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  النظام الداخلي
   ١لجمعية الصحة العالمية

  
مـــن المصـــطلحات التاليـــة فـــي هـــذا كلمـــا ورد أي مصـــطلح : مالحظـــة

  :النظام الداخلي فإنه يعني ما يلي
  دستور منظمة الصحة العالمية  - "الدستور" 
  منظمة الصحة العالمية  - "المنظمة" 

  جمعية الصحة العالمية  -  "جمعية الصحة"
  المجلس التنفيذي  -"المجلس"  
  ةالدول األعضاء في منظمة الصحة العالمي  -   "األعضاء"
األعضـــاء المنتســـبة إلـــى منظمـــة الـــدول    -   "المنتســـبون"األعضـــاء 

  الصحة العالمية
  .فترة سنتين تقويميتين تبدأ بسنة زوجية  - "الفترة المالية"  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  ديباجة

تــم إقــرار هــذا النظــام الــداخلي تحــت ســلطة دســتور منظمــة الصــحة العالميــة،   
وهــو يخضــع ألحكامــه. وٕاذا تعــارض أي حكــم مــن أحكــام هــذا النظــام وأي حكــم مــن 

  أحكام الدستور رجحت كفة الدستور.
  

                                                            
) وعدلتـــه ٢٧-٨ع  ص  جو ٢٦-٨ع  ص  جنــص أقرتـــه جمعيـــة الصـــحة العالميــة الثامنـــة (القـــراران    ١

جمعيـــات الصـــحة العالميـــة العاشـــرة والحاديـــة عشـــرة والثانيـــة عشـــرة والثالثـــة عشـــرة والرابعـــة عشـــرة 
والخامســــة عشــــرة والثامنــــة عشــــرة والعشــــرون والثالثــــة والعشــــرون والخامســــة والعشــــرون والســــابعة 

والثامنـة والعشـرون والتاسـعة والعشـرون والثالثـون والحاديـة والثالثـون والثانيـة والثالثـون  والعشرون
والسابعة والخمسون  والسادسة والثالثون والسابعــة والثالثون والحادية واألربعون والتاسعة واألربعون

ون والخمســــــــون والتاســــــــعة والخمســــــــون والحاديــــــــة والســــــــتون والسادســــــــة والســــــــتون والســــــــابعة والســــــــت
  ٤٣-١٣ع  ص  جو ٣٩-١٢ع  ص  جو ٣٦-١١ع  ص  جو ٢٤-١١ع  ص  جو ٤٤-١٠ع  ص  ج  (القرارات

  ٣٠-٢٠ع  ص  جو ١-٢٠ع  ص  جو ٢٢-١٨ع  ص  جو  ٥٠-١٥ع  ص  جو  ٤٦-١٤ع  ص  جو
 ٣٧-٢٩ع  ص  جو ٦٩-٢٨ع  ص  جو ١٧-٢٧ع  ص  جو  ٥٠-٢٥ع  ص  جو  ٢-٢٣ع  ص  جو
  ١٢-٣٢ع  ص  جو ١٣-٣١ع  ص  جو  ٩-٣١ع  ص  جو  ٢٢-٣٠ع  ص  جو  ١-٣٠ع  ص  جو
 ٧-٤٩ع  ص  جو ٤-٤١ع  ص  جو  ٣-٣٧ع  ص  جو  ١٦-٣٦ع  ص  جو  ٣٦-٣٢ع  ص  جو
 ١٨-٦٦ج ص عو  ١١ -٦١ع  ص  جو  ١٨-٥٩ع  ص  جو  ٨-٥٧ع  ص  جو ١٨-٥٠ع  ص  جو
 ).٢-٦٧ص ع وج

mousas
Text Box
مقتبس من الوثائق الأساسية الطبعة الثامنة والأربعين
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  دورات جمعية الصحة
  ١المادة 

دورة عاديــة فــي يــدعو المــدير العــام جمعيــة الصــحة إلــى االنعقــاد ســنويا فــي   
مـــــن  ١٥و ١٤الموعـــــد والمكـــــان اللـــــذين يحـــــددهما المجلـــــس وفقـــــا ألحكـــــام المـــــادتين 

  الدستور.
  ٢المادة 

يـــدعو المـــدير العـــام جمعيـــة الصـــحة إلـــى االنعقـــاد فـــي دورة اســـتثنائية خـــالل   
ــــدول األعضــــاء فــــي المنظمــــة  ــــة ال ــــذلك مــــن أغلبي ــــب ب ــــه لطل تســــعين يومــــا مــــن تلقي

أو مـــن المجلـــس، فـــي الموعـــد والمكـــان اللـــذين يحـــددهما  إليهـــا المنتســـبينواألعضـــاء 
  المجلس.

  ٣المادة 
يرسل المدير العام إشعارات الدعوة إلى عقد دورة عادية لجمعية الصحة قبـل   

ستين يوما علـى األقـل. وترسـل إشـعارات الـدعوة إلـى عقـد دورة اسـتثنائية قبـل ثالثـين 
رة، إلـى الـدول األعضـاء واألعضـاء يوما على األقل من التـاريخ المحـدد الفتتـاح الـدو 

ـــة وغيـــر المنتســـبين ـــة الحكومي ، وٕالـــى ممثلـــي المجلـــس وٕالـــى جميـــع المنظمـــات الدولي
الحكومية التي أقيمت عالقات بينها وبين المنظمة والمدعوة إلى إيفاد من يمثلهـا فـي 

  الدورة.
التـي  األراضـيوللمدير العام أن يدعو الدول التـي قـدمت طلبـات العضـوية، و   

دمت بالنيابــة عنهــا طلبــات للعضــوية االنتســابية والــدول التــي وقعــت علــى الدســتور قــ
  ولكنها لم تتخذ إجراءات قبوله، إليفاد مراقبين إلى دورات جمعية الصحة.

  جدول أعمال دورات جمعية الصحة
  الدورات العادية

  ٤المادة 
يعـــد المجلـــس جـــدول األعمـــال المؤقـــت لكـــل دورة عاديـــة مـــن دورات جمعيـــة   

الصـــحة بعـــد دراســـة المقترحـــات المقدمـــة مـــن المـــدير العـــام. ويرســـل جـــدول األعمـــال 
  .٣المؤقت مع إشعار الدعوة المشار إليه في المادة 

  ٥المادة 
يدرج المجلـس، بـين مـا يدرجـه، فـي جـدول األعمـال المؤقـت لكـل دورة عاديـة   

  من دورات جمعية الصحة:
  المنظمة؛التقرير السنوي للمدير العام عن أعمال   (أ)
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  جميع البنود التي أمرت جمعية الصحة في دورة سابقة بإدراجها؛  (ب)
أيـــة بنـــود تتعلـــق بميزانيـــة الفتـــرة الماليـــة التاليـــة وبالتقـــارير الخاصـــة بحســـابات   (ج)

  السنة أو الفترة السابقة؛
  أي بند تقترح إدراجه دولة عضو أو عضو منتسب؛  (د)

إجـراء المشـاورات التمهيديـة الالزمـة بشـأنه أي بند تقترحـه األمـم المتحـدة بعـد   )ه(
  بين المدير العام واألمين العام لألمم المتحدة؛

أي بنــد تقترحــه أيــة منظمــة أخــرى فــي منظومــة األمــم المتحــدة دخلــت معهــا   (و)
  المنظمة في عالقات فعلية.

  الدورات االستثنائية
  ٦المادة 

اسـتثنائية لجمعيـة الصـحة يعد المدير العام جدول األعمال المؤقت لكـل دورة   
  .٣ويرسله مع إشعار الدعوة المشار إليه في المادة 

  ٧المادة 
يقتصــر جــدول األعمــال المؤقــت لكــل دورة اســتثنائية علــى البنــود التــي تقتــرح   

 المنتســبينفــي أي طلــب مقــدم مــن أغلبيــة الــدول األعضــاء فــي المنظمــة واألعضــاء 
  .٢مادة إليها أو من المجلس لعقد الدورة، وفقا لل

  الدورات العادية واالستثنائية
  ٨المادة 

يجــــــري المــــــدير العــــــام مشــــــاورات مــــــع األمــــــم المتحــــــدة  أو مــــــع الوكــــــاالت   
المتخصصة بشأن البنود المقترحة وفقا لهـذا النظـام والتـي تتعلـق بأنشـطة جديـدة يـراد 

تقريــرا أن تقــوم بهــا المنظمــة وتهــم بصــورة مباشــرة تلــك المنظمــة أو المنظمــات، ويقــدم 
إلى جمعية الصـحة عـن الطـرق التـي تحقـق اسـتعمال مـوارد المنظمـات المعنيـة علـى 

  نحو منسق.
وعلى المدير العـام حـين تقـدم مثـل هـذه االقتراحـات خـالل الـدورة وبعـد إجـراء   

جراؤهـا مـع ممثلـي األمـم المتحـدة أو الوكـاالت المتخصصـة إأية مشاورات يتسـنى لـه 
عي نظــر جمعيــة الصــحة إلــى جميــع اآلثــار المترتبــة الحاضــرين فــي الــدورة أن يســتر 

  على االقتراح.
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  ٩المادة 
علــــــى جمعيــــــة الصــــــحة أن تتحقــــــق، قبــــــل اتخــــــاذ إجــــــراء بشــــــأن مثــــــل هــــــذه   
الجديـــدة، مـــن أن مشـــاورات كافيـــة قـــد أجريـــت مـــع المنظمـــات المعنيـــة وفقـــا   األنشـــط
  .٨للمادة 

  ١٠المادة 
لوكــاالت المتخصصــة وكــذلك مــع يتشــاور المــدير العــام مــع األمــم المتحــدة وا  

الــدول األعضــاء بشــأن االتفاقيــات واالتفاقــات الدوليــة واللــوائح الدوليــة المقتــرح إقرارهــا 
بصــدد أي حكــم وارد فــي تلــك االتفاقيــات أو االتفاقــات أو اللــوائح يــؤثر علــى أنشــطة 
تلـك المنظمــة أو المنظمــات، ويرفـع تعليقــات تلــك المنظمـة أو المنظمــات إلــى جمعيــة 

  لصحة مع ما يرد من الحكومات من تعليقات.ا
  ١١المادة 

ال يجوز، مـا لـم تقـرر جمعيـة الصـحة خـالف ذلـك فـي حالـة االسـتعجال، أن   
تــدرج اقتراحــات بأنشــطة جديــدة تقــوم بهــا المنظمــة فــي جــدول األعمــال التكميلــي أليــة 

ســــتة ال إذا وصــــلت هـــذه االقتراحــــات قبــــل تـــاريخ افتتــــاح الــــدورة بإدورة مـــن الــــدورات 
أسابيع على األقل أو إذا كان االقتراح من االقتراحات التي ينبغي إحالتها إلى جهـاز 
آخر من أجهزة المنظمة لبحثه لتقرير ما إذا كـان مـن المستصـوب أن تتخـذ المنظمـة 

  إجراء في صدده.
  ١٢المادة 

، ٩٦بشـــأن األنشـــطة الجديـــدة وأحكـــام المـــادة  ١١مـــع مراعـــاة أحكـــام المـــادة   
إضـــــــافة بنـــــــد تكميلـــــــي إلـــــــى جـــــــدول األعمـــــــال خـــــــالل أيـــــــة دورة إذا قـــــــررت يجـــــــوز 
الصــحة ذلــك بنــاء علــى تقريــر اللجنــة العامــة، بشــرط أن يصــل طلــب إدراج  جمعيــة

البند التكميلي إلى المنظمة خالل ستة أيام من افتتاح الدورة العادية أو خـالل يـومين 
ـــوم االفت ـــاح الـــدورة االســـتثنائية، علـــى أن يـــدخل ي ـــاح فـــي حســـاب كـــل مـــن مـــن افتت ت

  الفترتين.
  مكرر ١٢المادة 

في كل دورة ُيعرض علـى جمعيـة الصـحة بأسـرع مـا يمكـن بعـد افتتـاح الـدورة   
أي بنـــد  ١٢جـــدول األعمـــال المؤقـــت العتمـــاده، وُيعـــرض عليهـــا كـــذلك رهنـــًا بالمـــادة 

  تكميلي مقترح ومشفوع بتقرير عنه من اللجنة العامة.
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  ١٣المادة 
 التقنيـــــــةيقـــــــدم المـــــــدير العـــــــام تقـــــــارير إلـــــــى جمعيـــــــة الصـــــــحة عـــــــن اآلثـــــــار   
والمالية لجميـع بنـود جـدول األعمـال المعروضـة علـى جمعيـة الصـحة قبـل   واإلداري

أن تنظر فيها جمعية الصحة فـي جلسـات عامـة. وال يجـوز النظـر فـي أي اقتـراح لـم 
لــــك فــــي حالــــة يقــــدم عنــــه مثــــل هــــذا التقريــــر مــــا لــــم تقــــرر جمعيــــة الصــــحة خــــالف ذ

  االستعجال.

