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  ٧٢/٥١ج  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون
  ٢٠١٩ أيار/ مايو ١٣  من جدول األعمال المؤقت ١-١٨البند 

  A72/51    
  
  
  

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

  
  

  رئيس المجلس التنفيذي عن حصائل المشاورة تقرير 
  بشأن إصالح تصريف الشؤونغير الرسمية 

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
الملخص في  ٢٠١٩المعقودة بكانون الثاني/ يناير دورته الرابعة واألربعين بعد المائة  أثناء المجلس نظر  -١

بل المقترحة للُمضــــي ُقدمًا  ــاورتين غير الرســــميتين التنفيذي فيما يخص رئيس المجلس مقدمة منالوالســــُ ــأن  المشــ بشــ
ــــؤون، ال ــ ـــ ــريف الشـــ ــ ــ ـــ ـــالح تصـــ ـــ ــ ــبتمبر ١٤و ١٣يومي  اُعِقدت نتيلإصــــ ـــ ــ ــ ــرين األول/ ٢٤و ٢٣ يوميو  أيلول/ ســـ ــ ـــ ــ  تشـــ

  ٢٠١٨.١  أكتوبر
  
ــــ ٢ثم اعتمد المجلس مقّررًا إجرائياً ومن   -٢ ــ ـــى فيه، ضـ ــ ــــحة العالمية الثانية أوصــ ــ ــى، جمعية الصـ ــ من ما أوصـــ

  :والسبعين باعتماد مجموعة تعديالت ُتدخلها على نظامها الداخلي من أجل تحقيق ما يلي
  

ـــية بالمجلس لإعداد المتعلقة بجراءات اإلتعديل   )(أ ــ ــ ــحة والتوصــ ـــ ــ حد تعيين جدول أعمال جمعية الصــ
ــى لعدد كلمات  ـــيرية لمذكرة اأقصــ ـــار إليها التفسـ من نظامها  ٥لمادة ه على الإدخاقترح في التعديل المُ المشـ

  الداخلي؛
  

  ؛أو المقررات اإلجرائية إلى جمعية الصحة /مشاريع القرارات وتوضيح اآلجال الُمحّددة لتقديم   (ب)
  

المشاركة مع المستخدمة في إطار تلك مواءمة المصطلحات المستخدمة في نظامها الداخلي مع   (ج)
  .ر الدولغيالجهات الفاعلة 

  

                                                           
ــــر الموجزة للمجلس التنفيذي ،١٤٤/٣٤م تالوثيقة    ١ ــــ ـــ ـــة الرابعة في دورته الرابعة واألربعين بعد المائ والمحاضـــ ــ ـــــــ ة، الجلســ

 (باإلنكليزية). ١عشرة، الفرع 

 ).٣(١٤٤م تالمقّرر اإلجرائي    ٢
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ــحة العالمية الثانية والســـبع أوصـــى المجلس أيضـــاً و   -٣ القرارات بأن تبّت في ضـــرورة أن تنص ن يجمعية الصـ
  .بشأن تقديم التقارير على متطلبات واضحةاإلجرائية والمقررات 

  
د   -٤ ـــّ ــ ـــ ــ ــــحة العالمية الُمقترح إدخالها على النظام الداخليالتعديالت وتجسـ ــ ــ مبّينة في الالتعديالت  لجمعية الصـــ

  .في ملحق هذا التقرير وهي ترد ١،المجلس التنفيذي دمًا المقدمة من رئيسضي قُ المقترحة للمُ الملخص والُسبل 
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  
ـــحةيجمع  -٥ ــ ــ ــ ــروع المقرّ مدعوة  ة الصــ ـــ ــ ــ ــى المجلس التنفيذي  التالياإلجرائي ر إلى النظر في مشــ ــ ــ ـــ الذي أوصــ

  :)٣(١٤٤م تباعتماده في المقّرر اإلجرائي 
  

  ما يلي: قّررتجمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون، 
  

ــحة العالمية  ١٢و ١١و ٥أن تعّدل المواد   )١( ــ ــ على النحو من النظام الداخلي لجمعية الصـــ
ــة ج المبين في ــًا ألو  ،٧٢/٥١ملحق الوثيقـ ــا ١١٩لمـــادة حكـــام اوفقـ ـــة من النظـ ــداخلي لجمعي م الـ

