
    
  ٦٩/٦٣ج  التاسعة والستونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٣  من جدول األعمال المؤقت ٣-٢٠البند 
  A69/63    

  
  
  

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

  من الدستور ٧أحكام المادة  تطبيق يبرر
  
  

 لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذيتقرير 
  إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين

  
  
ة فــي حالــة تحصــيل االشــتراكات المقــدرة، بمــا فــي ذلــك الــدول األعضــاء المتــأخرة فــي ســداد نظــرت اللجنــ -١

 ١من الدستور. ٧اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  
 ٦٩/٤٨الوثيقـة ج صـدوربعـد  االشـتراكاتدولـة عضـوًا سـددت  ١٢لمعلومات عـن ا أحدثوقدمت األمانة  -٢

الـــرأس األخضـــر والكـــاميرون  :التاليـــةالـــدول  يوهـــ ٧لتطبيـــق أحكـــام المـــادة تظـــل خاضـــعة  نأبالتـــالي ينبغـــي وال 
وقبــرص وجيبــوتي وقيرغيزســتان وواليــات ميكرونيزيــا الموحــدة ونيجيريــا والجمهوريــة العربيــة الســورية والبحــرين وبليــز 

فــــــي وينبغــــــي بنــــــاًء علــــــى ذلــــــك تعــــــديل الفقــــــرات المعنيــــــة فــــــي مشــــــروع القــــــرار المقتــــــرح وطاجيكســــــتان وأوغنــــــدا. 
 .٦٩/٤٨ج الوثيقة

  
  الصحة جمعية إلى المقدمة التوصية

  
 ع القرار التالي:و أوصت اللجنة، بالنيابة عن المجلس التنفيذي، بأن تعتمد جمعية الصحة مشر  -٣
 

 ة والستون،تاسعجمعية الصحة العالمية ال
  

حالـــة تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء  عـــنبعـــد النظـــر فـــي التقريـــر 
من الدستور والترتيبات الخاصـة لتسـوية  ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  ١المتأخرات؛
  

نفيـذي وبعد اإلحاطة علمًا بالتقرير المقدم من لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس الت
  ٢؛إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين

                                                           
 .٦٩/٤٨جالوثيقة    ١

 .٦٩/٦٣جالوثيقة    ٢
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والســـتين كانـــت حقـــوق التصـــويت  التاســـعةوٕاذ تالحـــظ أنـــه عنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 
موقوفــة، وأن هــذا  وأوكرانيــا بيســاو والصــومال –الخاصــة بجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وجــزر القمــر وغينيــا 

 أثنــــــــاء المعنيــــــــة األعضــــــــاء الــــــــدولعلــــــــى  المســــــــتحقة المتــــــــأخرات تخفــــــــض إلــــــــى أنالوقــــــــف سيســــــــتمر 
 أحكـام تطبيـق يبـرر الـذي المبلـغ مـن أقـل مسـتوىً  إلـى المقبلـة الصـحة جمعيـات أو الحاليـة الصحة جمعية
  الدستور؛ من ٧ المادة

  
واليمن قد تـم وقفهـا أثنـاء جمعيـة  غينيا والكاميرون األخضر الرأسحقوق تصويت  وٕاذ تالحظ أن

 الصـــحة جمعيـــةبـــدأ ســـريانه اعتبـــارًا مـــن موعـــد افتتـــاح  الوقـــف هـــذا وأنالصـــحة العالميـــة الثامنـــة والســـتين 
 المعنيــة األعضــاء الــدول علــى المســتحقة المتــأخرات تخفــض أن إلــى سيســتمرو  والســتين التاســعة العالميــة
 تطبيــق يبــرر الــذي المبلــغ مــن أقــل مســتوىً  إلــى المقبلــة الصــحة جمعيــات أو الحاليــة الصــحة جمعيــة أثنــاء
  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام

  
ولبنـان  وقيرغيزسـتانوالسـلفادور والعـراق  وقبرص وجيبوتيبوروندي  البحرين وبليزوٕاذ تالحظ أن 

