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  A72/66     

  
  
  

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

  من الدستور ٧أحكام المادة  تطبيق يبرر
  

  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات
  

  لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي مقدم من تقرير
   الثانية والسبعينجمعية الصحة العالمية إلى 

  
  
ست دول أعضاء هي (الكاميرون والجمهورية  ٧٢/٣٧األمانة اللجنة بأنه قامت منذ نشر الوثيقة جأبلغت  -١

 ها في التصويت.وقالدومينيكية ومصر وناورو وباراغواي وتونغا) بسداد متأخراتها لتتمّكن بذلك من استرداد حق
 
ها جمهورية فنزويال البوليفارية في طلب: سداد متأخراتهاجدولة بشأن إعادة دمت دولتان عضوان طلبات وق  -٢

  .٢٠١٩مايو أيار/  ١٤ وميبمؤرخ ها ال؛ وجمهورية أفريقيا الوسطى في طلب٢٠١٩أيار/ مايو  ٦المؤرخ بيوم 
  
ـــاه يوم في موعد )، تقديم أية طلبات من هذا القبيل ٢٠٠١( ٦-٥٤ج ص ع موجب القراروينبغي، ب  -٣ ــ ــ ـــ ــ أقصـــ

ــــحة على أن مارس، آذار/  ٣١ ــ ــ ـــ  عامينقبل فعلت ذلك ، ألنها التنازل عن هذا الموعد النهائيقد تقّرر جمعية الصــ
بشــأن إعادة جدولة  نالصــومال في جمعية الصــحة العالمية الســبعيالذي قدمته طلب تكّلل بالنجاج ال، عندما مضــيا

  ١سداد متأخراتها.
  
وقت متأخر للغاية، قد ُعمِّمت ب ٧٢/٦٠ج الوثيقةفي معرض إحاطته علمًا بأن أحد أعضـــاء اللجنة لقى أو   -٤

، وشــّدد فيه الوارد في الوثيقة المشــار إليهاالمقترح شــرعية وشــّكك به في مدى  نيابة عن خمس دول أعضــاءبيانًا بال
الُمحّدد في القرار عد النهائي المو على أن الطلب قد ُقّدم قبل فترة جّد طويلة سبقت حلول الوثيقة ما بّينته على نحو 

ــأن طلب اللجنة تلبيًة لو ). ٢٠٠١( ٦-٥٤ج ص ع ــيح بشــ ـــألةتوضــ ـــحت األمانة أن مهمة اللجنة فقد ، المسـ هي أوضـ
كما أوضــحت . باعتماده أو ال توصــيها بذلك جمعية الصــحةوصــي ت أن ، بلأن تعتمد مشــروع القرار رســمياً  ليســت

، وبّينت أن من شـــأن دولة عضـــو ما أن تســـتعيد حقوقها في لموعد النهائيتقرر التنازل عن اقد جمعية الصـــحة أن 
  المتعلق بتلك الدولة العضو.لقرار لجمعية الصحة التصويت فورًا بمجرد اعتماد 

  
ــروعي قرارينوا  -٥ ــ ـــحة باعتماد مشــ ــ ــــي اللجنة جمعية الصـ ــيها باعتماد ، و اثنين قترح الرئيس أن توصــ ــ أال توصــ

  ٢مشروع قرار ثالث.
                                                           

 .٧٠/٦٧جانظر الوثيقة    ١

 .٧٢/٦٠انظر الوثيقة ج   ٢
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  التوصيات المقدمة إلى جمعية الصحة
  
باعتماد مشــروع القرار الوارد أدناه فيما يتعلق نيابة عن المجلس التنفيذي، جمعية الصــحة  ،أوصــت اللجنة  -٦

  من جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن الترتيبات الخاصة لتسوية متأخراتها: المقدم بالطلب
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون، 
  

المستحقة السداد عن بشأن اشتراكاتها  أفريقيا الوسطىبعد النظر في الطلب المقدم من جمهورية  
ــع في اعتبارها ؛ وٕاذ تاً أمريكي اً دوالر  ١٣٤ ٦٤٦ قدرها البالغو  ٢٠١٨عام  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــًا ضـ ــ ــ ـــ ــ ــ المقدم من طلب الأيضــ

 ؛٢٠٢٨-٢٠١٩إعادة جدولة سداد هذا المبلغ خالل الفترة  أفريقيا الوسطى بشأنجمهورية 
 

من حيــث  ٦-٥٤ج ص علمتطلبــات القرار بــالكــامــل هــذا الطلــب لم يمتثــل تحيط علمــًا بــأن وٕاذ  
 التوقيت واإلجراءات،

 
ـــتعيد  تقرر -١ ــحة العالمية  ها فيامتيازات أفريقيا الوســــطىجمهورية أن تسـ ـــويت في جمعية الصــ التصـ

 الثانية والسبعين رهنًا بالشروط التالية:
 

ـــّدد ت ــطىأفريقيجمهورية ســــ ــ ــتراكات المقدرة والبالغ مجموعها متأخراتها  ا الوســـ ــ ـــتحقة من االشـــ ــ المســ
ــنوات ١٠على مدى  اً أمريكي اً دوالر  ١٣٤ ٦٤٦ ــ ــ ــ ، كما ٢٠٢٨إلى عام  ٢٠١٩من عام اعتبارًا  ســ

