
  
  
  
  
  
  
  

  ١١-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦

  WHA65.11    من جدول األعمال ٣-١٦البند 
  
  
  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول  

  في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر األعضاء المتأخرة
  من الدستور ٧تطبيق أحكام المادة 

  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

بمــا فــي ذلــك الــدول األعضــاء  ١وقــد نظــرت فــي التقــارير المقدمــة عــن حالــة تحصــيل االشــتراكات المقــدرة،
  ٢من الدستور؛ ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
والســـتين كانـــت حقــوق التصـــويت الخاصـــة  وٕاذ تالحــظ أنـــه عنــد افتتـــاح جمعيـــة الصــحة العالميـــة الخامســة

بيســاو والصــومال وطاجيكســتان التــزال موقوفــة، وأن هــذا الوقــف  –بجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وجــزر القمــر وغينيــا 
سيستمر أثناء جمعية الصحة الحالية أو جمعيات الصحة المقبلة إلـى أن تخفَّـض المتـأخرات المسـتحقة علـى الـدول 

  من الدستور؛ ٧من الحد الذي يبرر تطبيق أحكام المادة  األعضاء المعنية إلى أقل
  

وٕاذ تالحظ أن أفغانستان وبنغالديش وغرينادا وغامبيا وواليات ميكرونيزيا الموحدة وسانت لوسيا والسـودان 
وجمهوريــة مقدونيــة اليوغوســالفية الســابقة كانــت متــأخرة فــي ســداد اشــتراكاتها عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة 

مـن الدسـتور، فيمـا إذا كـان  ٧مسة والستين إلى حد يجعل من الضروري أن تنظر جمعية الصحة، وفقا للمـادة الخا
ينبغــي أم ال وقــف امتيــازات التصــويت الخاصــة بهــذه البلــدان، علــى أن يكــون ذلــك فيمــا يتعلــق بأفغانســتان وغرينــادا 

بالــدول األعضــاء األخــرى عنــد افتتــاح جمعيــة عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتين وفيمــا يتعلــق 
  الصحة العالمية السادسة والستين،

  
  ما يلي: تقرر

  
، فــإذا كانــت بــنغالديش وغامبيــا وواليــات ٧-٤١ج ص عأنــه وفقــًا لبيــان المبــادئ الــوارد فــي القــرار   )١(

ميكرونيزيــا الموحــدة وســانت لوســيا والســودان وجمهوريــة مقدونيــة اليوغوســالفية الســابقة التــزال متــأخرة فــي 
 ٧سداد اشتراكاتها عند افتتاح جمعية الصحة العالمية السادسة والستين إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
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ت التصـويت الخاصـة بهـا سـوف توقـف اعتبـارًا مـن تـاريخ االفتتـاح المشـار إليـه؛ من الدسـتور، فـإن امتيـازا
فإنـه إذا كانــت أفغانســتان وغرينـادا، بالترتيــب، التــزال  ١٩-٦٤ج ص عوالقــرار  ٦-٥٩ج ص عووفقـًا للقــرار 

متـــأخرة فـــي ســـداد مبـــالغ اشـــتراكاتها المقـــدرة التـــي أعيـــدت جـــدولتها، عنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 
  الخامسة والستين فستوقف امتيازات التصويت الخاصة بها تلقائيًا؛

  
) أعاله سيستمر خالل جمعيـة ١أن أي وقف من هذا القبيل يتم تطبيقه كما ورد بيانه في الفقرة (  )٢(

الصــــحة العالميــــة الســــابعة والســــتين وجمعيــــات الصــــحة الالحقــــة، حتــــى يــــتم خفــــض متــــأخرات أفغانســــتان 
غرينـــادا وواليـــات ميكرونيزيـــا الموحـــدة وســـانت لوســـيا والســـودان وجمهوريـــة مقدونيـــة وبـــنغالديش وغامبيـــا و 

  من الدستور؛ ٧اليوغوسالفية السابقة إلى مستوى أقل من الحد الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
أال يخّل هذا القرار بحق أي دولة عضو في أن تطلـب اسـتعادة امتيـازات التصـويت الخاصـة بهـا   )٣(

  من الدستور. ٧ادة وفقًا للم
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة   
  ١٠/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  
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