أن دورتها الثانية والســـبعين؛ و على أن تدخل المادة حيز النفاذ مع اختتام أعمال  الصـــحة العالمية
من  ٥المادة التفســيرية المشــار إليها في الفقرة الثالثة من  ةلمذكر توصــي بأن ُيقصــر عدد كلمات ا

  ؛كلمة ٥٠٠عدلة، على ا الملجمعية الصحة العالمية بصيغتهالنظام الداخلي 
  
ـــحة العالمية  ٤٨أن تعّدل المادة   )٢(  على النحو المبين فيمن النظام الداخلي لجمعية الصــ

 ،من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية ١١٩لمادة حكام اوفقًا ألو  ،٧٢/٥١ملحق الوثيقة ج
  ؛بعيندورتها الثانية والسأعمال  مع اختتامعلى أن تدخل المادة حيز النفاذ 

  
ــحــة العــالميــةفي الواردة التعــاريف أن تعــّدل   )٣( ــ ــ ـــ ــ ـــ ــتهــل النظــام الــداخلي لجمعيــة الصـ ــ ـــ ــ ــ ـــ  مسـ

ــاوين المواد  ٢٢و ١٩و ١٤و ٣  والمواد ــه  ٤٧و ٤٤و ٤٣من هــــذا النظــــام وعنــ على النحو منــ
ــة ج المبين في ــًا ألو  ،٧٢/٥١ملحق الوثيقـ ـــة  ١١٩لمـــادة حكـــام اوفقـ ــداخلي لجمعي ــام الـ من النظـ

  ؛دورتها الثانية والسبعينأعمال  مع اختتامحيز النفاذ هذه على أن تدخل  ،الصحة العالمية
  
ـــحـة متطلبـات على اإلجرائيـة والمقررات القرارات تنص أن ينبغي  )٤( ـــ ـــ ــ ــ ــأن تقـديم  واضــ ــ ــ ـــ ــ ــ بشـــ

ـــل لمدة تقديم التقارير دورات ذلك في بما ،التقارير ــ ــ ــ ــنوات، ٦ إلى تصـ ـــ ــ ــ  كل التي تقدم تقاريروال سـ
  ؛ذلك إلى خالف العام المدير ريش لم  ما سنتين،

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١٤٤/٣٤م تالوثيقة ملحق    ١
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  ١الملحق
  

 الصحة العالمية جمعيةل الداخلي النظامعلى التعديالت الُمقترح إدخالها 
  
  

 جدول أعمال جمعية الصحة العالميةلإعداد المجلس التنفيذي  - من مشروع المقرر اإلجرائي ١الفقرة 
 

 قَترحةعدَّلة المُ الصيغة المُ  الصيغة الحالية

  ٥ المادة
 

يدرج المجلس، بين ما يدرجه، في جدول األعمال المؤقت 
 عادية من دورات جمعية الصحة: لكل دورةٍ 

 
 التقرير السنوي للمدير العام عن أعمال المنظمة؛   (أ)

ـــحة في دورةٍ   (ب) ــ ـــ ــ  جميع البنود التي أمرت جمعية الصــ
 سابقة بإدراجها؛ 

ــــة بنودٍ   (ج) ــــة  أيـ ــــاليـ ــة التـ ـــة الفترة المـــــاليـــ تتعلق بميزانيــ
 وبالتقارير الخاصة بحسابات السنة أو الفترة السابقة؛

ـــو  أي بنــدٍ   (د) ــ ـــ ــ ــــو أو عضــــ ـــــــ ــ تقترح إدراجــه دولــة عضـ
 ؛سبمنت

تقترحه األمم المتحدة بعد إجراء المشــاورات  أي بندٍ   (هـ)
ـــأنه بين المدير العام واألمين العام  ــ ـــ ــ ـــ التمهيدية الالزمة بشـ

 لألمم المتحدة؛

في منظومة األمم  تقترحه أية منظمة أخرى أي بندٍ   (و)
 المتحدة دخلت معها المنظمة في عالقة فعلية.

