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 الخامســــةأصــــبح بإمكانهــــا اآلن أن تصــــوت فــــي جمعيــــة الصــــحة العالميــــة  دومينيكــــاوالحظــــت اللجنــــة أن   -٤
عهـا . وباإلضـافة إلـى ذلـك فـإن المبـالغ التـي دفسـداد األمـوال المتـأخرة عليهـاوالستين الوشيكة االنعقاد، وذلـك نتيجـة 

مـــن  ٧تعنـــي أنـــه لـــم يعـــد مـــن الضـــروري تطبيـــق أحكـــام المـــادة  وبـــاالو وقيرغيزســـتان كـــل مـــن بـــيالروس وكيريبـــاتي
على ذلك ينبغي تعديل الفقرات ذات الصلة من القرار المقترح فـي  الدستور فيما يتعلق بتلك الدول األعضاء. وبناءً 

  اجب.على النحو الو  من الدستور ٧بشأن المادة  ٦٤/٣٠الوثيقة ج
  
 دوالراً  ٥ ٥٣٢ ٥٩٢وأيـــدت اللجنـــة القـــرار المقتـــرح بشـــطب المتـــأخرات علـــى يوغوســـالفيا الســـابقة البالغـــة   -٥

  .أمريكياً 
  
  ١والحظت األمانة أنه لم يعد هناك طلبات من أية دولة عضو إلبرام ترتيبات خاصة لتسوية المتأخرات.  -٦
  
سـيحدد معــدل  ٢جديـدة فـي المنظمـة، الحظـت األمانـة أنـه عقـب قبـول جنـوب الســودان دولـة عضـواً  وأخيـراً   -٧

غ المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة والثالثــين ، وســيبلَّ ٢٠١٢تقــدير االشــتراكات فــي األمــم المتحــدة فــي نهايــة عــام 
اكات المقترح لجنـوب السـودان، وعندئـذ ، بمعدل تقدير االشتر ٢٠١٣بعد المائة التي ستعقد في كانون الثاني/ يناير 

(مـن تشـرين األول/ أكتـوبر  ٢٠١١خر ثالثـة شـهور مـن عـام آسيطبق المعدل بأثر رجعي وبالنسبة والتناسب على 
  .٢٠١٢) وعلى عام ٢٠١١إلى كانون األول/ ديسمبر 

  
  التوصية المقدمة إلى جمعية الصحة

  
  ين:التالي ينالقرار  يأن تعتمد جمعية الصحة مشروعأوصت اللجنة، بالنيابة عن المجلس التنفيذي، ب  -٨
  

  ١قرار مشروع 
  

  ،جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون
  

بمــا فــي ذلــك الــدول  ٣،عــن حالــة تحصــيل االشــتراكات المقــدرة ةالمقدمــ التقــاريروقــد نظــرت فــي 
  ٤من الدستور؛ ٧األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

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

بيسـاو والصـومال وطاجيكسـتان التـزال موقوفـة،  –الخاصة بجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمـر وغينيـا 
وأن هــــذا الوقــــف سيســــتمر أثنــــاء جمعيــــة الصــــحة الحاليــــة أو جمعيــــات الصــــحة المقبلــــة إلــــى أن تخفَّــــض 

 ٧مــن الحـد الـذي يبــرر تطبيـق أحكـام المــادة  المتـأخرات المسـتحقة علــى الـدول األعضـاء المعنيــة إلـى أقـل
  من الدستور؛

  

                                                           
  .٦٥/٣٠انظر الوثيقة ج    ١
  .٦٥/٤١الوثيقة ج    ٢
  .٦٥/٤٦وج ٦٥/٣٠ج الوثيقتان    ٣
  .٦٥/٣٠الوثيقة ج    ٤
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وسـانت  وواليات ميكرونيزيا الموحـدةوغامبيا وغرينادا وغينيا  وبنغالديش ٕاذ تالحظ أن أفغانستانو 
كانــت متــأخرة فــي ســداد اشــتراكاتها عنــد افتتــاح  اليوغوســالفية الســابقة ةلوســيا والســودان وجمهوريــة مقدونيــ