  ١٤المادة 
يتــــولى المــــدير العــــام وضــــع ُنســــخ مــــن جميــــع التقــــارير وغيرهــــا مــــن الوثــــائق   

المتعلقــة بجــدول األعمــال المؤقــت أليــة دورة مــن الــدورات علــى شــبكة اإلنترنــت كمــا 
يتولى إرسالها إلى الدول األعضـاء والـدول األعضـاء المنتسـبة والمنظمـات الحكوميـة 

أو المؤقــت فيــه جــدول األعمــال  الدوليــة المشــاركة فــي نفــس الوقــت الــذي يرســل إليهــا
قبــل مــدة ال تقــل عــن ســتة أســابيع مــن بــدء دورة عاديــة مــا تعقــدها جمعيــة الصــحة؛ 
وترسل بنفس الطريقة التقارير والوثائق المناسـبة إلـى المنظمـات غيـر الحكوميـة التـي 

  يتم قبولها للدخول في عالقة مع المنظمة.

  ١٥المادة 
د في جدول األعمال إال بعد مرور ثمان ال تناقش جمعية الصحة أي بند وار   

 ١٣وأربعين ساعة علـى األقـل مـن موافـاة الوفـود بالوثـائق المشـار إليهـا فـي المـادتين 
  ، ما لم تقرر الجمعية غير ذلك.١٤و

ومــع ذلــك، لــرئيس جمعيــة الصــحة، بموافقــة اللجنــة العامــة، أن يوقــف تطبيــق   
بهـــذا اإليقـــاف وينشـــر عنـــه فـــي هـــذه المـــادة. وفـــي هـــذه الحالـــة تخطـــر جميـــع الوفـــود 

  "جريدة" جمعية الصحة.

  األمانة العامة لجمعية الصحة
  ١٦المادة 

يكون المـدير العـام بحكـم منصـبه أمينـا عامـا لجمعيـة الصـحة ولكـل فروعهـا،   
  وله أن يفوض هذه الوظائف إلى غيره.

  ١٧المادة 
ألعمـال  يزود المـدير العـام جمعيـة الصـحة بمـا قـد تحتـاج إليـه مـن المـوظفين  

الســكرتارية وغيرهــا ويشــرف علــيهم، كمــا يزودهــا بأيــة تســهيالت أخــرى تكــون الزمــة 
  لها.
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  ١٨المادة 
على األمانة العامة أن تتسلم وأن تترجم إلـى لغـات العمـل بجمعيـة الصـحة   

وأن تعمــــم وثــــائق وتقــــارير وقــــرارات جمعيــــة الصــــحة ولجانهــــا، وأن تعــــد محاضــــر 
أخرى تتطلبها أنشطة جمعية الصحة أو أية لجنـة مـن  بأية مهام مداوالتها، وأن تقوم

  لجانها.

  الجلسات العامة لجمعية الصحة
  ١٩المادة 

تكــون الجلســات العامــة لجمعيــة الصــحة، مــا لــم تقــرر جمعيــة الصــحة خــالف   
ذلــك، مفتوحــة لجميــع المنــدوبين والبــدالء والمستشــارين الــذين تعيــنهم الــدول األعضــاء 

المعينـــين  المنتســـبينن الدســـتور، ولممثلـــي األعضـــاء مـــ ١٢و ١١و ١٠وفقـــا للمـــواد 
، ولممثلــي المنتسـبينمــن الدسـتور وللقــرار الـذي يــنظم مركـز األعضــاء  ٨وفقـا للمـادة 

التــي  واألراضــيالمجلــس، ولمراقبــي مــن يــدعى لحضــورها مــن الــدول غيــر األعضــاء 
بالنيابة عنها، وكذلك لمن يدعى لحضورها من ممثلـي  طلب عضوية انتسابية تقدم

األمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي أقيمــت 
  عالقات بينها وبين منظمة الصحة العالمية.

ويجوز في الجلسات العامـة أن يعـين رئـيس الوفـد منـدوبا آخـر يكـون لـه حـق   
ي أي موضوع. وكذلك يجوز للرئيس، بنـاء علـى طلـب التكلم والتصويت باسم وفده ف

ــــا لمــــا ســــلف، أن يســــمح ألحــــد المستشــــارين  ــــه وفق رئــــيس الوفــــد أو أي منــــدوب يعين
  بالتحدث في أي نقطة بعينها.

  ٢٠المادة 
الجلسات العامة لجمعية الصحة علنية ما لم تقرر جمعية الصحة أن ظروفـا   

اســتثنائية تقتضـــي أن تكــون الجلســـة مغلقـــة. وتحــدد جمعيـــة الصـــحة مــن يســـمح لهـــم 
ــــدول األعضــــاء وممثلــــي األعضــــاء  بحضــــور الجلســــات المغلقــــة مــــن غيــــر وفــــود ال

ي تتخذ فـي جلسـة وممثل األمم المتحدة. وتعلن مقررات جمعية الصحة الت المنتسبين
  مغلقة في جلسة عامة مبكرة من جلسات جمعية الصحة.

  ٢١المادة 
يتخـــذ المـــدير العـــام ترتيبـــات مناســـبة لحضـــور الجمهـــور وممثلـــي الصـــحافة   

وغيرها من وكاالت اإلعالم في الجلسات العامة لجمعية الصحة وذلك مـع مراعـاة 
  لجمعية الصحة في هذا الشأن. أية مقررات
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  ٢٢المادة 
المنظمات الدوليـة المنتسبين بلغ كل من الدول األعضاء واألعضاء ي  (أ)  

الحكوميـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة المـــدعوة، المـــدير العـــام، قبـــل التـــاريخ المحـــدد 
الفتتاح دورة جمعيـة الصـحة بخمسـة عشـر يومـا إن أمكـن، بأسـماء ممثليهـا، بمـا فـي 

  ذلك جميع البدالء والمستشارين واألمناء.

ـــــي األعضـــــاء ت  (ب)   ـــــدول األعضـــــاء وممثل ســـــلم أوراق اعتمـــــاد منـــــدوبي ال
إلى المـدير العـام فـي موعـد ال يقـل عـن يـوم واحـد قبـل افتتـاح دورة جمعيـة  المنتسبين

أمكن. وتصدر أوراق االعتماد عن رئيس الدولة أو عن وزير الخارجية الصحة إن 
  وزير الصحة أو عن أية سلطة أخرى مختصة. أو عن

  العتمادلجنة أوراق ا
  ٢٣المادة 

علــــى اقتــــراح مــــن رئيســــها لجنــــة لفحــــص أوراق  ءً تعــــين جمعيــــة الصــــحة بنــــا  
االعتمـاد تتــألف مــن اثنــي عشـر منــدوبا عــن عــدد مماثــل مـن الــدول، وذلــك فــي بدايــة 

لهــا. وتقــوم اللجنــة بفحــص أوراق  اً كــل دورة مــن دوراتهــا. وتنتخــب هــذه اللجنــة رئيســ
وترفـــع إلـــى جمعيـــة  المنتســـبينلـــي األعضـــاء اعتمـــاد منـــدوبي الـــدول األعضـــاء وممث

الصحة تقريرا عن ذلك بـدون تـأخير. وألي وفـد أو ممثـل اعترضـت علـى قبولـه دولـة 
عضو أن يحضر بصفة مؤقتة بنفس الحقوق المقررة لسائر المندوبين والممثلـين إلـى 
 أن ترفــع لجنــة أوراق االعتمــاد تقريرهــا وتتخــذ جمعيــة الصــحة قرارهــا فــي الموضــوع.
ويخــّول مكتــب اللجنــة ســلطة توصــية جمعيــة الصــحة نيابــة عــن اللجنــة بقبــول أوراق 
االعتمــــاد الرســــمية للمنــــدوبين أو الممثلــــين الــــذين قبــــل اشــــتراكهم علــــى أســــاس أوراق 

  اعتماد مؤقتة سبق أن قبلتها جمعية الصحة.

  وتكون جلسات لجنة أوراق االعتماد مغلقة.  

  أعضاء مكتب جمعية الصحة
  ٢٤المادة 

تنتخب جمعية الصحة في كل دورة من الدورات العاديـة رئيسـًا وخمسـة نـواب   
  للرئيس، ويظل الرئيس ونواب الرئيس في مناصبهم حتى يتم انتخاب من يخلفونهم.

  ٢٥المادة 
باإلضــافة إلــى ممارســة الصــالحيات المخولــة لــه فــي موضــع آخــر مــن هــذا   

ة مـــن جلســـات الـــدورة ويوجـــه النظـــام، يعلـــن الـــرئيس افتتـــاح واختتـــام كـــل جلســـة عامـــ
المناقشات في الجلسات العامة ويؤمن مراعاة ما يقضي بـه هـذا النظـام ويعطـي حـق 



 146 الوثائق األساسية 

الــتكلم ويوجــه األســئلة ويعلــن القــرارات. ويبــت الــرئيس فــي نقــاط النظــام، ويتــولى، مــع 
مراعــاة أحكــام هــذا النظــام، اإلشــراف علــى أعمــال أي اجتمــاع ويحــافظ علــى النظــام 

عند مناقشة أي بند من البنـود، أن يقتـرح علـى جمعيـة الصـحة تحديـد  فيه. وللرئيس،
  المدة التي يسمح بها لكل متكلم وٕاقفال قائمة المتكلمين.

  ٢٦المادة 
للرئيس أن يعين أحد نواب الرئيس ليحل محله فـي جلسـة مـا أو فـي أي جـزء   

الـــرئيس منهـــا. ويكـــون لنائـــب الـــرئيس الـــذي يقـــوم بأعمـــال الـــرئيس نفـــس صـــالحيات 
  وتكون عليه نفس واجباته.

وٕاذا تعــذر علــى الــرئيس القيــام بأعبــاء منصــبه خــالل المــدة الباقيــة مــن الفتــرة   
التــي انتخــب لهــا قامــت جمعيــة الصــحة بانتخــاب رئــيس جديــد مــن بــين نــواب الــرئيس 

  الخمسة للفترة الباقية.

أحـد نـواب  وٕاذا تعذر على الرئيس القيام بأعباء منصبه فيما بين الدورات قـام  
الرئيس بهذه األعباء مكانه. ويحدد الترتيب الذي يـدعى نـواب الـرئيس وفقـا لـه لتـولي 

  الرئاسة بالقرعة في الدورة التي يجري فيها االنتخاب.

  ٢٧المادة 
ال ينبغـــي للـــرئيس أو لنائـــب الـــرئيس الـــذي يقـــوم بأعمـــال الـــرئيس أن يصـــوت   

با أو بـديال آخـر كمنـدوب لحكومتـه ولكن له، عند االقتضاء، أن يعين من وفـده منـدو 
  في الجلسات العامة.

  ٢٨المادة 
إذا لم يكن الرئيس أو أي نائب من نواب الـرئيس حاضـرا عنـد افتتـاح الـدورة،   

  يتولى المدير العام الرئاسة مؤقتا.

  اللجنة العامة
  ٢٩المادة 

تتألف اللجنة العامة لجمعية الصحة من رئيس ونـواب رئـيس جمعيـة الصـحة   
مـن  ٣٢رئيسي اللجنتين الرئيسيتين لجمعية الصـحة المنشـأتين بمقتضـى المـادة  ومن

يجعـل  امّمـهذا النظام ومن عدد من المندوبين الـذين تقـوم جمعيـة الصـحة بانتخـابهم 
مجمــوع أعضــاء اللجنــة العامــة خمســة وعشــرين عضــوا علــى أال يكــون ألي وفــد مــن 

يقــوم رئــيس جمعيــة الصــحة بــدعوة الوفــود أكثــر مــن ممثــل واحــد فــي اللجنــة العامــة. و 
  اللجنة العامة لالنعقاد ويتولى رئاسة اجتماعاتها.
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يجوز أن يرافق كل عضو مـن أعضـاء اللجنـة العامـة مـا ال يزيـد عـن عضـو   
  واحد آخر من أعضاء وفده.

