
  
  
  
  
  
 

  ١٣-٦٩ع  ص  ج    والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨

  WHA69.13    من جدول األعمال ٣-٢٠البند 
  
  
  

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

  من الدستور ٧أحكام المادة  تطبيق يبرر
  
  

  الصحة العالمية التاسعة والستون،جمعية 
  

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
  ٢إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين؛

  
والســـتين كانـــت حقـــوق التصـــويت  التاســـعةوٕاذ تالحـــظ أنـــه عنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 

ـــا الوســـطى وجـــزر القمـــر ـــا الخاصـــة بجمهوريـــة أفريقي ـــا بيســـاو والصـــومال –وغينيـــا  وغيني  والـــيمن وأوكراني
 أثنـاء المعنيـة األعضـاء الدولعلى  المستحقة المتأخرات تخفض إلى أنموقوفة، وأن هذا الوقف سيستمر 

 أحكـام تطبيـق يبـرر الـذي المبلـغ مـن أقـل مسـتوىً  إلـى المقبلـة الصـحة جمعيـات أو الحاليـة الصحة جمعية
  الدستور؛ من ٧ المادة

  
ي وٕاذ تالحظ أيضًا أن بوروندي والسلفادور وجزر سليمان وجمهورية فنزويال البوليفاريـة متـأخرة فـ

سداد اشتراكاتها عند افتتاح جمعية الصحة العالمية التاسـعة والسـتين إلـى حـد اقتضـى مـن جمعيـة الصـحة 
الخاصـة تصويت الوقف امتيازات  ينبغي أم الفيما إذا كان من الدستور،  ٧أن تنظر، وفقًا ألحكام المادة 

  ،السبعينعند افتتاح جمعية الصحة العالمية  ،األربعة البلدان بتلك
  

 ما يلي:تقرر 
  

بورونــدي  ، إذا كانــت)١٩٨٨( ٧-٤١ج ص عأنــه وفقــًا لبيــان المبــادئ الــوارد فــي القــرار   )١(
عند افتتاح جمعية الصحة ، تزال متأخرةالوالسلفادور وجزر سليمان وجمهورية فنزويال البوليفارية 

الدســـتور،  مـــن ٧اشـــتراكاتها إلـــى حـــد يبـــرر تطبيـــق أحكـــام المـــادة  فـــي ســـداد ،الســـبعينالعالميـــة 
  إليه؛  االفتتاح المشار  سوف توقف اعتبارًا من تاريخ  بها الخاصةامتيازات التصويت  فإن
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) أعــاله سيســتمر خــالل ١بيانــه فــي الفقــرة (علــى النحــو الــوارد أن أي وقــف يــتم تطبيقــه   )٢(
 يــــتم خفــــض متــــأخرات إلــــى أنوجمعيــــات الصــــحة الالحقــــة،  الســــبعينجمعيــــة الصــــحة العالميــــة 

المبلغ الذي إلى مستوًى أقل من بوروندي والسلفادور وجزر سليمان وجمهورية فنزويال البوليفارية 
  من الدستور؛ ٧يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
دولــة عضــو فــي أن تطلــب اســتعادة امتيــازات التصــويت  ةأال يخــّل هــذا القــرار بحــق أيــ  )٣(

  من الدستور. ٧الخاصة بها وفقًا للمادة 
  

  
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنة امةالع الجلسة

 ٨/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
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