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 اإلجرائـــــي المقـــــرر فـــــي الـــــواردة )٣و( )٢و( )١( الطلبـــــات علـــــى األمانـــــة ردّ  :١ الفـــــرع
  )١٥(١٣٢ت  م
  

  والتدريب القدرات بناء
  
 دلــيالً  األمانــة أعــدت الجــدد مكتبــه وأعضــاء الجــدد المجلــس ألعضــاء والتــدريب القــدرات بنــاء تحســين بغيــة  -٣

 ألعضـــاء اإلنترنـــت شــبكة علـــى منّصــة علـــى وُأتـــيح المجلــس أعضـــاء جميــع علـــى توزيعـــه جــرى التنفيـــذي للمجلــس
 إحاطـة دورات أيضـاً  األمانـة تعقـد وسـوف جنيـف. فـي المتحـدة األمـم مكتـب إلـى الدائمة والبعثات التنفيذي المجلس
 إحاطـة جلسـات سـتوفِّر كمـا ،التنفيـذي المجلـس دورات انعقـاد مواعيـد مـن قريبة مواعيد في الجدد المجلس ألعضاء
 الثــاني/ تشــرين فــي ذلــك، إلــى وٕاضــافة الدائمــة. البعثــات إلــى مجــدداً  ينضــمون الــذين الصــحيين للملحقــين منتظمــة
 فيهـا شـارك دراسـية حلقـة القطريـة المنظمـة مكاتـب لرؤسـاء السـابع العـالمي االجتمـاع خـالل ُعقدت ،٢٠١٣ نوفمبر

 بفاعليــة للمشــاركة الوفــود إلعــداد معياريــة تشــغيل إجــراءات فيهــا وُوضــعت الثالثــة، المنظمــة مســتويات مــن موظفــون
  .الرئاسية األجهزة اجتماعات في
  

  المطلوب اإلجراء
  

  لتحسين بناء القدرات والتدريب لألعضاء الجدد. اإلضافيةالمشورة بشأن الطرق  إسداءالمطلوب من المجلس 
  

  الرئاسية األجهزة الجتماعات اإللكترونية اإلتاحة
  
 اإلنترنـت شـبكة على المباشرة اإلذاعة خالل من الرئاسية األجهزة الجتماعات اإللكترونية اإلتاحة تحّسنت  -٤

 اجتمــاع خــالل بــدأت والتــي التســجيل، علــى بنــاء التنفيــذي للمجلــس التابعــة واإلدارة والميزانيــة البرنــامج لجنــة لــدورات
 لــدورات اإلنترنــت شــبكة علــى المباشــرة باإلذاعــة األخــذ األمانــة وتقتــرح .٢٠١٣ مــايو أيــار/ فــي عشــر الثــامن اللجنــة
 الشبكي الموقع في وصلة طريق عن اإلنترنت مستخدمي لجميع تُتاح بحيث المستقبل في التنفيذي والمجلس اللجنة

 لدورات جنيف في األمم قصر من اإلنترنت شبكة على المباشرة اإلذاعة إمكانية أيضاً  األمانة وتستكشف للمنظمة.
  "أ" و"ب". اللجنتين ودورات الصحة جمعية

  
  المطلوب اإلجراء

  
 اإلضـافيةالمشـورة بشـأن الطـرق  إسـداءأو  /و ٤المطلوب من المجلس الموافقة على اقتراح األمانة الوارد في الفقرة 

  .األجهزة الرئاسيةالجتماعات  اإللكترونيةلزيادة اإلتاحة 
  

  بذكاء" األوراق "استخدام الورقية/اجتماعات الوثائق من األدني الحدّ  استخدام
  
 منــذ اتُّخــذت وقــد األدنــي. الحــدّ  إلــى الورقيــة للوثــائق المنظمــة اســتخدام لتقليــل جهــود ســنوات عــّدة منــذ تُبــذل  -٥

  التالية: التدابير ٢٠٠٥ عام
  

  ًللغابات المستدامة اإلدارة بشهادة الممهورة الورقية المنتجات إلى التحّول ،٢٠٠٥ عام من اعتبارا 
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 المرونـة أتاحـت التـي الرقميـة الطباعـة إلـى األوفسـت طباعـة تكنولوجيـا مـن االرتقـاء ،٢٠٠٧ عام في 
 أفضل نحو على الفعلية االحتياجات مع تتناسب بكميات بالطباعة وسمحت الطباعة شؤون إدارة في