وللرئيس أو أي نائب للرئيس أن يعين عضوا من أعضاء وفده كبديل لـه فـي   
عضوية اللجنة العامة خالل أي جلسة مـن جلسـاتها أو أي جـزء منهـا. ويعـين رئـيس 
اللجنة الرئيسية، في حالة غيابه، أحـد نـائبي رئـيس اللجنـة كبـديل لـه، علـى أال يكـون 

الوفـد الـذي ينتمـي إليـه عضـو هـذا حـق التصـويت إذا كـان مـن نفـس لنائب الرئيس 
آخــر مــن أعضــاء اللجنــة العامــة. ويكــون لكــل مــن المنــدوبين المنتخبــين أن يعــين 

بــديال لــه فــي حالــة غيابــه عــن أي جلســة مــن  عضــوا آخــر مــن أعضــاء وفــده ليكــون
  جلسات اللجنة العامة.

  وتكون جلسات اللجنة العامة مغلقة ما لم يتقرر خالف ذلك.  

  ١٣٠ المادة

جلســات اللجنــة العامــة أكثــر مــن عضــو واحــد مــن كــل وفــد غيــر  ال يحضــر  
ممثـــل فيهـــا مـــن وفـــود جمعيـــة الصـــحة، ويجـــوز لهـــؤالء األعضـــاء أن يشـــتركوا، دون 

  تصويت، في مداوالت اللجنة العامة إذا دعاهم الرئيس لذلك.

  ٣١المادة 
باإلضـــافة إلـــى تأديـــة الواجبـــات المحـــددة فـــي موضـــع آخـــر مـــن هـــذا النظـــام،   
للجنــــة العامــــة، بالتشــــاور مــــع المــــدير العــــام ومــــع مراعــــاة مــــا تقــــرره جمعيــــة تتــــولى ا

  الصحة، ما يأتي:

تحديـــد موعـــد ومكـــان انعقـــاد الجلســـات العامـــة وجلســـات اللجنتـــين الرئيســـيتين   (أ)
وجميــع جلســات اللجــان التــي تنشــأ فــي الجلســات العامــة خــالل الــدورة. وتعلــن 

موعـــد وســـاعة انعقـــاد جلســـات ، عـــن اً اللجنـــة العامـــة، كلمـــا كـــان ذلـــك ممكنـــ
  جمعية الصحة واللجان قبل موعد انعقادها ببضعة أيام؛

  تحديد ترتيب األعمال في كل جلسة من الجلسات العامة خالل الدورة؛  (ب)

اقتــــراح التوزيــــع المبــــدئي لبنــــود جــــدول األعمــــال بــــين اللجنتــــين علــــى جمعيــــة   (ج)
  ؛اً إذا كان ذلك مالئم الصحة، واقتراح إرجاء أي بند إلى جمعية صحة مقبلة

                                                            
) التفســير التــالي فيمــا يتعلــق بهــذه ٢٧-٨ع  ص  جأقــرت جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة (القــرار    ١

  المادة:
مقصـــور علـــى الوفـــود التـــي  ] اآلن ٣٠المـــادة [  ٣١حضـــور أعضـــاء الوفـــود بمقتضـــى المـــادة      
 في اللجنة العامة. اً يعمل أحد أعضائها عضو  ال
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نقــــل بعــــض بنــــود جــــدول األعمــــال التــــي تــــم توزيعهــــا علــــى اللجنتــــين، عنــــد   (د)
  االقتضاء، من لجنة إلى أخرى؛

  ؛١٢تقديم تقرير عن أي إضافات مقترحة على جدول األعمال وفقا للمادة   )ه(

تنســــيق أعمــــال اللجنتــــين الرئيســــيتين وجميــــع اللجــــان التــــي يــــتم إنشــــاؤها فــــي   (و)
  سات العامة خالل الدورة؛الجل

  تحديد تاريخ انتهاء أعمال الدورة؛  (ز)

  القيام بصفة عامة بما يلزم لحسن سير أعمال الدورة.  (ح)

  اللجنتان الرئيسيتان التابعتان لجمعية الصحة
  ٣٢المادة 

  اللجنتان الرئيسيتان لجمعية الصحة هما:  

  بشؤون البرنامج والميزانية، اً وتعنى أساس   -اللجنة "أ"   (أ)

  بالشؤون اإلدارية والمالية والقانونية. اً وتعنى أساس  -اللجنة "ب"  (ب)

ولجمعيـــة الصــــحة أن تنشـــئ، عــــالوة علــــى هـــاتين اللجنتــــين الرئيســــيتين، أي   
  لجان رئيسية أخرى ترى ضرورة إلنشائها.

بتوزيـع  وبعد أن تدرس جمعية الصحة توصيات المجلس واللجنة العامة تقـوم  
فــــي  اً مالئمــــ اً بنــــود جــــدول األعمــــال علــــى اللجنتــــين الرئيســــيتين بصــــورة تحقــــق توازنــــ

  عملهما.

  وتنتخب جمعية الصحة العالمية رئيسي هاتين اللجنتين الرئيسيتين.  

  ٣٣المادة 
فــي كــل مــن اللجنتــين الرئيســيتين بواحــد  الً لكــل وفــد مــن الوفــود أن يكــون ممــث  

مــن أعضــائه. ويجــوز للممثــل أن يصــطحب فــي جلســات اللجنــة واحــدا أو أكثــر مــن 
  أعضاء الوفد اآلخرين. ويجوز أن يسمح لهؤالء بالتكلم ولكن دون تصويت.

  ٣٤المادة 
  تنتخب كل لجنة رئيسية نائبين للرئيس ومقررًا.  
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  ٣٥المادة 
نائــب رئــيس إضــافي إذا  اً لعملهــا، أن تعــين مؤقتــًال لكــل لجنــة رئيســية، تســهي  

  حال حائل دون حضور رئيسها ونائبي رئيسها.

  ٣٦المادة 
يكـــون لـــرئيس كـــل لجنـــة رئيســـية فيمـــا يتعلـــق بجلســـات اللجنـــة المعنيـــة نفـــس   

الصالحيات التي تكـون لـرئيس جمعيـة الصـحة فيمـا يتعلـق بالجلسـات العامـة وتكـون 
  عليه نفس واجباته.

  ٣٧ المادة
تكون جلسات اللجنتين الرئيسيتين واللجان الفرعية المنبثقة عنهما علنية ما   
  اللجنة أو اللجنة الفرعية المعنية خالف ذلك. لم تقرر

  ٣٨المادة 
تـرى  ما لكل لجنة رئيسية أن تنشئ من اللجان الفرعية أو التقسيمات األخرى  

  ١.ضرورة إلنشائه

  ٣٩المادة 
لمعنيـة، بنـاء علـى اقتـراح رئيسـها، بتعيـين أعضـاء كــل تقـوم اللجنـة الرئيسـية ا  

لجنــة مــن لجانهــا الفرعيــة. ويجــوز أن يمثــل عضــو اللجنــة الفرعيــة الــذي يتعــذر عليــه 
  حضور أي جلسة من جلساتها عضو آخر من أعضاء وفده.

  وتنتخب كل لجنة من اللجان الفرعية أعضاء مكتبها.  

  اللجان األخرى التابعة لجمعية الصحة
  ٤٠المادة 

لجمعية الصحة أن تعين أو تسمح بتعيين أية لجنة أخرى أو أي تقسـيم آخـر   
 ترى ضرورة له.

                                                            
أوصــى المجلــس التنفيــذي بــأن يقتصــر إنشــاء فــرق العمــل فــي جمعيــة الصــحة علــى األغــراض    ١

  التالية:
  (سواء باإلجماع أو بأغلبية واضحة)؛صياغة نتيجة كانت موضع اتفاق كبير    )١(     
  توضيح وتحديد القضايا المعروضة على اللجنة التخاذ قرار بشأنها؛   )٢(     
  تزويد اللجنة برأي تخصصي فيما يتعلق بمناقشاتها.   )٣(     

 )٣٠، الصفحة ٣٣رقم  السجالت الرسمية لمنظمة الصحة العالمية( 
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  المقررون
  ٤١المادة 

لكـــل لجنـــة أو لجنـــة فرعيـــة أو ألي تقســـيم آخـــر أن يعـــين مـــن بـــين أعضـــائه   
  أو أكثر حسب الضرورة. اً مقرر 

  اشتراك ممثلي المجلس التنفيذي
  ٤٢المادة 

جمعيــة الصــحة الشــخص أو األشــخاص الــذين يحــددهم  يمثــل المجلــس لــدى  
المجلس من بين أعضائه. وٕاذا تعذر على أي من هؤالء األشـخاص حضـور جمعيـة 

  الصحة، يعين رئيس المجلس ممثال ليحل محله من بين أعضاء المجلس.

  ٤٣المادة 
لممثلـــــي المجلـــــس أن يحضـــــروا الجلســـــات العامـــــة وجلســـــات اللجنـــــة العامـــــة   

    .يسيتين لجمعية الصحةواللجنتين الرئ

ولهـــم أن يشـــتركوا دون تصـــويت فـــي المـــداوالت بنـــاء علـــى دعـــوة أو موافقـــة   
  رئيس جمعية الصحة أو رئيس اللجنة حسبما تكون الحال.

  والمنظمات المنتسبيناشتراك ممثلي األعضاء 
  الدولية الحكومية وغير الحكومية ومراقبي الدول

  غير األعضاء واألراضي
  ٤٤المادة 

أن يشـــــتركوا علـــــى قـــــدم المســـــاواة مـــــع الـــــدول  المنتســـــبينلممثلـــــي األعضـــــاء   
األعضاء في جلسات جمعية الصحة ولجنتيها الرئيسيتين، غير أنه ال يجوز لهـم أن 

  يتولوا منصبا أو يكون لهم حق التصويت.

ولهـــؤالء الممثلـــين أن يشـــتركوا علـــى قـــدم المســـاواة مـــع الـــدول األعضـــاء فـــي   
اللجـــان الفرعيـــة وفـــي التقســـيمات األخـــرى التابعـــة لجمعيـــات  اللجـــان األخـــرى، وفـــي

  الصحة ما عدا اللجنة العامة ولجنة أوراق االعتماد.

  ٤٥المادة 
التـي قـدمت بالنيابــة  واألراضـيلمراقبـي مـن يـدعى مـن الـدول غيـر األعضـاء   

عنهــا طلبــات عضــوية انتســابية أن يحضــروا أي جلســات علنيــة لجمعيــة الصــحة أو 
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يسـية تابعـة لهـا. ولهـم، بنـاء علـى دعـوة الـرئيس وبموافقـة جمعيـة الصــحة أيـة لجنـة رئ
  أو اللجنة، أن يدلوا ببيان عن الموضوع المعروض.

ولهؤالء المراقبين أن يطلعوا على الوثائق غير السرية وعلى أية وثائق أخـرى   
 يرى المدير العام وضعها تحت تصرفهم، ولهم أن يقدموا مذكرات إلـى المـدير العـام.

  وللمدير العام أن يقرر كيفية ونطاق تعميم هذه المذكرات.

  ٤٦المادة 
ـــة الحكوميـــة األخـــرى التـــي أقامـــت    لممثلـــي األمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الدولي

مــن الدســتور أن  ٧٠منظمــة الصــحة العالميــة معهــا عالقــات فعليــة بمقتضــى المــادة 
ة الصـحة ولجنتيهـا يشتركوا دون تصويت في المداوالت التي تدور في جلسات جمعيـ

أن يحضــــروا وأن يشــــتركوا دون تصــــويت فــــي  اً الرئيســــيتين. ولهــــؤالء الممثلــــين أيضــــ
المـــداوالت التـــي تـــدور فـــي جلســـات اللجـــان الفرعيـــة أو التقســـيمات األخـــرى إذا دعـــوا 

  لذلك.

ولهؤالء الممثلين أن يطلعوا على الوثائق غير السرية وعلى أيـة وثـائق أخـرى   
عها تحت تصرفهم. ولهم أن يقدموا مذكرات إلـى المـدير العـام. يرى المدير العام وض

  وللمدير العام أن يقرر كيفية ونطاق تعميم هذه المذكرات.

  ٤٧المادة 
يجـــوز دعـــوة ممثلـــي المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التـــي اتخـــذت معهـــا ترتيبـــات   

مــن الدســتور لحضــور الجلســات العامــة وجلســات  ٧١للتشــاور والتعــاون طبقــا للمــادة 
لجنتـــين الرئيســـيتين التـــابعتين لجمعيـــة الصـــحة وأن يشـــتركوا فـــي الجلســـات المـــذكورة ال

دون تصويت وفقا لتلك الترتيبات حين يدعوهم لذلك رئيس جمعيـة الصـحة أو رئـيس 
  لجنة رئيسية.

