
    
  ٧٢/٥٢ج  السبعونو  الثانيةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٩ أيار/ مايو ١٦  من جدول األعمال المؤقت ١-١٨البند 
  A72/52   

  
  
  

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

  
  الشؤون تصريفإصالح المنظمة: 

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
في التقرير  ،٢٠١٨ أيار/ مايوأثناء دورته الثالثة واألربعين بعد المائة المعقودة ب التنفيذي المجلسنظر    -١

ـــمن العامالمقدم من المدير  ـــ ــ ـــ ــحة للنظام الداخلي للمجلس التنفيذي تحليًال  والذي تضـ ــ ـــ ــ ــ والنظام الداخلي لجمعية الصـ
ــد ١،العالمية ــ ـــ ــ ــير والثغرات أوجه االلتباس تحديد وهو تحليل ُأجِري بقصــ ــ ــ ـــ ـــافية  عملية المتعلقة بتفســ ــ ـــ ــ إدراج بنود إضـ

ـــور األخرى والثغرات  االلتباسمعالجة أوجه و  في جدول األعمال؛ عاجلةأخرى تكميلية و و  ــ ــ ـــ ــ ــ وغيرها من أوجه القصـ
   لألجهزة الرئاسية.التي تشوب النظام الداخلي 

  
ــى ٢ومن ثم اعتمد المجلس مقّررًا إجرائياً   -٢ ــ ــ ـــ ــ ــ ــى،  أوصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــمن ما أوصـ ــ ـــ ــ ــ ــحة العالمية فيه، ضـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ جمعية الصـ

  :تحقيق ما يلي على نظامها الداخلي من أجلُتدخلها تعديالت باعتماد مجموعة  والسبعين  الثانية

  حالة إتاحة النظم الالزمة لذلك؛ة في لألصوات المسجّ ًا بشأن امكانية التصويت إلكترونيإتاحة إ  )(أ

  ديم أوراق االعتماد إلكترونيًا؛إمكانية تقإتاحة   (ب)

ــت  (ج) ـــ ــ ــألة ح يوضـــ ـــ ــ ــات العامة لجمعيةمســـ ــ ــ ــــويت في الجلســــ ــ  جواز تعيين المندوبين والبدالء فقط للتصــــ
  بينما يجوز تعيين أي أعضاء وفود آخرين للتصويت في الجلسات التي تعقدها اللجان؛ ،الصحة

ــمي على  (د) ــفاء الطابع الرســ ــألة إضــ ــة تعليق النقاش حول مســ عن طريق إدراج قيد النظر  ما ممارســ
  ".تعليق النقاشاقتراح "حكم في النظام الداخلي بشأن 

  
جمعية النظام الداخلي لمواد ترقيم وأوصى المجلس كذلك جمعية الصحة أن تطلب من المدير العام إعادة   -٣

  .المذكورة أعاله لتعديالتمراعاًة لسب امن في وقتالصحة العالمية 
  
ــحــة العــالميــةل التعــديالت الُمقترح إدخــالهــا على النظــام الــداخلي هــذا التقريروترد في ملحق   -٤ ــــ ــ ــ ـــ  جمعيــة الصــ

  .)٧(١٤٣م تمن المقّرر اإلجرائي  ٢في الملحق  ةالوارد

                                                           
 .١٤٣/٣م تالوثيقة    ١

 ).٧(١٤٣م تالمقّرر اإلجرائي    ٢
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  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  
ــحة جمعية  -٥ ــ ـــروع  مدعوة الصــ ــى المقّرر اإلجرائي الإلى اعتماد مشـــ ــ في باعتماده المجلس التنفيذي ذي أوصــ

   ):٧(١٤٣م تالمقّرر اإلجرائي 
  

  :قررت ما يلي ،والسبعون ثانيةجمعية الصحة العالمية ال
  
ــــحة العالمية على النحو   )١( ــ ـــ أن تعتمد التعديالت المدخلة على النظام الداخلي لجمعية الصـ

ــح في ــ ــ ـــحة  ١١٩ فقًا للمادة، وو ٧٢/٥٢ملحق الوثيقة ج الموضــــ ـــ من النظام الداخلي لجمعية الصــــ
  ؛هذه جمعية الصحة اختتام دورةموعد ذ اعتبارًا من النفا على أن تدخل حيز ،العالمية

