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  ٢٠١٧ مايو/ أيار ٢٢  جدول األعمال المؤقت من ٢-٢٠لبند ا
  A70/60    

  
  
  

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

  من الدستور ٧أحكام المادة  تطبيق يبرر
  
  

 جمعية إلى التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تقرير
  السبعين العالمية الصحة

  
  
 مقـــدرة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاءال االشـــتراكات تحصـــيل بحالـــة المتعلـــق التقريـــر فـــي اللجنـــة نظـــرت  -١
  ١.من الدستور ٧أحكام المادة  تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها سداد في لمتأخرةا
  
 عليــه،، و ٧٠/٤١ج لوثيقــةمنــذ صــدور ا قــد ســددت مســاهمات كافيــة دولــة عضــواً  ١٣وذكــرت األمانــة أن   -٢

: أفغانســـتان وبورونـــدي والســـلفادور وغينيـــا وجمهوريـــة الو كالتـــالي وهـــيمـــن الدســـتور،  ٧فإنهـــا لـــن تخضـــع للمـــادة 
 جمهوريـــةفنـــزويال وجمهوريـــة أوغنـــدا و تونغـــا و ســـيراليون و بـــاراغواي و مـــالوي و ليســـوتو و الديمقراطيـــة الشـــعبية ولبنـــان 

مــن  ١٤تعــديل الفقــرات ذات الصــلة مــن مشــروع القــرار المقتــرح فــي الفقــرة ضــرورة فقــت اللجنــة علــى ات. و البوليفاريــة
  .كبناًء على ذل ٧٠/٤١ج الوثيقة

  
  مقدمة إلى جمعية الصحةالوصية تال
  
التـــالي بصـــيغته المجلـــس التنفيـــذي، بـــأن تعتمـــد جمعيـــة الصـــحة مشـــروع القـــرار نيابـــة عـــن  أوصـــت اللجنـــة  -٣
  :ةعدلالمُ 

  
  ،السبعونجمعية الصحة العالمية 

  
حالـة تحصـيل االشـتراكات المقـدرة بمـا فـي ذلـك الـدول األعضـاء الخـاص بتقريـر البعد النظر فـي 

الدستور والترتيبات الخاصـة لتسـوية من  ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 
  ١المتأخرات؛
  

أن أحاطـــت علمـــًا بتقريـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى  وبعـــد
  ٢؛جمعية الصحة العالمية السبعين

                                                           
 .٧٠/٤١الوثيقة ج   ١

 .٧٠/٦٠الوثيقة ح   ٢
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كانـــت حقـــوق التصـــويت الخاصـــة  الســـبعينوٕاذ تالحـــظ أنـــه عنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 
موقوفـــة، وأن هـــذا  وأوكرانيـــا بيســـاو والصـــومال – وغينيـــا وغينيـــابجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى وجـــزر القمـــر 

 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

  
تــم وقفهــا  قــد البوليفاريــة فنــزويال جمهوريــةووالســلفادور  وبرونــديوٕاذ تالحــظ أن حقــوق تصــويت 

 جمعيـةبـدأ سـريانه اعتبـارًا مـن موعـد افتتـاح  الوقف هذا وأنأثناء جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين 
 األعضــاء الــدول علــى المســتحقة المتــأخرات تخفــض أن إلــى وسيســتمر والســتين التاســعة العالميــة الصــحة
 يبــرر الــذي المبلــغ مــن أقــل مســتوىً  إلــى المقبلــة الصــحة جمعيــات أو الحاليــة الصــحة جمعيــة أثنــاء المعنيــة
  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق

  
الشــعبية  الديمقراطيــة وال وجمهوريــةغينيــا االســتوائية وغامبيــا وغرينــادا و  أفغانســتانوٕاذ تالحــظ أن 

متـأخرة فـي سـداد اشـتراكاتها  وأوغندا وتونغاوجنوب السودان  وباراغواي وسيراليون مالويو ولبنان وليسوتو 
ألحكـام  عند افتتاح جمعية الصـحة العالميـة السـبعين إلـى حـد اقتضـى مـن جمعيـة الصـحة أن تنظـر، وفقـاً 

ــــدان، الخاصــــة بتلــــكتصــــويت الوقــــف امتيــــازات  بغــــي أم الينفيمــــا إذا كــــان مــــن الدســــتور،  ٧المــــادة   البل
، وفيمــا يتعلــق ببقيــة الــدول األعضــاء الســبعينعنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة  أفغانســتانبيتعلــق  فيمــا

  ،الحادية والسبعينعند افتتاح جمعية الصحة العالمية  عشرة دولة إثنى عددهاالبالغ 
  

 ما يلي:تقرر 
  

غينيـــا االســـتوائية  ، إذا كانـــت)١٩٨٨( ٧-٤١ج ص عأنـــه وفقـــًا لبيـــان المبـــادئ الـــوارد فـــي القـــرار   )١(
وجنـوب  وسيراليون راغوايوبا مالويالشعبية ولبنان وليسوتو و  الديمقراطية الو جمهوريةو وغامبيا وغرينادا 

اشـتراكاتها  فـي سـداد ،السـبعينعند افتتاح جمعيـة الصـحة العالميـة ، تزال متأخرةال وأوغندا وتونغا السودان
سوف توقف اعتبارًا   بها الخاصةامتيازات التصويت   من الدستور، فإن ٧إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

، أفغانســــــتان ذا كانــــــتإ)، ٢٠٠٦( ٦-٥٩ع ص ج روفقــــــًا للقــــــرا أنــــــهو إليــــــه؛  االفتتــــــاح المشــــــار  مــــــن تــــــاريخ
 ،فـي سـداد اشـتراكاتها التـي أعيـدت جـدولتها السـبعين،عنـد افتتـاح جمعيـة الصـحة العالميـة  ة،متـأخر  زالتال

  ؛فستوقف امتيازات التصويت الخاصة بها تلقائياً 
  
) أعــاله سيســـتمر خــالل جمعيـــة ١بيانــه فـــي الفقــرة (علــى النحــو الـــوارد أن أي وقــف يــتم تطبيقـــه   )٢(

 أفغانســـتان يـــتم خفــض متــأخرات إلــى أنة الالحقــة، وجمعيــات الصـــح الحاديـــة والســبعينالصــحة العالميــة 
وبـاراغواي  مـالويو  وليسـوتوالشـعبية ولبنـان  الديمقراطيـة وال وجمهوريـةغينيا االستوائية وغامبيا وغرينـادا و 

 ٧المبلـغ الـذي يبـرر تطبيـق أحكـام المـادة إلى مسـتوًى أقـل مـن  وأوغندا وتونغاوجنوب السودان  وسيراليون
  من الدستور؛

  
دولة عضو في أن تطلـب اسـتعادة امتيـازات التصـويت الخاصـة بهـا  ةأال يخّل هذا القرار بحق أي  )٣(

  من الدستور. ٧وفقًا للمادة 
      

=     =     =  