 

  ٥ المادة
 

ــ ــا يـــدرجـــه، ذيـــدرج المجلس التنفيـ جـــدول على  فيي، بين مـ
  عادية من دورات جمعية الصحة: األعمال المؤقت لكل دورةٍ 

 
 التقرير السنوي للمدير العام عن أعمال المنظمة؛  (أ)

ــــحــة في دورةٍ جميع البنود التي أمرت جمعيــة   (ب) ـــ ــ ــ  الصـــ
 سابقة بإدراجها؛

تتعلق بميزانية الفترة المالية التالية وبالتقارير  أية بنودٍ   (ج)
 الخاصة بحسابات السنة أو الفترة السابقة؛

 ب؛ ستقترح إدراجه دولة عضو أو عضو منت أي بندٍ   (د)

ـــاورات  أي بندٍ   (هـ) ـــــ ــ تقترحه األمم المتحدة بعد إجراء المشـــ
شأنه بين المدير العام واألمين العام لألمم التمهيدية الالزمة ب

 المتحدة؛

تقترحــه أيــة منظمــة أخرى في منظومــة األمم  أي بنــدٍ   (و)
  المتحدة دخلت معها المنظمة في عالقة فعلية.

 
ــحة  ــ ـــ ــ ـــية إلى جمعية الصـ ويجوز للمجلس أن يرفع توصـــــــ

) و(و) هالعــالميــة بــإرجــاء أي بنــد بموجــب الفقرات (د) و(
 أعاله.

ويكون أي اقتراٍح إلدراج أي بنٍد بموجب الفقرات (د) و(ه) 
و(و) أعاله على جــدول األعمــال المؤقــت مرفقــًا بمــذكرة 
ــاه أربعة  ــ ــ ـــ ـــــيرية يتلقاها المدير العام في موعد أقصـ ــ تفســـ
أســـابيع قبل بدء دورة المجلس التي ينبغي أن ُيَعد خاللها 

  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة. 
  
  
  
  
 

                                                           
 يتخللها واألجزاء المضافة مدونة بالبنط العريض.األجزاء المحذوفة مشطوبة بخط    ١
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 قَترحةعدَّلة المُ الصيغة المُ  الصيغة الحالية

 ١١ المادة
 

ال يجوز، مــــا لــــم تقــــرر جمعيــــة الصــــحة خــــالف ذلــــك فــــي 
تـُدَرج اقتراحـات بأنشـطة جديـدة تقـوم  حالـة االسـتعجال، أن

ـة ـن  بهـا المنظمـة فـي جـدول األعمـال التكميلـي ألي دورة مـ
ـــــاريخ  ــ ــ ــل ت ــات قبـــــــ ـــــذه االقتراحـــــــ ــدورات إال إذا وصــــــلت هـ الـــــــ

ــــاح  ـــ ــ ـــــ ــتة أسابيع على األقل، أو إذا كان افتتـ ـــ ــــ ـــ ــ ــدورة بسـ ــ ـــ ــ الـ
ـــاز ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  االقتراح من االقتراحات التي ينبغي إحالتها إلى جه

ــــن  ــ ـــ ــ ــــان مــ ــ ـــ ــ آخر من أجهزة المنظمة لبحثه لتقرير ما إذا كــ
 في صدده. إجراءً  المستصـوب أن تتخـذ المنظمـة

 

 ١١ المادة
 

حالـة ال يجوز، مـا لـم تقـرر جمعيـة الصـحة خـالف ذلـك فـي 
ـــتعجال، ـــا  نأ االسـ ـــات بأنشــــطة جديــــدة تقــــوم بهـ دَرج اقتراحـ تــــُ

ـــدول األعمــــــال التكميلــــــي أليــــــة ـــي جـــ ـــــــن  المنظمــــــة فـــ دورة مـــــ
ــاريخ  ـــ ــ ــل تــ ــ ــ ـــ ـــات قب ــ ـــ ــــلت هــــــذه االقتراحـ ـــدورات إال إذا وصــ ـــ ــ الـ
افتتـــاح الــدورة بســـتة أسابيع على األقل، أو إذا كان االقتراح 

ــــازمن االقترا ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ آخر من  حات التي ينبغي إحالتها إلى جهـ
المستصـوب أن  أجهزة المنظمة لبحثه لتقرير ما إذا كـان مـن

يكون أي اقتراح من هذا و  في صدده. إجراءً  تتخــــذ المنظمــــة
 .تفسيريةًا بمذكرة مرفق القبيل

 
 ١٢ المادة

 
ــطة الجديدة  ١١ مع مراعاة أحكام المادة ـــــ ـــ ــ ــــأن األنشــ ـــ ــ ــ بشـــ

ـــافة بند تكميلي إلى جدول ٦٩ وأحكام المادة ــ ــ ـــ ــ ، يجوز إضــ
 األعمال خالل أية دورة إذا قررت جمعية الصحة ذلك بناءً 

