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  إصالح المنظمة
  تصريف الشؤون    
  
  

  العامتقرير من المدير 
  
  
لمجلــس التنفيــذي المســندة إلــى االواليــة ويأخــذ الجــزء ألــف فــي االعتبــار . تتنــاول هــذه الوثيقــة ثــالث واليــات  -١

ن ســـبل تحســـين فعاليـــة اجتماعـــات المجلـــس وقدرتـــه علـــى تقـــديم التوجيـــه أويتضـــمن اقتراحـــات بشـــالدســـتور بموجـــب 
الـذي ُطلبـت فيـه مـن  )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عويتطرق الجزء باء إلـى المقـرر اإلجرائـي االستراتيجي إلى المنظمة. 

أن يضـع تحلـيًال للنظـام الـداخلي للمجلـس التنفيـذي والنظـام الـداخلي لجمعيـة الصـحة المدير العام جملة أمور منها "
ال اإلضــافية والتكميليــة العالميــة مــن أجــل تحديــد النقــاط الملتبســة والثغــرات فــي إجــراءات إدراج بنــود جــدول األعمــ

والعاجلة، وأن يضع توصيات بشأن مواصلة تحسـين تلـك اإلجـراءات، وأن يقـدم تقريـرًا إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة 
) ٢٠١٧( )٨(١٤١م تللمقــرر اإلجرائـــي الجــزء جـــيم  ويســتجيب ".الحاديــة والســبعين عـــن طريــق المجلــس التنفيـــذي

للمجلـس التنفيـذي  يللنظـام الـداخلي الحـال تحليـل"إجـراء األمانـة  تتـولىأن الذي طلب فيه المجلس جملة أمور منها 
ــًا والنظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة فيمــا يتعلــق بــالبنود  اإلضــافية والتكميليــة والعاجلــة المقــرر إعــدادها وفق

ر التــي تشــوب والثغــرات وغيرهــا مــن أوجــه القصــو  االلتبــاس، وكــذلك معالجــة أوجــه )٨(٦٩ج ص عاإلجرائــي للمقــرر 
  ".النظام الداخلي لألجهزة الرئاسية

  
المطروحــة إلكترونيــة بشــأن المســائل أجــرت األمانــة مشــاورة ، ٢٠١٧آب/ أغســطس وأيلــول/ ســبتمبر وفــي   -٢

ُكملـت هـذه قـد و  ١هذا التقرير. ويمكن االطالع على الوثيقة الداعمة للمشاورة على الموقع اإللكتروني للمنظمة.في 
فـي جنيـف ُدعـي إلـى حضـوره ممثلـو  ٢٠١٧أيلـول/ سـبتمبر  ٢١اجتماع غير رسمي وجهًا لوجه في المشاورة بعقد 

جميـــع الـــدول األعضـــاء وُبحثـــت خاللـــه المســـائل المطروحـــة فـــي الجـــزأين ألـــف وجـــيم مـــن هـــذا التقريـــر بمزيـــد مـــن 
  التفصيل.

  
ـــى   :ألف ـــة األجهـــزة الرئاســـية وتركيزهـــا عل ـــى تحســـين فعالي ـــة إل ـــدابير الرامي المســـائل الت

  االستراتيجية
  
ُوسع نطاق المشاورة بشأن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي والنظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية التي   -٣
علـى  أساليب عمل األجهـزة الرئاسـيةشمل تكي  )٨(١٤١م ت) و٨(٦٩ج ص عللمقررين اإلجرائيين  جريت استجابةً أُ 

 شـــاورلتمســـت تعليقـــات الـــدول األعضـــاء فـــي وثيقـــة اوالتُ  ٢.التنفيـــذيأعضـــاء مكتـــب المجلـــس نحـــو مـــا أوصـــى بـــه 
                                                           

١   http://apps.who.int/gb/CONSULT-Rules/index.html  ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ١(تم االطالع في.( 

تمــوز/  ٣١مــن مــذكرة محضــر اجتمــاع المــدير العــام مــع أعضــاء مكتــب المجلــس التنفيــذي المعقــود فــي  ١٦انظــر الفقــرة    ٢
  ، المتاحة على الموقع اإللكتروني التالي: ٢٠١٧آب/ أغسطس  ١يوليو و

http://apps.who.int/gb/gov/assets/nfr-eb-july2017-en.pdf   ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير  ١(تم االطالع في.( 
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وبعـــض مكاتـــب متحـــدة األخـــرى لالتـــي تســـتخدمها وكـــاالت األمـــم اجهـــزة الرئاســـية بخصـــوص مختلـــف ممارســـات األ
  وأعربت الدول األعضاء عن اآلراء المبينة أدناه من خالل عمليات التشاور. ١المنظمة اإلقليمية.

  المجلس حاليًا سير عمل جمعية الصحة بشكل مصغر إذ تشارك على نطاق واسع يماثل سير عمل
بصـرف النظـر عـن كونهـا أعضـاء فـي المجلـس، وجميـع فئـات المشـاركين  ٢جميع الـدول األعضـاء،

وعليـــــه، هنـــــاك تمييـــــز قليـــــل بـــــين مســـــتويات مشـــــاركة أعضـــــاء المجلـــــس البـــــالغ عـــــددهم  ٣األخـــــرى.
  الممثلة في المجلس.عضوًا والدول األعضاء غير  ٣٤

  أثنـاء دورات المجلـس التنفيــذي مطولـة وتغطـي العديـد مـن المسـائل نفســها غالبـًا مـا تكـون المناقشـات
المتتالية عن معظم بنود ويدلي المشاركون بسلسلة من البيانات المعدة التي تناقشها جمعية الصحة. 

التحاور الكبير وال تركز إلى التفاعل أو المناقشات بالتالي في الغالب وتفتقر جدول األعمال التقنية. 
 بالضرورة على أهم المسائل االستراتيجية.

  بــين هــذين  تقســيم العمــلوينبغــي توضــيح بــين عمــل جمعيــة الصــحة وعمــل المجلــس. هنــاك ازدواج
 الجهازين الرئاسيين لضمان تعزيز الفعالية والتكامل بينهما.

  وتحسين اإلدارة العامة لـدورات ينبغي اتخاذ الخطوات الرامية إلى الحد من عدد بنود جدول األعمال
التـي تتطلـب اتخـاذ اإلجـراءات النقـاط األساسـية والسـيما مـن خـالل تركيـز المناقشـات علـى  ،المجلس

تكــرار ي عــن واالســتغناء عــن ممارســة اإلدالء ببيانــات تركــز علــى التجــارب المحليــة والثنــأو التوجيــه 
  وخصوصًا في البيانات المدلى بها باسم إقليم معين.ن طرحتها دول أعضاء أخرى أسبق نقاط 

  
والتصـدي نتيجـة لـذلك لتحسـين أسـاليب عمـل المجلـس التنفيـذي ذ ُشجعت األمانة على تقديم االقتراحـات إ و   -٤

وردًا استمرار الشمول والشفافية وصنع القرارات بتوافـق اآلراء. حة، ُشدد أيضًا على ضرورة ضمان و للشواغل المطر 
  كي ينظر فيها المجلس. ذكرها على ذلك، عرضت األمانة الخيارات التالي

  
  تعزيز الدور االستراتيجي للمجلس التنفيذي

  
  التمييز الواضح بين طرائق مشاركة أعضاء المجلس التنفيذي وغير األعضاء في دورات المجلس  (أ)
  
بهدف السماح ألعضاء المجلس فقط النظام الداخلي للمجلس التنفيذي من خالل تعديل تحقيق ذلك يمكن   -٥

مــع التعبيــر عــن آراء الــدول األعضــاء األخــرى عــن طريــق أعضــاء المجلــس الــذين انتخبــتهم أثنــاء الــدورة  بالتحــدث
مواقــف الــدول األعضــاء ســيتطلب إعــادة تحديــد دور أعضــاء المجلــس التنفيــذي ليشــمل قــدر المســتطاع تنســيق  ممــا

تنظـيم جلسـات إعالميـة لـدعم والسـيما مـن خـالل الصـدد  ذلـكفـي األمانة المساعدة  وستقدمالمعنية.  اضمن أقاليمه
وســـيجري اختيـــار مواضـــيع الجلســـات اإلعالميـــة وجـــداولها الزمنيـــة تنســـيق المواقـــف ضـــمن المجموعـــات اإلقليميـــة. 
وٕاذا اختلفـت اآلراء بـين الـدول األعضـاء ضـمن إقلـيم معـين، يمكـن بالتعاون الوثيق مـع المنسـقين اإلقليميـين السـتة. 

                                                           
(تــم  http://apps.who.int/gb/CONSULT-Rules/index.htmlانظــر وثيقــة التشــاور علــى الموقــع اإللكترونــي التــالي:    ١
 ).٢٠١٧كانون األول/ ديسمبر  ٣١طالع في اال

شـــخص خـــالل  ١٢٠٠عضـــوًا، مشـــاركة حــوالي  ٣٤غالبــًا مـــا تشــهد دورات المجلـــس التنفيـــذي، وهــي مبـــدئيًا اجتماعــات    ٢
 شخص خالل الدورات المعقودة في شهر أيار/ مايو.  ٥٠٠الدورات المعقودة في شهر كانون الثاني/ يناير و

الدول األعضاء المنتسبة والمراقبين والجهات الفاعلـة غيـر الـدول ذات العالقـات الرسـمية مـع المنظمـة تشمل هذه الفئات    ٣
  فعلية مع المنظمة.والمنظمات الحكومية الدولية ذات العالقات ال
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 ية.لتُنشــر علــى الموقــع اإللكترونــي لألجهــزة الرئاســخطيــًا عــن مواقفهــا لــدول األعضــاء علــى أســاس فــردي أن تعبــر ا
مواقــف غيــر متوافقــة مــع  التــي لــديهاالــدول األعضــاء علــى طلــب هــذا االقتــراح صــيغة مختلفــة ل نطــويت يحتمــل أنو 

اخـتالف موقفهـا عـن أن يؤذن لها كتدبير استثنائي بالتحدث خالل دقيقـة واحـدة لتلخـيص باقي الدول ضمن إقليمها 
بموجـــب النظـــام و علـــى الموقـــع اإللكترونـــي لألجهـــزة الرئاســـية. لتُنشـــر مســـاهمتها تقـــديم موقـــف اإلقلـــيم واإلشـــارة إلـــى 

يجـوز نشـر البيانـات الخطيــة علـى الموقـع اإللكترونـي غيـر أنهـا ال تشـكل جــزءًا الـداخلي الحـالي للمجلـس التنفيـذي، 
  (انظر الجزء جيم).دل بها أيضًا شفهيًا خالل االجتماع من المحاضر الرسمية للدورة ما لم يُ 

  
ل الفترات الفاصلة بـين أعضاء مكتب المجلس التنفيذي كي يعملوا على أساس جماعي خال  تعزيز دور  (ب)

  دورات المجلسل اً الدورات تحضير 
  
بــين المــدير العــام وأعضــاء مكتــب مــرتين فــي الســنة  تقليــدياً  المنظمــينعــد االجتمــاعين عــن بُ إضــافة إلــى   -٦

يجتمع أعضــاء المكتــب ســ ١دورتــي المجلــس الســنويتين،المجلــس التنفيــذي إلعــداد جــدول األعمــال المؤقــت لكــل مــن 
عمــل وبحــث أســاليب العمــل وتنــاول أي مســائل أخــرى للبرنــامج اقتــراح شخصــيًا وبشــكل أكثــر تــواترًا والســيما إلعــداد 

شــدد أعضــاء المكتــب علــى أهميــة  ،وخــالل االجتماعــات األخيــرةمــن المجلــس فــي الــدورة القادمــة.  اإلرشــادتتطلــب 
االجتماعــات المعقــودة وجهــًا لوجـــه. ويمكــن عقــد اجتماعــات أخـــرى عنــد الضــرورة فــي جنيـــف أو فــي مكــان آخـــر. 

  م محاضر هذه االجتماعات على الدول األعضاء.تعمَّ وتمشيًا مع الممارسات المعتادة، 
  

ع القــرارات والمقــررات ير اتكــاليف مشــآثــار تــوفير المعلومــات عــن تعزيــز الوضــوح وحســن التوقيــت فــي   (ج)
  من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة أفضلاإلجرائية 

  
والمقــررات اإلجرائيــة المقترحــة  اآلثــار اإلداريــة والماليــة المترتبــة علــى مشــاريع القــراراتُقــدمت التقــارير عــن   -٧

عــدم االتســاق فــي عــدة أســباب تشــمل إلــى ويعــزى ذلــك ومــع ذلــك، تغيــرت جــودة هــذه التقــارير.  ٢٠٠٥.٢منــذ عــام 
وتعزيــزًا لقــرارات ومقــررات والتعقيــد واألطــر الزمنيــة لتنفيــذ القــرارات. وضــيق الوقــت  تطبيــق منهجيــة تقــدير التكــاليف

ســية أكثــر تركيــزًا علــى األولويــات، تقتــرح األمانــة التنفيــذ تجعــل مناقشــات األجهــزة الرئلوقابليــة إجرائيــة أكثــر اتســاقًا 
القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة وتكــريس المزيــد مــن الوقــت  مشــاريعآثــار تكــاليف وضــع منهجيــة أكثــر متانــة لتحديــد 

لنقــاش بشــأن اآلثــار الماليــة والبرمجيــة وتفــرغ ممثــل بفســح المجــال لللنظــر فيهــا خــالل اجتماعــات األجهــزة الرئاســية 
حديـد مـدى إمكانيـة إدراج اعتمـاد القـرارات والمقـررات تعلـى لألمانة للرد على أي أسئلة محددة. وهـذا أمـر سيسـاعد 
ويمكـن أيضـًا بحـث زيـادة الميزانيـة ضـرورة زيـادة الميزانيـة. اإلجرائية المقترحة في ميزانيـة المنظمـة الراهنـة أو مـدى 

  بعد ذلك حسب مقتضى الحال.
  
