
 
  
  
  
  
  
 

  ١٢-٦٨ع  ص  ج    والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦

  WHA68.12    من جدول األعمال ٤-٢١البند 
  
  
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦جدول تقدير االشتراكات للفترة 
  
  

  والستين، الثامنة العالمية الصحة جمعية
  

  ٢٠١٧،١-٢٠١٦في التقرير الخاص بجدول تقدير االشتراكات للفترة  توقد نظر 
  

  :أدناه المبين ٢٠١٧-٢٠١٦ للثنائية األعضاء الدول اشتراكات تقدير جدول تعتمد  
  

  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٢,٤٣٨٢ تحاد الروسياال

 ٠,٠١٠٠  إثيوبيا

 ٠,٠٤٠٠ أذربيجان

 ٠,٤٣٢٠ األرجنتين

 ٠,٠٢٢٠ األردن

 ٠,٠٠٧٠ أرمينيا

 ٠,٠٠١٠ إريتريا

 ٢,٩٧٣٢ سبانياأ

 ٢,٠٧٤١ أستراليا

 ٠,٠٤٠٠ إستونيا

 ٠,٣٩٦٠ إسرائيل

 ٠,٠٠٥٠ أفغانستان

 ٠,٠٤٤٠ إكوادور

 ٠,٠١٠٠ ألبانيا

 ٧,١٤١٦ ألمانيا

 ٠,٥٩٥٠ اإلمارات العربية المتحدة

 ٠,٠٠٢٠ وبربودا أنتيغوا

                                                           

 .٦٨/٤٠الوثيقة ج   ١
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٠٠٨٠ أندورا

 ٠,٣٤٦٠ إندونيسيا

 ٠,٠١٠٠ أنغوال

 ٠,٠٥٢٠ أوروغواي

 ٠,٠١٥٠ أوزبكستان

 ٠,٠٠٦٠ أوغندا

 ٠,٠٩٩٠ أوكرانيا

 ٠,٤١٨٠ أيرلندا

 ٠,٠٢٧٠ أيسلندا

 ٤,٤٤٨٣ إيطاليا

 ٠,٠٠٤٠ بابوا غينيا الجديدة

 ٠,٠١٠٠ باراغواي

 ٠,٠٨٥٠ باكستان

 ٠,٠٠١٠ باالو

 ٠,٠٣٩٠ البحرين

 ٢,٩٣٤٢ البرازيل

 ٠,٠٠٨٠ بربادوس

 ٠,٤٧٤٠ البرتغال

 ٠,٠٢٦٠ بروني دار السالم

 ٠,٩٩٨١ بلجيكا

 ٠,٠٤٧٠ بلغاريا

 ٠,٠٠١٠ بليز

 ٠,٠١٠٠ بنغالديش

 ٠,٠٢٦٠ بنما

 ٠,٠٠٣٠ بنن

 ٠,٠٠١٠ بوتان

 ٠,٠١٧٠ بوتسوانا

 ٠,٠٠١٠ بورتوريكو

 ٠,٠٠٣٠ وصبوركينا فا

 ٠,٠٠١٠ بوروندي

 ٠,٠١٧٠ والهرسك البوسنة

 ٠,٩٢١١ بولندا

 ٠,١١٧٠ بيرو

 ٠,٠٥٦٠ بيالروس

 ٠,٢٣٩٠ تايلند
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٠١٩٠ تركمانستان

 ١,٣٢٨١ تركيا

 ٠,٠٤٤٠ ترينيداد وتوباغو

 ٠,٠٠٢٠ تشاد

 ٠,٠٠١٠ توغو

 ٠,٠٠١٠ توفالو

 ٠,٠٠١٠  توكيالو

 ٠,٠٣٦٠ تونس

 ٠,٠٠١٠ تونغا

 ٠,٠٠٢٠ لشتي - تيمور

 ٠,٠١١٠ جامايكا

 ٠,٠٠٥٠ الجبل األسود

 ٠,١٣٧٠ الجزائر

 ٠,٠١٧٠ جزر البهاما

 ٠,٠٠١٠ جزر القمر

 ٠,٠٠١٠ جزر سليمان

 ٠,٠٠١٠ جزر كوك

 ٠,٠٠١٠ مارشال جزر

 ٠,٠٠١٠ أفريقيا الوسطى جمهورية

 ٠,٣٨٦٠ الجمهورية التشيكية

 ٠,٠٤٥٠ الدومينيكيةالجمهورية 

 ٠,٠٣٦٠ الجمهورية العربية السورية

 ٠,٠٠٣٠ جمهورية الكونغو الديمقراطية

 ٠,٣٥٦٠ جمهورية إيران اإلسالمية

 ٠,٠٠٩٠ جمهورية تنـزانيا المتحدة

 ٠,٦٢٧٠ ةالبوليفاري فنـزويالجمهورية 

 ١,٩٩٤١ كوريا جمهورية

 ٠,٠٠٦٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 ٠,٠٠٢٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 ٠,٠٠٨٠ اليوغوسالفية السابقة ةجمهورية مقدوني

