
 
  
  
  
  
  
 

  ١١-٦٨ع  ص  ج    والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦

  WHA68.11    من جدول األعمال ٢-٢١البند 
  
  
  

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

  الدستور من ٧ المادة أحكام يبرر تطبيق
  
  

 ،جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون
  

حالة تحصـيل االشـتراكات المقـدرة بمـا فـي ذلـك الـدول األعضـاء المتـأخرة ب ةالخاص التقاريربعد النظر في 
  ١الدستور والترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات؛من  ٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
والســـتين كانـــت حقـــوق التصـــويت الخاصـــة  الثامنـــةوٕاذ تالحـــظ أنـــه عنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 

إلـى موقوفـة، وأن هـذا الوقـف سيسـتمر  وأوكرانيـا بيسـاو والصـومال –بجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وغينيا 
 الصــحة جمعيــات أو الحاليــة الصــحة جمعيــة أثنــاء المعنيــة األعضــاءعلــى الــدول  ســتحقةالم المتــأخرات تخفــض أن

  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر الذي المبلغ من أقل مستوىً  إلى المقبلة
  

كانـــت  والـــيمن، لشـــتي -وتيمـــور وقيرغيزســـتان وهـــايتي وغينيـــا والكـــاميرون األخضـــر الـــرأسوٕاذ تالحـــظ أن 
أن تنظر جمعية  إلى حد يلزم معهوالستين، في سداد اشتراكاتها  الثامنةعند افتتاح جمعية الصحة العالمية متأخرة، 

 فيما البلدان، الخاصة بتلكتصويت الوقف امتيازات  ينبغي أم المن الدستور، فيما إذا كان  ٧الصحة، وفقًا للمادة 
والسـتين، وفيمـا يتعلـق ببقيـة الـدول األعضـاء البـالغ  ثامنـةالعنـد افتتـاح جمعيـة الصـحة العالميـة  قيرغيزستانبيتعلق 
  والستين، التاسعةعند افتتاح جمعية الصحة العالمية ست دول أعضاء عددها 

  
 تقرر ما يلي:

  
 والكــاميرون األخضــر الــرأس ، إذا كانــت٧-٤١ج ص عأنــه وفقــًا لبيــان المبــادئ الــوارد فــي القــرار   )١(

 ،والسـتين التاسعةعند افتتاح جمعية الصحة العالمية ، تزال متأخرةال واليمن لشتي -وتيمور وهايتي وغينيا
الخاصـة امتيـازات التصـويت  مـن الدسـتور، فـإن ٧في سداد اشتراكاتها إلـى حـد يبـرر تطبيـق أحكـام المـادة 

ذا كانــــت ، إ٨-٦١ج ص ع للقــــرار وفقــــاً أنــــه إليــــه؛ و  ســــوف توقــــف اعتبــــارًا مــــن تــــاريخ االفتتــــاح المشــــار  بهــــا
فـــي ســـداد اشـــتراكاتها  ،والســـتين الثامنـــةعنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ة، متـــأخر  زالتـــال قيرغيزســـتان

  ؛فستوقف امتيازات التصويت الخاصة بها تلقائياً 
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) أعــاله سيســـتمر خــالل جمعيـــة ١بيانــه فـــي الفقــرة (علــى النحــو الـــوارد أن أي وقــف يــتم تطبيقـــه   )٢(
 األخضـر الـرأس يتم خفض متـأخرات إلى أنوالستين وجمعيات الصحة الالحقة،  التاسعةالصحة العالمية 

المبلــغ الــذي يبــرر إلــى مســتوًى أقــل مــن  والــيمن لشــتي -وتيمــور وقيرغيزســتان وهــايتي وغينيــا والكــاميرون
  من الدستور؛ ٧تطبيق أحكام المادة 

  
دولة عضو في أن تطلـب اسـتعادة امتيـازات التصـويت الخاصـة بهـا  ةأال يخّل هذا القرار بحق أي  )٣(

  من الدستور. ٧وفقًا للمادة 
  

  ٢٠١٥مايو / أيار ٢٦الجلسة العامة التاسعة،   
  ٩/المحاضر الحرفية /٦٨ج  
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