  
في  لجمعية الصــحة العالميةالنظام الداخلي مواد المدير العام إعادة ترقيم أن تطلب من   )٢(

  .هذا المقرر اإلجرائيبموجب ُمعتمدة لتعديالت العاًة لاناسب مر وقت م
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  ١الملحق
  

   الداخلي النظامعلى ها لادخقترح إالتعديالت المُ 
  جمعية الصحة العالميةل

  
  

  الُمعّدلة الُمقترحة الصيغة  الحالية الصيغة  المادة رقم

 التصويت اإللكتروني على األصوات الُمسّجلة

ـــحة  ٧٢ ــ ــــوت جمعية الصـــ  برفع العادية األحوال في تصــــ
ــويت يطلب وب أنمند ألي أن األيدي. على ــــ  التصـ

 الحالة هذه في األسماء نداء األسماء. ويجري بنداء
ــب ــ ــاءالدول  ألســـــماء األبجدي الترتيب حسـ ــ  األعضـ

باللغة اإلنكليزية في سنة وباللغة الفرنسية في السنة 
ــو التالية وهكذا دواليك، ابتداءً  ــ ـــ ــ  يحدد الذي بالعضـــــ

  بالقرعة. اسمه

ـــحة ـــ ـــــوت جمعية الصــ  برفع العادية األحوال في تصـــ
ــويتاً  يطلب ألي مندوب أن أن األيدي. على ـــ ــ  تصـــ

ـــماءمســـــــجًال  ـــ ــ ــويت بداء األســ ــ ـــــ  نداء ويجري. التصـ
ــماء ــب الحالة هذه في األســـــــ ــ ــ  األبجدي الترتيب حســـ
ـــماء باللغة اإلنكليزية في ســــنة  األعضــــاءالدول  ألسـ

ــنة التالية وهكذا دواليك،  ــ ـــ ــــية في الســ ــ وباللغة الفرنســـ
ـــو ابتداءً  ــ ــــمه يحدد الذي بالعضـ  وحيثما بالقرعة. اســ
ــــحةجاز  إلكتروني مالئم، نظام توافر  لجمعية الصــ

ــويت أي إجراء تقرر أن ـــىُيجرى  تصـــ  هذه بمقتضــ
  اإللكترونية. بالوسائل المادة

من  مســــجالً  تصــــويتاً  حيثما تجري جمعية الصــــحة    مكرراً  ٧٢
ــتخــدام دون ــ ــ ـــ ــائــل اسـ ـــــ  اإللكترونيــة، ُيجرى الوســــ

 األبجدي الترتيب حســـب األســـماء بنداء التصـــويت
 ابتداءً  األعضـــاء ألســـماءباإلنكليزية أو الفرنســـية 

  بالقرعة. اسمه يحدد الذي بالعضو

ـــويت يثبت  ٧٣ ــو كل تصــ ــ ــــترك عضـ ــويت في مشـ  التصـــ
  في محضر االجتماع. األسماء بنداء

ـــويت يثبت ـــو كل تصــــ ـــ ـــترك عضـ  تصـــــويت في مشــــ
ــجل ــ ـــــويت مســ ــ ــماء بنداء التصــ ــــ ـــــر  األســـ ــ في محضــ

  االجتماع.

 تقديم أوراق االعتماد إلكترونياً 

  
  أ٢٢

ــاء يبلَّ   (أ) ــ ــ ـــ ــ ـــاء واألعضــ ــ ـــ ــ ــ غ كل من الدول األعضـ
ــــــبين المنظمات الدولية الحكومية  والمنظمات المنتســـ

غير الحكوميـة المـدعوة، المـدير العـام، قبـل التـاريخ 
ــر  ــة عشـ المحدد الفتتاح دورة جمعية الصـــحة بخمسـ
ـــماء ممثليها، بما في ذلك جميع  يوما إن أمكن، بأسـ

  البدالء والمستشارين واألمناء.
  
