
 
  
  
  
  
  
 

  ٥-٦٧ع  ص  ج    والستون السابعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٣

  WHA67.5    من جدول األعمال ٣-٢٠البند 
  
  
 

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

  من الدستور ٧يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
 

  ة والستون،بعالعالمية السا جمعية الصحة  
  

حالـــة تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء الخـــاص بتقريـــر الفـــي أن نظـــرت بعـــد   
  ١من الدستور؛ ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
مجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعيـــة الصـــحة بتقريـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للوٕاذ تحـــيط علمـــًا   

  ٢العالمية السابعة والستين؛
  

ة والســـتين كانـــت حقـــوق التصـــويت الخاصـــة بعوٕاذ تالحـــظ أنـــه عنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـا  
 حتـىبيساو والصومال موقوفة، وأن هـذا الوقـف سيسـتمر  –بجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغرينادا وغينيا 

 دون قيمةأخرات المستحقة على الدول المعنية أثناء جمعية الصحة الحالية أو جمعيات الصحة المقبلة تخفض المت
  ؛من الدستور ٧المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
ـــأنتيغوا وٕاذ تالحـــظ أن حقـــوق التصـــويت الخاصـــة    ـــة  وبربـــوداب ـــاء جمعيـــة الصـــحة العالمي قـــد تـــم وقفهـــا أثن

ة والستين وأن ذلك الوقف سيستمر في جمعية الصـحة بعًا من جمعية الصحة العالمية الساسة والستين، اعتبار داسال
المبلــغ الــذي يبــرر  دون قيمــة المعنيــة خفــض متــأخرات الــدولتالعالميــة الحاليــة وجمعيــات الصــحة المقبلــة إلــى أن 

 من الدستور؛ ٧تطبيق أحكام المادة 
  

كانـــت غرينـــادين وجنـــوب الســـودان وســـورينام وأوكرانيـــا ســـانت فنســـت و ليســـوتو وموريتانيـــا و وٕاذ تالحـــظ أن   
أن  ةضـرور إلى حـد ينطـوي علـى ة والستين، في سداد اشتراكاتها بعمتأخرة، عند افتتاح جمعية الصحة العالمية السا

فيمـا و وقـف امتيـازات تصـويت تلـك البلـدان،  ينبغـيمن الدستور، فيمـا إذا كـان  ٧تنظر جمعية الصحة، وفقًا للمادة 
 الخمــس ة والســتين، وفيمــا يتعلــق ببقيــة الــدول األعضــاءبععنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة الســا بأوكرانيــايتعلــق 

  ة والستين،ثامنعند افتتاح جمعية الصحة العالمية ال
                                                           

 .٦٧/٤٤الوثيقة ج    ١

 .٦٧/٥٧الوثيقة ج    ٢



  WHA67.5  ٥-٦٧ص ع ج

2 

 تقرر ما يلي:
  
انت ليســـوتو وموريتانيـــا وســـ، إذا كانـــت ٧-٤١ج ص عأنـــه وفقـــًا لبيـــان المبـــادئ الـــوارد فـــي القـــرار   )١(

تزال متأخرة في سداد اشتراكاتها عند افتتـاح جمعيـة الصـحة فنست وغرينادين وجنوب السودان وسورينام ال
مـــن الدســـتور، فـــإن امتيـــازات التصـــويت  ٧والســـتين إلـــى حـــد يبـــرر تطبيـــق أحكـــام المـــادة  ةثامنـــالعالميـــة ال

ــًا للقــراوفأنــه ســوف توقــف اعتبــارًا مــن تــاريخ االفتتــاح المشــار إليــه؛ و  الخاصــة بهــا ذا كانــت ، إ٢٠-٦٤رق
فـــي ســـداد اشـــتراكاتها التـــي أعيـــدت جـــدولتها عنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة  ةزال متـــأخر تـــال أوكرانيـــا

  ؛فستوقف امتيازات التصويت الخاصة بها تلقائياً  ،ة والستينبعالسا
  
خــالل جمعيـــة  ) أعــاله سيســـتمر١بيانــه فـــي الفقــرة (علــى النحــو الـــوارد أن أي وقــف يــتم تطبيقـــه   )٢(

ليسـوتو وموريتانيـا ة والستين وجمعيـات الصـحة الالحقـة، حتـى يـتم خفـض متـأخرات ثامنالصحة العالمية ال
المبلــغ الــذي يبــرر تطبيــق أحكــام  وســانت فنســت وغرينــادين وجنــوب الســودان وســورينام وأوكرانيــا دون قيمــة

  من الدستور؛ ٧المادة 
  
و في أن تطلـب اسـتعادة امتيـازات التصـويت الخاصـة بهـا أال يخّل هذا القرار بحق أي دولة عض  )٣(

  من الدستور. ٧وفقًا للمادة 
  

  ٢٠١٤مايو  أيار/ ٢٣، الثامنةالجلسة العامة 
  ٨المحاضر الحرفية/ /٦٧ج   
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