ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎدﻳﺔ واﻟﺳﺑﻌون
اﻟﺑﻧد  ٣-١٥ﻣن ﺟدوﻝ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﻗت
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ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣﻘدرة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدوﻝ
اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻓﻲ ﺳداد اﺷﺗراﻛﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد
ﻳﺑرر ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  ٧ﻣن اﻟدﺳﺗور
ﺗﻘرﻳر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ واﻹدارة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﻳذي
اﻟﻣﻘدم إﻟﻰ ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎدﻳﺔ واﻟﺳﺑﻌﻳن
ﻧظرت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣﻘدرة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺗﺄﺧرة
-١
ﻓﻲ ﺳداد اﺷﺗراﻛﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻳﺑرر ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  ٧ﻣن اﻟدﺳﺗور١.
وأوﺿـ ـ ـ ـ ــﺣت اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﺧﻣﺳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﻠدان )أﻓﻐﺎﻧﺳـ ـ ـ ـ ــﺗﺎن وﺑﻧﻐﻼدﻳش واﻟﺳـ ـ ـ ـ ــﻠﻔﺎدور وﻏرﻳﻧﺎدا وﻧﻳووي( وردت ﻓﻲ
-٢
اﻟﻣﻠﺣق  ٤ﻣن ذﻟك اﻟﺗﻘرﻳر ﺑوﺻـ ـ ـ ــﻔﻬﺎ ﺑﻠداﻧﺎً ﻣﺗﺄﺧرة ﻓﻲ ﺳـ ـ ـ ــداد اﺷـ ـ ـ ــﺗراﻛﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻳﺑرر ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  ٧ﻣن
اﻟدﺳﺗور ﻗد ﺳددت ﻻﺣﻘﺎً ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻛﺎﻓﻳﺔ وﻟم ﺗﻌد ﺗﺧﺿﻊ ﻟوﻗف اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ.

اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ
-٣
اﻟﻣﻌدﻟﺔ:
ُ

أوﺻـ ــت اﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ،ﺑﺄن ﺗﻌﺗﻣد ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻـ ــﺣﺔ ﻣﺷـ ــروع اﻟﻘرار اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺻـ ــﻳﻐﺗﻪ
ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎدﻳﺔ واﻟﺳﺑﻌون،
ﺑﻌد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﺧﺎص ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺻ ـ ــﻳﻝ اﻻﺷ ـ ــﺗراﻛﺎت اﻟﻣﻘدرة ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿ ـ ــﺎء
اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻓﻲ ﺳداد اﺷﺗراﻛﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻳﺑرر ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  ٧ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺳوﻳﺔ
اﻟﻣﺗﺄﺧرات؛١
وﺑﻌــد أن أﺣــﺎطــت ﻋﻠﻣـﺎً ﺑﺗﻘرﻳر ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ واﻟﻣﻳزاﻧﻳــﺔ واﻹدارة اﻟﺗــﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﻳــذي اﻟﻣﻘــدم
إﻟﻰ ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎدﻳﺔ واﻟﺳﺑﻌﻳن؛٢