  

ــاء يبلَّ   (أ) ـــ ــ ــ ـــ ــــــــاء واألعضـ ــ غ كل من الدول األعضـــ
ــبين والمنظمات الدولية الحكومية  والمنظمات المنتســـ

التـاريخ المـدعوة، المـدير العـام، قبـل  ةغير الحكوميـ
ــحة  دورة افتتاحالمحدد ل  ــ ـــ ــ بما ال يقل جمعية الصـــــ

إن أمكن، بأســـماء ممثليها.  خمســـة عشـــر يوماً  عن
ـــدول  ــــاء وال ــ ــ ــدول األعضـــــ ــا يتعلق بوفود الـ وفيمـ
ـــالت تّتخذ  ــبة، فإن هذه المراســـ ـــاء المنتســــ األعضـــ

دوبيها وبدالئها شكل أوراق اعتماد تبين أسماء من
ـــــاريهـــا، ـــتشـــــــ ـــــ ــدالء  ومســ ــك جميع البــ بمــــا في ذلــ
  والمستشارين واألمناء.

                                                           
  .العريضاألجزاء المحذوفة مشطوبة بخط  يتخّللها واألجزاء الُمضافة مدّونة بالبنط    ١
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  الُمعّدلة الُمقترحة الصيغة  الحالية الصيغة  المادة رقم

ــــاء   (ب) تســــــلم أوراق اعتماد مندوبي الدول األعضــ
ــاء المنتســــــبين إلى المدير العام في  وممثلي األعضــــ

موعد ال يقل عن يوم واحد قبل افتتاح دورة جمعية 
ـــدر أوراق االعتماد عن  ــ ــ ـــ ـــحة إن أمكن. وتصـ ــ ـــ ــ الصـ
رئيس الــدولــة أو عن وزير الخــارجيــة أو عن وزير 

  الصحة أو عن أية سلطة أخرى مختصة.

تسلم أوراق اعتماد مندوبي الدول األعضاء   (ب)
ـــبين إلى المدير العام في  وممثلي األعضــــــاء المنتســـ
موعد ال يقل عن يوم واحد قبل افتتاح دورة جمعية 

ـــحة إن أمكن. ـــ ــ ـــدر  الصـــ ــ ـــ ــ عن  أوراق االعتمادوتصـ
ـــدو  ــة أو رئيس الـــ ـــةلــــ أو عن وزير  رئيس الحكومـ

ــــلطة  ــــحة أو عن أية ســـ ــ الخارجية أو عن وزير الصـ
ويجوز إرسال أوراق االعتماد هذه أخرى مختصة. 

  إلى المدير العام إلكترونيًا أو تسليمها إليه باليد.

٢٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــها  ــــحة بناًء على اقتراح من رئيســــ تعين جمعية الصــ
ــــر لجنة لفحص أوراق  االعتماد تتألف من اثني عشــ

عن عدد مماثل من الدول، وذلك في بداية  مندوباً 
ـــًا  ــ ــ ـــ ــ كل دورة من دوراتها. وتنتخب هذه اللجنة رئيســـ
ــا. وتقوم اللجنــــة بفحص أوراق اعتمــــاد منــــدوبي  لهــ
الدول األعضاء وممثلي األعضاء المنتسبين وترفع 

ــــحة تقريراً  ـــ ــ عن ذلك بدون تأخير.  إلى جمعية الصـــــ
ــه دولــة  وألي وفــد ــت على قبول ــــ ـــ ــ ــ أو ممثــل اعترضـــ

ــفة مؤقتة بنفس الحقوق  ــ ـــ ــــر بصـــ ــ ــ ـــــو أن يحضــ ــ عضـــ
ـــــائر المنــدوبين والممثلين إلى أن ترفع  ــ ـــ ــ ـــ المقررة لسـ
ـــــحة  لجنة أوراق االعتماد تقريرها وتتخذ جمعية الصــ
ـــوع. ويخّول مكتب اللجنة ســـــــلطة  قرارها في الموضــــ

ــــحة نيابةً  ــ ـــ ــ ــية جمعية الصــ ـــــ ــ عن اللجنة بقبول  توصــــ
الرسمية للمندوبين أو الممثلين الذين  أوراق االعتماد

قبل اشتراكهم على أساس أوراق اعتماد مؤقتة سبق 
  أن قبلتها جمعية الصحة.

  
  
  
  
  

  
  وتكون جلسات لجنة أوراق االعتماد مغلقة.