  تصريف األعمال في الجلسات العامة
  ٤٨المادة 

 من األول اليوم حتى األعمال جدول بنود بشأن رسمية اقتراحات تقديم يجوز  
ــــدورة ــــة ال ــــة العادي ــــاح يــــومين مــــن وقبــــل مــــا ال يقــــل عــــن الصــــحة لجمعي ــــدورة افتت  ال

 جــــدول بنــــد عليهــــا ُوزِّع التــــي اللجنــــة إلــــى االقتراحــــات تلــــك كــــل وُتحــــال. االســـتثنائية
  .عامة جلسة خالل مباشرة البند في ُينظر إال إذا كان  األعمال

  [ ُحذفت ] ٤٩المادة 
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  ٥٠المادة 
االقتراحـــات والتعـــديالت فـــي األحـــوال العاديـــة كتابـــة وتســـلم إلـــى المـــدير تقـــدم   

العــام، الــذي يعمــم نســخا منهــا علــى الوفــود. وال يجــوز، إال إذا قــررت جمعيــة الصــحة 
خالف ذلك، أن يناقش أي اقتراح أو أن يطرح للتصويت في أيـة جلسـة مـن جلسـات 

جميــع الوفــود قبــل ذلــك جمعيــة الصــحة إال إذا كــان قــد ســبق تعمــيم نســخ منــه علــى 
بيــومين علــى األقــل. علــى أنــه يجــوز للــرئيس أن يســمح بمناقشــة التعــديالت والنظــر 

  ن لم تكن قد عممت أو إذا كانت قد عممت في اليوم ذاته فقط.إ فيها، حتى و 

  ٥١المادة 
تحيل جميع اللجان تقاريرها إلى جلسة عامة. وتعمم هـذه التقـارير، ومـا قـد   

قــرارات، بقــدر اإلمكــان، قبــل انعقــاد الجلســة العامــة التــي تتضــمنه مــن مشــروعات 
ســتنظر فيهــا بــأربع وعشــرين ســاعة علــى األقــل. وال يجــوز تــالوة مثــل هــذه التقــارير 

الملحقـــة بهـــا فـــي الجلســـات العامـــة بصـــوت عـــال إال إذا قـــرر  ومشـــروعات القـــرارات
  الرئيس خالف ذلك.

  ٥٢المادة 
لتصـــريف  اً قانونيـــ اً ي الـــدورة نصـــابتشـــكل أغلبيـــة الـــدول األعضـــاء الممثلـــة فـــ  

  األعمال في الجلسات العامة لجمعية الصحة.

  ٥٣المادة 
 اً ال يجـــوز ألي منـــدوب أن يـــتكلم أمـــام جمعيـــة الصـــحة دون الحصـــول مســـبق  

علـــى إذن مـــن الـــرئيس. ويعطـــي الـــرئيس الكلمـــة إلـــى المتكلمـــين حســـب ترتيـــب إبـــداء 
لمتكلمــين مراعــاة النظــام إذا كانــت رغبــتهم فــي الــتكلم. وللــرئيس أن يطلــب مــن أحــد ا

  مالحظاته ال تتصل بالموضوع قيد البحث.

  ٥٤المادة 
للمدير العام أو ألي عضو يعينه مـن أعضـاء األمانـة العامـة أن يـدلي فـي   

أي وقت ببيانات شـفوية أو كتابيـة أمـام جمعيـة الصـحة أو أمـام أي مـن لجانهـا أو 
  مسألة مطروحة. تقسيماتها بشأن أية

  ٥٥ المادة
  لجمعية الصحة أن تحدد المدة التي يسمح بها لكل متكلم.  
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  ٥٦المادة 
ألي مندوب أو ممثل لعضـو منتسـب أثنـاء مناقشـة أيـة مسـألة أن يثيـر نقطـة   

. وللمنــدوب أو لممثــل العضــو المنتســب اً ويبــت الــرئيس فــي نقطــة النظــام فــور  ١م.نظــا
يجـوز  للتصـويت. وال اً فـور  أن يطعن في قرار الرئيس، وفي هذه الحالـة يطـرح الطعـن

لممثــل العضــو المنتســب الــذي أثــار نقطــة النظــام أن يتعــرض لجــوهر للمنــدوب أو 
  عليه أن يقصر كالمه على نقطة النظام. المسألة المطروحة بل

  ٥٧المادة 
يعطي الـرئيس حـق الـرد ألي منـدوب أو ممثـل لعضـو منتسـب يطلبـه. وعلـى   

ـــــي األعضـــــاء  ـــــدوبين وممثل أن يتوخـــــوا اإليجـــــاز قـــــدر اإلمكـــــان فـــــي  المنتســـــبينالمن
ممارســتهم لهــذا الحــق. ويحســن أن يــدلوا ببيانــاتهم فــي نهايــة الجلســة التــي طلبــوا فيهــا 

  حق الرد.

  ٥٨المادة 
للـــــرئيس أثنـــــاء المناقشـــــة أن يعلـــــن قائمـــــة المتحـــــدثين ولـــــه، بموافقـــــة جمعيـــــة   

ي عضـو إذا الصحة، أن يعلن إقفال هذه القائمة. على أن لـه أن يعطـي حـق الـرد أل
  ثر كلمة ألقيت بعد إعالنه إقفال القائمة.إرأى وجها لذلك 

  ٥٩المادة 
ألي منـــدوب أو ممثـــل لعضـــو منتســـب، أثنـــاء مناقشـــة أيـــة مســـألة، أن يقتـــرح   

تعليــــق الجلســــة أو رفعهــــا. وال يجــــوز مناقشــــة مثــــل هــــذا االقتــــراح بــــل يجــــب طرحــــه 
  للتصويت على الفور.

بعبــارة "تعليــق الجلســة" هــو تأجيــل أعمــال والمقصــود، ألغــراض هــذا النظــام   
. والمقصـود بعبـارة "رفـع الجلسـة" هـو إنهـاء كافـة األعمـال إلـى أن تعقـد اً الجلسة مؤقتـ
  جلسة أخرى.

  ٦٠المادة 
ألي منـــدوب أو ممثـــل لعضـــو منتســـب، أثنـــاء مناقشـــة أيـــة مســـألة، أن يقتـــرح   

إلـى مقـدم االقتـراح، أن تأجيل مناقشة البند المطروح. ويجوز لمتكلم واحد، باإلضـافة 
يتكلم في تأييد االقتراح ولمتكلم واحد أن يـتكلم فـي معارضـته ثـم يطـرح اقتـراح تأجيـل 

  المناقشة فورا للتصويت.

                                                            
 .١٧١الصفحة  شرح مفهوم نقطة النظام وارد في   ١
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  ٦١المادة 
ألي منــــدوب أو ممثــــل لعضــــو منتســــب أن يقتــــرح فــــي أي وقــــت إقفــــال بــــاب   

ل لعضــو المناقشــة بشــأن البنــد المطــروح ســواء وجــد أو لــم يوجــد منــدوب آخــر أو ممثــ
منتســب أبــدى رغبتــه فــي الكــالم. وٕاذا طلــب اإلذن بــالتكلم فــي معارضــة إقفــال بــاب 
 اً المناقشـــة جـــاز منحـــه الثنـــين مـــن المتكلمـــين علـــى األكثـــر، ثـــم يطـــرح االقتـــراح فـــور 

للتصـــويت. وٕاذا أيـــدت جمعيـــة الصـــحة إقفـــال بـــاب المناقشـــة أعلـــن الـــرئيس إقفالــــه. 
راح أو االقتراحات التي قدمت قبل إقفـال وتصوت جمعية الصحة بعد ذلك على االقت

  المناقشة فقط.

  ٦٢المادة 
تكــون لالقتراحــات المبينــة أدنــاه أســبقية علــى جميــع المشــروعات واالقتراحــات   

  األخرى المطروحة في الجلسة ما عدا نقطة النظام، وذلك حسب الترتيب التالي:

  اقتراح تعليق الجلسة؛  (أ)

  اقتراح رفع الجلسة؛  (ب)

  اقتراح تأجيل مناقشة البند المطروح؛  (ج)

  اقتراح إقفال باب المناقشة في البند المطروح.  (د)

  ٦٣المادة 
، يطـرح للتصـويت أي اقتـراح بطلـب البـت فـي ٦٢مع مراعاة ما جاء بالمـادة   

مســــألة اختصــــاص جمعيــــة الصــــحة بــــإقرار أي اقتــــراح معــــروض عليهــــا وذلــــك قبــــل 
  التصويت على هذا االقتراح األخير.

  ٦٤لمادة ا
للمنــدوب أو لممثــل العضــو المنتســب أن يقتــرح التصــويت علــى كــل جــزء مــن   

أجـــزاء أي اقتـــراح أو تعـــديل. وٕاذا أثيـــر اعتـــراض علـــى طلـــب التجزئـــة طـــرح اقتـــراح 
التجزئـــــة للتصـــــويت. وال يســـــمح بـــــالكالم حـــــول اقتـــــراح التجزئـــــة إال لمتكلمـــــين اثنـــــين 

اقتــراح التجزئــة طرحــت أجــزاء االقتــراح ومتكلمــين اثنــين يعارضــانه. وٕاذا قبــل  يؤيدانــه
التعــــديل التــــي تمــــت الموافقــــة عليهــــا منفصــــلة للتصــــويت بعــــد ذلــــك برمتهــــا. وٕاذا  أو

رفضـــــت جميـــــع أجـــــزاء منطـــــوق االقتـــــراح أو التعـــــديل، اعتبـــــر االقتـــــراح أو التعـــــديل 
  برمته. اً مرفوض
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  ٦٥المادة 
التعــديل أوال. وٕاذا عنــد اقتــراح تعــديل علــى اقتــراح مــا، يجــري التصــويت علــى   

اقتــرح تعــديالن أو أكثــر علــى اقتــراح مــا، صــوتت جمعيــة الصــحة أوال علــى التعــديل 
الـــذي يـــرى الـــرئيس أنـــه األبعـــد مـــن حيـــث الجـــوهر عـــن االقتـــراح األصـــلي، ثـــم علـــى 
التعديل األقل منه بعدا وهكذا دواليك حتى تطرح جميع التعديالت للتصويت. إال أنه 

ن هــذا إبالضــرورة علــى رفــض تعــديل آخــر، فــ اً يل مــا منطويــحيثمــا يكــون اعتمــاد تعــد
التعديل األخير ال يطرح للتصـويت. وٕاذا اعتمـد تعـديل واحـد أو أكثـر، طـرح االقتـراح 
بصــيغته المعدلــة للتصــويت. وٕاذا قبــل مقــدم االقتــراح األصــلي تعــديل اقتراحــه، يعتبــر 

إجــراء تصــويت منفصــل ال يتجــزأ مــن االقتــراح األصــلي وال يلــزم  اً هــذا التعــديل جــزء
عليه. ويعتبر أي اقتراح تعديال القتراح آخر إذا اقتصر على إضافة شـيء إلـى جـزء 
من هذا االقتراح اآلخر أو على حذف شيء منه أو على إجراء تغيير فيه. واالقتراح 

  .اً الذي هو بديل القتراح ما يعتبر اقتراح

  ٦٦المادة 
صــــحة عليهــــا حســــب ترتيــــب تعميمهــــا إذا ُقــــدم اقتراحــــان أو أكثــــر صــــوتت جمعيــــة ال

جميـــع الوفـــود، مـــا لـــم تقـــرر خـــالف ذلـــك ومـــا لـــم تغـــن نتيجـــة التصـــويت علـــى  علـــى
االقتراحـــات عـــن أي تصـــويت آخـــر علـــى االقتـــراح أو االقتراحـــات التـــي التـــزال  أحـــد

  معلقة.

  ٦٧المادة 
لصاحب االقتراح أن يسحب اقتراحه في أي وقت قبل بـدء التصـويت عليـه   

يكـــــون اقتراحـــــه قـــــد عـــــدل أو، إذا كـــــان قـــــد عـــــدل، أن يقبـــــل صـــــاحب شـــــريطة أال 
وألي منــدوب أن يعيــد تقــديم االقتــراح المســحوب علــى هــذه  التعــديل بســحبه.  االقتــراح
  الصورة.

