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 إصالح تصريف الشؤون: متابعة

 (2016( )8)69ج ص ع المقرر اإلجرائي
 

 

 العامتقرير من المدير 
 
 

 2016( فيي يييارم ميايو 8)69ع ص جاعتمدت جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون المقرر اإلجرائي  -1
الجتميياع الحمييومي الييدولي المهتييوص ب ييرن ىصيي ص تصييري  والصييادرع عيين اباالسييتداد ىلييت التوصيييات المتهيي  ع ي ييا 

 وفي هذا المقرر اإلجرائي، ُط ب من يعضيا  ممتيب المج يل التدهييذل والميدير العياد والميديرين اإل  يمييين .ال ؤون
ب يرن يسياليب عميأل ازج يلع الرئاسيية ل مدتمية وتحسيين موا مية  عديوُدعيت ال جان اإل  يمية ىلت اتخاذ ىجرا ات عد

 تصري  ال ؤون ع ت مستويات المدتمة الث ثة.
 
من هيئة ممتب المج ل التدهيذل، مع مراعاع مدخ ت الدوأل ازعضا ، جمعية الصحة  تط بوبالتحديد،  -2

ين تستعرض المعايير المطبقة حالييا  ع يت الدتير فيي البديود إلدراج يا فيي جيدوأل ازعمياأل المؤ يت  جم ة يمور مد ا
 تييي دور فيييي لمج يييل دتييير في يييا ايالمدقحييية ميييي  يو مو ل مج يييل، وين تضيييع ا تراحيييات بخصيييوص المعيييايير الجدييييدع

ين يضيع، بعيد الت ياور ميع اليدوأل وع وع ع ت ذلك، ط بت جمعية الصحة من المدير العياد  1.ن بعد المائةيازربع
، ا تراحييات 2016ازعضيا  وميع مراعياع المدا  يات السيابقة ل ييدوأل ازعضيا ، وبح يوأل  خير ت يرين ازوألم يمتيوبر 

وطيوأل  هيذ  ازج يلع ازعمياأل المؤ تية لهج يلع الرئاسيية وعيدد دوراتلتحسين مستوى التداسب بين عدد بدود جداوأل 
مييدع ادعقادهييا وتو يت ييا، بمييا فييي ذلييك ا ثييار المالييية ل خيييارات المقترحيية، مييي تدتيير في ييا جمعييية الصييحة العالمييية 

 2.ن بعد المائةيازربع ت دور في  السبعون عن طري  المج ل
 
المائيية ع مييا  بتقرييير يتضييمن المع ومييات عيين حاليية تدهيييذ المقييرر ويحيياط المج ييل فييي دورتيي  ازربعييين بعييد  -3

ا تراحات تحسين مسيتوى التداسيب بيين عيدد بديود جيداوأل ازعمياأل (، بما في ذلك 2016) (8)69ع ص جاإلجرائي 
وفض   عن ذلك، دتر المج يل  3دورات وطوأل مدع ادعقادها وتو يت ا.الزج لع الرئاسية وعدد جتماعات االمؤ تة ال

فيي اال تراحييات التييي وضييع ا يعضييا  ممتييب المج ييل ب يرن مجموعيية مدقحيية ميين المعييايير وطيير  الموالديية الدسييبية 
 4إلدراج بدود في جدوأل ازعماأل المؤ ت ل مج ل.

 
 

                                                         
 .(3، الهقرع )(8)69ع ص جالمقرر اإلجرائي    1
 .(4، الهقرع )(8)69ع ص جالمقرر اإلجرائي    2
فيييي دورتييي  ازربعيييين بعيييد والمحضييير الميييوجل ل مج يييل التدهييييذل  3م مع ومييياتم140ود ت 39م140د تاليييوثيقتين ادتييير    3

 .)باإلدم يلية(( 2سج تم م2017م140د ت)الوثيقة  2المائة، الج سة السادسة ع رع، الهرع 
 .1ىضافة  40م140ود ت 40م140د تالوثيقتين ادتر    4
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 التالية:ويثدا  مدا  ة المج ل المتع قة ب ذ  المسرلة بدا تواف  في ا را  ب رن اال تراحات  -4
ىعيداد دتياد لمييدج درجيات ل بدييود المقتيرص ىدراج ييا فيي جيدوأل ازعميياأل المؤ يت ل مج ييل، وفقيا  لمييا  ( ي)

 ا ترح  يعضا  ممتب المج ل في تقاريرهد؛
تعليييل الدتيير فييي البدييود ع ييت دحييو مييدتد با ييتراط ين تمييون البدييود المقتييرص ىدراج ييا المبا يير فييي  ( ب)