ــــــل طلب إدراج  ــرط أن يصــــ ــ ــ على تقرير اللجنة العامة، بشــــ
ــــتـة أيـام من افتتـاح  ــ ــ ـــ ــ البنـد التكميلي إلى المنظمـة خالل سـ
الدورة العادية أو خالل يومين من افتتاح الدورة االستثنائية، 

 من الفترتين. وم االفتتاح في حساب كلٍّ على أن يدخل ي
 

 ١٢ المادة
 

بشـــأن األنشـــطة الجديدة وأحكام  ١١ مع مراعاة أحكام المادة
ـــــافة بند تكميلي إلى جدول األعمال ٦٩ المادة ــ ـــ ــ ، يجوز إضــ

ـــــحــة ذلــك بنــاءً  ــ ـــ ــ على  خالل أيــة دورة إذا قررت جمعيــة الصــ
ـــل طلب إدراج البند  ــ ــ ـــ ــ ـــرط أن يصــ ـــــــ ــ تقرير اللجنة العامة، بشــ

 من ســــتة أيام في موعد أقصـــاه خالل ميلي إلى المنظمةالتك
 قبل منن ييوم ال يتجاوز خاللافتتاح الدورة العادية أو  قبل

ــتثنائية ـــــ ــ ـــ على أن يدخل يوم االفتتاح في ، افتتاح الدورة االســ
ـــاب كلٍّ من الفترتين ـــــــ ـــ  ويكون أي طلب من هذا القبيل. حسـ

 .تفسيريةًا بمذكرة مرفق
 

 
ــروع  ٢الفقرة  ــ ـــ ــالمحددة لجال اآل - المقرر اإلجرائيمن مشــــ ــ ـــ ـــ قديم مشـ أو المقررات  القرارات و/اريع ت

 اإلجرائية إلى جمعية الصحة العالمية
 

 الصيغة المعدَّلة المقَترحة الصيغة الحالية

 ٤٨المادة 
ــأن بنود جـدول  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــميــة بشــ ـــ ــ ـــ ــ ــ يجوز تقــديم اقتراحـات رسـ
األعمــال حتى اليوم األول من الــدورة العــاديــة لجمعيــة 
ــحة وقبل ما ال يقل عن يومين من افتتاح الدورة  ــ ــ الصـــ
ــتثنائية. وُتحال كل تلك االقتراحات إلى اللجنة  ـــ ــ ـــ ـــ االســ
التي ُوزِّع عليها بند جدول األعمال إال إذا كان ُينَظر 

 في البند مباشرة خالل جلسة عامة. 

 ٤٨المادة 
ــأن بنود جدول  يجوز ينبغي ــ ــمية بشـ تقديم اقتراحات رســـ

ــحة األعمال  ـــ ــ قبل افتتاح الدورة العادية لجمعية الصــــ
ــر يومًا على األقل ــة عشـــ ويجوز في ، العالمية بخمســـ

ــاه تقديمها جميع األحوال  ــ ــ ـــ اليوم  حتىفي موعد أقصــ
ــحـــة، وقبـــل  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــة الصـ ــدورة العـــاديـــة لجمعي األول من الـ

ـــتثنائيـة. يقل عن يومين من افتتاح الدورة اال ال  ما ــ ـــ ــ ـــ ســ
وُتحال كل تلك االقتراحات إلى اللجنة التي ُوزِّع عليها 
بند جدول األعمال إال إذا كان ُينَظر في البند مباشــــرة 

 خالل جلسة عامة. 
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ـــروع من ٣ الفقرة ـــطلحات مواءمة – اإلجرائي المقرر مشـ ــتخدمة المصـ لجمعية  الداخلي نظامال في المســ
  الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار في المستخدمة تلك معالصحة العالمية 

 

 الصيغة المعدَّلة المقَترحة الصيغة الحالية

مالحظة: كلما ورد أي مصـــطلح من المصـــطلحات التالية 
 في هذا النظام الداخلي فإنه يعني ما يلي: 

 دستور منظمة الصحة العالمية" -"الدستور 

 منظمة الصحة العالمية" -"المنظمة 

 جمعية الصحة العالمية" -الصحة "جمعية 

 المجلس التنفيذي" -"المجلس 

 الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية"  -"األعضاء 

ــــبون  ــــاء المنتسـ ــــبة إلى  -"األعضـ ــــاء المنتسـ الدول األعضـ
 منظمة الصحة العالمية"