  ٦٨المادة 
إذا تم إقـرار أو رفـض اقتـراح مـا فـال يجـوز إعـادة النظـر فيـه فـي نفـس الـدورة   

الـدول األعضـاء الحاضـرة والمشـتركة  إال إذا قررت ذلك جمعية الصحة بأغلبية ثلثـي
في التصويت. ويسمح بالتكلم في اقتراح إعادة النظر الثنـين فقـط مـن المتكلمـين فـي 

ثـــــم يطـــــرح االقتـــــراح فـــــورا للتصـــــويت. وتصـــــحيح األخطـــــاء الكتابيـــــة أو معارضـــــته 
الحســابية فــي أيــة وثيقــة تتعلــق بــأي اقتــراح تــم إقــراره ال يعتبــر ســببا يقتضــي إعــادة 

  االقتراح بأغلبية ثلثي األصوات. المناقشة في هذا فتح باب
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  التصويت في الجلسات العامة
  ٦٩المادة 

لكــل دولــة عضــو فــي جمعيــة الصــحة صــوت واحــد. والمقصــود بعبــارة "الــدول   
األعضـاء الحاضــرة والمشـتركة فــي التصـويت" ألغــراض هـذا النظــام الـدول األعضــاء 

ورة سـليمة. أمــا الـدول األعضـاء التـي تمتنــع بصـ اً أو سـلب اً التـي تـدلي بأصـواتها إيجابــ
  عن التصويت فتعتبر غير مصوتة.

  ٧٠المادة 
قـــــرارات جمعيـــــة الصـــــحة فـــــي المســـــائل الهامـــــة بأغلبيـــــة ثلثـــــي الـــــدول  تُتخـــــذ

ـــــرار  والمشـــــاركةاألعضـــــاء الحاضـــــرة  ـــــي التصـــــويت. وتتضـــــمن هـــــذه المســـــائل: إق ف
االتفاقيــات أو االتفاقــات؛ والموافقــة علــى االتفاقــات التــي تقــام بمقتضــاها عالقــة بــين 

 ٦٩للمـواد  وفقـاً  الحكومية الدوليـةالمنظمة وبين األمم المتحدة والمنظمات والوكاالت 
ار ميزانيــــة الدســــتور؛ والقــــرارات الخاصــــة بمقــــد مــــن الدســــتور؛ وتعــــديالت ٧٢و ٧٠و

العمل الفعليـة؛ والقـرارات الخاصـة بوقـف امتيـازات التصـويت والخـدمات لدولـة عضـو 
  من الدستور. ٧بمقتضى المادة 

  مكرراً  ٧٠المادة 
 مـــن وقويـــة واضـــحة بأغلبيـــة العالميـــة الصـــحة لمنظمـــة العـــام المـــدير ُينتخـــب

 ١٠٨ ادةالمـ فـي المبـين النحـو علـى التصـويت فـي والمشـاركين الحاضـرين األعضاء
  الداخلي. النظام هذا من

  ٧١المادة 
القــرارات الخاصــة بالمســائل األخــرى، بمــا فــي ذلــك القــرارات الخاصــة بتحديــد   

فئـــات إضـــافية مـــن المســـائل التـــي تتخـــذ فيهـــا القـــرارات بأغلبيـــة الثلثـــين تتخـــذ بأغلبيـــة 
الــدول األعضــاء الحاضــرة والمشــتركة فــي التصــويت، وذلــك مــا لــم يقــض هــذا النظــام 

  بغير ذلك في موضع آخر.

  ٧٢المادة 
تصوت جمعية الصحة فـي األحـوال العاديـة برفـع األيـدي. علـى أن ألي وفـد   

أن يطلـــب التصـــويت بنـــداء األســـماء. ويجـــري نـــداء األســـماء فـــي هـــذه الحالـــة حســـب 
الترتيب األبجدي ألسماء الدول األعضاء باللغة اإلنكليزية فـي سـنة وباللغـة الفرنسـية 

  بالعضو الذي يسحب اسمه بالقرعة. ءً الية وهكذا دواليك، ابتدافي السنة الت
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  ٧٣المادة 
يثبـــت تصـــويت كـــل دولـــة عضـــو مشـــتركة فـــي التصـــويت بنـــداء األســـماء فـــي   

  محضر االجتماع.

  ٧٤المادة 
بعــد أن يعلـــن الـــرئيس بـــدء التصــويت ال يجـــوز ألي عضـــو أن يقطـــع عمليـــة   

  إجراء التصويت الفعلية. التصويت إال إلثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة

  ٧٥المادة 
بعد أن ينتهي التصويت، يجوز ألي مندوب أن يدلي ببيان مقتضب يقتصـر   

على شرح تصويته. وليس لمقدم االقتراح أن يتحدث في شرح تصويته بشأن اقتراحـه 
  إال إذا كان قد عّدل.

  ٧٦المادة 
عــــــالوة علــــــى الحــــــاالت المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي موضــــــع آخــــــر مــــــن هــــــذا   
يجوز لجمعيـة الصـحة أن تصـوت علـى أيـة مسـألة بـاالقتراع السـري إذا كـان  النظام،

ـــدول األعضـــاء الحاضـــرة والمشـــتركة فـــي  قـــد ســـبق لهـــا اتخـــاذ قـــرار بـــذلك بأغلبيـــة ال
التصــــويت. علــــى أنــــه ال يجــــوز التصــــويت بــــاالقتراع الســــري فــــي المســــائل الخاصــــة 

  بالميزانية.

معيــة الصــحة بمقتضــى هــذه المــادة، ويتعـين أن يكــون القــرار الــذي تتخــذه ج  
إذا كان يجب التصويت باالقتراع السـري، صـادرا برفـع األيـدي فقـط. وٕاذا   بشأن ما

قــررت الجمعيــة أن تصــوت علــى مســألة معينــة بــاالقتراع الســري، فــال يجــوز طلــب 
  بطريقة أخرى وال اتخاذ قرار بذلك. التصويت

  ٧٧المادة 
ري تعـــين أن يـــتم االقتـــراع ذاتـــه متـــى صـــوتت جمعيـــة الصـــحة بـــاالقتراع الســـ  

والتثبـــت مـــن عـــدد أوراق االقتـــراع فـــي جلســـة عامـــة. ويـــتم عـــد األصـــوات فـــي غرفـــة 
منفصلة يتاح للوفود دخولها، وذلـك مـا لـم تقـرر جمعيـة الصـحة غيـر ذلـك. ويـتم عـد 
األصوات تحت إشراف رئيس جمعية الصـحة أو أحـد نـواب الـرئيس. ويجـوز لجمعيـة 

ا خــالل الفتــرة التــي يســتغرقها هــذا العــد قبــل إعــالن نتــائج الصــحة أن تواصــل عملهــ
  االقتراع.
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  ٧٨المادة 
ومـع مراعـاة أحكـام  ١ي.تجرى االنتخابات في األحوال العادية باالقتراع السـر   
يجــوز لجمعيــة الصــحة، مــا لــم يكــن هنــاك اعتــراض، أن تقــرر اختيــار  ١٠٨المــادة 

مرشح متفق عليـه أو قائمـة مرشـحين متفـق علـيهم، دون اقتـراع، ومتـى كـان االقتـراع 
يعين الرئيس من بـين األعضـاء الحاضـرين حاسـبين اثنـين للمسـاعدة فـي عـد  اً مطلوب

  األصوات.

  ٧٩المادة 
عضــو واحــدة ولــم يحصــل أي مرشــح إذا أريــد انتخــاب شــخص واحــد أو دولــة   

فــي االقتــراع األول علــى األغلبيــة الالزمــة أجــري اقتــراع ثــان يقتصــر علــى المرشــحين 
اللذين حصـال علـى أكبـر عـدد مـن األصـوات. فـإذا انقسـمت األصـوات بالتسـاوي فـي 

  االقتراع الثاني يحسم الرئيس بين المرشحين بالقرعة.

  ٨٠المادة 
بيين أو أكثـــر فـــي وقـــت واحـــد وبشـــروط واحـــدة، إذا أريـــد شـــغل مركـــزين انتخـــا  

انتخــب مــن يحصــل مــن المرشــحين علــى األغلبيــة الالزمــة فــي االقتــراع األول. وٕاذا 
كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه األغلبية أقل من عـدد األشـخاص أو الـدول 
األعضــاء المطلــوب انتخــابهم، أجريــت اقتراعــات إضــافية لشــغل المراكــز المتبقيــة مــع 

ر كـــل اقتـــراع علـــى عـــدد مـــن المرشـــحين، الـــذين حصـــلوا علـــى أكبـــر عـــدد مـــن قصـــ
األصوات في االقتراع الـذي سـبقه، ال يزيـد علـى ضـعف عـدد المراكـز المـراد شـغلها. 
على أنه يجوز، بعد ثالث اقتـراع غيـر حاسـم التصـويت ألي شـخص أو دولـة عضـو 

ثــالث مــرات دون نتيجــة تتــوافر فيهمــا الشــروط. وٕاذا أجــري هــذا االقتــراع غيــر المقيــد 
حاسمة، تقتصر االقتراعات الثالثة التاليـة علـى عـدد مـن المرشـحين الـذين يحصـلون 
علــى أكبــر عــدد مــن األصــوات فــي االقتــراع غيــر المقيــد الثالــث ال يزيــد علــى ضــعف 
عــدد المراكــز الشــاغرة المتبقيــة، وتكــون االقتراعــات الثالثــة التاليــة غيــر مقيــدة، وهكــذا 

  م شغل كل المراكز.دواليك حتى يت

  ٨١المادة 
علــى كــل دولــة عضــو، مــا لــم تمتنــع عــن التصــويت فــي عمليــة انتخــاب، أن   

تصوت لعـدد مـن المرشـحين مسـاو لعـدد المراكـز االنتخابيـة المـراد شـغلها. وأيـة ورقـة 
اقتـــراع تحمـــل عـــددا مـــن األســـماء أكثـــر أو أقـــل مـــن عـــدد المراكـــز االنتخابيـــة المـــراد 

  غية.شغلها تكون باطلة وال

  

                                                            
 .١٦٩لالطالع على المبادئ التوجيهية إلجراء االنتخابات باالقتراع السري، انظر الصفحة    ١



  النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 159

  ٨٢المادة 
إذا لــم يتيســر فــي عمليــة انتخــاب شــغل مركــز انتخــابي أو أكثــر ألن اثنــين أو   

أكثر من المرشحين حصلوا على عدد متساو مـن األصـوات أجـري اقتـراع بـين هـؤالء 
المرشحين لتحديد أيهم ينتخب. ويعاد هذا اإلجراء عدة مرات إذا اقتضى األمـر. وٕاذا 

فــــي التصــــويت علــــى مســــألة غيــــر االنتخــــاب اعتبــــر انقســــمت األصــــوات بالتســــاوي 
  االقتراح مرفوضا.

  تصريف األعمال والتصويت في اللجان واللجان الفرعية
  ٨٣المادة 

مـــع مراعـــاة أي قـــرار صـــادر عـــن جمعيـــة الصـــحة يتبـــع بقـــدر اإلمكـــان فـــي   
اإلجــراءات التــي تحكــم تصــريف األعمــال والتصــويت فــي اللجــان مــا يقضــي بــه هــذا 

يتعلـق بتصـريف األعمـال والتصـويت فـي الجلسـات العامـة. ويشـكل ثلـث النظام فيمـا 
أعضـــاء اللجنـــة نصـــابا قانونيـــا. علـــى أنـــه يلـــزم حضـــور أغلبيـــة أعضـــاء اللجنـــة فـــي 

  المسائل التي يتعين التصويت عليها.

  ٨٤المادة 
ال يطبــق رئــيس اللجنــة الفرعيــة علــى أعمــال اللجنــة الفرعيــة مــواد هــذا النظــام   

  اللجان إال بقدر ما يرى ذلك مستصوبا لسرعة إنجاز األعمال. التي تنطبق على

   ١اللغات

  ٨٥المادة 
اللغـــات الرســـمية ولغـــات العمـــل فـــي جمعيـــة الصـــحة هـــي اللغـــات األســـبانية   

 واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

  ٨٦المادة 
فوريــة إلــى  تتــرجم الكلمــات التــي تلقــى بأيــة لغــة مــن اللغــات الرســمية ترجمــة  

  اللغات الرسمية األخرى.

  ٨٧المادة 
ألي مندوب أو ممثل لعضو منتسب وألي ممثل للمجلس أن يتكلم بلغة غير   

اللغات الرسمية. وفي هذه الحالة يكون عليه هو أن يوفر الترجمة الفورية إلى إحـدى 
                                                            

 .١٣- ٣١ع  ص  جانظر القرار    ١
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ة إلـــى اللغـــات الرســـمية. وللمتـــرجمين الفـــوريين التـــابعين لألمانـــة العامـــة لـــدى الترجمـــ
اللغات الرسـمية األخـرى أن يسـتندوا إلـى الترجمـة الفوريـة التـي تجـرى باللغـة الرسـمية 

  األولى.