ميين الدتيياد الييداخ ي لجمعييية الصييحة العالمييية  5المييادع  جييدوأل ازعميياأل المؤ ييت لجمعييية الصييحة بموجييب
 1؛مصحوبة بمذمرع ىيضاحية

تعتيد الهوائد الداجمة عن المدا  ة ما ي ي: تحسين فعالية اجتماعات ازج لع الرئاسية من خ أل  )ج(
زعميياأل فيي لجدية البردياما والميلاديية واإلدارع، وخصوصيا  التوصيية بمدا  يية تقريير ال جدية ميع بديود جيدوأل ا

طيرص ازسييئ ة مميا يسييمج بت يجيع التبييادأل المبمير لييورا  حيوأل بدييود جيدوأل ازعميياأل و  2الم يمولة بتقريرهييا؛
 3.في البدد واإلعراب عن المخاو  ومعالجت ا  بأل ين يدتر الج ال الرئاسي

 
في ييا جمعييية وتقييد د الصيييلة المحييددع لتدهيييذ اال تييراص )ب( فييي المح يي  الييوارد فييي هييذ  الوثيقيية مييي تدتيير  -5

الصييحة. وسييتقدد ازماديية تقريييرا  مدهصيي   عيين اال تييراص )ي( ىلييت المج ييل فييي دورتيي  الحادييية وازربعييين بعييد المائيية 
يعتبر مسرلة مين اختصياص  ومقررات  اإلجرائية المتص ة ب  ممال مج ل بجدوأل ازعماأل المؤ ت يتع   اال تراص  ىذ

الهوائيد الداجمية عين المدا  ية فيي لجدية ادة  يدما  با تراحات يا لتعتييد المج ل بعيد . وع وع ع ت ذلك، ستمضي ازم
البرديييياما والميلادييييية واإلدارع وت ييييجيع التبييييادأل المبميييير لييييورا  ع ييييت الدحييييو المبييييين فييييي الم حيييي  الييييوارد فييييي الوثيقيييية 

 بالدسبة ىلت االجتماعات القادمة لهج لع الرئاسية. 39م140ت د
 

 من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية 5المقترحة بموجب المادة مذكرة إيضاحية للبنود 
 
فيي  ي ر ميادون الثياديم يعد المج ل جدوأل ازعماأل المؤ يت لميأل دورع عاديية مين دورات جمعيية الصيحة  -6

عيين جييدوأل يعميياأل  وي ييمأل هييذا الجييدوأل بدييدا   بعييد دراسيية المقترحييات المقدميية ميين المييدير العيياديديياير ميين مييأل سييدة 
ووفقيييا   4هييا.ادعقاد ب ييرن جيييدوأل ازعميياأل المؤ ييت لجمعيييية الصييحة وتيياري  اليييدورع التالييية ل مج ييل ومميييان المج ييل
فيييي جييدوأل ازعمييياأل مييين الدتيياد اليييداخ ي لجمعييية الصيييحة العالمييية، ال ُيهيييرض يل  يييد ع يييت ىدراج بدييود  5 ل مييادع

مدتمة فيي مدتومية ازميد المتحيدع تسبة ويل تقترح ا الدوأل ازعضا  والدوأل ازعضا  المد المؤ ت لجمعية الصحة
التيي  يد ىجرا  الم اورات التم يديية بعد  ازمد المتحدع. وُتدرج بدود تقترح ا دخ ت مع ا المدتمة في ع  ات فع ية

 الج يات الميذمورعودتيجية ليذلك، فيأن يل بديد تقتيرص هيذ  . بين المدير العاد وازميين العياد لهميد المتحيدع اب رد ت لد 
الدتير عين ميدى تع قي  بعميأل المدتمية يو  صير راج  في جدوأل ازعماأل المؤ ت لجمعية الصحة ُييدرج ت قائييا ، بىد

 تو يت  يو يل معايير يخرى يممن تطبيق ا من حيث المبدي. حسن
 
س سية ودتيرا  ىليت الهوائيد الدا يئة عين بحيث المج يل المسيب  ل بديود، يمثير  جداوأل ازعمياألوتعليلا  لجعأل  -7

البدييود المبا يير فييي جييدوأل ازعميياأل  دراجاال تراحييات إلا ييتراط ين تمييون  ييد تر ييب جمعييية الصييحة فييي الدتيير فييي 
ع يت دحيو مماثيأل  مصحوبة بمذمرع ىيضياحيةجمعية  من الدتاد الداخ ي ل 5المادع المؤ ت لجمعية الصحة بموجب 