والســتين إلــى حــد يجعــل مــن الضــروري أن تنظــر جمعيــة الصــحة، وفقــا  الخامســةيــة جمعيــة الصــحة العالم
من الدستور، فيما إذا كان ينبغي أم ال وقف امتيازات التصويت الخاصـة بهـذه البلـدان، علـى أن  ٧للمادة 

ن والســتي الخامســةعنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة  وغرينــادا وغينيــايكــون ذلــك فيمــا يتعلــق بأفغانســتان 
  والستين، السادسةعند افتتاح جمعية الصحة العالمية  بالدول األعضاء األخرىوفيما يتعلق 

  
  ما يلي: تقرر

بــنغالديش وغامبيــا ، فــإذا كانــت ٧-٤١ج ص علبيــان المبــادئ الــوارد فــي القــرار  أنــه وفقــاً   )١(
 اليوغوســـالفية الســـابقة ةوســـانت لوســـيا والســـودان وجمهوريـــة مقدونيـــ وواليـــات ميكرونيزيـــا الموحـــدة

والسـتين إلـى حـد  السادسـةعند افتتاح جمعيـة الصـحة العالميـة  افي سداد اشتراكاته ةمتأخر  التزال
ســوف توقــف  بهــامــن الدســتور، فــإن امتيــازات التصــويت الخاصــة  ٧يبــرر تطبيــق أحكــام المــادة 

فإنـه  ٣١-٦٤عج ص قـرار وال ٦-٥٩ج ص عللقـرار  من تاريخ االفتتاح المشار إليه؛ ووفقاً  اعتباراً 
فـي سـداد مبـالغ اشـتراكاتها المقـدرة  ةمتـأخر  تـزال، بالترتيـب، الوغرينـادا وغينيـاإذا كانت أفغانستان 

والســتين فســتوقف امتيــازات  الخامســةالتــي أعيــدت جــدولتها، عنــد افتتــاح جمعيــة الصــحة العالميــة 
  ؛التصويت الخاصة بها تلقائياً 

) أعــاله سيســتمر ١أن أي وقــف مــن هــذا القبيــل يــتم تطبيقــه كمــا ورد بيانــه فــي الفقــرة (  )٢(
والســـتين وجمعيـــات الصـــحة الالحقـــة، حتـــى يـــتم خفـــض  الســـابعةخـــالل جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 

وســـانت  وواليـــات ميكرونيزيـــا الموحـــدة وغرينـــادا وغينيـــاوبـــنغالديش وغامبيـــا متـــأخرات أفغانســـتان 
إلــى مســتوى أقــل مــن الحــد الــذي يبــرر  اليوغوســالفية الســابقة ةهوريــة مقدونيــلوســيا والســودان وجم
  ؛من الدستور ٧تطبيق أحكام المادة 

أال يخـــّل هـــذا القـــرار بحـــق أي دولـــة عضـــو فـــي أن تطلـــب اســـتعادة امتيـــازات التصـــويت   )٣(
  من الدستور. ٧للمادة  الخاصة بها وفقاً 

  
  ٢قرار مشروع 

  
  ة والستون، الخامسالعالمية جمعية الصحة 

  
والتـي ، ٢٠٠٠-١٩٩١المتأخرات المستحقة على يوغوسـالفيا السـابقة عـن الفتـرة أن  وقد اعتبرت

الجمعيـة العامـة ٕاذ تشير إلـى قـرار ، و في الحسبان بالفعل ا، قد تم وضعهأمريكياً  دوالراً  ٥ ٥٣٢ ٥٩٢ تبلغ
  ،المقررة على يوغوسالفيا السابقةبشأن المبالغ غير المسددة من االشتراكات  ٦٣/٢٤٩ألمم المتحدة ل
  

من الالئحة الماليـة، أن تعتمـد شـطب متـأخرات يوغوسـالفيا السـابقة بـين  ٦-١٣للمادة  وفقاً  تقرر
 .أمريكياً  دوالراً  ٥ ٥٣٢ ٥٩٢والبالغة  ٢٠٠٠و ١٩٩١عامي 

  
  

=     =     =  