  ٨٨المادة 
تعــد المحاضــر الحرفيــة والمحاضــر المــوجزة و"جريــدة" جمعيــة الصــحة بلغــات   
  العمل.

  ٨٩المادة 
تــوفر جميــع القــرارات والتوصــيات وســائر المقــررات الرســمية لجمعيــة الصــحة   
  العمل.بلغات 

  محاضر جمعية الصحة
  ٩٠المادة 

ُتعد األمانة العامة محاضر حرفية لجميع الجلسات العامة كمـا ُتعـد محاضـر   
الفرعيـــة. وال ُتعـــد أي محاضـــر عـــن  واللجـــانمـــوجزة لجلســـات اللجنـــة العامـــة واللجـــان 

أعمال لجنة أوراق االعتماد فيما عدا التقرير الـذي تقدمـه اللجنـة إلـى جمعيـة الصـحة 
  لك ما لم تنص اللجنة المعنية صراحة على غير ذلك.وذ

  ٩١المادة 
فـي أقـرب وقـت ممكـن  ٩٠ترسل المحاضر المـوجزة المشـار إليهـا فـي المـادة   

وٕالـــى ممثلـــي المجلـــس. ويقـــوم هـــؤالء  المنتســـبينإلـــى الوفـــود وٕالـــى ممثلـــي األعضـــاء 
بــــإبالغ األمانــــة العامــــة كتابــــة بعــــد ذلــــك بمــــا ال يتجــــاوز ثمــــان وأربعــــين ســــاعة بأيــــة 

  تصحيحات يرغبون في إجرائها.

  ٩٢المادة 
مـــن  اً يرســـل المـــدير العـــام فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن بعـــد اختتـــام كـــل دورة نســـخ  

لتوصــــيات وغيرهــــا مــــن جميــــع المحاضــــر الحرفيــــة والمحاضــــر المــــوجزة والقــــرارات وا
المقــــررات الرســــمية التــــي أقرتهــــا جمعيــــة الصــــحة إلــــى الــــدول األعضــــاء واألعضــــاء 

وٕالــى األمــم المتحــدة وجميــع الوكــاالت المتخصصــة التــي دخلــت المنظمــة  المنتســبين
معهـــا فـــي عالقـــات فعليـــة. وترســـل محاضـــر الجلســـات المغلقـــة إلـــى المشـــتركين فيهـــا 

  فقط.
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  ٩٣المادة 
الحرفية والمحاضـر المـوجزة للجلسـات العلنيـة وتقـارير جميـع تنشر المحاضر   

  اللجان واللجان الفرعية.

  ٩٤المادة 
للتيســير علــى الوفــود والمنظمــات المشــتركة، يصــدر المــدير العــام فــي شــكل   

عـــن أعمـــال الجلســـات العامـــة واللجـــان واللجـــان  اً مـــوجز  اً "جريـــدة" يوميـــة للـــدورة، بيانـــ
  تبارات العملية.الفرعية وذلك مع مراعاة االع

  الميزانية والشؤون المالية
  ٩٥المادة 

  تقوم جمعية الصحة بما يلي:  

إقــرار الميزانيــة التــي تــرخص باإلنفــاق للفتــرة الماليــة التاليــة بعــد النظــر فــي   (أ)
  تقديرات الميزانية التي أعدها المدير العام وفي توصيات المجلس بشأنها؛

  للفترة المالية الجارية إذا لزم األمر والموافقة عليها؛دراسة التقديرات التكميلية   (ب)

بحث تقارير مراجع الحسابات عن حسابات اإليرادات والمصـروفات المتعلقـة   (ج)
  بالسنة أو الفترة المالية السابقة واتخاذ ما قد يلزم من إجراء في شأنها؛

عضـــاء دراســـة تقريـــر المـــدير العـــام عـــن دفـــع اشـــتراكات الـــدول األعضـــاء واأل  (د)
  .المنتسبين

  ٩٦المادة 
ال يجـــــــــوز إدراج أي اقتـــــــــراح إلعـــــــــادة النظـــــــــر فـــــــــي توزيـــــــــع االشـــــــــتراكات   

المعمــــول بــــه فــــي الوقــــت الحاضــــر،  المنتســــبيناألعضــــاء واألعضــــاء   الــــدول  بــــين
قبـــل المنتســـبين األعضـــاء واألعضـــاء  الـــدولجـــدول األعمـــال، إال بعـــد إبالغـــه   فـــي

علــى األقــل أو إذا أوصــى المجلــس بإعــادة النظــر فــي  اً الــدورة بتســعين يومــ  افتتــاح
  التوزيع.  هذا

  ٩٧المادة 
إجراءات النظر في الشؤون الماليـة تحكمهـا مـواد هـذا النظـام إال إذا كـان فـي   

  الالئحة المالية نص صريح يقضي بخالف ذلك.
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  المجلس التنفيذي
  ٩٨المادة 

انتخـاب الـدول األعضـاء في كل دورة عادية من دورات جمعيـة الصـحة، يـتم   
 (ب)١٨للمــواد  اً المخــول لهــا حــق تعيــين أشــخاص للعمــل أعضــاء فــي المجلــس وفقــ

  من الدستور. ٢٥و ٢٤و

  ٩٩المادة 
في بداية كل دورة عادية من دورات جمعية الصحة يطلب الرئيس من الـدول   

اء األعضاء التي ترغب في التقدم باقتراحات تتعلق باالنتخاب السنوي للـدول األعضـ
في المجلس أن تقـدم اقتراحاتهـا إلـى  اً التي يخول لها حق تعيين شخص للعمل عضو 

اللجنــــة العامــــة. ويجــــب أن تصــــل هــــذه االقتراحــــات إلــــى رئــــيس اللجنــــة العامــــة فــــي 
لهـذه  اً ال يتجاوز أربع وعشـرين سـاعة مـن قيـام الـرئيس بـاإلعالن عـن ذلـك وفقـ موعد

  المادة.

  ١٠٠المادة 
ــــى اللجنــــة العامــــة،    مــــع مراعــــاة أحكــــام الفصــــل الســــادس مــــن الدســــتور، عل
ـــدم إليهـــا مـــن الـــدول األعضـــاء،  ٩٨ والمـــادة مـــن هـــذا النظـــام، واالقتراحـــات التـــي تق

والترشيحات التي يقدمها أعضاء اللجنة العامة في الجلسـة، أن تعـد بـاالقتراع السـري 
علـــــى األكثـــــر وبعـــــدد مـــــن األعضـــــاء يســـــاوي، علـــــى  اً قائمـــــة بخمســـــة عشـــــر عضـــــو 

عـــدد المقاعـــد التـــي يتعـــين شـــغلها. وتقـــدم هـــذه القائمـــة إلـــى جمعيـــة الصـــحة  األقـــل،
أربـــــــع وعشـــــــرين ســـــــاعة علـــــــى األقـــــــل مـــــــن االجتمـــــــاع الـــــــذي تعقـــــــده إلجـــــــراء  قبـــــــل

فـي  اً السنوي لعشر دول أعضاء يخول لها حق تعيين شخص للعمل عضو  االنتخاب
  المجلس.

للجنــة العامــة فــي هــذه القائمــة لــدى جمعيــة الصــحة الــدول األعضــاء وتزكــي ا  
للمجلـــس فـــي  اً متوازنـــ اً التـــي تـــرى اللجنـــة العامـــة أنهـــا إذا مـــا انتخبـــت، تكفـــل توزيعـــ

  مجموعه.

ويجــوز للــدول األعضــاء المدرجــة أســماؤها فــي القائمــة، عــدا الــدول األعضــاء   
للمجلــس ككــل، أن  اً متوازنــ اً يعــالتــي تــرى اللجنــة أنهــا تحقــق، فــي حالــة انتخابهــا، توز 

تســـحب ترشـــيحاتها مـــن القائمـــة وذلـــك بإخطـــار الـــرئيس فـــي وقـــت ال يتجـــاوز موعـــد 
ـــدول  ـــوم الســـابق النتخـــاب جمعيـــة الصـــحة الســـنوي لل انتهـــاء ســـاعات العمـــل فـــي الي

فــي المجلــس التنفيــذي.  اً األعضــاء التــي يخــول لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــو 
قبيـل بجريـدة جمعيـة الصـحة ويعلنـه الـرئيس قبـل بدايـة وينشر أي انسحاب من هـذا ال

  التصويت.
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  ١٠١المادة 
تنتخب جمعية الصحة باالقتراع السري مـن بـين  ٧٨مع مراعاة أحكام المادة   

، الدول األعضـاء التـي يخـول لهـا ١٠٠ألحكام المادة  اً الدول األعضاء المرشحة وفق
ب الــدول المرشــحة التــي حــق تعيــين أشــخاص للعمــل أعضــاء  فــي المجلــس. وتنتخــ

بعـد خمسـة اقتراعـات  اً تحصل على األغلبية المطلوبة. وٕاذا ظل مقعد أو أكثـر شـاغر 
ال يجـــرى اقتـــراع آخـــر ويطلـــب مـــن اللجنـــة العامـــة أن تقـــدم ترشـــيحات للمقاعـــد التـــي 

، على أال يزيـد عـدد الترشـيحات التـي تقـدم علـى هـذا ١٠٠للمادة  اً التزال شاغرة، وفق
عدد المقاعـد الشـاغرة. وتجـرى اقتراعـات إضـافية للمقاعـد الشـاغرة النحو عن ضعف 

  وتنتخب الدول المرشحة التي تحصل على األغلبية المطلوبة.

بعــد ثالثــة اقتراعــات تســتبعد الدولــة المرشــحة  اً وٕاذا ظــل مقعــد أو أكثــر شــاغر   
التي حصـلت فـي االقتـراع الثالـث علـى أقـل عـدد مـن األصـوات ويجـرى اقتـراع جديـد 

  ذا دواليك إلى أن يتم شغل جميع المقاعد.وهك

وفــــي أيــــة اقتراعــــات تجــــرى بمقتضــــى أحكــــام هــــذه المــــادة ال ينظــــر فــــي أيــــة   
  وهذه المادة. ١٠٠ألحكام المادة  اً ترشيحات سوى تلك التي تكون قد تمت وفق

  ١٠٢المادة 
إذا تنازلت دولة عضو خول لها بمقتضى انتخـاب سـابق حـق تعيـين شـخص   

ــ اً للعمــل عضــو  ي المجلــس، ألي ســبب مــن األســباب، عــن هــذا الحــق قبــل انقضــاء ف
، انتخبــت ١٠٥الفتــرة التــي انتخبــت مــن أجلهــا أو فقــدت هــذا الحــق وفقــا لحكــم المــادة 

جمعيـــة الصـــحة، فـــي دورة عاديـــة مـــن دوراتهـــا، دولـــة عضـــوا أخـــرى يخـــول لهـــا حـــق 
تـي تنازلـت تعيين شخص لبـاقي المـدة التـي تكـون لـوال ذلـك مسـتحقة للدولـة العضـو ال

عــن حقهــا أو فقدتــه. وتســري علــى هــذا االنتخــاب، مــع التعــديل الــالزم، أحكــام المــواد 
مـــن هـــذا النظـــام، بشـــرط أال يرشـــح مـــن الـــدول األعضـــاء  ١٠١إلـــى  ٩٩و ٨٢و ٨١

أكثر من ضعف عدد المقاعد الشاغرة وبشرط أن تكـون هـذه االنتخابـات سـابقة علـى 
االنتخاب السنوي للـدول األعضـاء العشـر التـي يخـول لهـا حـق تعيـين شـخص للعمـل 

  من هذا النظام. ٩٨للمادة  اً في المجلس وفق اً عضو 

  ١٠٣المادة 
فــي  اً اليــة كــل دولــة عضــو لهــا حــق تعيــين شــخص للعمــل عضــوتبــدأ مــدة و   

المجلـــــس فـــــور اختتـــــام دورة جمعيـــــة الصـــــحة التـــــي تنتخـــــب فيهـــــا الدولـــــة العضـــــو 
وتنتهي فور اختتام دورة جمعية الصحة التي تستبدل فيها بالدولة العضـو   المعنية،
  غيرها.
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  ١٠٤المادة 
فــي المجلــس حضــور  اً إذا مــا تعــذر علــى الشــخص الــذي عــين للعمــل عضــو   

ن للدولـة العضـو المعنيـة أن تعـين بـديال ليعمـل مكانـه فـي إإحدى جلسـات المجلـس فـ
الجلســـة المـــذكورة. ويكـــون لهـــذا البـــديل نفـــس الوضـــع المقـــرر للشـــخص الـــذي يعمـــل 

  مكانه.