ع القـرارات والمقـررات ير امشـ لعـرضالموعـد النهـائي  تعـديلالنظر في في قد يرغب المجلس وتيسيرًا لذلك،   -٨

سـيتاح وعلـى هـذا النحـو، بتقديمه من نهاية اليوم األول للدورة إلى قبل أسـبوعين مـن موعـد افتتـاح الـدورة. اإلجرائية 
اآلثــار الماليــة للنظــر فيهــا خــالل لألمانــة الوقــت الكــافي لتطبيــق المنهجيــة وٕاعــداد المزيــد مــن التقــارير المهمــة عــن 

لــدى اختتــام ع القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة ير االمتبعــة لتقــديم االقتراحــات الخاصــة بمشــحاليــة والممارســات الالــدورة. 
والبرمجيـة. وٕاعـداد التقـارير عـن اآلثـار الماليـة  دقيقـةاليوم األول من الـدورة ال تتـيح الوقـت الكـافي إلجـراء تحلـيالت 

                                                           
ــًا للمــادة    ١ يضــع المــدير العــام، بالتشــاور مــع أعضــاء مكتــب المجلــس، مــن النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي، " ٨وفق

  ...". مسـودة جدول األعمال المؤقت وأي اقتراحات يتم تلقيها جدول األعمال المؤقت لكل دورة على أساس
 ).٢٠٠٥( ٤-٥٨ج ص عانظر القرار    ٢
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وسـيتطلب هـذا التغييـر زمنيـة أكثـر صـرامة.  مهـلفـرض فائـدة علـى اتفقت معظم الدول األعضاء  ،خالل المشاورةو 
  النظام الداخلي للمجلس التنفيذي (انظر الجزء جيم).على تعديل إدخال 

  
  تعزيز مشاركة المرأة في اجتماعات األجهزة الرئاسية  (د)
  
 ٩-٤٩ج ص عخيــــرة إلــــى القــــرار اجتماعــــات المنظمــــة الدســــتورية األحضــــور تســــتند رســــائل الــــدعوة إلــــى   -٩
تحقيــق مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ( ٥والهــدف  توظيــف المــرأة ومشــاركتها فــي أعمــال المنظمــة) بشــأن ١٩٩٦(

الـدول األعضـاء إلـى مراعـاة التـوازن بـين الجنسـين فـي ) وتـدعو المساواة بـين الجنسـين وتمكـين كـل النسـاء والفتيـات
فــي  قترحـةغايـات المنظمـة الموتعزيـزًا لمشـاركة المـرأة فـي اجتماعـات األجهــزة الرئاسـية وتمشـيًا مـع تشـكيل وفودهـا. 

والمتمثلــة فــي تحقيــق التكــافؤ بــين الجنســين فــي صــفوف رؤســاء الوفــود  ٢٠٢٣مجــال المســاواة بــين الجنســين لعــام 
طلـب مـن األمانـة تتبـع المعلومـات أن تفإن األجهزة الرئاسية مـدعوة إلـى النظـر فـي  ١المشاركة في جمعية الصحة،

أن تطلـب مـن وقد ترغب األجهزة الرئاسية أيضًا في عن نوع جنس المندوبين المشاركين في االجتماعات وتبادلها. 
المعلومــات عــن نــوع جــنس أعضــاء المكتــب ورؤســاء اجتماعــات األجهــزة الرئاســية وتبادلهــا وقــد بلغــت األمانــة تتبــع 

  فقط على مدى العشرين سنة الماضية. ٪٢٥المجلس التنفيذي رؤساء الصحة و نسبة النساء من رؤساء جمعية 
  

  ول األعمالاجدتحسين إدارة 
  

موعـد انتهـاء العمـل بـالقرارات والمقـررات اإلجرائيـة التـي تـنص علـى تحديـد مباشرة عملية "انقضـاء" أو   (هـ)
  تقديم التقاريرلغير محددة متطلبات 

  
ونـص العديـد  ٢٠١٠سنة منـذ عـام  كلمقررًا إجرائيًا  ١٥قرارًا و ٢٤اعتمدت جمعية الصحة في المتوسط   -١٠

وتختلـف هـذه المتطلبـات اختالفـًا شـديدًا تقـديم التقـارير. لمن هذه القرارات والمقررات اإلجرائية على متطلبات جديدة 
عـدد التقـارير المتطلبـات التـي ال تحـدد إلـى متطلبات تقديم التقارير السنوية حتـى موعـد نهـائي محـدد  ها منبينفيما 

  والمناسبات التي ينبغي فيها تقديم التقارير. ويناهز عدد متطلبات تقديم التقارير غير المحددة الثمانين.
  

  ٢٠١٧و ٢٠١٠متطلبات تقديم التقارير المفروضة بين عامي  ملخص: ١الجدول 
  متطلبات تقديم التقارير الجديدة  المقررات اإلجرائية  القرارات  دورة جمعية الصحة

  ٢١  ٢٤  ١٦  )٢٠١٧( ٧٠ج ص ع
  ٢٨  ١٩  ٢٥  )٢٠١٦( ٦٩ج ص ع
  ١٨  ١٥  ٢٠  )٢٠١٥( ٦٨ج ص ع
  ٢٥  ١٦  ٢٥  )٢٠١٤( ٦٧ج ص ع
  ١٧  ١٣  ٢٤  )٢٠١٣( ٦٦ج ص ع

  ١٧  ١١  ٢٣  )٢٠١٢( ٦٥ص ع ج
  ٢٣  ١١  ٢٨  )٢٠١١( ٦٤ج ص ع
  ٢٣  ١٠  ٢٨  )٢٠١٠( ٦٣ج ص ع

  

                                                           
  ).١٤٢/٣م ت(الوثيقة  ٢٠٢٣-٢٠١٩للفترة مسودة برنامج العمل العام الثالث عشر انظر    ١
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رتبطـــان بمتطلبـــات تقـــديم التقـــارير. ففـــي المقـــام األول، تتجســـد متطلبـــات تقـــديم يك تحـــديان رئيســـيان وهنـــا  -١١
 الكثيفـة البنـودفـي جـداول األعمـال ممـا يزيـد الضـغط علـى جـداول األعمـال تُـدرج التقارير الجديدة في بنـود إضـافية 

ـــ. وفـــي المقـــام الثـــاني، أصـــالً  المتمثلـــة فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات المطلوبـــة فـــي ح موعـــد انتهـــاء واليـــة المنظمـــة ال يوضَّ
الواليات قد تعتبر القرارات والمقررات اإلجرائية التي تنص على متطلبات غير محددة لتقديم التقارير. ونتيجة لذلك، 

  ألجل غير مسمى.المقررات اإلجرائية مستمرة أو المبينة في هذه القرارات 
  

أقصـى كثالثـة تقـارير ثنائيـة السـنوات  تقديمبالجديدة، توصي األمانة وفيما يتصل بمتطلبات تقديم التقارير   -١٢
متطلبات تقديم التقارير الراهنة، فـإن األجهـزة الرئاسـية العالميـة مـدعوة  أما بخصوص ١على مدى ست سنوات.حد 

علــى  ،إلــى النظــر فــي مباشــرة عمليــة تحديــد موعــد انتهــاء أو "انقضــاء" العمــل بــبعض القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة
المكاتـــب  انطـــوت هـــذه العمليـــات فـــيقـــد و  ٢فعلتـــه بعـــض مكاتـــب المنظمـــة اإلقليميـــة فـــي اآلونـــة األخيـــرة.نحـــو مـــا 

مــا إذا كانــت اإلقليميــة علــى إنشــاء لجنــة داخليــة الســتعراض القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة قــدمت توصــيات بشــأن 
واليـــة أخـــرى أو تـــم الوفـــاء بهـــا.  حلـــت محلهـــاأو فعليـــة القـــرارات أو المقـــررات اإلجرائيـــة تـــنص علـــى واليـــات التـــزال 

ن "انقضـــاء" العمـــل بـــبعض القـــرارات أالمعنـــي بشـــ الرئاســـيينظـــر فيهـــا الجهـــاز لوأصـــدرت بعـــض اللجـــان توصـــيات 
وفي حال مباشـرة عمليـة مماثلـة علـى الصـعيد متطلبات تقديم التقارير المنصوص عليها في قرارات أخرى. وتبسيط 

التـي تـنص علـى القرارات والمقـررات اإلجرائيـة العمـل بـمواعيـد انتهـاء ب للتوصـيةالعالمي، فيمكن إنشاء لجنة داخلية 
التي تـنص علـى متطلبـات متعـددة لتقـديم متطلبات غير محددة لتقديم التقارير وتبسيط القرارات والمقررات اإلجرائية 

  وستقدَّم تلك التوصيات إلى األجهزة الرئاسية للنظر فيها.التقارير. 
  

متعلقـــة بأفضـــل وســـيلة األمانـــة خيـــارات  أن تضـــعويحتمـــل أن تنطـــوي صـــيغة مختلفـــة لهـــذا االقتـــراح علـــى   -١٣
أحـاط ممثلـو وخـالل عمليـة التشـاور، للنظر في التقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ القـرارات والمقـررات اإلجرائيـة. 

نظــر فـي التقــارير يقتصـر الأن ) ١٩٨١( ٢-٦٧م تفـي القــرار المجلــس التنفيـذي قــرر عـدة دول أعضـاء علمــًا بـأن 
نظـرًا واجبة في الغالـب لرأى أن التقارير المرحلية ال تولى العناية اإال أن العديد منهم جمعية الصحة على  المرحلية

عــادة فــي نهايــة جمعيــة الصــحة عنــدما يكــون هنــاك ضــغط زمنــي شــديد علــى اللجــان الرئيســية لتســتكمل تناولهــا إلــى 
حرز ماستعراض التقدم الرأى ممثلو عدة دول أعضاء أن النظر في جميع بنود جدول األعمال. وعالوة على ذلك، 

ة مـــن األفضـــل أن يضـــطلع بهـــا المجلـــس التنفيـــذي نظـــرًا إلـــى الواليـــة وظيفـــفـــي تنفيـــذ القـــرارات والمقـــررات اإلجرائيـــة 
وردًا علــى هــذه الشــواغل،  ٣تنفيــذ قــرارات جمعيــة الصــحة وسياســاتها"." والمتمثلــة فــي الدســتور بالمســندة إليــه بموجــ

للتقارير عن التقدم جمع المعلومات عن سبل تقديم منظمات ووكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة أن ت يمكن لألمانة
النظــر فــي هــذه التقــارير فــي ســياق األجهــزة الرئاســية العالميــة التابعــة التعمــق فــي  لزيــادةلخيــارات ابــين تالمحــرز و 
  للمنظمة.

  
والمقــررات اإلجرائيــة واألولويــات المبينــة فــي مســودة الصــلة بــين القــرارات تحلــل األمانــة وفضــًال عــن ذلــك،   -١٤

ســتدرج األمانــة مــوجزًا لمشــاريع القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة العــام الثالــث عشــر. وفــي هــذا الصــدد،  برنــامج العمــل
واآلثــار البرمجيــة والماليــة الناشــئة عنهــا فــي تقيــيم برنــامج العمــل العــام  ٢٠٢٣-٢٠١٩المتفــق عليهــا خــالل الفتــرة 

  دة خمس سنوات.لمثالث عشر ال
  
  

                                                           
  ).٦(الفقرة  ١٣٦/٦م تُقدمت هذه التوصية إلى األجهزة الرئاسية سابقًا، والسيما في الوثيقة    ١
  إقليم األمريكتين وٕاقليم جنوب شرق آسيا واإلقليم األوروبي وٕاقليم شرق المتوسط.   ٢
 من دستور منظمة الصحة العالمية. ٢٨انظر المادة    ٣
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  تقديم اقتراح بشأن طريقة تناول كل بند من جدول األعمال قبل دورات المجلس التنفيذي  (و)
  

اقترح المـدير في إطار إعداد جدول األعمال المؤقت للدورة الثانية واألربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي،   -١٥
لجـــداول أعمـــال المجلـــس ينبغـــي تطبيقـــه اعتبـــارًا مـــن الـــدورة الثانيـــة العـــام وأعضـــاء مكتـــب المجلـــس هـــيكًال جديـــدًا 

ويمكن ولوية االستراتيجية. المسائل ذات األويهدف الهيكل الجديد إلى تركيز المناقشات على . واألربعين بعد المائة
يرد فيهـا كل دورة قبل من خالل إتاحة وثيقة  العامةمواصلة زيادة هذا التركيز في المستقبل وتعزيز فعالية المجلس 

طريقـة اقتـراح بشـأن  وتقـديمذكر كل بند من جدول األعمال وتبين اإلجـراء المقابـل المطلـوب مـن المجلـس التنفيـذي 
تكــريس المزيــد مــن الوقــت لمناقشــة البنــود علــى ســبيل المثــال أن تقتــرح الوثيقــة ويمكــن تنــاول كــل بنــد مــن البنــود. 

تقـديم إرشـادات محـددة وتكـريس وقـت المطلوب في إطارها من المجلس النظر في مشروع قرار أو مقرر إجرائي أو 
ولـــدى افتتـــاح الـــدورة ســـتتاح ببســـاطة.  هـــاعلمـــًا ب أن يحـــيطأقـــل لتنـــاول البنـــود المطلـــوب فـــي إطارهـــا مـــن المجلـــس 

موافقة علـى الـنهج الـذي ينبغـي ت عليه قبل الللتعليق على االقتراح واقتراح إدخال تعديالألعضاء المجلس الفرصة 
  اتباعه.

