
    
  (مسودة) ٧٠/٧١ج  السبعونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٧ مايو/ أيار ٢٦  
  A70/71 (Draft)    

  
  
  

  "بللجنة " األولالتقرير 
  

  (مسّودة)
  
  

مولـــــوين برئاســـــة الـــــدكتور  ٢٠١٧أيـــــار/ مـــــايو  ٢٥عقـــــدت اللجنـــــة "ب" جلســـــتيها األولـــــى والثانيـــــة فـــــي   
   .(أنتيغوا وباربودا) جوزيف

  
ريو مــــــن النظــــــام الــــــداخلي لجمعيــــــة الصــــــحة العالميــــــة انتخبــــــت اللجنــــــة الــــــدكتور مــــــا ٣٤وطبقــــــًا للمــــــادة   
  ) مقررًا.فييت نام(كوونغ  لدكتور نغوين مانه) نائبين للرئيس، واإندونيسيا( سالميت) والدكتور سلوفاكيا( ميكلوسي

  
والقــرارين  ةالمرفقــ ة الثالثــةاإلجرائيــ اتعون باعتمــاد المقــرر بوَصــي جمعيــة الصــحة العالميــة الســوتقــرر أن تُ   
  :ةد جدول األعمال التاليو نبب ةوالمتعلقالمرفقين، 

  
األحوال الصحية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفـي الجـوالن السـوري  -١٩

    المحتل
  مقرر إجرائي واحد  

  
  الشؤون المالية -٢٠
  

، بمــا فــي ذلــك ٢٠١٧-٢٠١٦تقريــر منتصــف المــدة البرمجــي والمــالي للمنظمــة للفتــرة   ١-٢٠
    ٢٠١٦البيانات المالية المراجعة لعام 

  مقرر إجرائي واحد  
  

حالـــة تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء المتـــأخرة فـــي ســـداد  ٢-٢٠
    من الدستور ٧بيق أحكام المادة اشتراكاتها إلى حد يبرر تط

  قرار واحد  
  

    ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة  ٤-٢٠
  قرار واحد  

  
  شؤون مراجعة الحسابات والمراقبة -٢١
  

    تقرير مراجع الحسابات الخارجي ١-٢١
  مقرر إجرائي واحد  
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    األعمال جدول من ١٩ البند
  المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الصحية في األرض الفلسطينية حوالاأل

 وفي الجوالن السوري المحتل

    
علمــًا بــالتقرير الــذي ُطِلــب مــن المــدير العــام تقديمــه فــي جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون، بعــد اإلحاطــة 

  :من المدير العام القيام بما يلي ررت أن تطلبق)، ١٠(٦٩ج ص عاإلجرائي مقّرر ال

ـــذ  إلـــىأن يقـــدم   )١( ـــرًا عـــن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفي ـــة والســـبعين تقري ـــة الصـــحة العالميـــة الحادي جمعي
  التوصيات الواردة فيه باالستناد إلى الرصد الميداني؛

أن يقدم الدعم إلى الخدمات الصحية الفلسطينية، بوسائل منها برامج بناء القدرات ووضـع خطـط   )٢(
تــوفير قــدرات محــّددة للعــالج والتشــخيص علــى الصــعيد اســتراتيجية بشــأن توظيــف االســتثمارات فــي مجــال 

  المحلي؛

  أن يزّود السكان السوريين في الجوالن السوري المحتل بالمساعدة التقنية المتصلة بالصحة؛  )٣(

أن يواصـــــل تقـــــديم المســـــاعدة التقنيـــــة الالزمـــــة مـــــن أجـــــل تلبيـــــة االحتياجـــــات الصـــــحية للشـــــعب   )٤(
تجزون، وذلك بالتعاون مع لجنة الصليب األحمر الدولية فـي الجهـود الفلسطيني، بمن فيهم السجناء والمح

  التي تبذلها، فضًال عن االحتياجات الصحية للمعوقين والجرحى؛

أن يقدم الدعم الالزم لتطوير النظام الصحي في األرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا فـي ذلـك تنميـة   )٥(
الرعايـة األوليـة ودمـج عمليـة إيتـاء خـدمات الصـحة  الموارد البشرية، مع التركيـز بوجـه خـاص علـى تعزيـز

