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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
الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات
تقرير مقدم من لجنة البرنامج والميزانية واﻹدارة التابعة للمجلس التنفيذي
إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين
أبلغت اﻷمانة اللجنة بأنه قامت منذ نشر الوثيقة ج ٣٧/٧٢ست دول أعضاء هي )الكاميرون والجمهورية
-١
الدومينيكية ومصر وناورو وباراغواي وتونغا( بسداد متأخراتها لتتم ّكن بذلك من استرداد حقوقها في التصويت.
وقدمت دولتان عضوان طلبات بشأن إعادة جدولة سداد متأخراتها :جمهورية فنزويﻼ البوليفارية في طلبها
-٢
المؤرخ بيوم  ٦أيار /مايو ٢٠١٩؛ وجمهورية أفريقيا الوسطى في طلبها المؤرخ بيوم  ١٤أيار /مايو .٢٠١٩
وينبغي ،بموجب القرار ج ص ع ،(٢٠٠١) ٦-٥٤تقديم أية طلبات من هذا القبيل في موعد أقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه يوم
-٣
تقرر التنازل عن هذا الموعد النهائي ،ﻷنها فعلت ذلك قبل عامين
قد
ـحة
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ص
ال
جمعية
أن
على
مارس،
آذار/
٣١
ّ
مضــيا ،عندما تكلّل بالنجاج الطلب الذي قدمته الصــومال في جمعية الصــحة العالمية الســبعين بشــأن إعادة جدولة
سداد متأخراتها١.
وألقى أحد أعض ــاء اللجنة في معرض إحاطته علماً بأن الوثيقة ج ٦٠/٧٢قد ُع ﱢممت بوقت متأخر للغاية،
-٤
بياناً بالنيابة عن خمس دول أعضــاء وش ـ ّكك به في مدى شــرعية المقترح الوارد في الوثيقة المشــار إليها ،وشـ ّـدد فيه
حدد في القرار
الم ّ
على نحو ما ّبينته الوثيقة على أن الطلب قد قُ ّدم قبل فترة ّ
جد طويلة سبقت حلول الموعد النهائي ُ
ج ص ع .(٢٠٠١) ٦-٥٤وتلبيةً لطلب اللجنة بشـ ــأن توضـ ــيح المسـ ــألة ،فقد أوضـ ــحت اﻷمانة أن مهمة اللجنة هي
ليســت أن تعتمد مشــروع القرار رســمياً ،بل أن توصــي جمعية الصــحة باعتماده أو ﻻ توصــيها بذلك .كما أوضــحت
وبينت أن من شــأن دولة عضــو ما أن تســتعيد حقوقها في
أن جمعية الصــحة قد تقرر التنازل عن الموعد النهائيّ ،
التصويت فو اًر بمجرد اعتماد جمعية الصحة للقرار المتعلق بتلك الدولة العضو.
واقترح الرئيس أن توصـ ـ ــي اللجنة جمعية الصــ ــحة باعتماد مشــ ــروعي ق اررين اثنين ،وأﻻ توصـ ـ ــيها باعتماد
-٥
مشروع قرار ثالث٢.
 ١انظر الوثيقة ج.٦٧/٧٠
 ٢انظر الوثيقة ج.٦٠/٧٢
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التوصيات المقدمة إلى جمعية الصحة
أوصــت اللجنة ،نيابة عن المجلس التنفيذي ،جمعية الصــحة باعتماد مشــروع القرار الوارد أدناه فيما يتعلق
-٦
بالطلب المقدم من جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن الترتيبات الخاصة لتسوية متأخراتها:
جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
بعد النظر في الطلب المقدم من جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن اشتراكاتها المستحقة السداد عن
ﻻر أمريكياً؛ ٕواذ تض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع في اعتبارها أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً الطلب المقدم من
عام  ٢٠١٨والبالغ قدرها  ١٣٤ ٦٤٦دو اً
جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن إعادة جدولة سداد هذا المبلغ خﻼل الفترة ٢٠٢٨-٢٠١٩؛
ٕواذ تحيط علم ـاً بــأن هــذا الطلــب لم يمتثــل بــالكــامــل لمتطلبــات القرار ج ص ع ٦-٥٤من حيــث
التوقيت واﻹجراءات،
تقرر أن تسـ ــتعيد جمهورية أفريقيا الوسـ ــطى امتيازاتها في التصـ ــويت في جمعية الصـ ــحة العالمية
-١
الثانية والسبعين رهناً بالشروط التالية:
تس ـ ـ ـ ّـدد جمهورية أفريقيا الوس ـ ـ ــطى متأخراتها المسـ ـ ــتحقة من اﻻشـ ـ ــتراكات المقدرة والبالغ مجموعها
ﻻر أمريكياً على مدى  ١٠سـ ـ ـ ـ ــنوات اعتبا اًر من عام  ٢٠١٩إلى عام  ،٢٠٢٨كما
 ١٣٤ ٦٤٦دو اً
هو مبين أدناه ،باﻹضافة إلى سداد اشتراكها السنوي عن العام الجاري؛
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تقرر كذلك أن تُوقف تلقائياً ،طبقاً للمادة  ٧من الدس ــتور ،امتيازات جمهورية أفريقيا الوس ــطى في
-٢
التصويت في حالة عدم وفائها بالشروط المحددة في الفقرة  ١أعﻼه؛
-٣