  
ستتيح األمانة المزيد من التفاصيل في تقاريرها المقدمة إلى المجلس بخصوص اإلجـراء وفي هذا الصدد،   -١٦

مانـة أيضـًا ث األوسـتحدّ . مـثالً نقاط تتطلب توفير اإلرشاد بشـأنها بيان مسائل محددة أو تحديد من خالل المطلوب 
عمـل األجهـزة  لرسـم )٨(٦٩ج ص عاإلجرائـي المعدة استجابًة للمقرر  التطلعي لبنود جدول األعمالالجدول الزمني 

التــداخل إلــى أدنــى حــد فــي مناقشــات تقلــيص بوضــوح أكبــر بهــدف مــن جــدول األعمــال الرئاســية المتصــل بكــل بنــد 
حذف بنود من مما قد يشمل على سبيل المثال  واإلدارةالمجلس التنفيذي وجمعية الصحة ولجنة البرنامج والميزانية 

هذه البنود فـي جـداول أعمـال األجهـزة الرئاسـية األخـرى. وبـدًال مـن  درججدول أعمال أحد األجهزة الرئاسية عندما تُ 
بنــد فــي جــدول أعمــال أكثــر مــن جهــاز رئاســي واحــد أن يحيــل إدراج  إن كــان مــن الضــرورييجــوز للــرئيس ذلــك، 

ويـــدعو الـــدول األعضــاء إلـــى عـــدم اإلدالء ببيانــات إال إذا كانـــت لـــديها معلومـــات لمناقشـــات الســابقة بوضــوح إلـــى ا
  أخرى تضيفها أو أسئلة إضافية تطرحها. 

  
  تبسيط إدارة الدورة

  
 توسيع نطاق استخدام الموقع اإللكتروني لألجهزة الرئاسية من أجل نشر البيانات  (ز)
  

رونـــي لألجهـــزة تاألجهـــزة الرئاســـية األخيـــرة نشـــر البيانـــات علـــى الموقـــع اإللككفلـــت األمانـــة فـــي اجتماعـــات   -١٧
ي أو للبيانـات الـنص الكامـل خـالل الـدورة ونشـر  مـوجزة شفهية بياناتبسمح للدول األعضاء باإلدالء يالرئاسية مما 

للسـماح للـدول  مواصـلة تطـوير اسـتخدام الموقـع اإللكترونـيمقبلـة ويمكـن كخطـوة معلومات إضافية على اإلنترنت. 
ن مــن األعضــاء بنشــر بيانــات تصــف تجاربهــا المحليــة المتصــلة بــأي بنــد تقنــي معــين مــن جــدول األعمــال ممــا يمّكــ

وعلـى باإلجراء المحدد المطلـوب مـن المجلـس التنفيـذي مباشـرة. تركيز المناقشة أثناء الدورة على الجوانب المتصلة 
ونــي جــزءًا مــن ر لــن تشــكل البيانــات المنشــورة علــى الموقــع اإللكتر، مــن هــذا التقريــ ٥النحــو المشــار إليــه فــي الفقــرة 

  المحضر الرسمي ما لم ُيدل بها أيضًا شفهيًا خالل االجتماع (انظر أيضًا الجزء جيم أدناه).
  

  إدارة الرئيس للدورة  (ح)
  

باالقتراح السابق بشأن توسيع نطاق استخدام الموقع اإللكتروني لنشر البيانات، سـُيدعى رئـيس فيما يتعلق   -١٨
وسـُيدعى بيانـات تعـرض التجـارب المحليـة. ب اإلدالءيثني بشـدة عـن على نحو المجلس التنفيذي إلى إدارة المناقشة 

لـآلراء المعبـر تكـرار أي الرئيس أيضًا إلى تشجيع اإلدالء بالبيانات اإلقليمية وثني ممثل كل دولة عضو بشدة عـن 
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اقترحت األمانة إعداد دليل لرئاسة اجتماعات األجهزة الرئاسية وتـوفير البيانات. وفي هذا المضمار،  هذهعنها في 
  هم.على طلب التدريب لرؤساء االجتماعات بناءً 

  
  غير معتمدة على الوثائق الورقيةاجتماعات   (ط)

  
ومكاتب إقليمية تابعة للمنظمة استخدام الـورق أو حـدت مـن اسـتخدامه  ١عدة وكاالت لألمم المتحدة ألغت  -١٩

ال ُتطبــع الوثــائق إال للوفــود التــي تطلبهــا بشــكل ملحــوظ خــالل اجتماعــات أجهزتهــا الرئاســية. وفــي بعــض الحــاالت، 
ُتــدعى الــدول األعضــاء إلــى النظــر فــي االنتقــال إلــى  ،للمنظمــةالبصــمة اإليكولوجيــة الحــد مــن  وســعيًا إلــىمســبقًا. 

وحـدهما،  ٢٠١٧و ٢٠١٦وفـي عـامي استخدام نظـام غيـر معتمـد علـى الـورق خـالل اجتماعـات األجهـزة الرئاسـية. 
ن أجـل المجلـس وجمعيـة الصـحة دوالر أمريكي على طبـع الوثـائق وٕاعـدادها مـ ٧٣٣ ٠٠٠ُأنفق مبلغ ناهزت قيمته 

  االستغناء عن استخدام الوثائق الورقية.بادخاره وكان من الممكن 
  

والثغرات في إجراءات إدراج بنود جدول األعمال اإلضـافية والتكميليـة  أوجه االلتباس  :باء
  والعاجلة

  
نظـــرت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ، )٨(٦٩ج ص عاإلجرائـــي فـــي المقـــرر علـــى طلـــب جمعيـــة الصـــحة  بنـــاءً   -٢٠

أن تكــون البنــود المقتــرح إدراجهــا المباشــر فــي جــدول األعمــال المؤقــت ويــدعو الســبعون فــي اقتــراح قدمتــه األمانــة 
على نحو  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية مصحوبة بمذكرة إيضاحية ٥لجمعية الصحة بموجب المادة 

هـــذه  إرجــاء النظـــر فـــير تقـــرَّ قـــد و  ٢جـــدول األعمـــال المؤقـــت للمجلــس التنفيـــذي.المســـتخدم إلعــداد مماثــل لإلجـــراء 
  ٣المسألة إلى الدورة الثانية واألربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي.

  
مصــاحبة اقتراحــات إدراج بنــود إضــافية فــي جــدول األعمــال بمــذكرة إيضــاحية تــدعيم دور يســتهدف شــرط و   -٢١

ويقـدَّم خيـاران لتنظـر فيهمـا جمعيـة الصـحة ويقتضـي  ٤مؤقت لجمعيـة الصـحة.ال لالمجلس في إعداد جدول األعما
  ):٢(الجدول  من النظام الداخلي لجمعية الصحة ٥كالهما تعديل المادة 

إدراج البند المقتـرح أو إرجـاء  كان ينبغيما إذا سترسي المذكرة اإليضاحية أساسًا للمجلس ليقرر   ) أ(
 جمعية الصحة أو استبعاده من جدول األعمال؛المؤقت لعمال األإدراجه في جدول 

بإرجــاء إدراج البنــد المقتــرح ليوصــي جمعيــة الصــحة سترســي المــذكرة اإليضــاحية أساســًا للمجلــس   ) ب(
ســـُيدرج البنـــد مـــع ذلـــك فـــي جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة. وفـــي هـــذه الحالـــة،  مقبلـــةإلـــى دورة 

  ٥تنظر فيه اللجنة العامة.بأن توصية الذلك ب على أن يقترنلجمعية الصحة 
  

                                                           
 لالتصاالت وبرنامج األمم المتحدة للبيئة. يبما فيها االتحاد الدول   ١

  .١٢إلى  ٦، الفقرات من ٧٠/٥١انظر الوثيقة ج   ٢
؛ والجلسـة الرابعـة، ٣للجنة "ب"، الجلسة الثالثة، الفرع  المحاضر الموجزة، ٣سجالت/ /٧٠/٢٠١٧ج ص عانظر الوثيقة    ٣

 (باإلنكليزية). ٢؛ والجلسة الخامسة، الفرع ٢الفرع 

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. ٩المادة    ٤
  لجمعية الصحة. من النظام الداخلي(ج) ٣١المادة    ٥
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إرجــاء أو حريــة التقــدير فــي البــت فــي إدراج البنــود المقترحــة أو اســتبعادها ويمــنح الخيــار األول المجلــس   -٢٢
فقــط ومناقشــة جمعيــة الصــحة لكــل اقتــراح بــدور استشــاري المجلــس  اضــطالعإدراجهــا بينمــا يتوقــع الخيــار الثــاني 

  وتوصية وبتها في ذلك.
  

  ١من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية ٥المقترحة لتعديل المادة  الخيارات: ٢الجدول 
  

  الخيار (ب)  الخيار (أ)
  ٥المادة 

يــــدرج المجلــــس، بــــين مــــا يدرجــــه، فــــي جــــدول األعمــــال 
  المؤقت لكل دورة عادية من دورات جمعية الصحة:

التقريــــــر الســــــنوي للمــــــدير العــــــام عــــــن أعمــــــال   (أ)
  المنظمة؛

البنــود التــي أمــرت جمعيــة الصــحة فـــي جميــع   (ب)
  دورة سابقة بإدراجها؛

أيـــة بنـــود تتعلـــق بميزانيـــة الفتـــرة الماليـــة التاليـــة   (ج)
وبالتقـــارير الخاصـــة بحســـابات الســـنة أو الفتـــرة 

  .السابقة
  
فـي جـدول األعمـال إدراج مـا يلـي ينظـر المجلـس فـي و 

   المؤقت لكل دورة عادية من دورات جمعية الصحة:
بنـــد تقتـــرح إدراجـــه دولـــة عضـــو أو عضـــو أي   )دأ(

  منتسب؛
أي بنــــــد تقترحــــــه األمــــــم المتحــــــدة بعــــــد إجــــــراء   )هب(

المشاورات التمهيدية الالزمة بشأنه بين المدير 
  العام واألمين العام لألمم المتحدة؛

أي بند تقترحـه أيـة منظمـة أخـرى فـي منظومـة   )وج(
األمــــــم المتحــــــدة دخلــــــت معهــــــا المنظمــــــة فــــــي 

  عالقات فعلية.
  

ويكون أي اقتراح إلدراج أي بنـد بموجـب الفقـرة الثانيـة 
مــن هــذه المــادة فــي جــدول األعمــال المؤقــت مصــحوبًا 
بمذكرة إيضاحية يتلقاها المدير العام فـي موعـد أقصـاه 
أربعة أسابيع قبـل اسـتهالل دورة المجلـس التـي ينبغـي 
  أن يَعد خاللها جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة.

  ٥المادة 
يــــدرج المجلــــس، بــــين مــــا يدرجــــه، فــــي جــــدول األعمــــال 

  المؤقت لكل دورة عادية من دورات جمعية الصحة:
التقريــــــر الســــــنوي للمــــــدير العــــــام عــــــن أعمــــــال   (أ)

  المنظمة؛
جميــع البنــود التــي أمــرت جمعيــة الصــحة فـــي   (ب)

  دورة سابقة بإدراجها؛
أيـــة بنـــود تتعلـــق بميزانيـــة الفتـــرة الماليـــة التاليـــة   (ج)

ارير الخاصـــة بحســـابات الســـنة أو الفتـــرة وبالتقـــ
  السابقة؛

أي بنـــد تقتـــرح إدراجـــه دولـــة عضـــو أو عضـــو   (د)
  منتسب؛

أي بنــــــد تقترحــــــه األمــــــم المتحــــــدة بعــــــد إجــــــراء   (ه)
المشاورات التمهيدية الالزمة بشأنه بين المدير 

  العام واألمين العام لألمم المتحدة؛
 أي بند تقترحـه أيـة منظمـة أخـرى فـي منظومـة  (و)

األمــــــم المتحــــــدة دخلــــــت معهــــــا المنظمــــــة فــــــي 
  عالقات فعلية.

ــــس أن يوصــــي و  ــــد يجــــوز للمجل بإرجــــاء إدراج أي بن
ـــى  ـــواردة أعـــاله إل ـــرات (د) و(ه) و(و) ال بموجـــب الفق

ــة الصــحة ــة لجمعي ، إذا رأى أن ذلــك اإلجــراء دورة مقبل
  مالئم.

الفقــرات (د) ويكــون أي اقتــراح إلدراج أي بنــد بموجــب 
فــي جــدول األعمــال المؤقــت  ة أعــالهو(ه) و(و) الــوارد

مصـــحوبًا بمـــذكرة إيضـــاحية يتلقاهـــا المـــدير العـــام فـــي 
موعد أقصاه أربعة أسابيع قبل استهالل دورة المجلـس 
التـــي ينبغـــي أن يَعـــد خاللهـــا جـــدول األعمـــال المؤقـــت 

  لجمعية الصحة.
                                                           

 .العريضيبيَّن النص المحذوف بوضع خط عليه بينما يبيَّن النص المضاف بالخط    ١
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والثغـرات وغيرهـا مـن أوجـه القصـور التـي تشـوب النظـام  االلتبـاسأوجـه المزيد من   :جيم
  الداخلي لألجهزة الرئاسية

  
غيــر المشــاورة اإللكترونيــة و  ةقبــل إجــراء المشــاور  جــزءهــذا ال ضــمنمســألة للنظــر فيهــا  ١١حــددت األمانــة   -٢٣

  .٢٠١٧في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر الرسمية 
  

 ةالمشـــاركة فـــي المشـــاورات بخصـــوص جميـــع النقـــاط عبـــر المشـــاور وتلقـــت األمانـــة آراء الـــدول األعضـــاء   -٢٤
  .٢٠١٧في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر  اجريتأُ  ينتلالغير الرسمية المشاورة اإللكترونية و 

  
  ضراتقديم بيانات خطية لتدوينها في المح  (أ)
  

جمعيـــة الصـــحة والمجلـــس ة أثنـــاء اجتماعـــات يالحاليـــة مـــن الوفـــود اإلدالء ببيانـــات شـــفه القواعـــدتقتضـــي   -٢٥
مـا إذا كـان ينبغــي عســألت األمانـة الـدول األعضــاء قـد و  ١التنفيـذي بهـدف تجســيد البيانـات فـي المحاضــر الرسـمية.