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

مصطلح من المصطلحات التالية في مالحظة: كلما ورد أي 
 هذا النظام الداخلي فإنه يعني ما يلي: 

 دستور منظمة الصحة العالمية" -"الدستور 

 منظمة الصحة العالمية" -"المنظمة 

 جمعية الصحة العالمية" -"جمعية الصحة 

 المجلس التنفيذي" -"المجلس 

 الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية"  -"األعضاء 

ــبون  ـــ ــ ــاء المنتسـ ـــ ــ ـــــبة إلى  -"األعضـ ــ ـــاء المنتسـ ــ ــ الدول األعضـ
 منظمة الصحة العالمية"

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

ــمية" ــ ــ امتياز ُيمكن للمجلس التنفيذي أن  - "العالقات الرســـ
يمنحه للمنظمات غير الحكومية ورابطات األعمال التجارية 

ــات الخير  ــــســـــ ــاركة مع الدولية والمؤســـ ـــ ية وفق إطار المشــ
 الجهات الفاعلة غير الدول.

 ٣ المادة
 

ــعارات الدعوة إلى عقد دورة عادية  ــــل المدير العام إشــــ يرســ
ل  ـــَ ــ ــ ـــتين يومًا على األقل، وُترســــ ــ ـــ ـــحة قبل ســـ ــ ـــ لجمعية الصـــ
ـــعارات الدعوة إلى عقد دورة اســـــتثنائية قبل ثالثين يومًا  إشــ

الــدورة، إلى الــدول على األقــل من التــاريخ المحــدد الفتتــاح 
األعضاء واألعضاء المنتسبين، وٕالى ممثلي المجلس وٕالى 
جميع المنظمــات الــدوليــة الحكوميــة وغير الحكوميــة التي 
أقيمت عالقات بينها وبين المنظمة والمدعوة إلى إيفاد من 
ـــدول التي  ــا في الـــدورة. وللمـــدير العـــام أن يـــدعو ال يمثلهـ

ـــــي ا ــ ــــوية، واألراضــ لتي ُقدِّمت بالنيابة قدَّمت طلبات العضـــــ
عنها طلبات للعضوية االنتسابية، والدول التي وقَّعت على 
الدستور ولكنها لم تتخذ إجراءات قبوله، إليفاد مراقبين إلى 

 دورات جمعية الصحة.

 ٣ المادة
 

ـــــعارات الدعوة إلى عقد دورة عادية  ـــ ــ ــل المدير العام إشــ ـــــ ــ يرســـ
لجمعية الصحة قبل ستين يومًا على األقل، وُترَسل إشعارات 
ــــتثنائية قبل ثالثين يومًا على األقل  ـــ ــ ــ الدعوة إلى عقد دورة اسـ
ـــــاء  ــ ـــــ ــ من التــاريخ المحــدد الفتتــاح الــدورة، إلى الــدول األعضــ

ــبين، وٕالى ممثلي المجلس وإ  ــ ـــ ــ ـــ ــــاء المنتســ ــ ـــ ــ لى جميع واألعضـــ
ـــاركة المنظمات الدولية الحكومية  ـــــ التي  وغير الحكوميةالمشـــ

ـــة ـــا وبين المنظمــ ـــات بينهــ ـــت عالقــ والمنظمــــات غير ، أقيمــ
ورابطات األعمال التجارية الدولية، والمؤســـســـات الحكومية 

ـــمية أبالمنظمةالخيرية التي تربطها  ــ ــ والمدعوة  عالقات رســـ
إلى إيفـــاد من يمثلهـــا في الـــدورة . وللمـــدير العـــام أن يـــدعو 
ــي التي ُقدِّمت  ــ ــوية، واألراضــ ــ الدول التي قدَّمت طلبات العضــ
بالنيابة عنها طلبات للعضوية االنتسابية، والدول التي وقَّعت 
ـــتور ولكنها لم تتخذ إجراءات قبوله، إليفاد مراقبين  على الدســـ

 .إلى دورات جمعية الصحة
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 الصيغة المعدَّلة المقَترحة الصيغة الحالية

 ١٤ المادة
 

من جميع التقارير وغيرها  ســــخٍ يتولى المدير العام وضــــع نُ 
من الوثائق المتعلقة بجدول األعمال المؤقت ألية دورة من 