  ًللقــــرارات النهائيــــة الصــــيغ مــــن ورقيــــة ُنســــخ توزيــــع ممارســــة عــــن التوقــــف ،٢٠١١ عــــام مــــن اعتبــــارا 
  الصحة وجمعية التنفيذي المجلس عن الصادرة اإلجرائية والمقررات

  ًبـدالً  ونشـرها االجتماعـات فـي المشـاركين قـوائم طباعـة ممارسـة عـن التوقف ،٢٠١٢ عام من اعتبارا 
 للمنظمة اإللكتروني الموقع على ذلك من

  ًاألعضــاء الــدول علــى الوثــائق مــن ورقيــة ُنســخ توزيــع ممارســة عــن التوقــف ،٢٠١٣ عــام مــن اعتبــارا 
  الصحة وجمعية التنفيذي المجلس دورات قبل

  ًالمجلـس لـدورات المؤقتة الموجزة للمحاضر اإللكتروني التوزيع بعملية األخذ ،٢٠١٣ عام من اعتبارا 
 مــن بــدالً  المؤقتــة، الحرفيــة للمحاضــر وكــذلك ،الصــحة لجمعيــة التــابعتين "أ" و"ب" واللجنتــين التنفيــذي
  األعضاء الدول على المؤقتة المحاضر من ورقية ُنسخ توزيع

 خالل: من الوثائق من اإللكترونية النسخ إتاحة تيسير  

 أســرع بوصــلة يســمح بمــا للمنظمــة، الرئيســي المقــر فــي الالســلكية االتصــاالت تكنولوجيــا تحســين  -
   باإلنترنت أكبر بدرجة وموثوقة

   الرئاسية األجهزة دورات من دورة وثائق جميع يضم وحيد ملف لتنزيل جديدة وسيلة  -

 ،الصحة وجمعية المجلس دورات خالل التلفزيون شاشات على السريعة" "االستجابة رموز توفير  -
  االجتماعات وثائق إلى بسرعة بالوصول محمولة أجهزة يستخدمون الذين للمشاركين يسمح بما

 جديــدة وثيقــة تحميــل جــرى كلمــا المشــتركين إلبــالغ "للموقــع الــوافي الملخــص" مــن تلقــيم اســتخدام  -
  للمنظمة اإللكتروني الموقع على االجتماع وثائق من

 األمـم مكتـب إلـى الدائمـة البعثات أجل من الرئاسيين للجهازين التابع SharePoint موقع إطالق  -
 عــن متنوعــة رســمية وغيــر رســمية وثــائق إلــى بســرعة الوصــول يتــيح الــذي جنيــف، فــي المتحــدة
 المقترحـــة القـــرارات مشـــاريع مـــن أوليـــة نســـخ ذلـــك فـــي بمـــا ،الصـــحة وجمعيـــة التنفيـــذي المجلـــس
    المؤقتة. الرقمية الحرفية المحاضر إلى تؤدي ووصلة

  
 التكلفـــة فـــي وفـــورات تحققـــت فقـــد بـــاطراد، ازدادا وطولهـــا االجتماعـــات وثـــائق عـــدد أن مـــن الـــرغم وعلـــى  -٦

 ُطبعــت ،٢٠٠٦ عــام ففــي األدنــي. الحــدّ  إلــى الورقيــة الوثــائق اســتخدام لتقليــل األمانــة اتخــذتها التــي التــدابير بفضــل
 دوالرات ٤٠١ ٩٠٧ بلغــت بتكلفــة والخمســين التاســعة العالميــة الصــحة جمعيــة أجــل مــن صــفحة مليــون ٦,٧ نحــو

 عـــام فـــي والســـتين السادســـة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة أجـــل مـــن ُطبعـــت صـــفحة مليـــون ٤,٢ بنحـــو مقارنـــةً  أمريكيـــة،
 تقليـل لمواصـلة المبذولـة المتزايـدة الجهـود إلـى وبـالنظر ).١ (الشكل أمريكياً  دوالراً  ٢٥٣ ٦٢١ بلغت بتكلفة ٢٠١٣
    انخفاضها. التكاليف تواصل أن المتوقع من المطبوعة، الوثائق كمية
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  ١ الشكل
  

  ٢٠١٣-٢٠٠٦ ،الصحة جمعية وثائق وتكلفة حجم
  

  

    
  