  ١٠٥المادة 
إذا تخلــف الشــخص الــذي عينتــه أيــة دولــة عضــو للعمــل عضــوا فــي المجلــس   

مـن هـذا النظـام عـن حضـور دورتـين متتـاليتين مـن  ١٠٤و ٩٨وفقا ألحكام المـادتين 
دورات المجلس، فعلى المدير العام أن يبلّـغ ذلـك إلـى الـدورة التاليـة لجمعيـة الصـحة. 
ويعتبــر، مــا لــم تقــرر جمعيــة الصــحة خــالف ذلــك، أن تلــك الدولــة العضــو قــد فقــدت 

  في المجلس. اً حقها في تعيين شخص للعمل عضو 

  المدير العام
  ١٠٦ة الماد

علـى  ءً مـن الدسـتور تعـين جمعيـة الصـحة المـدير العـام بنـا ٣١بالمـادة ًال عم  
 ١٠٧لما تحدده من الشروط وذلك مع مراعـاة أحكـام المـواد  اً ترشيح من المجلس وفق

مــن هــذا النظــام. وتــدوم فتــرة واليــة المــدير العــام خمــس ســنوات وهــو جــدير  ١١٠إلــى 
  بأن يعاد تعيينه مرة واحدة فقط.

  ١٠٧المادة 
كلما خال منصب المدير العام أو ورد إشـعار بقـرب خلـوه يعـد المجلـس فـي   

اجتماعــه التــالي ترشــيحا يقدمــه إلــى الــدورة التاليــة لجمعيــة الصــحة. ويقــدم المجلــس 
في الوقت ذاته مسّودة عقد تحدد فيه أسس وشروط التعيين والراتب وغير ذلك من 

  بالمنصب. المكافآت المتعلقة

  ١٠٨المادة 
تنظـــر جمعيـــة الصـــحة فـــي ترشـــيح المجلـــس فـــي جلســـة مغلقـــة وتتخـــذ قرارهـــا   

  االقتراع السري.ب

  ة:التالي اإلجراءات تنطبق أشخاص، لثالثة المجلس ترشيح حال في  -١

ــــي المرشــــحين أحــــد حصــــل إذا  (أ) ــــراع ف ــــى األول االقت ــــة عل  ثلثــــي أغلبي
 ذلـك اعتُبـر ،أو أكثـر والمشاركين في التصويت الحاضرين األعضاء
ــــم وٕاذا. العــــام المــــدير منصــــب فــــي وُيعــــيَّن وقويــــة واضــــحة أغلبيــــة  ل
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ــــح أي يحصــــل ــــح ُيســــتبعد الالزمــــة، األغلبيــــة علــــى ُمرشَّ  الــــذي الُمرشَّ
ــــحان تعــــادل وٕاذا. األصــــوات مــــن عــــدد أقــــل علــــى يحصــــل  فــــي ُمرشَّ
 بينهمـا منفصـل اقتـراع ُيجـرى األصـوات، من عدد أقل على الحصول
  .األصوات من عدد أقل على يحصل الذي الُمرشَّح ويستبعد

ـــح العـــام المـــدير منصـــب فـــي ُيعـــيَّن التـــالي، االقتـــراع فـــي  (ب)  الـــذي الُمرشَّ
 والمشــاركين الحاضــرين األعضــاء أصــوات ثلثــي أغلبيــة علــى يحصـل

  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر، أو التصويت في

 إليهـا المشـار األغلبيـة علـى الُمرشَّـحين من أي حصول عدم حال في  (ج)
 الـذي الُمرشَّـح العـام المـدير منصب في ُيعيَّن ،)ب( الفرعية الفقرة في

 فـي األعضـاء الـدول أصـوات أغلبيـة على التالي االقتراع في يحصل
 واضـــحة أغلبيــة ســـُيعتبر مــا وهـــو ،أو أكثــر العالميـــة الصــحة منظمــة
  .وقوية

 إليهـا المشـار األغلبيـة علـى الُمرشَّـحين من أي حصول عدم حال في  (د)
 الـذي الُمرشَّـح العـام المـدير منصـب فـي ُيعيَّن ،)ج( الفرعية الفقرة في

 األعضــــاء أصــــوات عــــدد أغلبيــــة علــــى التــــالي االقتــــراع فــــي يحصــــل
 ســــُيعتبر مــــا وهــــو أكثــــر، أو التصــــويت فــــي والمشــــاركين الحاضــــرين

  .وقوية واضحة أغلبية

  :التالية اإلجراءات تنطبق لشخصين المجلس ترشيح حال وفي  -٢

 أغلبيـــة علــى يحصـــل الــذي الُمرشَّـــح العــام المـــدير منصــب فـــي ُيعــيَّن  (أ)
 أو التصــــويت فــــي والمشــــاركين الحاضــــرين األعضــــاء أصــــوات ثلثــــي
  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما وهو أكثر،

 إليهـا المشـار األغلبيـة علـى الُمرشَّـحين من أي حصول عدم حال في  (ب)
 الــذي الُمرشَّــح العــام المــدير منصــب فــي ُيعــيَّن ،)أ( الفرعيــة الفقــرة فــي

 فـي األعضـاء الـدول أصـوات أغلبيـة على التالي االقتراع في يحصل
 واضـــحة أغلبيــة ســـُيعتبر مــا وهـــو ،أو أكثــر العالميـــة الصــحة منظمــة
  .وقوية

ــــحين مــــن أي حصــــول عــــدم حــــال فــــي  (ج)  األغلبيــــة علــــى االثنــــين الُمرشَّ
 العـام المـدير منصـب فـي ُيعـيَّن ،)ب( الفرعيـة الفقـرة في إليها المشار
 أصــوات عــدد أغلبيــة علــى التــالي االقتــراع فــي يحصــل الــذي الُمرشَّــح

 وهـــــو أكثـــــر، أو التصـــــويت فـــــي والمشـــــاركين الحاضـــــرين األعضـــــاء
  .وقوية واضحة أغلبية سُيعتبر ما
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 ثلثــي بأغلبيــة قرارهــا الصــحة جمعيــة تتخــذ واحــدًا، شخصــاً  المجلــس رشــح وٕاذا  -٣
  .التصويت في والمشاركين الحاضرين األعضاء أصوات

  ١٠٩المادة 
إذا رفضــت جمعيــة الصــحة ترشــيح المجلــس، يقــدم المجلــس اقتراحــا جديــدا   

بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، ويراعى أن من المستحسـن حسـم المسـألة قبـل أن 
  الصحة دورتها. تختتم جمعية

  ١١٠المادة 
الصــحة عقــد التعيــين ويوقعــه المــدير العــام كمــا يوقعــه رئـــيس  تعتمــد جمعيــة  

  جمعية الصحة باسم المنظمة.

  ١١١المادة 
إذا ما تعذر على المدير العام أن يضـطلع بمهـام منصـبه أو إذا مـا خـال هـذا   

المنصب يقوم كبيـر مـوظفي األمانـة العامـة بأعمـال المـدير العـام بالنيابـة مـع مراعـاة 
  س.أي قرار يتخذه المجل

  ١١٢المادة 
يقــوم المــدير العــام، تحــت ســلطة المجلــس، بأيــة واجبــات محــددة فــي موضــع   

آخر من هذا النظـام وفـي الالئحـة الماليـة والنظـام األساسـي للمـوظفين وبأيـة واجبـات 
تعهد بها إليه جمعية الصحة أو المجلس وذلك باإلضافة إلى المهـام التـي أناطهـا بـه 

  فني واإلداري األعلى للمنظمة.الدستور باعتباره المسؤول ال

  المنتسبينقبول عضوية الدول واألعضاء 
  ١١٣المادة 

الطلبــات التــي تقــدمها إحــدى الــدول لقبــول عضــويتها والطلبــات التــي تقــدمها   
أو لمجموعـــة  ألرضعضـــو أو ســـلطة أخـــرى مســـؤولة عـــن العالقـــات الدوليـــة دولـــة 

المــــــذكورة لقبــــــول عضــــــويتها  األراضــــــيأو مجموعــــــة  األرضنيابــــــة عــــــن  أراضــــــي
مــــن  ٨و ٦االنتســــابية فــــي المنظمــــة توجــــه إلــــى المــــدير العــــام بمقتضــــى المــــادتين 

  بهذه الطلبات. اً فور  الدستور. ويبّلغ المدير العام الدول األعضاء

وتــدرج مثــل هــذه الطلبــات فــي جــدول أعمــال الــدورة التاليــة لجمعيــة الصــحة   
  على األقل. اً قبل افتتاح الدورة بثالثين يومبشرط أن يكون المدير العام قد تلقاها 
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ــ   للعضــوية تقدمــه دولــة  اً ويجــوز لجمعيــة الصــحة أن تتلقــى فــي أي وقــت طلب
  .اً منتسب اً كانت من قبل عضو 

  ١١٤المادة 
إلــى الدولــة التــي  اً تبلــغ موافقــة جمعيــة الصــحة علــى أي طلــب للعضــوية فــور   

مـــن الدســـتور، أن تـــودع لـــدى  ٧٩للمـــادة  اً قـــدمت الطلـــب. ولهـــذه الدولـــة حينئـــذ، وفقـــ
األمين العام لألمم المتحدة وثيقة رسمية بقبول الدستور، وتصبح دولة عضوا اعتبـارا 

  من تاريخ هذا اإليداع.

  ١١٥المادة 
موافقــة جمعيــة الصــحة علــى أي طلــب للعضــوية االنتســابية، مقــدم مــن دولــة   

لمجموعــــة  أو ألرضعضــــو أو مــــن ســــلطة أخــــرى مســــؤولة عــــن العالقــــات الدوليــــة 
ـــغ فـــور  األراضـــيأو مجموعـــة  األرضنيابـــة عـــن  أراضـــي إلـــى الدولـــة  اً المـــذكورة، تبل

العضـو أو الســلطة األخــرى التـي قــدمت الطلــب. وتخطــر هـذه الدولــة العضــو أو هــذه 
الســلطة األخــرى المنظمــة بقبــول العضــوية االنتســابية بالنيابــة عــن العضــو المنتســب، 

مــن تــاريخ اســتالم هــذا  اً اعتبــار  اً منتســب اً و عضــ األراضــيأو مجموعــة  وتصــبح األرض
  اإلخطار.

  ١١٦المادة 
علــــى الدولــــة العضــــو أو الســــلطة األخــــرى المســــؤولة عــــن العالقــــات الدوليــــة   

لعضو منتسب والتي ترسل اإلخطـار بـالقبول بالنيابـة عـن العضـو المنتسـب المـذكور 
العضــــو أو الســــلطة بــــأن الدولــــة  اً إخطارهــــا إقــــرار  فــــي أن تــــورد ١١٥بموجــــب المــــادة 

مـــن الدســـتور فيمـــا يتعلـــق  ٦٨إلـــى  ٦٦األخـــرى مســـؤولة عـــن ضـــمان تطبيـــق المـــواد 
  بذلك العضو المنتسب.

  تعديل الدستور
  ١١٧المادة 

مـــن الدســـتور، تبلـــغ نصـــوص التعـــديالت المقتـــرح إدخالهـــا  ٧٣بالمـــادة  عمـــالً   
ــ ى الــدول علــى الدســتور إلــى المــدير العــام فــي وقــت يســمح لــه بإرســال نســخ منهــا إل

األعضـاء قبــل يـوم افتتــاح جمعيـة الصــحة التـي يــراد أن تنظـر فيهــا بمـدة ال تقــل عــن 
  ستة أشهر.
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  ١١٨المادة 
للمادة  اً الدول األعضاء التي تقبل التعديالت التي تقرها جمعية الصحة وفق  

بإيـــداع وثيقــة رســمية بــذلك لــدى األمــين العـــام  اً الدســتور تجعــل قبولهــا نافــذ مــن ٧٣
  لمتحدة.لألمم ا

  تعديل النظام الداخلي ووقف العمل بأحكامه
  ١١٩المادة 

يجـــوز إقـــرار التعـــديالت أو اإلضـــافات الخاصـــة بهـــذا النظـــام فـــي أيـــة جلســـة   
عامة من جلسات جمعيـة الصـحة بشـرط أن تكـون جمعيـة الصـحة قـد تلقـت ودرسـت 

  عنها من لجنة مختصة. اً تقرير 

  ١٢٠المادة 
يجوز وقف العمل بأية مادة مـن مـواد هـذا النظـام مع مراعاة أحكام الدستور،   

في أي جلسة عامة من جلسات جمعية الصحة بشـرط أن يعطـى إشـعار بنيـة اقتـراح 
الوقــف إلــى الوفــود قبــل انعقــاد الجلســة التــي ســيعرض عليهــا االقتــراح بــأربع وعشــرين 

  ساعة على األقل.