ضيييافة ىلييت عديييوان البديييد المقتييرص تتضيييمن الميييذمرع  عييداد جيييدوأل ازعمييياأل المؤ ييت ل مج يييل.إلإلجييرا  المسيييتخدد ل وا 
اإليضيياحية مع ومييات عيين مبييررات البدييد المقتييرص ودطا يي  وع  تيي  ببدييود مماث يية مدرجيية فييي مسييودع جييدوأل ازعميياأل 

ة بأحيييدى لليييات المدتمييية الرسيييمية وين المؤ يييت لجمعيييية الصيييحة ىن ُوجيييدت. ويجيييب ين تقيييد د الميييذمرات اإليضييياحي
                                                         

 .13و 12، الم ح ، الهقرتان 39م140د ت ةالوثيقادتر    1
 .16و 14 ، الم ح ، الهقرتان39م140د ت ةالوثيقادتر    2
 .23و 22 ، الم ح ، الهقرتان39م140د ت ةالوثيقادتر    3
 من الدتاد الداخ ي لجمعية الصحة العالمية. 4)و( من دستور مدتمة الصحة العالمية والمادع 28ادتر المادع    4
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فييي موعيد ي صيا  يربعية يسييابيع  بيأل اسيت  أل دورع المج يل التييي يدبليي ين يع يد خ ل يا جييدوأل يت قاهيا الميدير العياد 
م مية بليية  500ازعماأل المؤ ت لجمعيية الصيحة. وفضي   عين ذليك، ال يدبليي ين يتجياول عيدد م ميات الميذمرات 

 ل لات الرسمية ازخرى وتوليع ا في الو ت المداسب.تيسير ترجمت ا ىلت جميع ا
 
ويدبلي ين تس د الميذمرات اإليضياحية التيي تصيحب اال تراحيات إلدراج بديود ىضيافية فيي جيدوأل ازعمياأل  -8

 4في تعليل دور المج ل في الوفا  بمسؤوليت  عين ىعيداد جيدوأل ازعمياأل المؤ يت لجمعيية الصيحة بموجيب الميادع 
لجمعية الصيحة العالميية. و يد تر يب جمعيية الصيحة فيي الدتير فيي طيريقتين محتم تيين لتعلييل  من الدتاد الداخ ي

 دور المج ل.
 
وفي ىطار الخيار ازوأل تدعد المذمرع اإليضاحية تقييد المج ل مي يقرر ما ىذا مان يدبليي ىدراج يل بديد  -9

لجمعية الصيحة يو ىرجيا  ىدراجي  فيي هيذا الجيدوأل في جدوأل ازعماأل المؤ ت  6تقترح  الج ات المذمورع في الهقرع 
 12يو استبعاد  مد ، دون ين يخأل ذلك بأدراج بدود تممي ية في جدوأل يعماأل جمعية الصحة بموجب يحماد الميادع 

 من الدتاد الداخ ي لجمعية الصحة العالمية.
 

بأرجيا  يل بديد مقتيرص ع يت وفي ىطار الخيار الثيادي تيدعد الميذمرع اإليضياحية تقيييد المج يل ميي يوصيي  -10
هييذا الدحييو ىلييت جمعييية الصييحة المقب يية ىذا ريى ين ذلييك اإلجييرا  مداسييب. وفييي ىطييار هييذا الخيييار الثييادي يواصييأل 
المج ل ىدراج يل بدد مقترص ع ت هذا الدحو في جدوأل ازعماأل المؤ يت لجمعيية الصيحة. وميع ذليك، تدتير ال جدية 

)ج( ميين الدتيياد الييداخ ي لجمعييية 31المج ييل بأرجييا  البدييد وفقييا  ل مييادع العاميية التابعيية لجمعييية الصييحة فييي توصييية 
 الصحة العالمية.

 
 ويحيد الخيار ازوأل حيدا  جوهريا  يمبر عن الوضع الراهن مقاردة بالخيار الثادي. -11
 

 5ع وفي حاأل  بيوأل اال تيراص اليداعي ىليت اعتمياد ا يتراط الميذمرع اإليضياحية، فمين الضيرورل تعيديأل المياد -12
ميين الدتيياد الييداخ ي لجمعييية الصييحة العالمييية بدييا  ع ييت ذلييك. ويتضييمن الم حيي  الييوارد فييي هييذا التقرييير التعييدي ت 

 .10و 9المقترحة التي تجسد الخيارين المبيدين في الهقرتين 
 
 