ــبكة اإلنترنت ـــــ ــ ــــالها إلى  ،الدورات على شـــ ـــ ــ كما يتولى إرســـ
ــــاء المنتســــــبة والمنظمات  الدول األعضــــــاء والدول األعضــ

ــــاركة في نفس الوقت ــ ل  الحكومية الدولية المشـــ ـــَ ــ الذي ُيرســــ
إليها فيه جدول األعمال المؤقت أو قبل مدة ال تقل عن 
ستة أسابيع من بدء دورة عادية ما تعقدها جمعية الصحة، 
ـــبة إلى  ـــ ــ ـــ ــ ل بنفس الطريقة التقارير والوثائق المناسـ ــَ ـــــ وُترســـــــ

ــــة التي يتم قبو  ـــات غير الحكومي ـــا للــــدخول في المنظمـ لهـ
  عالقة مع المنظمة.

 

 ١٤ المادة
 

من جميع التقارير وغيرها من  سخٍ المدير العام وضع نُ يتولى 
ــة بجــــدول األعمــــال المؤقــــت أليــــة دورة من  الوثــــائق المتعلقــ

كما يتولى إرســــالها إلى الدول  ،الدورات على شــــبكة اإلنترنت
ـــبة والمنظمات الحكومية  ــاء المنتســ ـــاء والدول األعضـــ األعضــ

يه جدول الدولية المشاركة في نفس الوقت الذي ُيرَسل إليها ف
األعمال المؤقت أو قبل مدة ال تقل عن ستة أسابيع من بدء 
ل بنفس الطريقة  دورة عادية ما تعقدها جمعية الصــحة، وُترســَ

التي المنظمات غير الحكومية التقارير والوثائق المناسبة إلى 
المنظمــات غير يتم قبولهــا للــدخول في عالقــة مع المنظمــة 

ـــســـــات ورابطات األعمال الحكومية  التجارية الدولية والمؤســ
  .الخيرية التي تربطها بالمنظمة عالقات رسمية

  ب١٩ المادة
 

ــرر  ــ ــم تقـ ــ ــــا لـ ــحة، مـ ـــة الصـــ ــــة لجمعيــ ــــات العامـ تكون الجلسـ
ـــة الصـــحة خـــالف ــع المنـــدوبين  جمعي ذلـــك، مفتوحـــة لجميـ

ـاً  ـنهم الـدول األعضـاءعيِّ والبـدالء والمستشـارين الـذين تُ   وفقـ
مــن الدســتور، ولممثلــي األعضــاء  ١٢و ١١و ١٠للمــواد 

ــبين ــاً  المعينــــــين المنتســــ ــرار  ٨للمـــادة  وفقـ مـــن الدســـتور وللقـ
ـــذي يُ  ـــ ــ ــنظِّ ال ــ ـــ ــيـ ــ ــــــبين، ولممثلــــ ــــاء المنتســ ــ ــــز األعضــ ــ  م مركــ

ـدول غيـر  المجلـس، ولمراقبــي مـن ُيَدعى لحضـورها مـن ال
ــــــي ــــــاء واألراضــ ـــي األعضــ ـــ ــ طلب عضوية انتسابية  مدِّ قُ  الت

ــي ــ ـــــــ ـــ ــ  بالنيابة عنها، وكذلك لمن ُيَدعى لحضـــورها من ممثلـ
األمـــم المتحـــدة وغيرهـــا مـــن المنظمـــات الدوليـــة الحكوميــــة 

ـــت ـــة التــــي أقيمـ ـــر الحكوميـ عالقات بينها وبين منظمة  وغيـ
  الصحة العالمية. 

  
ــــــــات العامة أن يعين رئيس الوفد مندوباً  ــ  ويجوز في الجلســـ

ــــم وفده في أي آخر يكو  ـــ ـــويت باســ ــ ــ ن له حق التكلم والتصــ
ـــــوع. وكذلك يجوز للرئيس، بناءً  ــ ــ ـــ على طلب رئيس  موضــ

لما ســـلف، أن يســـمح ألحد  الوفد أو أي مندوب يعينه وفقاً 
 المستشارين بالتحدث في أي نقطة بعينها.

