
 78 جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون 

ألعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبـرر تطبيـق أحكـام             الدول ا  ٧- ٥٨ع ص ج
   من الدستور٧المادة 

  
   والخمسون،الثامنةجمعية الصحة العالمية   

  
 التابعة للمجلس التنفيذي المقـدم إلـى        البرنامج والميزانية واإلدارة   للجنة   الثالثبعد دراسة التقرير      

الدول األعضاء المتـأخرة    ( ات الخاصة بشأن تسوية المتأخرات     الترتيب  والخمسين عن  الثامنةجمعية الصحة   
  ١؛) من الدستور٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
 والخمسين بالنـسبة    الثامنة عند افتتاح جمعية الصحة      موقوفةوإذ تالحظ أن حقوق التصويت ظلت         
وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمـر والجمهوريـة        وأنتيغوا وبربودا وأرمينيا     واألرجنتين   ألفغانستان

 بيساو والعراق وقيرغيزستان وليبيريا وناورو والنيجر وجمهورية مولـدوفا          - الدومينيكية وجورجيا وغينيا    
 سيـستمر إلـى أن تخفـض المتـأخرات      الوقف وأن هذا    ،والصومال وسورينام وطاجيكستان وتركمانستان   

 أثناء جمعية الصحة الحالية أو جمعيات الصحة المقبلة، إلى أقل من            ،معنية ال األعضاءالمستحقة على الدول    
   من الدستور؛٧الحد الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
 الثامنـة  في سداد اشتراكاتها عند افتتاح جمعيـة الـصحة           أوروغواي كانت متأخرة  وإذ تالحظ أن      

 من الدستور، فيمـا     ٧ للمادة   لعالمية، وفقاً اوالخمسين إلى حد يجعل من الضروري أن تنظر جمعية الصحة           
 التاسـعة تصويت عند افتتـاح جمعيـة الـصحة     بال  أوروغواي الخاصة   امتيازات وقف  أم ال  إذا كان ينبغي  

  ،والخمسين
  

  : ما يليتقرر
  

أوروغواي التزال متأخرة ، إذا كانت ٧- ٤١ج ص ع لبيان المبادئ الوارد في القرار أنه وفقاً  )١(
والخمسين إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة       التاسعة  كاتها عند افتتاح جمعية الصحة      سداد اشترا في  
 من تاريخ االفتتاح المـشار       اعتباراً توقف من الدستور، فإن امتيازاتها الخاصة بالتصويت سوف         ٧

  إليه؛
  

ية  سيستمر خالل انعقاد جمع على النحو السالف الذكر من هذا القبيل يتم تطبيقهوقفأن أي   )٢(
إلـى  أوروغـواي    والخمسين وجمعيات الصحة الالحقة، حتى يتم خفض متأخرات          التاسعةالصحة  

   من الدستور؛٧مستوى يقل عن المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
لتصويت الخاصة با هذا القرار بحق أي دولة عضو في أن تطلب استعادة امتيازاتها أال يخّل  )٣(

  .ر من الدستو٧ للمادة وفقاً
  

  - ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٣، الثامنةالجلسة العامة (
  )، التقرير األول"ب" اللجنة   

  
  
  
  
  

                                                            
  .١ تنقيح ٥٨/٤٣   الوثيقة ج١




