
 
  
  
  
  
 

  ٩-٧٢ع  ص  ج    السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨

  WHA72.9    من جدول األعمال ٣-١٥البند 
  
  
  

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

  من الدستور ٧أحكام المادة 
  
  
 

 الصحة العالمية الثانية والسبعون، جمعية
  

بحالة تحصيل االشتراكات المقدرة بما في ذلك الدول األعضاء المتأخرة في  المتعلق في التقرير النظربعد 
 ١من الدستور والترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات؛ ٧سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  
ــة للمجلس التنفيـــذي ٕاذ و  ــًا بتقرير لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التـــابعـ المقـــدم إلى جمعيـــة  ٢تحيط علمـ

  الصحة العالمية الثانية والسبعين؛
  

ـــة ــ ـــ ــويت الخاصـ ــ ـــ ــبعين كانت حقوق التصــ ــ ــ ــ ــحة العالمية الثانية والسـ ــ ـــ  وٕاذ تالحظ أنه عند افتتاح جمعية الصــ
ـــطىب ــ ـــ ــودان وأوكرانيا وجمهورية فنزويال  -وجزر القمر وغامبيا وغينيا  ٣جمهورية أفريقيا الوســ ــ ـــ ـــاو وجنوب الســـ ــ ــ بيســـ

ــاء المعنيةموق ٤البوليفارية ــتحقة على الدول األعضـــ ــتمر إلى أن تخفض المتأخرات المســـ  وفة، وأن هذا الوقف ســـــيســـ
ـــحة في ــ ـــحة المقبلة إلى في أو  هذه جمعية الصــ ـــ  ٧الذي يبرر تطبيق أحكام المادة  ذاك أقل منمبلغ جمعيات الصـ

  من الدستور؛
 

افتتاح جمعية الصحة العالمية الثانية  ا عندمفي سداد اشتراكاته تانوٕاذ تالحظ أن الكونغو والسنغال متأخر 
ـــحة أن تنظر، وفقًا ألحكام المادة  ـــى من جمعية الصــ ــبعين إلى حد اقتضــ ــ ــتور، فيما ٧والسـ ــ إذا كان ينبغي   من الدسـ

ـــة  ــ ـــ ــ ــ ــويت الخاصــ ــ ـــ ــ ــ ــبعين في  نيالبلد بهذينوقف امتيازات التصـــ ــ ـــ ــ ــ ـــحة العالمية الثالثة والســـ ـــ ــ ــ ـــ عند افتتاح جمعية الصـ
  ،٢٠٢٠  عام

  
  
  

                                                           

 .٧٢/٣٧ج الوثيقة   ١

 .٧٢/٦٦الوثيقة ج   ٢

 .٧٢/٦١الوثيقة جانظر    ٣

 .١تنقيح  ٧٢/٦٠انظر الوثيقة ج   ٤
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  ما يلي: تقرر
 

ـــنغال)، إذا ظّلت الكونغو ١٩٨٨( ٧-٤١ج ص عأنه وفقًا لبيان المبادئ الوارد في القرار   )١( ــ ـــ ـــ ــ ، والســ
ا إلى حد يبرر مفي سداد اشتراكاته تينبحلول موعد افتتاح جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين، متأخر 

التصــويت ســوف توقف اعتبارًا من تاريخ االفتتاح  ا فيمهمن الدســتور، فإن امتيازات ٧تطبيق أحكام المادة 
  المشار إليه؛ 

 
ـــحة ١على النحو الوارد بيانه في الفقرة (طّبق أن أي وقف يُ   )٢( ــتمر خالل جمعية الصــ ــيســـ ) أعاله ســـ

بلغ متأخرات الكونغو والســنغال إلى م ُتخّفض العالمية الثالثة والســبعين وجمعيات الصــحة الالحقة، إلى أن
  من الدستور؛ ٧الذي يبرر تطبيق أحكام المادة  ذاك أقل من

 
ـــتعادة امتيازات  )٣( ـــ ـــو في أن تطلب اســـ ــ ـــ ــــويت وفقًا  ها فيأال يخّل هذا القرار بحق أية دولة عضـ ــ ــ التصـ

  من الدستور. ٧للمادة 
  

  ٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٨، السابعةالجلسة العامة 
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