 ب١٩ المادة
 

تكون الجلسـات العامـة لجمعيـة الصـحة، مـا لـم تقـرر جمعيـة 
ــحة  ـــالفالصــ ــــع المنــــدوبين والبــــدالء  خـ ـــك، مفتوحــــة لجمي ذلـ

 ١٠للمــواد  وفقــاً  ـنهم الـدول األعضـاءعيِّ والمستشـارين الـذين تُ 
ــبين  ١٢و ١١و ــ ــاء المنتســ ــ ــي األعضــ ـــ ــتور، ولممثلـ ـــ ــن الدسـ ـــ مـ

م ــــنظِّ مــــن الدســــتور وللقــــرار الــــذي يُ  ٨للمــــادة  وفقــــاً  المعينــــــــين
ــز األعضــــاء المنت ــيمركــ ــ ـــبين، ولممثل المجلــــس، ولمراقبـــــي  سـ

ــاء واألراضـــي  مـــن ُيَدعى لحضـــورها مـــن الـــدول غيـــر األعضـ
ــي ــ ـــ ُقدِّم طلب عضوية انتسابية بالنيابة عنها، وكذلك لمن  التــــ

ـــي ــــــن  ُيَدعى لحضورها من ممثلــــ ـــا مـ ــ ـــدة وغيرهــ ـــم المتحــــ األمــــ
ـــــات ـــــة  المنظم ــــة الحكوميـ ــ ـــــة المشاركة الدولي وغيـــــر الحكومي

ــات الخيرية التي ور  ـــ ــ ــــــســـ ابطات األعمال التجارية والمؤســــ
ــمية المنظمات غير الحكومية  تربطها بالمنظمة عالقات رســـ

  .التي أقيمت عالقات بينها وبين منظمة الصحة العالمية
  

آخر  ويجوز في الجلسات العامة أن يعين رئيس الوفد مندوباً 
يكون له حق التكلم والتصـــويت باســـم وفده في أي موضـــوع. 

على طلـــب رئيس الوفـــد أو أي  ذلـــك يجوز للرئيس، بنـــاءً وكـــ
ـــت مندوب يعينه وفقاً  ــمح ألحد المســ ـــلف، أن يســـ ــارين لما ســ شـــ

 .بالتحدث في أي نقطة بعينها

  ج٢٢ المادة
 

ـــاء  غ كــلٌّ يبلّ   )أ( ـــ ــ ـــــــ ـــاء واألعضـ ـــ ــ ــ ـــ ــ من الــدول األعضـ
ـــــبين والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  ــ ـــ ــ المنتســ
المدعوة، المدير العام، قبل افتتاح جمعية الصـــحة بخمســـة 

بما في ، عشـــر يومًا على األقل إن أمكن، بأســـماء ممثليها
  ذلك جميع البدالء والمستشارين واألمناء.

  
  
  

 ج٢٢ المادة
  

من الدول األعضـاء واألعضـاء المنتســبين  غ كلٌّ يبلّ   )أ(
ــاركــة والمنظمــات الــدوليــة الحكوميــة ــ ــ ـــ ــ وغير الحكوميــة  المشـــــ

ــال  المـــــدعوة والمنظمــــات غير الحكوميــــة ورابطــــات األعمــ
ــات الخيريــة التي تربطهــا  ـــ ــ ــســــ ـــ ــ التجــاريــة الــدوليــة والمؤســـ

ــــمية ، المدير العام، قبل افتتاح جمعية بالمنظمة عالقات رسـ
ـــحة  ـــر يومًا على األقل إن أمكن، بأســـــماء الصــ ــة عشــ ــ بخمسـ

  بما في ذلك جميع البدالء والمستشارين واألمناء.، ممثليها
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ـــاء   (ب) ـــ ــ ــ ـــــلم أوراق اعتماد مندوبي الدول األعضــ ـــ ــ تســ
إلى المدير العام في موعد ال  المنتسبينوممثلي األعضاء 

ــــحـة إن  ـــ ــ ـــ يقـل عن يوم واحـد قبـل افتتـاح دورة جمعيـة الصــ
ـــدر أوراق االعتماد عن رئيس الدولة أو عن  ــ ـــ ــ أمكن. وتصــ
ـــلطة  ـــ ــ ـــحة أو عن أية ســ ــ ـــ وزير الخارجية أو عن وزير الصــ

 أخرى مختصة.

تسلم أوراق اعتماد مندوبي الدول األعضاء وممثلي   (ب)
ـــاء  ــبيناألعضــ ــ إلى المدير العام في موعد ال يقل عن  المنتسـ

يوم واحد قبل افتتاح دورة جمعية الصــحة إن أمكن. وتصــدر 
أوراق االعتمــاد عن رئيس الــدولــة أو عن وزير الخــارجيــة أو 

 عن وزير الصحة أو عن أية سلطة أخرى مختصة.

