٠‚٠٤٨٠  نيجيريا

  ٠‚٠٠٢٠  نيكاراغوا
  ٠‚٢٥٦٠  نيوزيلندا
  ٠‚٠٠١٠  نيووي
  ٠‚٠٠٢٠  هايتي
  ٠‚٤٥٠٠  الهند

  ٠‚٠٠٥٠  هندوراس
  ٠‚٢٤٤٠  هنغاريا
  ١‚٨٧٣١  هولندا
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

جدول منظمة الصحة 
لفترة العالمية ل
٢٠١١-٢٠١٠  

  ٢٢‚٠٠٠٠  متحدة األمريكيةالواليات ال
  ٠‚٠٠١٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ١٦‚٦٢٥٣  اليابان
  ٠‚٠٠٧٠  اليمن
  ٠‚٥٩٦٠  اليونان

  ١٠٠‚٠٠٠٠ المجموع
  
  
  

=     =     =  


