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  تحسين صنع القرار
  جانب األجهزة الرئاسيةمن 

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

درس المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثالثين بعـد المائـة تقريـري األمانـة بشـأن خيـارات تحسـين صـنع   -١
)، الذي تضمن أربـع توصـيات موجهـة إلـى ٣(١٣٤م تالقرار من جانب األجهزة الرئاسية، واعتمد المقرر اإلجرائي 

  ١.جمعية الصحة

  اإلنترنتالبث على شبكة   :١التوصية 
في دورته الثانية والثالثين بعد المائة بضعة تقارير تتناول عمل األجهزة الرئاسـية،  التنفيذي ناقش المجلس  -٢

ـــة أمـــور، تحســـين١٥(١٣٢م توطلـــب فـــي المقـــرر اإلجرائـــي   اإللكترونيـــة اإلتاحـــة ) مـــن المـــديرة العامـــة، فـــي جمل
  مسجلة؛ بطريقة الرئاسية األجهزة ووثائق الجتماعات

خيارات تحسين صنع القرار من جانـب األجهـزة الرئاسـية التـي قـدمتها األمانـة إلـى وفي أحد التقارير بشأن   -٣
الجتماعـات األجهـزة  اإللكترونيـةالمجلس في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة اسـتجابة لـذلك، اسـُتذكر أّن اإلتاحـة 

البرنـامج والميزانيـة واإلدارة  بطريقـة مسـجلة الجتماعـات لجنـة اإلنترنـتالرئاسية تحّسنت بفضل البـث المباشـر علـى 
واقترحــت األمانــة اســتحداث البــث المباشــر الجتماعــات اللجنــة ودورات  ٢٠١٣.٢مــايو  التابعــة للمجلــس منــذ أيــار/

المجلــس التنفيــذي التــي ســتعقد فــي المســتقبل وأبلغــت أنهــا تبحــث االمكانيــات المتاحــة فــي قصــر األمــم، فــي جنيــف، 
  .اإلنترنتعلى  "ب"و "أ"لبث الجلسات العامة لجمعية الصحة وجلسات اللجنتين 

) بــأن تقــرر جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتون ٣(١٣٤م تاإلجرائــي  وأوصــى المجلــس فــي المقــرر  -٤
التابعتـان لهـا، وكـذلك  "ب"و "أ"للجلسـات العلنيـة التـي تعقـدها فـي المسـتقبل اللجنتـان  اإلنترنتاستحداث البث على 

بحــّل القضــايا  اً ، رهنــاإللكترونــيبواســطة رابــط بموقــع المنظمــة  اإلنترنــتوذلــك لجميــع مســتخدمي  ها العامــة،جلســات
  التقنية ذات الصلة وتوفر الموارد المالية.

  

                                                           
يضًا المحاضر الموجزة لدورة المجلس التنفيـذي الرابعـة والثالثـين أً  انظر؛ ١إضافة  ١٣٤/٦م تو ١٣٤/٦م تالوثيقتان      ١

  باإلنكليزية).() ٢/ سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  م(الوثيقة  ٤بعد المائة، الجلستين الخامسة والثانية عشرة، الفرع 
  .٤الفقرة ، ١٣٤/٦م تالوثيقة     ٢
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  اإللكترونينظام التصويت   :٢ التوصية
 يستكشف من المدير العام، في جملة أمور، أن ١٨-٦٦ج ص عطلبت جمعية الصحة العالمية في القرار   -٥

 لألمــن بالنسـبة واآلثــار الماليـة اآلثــار ذلـك فــي بمـا العــام، المـدير تعيــين فـي اإللكترونــي التصـويت اســتخدام خيـارات
 المجلـــس طريـــق عـــن والســـتين الســـابعة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة إلـــى ذلـــك عـــن تقريـــراً  يقـــدم وأن لـــذلك، اإللكترونـــي

  التنفيذي.

إلـى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة.  اً واستجابة لهذا الطلب، أعدت األمانة تقرير   -٦
ويشـــرح التقريـــر النتـــائج التـــي أفضـــت إليهـــا مناقشـــات مســـهبة عقـــدتها األمانـــة مـــع منظمـــة العمـــل الدوليـــة والمنظمـــة 

اســية، فــي اجتماعــات أجهزتهمــا الرئ اإللكترونــينظــم التصــويت  اً العالميــة لألرصــاد الجويــة، واللتــين تســتخدمان حاليــ
  ١.في ترشيح المدير العام وتعيينه اإللكترونيودعت المجلس إلى دراسة استخدام التصويت 

في مؤتمر العمل الدولي التابع لها، وعرضت  لإلنترنت اً مستند اً نظام اً وتستخدم منظمة العمل الدولية حالي  -٧
فرنــك سويســري لكــل  ٢٠ ٠٠٠إتاحــة هــذا النظــام لمنظمــة الصــحة العالميــة علــى أســاس تــأجيره لهــا بتكلفــة تنــاهز 