 ٤٤ والمادة ٤٣ بين المادةالوارد العنوان 
 

المنظمات اشتراك ممثلي األعضاء المنتسبين و 
الدولية الحكومية وغير الحكومية ومراقبي الدول 

 واألراضي غير األعضاء

 ٤٤ والمادة ٤٣ بين المادةالوارد العنوان 
 

ـــبين والمنظمات  ــ ـــ ــاء المنتسـ ـــ ــ ــتراك ممثلي األعضــ ــــ ــ اشـ
والجهات الفاعلة  وغير الحكومية الدولية الحكومية

ــــمية  غير الدول التي تربطها بالمنظمة عالقات رســ
 ومراقبي الدول واألراضي غير األعضاء

 
 ٤٧ المادة

 
ــي  ــ ــة التــ ـــ ـــــر الحكوميـ ــات غيـ ـــ ـــــي المنظمـ ــوة ممثلـ ــ ــوز دعــ ــ يجــ

ـا ترتيبــات  ٧١للتشـاور والتعـاون طبقـا للمـادة  اتُِّخــذت معهـ
اللجنتــين  مـن الدسـتور لحضـور الجلسـات العامـة وجلسـات

ــيتين التــــابعتين  ـــــي الرئيســ ـــة الصــــحة وأن يشــــتركوا ف لجمعيـ
لتلك الترتيبات حين  الجلســات المــذكورة دون تصويت وفقاً 

ــيس لجنة  ــ ـــ ــ ـــ ـــحة أو رئ ـــ ــ ــ ــــة الصــ ــ ـــ ــ يدعوهم لذلك رئيس جمعيـ
 رئيسية. 

 ٤٧ المادة
 

ــي  ـــ ـــوة ممثلـ ــوز دعـــ ــ المنظمــــــات  المنظمات غير الحكوميةيجــ
ـــة ورابطات األعمال التجارية ال ــ ـــ ـــ ــ ــ ــر الحكوميـ ــ ــ ـــــ ـــــ دولية غي

 والمؤسسات الخيرية التي تربطها بالمنظمة عالقات رسمية
ــات ــ ــا ترتيب ــذت معهــ ــ  ٧١للتشــاور والتعــاون طبقــا للمــادة  واتُِّخ

ــين  لحضـــور الجلســـات العامـــة وجلســـات مـــن الدســـتور ـــ اللجنتـ
ـــي  ــة الصــــــحة وأن يشــــــتركوا فـــ ــ ــــابعتين لجمعيــ ــ ــــيتين الت الرئيســ

ـــذ ــــ ـــــــات المـ إلطار المشاركة مع  كورة دون تصويت وفقاً الجلسـ
ــات  الفــاعلــة غير الــدول جهــاتال حين يــدعوهم لتلــك الترتيب

 لذلك رئيس جمعيـة الصـحة أو رئـيس لجنة رئيسية. 
  

ــــيف أن يجوز   أ   ـــ ــدار ا ألمانةا تضـ ـــ ــ ــــطالعها بعملية إصـ ـــ ـــية الوثائق من المقبلة لطبعةفي معرض اضـ ــ ـــاســـ ــ ـــارة األســـ ـــ  إلى إشــ
  .الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار صعيد نسخ نت التيات التي ترد فيها تلك الوثائق الصفح

 
دخلـــة على هـــذه المـــادة فيمـــا يتعلق بـــُيالحظ أن    ب   ــة التعـــديالت المـــُ ــات العـــامـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــويـــت في الجلســ ـــ ــ ــــ ــ  بـــالمقّرر عمالً التصـ

  .٧٢/٥٢ج الوثيقةالمقّرر اإلجرائي الوارد في مشروع يقترحها )، هي تعديالت ٧(١٤٣ت  ماإلجرائي
  

ـــا يتعلق ب أن ُيالحظ   ج   ــــادة فيمـــ ــــذه المــ ـــة على هــ دخلـــ ـــُ ـــديالت المـــ ـــًا التعـــ ـــاد إلكترونيـــ ــديم أوراق االعتمـــ ــ ــالمقّرر عمالً تقــ ــ  بــ
  .٧٢/٥٢ج الوثيقةالمقّرر اإلجرائي الوارد في مشروع ها قترحي)، هي تعديالت ٧(١٤٣ت  ماإلجرائي
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