النفســـية فـــي خـــدمات الرعايـــة األوليـــة، فضـــًال عـــن التركيـــز علـــى الوقايـــة الصـــحية مـــن األمـــراض وتـــدبيرها 
عالجيًا بشكل متكامل، وٕاسداء المشورة إلى الجهات المانحة بشأن الُسبل الكفيلة بدعم هـذه األنشـطة علـى 

  أفضل وجه؛

  صيص الموارد البشرية والمالية من أجل بلوغ تلك األغراض.أن يكفل تخ  )٦(
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    األعمال جدول من ١-٢٠ البند
  ، ٢٠١٧- ٢٠١٦منتصف المدة البرمجي والمالي للمنظمة للفترة  تقرير

  ٢٠١٦  في ذلك البيانات المالية المراجعة لعام  بما
  

  
منتصــف المــدة البرمجــي والمــالي للمنظمــة للفتــرة جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون، بعــد النظــر فــي تقريــر   
 البرنامج لجنةوبعد أن أحاطت علمًا بتقرير  ١؛٢٠١٦ ، بما في ذلك البيانات المالية المراجعة لعام٢٠١٧-٢٠١٦

منتصـف قـررت أن تقبـل تقريـر  ٢،السـبعين العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية
  .٢٠١٦ ، بما في ذلك البيانات المالية المراجعة لعام٢٠١٧-٢٠١٦البرمجي والمالي للمنظمة للفترة المدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٧٠/٤٠الوثيقة ج   ١

 .٧٠/٥٨الوثيقة ج   ٢
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    األعمال جدول من ٢-٢٠ البند
  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة 

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

  ،السبعونجمعية الصحة العالمية 
  

حالـة تحصـيل االشـتراكات المقـدرة بمـا فـي ذلـك الـدول األعضـاء المتـأخرة الخـاص بتقريـر البعد النظـر فـي 
  ١من الدستور والترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات؛ ٧في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
ـــة  وبعـــد ـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعي ـــامج والميزاني أن أحاطـــت علمـــًا بتقريـــر لجنـــة البرن

  ٢الصحة العالمية السبعين؛
  

كانــت حقــوق التصــويت الخاصــة بجمهوريــة  الســبعينوٕاذ تالحــظ أنــه عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة 
 تخفـض إلـى أنموقوفة، وأن هذا الوقف سيسـتمر  وأوكرانيا والصومالبيساو  –وغينيا أفريقيا الوسطى وجزر القمر 

 إلــى المقبلــة الصــحة جمعيــات أو الحاليــة الصــحة جمعيــة أثنــاء علــى الــدول األعضــاء المعنيــة المســتحقة المتــأخرات
  الدستور؛ من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر الذي المبلغ من أقل مستوىً 

  
وغامبيا وغرينـادا وجنـوب السـودان متـأخرة فـي سـداد اشـتراكاتها عنـد افتتـاح وٕاذ تالحظ أن غينيا االستوائية 

من الدسـتور،  ٧ألحكام المادة  جمعية الصحة العالمية السبعين إلى حد اقتضى من جمعية الصحة أن تنظر، وفقاً 
ة العالميـــة عنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــح البلـــدان، الخاصـــة بتلــكتصـــويت الوقـــف امتيـــازات  ينبغـــي أم الفيمــا إذا كـــان 

  ،الحادية والسبعين
  

 ما يلي:تقرر 
  
غينيـــا االســـتوائية  ، إذا كانـــت)١٩٨٨( ٧-٤١ج ص عأنـــه وفقـــًا لبيـــان المبـــادئ الـــوارد فـــي القـــرار   )١(

 السـبعين،الحاديـة و عنـد افتتـاح جمعيـة الصـحة العالميـة ، تـزال متـأخرةوغامبيا وغرينـادا وجنـوب السـودان ال
 الخاصـةامتيـازات التصـويت  مـن الدسـتور، فـإن ٧أحكـام المـادة  اشتراكاتها إلـى حـد يبـرر تطبيـق في سداد

  إليه؛  االفتتاح المشار  سوف توقف اعتبارًا من تاريخ  بها
  
) أعــاله سيســـتمر خــالل جمعيـــة ١بيانــه فـــي الفقــرة (علــى النحــو الـــوارد أن أي وقــف يــتم تطبيقـــه   )٢(