 دوالر ٦٠ ٠٠٠بقيمــة تتــراوح بـــين  لإلنترنـــتاجتمــاع. وقــدرت منظمــة العمـــل الدوليــة تكلفــة شـــراء نظامهــا المســتند 
  .أمريكي دوالر ١١٠ ٠٠٠و أمريكي

انتخاب المسـؤولين  إلكترونيًا راديويًا للتصويت في اً نظام اً وتستخدم المنظمة العالمية لألرصاد الجوية حالي  -٨
فـي الوقـت دعم الـوأعضاء مجلسها التنفيذي. وتوفر شركة خاصة هذا النظام للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية مع 

فرنك سويسري. وعرضـت الشـركة إتاحـة نظـام  ٦٠٠٠ومين بتكلفة تقارب أثناء انعقاد جمعيتها العامة لمدة ي الفعلي
فرنـك سويســري  ٩١٠٠لمنظمـة الصــحة العالميـة بتكلفـة إجماليـة تقديريــة بقيمـة  فـي الوقــت الفعلـيالتصـويت والـدعم 

فرنك سويسـري لجمعيـة الصـحة).  ٦١٠٠يناير و فرنك سويسري لدورة المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ ٣٠٠٠(
  فرنك سويسري. ٦٥ ٠٠٠تقارب  الراديويلتقديرات الشركة، فإن تكلفة شراء النظام  اً وفقو 

إلــى أن الحاجــة للنظــام تقتصــر علــى االســتخدام مــرة واحــدة كــل خمــس ســنوات لترشــيح المــدير العــام  اً ونظــر   -٩
المنظمـة العالميـة  اً يـوتعيينه، توصي األمانة، على أساس مبدئي على األقل، باستئجار الخدمـة التـي تسـتخدمها حال

  لألرصاد الجوية حيثما ومتى ما كانت هناك حاجة إليها.

وبناء ثقتهم فيه، تقترح األمانة إجراء تصويت  اإللكترونيلتعريف الدول األعضاء بنظام التصويت  اً وتوخي  -١٠
ظــام وفهمــه مــن أجــل ضــمان إعــداد الن ٢٠١٦صــوري فــي دورة جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين فــي عــام 

األخـــذ بنظـــام  اً . وٕاذا تقـــرر أيضـــ٢٠١٧يكفـــي الســـتخدامه فـــي ترشـــيح المـــدير العـــام المقبـــل وتعيينـــه فـــي عـــام  بمـــا
إجــراء تصــويت  اً فـي عمليــات االقتــراع السـري التــي يجريهـا المجلــس، فــإن األمانـة تقتــرح أيضـ اإللكترونــيالتصـويت 

ال يمكـــن اســـتبعاد أن ال يعمـــل نظـــام التصـــويت  . وبمـــا أنـــه٢٠١٦صـــوري خـــالل إحـــدى دورات المجلـــس فـــي عـــام 
تهيئــة ترتيبــات تقنيــة طارئــة لتمكــين إجــراء عمليــة التصــويت  اً علــى الوجــه الصــحيح، تقتــرح األمانــة أيضــ اإللكترونــي

  اليدوي.

                                                           
  .١إضافة  ١٣٤/٦م تالوثيقة     ١
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) بـأن تعتمـد جمعيـة الصـحة توصـيات األمانـة باسـتئجار ٣(١٣٤م توأوصى المجلس في مقـرره اإلجرائـي   -١١
 اً لغرض ترشيح وتعيين المدير العام، وأن تختبر ذلك النظـام مسـبق اإللكترونيومأمون للتصويت  ةذي مردودينظام 

  بواسطة تصويت صوري يتم في إطار المجلس وجمعية الصحة قبل انتخاب المدير العام التالي.

  التعديالت على النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية  :٣التوصية 
 أن لضـــمان متعمقـــة دراســـة ) مـــن المـــديرة العامـــة إجـــراء١٥(١٣٢م تطلـــب المجلـــس فـــي مقـــرره اإلجرائـــي   -١٢

 الرئاســيين للجهــازين الــداخليين النظــامين علــى إدخالهــا المقتــرح ٣ إضــافة ١٣٢/٥ت م الوثيقــة فــي الــواردة التعــديالت
 والمناقشـات الدراسـة هذه أساس على القبيل هذا من أخرى اقتراحات وٕاعداد الحاليين، الداخليين النظامين مع تتسق
  الرئاسيين. الجهازين عمل تحسين أجل من المائة بعد والثالثين الثانية دورته في التنفيذي المجلس عقدها التي

وقدم المجلس تعليقاته عليها في دورته الثالثة  ١٣٣/٣م تواستجابت المديرة العامة لهذا الطلب في الوثيقة   -١٣
  د المائة. واتفق المجلس على أّن تعليقاته تلك ينبغي أن تنعكس في تقرير جديد عن هذا الموضوع.والثالثين بع

إلـــى المجلـــس لكـــي ينظــر فيهـــا خـــالل دورتـــه الرابعـــة  ١٣٤/٦م توقــدمت األمانـــة حســـب األصـــول الوثيقــة   -١٤
علـــى النظـــام  وتعـــديًال واحـــداً والثالثـــين بعـــد المائـــة، مقترحـــة فيهـــا تعـــديلين علـــى النظـــام الـــداخلي للمجلـــس التنفيـــذي 