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
 م روع المقرر اإلجرائي التالي:والدتر في ىلت اإلحاطة ع ما  بالتقرير  عمدعو  جمعية الصحة -13
 

المقييرر  ىصيي ص تصييري  ال ييؤون: متابعييةجمعييية الصييحة العالمييية السييبعون، بعييد الدتيير فييي التقرييير عيين  
 تقرر ما ي ي: 1،(2016( )8)69ج ص عاإلجرائي 

 
ميين الدتيياد الييداخ ي لجمعييية الصييحة العالمييية ع ييت  5ين تعتمييد التعييدي ت المدخ يية ع ييت المييادع  (1)

ميين  119، عمي   بالميادع 51م70ضيمن الم حيي  اليوارد فيي الوثيقيية ج 2[2[م 1المبيين فييي الجيدوأل  الدحيو 
الدتيياد الييداخ ي لجمعييية الصييحة العالمييية، ع ييت ين تييدخأل حيييل التدهيييذ اعتبييارا  ميين اختتيياد دورع الجمعييية 

 السبعين؛
 
قييرع الثالثيية مييين ين توصييي بييرال يتجيياول عييدد م ميييات المييذمرات اإليضيياحية الم ييار ىلي يييا فييي اله (2)

 م مة. 500من الدتاد الداخ ي لجمعية الصحة العالمية  5 المادع

                                                         
 .51م70جالوثيقة    1
 جمعية الصحة. الخيار الذل تختار حسب    2
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 الم ح 
 

 من النظام الداخلي 5التعديالت المقترح إدخالها على المادة 
 1لجمعية الصحة العالمية

 
 من التقرير 9المبين في الفقرة : الخيار األول على النحو 1الجدول 

 
مننن النظننام الننداخلي لجمعيننة  5النننص الحننالي للمننادة 

 الصحة العالمية
مننن النظننام الننداخلي  5النننص المعنندل المقتننرح للمننادة 

 لجمعية الصحة العالمية
 

 5المادع 
 

يييييدرج المج ييييل، بييييين مييييا يدرجيييي ، فييييي جييييدوأل ازعميييياأل 
 الصحة:المؤ ت لمأل دورع عادية من دورات جمعية 

التقريييييييير السيييييييدول ل ميييييييدير العييييييياد عييييييين يعمييييييياأل  )ي(
 المدتمة؛

جميع البدود التيي يميرت جمعيية الصيحة فيي دورع  )ب(
 سابقة بأدراج ا؛

يييييية بدييييود تتع يييي  بميلادييييية الهتييييرع المالييييية التالييييية  )ج(
 وبالتقارير الخاصة بحسابات السدة يو الهترع السابقة؛

عضيييييو  يل بديييييد تقتيييييرص ىدراجييييي  دولييييية عضيييييو يو )د(
 مدتسب؛

يل بديييييييد تقترحييييييي  ازميييييييد المتحيييييييدع بعيييييييد ىجيييييييرا   )ه(
الم ييياورات التم يديييية ال لمييية ب يييرد  بيييين الميييدير العييياد 

 وازمين العاد لهمد المتحدع؛
يل بديييد تقترحييي  ييييية مدتمييية يخيييرى فيييي مدتومييية  )و(

 ازمد المتحدع دخ ت مع ا المدتمة في ع  ات فع ية.
 

 
 5المادع 

 
ا يدرجيييي ، فييييي جييييدوأل ازعميييياأل يييييدرج المج ييييل، بييييين ميييي

 المؤ ت لمأل دورع عادية من دورات جمعية الصحة:
التقريييييييير السيييييييدول ل ميييييييدير العييييييياد عييييييين يعمييييييياأل  )ي(

 المدتمة؛
جميع البدود التيي يميرت جمعيية الصيحة فيي دورع  )ب(

 سابقة بأدراج ا؛
يييييية بدييييود تتع يييي  بميلادييييية الهتييييرع المالييييية التالييييية  )ج(

 ؛.بحسابات السدة يو الهترع السابقةوبالتقارير الخاصة 
جدول األعمال وينظر المجلس في إدراج ما يلي في 

 المؤقت لكل دورة عادية من دورات جمعية الصحة:
 
يل بديييييد تقتيييييرص ىدراجييييي  دولييييية عضيييييو يو عضيييييو  (دأ)

 مدتسب؛
يل بديييييييد تقترحييييييي  ازميييييييد المتحيييييييدع بعيييييييد ىجيييييييرا   (هب)

الميييدير العييياد الم ييياورات التم يديييية ال لمييية ب يييرد  بيييين 
 وازمين العاد لهمد المتحدع؛

يل بديييد تقترحييي  ييييية مدتمييية يخيييرى فيييي مدتومييية  (وج)
 ازمد المتحدع دخ ت مع ا المدتمة في ع  ات فع ية.

