
  
  
  
  
  
  
  

  ٤-٦٢ع ص ج    الستون والثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢١

  WHA62.4     من جدول األعمال٣-١٧البند 
  
  
  

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

   من الدستور٧تطبيق أحكام المادة 
  
  

  لعالمية الثانية والستون،جمعية الصحة ا
  

 إلـى بعد النظر في التقرير الخامس للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي المقدم              
جمعية الصحة العالمية الثانية والستين عن حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الـدول األعـضاء                 

  ١ من الدستور؛٧برر تطبيق أحكام المادة  حد يإلىالمتأخرة في سداد اشتراكاتها 
  

وإذ تشير إلى أنه عند افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية الثانية والستين تم وقف امتيازات تصويت                
األرجنتين وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا وغامبيا وغينيـا           

 أن تخفض المبالغ المتـأخرة      إلىمال وطاجيكستان، على أن يستمر هذا الوقف         بيساو وجزر سليمان والصو    -
المستحقة على الدول األعضاء المعنية في جمعية الصحة الحالية أو جمعيات الصحة التي ستُعقد في المـستقبل                 

   من الدستور؛٧ مستوى أدنى من المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة إلى
  

ألخضر وكوت ديفوار وجزر مارشال وباالو وزامبيا كانت متأخرة في سـداد            وإذ تالحظ أن الرأس ا    
اشتراكاتها عند افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية الثانية والستين إلى الحد الذي يجعل مـن الـضروري أن                  

 من الدستور، فيما إذا كان ينبغي أم ال وقف امتيازات تصويت تلك             ٧صحة، وفقاً ألحكام المادة     تنظر جمعية ال  
  البلدان عند افتتاح أعمال جمعية الصحة الثالثة والستين،

  
  :تقرر ما يلي

  
، إذا كان كل مـن الـرأس األخـضر          ٤١/٧ج ص ع  أنه وفقا لبيان المبادئ الوارد في القرار          )١(

ارشال وباالو وزامبيا اليزال متأخراً في سداد اشتراكاته عند افتتـاح جمعيـة             وكوت ديفوار وجزر م   
 من الدستور فـسيتم وقـف امتيـازات         ٧ حد يبرر تطبيق المادة      إلىالصحة العالمية الثالثة والستين     

  تصويت هذه البلدان اعتباراً من تاريخ االفتتاح المشار إليه؛

                                                           
  .٦٢/٤٧انظر الوثيقة ج     ١
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على النحو المشار إليه سيستمر خالل جمعيات الصحة        أن أي وقف من هذا القبيل يتم تطبيقه           )٢(
العالمية التالية إلى أن يتم خفض المبالغ المتأخرة على الرأس األخضر وكوت ديفوار وجزر مارشال               

   من الدستور؛٧ مستوى أدنى من المبلغ الذي يبرر تطبيق أحكام المادة إلىوباالو وزامبيا 
  

ة عضو في أن تطلب استعادة امتيازاتها الخاصة بالتصويت         أال يخل هذا القرار بحق أية دول        )٣(
  . من الدستور٧وفقاً ألحكام المادة 

  
  

  ٢٠٠٩مايو /  أيار٢١، السابعةالجلسة العامة   
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