إضافة إلى البيانـات الشـفهية أو بـدًال للسماح للوفود بتقديم بيانات خطية إلدراجها في المحاضر  قواعدتعديل هذه ال
غيـر أن بعضـهم اآلخـر أبـدى  هـذه التعـديالتلالدول األعضاء عن تأييـدهم عض ب. وأعرب ممثلو ذه البياناته من

الحد من الوقـت الـذي يكرسـه على يمكن أن يساعد ية . وأحاط العديد منهم علمًا بأن استخدام البيانات الخطتحفظه
بيانات تستهدف المتحدثون للتبليغ عن وضعهم المحلي. ومع ذلك، ُشدد على ضرورة توفير ضمان يمنع إدراج أي 

  دوًال أعضاء أخرى في حال السماح بتقديم بيانات خطية.
  

د الســماح بتقــديم بيانــات خطيــة حــق أيضــًا علــى ضــرورة أال يقّيــ ةوشــدد العديــد مــن المســاهمين فــي المشــاور   -٢٦
أن وتقاربــت اآلراء إلــى حــد مــا بشــيــد النظــر. قالوفــود فــي اإلدالء ببيانــات شــفهية بخصــوص بنــود جــدول األعمــال 

الفتـرة الزمنيـة المحـددة خـالل ثـالث دقـائق لـإلدالء بالبيانـات الشـفهية احتمال الحد من طول البيانات الخطية ليقابل 
تســوية المســائل المتعلقــة بمــدى ضــرورة أن تقتصــر  ةولــم تــتم عــن طريــق المشــاور كلمــة).  ٣٥٠(مــا يعــادل حــوالي 

 ةضــــر الرســــميا) فــــي المحتهاالبيانــــات الخطيــــة علــــى موضــــوع معــــين ومــــدى ضــــرورة إدراجهــــا (أو إدراج ملخصــــا
تســعى األمانــة إلــى الحصــول علــى مزيــد مــن اإلرشــاد مــن الــدول فــي هــذا الســياق، و الجتماعــات األجهــزة الرئاســية. 

 مكتوبـــةيل القواعــد للســماح للوفـــود بتقــديم بيانــات خطيــة تُـــدرج فــي المحاضــر الاألعضــاء بشــأن مــدى ضـــرورة تعــد
  إضافة إلى بياناتها الشفهية أو بدًال من هذه البيانات.

  
  التصويت باستخدام وسائل إلكترونية خالل جمعية الصحة والمجلس التنفيذي  (ب)

  
باحتمـــال التصـــويت إذا كـــان ينبغـــي تعـــديل النظـــام الـــداخلي للســـماح ســـألت األمانـــة الـــدول األعضـــاء عمـــا   -٢٧

وأعربـت الـدول األعضـاء عـن تأييـدها الواسـع لـذلك غيـر أنهـا شـددت علـى مالئمـة. لاإللكتروني حيثمـا تتـاح الـنظم ا
األجهـــزة  الحـــظ بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال تعـــرض الـــنهج الـــذي يقـــوم علـــى توافـــق اآلراء وتعتمـــده عـــادةً رة أال يُ و ضـــر 

التصـــويت أن مســـألة وكـــان مـــن الواضـــح  .نتيجـــة لشـــرط التصـــويت اإللكترونـــيالرئاســـية التابعـــة للمنظمـــة للخطـــر 
  مسألة منفصلة.ينبغي اعتبارها اإللكتروني لالقتراع السري وخصوصًا النتخاب المدير العام 

  

                                                           
)، ١٩٩٧( ١٨-٥٠ج ص عهناك اسـتثناء رسـمي واحـد علـى هـذه القاعـدة فـي سـياق المنظمـة وهـو التـالي: عمـًال بـالقرار    ١

كلمة إلدراجها فـي المحاضـر  ٦٠٠"بإمكان السادة المندوبين، إذا ما رغبوا في ذلك، أن يقدموا بيانات ُمعدة ال يتجاوز طولها 
 الحرفية للجلسات العامة" للجمعية بخصوص تقرير المجلس التنفيذي وكلمة المدير العام.
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  النظر في أوراق االعتماد خالل جمعية الصحة  (ج)
  

وراق االعتمـاد ألورقـي أصـلي  صتقـديم نـشـرط االسـتغناء عـن الدول األعضاء عما إذا كان ينبغي ئلت سُ   -٢٨
حصــرًا علــى خــالل جمعيــة الصــحة وخصوصــًا عمــا إذا كــان ينبغــي أن تعتمــد إجــراءات النظــر فــي أوراق االعتمــاد 

لــةالممســوحة ضــوئيًا مــن أوراق االعتمــاد النســخة  والــدول األعضــاء . اإللكترونــيعلــى نظــام األمانــة للتســجيل  المحمَّ
ض من خالله باإليجاب. وأيدت أغلبية الردود االحتفاظ بالنهج الذي تفوَّ ردت المجيبة عن هذا السؤال في المشاورة 

  أوراق االعتماد التابعة لجمعية الصحة.مهمة فحص أوراق االعتماد إلى لجنة 
  

  الداخلي النظامنص  صيغةفي اإلنصاف بين الجنسين  تجسيدتحسين   (د)
  

 ةمحايـد صـيغةنـوع الجـنس بتخاطـب  صـيغةأيدت الدول األعضاء تعديل النظام الداخلي لالستعاضة عن   -٢٩
تعـديل  عـن طريـقوهـذا أمـر يمكـن تحقيقـه كل لغـة. لمن منظور نوع الجنس في النص بأكمله حسبما يكون مالئمًا 

اإلشـارة إلـى الرؤسـاء وعبـارة "الـرئيس" وعبـارة "نـواب الـرئيس" لـدى  التـذكيرالعبارات في صيغة المذكر مثل عبـارات 
  إليها. أخرى عباراتالتنفيذيين أو رؤساء االجتماعات أو المندوبين أو إضافة 

  
  ع القرارات والمقررات اإلجرائيةير امشزمنية لتقديم ال المهل  (هـ)

  
معمـول تقييـد المهـل الزمنيـة العما إذا كان ينبغـي جملة أمور من بينها الدول األعضاء عن سألت األمانة   -٣٠
إلتاحة المزيد من الوقت للوفود للتشاور قبـل االجتماعـات مـن والمقررات اإلجرائية  مشاريع القراراتًا لتقديم حاليبها 

اقتراحـات بشـأن  وقُـدمتعـن طريـق المشـاورة مؤيـدة وكانـت معظـم اآلراء المعبـر عنهـا أجل مناقشة النص المقتـرح. 
دورة عاديـة للجهـاز الرئاسـي  عمـل إلـى شـهر واحـد قبـل اختتـام اليـوم األول مـن يومي بينمهل زمنية محددة تتراوح 

مشـــاريع أن إجـــراء مشـــاورات غيـــر رســـمية أكثـــر فعاليـــة بشـــأن واقترحـــت بعـــض الجهـــات المســـاهمة أيضـــًا المعنـــي. 
والمقــررات اإلجرائيــة قبــل اجتماعــات األجهــزة الرئاســية أمــر يمكــن أن يجعــل المهــل الزمنيــة األكثــر صــرامة  القــرارات

  غير ضرورية. ورأى المشاركون في المشاورة أيضًا أنه ينبغي زيادة صرامة إنفاذ القواعد الحالية.
  

  في جمعية الصحة والبدالء والمستشارين المشاركينالحق في التصويت بين المندوبين توضيح   (و)
  

أن يقتصــر عــدد البــدالء فــي كــل وفــد علــى ثالثــة أشــخاص كــان ينبغــي ســئلت الــدول األعضــاء عمــا إذا   -٣١
الـداخلي لتوضـيح  بينما ُيترك عدد المستشارين غير مقيد وعمـا إذا كـان ينبغـي تعـديل النظـامليعكس عدد المندوبين 

المنــدوبين والبـــدالء فقـــط للتصــويت فـــي الجلســات العامـــة للجمعيـــة بينمــا يجـــوز تعيــين أي عضـــو مـــن جــواز تعيـــين 
وأعربت الدول األعضاء المشاركة في المشاورة عن تأييـدها لتعـديل أعضاء الوفد للتصويت في اجتماعات اللجان. 

، علــى النقــيض مــن ذلــكو يوضــح جــواز تعيــين المنــدوبين والبــدالء فقــط للتصــويت فــي الجلســات العامــة للجمعيــة. 
  .أشخاص في كل وفد على ثالثةالداعي إلى اقتصار عدد البدالء قتراح االتؤيد  لم
  

  تحسين تجسيد الممارسة المتبعة بشأن المحاضر الموجزة والمحاضر الحرفية   (ز)
  

أيــدت الــدول األعضــاء تعــديل األحكــام المتعلقــة بالمحاضــر الحرفيــة والمحاضــر المــوجزة لألجهــزة الرئاســية   -٣٢
ستوضــــح علــــى ذلــــك،  لتجســــد بدقــــة أكبــــر الممارســــة الحاليــــة المتبعــــة إلعــــداد محاضــــر الجلســــات الرســــمية. وبنــــاءً 

المحاضــر الحرفيــة للجلســات العامــة لجمعيــة  أنباللغــة اإلنكليزيــة و تعــد المحاضــر الرســمية  أنالتعــديالت المقترحــة 
صــوتية رقميــة بينمــا ال تعــد أي محاضــر لجلســات اللجــان الفرعيــة التابعــة لجمعيــة فــي شــكل تســجيالت تعــد الصــحة 
  الصحة.
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  اعتماد اقتراح لتعليق النقاش  (ح)
  

ن بند قيد أالنقاش" بشلجعل النظام الداخلي ينص على "اقتراح لتعليق أعربت الدول األعضاء عن تأييدها   -٣٣
د النظــر للســماح بــإجراء يــالبحــث. وسيضــفي هــذا التعــديل طابعــًا رســميًا علــى ممارســة تعليــق النقــاش بشــأن مســألة ق

  .في الغالب من االضطالع بعملهمشاورات غير رسمية بين الوفود أو لتمكين فريق الصياغة 
  

  والمغلقة لنيةالمصطلحات المتصلة بجلسات المجلس العتوضيح   (ط)
  

 ةجلسات "مغلقة" بهدف مواءمـكإعادة تسمية الجلسات "المفتوحة" للمجلس التنفيذي أيدت الدول األعضاء   -٣٤
الخاصــة بجمعيــة الصــحة. والجلســات "المفتوحــة" للمجلــس هــي فــي الواقــع جلســات مــع المصــطلحات المصــطلحات 

وعليـه، ستسـاعد إعـادة تسـمية ة" لجمعيـة الصـحة. تشـبه بالتـالي فـي طبيعتهـا الجلسـات "المغلقـلجمهـور أمـام امغلقة 
  جلسات "مغلقة" على تجنب اللبس.كهذه الجلسات 

  
  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول طارمواءمة النظام الداخلي مع إ  (ي)

  
أيــدت الــدول األعضــاء مراجعــة النظــام الــداخلي ليجســد أحكــام إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر   -٣٥

مـن دسـتور  ٧١ويشير النظام الداخلي حاليًا إلى "المنظمات غير الحكوميـة" تمشـيًا مـع المـادة الدول ومصطلحاته. 
ن اإلطــار ويمّكــنظمــات غيــر الحكوميــة. المنظمــة والمبــادئ التــي تحكــم العالقــات بــين منظمــة الصــحة العالميــة والم

تشـــمل الـــذي يحـــل محـــل المبـــادئ مـــن إرســـاء عالقـــات رســـمية مـــع طائفـــة أوســـع مـــن الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول 
  رابطات األعمال التجارية الدولية والمؤسسات الخيرية.و المنظمات غير الحكومية 

  
وهـذا أمـر يتجلـى فـي مشـروعي . تـهلتيسـير قراءإعـادة تـرقيم النظـام الـداخلي وأخيرًا، أيدت الدول األعضاء   -٣٦

هذا التقرير. وفي حال اعتمـاد هـذا االقتـراح، سـتعد األمانـة  ضمن ٣و ٢ ينالمقررين اإلجرائيين الواردين في الملحق
  جدوًال للمقارنة يبين الترقيم السابق والترقيم الجديد.

  
الـواردة أعـاله، أعـدت إلـى (ي) التي قدمتها الدول األعضاء بشـأن النقـاط مـن (أ) على التوضيحات  وبناءً   -٣٧

لحـــق كالهمـــا بهـــذه الوثيقـــة. وســـيعدل هـــذان المقـــرران اإلجرائيـــان فـــي حـــال مشـــروعين لمقـــررين إجـــرائيين أُ األمانـــة 
  بر عنها في المشاورات.وجمعية الصحة العالمية تمشيًا مع اآلراء المع ياعتمادهما النظام الداخلي للمجلس التنفيذ

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  الوارد أعاله الجزء ألفبخصوص 

  
في الجزء ألف من هـذا التقريـر، بمـا فـي  ةالمبين اتُيطلب من المجلس التنفيذي تقديم اإلرشاد بشأن الخيار   -٣٨

  ذلك األسئلة المحددة المطروحة أدناه.
  

التي يحق لها تعيين عضو لدول األعضاء خالل الدورة على ابالتحدث السماح قصر هل ينبغي   ) أ(
التعبيــر عــن آراء الــدول األعضــاء األخــرى عــن طريــق أعضــاء المجلــس الــذين مــع فــي المجلــس التنفيــذي 

التـي تـنص مـن النظـام الـداخلي للمجلـس التنفيـذي  ٣سيكون لهذا االقتراح آثار على المـادة هم فقط؟ تخبانت
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دول األعضـاء والـدول األعضـاء المنتسـبة غيـر الممثلـة فـي المجلـس فـي التحـدث حق ممثلي الـحاليًا على 
 بعد تحدث أعضاء المجلس.