 ٠,٠٠٣٠ جمهورية مولدوفا

 ٠,٣٧٢٠ جنوب أفريقيا

 ٠,٠٠٤٠  جنوب السودان

 ٠,٠٠٧٠ جورجيا

 ٠,٠٠١٠ جيبوتي
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٦٧٥٠ الدانمرك

 ٠,٠٠٩٠ تالمتعددة القوميا بوليفيادولة 

 ٠,٠٠١٠ دومينيكا

 ٠,٠٠١٠ الرأس األخضر

 ٠,٠٠٢٠ رواندا

 ٠,٢٢٦٠ رومانيا

 ٠,٠٠٦٠ زامبيا

 ٠,٠٠٢٠ زمبابوي

 ٠,٠٠١٠ ساموا

 ٠,٠٠١٠ سان تومي وبرينسيبي

 ٠,٠٠٣٠ سان مارينو

 ٠,٠٠١٠ غرينادينو سانت فنسنت 

 ٠,٠٠١٠ سانت كيتس ونيفيس

 ٠,٠٠١٠ سانت لوسيا

 ٠,٠٢٥٠ النكا سري

 ٠,٠١٦٠ السلفادور

 ٠,١٧١٠ سلوفاكيا

 ٠,١٠٠٠ سلوفينيا

 ٠,٣٨٤٠ سنغافورة

 ٠,٠٠٦٠ السنغال

 ٠,٠٠٣٠ سوازيلند

 ٠,٠١٠٠ السودان

 ٠,٠٠٤٠ سورينام

 ٠,٩٦٠١ السويد

 ١,٠٤٧١ سويسرا

 ٠,٠٠١٠ سيراليون

 ٠,٠٠١٠ سيشيل

 ٠,٣٣٤٠ شيلي

 ٠,٠٤٠٠ صربيا

 ٠,٠٠١٠ الصومال

 ٥,١٤٨٤ الصين

 ٠,٠٠٣٠ طاجيكستان

 ٠,٠٦٨٠ العراق

 ٠,١٠٢٠ عمان

 ٠,٠٢٠٠ غابون
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٠٠١٠ غامبيا

 ٠,٠١٤٠ غانا

 ٠,٠٠١٠ غرينادا

 ٠,٠٢٧٠ غواتيماال

 ٠,٠٠١٠ غيانا

 ٠,٠٠١٠ غينيا

 ٠,٠٠١٠ بيساو - غينيا

 ٠,٠١٠٠ غينيا االستوائية

 ٠,٠٠١٠ فانواتو

 ٥,٥٩٣٥ فرنسا

 ٠,١٥٤٠ الفلبين

 ٠,٥١٩٠ فنلندا

 ٠,٠٠٣٠ فيجي

 ٠,٠٤٢٠ فييت نام

 ٠,٠٤٧٠ قبرص

 ٠,٢٠٩٠ قطر

 ٠,٠٠٢٠ قيرغيزستان

 ٠,١٢١٠ كازاخستان

 ٠,٠١٢٠ الكاميرون

 ٠,١٢٦٠ كرواتيا

 ٠,٠٠٤٠ كمبوديا

 ٢,٩٨٤٢ كندا

 ٠,٠٦٩٠ كوبا

 ٠,٠١١٠ ديفوار كوت

 ٠,٠٣٨٠ كوستاريكا

 ٠,٢٥٩٠ كولومبيا

 ٠,٠٠٥٠ الكونغو

 ٠,٢٧٣٠ الكويت

 ٠,٠٠١٠ تيكيريبا

 ٠,٠١٣٠ كينيا

 ٠,٠٤٧٠  التفيا

 ٠,٠٤٢٠ لبنان

 ٠,٠٨١٠ لكسمبرغ

 ٠,٠٠١٠ ريايليب

 ٠,١٤٢٠ ليبيا
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٠٧٣٠ ليتوانيا

 ٠,٠٠١٠ ليسوتو

 ٠,٠١٦٠ مالطة

 ٠,٠٠٤٠ مالي

 ٠,٢٨١٠ ماليزيا

 ٠,٠٠٣٠ مدغشقر

 ٠,١٣٤٠ مصر

 ٠,٠٦٢٠ المغرب

 ١,٨٤٢١ المكسيك

 ٠,٠٠٢٠ مالوي

 ٠,٠٠١٠ ملديف

 ٠,٨٦٤١ المملكة العربية السعودية

 ٥,١٧٩٤ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ٠,٠٠٣٠ منغوليا

 ٠,٠٠٢٠ موريتانيا

 ٠,٠١٣٠ موريشيوس

 ٠,٠٠٣٠ موزامبيق

 ٠,٠١٢٠ موناكو

 ٠,٠١٠٠ ميانمار

 ٠,٠١٠٠ ناميبيا

 ٠,٠٠١٠ ناورو

 ٠,٨٥١١ النرويج

 ٠,٧٩٨١ النمسا

 ٠,٠٠٦٠ نيبال

 ٠,٠٠٢٠ النيجر

 ٠,٠٩٠٠ نيجيريا

 ٠,٠٠٣٠ نيكاراغوا

 ٠,٢٥٣٠ نيوزيلندا

 ٠,٠٠١٠ نيوي

 ٠,٠٠٣٠ هايتي

 ٠,٦٦٦٠ الهند

 ٠,٠٠٨٠ هندوراس

 ٠,٢٦٦٠ هنغاريا

 ١,٦٥٤١ هولندا

 ٢٢,٠٠٠٠ الواليات المتحدة األمريكية
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  الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة
جدول تقدير االشتراكات في منظمة الصحة 

  ٢٠١٧- ٢٠١٦العالمية للفترة 
٪  

 ٠,٠٠١٠ ةالموحد ميكرونيزياواليات 

 ١٠,٨٣٣٨ اليابان

 ٠,٠١٠٠ اليمن

 ٠,٦٣٨٠ اليونان

 ١٠٠,٠٠٠٠المجموع

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

  
  
  

=     =     =  