وســــانت فنســــنت وغرينــــادين وجــــزر ســــليمان وســــورينام وســــوازيلند  وواليــــات ميكرونيزيــــا الموحــــدة ونيجيريــــا
وجمهورية فنزويال البوليفارية متأخرة في سداد اشتراكاتها  والجمهورية العربية السورية وطاجيكستان وأوغندا

عند افتتاح جمعية الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتين إلـى حـد اقتضـى مـن جمعيـة الصـحة أن تنظـر، وفقـًا 
 البلـدان، الخاصـة بتلـكتصـويت الت وقـف امتيـازا ينبغـي أم الفيمـا إذا كـان من الدستور،  ٧ألحكام المادة 

والسـتين، وفيمـا  التاسـعةعند افتتاح جمعية الصحة العالمية  وطاجيكستان وقيرغيزستان العراقبيتعلق  فيما
  ،السبعينعند افتتاح جمعية الصحة العالمية عددها ثماني دول  يتعلق ببقية الدول األعضاء البالغ

  
 ما يلي:تقرر 

  
البحـــرين  ، إذا كانــت)١٩٨٨( ٧-٤١ج ص عأنــه وفقــًا لبيــان المبــادئ الــوارد فــي القــرار   )١(

وسـانت  وواليات ميكرونيزيا الموحدة ونيجيريـاوالسلفادور ولبنان  وقبرص وجيبوتيبوروندي وبليز 
ــــادين وجــــزر ســــليمان وســــورينام وســــوازيلند  ــــة الســــورية وأوغنــــدافنســــنت وغرين ــــة العربي  والجمهوري

فــي  ،الســبعينعنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة ، تــزال متــأخرةالنــزويال البوليفاريــة وجمهوريــة ف
امتيـــازات التصـــويت  مـــن الدســـتور، فـــإن ٧اشـــتراكاتها إلـــى حـــد يبـــرر تطبيـــق أحكـــام المـــادة  ســـداد

 ٩-٥٨ج ص ع روفقـًا للقـراأنـه إليـه؛ و  االفتتـاح المشـار  سـوف توقـف اعتبـارًا مـن تـاريخ  بهـا الخاصة
 وقيرغيزسـتانالعـراق ذا كان إ ،)٢٠١٣( ١٤-٦٦ص ع  ج)، و٢٠٠٨( ٨-٦١ص ع  جو )٢٠٠٥(

فـي  ،والستين التاسعةعند افتتاح جمعية الصحة العالمية ، اً متأخر  زالي، الوطاجيكستان، بالترتيب
  ؛فستوقف امتيازات التصويت الخاصة به تلقائياً  ،د اشتراكاته التي أعيدت جدولتهاسدا

  
) أعــاله سيســتمر خــالل ١بيانــه فــي الفقــرة (علــى النحــو الــوارد أن أي وقــف يــتم تطبيقــه   )٢(

البحرين  يتم خفض متأخرات إلى أنوجمعيات الصحة الالحقة،  السبعينجمعية الصحة العالمية 
وواليــات ميكرونيزيـــا ولبنــان  وقيرغيزســـتانوالســلفادور والعــراق  وقبــرص وجيبـــوتيبورونــدي  وبليــز

والجمهوريــــة وســــانت فنســــنت وغرينــــادين وجــــزر ســــليمان وســــورينام وســــوازيلند  يريــــاالموحــــدة ونيج
المبلــغ إلــى مســتوًى أقــل مــن وجمهوريــة فنــزويال البوليفاريــة  العربيــة الســورية وطاجيكســتان وأوغنــدا

  من الدستور؛ ٧الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

تعادة امتيــازات التصــويت دولــة عضــو فــي أن تطلــب اســ ةأال يخــّل هــذا القــرار بحــق أيــ  )٣(
  من الدستور. ٧الخاصة بها وفقًا للمادة 

=     =     =  