 يـــــــتم خفـــــــض متـــــــأخرات أنإلـــــــى وجمعيـــــــات الصـــــــحة الالحقـــــــة،  الحاديـــــــة والســـــــبعينالصـــــــحة العالميـــــــة 
المبلــغ الــذي يبــرر تطبيــق أحكــام االســتوائية وغامبيــا وغرينــادا وجنــوب الســودان إلــى مســتوًى أقــل مــن  غينيــا

  من الدستور؛ ٧المادة 
  
دولة عضو في أن تطلـب اسـتعادة امتيـازات التصـويت الخاصـة بهـا  ةأال يخّل هذا القرار بحق أي  )٣(

  ستور.من الد ٧وفقًا للمادة 
                                                           

 .٧٠/٤١الوثيقة ج   ١

 .٧٠/٦٠جالوثيقة    ٢
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    األعمال جدول من ٤-٢٠ البند
  ٢٠١٩-٢٠١٨جدول تقدير االشتراكات للفترة 

  
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،
  

  ١وقد نظرت في تقرير المديرة العامة،
  

علــى  ٢٠١٩-٢٠١٨والــدول األعضــاء المنتســبة للثنائيــة جــدول تقــدير اشــتراكات الــدول األعضــاء  تعتمــد
  المبين أدناه:النحو 

 
 

 األعضاءالدول 
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة الصحة العالمية 

  ٪  
  ٣,٠٨٨٢  االتحاد الروسي

  ٠,٠١٠٠  إثيوبيا
  ٠,٠٦٠٠  آذربيجان
  ٠,٨٩٢٠  األرجنتين
  ٠,٠٢٠٠  األردن
  ٠,٠٠٦٠  أرمينيا
  ٠,٠٠١٠  إريتيريا
  ٢,٤٤٣١  أسبانيا
  ٢,٣٣٧١  أستراليا
  ٠,٠٣٨٠  إستونيا
  ٠,٤٣٠٠  إسرائيل

  ٠,٠٠٦٠  أفغانستان
  ٠,٠٦٧٠  إكوادور
  ٠,٠٠٨٠  ألبانيا
  ٦,٣٨٩٢  ألمانيا

  ٠,٦٠٤٠  اإلمارات العربية المتحدة
  ٠,٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠,٠٠٦٠  أندورا
  ٠,٥٠٤٠  إندونيسيا

  ٠,٠١٠٠  أنغوال
  ٠,٠٧٩٠  أوروغواي
  ٠,٠٢٣٠  أوزبكستان

                                                           
 .٧٠/٤٢الوثيقة ج   ١
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 األعضاءالدول 
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة الصحة العالمية 

  ٪  
  ٠,٠٠٩٠  أوغندا
  ٠,١٠٣٠  أوكرانيا
  ٠,٣٣٥٠  أيرلندا
  ٠,٠٢٣٠  آيسلندا
  ٣,٧٤٨٢  إيطاليا

  ٠,٠٠٤٠  بابوا غينيا الجديدة
  ٠,٠١٤٠  باراغواي
  ٠,٠٩٣٠  باكستان
  ٠,٠٠١٠  باالو

  ٠,٠٤٤٠  البحرين
  ٣,٨٢٣٢  البرازيل
  ٠,٠٠٧٠  بربادوس
  ٠,٣٩٢٠  البرتغال

  ٠,٠٢٩٠  بروني دار السالم
  ٠,٨٨٥١  بلجيكا
  ٠,٠٤٥٠  بلغاريا
  ٠,٠٠١٠  بليز

  ٠,٠١٠٠  بنغالديش
  ٠,٠٣٤٠  بنما
  ٠,٠٠٣٠  بنن

  ٠,٠٠١٠  بوتان
  ٠,٠١٤٠  بوتسوانا

  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً بورتوريكو (ليست عضو 
  ٠,٠٠٤٠  بوركينا فاصو