ــها  ـــ ــحة بناًء على اقتراح من رئيسـ ـــ تعين جمعية الصـ
عن  ممثلينلجنة لفحص أوراق االعتماد تتألف من 

ــوًا  ــ ــ ـــ ــ ــــر عضـــ ـــ ــ مندوبا عن عدد مماثل من اثني عشـــــ
ـــدول ـــا. الـ ــل دورة من دوراتهــ ـــة كــ ــدايـ ، وذلــــك في بــ

 بفحصوتنتخب هذه اللجنة رئيسًا لها. وتقوم اللجنة 
 منــدوبي الــدولأوراق اعتمــاد  بتقييم مــدى مطــابقــة

للمتطلبات واألعضــاء المنتســبين  وممثلياألعضــاء 
ــــوص عليها في النظام الداخلي وترفع إلى  المنصـــــ

ـــحة تق ــــ وألي بدون تأخير.  عن ذلك ريراً جمعية الصـــ
ـــو ــ ـــت على قبوله دولة عضــــــ ــ  وفد أو ممثل اعترضــــــ

ـــــأن أوراق  ــــحة قرارًا بشــــ ــ وريثما تّتخذ جمعية الصـــ
ـــــاء  ـــــ ــاء واألعضــ ــ اعتمـــاد الممثلين عن األعضــــــــ

ــــبين، فإن لهؤالء الممثلين ــ ــ ـــروا  المنتسـ ـــ ــ ــ أن يحضـــ
ــفة مؤقتة  ــ ــ ــائر الحقوق  بجميع بنفسبصـ ـــ المقررة لســ

ــــدوبين والممثلين إلى أ ـــ ـــة أوراق المن ــــ ن ترفع لجن
المتعلقة بمشــــــــــاركتهم في  االعتماد تقريرها وتتخذ

مكتب . ويخّول قرارها في الموضــوع جمعية الصـحة
نيابة ســـلطة توصـــية جمعية الصـــحة  الرئيس اللجنة

الرســمية للمندوبين بقبول أوراق االعتماد  عن اللجنة
ـــتراكهم على أســــاس أوراق  أو الممثلين الذين قبل اشـ

الواردة  سبق أن قبلتها جمعية الصحة اعتماد مؤقتة
  عقب انعقاد اجتماع لجنة أوراق االعتماد.

  
  وتكون جلسات لجنة أوراق االعتماد مغلقة.
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  الُمعّدلة الُمقترحة الصيغة  الحالية الصيغة  المادة رقم

 التصويت في الجلسات العامة

  أ١٩
 

تكون الجلســات العامة لجمعية الصــحة، ما لم تقرر 
ــة لجميع  ــــك، مفتوحــ ـــحــــة خالف ذل ــ ـــ ــ ــ ـــة الصــ جمعيـ

والمســتشــارين الذين تعينهم الدول المندوبين والبدالء 
من الدســتور،  ١٢و ١١و ١٠األعضــاء وفقا للمواد 

ـــاً  ــبين المعينين وفقـ ــ ــ ـــ ــ ـــــــاء المنتســـ ــ ـــ ــ  ولممثلي األعضــــ
ــتور وللقرار الــذي ينظم مركز  ٨  للمــادة ــ ـــ ــ من الــدســـــ

ـــبين، ولممثلي المجلس، ولمراقبي  ــ ـــــاء المنتسـ األعضـ
ــاء  ــ ـــ ــ ـــورها من الدول غير األعضـــ ــ ـــ ــ من يدعى لحضــ

ـــــــي التي قدم ــابية واألراضـــ ـــــ ـــــوية انتســـ ــ ت طلب عضـــ
ـــورها من  ـــــ ــ ـــ بالنيابة عنها، وكذلك لمن يدعى لحضـ
ممثلي األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية 
الحكومية وغير الحكومية التي أقيمت عالقات بينها 

    وبين منظمة الصحة العالمية.
ــــات العامة أن يعين رئيس الوفد  ــ ـــ ــ ــ ويجوز في الجلسـ

ــــم  آخر يكون له حق التكلم مندوباً  ــ ــــويت باســ ــ والتصــ
ــوع. وكذلك يجوز للرئيس، بناءً  ـــــ ــ  وفده في أي موضــ
ــه وفقــاً   على طلــب رئيس الوفــد أو أي منــدوب يعين

لما سلف، أن يسمح ألحد المستشارين بالتحدث في 
 أي نقطة بعينها.