ــداخلي لجمعيــة الصــحة العالميــة. وتهــدف جميــع التعــديالت إلــى إتاحــة مرونــة كافيــة للــدول األعضــاء فــي تقــديم  ال
. ويحـدد التعـديالن علـى النظـام اً مشاريع القرارات أثناء دورة الجهاز الرئاسي مع تجنب تقديمها في وقت متـأخر جـد

)، مـن خـالل مـادتين جديـدتين، ٣(١٣٤م تان اعتمدهما المجلس في مقرره اإلجرائـي الداخلي للمجلس التنفيذي اللذ
وتعـــديالت متعلقـــة ببنـــود جـــدول و"اقتراحـــات " اقتراحـــات بقـــرارات أو مقـــررات إجرائيـــةزمنيـــة واضـــحة لتقـــديم " اً خططـــ
لتنفيذي مع النظام الـداخلي النظام الداخلي للمجلس ا اً ل". وفيما يتعلق بهذه المادة األخيرة، فإنها تطابق أيضاألعما

مــن النظــام  ٥٠مــن النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي مــع المــادة  ثانيــاً  اً مكــرر  ٢٨لجمعيــة الصــحة (تتوافــق المــادة 
الداخلي لجمعية الصـحة العالميـة). وفيمـا يخـص النظـام الـداخلي لجمعيـة الصـحة العالميـة، قـرر المجلـس التوصـية 

" لجمعيـة حتـى اليـوم األول مـن دورة عاديـة"، أي  "رسـمية بشـأن بنـود جـدول األعمـالاقتراحـات بفترة محددة لتقـديم "
  .أدناه) ٣(١٦الصحة، كما يرد في الفقرة الفرعية 

  النظر في التقارير المرحلية   :٤التوصية 
،  اقتراحــات ٢٠١٤ينــاير  فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ اً نــاقش المجلــس أيضــ  -١٥

. وأوصـــى المجلـــس فـــي المقـــرر اإلجرائـــي ١٣٤/٦م تاألمانـــة بشـــأن مقتضـــيات تقـــديم التقـــارير الـــواردة فـــي الوثيقـــة 
 جمعيــة علــى فصــاعدًا، اآلن مــن المرحليــة، التقــارير فــي النظــر يقتصــر أن تقــرر بــأن الصــحة ) جمعيــة٣(١٣٤ت  م

  التنفيذي. المجلس وليس الصحة

  المطلوب من جمعية الصحةاإلجراء 
  جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار التالي:  -١٦

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،

  ١وقد نظرت في التقرير بشأن تحسين صنع القرار من جانب األجهزة الرئاسية،
                                                           

  .٦٧/٥الوثيقة ج    ١
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  تقرر ما يلي:

لجمعيـة  "أ" و"ب"في المستقبل اللجنتـان للجلسات العلنية التي تعقدها  اإلنترنتاألخذ بالبث على   )١(
 ،اإللكترونــي المنظمــة بموقــع بواســطة رابــط اإلنترنــتالصــحة، وكــذلك جلســاتها العامــة، لجميــع مســتخدمي 

  المالية؛ الموارد وبتوافر صلة ذات تقنية مشاكل أي بحل رهناً  وذلك

 )، بخصـــــوص٣(١٣٤م تالمقـــــرر اإلجرائـــــي  توصـــــيات المجلـــــس التنفيـــــذي الـــــواردة فـــــي اعتمـــــاد  )٢(
 تختبـر وأن العـام، المدير وتعيين ترشيح لغرض اإللكتروني للتصويت ومأمون ذي مردودية نظام استئجار

العــام  المــدير انتخــاب قبــل الجهــازين الرئاســيين إطــار فــي يــتم صــوري تصــويت بواســطة اً مســبق النظــام ذلــك
  التالي؛

ـــداخلي لجمعيـــة الصـــحة العالميـــة  مـــن النظـــام ٤٨واالستعاضـــة عـــن المـــادة  ٤٩حـــذف المـــادة   )٣( ال
  من اختتام جمعية الصحة العالمية السابعة والستين: اً اعتبار  اً بالنص التالي، على أن يصبح نافذ

 عاديـــة دورة مـــن األول اليـــوم حتـــى األعمـــال جـــدول بنـــود بشـــأن رســـمية اقتراحـــات تقـــديم يجـــوز "
 اللجنــة إلــى االقتراحــات تلــك كــل وتحــال. اســتثنائية دورة افتتــاح مــن يــومين وقبــل الصــحة لجمعيــة
  عامة."؛ جلسة خالل مباشرة البند في النظر حال في عدا ما األعمال جدول بند عليها ُوزِّع التي

 المجلــس ولــيس الصــحة جمعيــة علــى فصــاعدًا، اآلن مــن المرحليــة، التقــارير فــي النظــر يقتصــر  )٤(
  التنفيذي.
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