
  
  
  
  
  
  
  

  ٤-٦٠ع ص ج    الستون جمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢١

  WHA60.4     من جدول األعمال ٣-١٥البند 
  
  
  

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

   من الدستور٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
  

  ،الستونجمعية الصحة العالمية   
  

 للجنة اإلدارة والميزانية والشؤون المالية التابعة للمجلس التنفيذي المقدم إلى           الثالثبعد دراسة التقرير      
 الدول األعضاء المتأخرة في      حالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك        عن الستينجمعية الصحة العالمية    

  ١ من الدستور؛٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

نتيغـوا  أل الـستين  عند افتتاح جمعية الصحة العالميـة        موقوفةوإذ تالحظ بأن حقوق التصويت ظلت         
  وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة ودومينيكـا      أفريقيا الوسطى وجزر القمر   وجمهورية  واألرجنتين  وبربودا  
 أن تخفض المتأخرات المستحقة على       سيستمر إلى  الوقف بيساو وقيرغيزستان والصومال وأن هذا       - وغينيا  
 المعنية أثناء جمعية الصحة الحالية أو جمعيات الصحة المقبلة، إلى أقل من الحد الذي يبرر                األعضاءالدول  

   من الدستور؛٧ المادة تطبيق أحكام
  

 في سداد اشتراكاتها عند افتتاح جمعية الصحة العالميـة          الرأس األخضر كانت متأخرة   وإذ تالحظ أن      
 من الدستور، فيما إذا كان ينبغـي        ٧ للمادة   وفقاً إلى حد يجعل من الضروري أن تنظر جمعية الصحة           الستين
  الحادية والستين،ال عند افتتاح جمعية الصحة العالمية  م أها امتيازات تصويتوقف

  
  : ما يليتقرر

  
س األخـضر التـزال     الرأ، إذا كانت    ٧-٤١ج ص ع   لبيان المبادئ الوارد في القرار       أنه وفقاً   )١(

 إلى حد يبرر تطبيـق      الحادية والستين سداد اشتراكاتها عند افتتاح جمعية الصحة العالمية        متأخرة في   
 من تاريخ االفتتاح  اعتباراًتوقف من الدستور، فإن امتيازاتها الخاصة بالتصويت سوف ٧أحكام المادة 
  المشار إليه؛
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الحاديـة    العالمية يستمر خالل انعقاد جمعية الصحة     من هذا القبيل يتم تطبيقه س      وقفأن أي     )٢(
إلى مستوى  الرأس األخضر   ، حتى يتم خفض متأخرات      التي تليها   العالمية  وجمعيات الصحة  والستين

   من الدستور؛٧يقل عن المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

لتصويت الخاصة با اتها   هذا القرار بحق أي دولة عضو في أن تطلب استعادة امتياز           أال يخلّ   )٣(
  . من الدستور٧ للمادة وفقاً

  
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢١الجلسة العامة التاسعة، 
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