 علــى ظلــت ٢٠٠٦ عــام فــي المّتبعــة الطباعــة ممارســات أن لــو االجتماعــات، وثــائق حجــم فــي الزيــادة إلــى وبــالنظر
 مبلغــاً  بلغــت قــد ٢٠١٣ عــام فــي والســتين السادســة العالميــة الصــحة لجمعيــة الطباعــة تكــاليف لكانــت عليــه، هــي مــا

  ).٢ (الشكل اً أمريكي اً دوالر  ٧٢٣ ٤٦٥ قدره تقديرياً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 إجمالي عدد الصفحات المطبوعة

 التكلفة بالدوالرات األمريكية



   EB134/6    ١٣٤/٦ت م

5 

  ٢ الشكل
  

  ٢٠١٣-٢٠٠٦ ،الصحة جمعية لوثائق والمتوقعة الحقيقية التكلفة
  

  

  
  
  
 ٢٠١٢ عـام فـي ورقـي شـكل فـي لهـا والتاليـة للـدورات السـابقة الوثـائق توزيـع ممارسة عن التوقف أّدى وقد  -٧
  ).١ (الجدول أيضاً  التكلفة في وفورات تحقيق إلى
  

  ١ الجدول
  

  األمريكية) (بالدوالرات بالبريد الوثائق إرسال تكاليف
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  
  ٢ ٦٠٠  ١٢ ٦٠٠  ٢٠ ٦٠٠  ١١ ٤٠٠  ٢٧ ٦٠٠  المجلس التنفيذي
  ١ ٠٠٠  ١٦ ٩٠٠  ٢٠ ٥٠٠  ٢٥ ٢٠٠  ٣٥ ٥٠٠  جمعية الصحة

  
 منظومــة لمؤسســات الرئاســية األجهــزة أمانــات علــى اســتبياناً  األمانــة عممــت ،٢٠١٣ أغســطس آب/ وفــي  -٨

 اسـتخدام مـن الحـدّ  تـدابير أن إجاباتهـا بّينت وقد المجال. هذا في خبراتها من التعّلم أجل من األخرى المتحدة األمم
 أجـل مـن نفسـها المعنيـة األمانـات مـن مبـادرات عن أو الرئاسية األجهزة أصدرتها تكليفات عن إما نجمت قد الورق
 مثــل التــدابير، مــن متنوعــة مجموعــة المنظمــات ونفــذت البيئــة. وحمايــة الفّعاليــة وتحســين والهــدر التكــاليف مــن الحــدّ 
 وزيـــادة االجتماعـــات خـــالل الوثـــائق توزيـــع مـــن والحـــدّ  الرئاســـية األجهـــزة دورات قبـــل الوثـــائق بتوزيـــع المتعلقـــة تلـــك

 تكاليف في وفورات المنظمات حققت التدابير، لهذه ونتيجة واستخدامها. المعلومات تكنولوجيا أدوات في االستثمار

 التكلفة الحقيقية

 ٢٠٠٦التكلفة المتوقعة على أساس ممارسات الطباعة في عام 

 التكلفة الحقيقية والمتوقعة لوثائق جمعية الصحة
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 التـي نفسـها التـدابير مـن بالعديـد المنظمـة أمانـة اضطلعت وقد والورق. والبريد والمرافق اآلالت واستئجار الموظفين
   الملحق). (انظر األخرى المتحدة األمم منظومة مؤسسات ذكرتها

  
  أدناه. المبّينة التدابير اتخاذ األمانة تقترح المقبلة، للخطوات وبالنسبة  -٩
  

 تصــدر .الرئاســية األجهــزة لوثــائق اإللكترونيــة الصــفحات علــى للمــؤتمر التاليــة الورقــات نشــر  (أ)
 الوثـائق هـذه نشـر يسـمح وسـوف .الصـحة وجمعيـة المجلـس دورات خالل مؤتمر كورقات القرارات مشاريع
 إلــى أمــور، جملــة فــي ســيؤدي، مــا وهــو األولــى، للمــّرة إلكترونــي شــكل فــي بإتاحتهــا شــبكة اإلنترنــت علــى
  معهم. رسمية غير بصورة ومناقشتها الدورة في الحاضرين غير والزمالء الوفود بين تبادلها تيسير

