
      
  ٧٢/٥٠ج  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون

  ٢٠١٩ أيار/ مايو ١  من جدول األعمال المؤقت ١-١٨البند 
  A72/50    

  
  
  

عمليات إصالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول، 
  وتنفيذ إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية 

    
     إصالح المنظمة

  تقرير من المدير العام
  
  
في التقرير  ٢٠١٩المجلس أثنـاء دورتـه الرابعـة واألربعين بعـد المـائـة المعقودة بكـانون الثـاني/ ينـاير  نظر  -١

ـــياغة المتعلقة بنوع الجنس تحديدًا المقدم من المدير العام الذي يعرض  ـــ ــ ــ ـــ في التعديالت الالزمة لتحل محل الصــ
  ١.إلى المؤّنث والمذّكر سواًء بسواءالنظام الداخلي لألجهزة الرئاسية أو لتكّمل تلك الصياغة لإلشارة 

  
ــياغة  ٢ومن ثم اعتمد المجلس مقّررًا إجرائياً   -٢ ــ ـــ ــ ـــة عن الصـــ ـــ ــ ــتعاضــــ ــ ـــ ــ يعدل فيه نظامه الداخلي من أجل االســـ

ـــير إلى صــــيغتي  ـــتكمالها لكي تشـ ــخة اإلنكليزية كلتيهما المؤنث والمذكر المتعلقة بنوع الجنس تحديدًا أو اسـ في النســ
ــمية الخمس األخرى ولغات عمل األجهزة ، وأن ُتطبق حصــــراً  ــة المتبعة في األمم المتحدة على اللغات الرســ الممارســ

ــية للمنظمة. كما قّرر المجلس أن تدخل هذه التعديالت حيز النفاذ بالوقت الذي يعيد فيه المدير العام ترقيم  ــ ـــ الرئاســ
  مواد النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.

  
ـــًا في مق  -٣ ــ ـــ ــى المجلس أيضـ ــ ــ ـــبعين بتعديل نظامها وأوصـــ ــ ــ ـــحة العالمية الثانية والســ ــ ـــ ّرره اإلجرائي جمعية الصـ

الداخلي بالطريقة نفســـها من أجل االســـتعاضـــة عن الصـــياغة المتعلقة بنوع الجنس تحديدًا أو اســـتكمالها لكي تشـــير 
في األمم المتحدة ، وأن ُتطّبق الممارســة المتبعة في النســخة اإلنكليزية حصــراً إلى صــيغتي المؤنث والمذكر كلتيهما 

  على اللغات الرسمية الخمس األخرى ولغات عمل األجهزة الرئاسية للمنظمة.
  
أن تبّت بشـأن دخول هذه التعديالت حيز النفاذ بالوقت الذي يعيد جمعية الصـحة بوأوصـى المجلس كذلك   -٤

  فيه المدير العام ترقيم مواد النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية.
  
ــخــة اإلنكليزيــة من النظــام وترد ف  -٥ ــ ـــ ــ ــ ـــ ي ملحق هــذه الوثيقــة أمثلــة على التعــديالت الُمقترح إدخــالهــا على النسـ

  .١٤٤/٣٣ت  مالداخلي لجمعية الصحة العالمية بما يتماشى مع األمثلة الواردة في ملحق الوثيقة 
  

                                                           
ــر الموجزة للمجلس ١٤٤/٣٣م تالوثيقة    ١ ــ ـــ ــ التنفيذي الموجزة في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، الجلســــــــــــــة  والمحاضـــــ

 .(باإلنكليزية) ١عشرة، الفرع الرابعة 
 .)٢٠١٩( )٤(١٤٤م تالمقّرر اإلجرائي    ٢
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  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
أدناه بما يتماشــى مع توصــيات المجلس  الواردجمعية الصــحة مدعوة إلى اعتماد مشــروع المقّرر اإلجرائي   -٦

  ):٤(١٤٤تم التنفيذي الواردة في المقّرر اإلجرائي 
  

  قّررت جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون ما يلي:
  
ـــى مع األمثلة الواردة في   )١( ــ ــ ـــ ــ ــ  ٧٢/٥٠ملحق الوثيقة جأن تعّدل نظامها الداخلي بما يتماشـ

ــير إلى  ــتكمالها لكي تشـــ ـــياغة المتعلقة بنوع الجنس تحديدًا أو اســـ ــة عن الصــ ــتعاضـــ من أجل االســـ
، وأن ُتطّبق الممارســـة المتبعة في في النســـخة اإلنكليزية حصـــراً صـــيغتي المؤنث والمذكر كلتيهما 

ــمية الخمس األخرى ولغات عمل األجهزة ال ــ ـــ ــ ـــ ــية للمنظمة، األمم المتحدة على اللغات الرسـ ــ ــ ــ ـــ رئاســ
  من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية؛ ١١٩وذلك وفقًا للمادة 

  
أن تــدخــل التعــديالت حيز النفــاذ بــالوقــت الــذي يعيــد فيــه المــدير العــام ترقيم مواد النظــام   )٢(

المقرر اإلجرائي الذي أوصــى المجلس  مشــروعالداخلي لجمعية الصــحة العالمية وفقًا لما يرد في 
) ورهنًا باعتماد جمعية الصــحة لمشــروع ذاك ٢٠١٨) (٧(١٤٣م تعتماده في المقرر اإلجرائي با

  ١المقّرر اإلجرائي.
  