ويكون أي اقتراح إلدراج أي بنند بموجنب الفقنرة اليانينة 
مننن هننذم المننادة فنني جنندول األعمننال المؤقننت مصننحوبا  

المدير العنام فني موعند أقصنام بمذكرة إيضاحية يتلقاها 
أربعة أسابيع قبنل اسنتهالل دورة المجلنس التني ينب ني 
 أن يَعد خاللها جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة.

 
 

                                                         
 .بالخط العريضيبي ن الدص المحذو  بوضع خط ع ي  بيدما يبي ن الدص المضا     1
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 من التقرير 10: الخيار الياني على النحو المبين في الفقرة 2الجدول 
 

مننن النظننام الننداخلي لجمعيننة  5النننص الحننالي للمننادة 
 الصحة العالمية

مننن النظننام الننداخلي  5المعنندل المقتننرح للمننادة  النننص
 لجمعية الصحة العالمية

 
 5المادع 

 
يييييدرج المج ييييل، بييييين مييييا يدرجيييي ، فييييي جييييدوأل ازعميييياأل 

 المؤ ت لمأل دورع عادية من دورات جمعية الصحة:
التقريييييييير السيييييييدول ل ميييييييدير العييييييياد عييييييين يعمييييييياأل  )ي(

 المدتمة؛
دورع جميع البدود التيي يميرت جمعيية الصيحة فيي  )ب(

 سابقة بأدراج ا؛
يييييية بدييييود تتع يييي  بميلادييييية الهتييييرع المالييييية التالييييية  )ج(

 وبالتقارير الخاصة بحسابات السدة يو الهترع السابقة؛
يل بديييييد تقتيييييرص ىدراجييييي  دولييييية عضيييييو يو عضيييييو  )د(

 مدتسب؛
يل بديييييييد تقترحييييييي  ازميييييييد المتحيييييييدع بعيييييييد ىجيييييييرا   )ه(

العييياد  الم ييياورات التم يديييية ال لمييية ب يييرد  بيييين الميييدير
 وازمين العاد لهمد المتحدع؛

يل بديييد تقترحييي  ييييية مدتمييية يخيييرى فيييي مدتومييية  )و(
 ازمد المتحدع دخ ت مع ا المدتمة في ع  ات فع ية.

 

 
 5المادع 
 

يييييدرج المج ييييل، بييييين مييييا يدرجيييي ، فييييي جييييدوأل ازعميييياأل 
 المؤ ت لمأل دورع عادية من دورات جمعية الصحة:

العييييييياد عييييييين يعمييييييياأل التقريييييييير السيييييييدول ل ميييييييدير  )ي(
 المدتمة؛

جميع البدود التيي يميرت جمعيية الصيحة فيي دورع  )ب(
 سابقة بأدراج ا؛

يييييية بدييييود تتع يييي  بميلادييييية الهتييييرع المالييييية التالييييية  )ج(
 ؛وبالتقارير الخاصة بحسابات السدة يو الهترع السابقة

يل بديييييد تقتيييييرص ىدراجييييي  دولييييية عضيييييو يو عضيييييو  )د(
 مدتسب؛

ميييييييد المتحيييييييدع بعيييييييد ىجيييييييرا  يل بديييييييد تقترحييييييي  از )ه(
الم ييياورات التم يديييية ال لمييية ب يييرد  بيييين الميييدير العييياد 

 وازمين العاد لهمد المتحدع؛
يل بديييد تقترحييي  ييييية مدتمييية يخيييرى فيييي مدتومييية  )و(

 ازمد المتحدع دخ ت مع ا المدتمة في ع  ات فع ية.
وقنند يوصنني المجلننس بأرجنناء أي بننند مقتننرح بموجننب 

إلننننى جمعيننننة الصننننحة أعننننالم و)و( ه( الفقننننرات )د( و)
 المقبلة إذا رأى أن ذلك اإلجراء مناسب.

 
ويكننون أي اقتننراح إلدراج أي بننند بموجننب الفقننرات )د( 

في جدول األعمال المؤقنت مصنحوبا   أعالمو)و( ه( و)
بمذكرة إيضاحية يتلقاها المدير العنام فني موعند أقصنام 
أربعة أسابيع قبنل اسنتهالل دورة المجلنس التني ينب ني 
  أن يَعد خاللها جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة.

 
 

=     =     = 