تكون الجلســات العامة لجمعية الصــحة، ما لم تقرر 
ــك، مفتوحــــة لجميع  ـــة خالف ذلــ ـــحــ ـــ ــ ــ ـــ ـــة الصـ جمعيــ

والبدالء والمســتشــارين الذين تعينهم الدول المندوبين 
من الدســتور،  ١٢و ١١و ١٠للمواد  األعضــاء وفقاً 

ــبين المعينين وفقــــاً  ـــــ ــ ـــ ـــاء المنتســ ــ ــ ـــ ــ ـــ  ولممثلي األعضـــ
ــتور وللقرار الــذي ينظم مركز  ٨  للمــادة ـــــــ ـــ من الــدســ

ـــاء المنتســــــبين، ولممثلي المجلس، ولمراقبي  األعضـــ
ــاء  ـــــ ـــ ـــورها من الدول غير األعضــ ـــ ــ من يدعى لحضــــ

ـــــ ـــ ـــــابية واألراضــ ـــ ــــــــوية انتســ ي التي قدمت طلب عضــ
ــــــورها من  ــ ـــ ــ بالنيابة عنها، وكذلك لمن يدعى لحضـ
ممثلي األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية 
الحكومية وغير الحكومية التي أقيمت عالقات بينها 

    وبين منظمة الصحة العالمية.
ــــات العامة أن يعين رئيس الوفد  ـــ ــ ــ ويجوز في الجلســـ

ــــم  آخر يكون له مندوباً  ــويت باســــ حق التكلم والتصــــــ
ــوع. وكذلك يجوز للرئيس، بناءً  ـــ ــ  وفده في أي موضــــ
ــه وفقــاً   على طلــب رئيس الوفــد أو أي منــدوب يعين

لما سلف، أن يسمح ألحد المستشارين بالتحدث في 
ـــوّت األخير ، .أي نقطة بعينها ـــ ولكن يتعّين أال ُيصــ

 باسم وفده على أية مسألة.

 اقتراح تعليق النقاش

ــب،  ٥٩  مناقشــــة أثناء للمندوب أو ممثل العضــــو المنتســ
ــــــــألة، أي ــ ـــ ـــة تعليق يقترح أن مسـ ــ ـــــــ رفعها.  أو الجلســ
 طرحه يجب بل االقتراح هذا مثل مناقشــــة يجوز  وال

  الفور. على للتصويت
  

ـــــــود، ـــ ــ  "تعليق بعبـــارة النظـــام هـــذا ألغراض والمقصــ
 مؤقتًا. والمقصود الجلسة أعمال تأجيل الجلسة" هو

 أن إلى األعمال كافة إنهاء الجلســة" هو "رفع بعبارة
  أخرى. جلسة تعقد

ــب،  مناقشــــة أثناء للمندوب أو ممثل العضــــو المنتســ
ــــألة، أي ــ ـــة تعليق يقترح أن مســـ ـــ ــ  أو رفعها أو الجلسـ

ـــة يجوز وال .النقاش تعليق  االقتراح هذا مثل مناقشــ
  الفور. على للتصويت طرحه يجب بل
  

ـــود، ــ ـــ ــ ــ ــارة النظـــام هـــذا ألغراض والمقصــ  "تعليق بعبـ
 مؤقتًا. والمقصود الجلسة أعمال تأجيل الجلسة" هو

 أن إلى األعمال كافة إنهاء الجلســة" هو "رفع بعبارة
ــــة تعقــد ـــ ــ ــ ـــ ـــود أخرى، جلســ ـــ ــ  "تعليق بعبــارة والمقصــ

 قيد الموضـوع مناقشـة مواصـلة النقاش" هو إرجاء
  نفسها. الدورة من الحق وقت إلى البحث

  
ــتخدمة في النظام الداخلي لجمعية  أنالحظ يُ    أ   ــ ــطلحات المســ ــ التعديالت الُمدخلة على هذه المادة فيما يتعلق بمواءمة المصــ

ـــتخدمة في إطار  ـــ ـــ ــ ـــ ـــحة العالمية مع تلك المسـ ــ ــ ــــ ـــ )، هي ٣(١٤٤ت م اإلجرائي بالمقّرر عمالً الدول  غيرالجهات الفاعلة  مع التعاونالصـ
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