كــي يعملــوا علــى أســاس جمــاعي خــالل الفتــرات تعزيــز دور أعضــاء مكتــب المجلــس هــل ينبغــي   ) ب(
 أخـرىائل عمل وبحـث أسـاليب العمـل وتنـاول أي مسـللالفاصلة بين الدورات والسيما إلعداد اقتراح برنامج 

 فيما يتعلق بالدورة المقبلة؟تتطلب اإلرشاد من المجلس 

لتحديـد آثـار تكـاليف مشـاريع القـرارات والمقـررات هل ينبغي أن تضع األمانة منهجية أكثـر متانـة   (ج)
اإلجرائيــة وينبغــي تكــريس المزيــد مــن الوقــت للنظــر فــي تلــك اآلثــار خــالل المناقشــات الخاصــة بــالقرارات 

الموعـد النهــائي تعـديل هـل ينبغــي فــي هـذا الصـدد، فـي اجتماعــات األجهـزة الرئاسـية؟ يـة والمقـررات اإلجرائ
لتقديم مشاريع القرارات والمقررات اإلجرائية المقترحة من نهاية اليوم األول لـدورة عاديـة إلـى قبـل أسـبوعين 

برنـــــامج العمـــــل العـــــام الثالـــــث عشـــــر هـــــل ينبغـــــي أن يتضـــــمن التقريـــــر عـــــن مـــــن موعـــــد افتتـــــاح الـــــدورة؟ 
الفتـرة واآلثـار البرمجيـة تلـك موجزًا للقرارات والمقررات اإلجرائية المتفق عليهـا خـالل  ٢٠٢٣-٢٠١٩ للفترة

  والمالية الناشئة عنها؟
نــوع جــنس المنــدوبين المعلومــات عــن تطلــب مــن األمانــة تتبــع هــل ينبغــي لألجهــزة الرئاســية أن   (د)

  أعضاء المكتب ورؤساء اجتماعات األجهزة الرئاسية وتبادلها؟والعاملين ك االجتماعاتالمشاركين في 
تقتــرح علــى األجهــزة الرئاســية تحديــد مواعيــد انتهــاء العمــل ينبغــي أن تباشــر األمانــة عمليــة هــل   (هـ)

ارات بـــالقرارات والمقـــررات اإلجرائيـــة التـــي تـــنص علـــى متطلبـــات غيـــر محـــددة لتقـــديم التقـــارير وتبســـيط القـــر 
والمقررات اإلجرائية التي تـنص علـى متطلبـات متعـددة لتقـديم التقـارير؟ فـي هـذا المضـمار، هـل ينبغـي أن 

سبل تقديم منظمات ووكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة للتقـارير عـن التقـدم تجمع األمانة المعلومات عن 
ـــة وتبـــين االقتراحـــات ل ـــادة التعمـــق فـــي النظـــر فـــي هـــذه المحـــرز فـــي تنفيـــذ القـــرارات والمقـــررات اإلجرائي زي

  التقارير؟
وثيقة يرد فيها ذكر كل بند من جـدول قبل كل دورة للمجلس التنفيذي  أن تعمم األمانةهل ينبغي   (و)

المجلـس واقتراحـًا بشـأن طريقـة تنـاول كـل بنـد مـن البنـود كـي األعمال وتبين اإلجراء المقابل المطلوب من 
  ا أعضاء المجلس؟مينظر فيه

هل ينبغي مواصلة تطوير استخدام الموقع اإللكتروني لألجهزة الرئاسية لنشـر البيانـات فـي إطـار   (ز)
  البيانات عن تجارب البلدان؟دراج والسيما إلبنود جدول األعمال التقنية، 

ويثنـي  يشـجع اإلدالء بالبيانـات اإلقليميـةعلى نحو هل ينبغي دعوة الرؤساء إلى إدارة المناقشات   (ح)
  أي ازدواج في البيانات وعن اإلدالء ببيانات تعرض تجارب البلدان؟ عن 
هل ينبغي أن تستغني اجتماعات األجهزة الرئاسية التابعة للمنظمـة عـن اسـتخدام الوثـائق الورقيـة   (ط)

  قبل عقد االجتماعات؟باستثناء الحاالت التي تطلب فيها الدول األعضاء الوثائق 
  

  أعالهالوارد  الجزء باءبخصوص 
  

  ضمن هذا التقرير. ١الوارد في الملحق  المقرر اإلجرائيوع اعتماد مشر المجلس التنفيذي مدعو إلى   -٣٩
  
  
  



  EB142/5    ١٤٢/٥ت  م

13 

  الوارد أعاله الجزء جيمبخصوص 
  

فيمــا يتصــل بالنقطــة (أ)، المجلــس مــدعو إلــى توضــيح مــا إذا كــان ينبغــي تعــديل القواعــد للســماح بــإدراج   -٤٠
البيانات الخطية المقدمة من الوفود في المحاضر المكتوبـة إضـافة إلـى البيانـات الشـفهية أو بـدًال مـن هـذه البيانـات 

  من هذا التقرير. ٢٥مع مراعاة االعتبارات المبينة في الفقرة 
  

وفيما يتعلق بالنقاط من (ب) إلى (ي)، المجلس مدعو إلى اعتماد مشروعي المقررين اإلجرائيين الواردين   -٤١
  ضمن هذا التقرير. ٣و ٢في الملحقين 
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  ١ق الملح
  
  

قـــرر أن يوصـــي  ١،منظمـــةالبعـــد أن أحـــاط علمـــًا بتقريـــر المـــدير العـــام بشـــأن إصـــالح  ،المجلـــس التنفيـــذي
  :جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد مشروع المقرر اإلجرائي التالي

  
  :ما يليقررت  ،جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون

  
من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالميـة  ٥ أن تعتمد التعديالت المدخلة على المادة  )١(

فقــًا ، و المعــروض فــي تقريــر المــدير العــام ٢] الثــاني ] [ األول [علــى النحــو الموضــح فــي الخيــار 
على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبـارًا مـن  ،من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية ١١٩ للمادة

  السبعين؛ و اختتام دورة الجمعية الحادية 
  
 ٥ أن توصي بأال تتجاوز المذكرات اإليضاحية الُمشار إليها في الفقرة الثالثة من المـادة  )٢(

  .كلمة ٥٠٠ ،من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية بصيغتها المعدلة
  

                                                           
  .١٤٢/٥م تة لوثيقا   ١
  الصحة. جمعية تختاره الذي الخيار حسب   ٢
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  ٢ق الملح
  
  

  :قرر ما يلي ١،إصالح المنظمةبشأن  المدير العامبعد أن أحاط علمًا بتقرير  التنفيذي،المجلس   
  

ــداخلي للمجلــس   )١(  التنفيــذي،اعتمــاد لغــة محايــدة مــن حيــث نــوع الجــنس فــي شــتى أجــزاء النظــام ال
ومطالبــة المــدير العــام بإدخــال التعــديالت المالئمــة لتحــل محــل الصــياغة التــي تخاطــب نــوع الجــنس بشــكل 

  لإلشارة إلى المؤنث والمذكر سواًء بسواء؛ ،حيثما اسُتخدمت هذه الصياغة تكملها،أو  محدد،
  
لمقــرر مواصــلة تعــديل النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي علــى النحــو الموضــح فــي تــذييل هــذا ا  )٢(

  اإلجرائي؛
  
ـــم  )٣( ـــرقيم النظـــام الـــداخلي للمجلـــس التنفيـــذي فـــي وقـــت مالئ ـــة المـــدير العـــام بإعـــادة ت ألخـــذ  ،مطالب

  .التعديالت التي اعُتمدت بموجب هذا المقرر اإلجرائي في االعتبار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١٤٢/٥م تة لوثيقا   ١
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  ١تذييلال
  

 في النقطة
  التقرير

 من المادة رقم
 الداخلي النظام

  التنفيذي للمجلس

  الُمعّدلة الصيغة  الحالية الصيغة
  

 العاديـــة األحـــوال فـــي المجلـــس يصـــوت  ٤٥  -ب
 أن عضـــو ألي أن األيـــدي. علـــى برفـــع

األســــــــماء.  بنــــــــداء التصــــــــويت يطلــــــــب
 الحالـــة هـــذه فـــي األســـماء نـــداء ويجـــري
 ألســـــــــماء األبجـــــــــدي الترتيـــــــــب حســـــــــب

 يحـــدد الـــذي بالعضـــو ابتـــداءً  األعضـــاء
  بالقرعة. اسمه

 العاديـــــة األحـــــوال فـــــي المجلـــــس يصـــــوت
 أن عضـــــو ألي أن األيــــدي. علــــى برفــــع
 نــــداء ويجــــري. مســــجالً  تصــــويتاً  يطلــــب
 الترتيــب حســب الحالــة هــذه فــي األســماء

 ابتـــــــــداءً  األعضـــــــــاء ألســـــــــماء األبجـــــــــدي
ــــــذي بالعضــــــو بالقرعــــــة.  اســــــمه يحــــــدد ال
ـــوافر وحيثمـــا ـــم إلكترونـــي نظـــام ت  ،مالئ
ـــس ـــرر أن للمجل  تصـــويت أي إجـــراء يق

 بالوســـائل المـــادة هـــذه بمقتضـــىُيجـــرى 
  اإللكترونية.

 تصـويتاً  التنفيـذي المجلـس يجري حيثما  ينطبق ال  مكرراً  ٤٥  -ب
 الوســــــــــائل اســــــــــتخدام دون مســــــــــجالً 

 بنـــداء التصـــويت ســـُيجرى اإللكترونيـــة،
 هـذه فـي األسماء نداء ويجرى األسماء،
 ألسـماء األبجـدي الترتيـب حسـب الحالة

 يحـــدد الـــذي بالعضـــو ابتـــداءً  األعضـــاء
  بالقرعة. اسمه

 مشـتركة عضـو دولة كل تصويت يثبت  ٤٦  -ب
 فـــــــي األســـــــماء بنـــــــداء التصـــــــويت فـــــــي

  االجتماع. محضر

 مشــتركة عضــو دولــة كــل تصــويت يثبــت
ــــداء التصــــويت مســــجل تصــــويت فــــي  بن

  االجتماع. محضر في األسماء
  -ه
  

 أو راتابقــــــــر  اقتراحــــــــات تقــــــــديم يجــــــــوز  مكرراً  ٢٨
ـــــــررات ـــــــة مق  فيهـــــــا ينظـــــــر لكـــــــي إجرائي
 جـــــــدول ببنـــــــود يتعلـــــــق فيمـــــــا المجلـــــــس
 مـــن األول اليـــوم اختتـــام حتـــى األعمـــال

ــــد ــــدورة. بي ــــه ال ــــرر مــــن كــــان إذا أن  المق
 جـــاز أقـــل، أو يـــومين تســـتمر أن لــــدورة
 موعـــد فـــي االقتراحـــات هـــذه مثـــل تقـــديم
ـــاح قبـــل ســـاعة ٤٨ أقصـــاه الـــدورة.  افتت
 مثــل بــإدراج يســمح أن للمجلــس ويجــوز
 إذا متــــأخر وقــــت فــــي االقتراحــــات هــــذه
  مناسبًا. ذلك رأى

 مقـررات أو راتابقر  اقتراحات تقديم يجوز
 المجلــــــــس فيهــــــــا ينظــــــــر لكــــــــي إجرائيــــــــة

 حتـــى األعمـــال جـــدول ببنـــود يتعلـــق فيمـــا
 أســبوعين ] [ افتتــاح قبــل واحــد شــهر [

]  افتتـاح قبـل أيـام عشرة ] [ افتتاح قبل
 يـــومين ] [ افتتـــاح قبـــل واحـــد أســـبوع [

 مــن األول ] اليــوم اختتــام [ ] افتتــاح قبــل
 لـدورة المقـرر مـن كـان إذا أنـه الدورة. بيد

 تقـــــديم جـــــاز أقـــــل، أو يـــــومين تســـــتمر أن
 أقصـــاه موعـــد فـــي االقتراحـــات هـــذه مثـــل
 الــــدورة. ويجـــــوز افتتــــاح قبــــل ســــاعة ٤٨

 هــــــذه مثــــــل بــــــإدراج يســــــمح أن للمجلــــــس
 ذلـك رأى إذا متـأخر وقت في االقتراحات

  مناسبًا.

                                                           
  .المضخم بالخط المضافة النصوص وترد عليها؛ خط بوضع المحذوفة النصوص إلى يشار   ١
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 في النقطة
  التقرير

 من المادة رقم
 الداخلي النظام

  التنفيذي للمجلس

  الُمعّدلة الصيغة  الحالية الصيغة
  

  -ز
  

 مـــــوجزة محاضـــــر العامـــــة األمانـــــة تعـــــد  ٢٠
 المـوجزة المحاضـر هذه للجلسات. وُتعد

 فـي عضاءألا على وتوزع العمل بلغات
 الجلسـات اختتـام بعـد ممكـن وقت أقرب

 األمانـــة األعضـــاء بهـــا. ويبلـــغ المتعلقـــة
 يحـددها التـي الفترة خالل كتابة، العامة
 بأيـة الظـروف، مراعـاة مـع العام المدير

  إجرائها. في يرغبون تصحيحات

ل  مــــوجزة محاضــــر العامــــة األمانــــة تعــــد
ـــس لجلســـات ـــارير المجل  اجتماعـــات وتق
 المجلــس. إلــى لتقــدمها المجلــس لجــان
 بلغــــــات المــــــوجزة المحاضــــــر هــــــذه وُتعــــــد
 علــــى وتــــوزع اإلنكليزيــــة باللغــــة العمــــل

ــــي عضــــاءألا ــــرب ف  بعــــد ممكــــن وقــــت أق
ـــــام ـــــة الجلســـــات اختت ـــــغ المتعلق  بهـــــا. ويبل

 خــــالل كتابــــة، العامــــة األمانــــة األعضــــاء
 مـــــع العـــــام المـــــدير يحـــــددها التـــــي الفتـــــرة

 تصــــــــحيحات بأيــــــــة الظــــــــروف، مراعــــــــاة
  إجرائها. في يرغبون

  -ح
  

 أن مســـألة، أي مناقشـــة أثنـــاء للعضـــو،  ٣٣
ــــــــــرح ــــــــــق يقت رفعهــــــــــا.  أو الجلســــــــــة تعلي

 بـل االقتـراح هـذا مثـل مناقشـة يجوز وال
  الفور. على للتصويت طرحه يجب

 بعبـارة النظـام هـذا ألغـراض والمقصود،
 أعمــــــال تأجيــــــل الجلســــــة" هــــــو "تعليــــــق
 "رفـــع بعبـــارة والمقصـــود مؤقتـــًا. الجلســـة

 إلـــى األعمـــال كافـــة إنهـــاء الجلســـة" هـــو
  أخرى. جلسة تعقد أن

ـــــاء للعضـــــو،  أن مســـــألة، أي مناقشـــــة أثن
 تعليــق أو رفعهــا أو الجلســة تعليــق يقتــرح

 هــــذا مثــــل مناقشــــة يجــــوز وال .المناقشــــة
 علـى للتصـويت طرحـه يجـب بل االقتراح
  الفور.