  ٠,٠٠١٠  بوروندي
  ٠,٠١٣٠  البوسنة والهرسك

  ٠,٨٤١١  بولندا
  ٠,١٣٦٠  بيرو

  ٠,٠٥٦٠  بيالروس
  ٠,٢٩١٠  تايلند

  ٠,٠٢٦٠  تركمانستان
  ١,٠١٨١  تركيا

  ٠,٠٣٤٠  ترينيداد وتوباغو
  ٠,٠٠٥٠  تشاد

  ٠,٣٤٤٠  التشيك
  ٠,٠٠١٠  توغو
  ٠,٠٠١٠  توفالو

  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً توكيالو (ليست عضو 



   A70/71 (Draft)    (مسودة) ٧٠/٧١ج

7 

 األعضاءالدول 
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة الصحة العالمية 

  ٪  
  ٠,٠٢٨٠  تونس
  ٠,٠٠١٠  تونغا
  ٠,٠٠٣٠  لشتي -تيمور

  ٠,٠٠٩٠  جامايكا
  ٠,٠٠٤٠  الجبل األسود

  ٠,١٦١٠  الجزائر
  ٠,٠١٤٠  جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠  جزر القمر

  ٠,٠٠١٠  جزر سليمان
  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً جزر كوك (ليست عضو 

  ٠,٠٠١٠  جزر مارشال
  ٠,٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٠,٠٤٦٠  الجمهورية الدومينيكية

  ٠,٠٢٤٠  الجمهورية العربية السورية
  ٠,٠٠٨٠  الديمقراطيةجمهورية الكونغو 

  ٠,٤٧١٠  جمهورية إيران اإلسالمية
  ٠,٠١٠٠  جمهورية تنزانيا المتحدة

  ٠,٥٧١٠  جمهورية فنزويال البوليفارية
  ٢,٠٣٩١  جمهورية كوريا

  ٠,٠٠٥٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠٣٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠٧٠  السابقةجمهورية مقدونية اليوغوسالفية 

  ٠,٠٠٤٠  جمهورية مولدوفا
  ٠,٣٦٤٠  جنوب أفريقيا

  ٠,٠٠٣٠  جنوب السودان
  ٠,٠٠٨٠  جورجيا
  ٠,٠٠١٠  جيبوتي
  ٠,٥٨٤٠  الدانمرك

  ٠,٠١٢٠  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  ٠,٠٠١٠  دومينيكا

  ٠,٠٠١٠  الرأس األخضر
  ٠,٠٠٢٠  رواندا
  ٠,١٨٤٠  رومانيا
  ٠,٠٠٧٠  زامبيا

  ٠,٠٠٤٠  زمبابوي
  ٠,٠٠١٠  ساموا

  ٠,٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي
  ٠,٠٠٣٠  سان مارينو
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 األعضاءالدول 
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة الصحة العالمية 

  ٪  
  ٠,٠٠١٠  سانت فنسنت وغرينادين

  ٠,٠٠١٠  سانت كيتس ونيفيس
  ٠,٠٠١٠  سانت لوسيا
  ٠,٠٣١٠  سري النكا
  ٠,٠١٤٠  السلفادور
  ٠,١٦٠٠  سلوفاكيا
  ٠,٠٨٤٠  سلوفينيا
  ٠,٤٤٧٠  سنغافورة
  ٠,٠٠٥٠  السنغال
  ٠,٠٠٢٠  سوازيلند
  ٠,٠١٠٠  السودان
  ٠,٠٠٦٠  سورينام
  ٠,٩٥٦١  السويد
  ١,١٤٠١  سويسرا
  ٠,٠٠١٠  سيراليون
  ٠,٠٠١٠  سيشيل
  ٠,٣٩٩٠  شيلي
  ٠,٠٣٢٠  صربيا

  ٠,٠٠١٠  الصومال
  ٧,٩٢١٢  الصين

  ٠,٠٠٤٠  طاجيكستان
  ٠,١٢٩٠  العراق
  ٠,١١٣٠  ُعمان
  ٠,٠١٧٠  غابون
  ٠,٠٠١٠  غامبيا
  ٠,٠١٦٠ غانا

  ٠,٠٠١٠  غرينادا
  ٠,٠٢٨٠  غواتيماال

  ٠,٠٠٢٠  غيانا
  ٠,٠٠٢٠  غينيا

  ٠,٠٠١٠  بيساو –غينيا 
  ٠,٠١٠٠  غينيا االستوائية

  ٠,٠٠١٠  فانواتو
  ٤,٨٥٩٢  فرنسا
  ٠,١٦٥٠  الفلبين
  ٠,٤٥٦٠  فنلندا
  ٠,٠٠٣٠  فيجي