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ
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  مبادئ توجيهية إلجراء االنتخابات باالقتراع السري
  

حاســـبي األصـــوات اللـــذين يعينهمـــا قائمـــة قبـــل بـــدء التصـــويت، يســـلم الـــرئيس   -١
بالدول األعضاء التـي لهـا حـق التصـويت وقائمـة بالمرشـحين. وفيمـا يتعلـق بانتخـاب 
الـــدول األعضـــاء المخـــول لهـــا حـــق تعيـــين أشـــخاص للعمـــل كأعضـــاء فـــي المجلـــس 
التنفيـــذي أو بانتخـــاب المـــدير العـــام، ال تتضـــمن قائمـــة المرشـــحين ســـوى الترشـــيحات 

ـــالمقدمـــة إلـــى ج ـــواردة فـــي المـــادتين  اً معيـــة الصـــحة العالميـــة وفق  ١٠٠لإلجـــراءات ال
  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية. ١٠٨و
تســلم األمانــة العامــة ورقــة اقتــراع لكــل وفــد. وتكــون أوراق االقتــراع كلهــا مــن   -٢

  حجم ولون واحد دون عالمات مميزة.
فــارغ ويغلقانــه ثــم يســلمان يتحقــق حاســبا األصــوات مــن أن صــندوق االقتــراع   -٣

  مفتاحه إلى الرئيس.
للتصـويت حسـب الترتيـب األبجـدي المقـرر  اً يجرى نداء الدول األعضاء تباع  -٤

باســـم الدولـــة العضـــو التـــي يســـحب اســـمها بالقرعـــة. ويـــتم النـــداء  ءً ابتـــدا ١ا،ألســـمائه
  باألسبانية واإلنكليزية والروسية والفرنسية.

األصوات صوت كل دولة عضو بوضـع عالمـة يسجل أمين الجلسة وحاسبا   -٥
فــي هــامش قائمــة الــدول األعضــاء التــي لهــا حــق التصــويت أمــام اســم الدولــة العضــو 

  المعنية.
بعد انتهاء عملية نداء الـدول األعضـاء، يتحقـق الـرئيس مـن أن جميـع الـدول   -٦

األعضــــاء الحاضــــرة والتــــي لهــــا حــــق التصــــويت قــــد نــــودي عليهــــا، ثــــم يعلــــن انتهــــاء 
  يت وأنه سيجري عد األصوات.التصو 

عنـــد فـــتح صـــندوق االنتخـــاب يعـــد حاســـبا األصـــوات أوراق االقتـــراع. وٕاذا لـــم   -٧
لعـــدد المصـــوتين، يعلـــن الـــرئيس بطـــالن التصـــويت  اً يكـــن عـــدد هـــذه األوراق مســـاوي

  ويجرى اقتراع آخر.
فــي الحــاالت التــي يــتم فيهــا عــد األصــوات خــارج قاعــة الجمعيــة، تعــاد أوراق   -٨

االقتراع إلى صـندوق االنتخـاب ويحمـل حاسـبا األصـوات الصـندوق إلـى الغرفـة التـي 
  سيجري فيها عد األصوات.

                                                            
 ).١٥٦من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية (انظر الصفحة  ٧٢بمقتضى المادة    ١
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يقـرأ أحــد حاسـبي األصــوات بعـد ذلــك بصــوت عـال األســماء الـواردة فــي ورقــة   -٩
االقتراع. ويدون حاسب األصوات اآلخر عـدد األصـوات التـي حصـل عليهـا كـل مـن 

  م المرشح على وثيقة تعد لهذا الغرض.المرشحين المذكورين أمام اس
ورقــة االقتــراع التــي لــم تــدون فيهــا أســماء أو التــي تحمــل كلمــة "ممتنــع" تعتبــر   -١٠

  بمثابة امتناع عن التصويت.
  تعتبر باطلة والغية:  -١١
المراكـز يزيد أو يقل عن عـدد  اً أوراق االقتراع التي تتضمن من األسماء عدد  (أ)

  مرة؛ ا، أو التي يرد فيها اسم أحد المرشحين أكثر مناالنتخابية المطلوب شغله
 أوراق االقتراع التي يكشف فيهـا المصـوتون عـن شخصـيتهم، وذلـك خاصـة  (ب)

  بوضع توقيعهم أو بذكر اسم الدولة العضو التي يمثلونها؛
حين يقضي النظام الداخلي بذكر أسماء المرشحين، أوراق االقتراع التـي يـرد   (ج)

  ين غير أولئك الذين تمت تسميتهم وفقا ألحكام النظام المذكور.فيها أسماء مرشح
حــين يــتم عــد األصــوات يرصــد حاســبا األصــوات النتــائج فــي وثيقــة تعــد لهــذا   -١٢

الغرض ويوقعان هذه الوثيقة ويسلمانها إلى الرئيس. ويعلن الرئيس النتائج في جلسـة 
التصـويت؛ عـدد الغـائبين؛ عامة بالترتيب التالي: عدد الدول األعضاء التي لهـا حـق 

ــــدول األعضــــاء  ــــة والالغيــــة؛ عــــدد ال عــــدد الممتنعــــين؛ عــــدد أوراق التصــــويت الباطل
الحاضــرة والمشــتركة فــي التصــويت؛ العــدد الــالزم لألغلبيــة، أســماء المرشــحين وعــدد 

  األصوات التي حصل عليها كل منهم بالترتيب التنازلي لعدد األصوات.
  غراض هذه األحكام:تنطبق التعاريف التالية أل  -١٣
( الـــدول األعضـــاء التـــي لهـــا حـــق التصـــويت ولكـــن لـــم يحضـــر  - "الغـــائبون"  (أ

  ممثلوها في الجلسة التي يجرى فيها االقتراع السري؛
الفــرق بــين عــدد -"عــدد الــدول األعضــاء الحاضــرة والمشــتركة فــي التصــويت"  (ب)

لممتنعـين وأوراق الدول األعضـاء التـي لهـا حـق التصـويت ومجمـوع عـدد المتغيبـين وا
  االقتراع الالغية.

  يعلن الرئيس انتخاب المرشحين الذين حصلوا على األغلبية الالزمة.  -١٤
القائمة التي وقعها حاسبا األصوات والتي سجال فيهـا نتـائج التصـويت تشـكل   -١٥

المحضــر الرســمي لحســاب األصــوات ويحــتفظ بهــا فــي محفوظــات المنظمــة. وتعــدم 
  إعالن نتائج االقتراع.أوراق االقتراع فور 
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  شرح مفهوم نقطة النظام
( كلمـــة موجهـــة إلـــى الـــرئيس بطلـــب اســـتخدام بعـــض  اً نقطـــة النظـــام هـــي أساســـ  (أ

الصـــالحيات التـــي ينطـــوي عليهـــا منصـــبه أو المخولـــة لـــه صـــراحة بمقتضـــى النظـــام 
بالطريقـة التـي تـدار بهـا المناقشـة أو بحفـظ  مـثالً وقد تتعلـق نقطـة النظـام الداخلي. 

النظام أو بالتزام ما يقضي به النظام الداخلي أو بالطريقة التي يمارس بها الرئيس 
الصــالحيات التــي يخولهــا لــه النظــام الــداخلي. ويجــوز للمنــدوب أو لممثــل العضــو 

اد المنتسب بمقتضى نقطة النظام أن يطلب من الرئيس تطبيق مـادة معينـة مـن مـو 
  المادة. وهكـذا  بها الرئيس  النظام الداخلي أو أن يعترض على الطريقة التي يطبق

والممثلين في إطار النظام الداخلي أن يوجهوا نظر الرئيس إلى مـا  للمندوبين  يتاح
قــــد يحــــدث مــــن خــــرق للنظــــام الــــداخلي أو مــــن إســــاءة لتطبيــــق مــــواده مــــن جانــــب 

جانب الـرئيس نفسـه. ولنقطـة النظـام أسـبقية المندوبين أو الممثلين اآلخرين أو من 
  ).٦٢و ٥٦ على أية مسألة أخرى بما في ذلك االقتراحات اإلجرائية (المادتان

تتعلــق بمســائل تقتضــي أن يبــت  ٥٦نقــاط النظــام التــي تثــار بموجــب المــادة   (ب)
فيهــا الــرئيس بقــرار يجــوز الطعــن فيــه، وهــي لــذلك تختلــف عــن االقتراحــات اإلجرائيــة 

والتــــي ال يمكــــن الفصــــل فيهــــا إال بأخــــذ  ٦٢إلــــى ٥٩إليهــــا فــــي المــــواد مــــن  المشــــار
األصــوات ويجــوز أن تتنــاول المناقشــة فــي شــأنها أكثــر مــن اقتــراح فــي نفــس الوقــت، 

تحــدد األســبقية فيمــا بــين هــذه االقتراحــات. وهــي تختلــف كــذلك  ٦٢بــأن المــادة  اً علمــ
تي تتعلـق بترتيبـات ماديـة عن طلبات المعلومات أو اإليضاحات وعن المالحظات ال

(نظام الجلوس ونظام الترجمة الفورية ودرجة حرارة الغرفة) وبالوثائق والترجمة، الخ. 
ـــرئيس ولـــو أن األمـــر قـــد يقتضـــي أن يتعـــرض لهـــا  التـــي ال تحتـــاج إلـــى قـــرار مـــن ال
الرئيس. ومع ذلك فقد درجت الممارسة على أن المنـدوب أو ممثـل العضـو المنتسـب 

الحصـــــول علـــــى معلومـــــات أو التقـــــدم بـــــاقتراح إجرائـــــي أو فـــــي الـــــذي يرغـــــب فـــــي 
كثيرا ما يعمد إلى إثارة "نقطة نظام" ألخذ الكلمة. وال يصـح الخلـط بـين   إيضاحات

نظــام بموجــب  هــذا األســلوب، الــذي يســتند إلــى اعتبــارات عمليــة، وبــين إثــارة نقطــة
  .٥٦المادة 

نقطـــة النظـــام طبقـــا  فـــي اً ، أن يبـــت الـــرئيس فـــور ٥٦يجـــب، بمقتضـــى المـــادة   (ج)
للتصــويت. ومــؤدى  اً للنظــام الــداخلي، وأي طعــن فــي قــراره يجــب كــذلك أن يطــرح فــور 

  ذلك، كقاعدة عامة، أنه:
ال يجــوز مناقشـــة نقطـــة النظـــام وال الطعــن المرفـــوع فـــي قـــرار الـــرئيس   )١(

  بشأنها؛
ال يجــــوز الســــماح بإثــــارة نقطــــة نظــــام عــــن نفــــس الموضــــوع أو عــــن   )٢(

  نقطة النظام األصلية وأي طعن نشأ عنها.موضوع يبت في 
ومــــع ذلــــك يجــــوز للــــرئيس وللوفــــود أن يطلبــــوا معلومــــات أو إيضــــاحات بشــــأن نقطــــة 
النظـــام. كـــذلك للـــرئيس، إذا رأى ضـــرورة لـــذلك، أن يطلـــب مـــن الوفـــود أن تعبـــر عـــن 
آرائهــا بشــأن نقطــة النظــام قبــل أن يصــدر فيهــا قــراره. وعلــى الــرئيس، وفــي الحــاالت 
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ئية التـــي يلجـــأ فيهـــا إلـــى هـــذا اإلجـــراء، أن ينهـــي تبـــادل اآلراء ويصـــدر قـــراره االســـتثنا
  بمجرد أن يكون على استعداد إلعالنه.

علـــى أنـــه ال يجـــوز للمنـــدوب أو لممثـــل العضـــو المنتســـب  ٥٦تـــنص المـــادة   (د)
ن الطبيعـة إالذي أثار نقطة نظام أن يتعرض لجوهر المسألة قيد المناقشـة وبالتـالي فـ

البحتــة لنقــاط النظــام تقتضــي اإليجــاز. وعلــى الــرئيس أن يــؤمن أن تكــون اإلجرائيــة 
  بشأن نقطة النظام متمشية مع هذا الشرح. الكلمات التي تلقى

  
_______________________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




