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  بما في ذلك المقدرة، االشتراكات تحصيل حالة
   اشتراكاتها سداد في المتأخرة األعضاء الدول

  الدستور من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى
  
  

  والستون، السادسة العالمية الصحة جمعية
  

 األعضــاء الــدول ذلــك فــي بمــا المقــدرة، االشــتراكات تحصــيل حالــة عــن المقــدمين التقريــرين فــي النظــر بعــد  
ـــاتوالت الدســـتور مـــن ٧ المـــادة أحكـــام تطبيـــق يبـــرر حـــد إلـــى اشـــتراكاتها ســـداد فـــي المتـــأخرة  لتســـوية الخاصـــة رتيب

  ١المتأخرات؛
  

 الخاصـــة التصـــويت حقـــوق كانـــت والســـتين السادســـة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة افتتـــاح عنـــد أنـــه تالحـــظ وٕاذ  
 إلـى سيسـتمر الوقـف هـذا وأن موقوفـة، والصـومال بيسـاو – وغينيـا وغرينـادا القمـر وجـزر الوسطى أفريقيا بجمهورية

 إلـى المقبلـة، الصـحة جمعيـات أو الحاليـة الصـحة جمعية أثناء المعنية لدولا على المستحقة تراالمتأخ تخفض أن
  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر الذي الحد من أقل مستوى

  
 واألردن، ديفــــوار، وكــــوت والكــــاميرون، والهرســــك، والبوســــنة وبربــــودا، وأنتيغــــوا أفغانســــتان، أن تالحــــظ وٕاذ  

 سـداد فـي والسـتين، السادسـة العالميـة الصـحة جمعيـة افتتاح عند متأخرة، كانت ،ليونراوسي ،ومالوي وقيرغيزستان،
 وقـف ال أم سـيتم كـان إذا فيمـا الدسـتور، من ٧ للمادة وفقاً  الصحة، جمعية تنظر أن معه الضروري من كاتهاااشتر 
 السادسـة العالميـة صـحةال جمعيـة افتتـاح عنـد وقيرغيزسـتان، بأفغانسـتان يتعلـق فيمـا البلـدان، تلـك تصويت تاز اامتي

 السـابعة العالميـة الصـحة جمعيـة افتتـاح عنـد دول ثمـاني عـددها البـالغ األعضـاء الـدول ببقية يتعلق وفيما والستين،
  والستين،

  
  يلي: ما تقرر

  
 والبوسـنة وبربـودا، أنتيغـوا كانـت إذا فإنـه ،٧-٤١ع ص ج رار قـال فـي الـوارد المبادئ لبيان وفقاً  أنه  )١(

 اكاتهار اشــت ســداد فــي متــأخرة تــزالال ليونار يوســ ومــالوي، واألردن، ديفــوار، وكــوت لكــاميرون،وا والهرســك،
 الدسـتور، مـن ٧ المـادة أحكـام تطبيـق يبـرر حـد إلـى والسـتين السـابعة العالميـة الصـحة جمعيـة افتتـاح عند
 ج قـرارلل ووفقـاً  ؛إليـه المشـار االفتتـاح تـاريخ مـن اً اعتبـار  توقـف سـوف بها الخاصة التصويت تاز اامتي فإن
 متـأخرتين الناز تـ ال بالترتيـب، وقيرغيزسـتان، أفغانستان كانت إذا فإنه ٨-٦١ع ص ج والقرار ٦-٥٩ع ص
ـــد جـــدولتها، أعيـــدت التـــي اكاتهما،ر اشـــت ســـداد فـــي ـــة افتتـــاح عن  والســـتين السادســـة العالميـــة الصـــحة جمعي

  ؛تلقائياً  بهما الخاصة التصويت تزاامتيا فستوقف
                                                           

  .٦٦/٣٠الوثيقة ج    ١
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 جمعيـة خالل سيستمر أعاله )١( الفقرة في بيانه ورد كما تطبيقه يتم القبيل هذا من وقف يأ أن  )٢(
 وأنتيغوا أفغانستان، تار خمتأ خفض يتم حتى الالحقة، الصحة وجمعيات والستين السابعة العالمية الصحة
 إلـى اليونر وسـي ي،ومـالو  وقيرغيزسـتان، واألردن، ديفـوار، وكـوت والكـاميرون، والهرسك، والبوسنة وبربودا،
  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر الذي الحد من أقل مستوى

  
 بهـا الخاصـة التصـويت تاامتيـاز  اسـتعادة تطلـب أن في عضو دولة أي بحق رارالق هذا يخلّ  أال  )٣(

  .الدستور من ٧ للمادة وفقاً 
  

  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة   
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٦ج  

  
  

    =     = =  
  