  هو مبين أدناه، باإلضافة إلى سداد اشتراكها السنوي عن العام الجاري؛
  

  دوالر أمريكي  السنة
١٣ ٤٦٥  ٢٠١٩  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٠  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢١  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٢  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٣  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٤  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٥  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٦  
١٣ ٤٦٥  ٢٠٢٧  
١٣ ٤٦١  ٢٠٢٨  
  ١٣٤ ٦٤٦  المجموع

  
ــتور ٧طبقًا للمادة ُتوقف تلقائيًا، أن  تقرر كذلك -٢ جمهورية أفريقيا الوســـطى في متيازات ، امن الدسـ

  أعاله؛ ١المحددة في الفقرة لشروط وفائها بافي حالة عدم  التصويت
 
 المدير العام أن يقدم تقريرًا عن الوضع السائد إلى جمعيات الصحة القادمة؛ منتطلب  -٣

 
  بهذا القرار. أفريقيا الوسطىحكومة جمهورية  غالمدير العام أن يبلّ  منتطلب كذلك  -٤
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ــت   -٧ ــ ــ ـــحة  ،اللجنةوأوصـــ ـــ ــ ـــيغته باعتماد نيابة عن المجلس التنفيذي، جمعية الصـ ـــ ــ ــــروع القرار التالي بصـ ــ ــ مشـ
  الُمعّدلة:

 
 جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،

  
ــــاء  المتعلق في التقرير النظربعد  ــتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضــ ــيل االشــــ ــ بحالة تحصــ

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

  
المقدم إلى  ٢وبعد أن أحاطت علمًا بتقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين؛
  

ـــويت  ــ ــ ـــ ــبعين كانت حقوق التصــ ــ ــ ـــ ــحة العالمية الثانية والســـ ــ ـــ ــ وٕاذ تالحظ أنه عند افتتاح جمعية الصـــ
ـــة ــ ــ ـــطىب الخاصـ ـــ ــــودان وأوكرانيا  -وجزر القمر وغامبيا وغينيا  ٣جمهورية أفريقيا الوســ ــ ــاو وجنوب الســ ــ ــ بيســ

موقوفة، وأن هذا الوقف سيستمر إلى أن تخفض المتأخرات المستحقة على  ٤وجمهورية فنزويال البوليفارية
ــاء المعنية ـــحة في الدول األعضـــ ـــحة المقبلة إلى في أو  هذه جمعية الصــ  ذاك أقل من مبلغ جمعيات الصــ

  من الدستور؛ ٧الذي يبرر تطبيق أحكام المادة 
 

وٕاذ تالحظ أن الكونغو وجمهورية مقدونيا الشمالية والسنغال والسودان متأخرة في سداد اشتراكاتها 
ــى من جمعية الصــــحة أن تنظر، وفقًا  ــبعين إلى حد اقتضــ ــحة العالمية الثانية والســ عند افتتاح جمعية الصــ

ــتور، فيمام ٧ألحكام المادة  ــ ــ ــة بتلك البلدان  ن الدسـ ــ ــ ــويت الخاصـ ـــ عند  إذا كان ينبغي وقف امتيازات التصــ
  ،٢٠٢٠افتتاح جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين في عام 

 
  ما يلي: تقرر

 
ت الكونغو ١٩٨٨( ٧-٤١ج ص عأنـــه وفقـــًا لبيـــان المبـــادئ الوارد في القرار   )١( )، إذا ظلـــّ

ــحة العالمية  وجمهورية ــ ــودان ، بحلول موعد افتتاح جمعية الصــ ــ ـــنغال والســ ــمالية والســـ ــ مقدونيا الشــ
من الدســتور،  ٧الثالثة والســبعين، متأخرة في ســداد اشــتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  التصويت سوف توقف اعتبارًا من تاريخ االفتتاح المشار إليه؛  ها فيفإن امتيازات
 

ــتمر خالل جمعية ١على النحو الوارد بيانه في الفقرة (طّبق يُ  أن أي وقف  )٢( ـــيســـ ) أعاله ســ
ــحة الالحقة، إلى أن ــ ــبعين وجمعيات الصـ ــحة العالمية الثالثة والســـ متأخرات الكونغو  ُتخّفض الصـــ

ــودان إلى م ــنغال والســـ ــ ــمالية والسـ الذي يبرر تطبيق أحكام  ذاك أقل منبلغ وجمهورية مقدونيا الشـــ
  من الدستور؛ ٧المادة 

 
التصــويت  ها فيأال يخّل هذا القرار بحق أية دولة عضــو في أن تطلب اســتعادة امتيازات  )٣(

  من الدستور. ٧وفقًا للمادة 
=     =     =  

                                                           
 .٧٢/٣٧ج الوثيقة   ١

 .٧٢/٦٦انظر الوثيقة ج   ٢

 .٧٢/٦١انظر الوثيقة ج   ٣

 .٧٢/٦٠انظر الوثيقة ج   ٤