 بعبـــارة النظـــام هـــذا ألغـــراض والمقصـــود،
 الجلسة أعمال تأجيل الجلسة" هو "تعليق

الجلســــة"  "رفــــع بعبــــارة مؤقتــــًا. والمقصــــود
 تعقــــد أن إلــــى األعمــــال كافــــة إنهــــاء هــــو

ــارة والمقصــود أخــرى، جلســة  "تعليــق بعب
 مناقشـــــة مواصـــــلة المناقشـــــة" إرجـــــاء

 الحــق وقــت إلــى البحــث قيــد الموضــوع
  نفسها. الدورة من

  -ط
  

ــــــــس، جلســــــــات حضــــــــور يتقــــــــرر  (ب)٧  المجل
 المجلــــــــــس أعضــــــــــاء إلــــــــــى باإلضــــــــــافة
 النحــــــــو علــــــــى والمستشــــــــارين والبــــــــدالء

  التالي:
...  

ــــدول الجلســــات  األعضــــاء المفتوحــــة: ال
 والـــــــدول المجلـــــــس فـــــــي الممثلـــــــة غيـــــــر

  واألمانة المنتسبة األعضاء

 المجلــــــــــس، جلســــــــــات حضــــــــــور يتقــــــــــرر
 والبــدالء المجلــس أعضــاء إلــى باإلضــافة

  التالي: النحو على والمستشارين
...  

ـــــــة المفتوحـــــــة الجلســـــــات ـــــــدولالمغلق  : ال
 المجلــــــس فــــــي الممثلــــــة غيــــــر األعضــــــاء

  واألمانة المنتسبة األعضاء والدول
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 في النقطة
  التقرير

 من المادة رقم
 الداخلي النظام

  التنفيذي للمجلس

  الُمعّدلة الصيغة  الحالية الصيغة
  

  -ي
  

ـــــــي  ٤  والمنظمـــــــات المتحـــــــدة األمـــــــم لممثل
 أقامــت التــي األخــرى الحكوميــة الدوليــة
 بمقتضــى فعالـة عالقـات معهـا المنظمـة
 يشـــــتركوا أن الدســـــتور مـــــن ٧٠ المـــــــادة
 تـدور التي المداوالت في تصويت بدون
 مـع وذلـك ولجانـه، المجلس جلسات في
 القائمــة االتفاقــات بأحكــام اإلخــالل عــدم
 الممثلــين الخصــوص. ولهــؤالء هــذا فــي

 مــــــــن يــــــــدور مــــــــا يحضــــــــروا أن كــــــــذلك
 أو الفرعيـة اللجـان جلسات في مداوالت

 فـــــي يشـــــتركوا وأن األخـــــرى التقســـــيمات
 دعـــوا إذا تصـــويت دون المـــداوالت هـــذه

  لذلك.
  

 الحكوميــــــة غيــــــر المنظمــــــات ولممثلــــــي
 رســمية عالقــات بالمنظمـة تربطهـــا التـي
 علــى المجلــس مــداوالت فــي يشــتركوا أن

 جمعيـة فـي االشتراك بشأن الوارد النحو
 تحكـــــــم التـــــــي "المبـــــــادئ فـــــــي الصـــــــحة
 العالميــة الصــحة منظمــة بــين العالقــات

  الحكومية". غير والمنظمات
  

 الدوليـة والمنظمـات المتحدة األمم لممثلي
 المنظمـــة أقامـــت التـــي األخـــرى الحكوميـــة

 ٧٠ المـــادة بمقتضى فعالة عالقات معها
 تصــويت بــدون يشــتركوا أن الدســتور مــن
 جلســــات فــــي تــــدور التــــي المــــداوالت فــــي

 اإلخـالل عـدم مـع وذلك ولجانه، المجلس
 هــــــــذا فــــــــي القائمــــــــة االتفاقــــــــات بأحكــــــــام

 أن كـــذلك الممثلـــين ولهـــؤالءالخصـــوص. 
 فـــــي مـــــداوالت مـــــن يـــــدور مـــــا يحضـــــروا
 التقســـــيمات أو الفرعيـــــة اللجـــــان جلســـــات
 المــداوالت هــذه فــي يشــتركوا وأن األخــرى

  لذلك. دعوا إذا تصويت دون
  
  

 الحكوميــــــــة غيــــــــر المنظمــــــــات ولممثلــــــــي
ـــــة الجهـــــات ـــــر الفاعل ـــــدول غي  التـــــي ال
 أن رســــــمية عالقـــــات بالمنظمـــــة تربطهــــــا
 علــــــى المجلــــــس مــــــداوالت فــــــي يشــــــتركوا
 جمعيــة فــي االشــتراك بشــأن الــوارد النحــو

 تحكـــــــــم التـــــــــي "المبـــــــــادئ فـــــــــي الصـــــــــحة
 العالميــــة الصـــحة منظمـــة بـــين العالقـــات

إطــــــــار  الحكوميــــــــة" غيــــــــر والمنظمــــــــات
المشـــاركة مــــع الجهــــات الفاعلــــة غيــــر 

  .الدول
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  ٣الملحق 
  
  

قـــرر أن يوصـــي  ١،إصـــالح المنظمـــةبشـــأن  المـــدير العـــامبعـــد أن أحـــاط علمـــًا بتقريـــر  ،المجلـــس التنفيـــذي  
  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين باعتماد مشروع المقرر اإلجرائي التالي:

  
  :ما يلي قررت ،جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون

  
النظـــام الـــداخلي لجمعيـــة اعتمـــاد لغـــة محايـــدة مـــن حيـــث نـــوع الجـــنس فـــي شـــتى أجـــزاء   )١(

ومطالبــة المــدير العــام بإدخــال التعــديالت الالزمــة لتحــل محــل الصــياغة التــي  ،الصــحة العالميــة
لإلشـــارة إلـــى  ،حيثمـــا اســـُتخدمت هـــذه الصـــياغة ،أو تكملهـــا د،تخاطـــب نـــوع الجـــنس بشـــكل محـــد

  المؤنث والمذكر سواًء بسواء؛
  
ة العالمية علـى النحـو الموضـح فـي تـذييل مواصلة تعديل النظام الداخلي لجمعية الصح  )٢(

  .هذا المقرر اإلجرائي
  
مطالبــة المــدير العــام بإعــادة تــرقيم النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة فــي وقــت   )٣(

  .ألخذ التعديالت التي اعُتمدت بموجب هذا المقرر اإلجرائي في االعتبار ،مالئم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١٤٢/٥م تة لوثيقا   ١
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  ١تذييلال
  

 المادة منرقم   النقطة
 الداخلي النظام
 الصحة لجمعية
  العالمية

  الُمعّدلة الصيغة  الحالية الصيغة
  

 األحـــــوال فـــــي الصـــــحة جمعيـــــة تصـــــوت  ٧٢  -ب
 وفـــد ألي أن األيـــدي. علـــى برفـــع العاديـــة

األســـــــماء.  بنـــــــداء التصـــــــويت يطلـــــــب أن
ــــداء ويجــــري ــــة هــــذه فــــي األســــماء ن  الحال
 الـــدول ألســـماء األبجـــدي الترتيـــب حســـب

 ســــــنة فــــــي اإلنكليزيــــــة باللغــــــة األعضــــــاء
 ابتــــداءً  دواليــــك، وهكــــذا الفرنســــية وباللغــــة
  بالقرعة. اسمه يحدد الذي بالعضو

 العاديـة األحـوال فـي الصحة جمعية تصوت
 يطلـــب أن وفـــد ألي أن األيـــدي. علـــى برفـــع

األســماء.  بنــداء التصــويت مســجالً  تصــويتاً 
 حسـب الحالـة هـذه فـي األسماء نداء ويجري
 األعضـــاء الـــدول ألســـماء األبجـــدي الترتيـــب
 الفرنســية وباللغــة ســنة فــي اإلنكليزيــة باللغــة
 يسـحب الـذي بالعضـو ابتـداءً  دواليـك، وهكذا
 إلكتروني نظام توافر وحيثما .بالقرعة اسمه
 أي إجـراء تقـرر أن الصـحة لجمعية ،مالئم

 المـــــادة هـــــذه بمقتضـــــى ُيجـــــرى تصـــــويت
   اإللكترونية. بالوسائل

 تصـــــويتاً  الصـــــحة جمعيـــــة تجـــــري حيثمـــــا  ينطبق ال  مكرراً  ٧٢  -ب
 الوســــــــــــائل اســــــــــــتخدام دون مســــــــــــجالً 

ـــــداء التصـــــويت ســـــُيجرى اإللكترونيـــــة،  بن
ــداء ويجــرى األســماء،  هــذه فــي األســماء ن
ـــة  ألســـماء األبجـــدي الترتيـــب حســـب الحال
 باللغـة أو اإلنكليزية باللغة األعضاء الدول

 اسمه يحدد الذي بالعضو ابتداءً  الفرنسية،
  بالقرعة.

 مشــتركة عضــو دولــة كــل تصــويت يثبــت  ٧٣  -ب
 محضـر فـي األسـماء بنداء التصويت في

  االجتماع.

 فـي مشـتركة عضـو دولـة كـل تصويت يثبت
 فـــــي األســـــماء بنـــــداء المســـــجل التصـــــويت

  االجتماع. محضر

                                                           
  .المضخم بالخط المضافة النصوص وترد عليها؛ خط بوضع المحذوفة النصوص إلى يشار   ١
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  - ي و -ج
  

 األعضــــــــاء الــــــــدول مــــــــن كــــــــل (أ) يبلــــــــغ  ٢٢
 الدوليــة والمنظمــات المنتســبين واألعضــاء
 الحكوميــــــة غيــــــر والمنظمــــــات الحكوميــــــة
ــــــل العــــــام، المــــــدير المــــــدعوة، ــــــاريخ قب  الت
 الصـــــــحة جمعيـــــــة دورة الفتتـــــــاح المحـــــــدد
 بأســــماء أمكــــن، إن يومــــاً  عشــــر بخمســــة
 البـــــدالء جميـــــع ذلـــــك فـــــي بمـــــا ممثليهـــــا،

  واألمناء. والمستشارين
  

 الــــدول منـــدوبي اعتمــــاد أوراق (ب) تســـلم
 المنتســــبين األعضــــاء وممثلــــي األعضــــاء

 عــن يقــل ال موعــد فــي العــام المــدير إلــى
 الصـحة جمعية دورة افتتاح قبل واحد يوم
 عــــن االعتمــــاد أوراق أمكــــن. وتصــــدر إن

 أو الخارجيـــة وزيـــر عـــن أو الدولـــة رئـــيس
 ســـــلطة أيــــة عـــــن أو الصــــحة وزيـــــر عــــن
  مختصة. أخرى

  

 األعضـــــــــاء الـــــــــدول مـــــــــن كـــــــــل يبلـــــــــغ(أ)   
 الدوليـــــة والمنظمـــــات المنتســـــبين واألعضـــــاء
 الحكوميـــــــــة غيـــــــــر والمنظمـــــــــات الحكوميـــــــــة
 المــــدعوة، الــــدول غيــــر الفاعلــــة والجهــــات
 فتتـــاحال المحـــدد التـــاريخ قبـــل العـــام، المـــدير
 يومـــــاً  عشـــــر بخمســـــة الصـــــحة جمعيـــــة دورة

ممثليهـــــا.  بأســـــماء أمكـــــن، إن األقـــــل علـــــى
 والـدول األعضـاء الدول بوفود يتعلق وفيما

 هــــــــذه ســــــــتتخذ المنتســــــــبة، األعضــــــــاء
 أسـماء تبين اعتماد أوراق شكل المراسالت
 فــي بمــا والمستشــارين، والبــدالء المنــدوبين

  .واألمناء والمستشارين البدالء جميع ذلك
  

 الـــــــدول منـــــــدوبي اعتمـــــــاد أوراق (ب) تســـــــلم
 إلــى المنتســبين األعضــاء وممثلــي األعضــاء
 واحـد يـوم عن يقل ال موعد في العام المدير
أمكـــن.  إن الصــحة جمعيــة دورة افتتــاح قبــل

ـــة رئـــيس عـــن االعتمـــاد أوراق وتصـــدر  الدول
 الخارجيــة وزيــر عــن أو الحكومــة رئــيس أو
 ســــلطة أيــــة عـــن أو الصــــحة، وزيــــر عـــن أو

 أوراق إرســـــــال ويمكــــــنمختصــــــة.  أخــــــرى
ــاد ــاً  االعتم ــد تســليمها أو إلكتروني  إلــى بالي
  العام. المدير
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 الداخلي النظام
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  العالمية
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 اقتـــراح علـــى بنـــاءً  الصـــحة جمعيـــة تعـــين  ٢٣  ج
 االعتمــاد أوراق لفحــص لجنــة رئيســها مــن

 عــدد عــن منــدوباً  عشــر اثنــي مــن تتــألف
 كـــل بدايـــة فـــي وذلـــك الـــدول، مـــن مماثـــل
 اللجنــــة هــــذه دوراتهــــا. وتنتخــــب مــــن دورة

 أوراق بفحـــص اللجنـــة لهـــا. وتقـــوم رئيســـاً 
 وممثلــي األعضــاء الــدول منــدوبي اعتمــاد

 جمعيـــة إلـــى وترفـــع المنتســـبين األعضـــاء
تــــأخير.  بــــدون ذلــــك عــــن تقريــــراً  الصــــحة
 قبولــه علـى اعترضـت ممثـل أو وفـد وألي
 مؤقتـــــة بصـــــفة يحضـــــر أن عضـــــو دولـــــة
 المنـــدوبين لســـائر المقـــررة الحقـــوق بـــنفس

ــــــــين ــــــــى والممثل ــــــــع أن إل ــــــــة ترف  أوراق لجن
 الصـــحة جمعيـــة وتتخـــذ تقريرهـــا االعتمـــاد
 مكتــــــب الموضــــــوع. ويخــــــّول فــــــي قرارهــــــا
 الصـــــحة جمعيـــــة توصـــــية ســـــلطة اللجنـــــة
ـــة عـــن نيابـــة  االعتمـــاد أوراق بقبـــول اللجن

 قبـل الـذين الممثلين أو للمندوبين الرسمية
 اعتمـــــــاد أوراق أســـــــاس علـــــــى اشـــــــتراكهم

  الصحة. جمعية قبلتها أن سبق مؤقتة
ــــــة جلســــــات وتكــــــون  االعتمــــــاد أوراق لجن
  مغلقة.