تطلب من المدير العام أن يقدم تقري اًر عن الوضع السائد إلى جمعيات الصحة القادمة؛

-٤

تطلب كذلك من المدير العام أن يبلّغ حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بهذا القرار.
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وأوص ـ ـ ـ ــت اللجنة ،نيابة عن المجلس التنفيذي ،جمعية الص ـ ـ ـ ــحة باعتماد مش ـ ـ ـ ــروع القرار التالي بص ـ ـ ـ ــيغته
جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
بعد النظر في التقرير المتعلق 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

وبعد أن أحاطت علماً بتقرير لجنة البرنامج والميزانية واﻹدارة التابعة للمجلس التنفيذي ٢المقدم إلى
جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين؛
ٕواذ تﻼحظ أنه عند افتتاح جمعية الص ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية الثانية والس ـ ـ ـ ـ ــبعين كانت حقوق التصـ ـ ـ ـ ـ ــويت
الخاص ـ ـ ــة بجمهورية أفريقيا الوسـ ـ ـ ــطى ٣وجزر القمر وغامبيا وغينيا  -بيسـ ـ ـ ــاو وجنوب السـ ـ ـ ــودان وأوكرانيا
وجمهورية فنزويﻼ البوليفارية ٤موقوفة ،وأن هذا الوقف سيستمر إلى أن تخفض المتأخرات المستحقة على
الدول اﻷعضـ ــاء المعنية في جمعية الصـ ــحة هذه أو في جمعيات الصـ ــحة المقبلة إلى مبلغ أقل من ذاك
الذي يبرر تطبيق أحكام المادة  ٧من الدستور؛
ٕواذ تﻼحظ أن الكونغو وجمهورية مقدونيا الشمالية والسنغال والسودان متأخرة في سداد اشتراكاتها
عند افتتاح جمعية الصـ ــحة العالمية الثانية والسـ ــبعين إلى حد اقتضـ ــى من جمعية الصـــحة أن تنظر ،وفقًا
ﻷحكام المادة  ٧من الدس ـ ـ ــتور ،فيما إذا كان ينبغي وقف امتيازات التص ـ ـ ــويت الخاص ـ ـ ــة بتلك البلدان عند
افتتاح جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين في عام ،٢٠٢٠
تقرر ما يلي:
أن ــه وفق ـاً لبي ــان المب ــادئ الوارد في القرار ج ص ع ،(١٩٨٨) ٧-٤١إذا ظلّ ـت الكونغو
)(١
وجمهورية مقدونيا الشـ ـ ــمالية والس ـ ــنغال والسـ ـ ــودان  ،بحلول موعد افتتاح جمعية الص ـ ــحة العالمية
الثالثة والســبعين ،متأخرة في ســداد اشــتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة  ٧من الدســتور،
فإن امتيازاتها في التصويت سوف توقف اعتبا اًر من تاريخ اﻻفتتاح المشار إليه؛
طبق على النحو الوارد بيانه في الفقرة ) (١أعﻼه سـ ــيسـ ــتمر خﻼل جمعية
)(٢
أن أي وقف ُي ّ
الص ـ ــحة العالمية الثالثة والس ـ ــبعين وجمعيات الص ـ ــحة الﻼحقة ،إلى أن تُخفّض متأخرات الكونغو
وجمهورية مقدونيا الشـ ــمالية والس ـ ــنغال والس ـ ــودان إلى مبلغ أقل من ذاك الذي يبرر تطبيق أحكام
المادة  ٧من الدستور؛
أﻻ يخ ّل هذا القرار بحق أية دولة عضــو في أن تطلب اســتعادة امتيازاتها في التصــويت
)(٣
وفقاً للمادة  ٧من الدستور.
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