  ٠,٠٥٨٠  فييت نام
  ٠,٠٤٣٠  قبرص



   A70/71 (Draft)    (مسودة) ٧٠/٧١ج

9 

 األعضاءالدول 
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة الصحة العالمية 

  ٪  
  ٠,٢٦٩٠  قطر

  ٠,٠٠٢٠  قيرغيزستان
  ٠,١٩١٠  كازاخستان
  ٠,٠١٠٠  الكاميرون
  ٠,٠٩٩٠  كرواتيا
  ٠,٠٠٤٠  كمبوديا
  ٢,٩٢١١  كندا
  ٠,٠٦٥٠  كوبا

  ٠,٠٠٩٠  كوت ديفوار
  ٠,٠٤٧٠  كوستاريكا
  ٠,٣٢٢٠  كولومبيا
  ٠,٠٠٦٠  الكونغو
  ٠,٢٨٥٠  الكويت
  ٠,٠٠١٠  كيريباتي

  ٠,٠١٨٠  كينيا
  ٠,٠٥٠٠  التفيا
  ٠,٠٤٦٠  لبنان

  ٠,٠٦٤٠  لكسمبرغ
  ٠,١٢٥٠  ليبيا

  ٠,٠٠١٠  ليبيريا
  ٠,٠٧٢٠  ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠  ليسوتو
  ٠,٠١٦٠  مالطة
  ٠,٠٠٣٠  مالي
  ٠,٣٢٢٠  ماليزيا

  ٠,٠٠٣٠  مدغشقر
  ٠,١٥٢٠  مصر
  ٠,٠٥٤٠  المغرب
  ١,٤٣٥١  المكسيك
  ٠,٠٠٢٠  مالوي
  ٠,٠٠٢٠  ملديف

  ١,١٤٦١  المملكة العربية السعودية
  ٤,٤٦٣٢  وأيرلندا الشماليةالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

  ٠,٠٠٥٠  منغوليا
  ٠,٠٠٢٠  موريتانيا

  ٠,٠١٢٠  موريشيوس
  ٠,٠٠٤٠  موزامبيق
  ٠,٠١٠٠  موناكو
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 األعضاءالدول 
 والدول األعضاء المنتسبة

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة الصحة العالمية 

  ٪  
  ٠,٠١٠٠  ميانمار
  ٠,٠١٠٠  ناميبيا
  ٠,٠٠١٠  ناورو

  ٠,٨٤٩١  النرويج
  ٠,٧٢٠١  النمسا
  ٠,٠٠٦٠  نيبال
  ٠,٠٠٢٠  النيجر
  ٠,٢٠٩٠  نيجيريا

  ٠,٠٠٤٠  نيكاراغوا
  ٠,٢٦٨٠  نيوزيلندا

  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً نيووي (ليست عضو 
  ٠,٠٠٣٠  هايتي
  ٠,٧٣٧٠  الهند

  ٠,٠٠٨٠  هندوراس
  ٠,١٦١٠  هنغاريا
  ١,٤٨٢١  هولندا

  ٢٢,٠٠٠٠  الواليات المتحدة األمريكية
  ٠,٠٠١٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ٩,٦٨٠٢  اليابان
  ٠,٠١٠٠  اليمن
  ٠,٤٧١٠  اليونان
  ١٠٠‚٠٠٠٠  المجموع
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    األعمال جدول من ١-٢١ البند
  تقرير مراجع الحسابات الخارجي

  
  

 ١جمعية الصحة العالمية السبعون، بعد النظر في تقرير مراجـع الحسـابات الخـارجي إلـى جمعيـة الصـحة؛  
 العالمية الصحة جمعية إلى التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنةوبعد أن أحاطت علمًا بتقرير 

  قررت أن تقبل تقرير مراجع الحسابات الخارجي إلى جمعية الصحة. ٢،السبعين
  
  

=     =     =  
  

  
  

                                                           
 .٧٠/٤٣الوثيقة ج   ١

 .٧٠/٦١الوثيقة ج   ٢