  

 مــن اقتــراح علــى بنــاءً  الصــحة جمعيــة تعــين
 تتــألف االعتمــاد أوراق لفحــص لجنــة رئيســها

 اثنــي عضــواً  دولــة عشــرة اثنتــي ممثلــي مـن
 ،الـــدول مـــن مماثـــل عـــدد عـــن منـــدوباً  عشـــر
دوراتهــــــا.  مــــــن دورة كــــــل بدايــــــة فــــــي وذلــــــك
 اللجنـة لها. وتقوم رئيساً  اللجنة هذه وتنتخب
 اعتمــاد أوراق كانــت مــا إذا بتقيــيم بفحــص
 المنتسـبة األعضاء والدول األعضاء الدول
 أوراق الـــــداخلي النظـــــام بمتطلبـــــات تفـــــي
ــــدول منــــدوبي اعتمــــاد ــــي األعضــــاء ال  وممثل

 جمعيــــــة إلــــــى وترفــــــع المنتســــــبين األعضــــــاء
 وأليتــأخير.  بــدون ذلــك عــن تقريــراً  الصــحة

 قــراراً  الصــحة جمعيــة تتخــذ أن وٕالــى أو وفـد
 اعترضــــت ممثــــل االعتمــــاد، أوراق بشــــأن
 ممثلــو يحضــر أن عضــو دولــة قبولــه علــى
 المنتسـبة األعضاء والدول األعضاء الدول
 المتعلقـة الحقوق بجميع بنفس مؤقتة بصفة

ـــة فـــي بمشـــاركتهم  المقـــررة الصـــحة. جمعي
 ترفـــــع أن إلـــــى والممثلـــــين المنـــــدوبين لســـــائر
 جمعيــة وتتخــذ تقريرهــا االعتمــاد أوراق لجنــة

 ويخـــــــّول الموضـــــــوع. فـــــــي قرارهـــــــا الصـــــــحة
 جمعيـة توصـية سـلطة اللجنة مكتب الرئيس
 أوراق بقبـــــــول اللجنـــــــة عـــــــن نيابـــــــة الصـــــــحة
 الممثلــــــين أو للمنـــــدوبين الرســــــمية االعتمـــــاد
 أوراق أســــــاس علــــــى اشــــــتراكهم قبــــــل الــــــذين

 جمعيــــــــة قبلتهــــــــا أن ســــــــبق مؤقتــــــــة اعتمـــــــاد
 أوراق لجنـة تعقد أن بعد ترد التيالصحة. 
 لجنــة جلســات وتكــون. اجتماعهــا االعتمــاد

  مغلقة. االعتماد أوراق
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  -ه
  

 بنــود بشــأن رســمية اقتراحــات تقــديم يجــوز  ٤٨
 مـــــن األول اليـــــوم حتـــــى األعمـــــال جــــدول
 ال ما وقبل الصحة لجمعية العادية الدورة
 الـــــــدورة افتتـــــــاح مـــــــن يـــــــومين عـــــــن يقـــــــل

 االقتراحــات تلــك كــل االســتثنائية. وُتحــال
 جـــدول بنـــد عليهـــا ُوزِّع التـــي اللجنـــة إلـــى

 البنــــــد فــــــي ُينظــــــر كــــــان إذا إال األعمــــــال
  عامة. جلسة خالل مباشرة

 بنــــود بشــــأن رســــمية اقتراحــــات تقــــديم يجــــوز
 قبــــل واحــــد شــــهر [ حتـــى األعمــــال جـــدول
 عشـرة ] [ افتتـاح قبل أسبوعين ] [ افتتاح
 قبــــل واحــــد أســــبوع ] [ افتتــــاح قبــــل أيــــام
 ] اختتـام ] [ افتتـاح قبـل يومين ] [ افتتاح
ــــــوم ــــــدورة مــــــن األول الي ــــــة ال ــــــة العادي  لجمعي

 مــــن يــــومين عــــن يقــــل ال مــــا وقبــــل الصــــحة
 تلـــك كـــل االســـتثنائية. وُتحـــال الـــدورة افتتـــاح

 بنــد عليهــا ُوزِّع التــي اللجنــة إلــى االقتراحــات
 البنــد فــي ُينظــر كــان إذا إال األعمــال جــدول
 لجمعيـة ويجـوزعامـة.  جلسة خالل مباشرة

 هـــــذه مثـــــل بـــــإدراج تســـــمح أن الصـــــحة
 ذلـــك رأت إذا متـــأخر وقـــت فـــي االقتراحـــات

  مناسبًا.
  -و
  

 الصــحة، لجمعيــة العامــة الجلســات تكــون  ١٩
 ذلـك، خـالف الصـحة جمعيـة تقـرر لـم ما

 والبـــــــــدالء المنـــــــــدوبين لجميـــــــــع مفتوحـــــــــة
ــــــــــذين والمستشــــــــــارين ــــــــــنهم ال ــــــــــدول تعي  ال

 من ١٢و ١١و ١٠ للمواد وفقا األعضاء
 المنتســـبين األعضـــاء ولممثلـــي الدســـتور،
 الدســــــتور مــــــن ٨ للمــــــادة وفقــــــاً  المعينــــــين
ــــــذي وللقــــــرار  األعضــــــاء مركــــــز يــــــنظم ال

 ولمراقبـــي المجلـــس، ولممثلـــي المنتســـبين،
ــــدول مــــن لحضــــورها يــــدعى مــــن ــــر ال  غي

 طلـــب قـــدمت التـــي واألراضـــي األعضـــاء
 وكـــذلك عنهـــا، بالنيابـــة انتســـابية عضـــوية

 األمـــم ممثلـــي مـــن لحضـــورها يـــدعى لمـــن
 الدوليــــة المنظمــــات مــــن وغيرهــــا المتحــــدة
 أقيمــــت التــــي الحكوميــــة وغيــــر الحكوميــــة
 الصــــــحة منظمــــــة وبــــــين بينهــــــا عالقــــــات
  العالمية.
 يعـــــين أن العامـــــة الجلســـــات فـــــي ويجـــــوز
 حـــق لـــه يكـــون آخـــر منـــدوباً  الوفـــد رئـــيس
 أي فــــــي وفــــــده باســــــم والتصــــــويت الــــــتكلم

 بنـــــاء للـــــرئيس، يجـــــوز موضـــــوع. وكـــــذلك
 منــــدوب أي أو الوفــــد رئــــيس طلــــب علــــى
 ألحــــد يســــمح أن ســــلف، لمــــا وفقــــا يعينــــه

 نقطــــــــة أي فــــــــي بالتحــــــــدث المستشــــــــارين
    بعينها.

 الصـــــحة، لجمعيــــة العامــــة الجلســــات تكــــون
 ذلـــك، خـــالف الصـــحة جمعيـــة تقـــرر لـــم مـــا

 والبــــــــــــدالء المنــــــــــــدوبين لجميــــــــــــع مفتوحــــــــــــة
 األعضــاء الــدول تعيــنهم الــذين والمستشــارين

 الدســــتور، مــــن ١٢و ١١و ١٠ للمــــواد وفقــــا
 وفقــاً  المعينــين المنتســبين األعضــاء ولممثلــي
 يـــنظم الـــذي وللقـــرار الدســـتور مـــن ٨ للمـــادة
 ولممثلـــــــــي المنتســـــــــبين، األعضـــــــــاء مركـــــــــز
 مـن لحضورها يدعى من ولمراقبي المجلس،

 قـدمت التـي واألراضي األعضاء غير الدول
 عنهــــــا، بالنيابــــــة انتســــــابية عضــــــوية طلــــــب
 ممثلــــي مــــن لحضــــورها يــــدعى لمــــن وكــــذلك
 الدوليـة المنظمـات من وغيرها المتحدة األمم

 أقيمــــــت التــــــي الحكوميــــــة وغيــــــر الحكوميــــــة
ــــــــات ــــــــين بينهــــــــا عالق  الصــــــــحة منظمــــــــة وب
  العالمية.

 رئـيس يعـين أن العامـة الجلسـات في ويجوز
 الـــــتكلم حـــــق لـــــه يكـــــون آخـــــر منـــــدوباً  الوفـــــد

موضـــــوع.  أي فـــــي وفـــــده باســـــم والتصـــــويت
 طلـــــب علـــــى بنـــــاءً  للـــــرئيس، يجـــــوز وكـــــذلك
 لمـــا وفقـــاً  يعينـــه منـــدوب أي أو الوفـــد رئـــيس
 بالتحدث المستشارين ألحد يسمح أن سلف،
 لهـــذا يحـــق ال ولكـــن ،بعينهـــا نقطـــة أي فـــي

ــــر ــــده باســــم يصــــوت أن األخي ــــي وف  أي ف
  موضوع.
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  -ز
  

 والمحاضــــــــر الحرفيــــــــة المحاضــــــــر تعــــــــد  ٨٨
 بلغــات الصــحة و"جريــدة" جمعيــة المــوجزة
  العمل.

 المــوجزة والمحاضــر الحرفيــة المحاضــر تعــد
دة" و العمــل.  بلغــات الصــحة جمعيــة "جري

 الصـــحة لجمعيـــة المـــوجزة المحاضـــر وتعـــد
 الحرفيـة المحاضـر اإلنكليزيـة. وتعـد باللغة
  عليها. جاءت التي باللغة

  -ز
  

 حرفيـــــــة محاضـــــــر العامـــــــة األمانـــــــة ُتعــــــد  ٩٠
 محاضـر ُتعد كما العامة الجلسات لجميع
 واللجــــان العامــــة اللجنــــة لجلســــات مــــوجزة
 محاضـــــر أي ُتعـــــد الفرعيـــــة. وال واللجـــــان

ــــة أعمــــال عــــن  فيمــــا االعتمــــاد أوراق لجن
ـــــر عـــــدا ـــــذي التقري ـــــة تقدمـــــه ال ـــــى اللجن  إل

 اللجنـة تـنص لـم مـا وذلـك الصحة جمعية
  ذلك. غير على صراحة المعنية

 لجميــع حرفيــة محاضــر العامــة األمانــة ُتعــد
 مـــوجزة محاضـــر ُتعـــد كمـــا العامـــة الجلســـات
 واللجـــــان واللجـــــان العامـــــة اللجنـــــة لجلســـــات
ـــة  أعمـــال عـــن محاضـــر أي ُتعـــد وال .الفرعي
 الـذي التقريـر عـدا فيمـا االعتمـاد أوراق لجنة

 وذلـــــك الصــــحة جمعيــــة إلــــى اللجنــــة تقدمــــه
 علـــى صـــراحة المعنيـــة اللجنـــة تـــنص لـــم مـــا

 للجلســات محاضــر أي ُتعــد والذلــك.  غيــر
  العام. المدير بتعيين المتعلقة المغلقة

  -ز
  

 إليهــــا المشــــار المــــوجزة المحاضــــر ترســــل  ٩١
 إلـى ممكـن وقت أقرب في ٩٠ المادة في

 المنتســبين األعضــاء ممثلــي وٕالــى الوفــود
 هـــــــؤالء المجلـــــــس. ويقـــــــوم ممثلـــــــي وٕالـــــــى
 بمـا ذلـك بعـد كتابـة العامـة األمانة بإبالغ

 بأيــــــة ســــــاعة وأربعــــــين ثمــــــان يتجــــــاوز ال
  إجرائها. في يرغبون تصحيحات

 إليهـا المشـار المـوجزة المحاضـر ترسل تتاح
 ىإلـــ ممكـــن وقـــت أقـــرب فـــي ٩٠ المـــادة فـــي

 المنتســـــبين األعضـــــاء ممثلـــــي ىٕالـــــو  للوفـــــود
 بــإبالغ هــؤالء المجلــس. ويقــوم ممثلــي ىٕالــو 

 يتجـاوز ال بما ذلك بعد كتابة العامة األمانة
 تصـــــــحيحات بأيـــــــة ســـــــاعة وأربعـــــــين ثمـــــــان
  إجرائها. في يرغبون

  -ز
  

 ممكـن وقـت أقـرب في العام المدير يرسل  ٩٢
ــــام بعــــد  جميــــع مــــن نســــخاً  دورة كــــل اختت

 المــــوجزة والمحاضــــر الحرفيــــة المحاضــــر
 مــــــــــن وغيرهــــــــــا والتوصــــــــــيات والقــــــــــرارات
ــــررات  جمعيــــة أقرتهــــا التــــي الرســــمية المق
 واألعضــاء األعضــاء الــدول إلــى الصــحة

 وجميــــع المتحــــدة األمــــم ٕالــــىو  المنتســــبين
 دخلــــــــت التــــــــي المتخصصــــــــة الوكــــــــاالت
 فعلية. وترسل عالقات في معها المنظمة

ــــــــــــة الجلســــــــــــات محاضــــــــــــر ــــــــــــى المغلق  إل
  فقط. فيها المشتركين

ـــيح  وقـــت أقـــرب فـــي العـــام المـــدير يرســـل يت
 جميـع مـن نسـخاً  دورة كـل اختتـام بعد ممكن

ـــــــة المحاضـــــــر  المـــــــوجزة والمحاضـــــــر الحرفي
 المقــررات مــن وغيرهــا والتوصــيات والقــرارات
 إلــــى الصــــحة جمعيــــة أقرتهــــا التــــي الرســــمية

 ٕالــىو  المنتســبين واألعضــاء األعضــاء دوللــل
 الوكـــــــــــــــاالت وجميـــــــــــــــع المتحـــــــــــــــدة ألمـــــــــــــــمل

 فـي معهـا المنظمـة دخلـت التي المتخصصة
 خــالف علــى يــنص لــم ومــافعليــة.  عالقــات

 تتـاح النظـام، هذا من آخر موضع في ذلك
 إلـــــــى المغلقـــــــة الجلســـــــات محاضـــــــر ترســـــــل

  فقط.  فيها للمشتركين
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  -ح
  

ــــدوب ألي  ٥٩ ــــل أو من  منتســــب، لعضــــو ممث
 تعليـق يقتـرح أن مسـألة، أية مناقشة أثناء

 مثــل مناقشـة يجــوز رفعهـا. وال أو الجلسـة
 للتصــويت طرحــه يجــب بــل االقتــراح هــذا
  الفور. على

  
 بعبـــارة النظـــام هـــذا ألغـــراض والمقصـــود،

 الجلسـة أعمال تأجيل الجلسة" هو "تعليق
 الجلسة" هو "رفع بعبارة مؤقتًا. والمقصود

 جلســة تعقــد أن إلــى األعمــال كافــة إنهــاء
  أخرى.