 ١اﻟوﺛﻳﻘﺔ ج ٣١/٧١ﺗﻧﻘﻳﺢ .١
 ٢اﻟوﺛﻳﻘﺔ ح.٤٧/٧١
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ٕواذ ﺗﻼﺣظ أﻧﻪ ﻋﻧد اﻓﺗﺗﺎح ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻ ـ ـ ـ ــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎدﻳﺔ واﻟﺳ ـ ـ ـ ــﺑﻌﻳن ﻛﺎﻧت ﺣﻘوق اﻟﺗﺻ ـ ـ ـ ــوﻳت
اﻟﺧﺎﺻ ـ ـ ـ ــﺔ ﺑﺟﻣﻬورﻳﺔ أﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟوﺳ ـ ـ ـ ــطﻰ وﺟزر اﻟﻘﻣر وﻏﺎﻣﺑﻳﺎ وﻏرﻳﻧﺎدا وﻏﻳﻧﻳﺎ – ﺑﻳﺳ ـ ـ ـ ــﺎو وﺟﻧوب اﻟﺳ ـ ـ ـ ــودان
وأوﻛراﻧﻳﺎ ﻣوﻗوﻓﺔ ،وأن ﻫذا اﻟوﻗف ﺳـ ـ ــﻳﺳـ ـ ــﺗﻣر إﻟﻰ أن ﺗﺧﻔض اﻟﻣﺗﺄﺧرات اﻟﻣﺳـ ـ ــﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿـ ـ ــﺎء
ـﺗوى أﻗﻝ ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﻳﺑرر
اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ أﺛﻧﺎء ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻـ ـ ــﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ أو ﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﺻـ ـ ــﺣﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺳـ ـ ـ ً
ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  ٧ﻣن اﻟدﺳﺗور؛
ٕواذ ﺗﻼﺣظ أن أﻓﻐﺎﻧﺳ ـ ـ ـ ــﺗﺎن وﺑﻧﻐﻼدﻳش واﻟﻛﺎﻣﻳرون واﻟﺳ ـ ـ ـ ــﻠﻔﺎدور وﻟﻳﺑﻳﺎ واﻟﻧﻳﺟر وﻧﻳووي وﺳ ـ ـ ـ ــورﻳﻧﺎم
وﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻓﻧزوﻳﻼ اﻟﺑوﻟﻳﻔﺎرﻳﺔ ﻣﺗﺄﺧرة ﻓﻲ ﺳ ـ ـ ـ ــداد اﺷ ـ ـ ـ ــﺗراﻛﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻓﺗﺗﺎح ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻ ـ ـ ـ ــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎدﻳﺔ
واﻟﺳــﺑﻌﻳن إﻟﻰ ﺣد اﻗﺗﺿــﻰ ﻣن ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻــﺣﺔ أن ﺗﻧظر ،وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  ٧ﻣن اﻟدﺳــﺗور ،ﻓﻳﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﻳﻧﺑﻐﻲ أم ﻻ وﻗف اﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺻ ـ ـ ــوﻳت اﻟﺧﺎﺻ ـ ـ ــﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﺑﻠدان ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺳ ـ ـ ــﺗﺎن ﻋﻧد اﻓﺗﺗﺎح ﺟﻣﻌﻳﺔ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎدﻳﺔ واﻟﺳﺑﻌﻳن ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٨وﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺑﻘﻳﺔ اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ ﺛﻣﺎﻧﻲ
دوﻝ ﻋﻧد اﻓﺗﺗﺎح ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺳﺑﻌﻳن ﻓﻲ ﻋﺎم ،٢٠١٩
ﺗﻘرر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أﻧﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﺑﻳﺎن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻘرار ج ص ع ،(١٩٨٨) ٧-٤١إذا ﻛﺎﻧت ﺑﻧﻐﻼدﻳش واﻟﻛﺎﻣﻳرون
)(١
واﻟﺳﻠﻔﺎدور وﻟﻳﺑﻳﺎ واﻟﻧﻳﺟر وﻧﻳووي وﺳورﻳﻧﺎم وﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻓﻧزوﻳﻼ اﻟﺑوﻟﻳﻔﺎرﻳﺔ ﻻﺗزاﻝ ﻣﺗﺄﺧرة ،ﻋﻧد اﻓﺗﺗﺎح ﺟﻣﻌﻳﺔ
اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺳــﺑﻌﻳن ،ﻓﻲ ﺳــداد اﺷــﺗراﻛﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻳﺑرر ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  ٧ﻣن اﻟدﺳــﺗور،
ﻓﺈن اﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺻ ـ ــوﻳت اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑﻬﺎ ﺳ ـ ــوف ﺗوﻗف اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻓﺗﺗﺎح اﻟﻣﺷ ـ ــﺎر إﻟﻳﻪ؛ وأﻧﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘ ارر
ج ص ع ،(٢٠٠٦) ٦-٥٩إذا ﻛﺎﻧت أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻻﺗزاﻝ ﻣﺗﺄﺧرة ،ﻋﻧد اﻓﺗﺗﺎح ﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺣﺎدﻳﺔ
واﻟﺳﺑﻌﻳن ،ﻓﻲ ﺳداد اﺷﺗراﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ أﻋﻳدت ﺟدوﻟﺗﻬﺎ ،ﻓﺳﺗوﻗف اﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺻوﻳت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎً؛
أن أي وﻗف ﻳﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد ﺑﻳﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (١أﻋﻼﻩ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻳﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗﻣر ﺧﻼﻝ ﺟﻣﻌﻳﺔ
)(٢
اﻟﺻـ ـ ـ ــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ واﻟﺳـ ـ ـ ــﺑﻌﻳن وﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟﺻـ ـ ـ ــﺣﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ،إﻟﻰ أن ﻳﺗم ﺧﻔض ﻣﺗﺄﺧرات أﻓﻐﺎﻧﺳـ ـ ـ ــﺗﺎن
وﺑﻧﻐﻼدﻳش واﻟﻛﺎﻣﻳرون واﻟﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻔﺎدور وﻟﻳﺑﻳﺎ واﻟﻧﻳﺟﻳر وﻧﻳووي وﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــورﻳﻧﺎم وﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻓﻧزوﻳﻼ اﻟﺑوﻟﻳﻔﺎرﻳﺔ إﻟﻰ
ﻣﺳﺗوى أﻗﻝ ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﻳﺑرر ﺗطﺑﻳق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  ٧ﻣن اﻟدﺳﺗور؛
ً
أﻻ ﻳﺧ ّﻝ ﻫذا اﻟﻘرار ﺑﺣق أﻳﺔ دوﻟﺔ ﻋﺿــو ﻓﻲ أن ﺗطﻠب اﺳــﺗﻌﺎدة اﻣﺗﻳﺎزات اﻟﺗﺻــوﻳت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬﺎ
)(٣
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﺎدة  ٧ﻣن اﻟدﺳﺗور.
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