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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
جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،
بعد النظر في التقرير المتعلق بحالة تحصيل اﻻشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول اﻷعضاء المتأخرة في
سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة  ٧من الدستور والترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات؛١
ٕواذ تحيط علمـ ـاً بتقرير لجن ــة البرن ــامج والميزاني ــة واﻹدارة الت ــابع ــة للمجلس التنفي ــذي ٢المق ــدم إلى جمعي ــة
الصحة العالمية الثانية والسبعين؛
ٕواذ تﻼحظ أنه عند افتتاح جمعية الصـ ـ ـ ــحة العالمية الثانية والس ـ ـ ـ ــبعين كانت حقوق التص ـ ـ ـ ــويت الخاص ـ ـ ـ ــة
بجمهورية أفريقيا الوس ـ ـ ـ ــطى ٣وجزر القمر وغامبيا وغينيا  -بيس ـ ـ ـ ــاو وجنوب الس ـ ـ ـ ــودان وأوكرانيا وجمهورية فنزويﻼ
البوليفارية ٤موقوفة ،وأن هذا الوقف سـ ــيسـ ــتمر إلى أن تخفض المتأخرات المسـ ــتحقة على الدول اﻷعضـ ــاء المعنية
في جمعية الص ـ ـ ــحة هذﻩ أو في جمعيات الص ـ ـ ــحة المقبلة إلى مبلغ أقل من ذاك الذي يبرر تطبيق أحكام المادة ٧
من الدستور؛
ٕواذ تﻼحظ أن الكونغو والسنغال متأخرتان في سداد اشتراكاتهما عند افتتاح جمعية الصحة العالمية الثانية
والس ـ ــبعين إلى حد اقتضـ ــى من جمعية الص ـ ــحة أن تنظر ،وفقاً ﻷحكام المادة  ٧من الدس ـ ــتور ،فيما إذا كان ينبغي
وقف امتيازات التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويت الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بهذين البلدين عند افتتاح جمعية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية الثالثة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعين في
عام ،٢٠٢٠

 ١الوثيقة ج.٣٧/٧٢
 ٢الوثيقة ج.٦٦/٧٢

 ٣انظر الوثيقة ج.٦١/٧٢
 ٤انظر الوثيقة ج ٦٠/٧٢تنقيح .١
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تقرر ما يلي:
أنه وفقاً لبيان المبادئ الوارد في القرار ج ص ع ،(١٩٨٨) ٧-٤١إذا ظلّت الكونغو والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنغال،
)(١
بحلول موعد افتتاح جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين ،متأخرتين في سداد اشتراكاتهما إلى حد يبرر
تطبيق أحكام المادة  ٧من الدســتور ،فإن امتيازاتهما في التصــويت ســوف توقف اعتبا اًر من تاريخ اﻻفتتاح
المشار إليه؛
طبق على النحو الوارد بيانه في الفقرة ) (١أعﻼﻩ سـ ــيسـ ــتمر خﻼل جمعية الص ـ ــحة
)(٢
أن أي وقف ُي ّ
العالمية الثالثة والســبعين وجمعيات الصــحة الﻼحقة ،إلى أن تُخفّض متأخرات الكونغو والســنغال إلى مبلغ
أقل من ذاك الذي يبرر تطبيق أحكام المادة  ٧من الدستور؛
)(٣
أﻻ يخ ّل هذا القرار بحق أية دولة عض ـ ـ ـ ــو في أن تطلب اس ـ ـ ـ ــتعادة امتيازاتها في التص ـ ـ ـ ــويت وفقاً
للمادة  ٧من الدستور.
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