 أثنـاء منتسـب، لعضـو ممثل أو مندوب ألي
 الجلســة تعليـق يقتـرح أن مسـألة، أيـة مناقشـة

ــــق أو رفعهــــا أو  يجــــوز . والالمناقشــــة تعلي
 طرحــه يجــب بــل االقتــراح هــذا مثــل مناقشــة

  الفور. على للتصويت
  
 بعبـــــارة النظـــــام هـــــذا ألغـــــراض والمقصـــــود،

 الجلســـة أعمـــال تأجيـــل الجلســـة" هـــو "تعليـــق
 الجلســـة" هـــو "رفـــع بعبـــارة مؤقتـــًا. والمقصـــود

ــــة إنهــــاء ــــى األعمــــال كاف  جلســــة تعقــــد أن إل
المناقشـة"  "تعليـق بعبـارة والمقصـود أخرى،
ــــد الموضــــوع مناقشــــة مواصــــلة إرجــــاء  قي
  نفسها. الدورة من الحق وقت إلى البحث

  -ي
  

 إلــى الــدعوة إشــعارات العــام المــدير يرســل  ٣
 قبـــــل الصـــــحة لجمعيـــــة عاديـــــة دورة عقـــــد
 إشـعارات األقـل. وترسـل علـى يومـاً  ستين

ــــــدعوة  قبــــــل اســــــتثنائية دورة عقــــــد إلــــــى ال
ـــــين ـــــى يومـــــا ثالث ـــــاريخ مـــــن األقـــــل عل  الت
 الــــــــدول إلــــــــى الــــــــدورة، الفتتــــــــاح المحــــــــدد

 وٕالـــــى المنتســـــبين، واألعضـــــاء األعضـــــاء
 المنظمــــات جميـــع وٕالــــى المجلـــس ممثلـــي
 التـــي الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة الدوليـــة
 المنظمــــــة وبــــــين بينهــــــا عالقــــــات أقيمــــــت
الـدورة.  فـي يمثلهـا من إيفاد إلى والمدعوة
 قدمت التي الدول يدعو أن العام وللمدير
 قـدمت التـي واألراضـي العضـوية، طلبات
 االنتسـابية للعضـوية طلبـات عنها بالنيابة
 ولكنهــا الدسـتور علــى وقعـت التــي والـدول

 مـــراقبين إليفـــاد قبولـــه، إجـــراءات تتخـــذ لــم
  الصحة. جمعية دورات إلى

 إلـــى الـــدعوة إشـــعارات العـــام المـــدير يرســـل 
 ســتين قبــل الصــحة لجمعيــة عاديــة دورة عقــد
 الـــدعوة إشـــعارات األقـــل. وترســـل علـــى يومـــا
 يومــــا ثالثــــين قبــــل اســــتثنائية دورة عقــــد إلــــى
 الفتتـــــاح المحـــــدد التـــــاريخ مـــــن األقـــــل علـــــى

ـــــدورة، ـــــدول إلـــــى ال  واألعضـــــاء األعضـــــاء ال
 جميـع وٕالى المجلس ممثلي وٕالى المنتسبين،
 الحكوميـة وغير الحكومية الدولية المنظمات

 والجهــات وبــين بينهــا عالقــات أقيمــت التــي
 الرسـمية العالقـات ذات الدول غير الفاعلة

 يمثلهـا مـن إيفـاد إلـى والمـدعوة المنظمـة مع
 الـــدول يـــدعو أن العـــام الـــدورة. وللمـــدير فـــي
 واألراضــــي العضــــوية، طلبــــات قــــدمت التــــي
 للعضــوية طلبــات عنهــا بالنيابــة قــدمت التــي

 الدسـتور علـى وقعـت التي والدول االنتسابية
ـــــم ولكنهـــــا ـــــه، إجـــــراءات تتخـــــذ ل ـــــاد قبول  إليف
  الصحة. جمعية دورات إلى مراقبين



 EB142/5          Annex 3    ٣الملحق           ١٤٢/٥ت  م

26 

 المادة منرقم   النقطة
 الداخلي النظام
 الصحة لجمعية
  العالمية

  الُمعّدلة الصيغة  الحالية الصيغة
  

 جميـع من ُنسخ وضع العام المدير يتولى  ١٤  -ي
ـــــائق مـــــن وغيرهـــــا التقـــــارير ـــــة الوث  المتعلق
ـــة المؤقـــت األعمـــال بجـــدول  مـــن دورة ألي
 يتــولى كمــا اإلنترنــت شــبكة علــى الــدورات
 والـــــدول األعضـــــاء الـــــدول إلـــــى إرســـــالها
 الحكوميـة والمنظمـات المنتسـبة األعضاء
 الـــذي الوقـــت نفـــس فـــي المشـــاركة الدوليـــة
 المؤقــت األعمــال جــدول فيــه إليهــا يرســل

 مــن أســابيع ســتة عــن تقــل ال مــدة قبــل أو
 جمعيـــــــة تعقـــــــدها مـــــــا عاديـــــــة دورة بـــــــدء

 التقـــارير الطريقــة بـــنفس وترســل الصــحة؛
 غيــــر المنظمــــات إلــــى المناســــبة والوثــــائق
 فــــي للــــدخول قبولهــــا يــــتم التــــي الحكوميــــة

  المنظمة. مع عالقة

 جميــع مــن ُنســخ وضــع العــام المــدير يتــولى
 بجـدول المتعلقـة الوثـائق من وغيرها التقارير
 الـــــدورات مـــــن دورة أليـــــة المؤقـــــت األعمـــــال

 إلـى إرسـالها يتولى كما اإلنترنت شبكة على
 المنتســبة األعضــاء والــدول األعضــاء الــدول

 فــي المشــاركة الدوليــة الحكوميــة والمنظمــات
ـــذي الوقـــت نفـــس  جـــدول فيـــه إليهـــا يرســـل ال

 عـــن تقـــل ال مـــدة قبـــل أو المؤقـــت األعمـــال
 تعقــدها مــا عاديــة دورة بــدء مــن أســابيع ســتة

 الطريقــــــة بــــــنفس وترســــــل الصــــــحة؛ جمعيــــــة
ـــارير  المنظمـــات إلـــى المناســـبة والوثـــائق التق

 فــي للــدخول قبولهــا يــتم التــي الحكوميــة غيــر
 ذات الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات عالقـــة

  .المنظمة مع الرسمية العالقات
 الصــحة، لجمعيــة العامــة الجلســات تكــون  ١٩  -ي

 ذلـك، خـالف الصـحة جمعيـة تقـرر لـم ما
 والبـــــــــدالء المنـــــــــدوبين لجميـــــــــع مفتوحـــــــــة

ــــــــــذين والمستشــــــــــارين ــــــــــنهم ال ــــــــــدول تعي  ال
 من ١٢و ١١و ١٠ للمواد وفقا األعضاء
 المنتســـبين األعضـــاء ولممثلـــي الدســـتور،
 الدســــــتور مــــــن ٨ للمــــــادة وفقــــــاً  المعينــــــين
ــــــذي وللقــــــرار  األعضــــــاء مركــــــز يــــــنظم ال

 ولمراقبـــي المجلـــس، ولممثلـــي المنتســـبين،
ــــدول مــــن لحضــــورها يــــدعى مــــن ــــر ال  غي

 طلـــب قـــدمت التـــي واألراضـــي األعضـــاء
 وكـــذلك عنهـــا، بالنيابـــة انتســـابية عضـــوية

 األمـــم ممثلـــي مـــن لحضـــورها يـــدعى لمـــن
 الدوليــــة المنظمــــات مــــن وغيرهــــا المتحــــدة
 أقيمــــت التــــي الحكوميــــة وغيــــر الحكوميــــة
 الصــــــحة منظمــــــة وبــــــين بينهــــــا عالقــــــات
  العالمية. 
 يعـــــين أن العامـــــة الجلســـــات فـــــي ويجـــــوز
 حـــق لـــه يكـــون آخـــر منـــدوباً  الوفـــد رئـــيس
 أي فــــــي وفــــــده باســــــم والتصــــــويت الــــــتكلم

 بنـــــاء للـــــرئيس، يجـــــوز موضـــــوع. وكـــــذلك
 منــــدوب أي أو الوفــــد رئــــيس طلــــب علــــى
 ألحــــد يســــمح أن ســــلف، لمــــا وفقــــا يعينــــه

 نقطــــــــة أي فــــــــي بالتحــــــــدث المستشــــــــارين
  بعينها.

 مــا الصــحة، لجمعيــة العامــة الجلســات تكــون
 ذلــــــك، خــــــالف الصــــــحة جمعيــــــة تقــــــرر لــــــم

 والبــــــــــــدالء المنــــــــــــدوبين لجميــــــــــــع مفتوحــــــــــــة
 األعضــاء الــدول تعيــنهم الــذين والمستشــارين

 الدســــتور، مــــن ١٢و ١١و ١٠ للمــــواد وفقــــا
 وفقــاً  المعينــين المنتســبين األعضــاء ولممثلــي
 يـــنظم الـــذي وللقـــرار الدســـتور مـــن ٨ للمـــادة
 ولممثلـــــــــي المنتســـــــــبين، األعضـــــــــاء مركـــــــــز
 مـن لحضورها يدعى من ولمراقبي المجلس،

 قـدمت التـي واألراضي األعضاء غير الدول
 عنهــــــا، بالنيابــــــة انتســــــابية عضــــــوية طلــــــب
 ممثلــــي مــــن لحضــــورها يــــدعى لمــــن وكــــذلك
 الدوليـة المنظمـات من وغيرها المتحدة األمم

 أقيمــــــت التــــــي الحكوميــــــة وغيــــــر الحكوميــــــة
 غيـر الفاعلـة والجهـات وبـين بينهـا عالقات
 المنظمـة مـع الرسـمية العالقات ذات الدول
  .  العالمية الصحة منظمة

 رئـيس يعـين أن العامـة الجلسـات في ويجوز
 الـــــتكلم حـــــق لـــــه يكـــــون آخـــــر منـــــدوباً  الوفـــــد

موضـــــوع.  أي فـــــي وفـــــده باســـــم والتصـــــويت
 طلـــــب علـــــى بنـــــاء للـــــرئيس، يجـــــوز وكـــــذلك
 لمـــا وفقـــا يعينـــه منـــدوب أي أو الوفـــد رئـــيس
 بالتحدث المستشارين ألحد يسمح أن سلف،
  بعينها. نقطة أي في
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ــــــي دعــــــوة يجــــــوز  ٤٧  -ي ــــــر المنظمــــــات ممثل  غي
 ترتيبـــــات معهـــــا اتخـــــذت التـــــي الحكوميـــــة
 مــــن ٧١ للمــــادة طبقــــا والتعــــاون للتشــــاور
 العامـــــــــة الجلســـــــــات لحضـــــــــور الدســـــــــتور
 التــــابعتين الرئيســــيتين اللجنتــــين وجلســــات
ــــــــــة ــــــــــي يشــــــــــتركوا وأن الصــــــــــحة لجمعي  ف
ـــــاً  تصـــــويت دون المـــــذكورة الجلســـــات  وفق

 رئــيس لــذلك يــدعوهم حــين الترتيبــات لتلـك
  رئيسية. لجنة رئيس أو الصحة جمعية

 غيـــــــــر المنظمـــــــــات ممثلـــــــــي دعـــــــــوة يجـــــــــوز
 التـي الـدول غير الفاعلة الجهات الحكوميـة
 والتعـــــاون للتشـــــاور ترتيبـــــات معهـــــا اتخـــــذت
ــــــا  لحضــــــور الدســــــتور مــــــن ٧١ للمــــــادة طبق

 اللجنتـــــــــــين وجلســـــــــــات العامـــــــــــة الجلســـــــــــات
 وأن الصــــحة لجمعيــــة التــــابعتين الرئيســــيتين
 دون المــــــــــذكورة الجلســــــــــات فــــــــــي يشــــــــــتركوا
 يــدعوهم حــين الترتيبــات لتلــك وفقــاً  تصــويت

 لجنــة رئــيس أو الصــحة جمعيــة رئــيس لــذلك
  رئيسية.
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