                                                           
  .٧٢/٥٢انظر الوثيقة ج   ١
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  ١الملحق
    

  استخدام الصياغة المتعلقة بنوع الجنس تحديدًا على أمثلة 
  الداخليفي النسخة اإلنكليزية من النظام 

  لجمعية الصحة العالمية والتعديالت الُمقترح إدخالها عليها
    

الصياغة الحاالت الُمستخدمة فيها 
 المتعلقة بنوع الجنس تحديداً 

  النظام الداخليأمثلة مقتبسة من 
 لجمعية الصحة العالمية بنسخته اإلنكليزية

  الصيغة الُمعّدلة الُمقترحة الصيغة الحالية
“He” (masculine singular 
pronoun) 

The Director-General shall be 
ex officio Secretary of the Health 
Assembly and of any subdivision 
thereof. He may delegate these 
functions. 

(Rule 16) 

The Director-General shall be 
ex officio Secretary of the Health 
Assembly and of any subdivision 

may e hH She orthereof. 
delegate these functions. 

(Rule 16) 
“His” (masculine singular 
possessive pronoun) 

In plenary meetings the chief 
delegate may designate another 
delegate who shall have the right 
to speak and vote in the name of 
his delegation on any question. 

(Rule 19) 
 

In plenary meetings the chief 
delegate may designate another 
delegate who shall have the right 
to speak and vote in the name of 
her or his delegation on any 
question.  

(Rule 19) 
“Him” (masculine singular 
objective pronoun)  

Moreover, upon the request of 
the chief delegate or any 
delegate so designated by him 
the President may allow an 
adviser to speak on any 
particular point. 

(Rule 19) 

Moreover, upon the request of 
the chief delegate or any 
delegate so designated by her or 
him the President may allow an 
adviser to speak on any 
particular point. 

(Rule 19) 
“Chairman” and “vice-
chairman”  
(masculine singular nouns) 

 

The chairman of a main 
committee shall, in the case of 
absence, designate a vice-
chairman of the committee as his 
substitute, provided that this vice-
chairman shall not have the right 
to vote if he is of the same 
delegation as another member of 
the General Committee. ... 

(Rule 29) 

of a main  manThe chair
committee shall, in the case of 
absence, designate a vice-

of the committee as  manchair
her or his substitute, provided 

shall not  manchair-that this vice
have the right to vote if she or he 
is of the same delegation as 
another member of the General 
Committee. … 

(Rule 29) 

                                                           
 النص المحذوف مشطوب بخط يتخّلله؛ والنص الُمدرج مدّون بالبنط العريض.   ١
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الصياغة الحاالت الُمستخدمة فيها 
 المتعلقة بنوع الجنس تحديداً 

  النظام الداخليأمثلة مقتبسة من 
 لجمعية الصحة العالمية بنسخته اإلنكليزية

  الصيغة الُمعّدلة الُمقترحة الصيغة الحالية
“Chairmen” (masculine 
plural noun)  

The Chairmen of these main 
committees shall be elected by 
the Health Assembly. 

(Rule 32) 
 

of these main  mensChairThe 
committees shall be elected by 
the Health Assembly. 

(Rule 32) 
 

“Vice-Chairmen” 
(masculine plural noun) 

Each main committee shall elect 
two Vice-Chairmen and a 
Rapporteur. 

(Rule 34) 

Each main committee shall elect 
and a  mensChair-two Vice

Rapporteur. 

(Rule 34) 

 “Himself” (masculine 
singular reflexive pronoun) 

Thus, within the scope of the 
Rules of Procedure, delegates or 
representatives are enabled to 
direct the attention of the 
presiding officer to violations or 
misapplications of the Rules by 
other delegates or 
representatives or by the 
presiding officer himself. 

 

(Description of the Concept of a 
* Point of Order)  

Thus, within the scope of the 
Rules of Procedure, delegates or 
representatives are enabled to 
direct the attention of the 
presiding officer to violations or 
misapplications of the Rules by 
other delegates or 
representatives or by the 
presiding officer herself or 
himself.  

(Description of the Concept of a 
* Point of Order) 

 .٣٧-٢٩ج ص عاعُتِمدت بوصفها إضافة إلى النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية بموجب القرار  *
  

=     =     = 