 وصـالت اسـتخدام يسـمح سـوف االجتمـاع. لوثـائق إحالـة وصـالت تتضمن أعمال جداول إعداد  (ب)
 الصـحة جمعيـة جريـدة ذلـك في بما ويسر، بسرعة االجتماعات وثائق بإتاحة لألمانة الطريقة بهذه اإلحالة
  المناظرة. الدورة أيام من يوم كل تحديثهما يجري اللذان ،التنفيذي المجلس عمل وبرنامج

 .اإلنترنــت شــبكة علــى منّصــة علــى نشــرها أو األلكترونــي بالبريــد الرســمية المراســالت إرســال  (ج)
 والخطابـات الرئاسـية األجهـزة دورات إلى الدعوات مثل الرسمية، المراسالت إرسال الراهنة الممارسة تشمل
 وتقتـرح المراسـالت. هذه مثل لتلقي األعضاء الدول تحددها التي العناوين إلى الشفوية، والمذكرات الدورية
  ذلك. من بدالً  الكترونياً  الرسمية المراسالت تتلقى لكي عضو دولة لكل الخيار إتاحة األمانة

 وثــائق جميــع إلتاحــة تطبيــق وضــع إمكانيــة فــي األمانــة تنظــر المحمولــة. لألجهــزة تطبيــق وضــع  (د)
  المفيدة. المعلومات من ذلك وغير االجتماعات وترتيبات الزمنية الجداول أحدث وكذلك االجتماعات،

  
  المطلوب اإلجراء

  
  المشورة بشأن مزيد من الخطوات للحد من استخدام الوثائق الورقية. إسداءالمطلوب من المجلس 

  
  )١٥(١٣٢ت م اإلجرائي المقرر في الواردين )٥و( )٤( الطلبين على األمانة ردّ   :٢ الفرع

  
 مـن عـدد فـي المائـة بعـد والثالثـين والثالثـة المائـة بعـد والثالثـين الثانيـة دورتيـه فـي ،التنفيـذي المجلـس نظر  -١٠

 والوثيقـــــة ٣ إضـــــافة ١٣٢/٥ت م الوثيقـــــة فـــــي يـــــرد حســـــبما الرئاســـــية األجهـــــزة عمـــــل بتبســـــيط المتصـــــلة المســـــائل
 فــي المجلــس، نــاقش حيــث ،الرئاســية األجهــزة عمــل أســلوب المســائل هــذه شــملت وقــد التــوالي. علــى ،١٣٣/٣ ت  م

 المجلـس) مكتـب أعضـاء قبـل مـن المستخدمة المعايير تعديل ذلك في بما( األعمال جدول بنود تنظيم أمور، جملة
 هـذا وفـي التقـارير. تقـديم متطلبـات وٕاصـالح المجلـس وثـائق إرسـال فـي والتـأخر القـرارات مشـاريع تقـديم في والتأخر
 مـــن أنـــه لضـــمان، دراســـة إعـــداد )،١٥(١٣٢ت م اإلجرائـــي المقـــرر فـــي العـــام، المـــدير مـــن المجلـــس طلـــب الصـــدد،
 والـواردة الرئاسـيين، للجهـازين الداخليين النظامين على إدخالها المقترح التعديالت تتسق والعملي، القانوني المنظور

 دورتـه فـي التنفيـذي المجلـس إلـى تقريـر وتقـديم الحـاليين، الداخليين النظامين مع ،٣ إضافة ١٣٢/٥ت م الوثيقة في
 هـذه أساس على القبيل هذا من أخرى اقتراحات وتقديم ،٢٠١٤ يناير /الثاني كانون في المائة بعد والثالثين الرابعة
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 عمـل تحسـين أجـل مـن ١المائـة، بعـد والثالثـين الثانيـة دورتـه فـي التنفيـذي المجلـس عقـدها التـي والمناقشات الدراسة
   الرئاسيين. الجهازين

  
 النحـو علـى مـنظَّم وهـو الدورة؛ تلك خالل جرى الذي النقاش مراعاة مع الطلب، لذلك الفرع هذا ويستجيب  -١١

  التالي:
  

 األعمال جدول بنود عدد تنظيم :األول الجزء   

 التنفيـــذي المجلـــس أعمـــال بجـــدوليّ  خاصـــة منقحـــة عمليـــة بشـــأن األمانـــة اقتـــراح أ: األول الجـــزء
   الصحة وجمعية

 القرارات مشاريع تقديم في التأخر من الحدّ  :الثاني الجزء 

 المجلس وثائق إرسال في التأخر من الحدّ  :الثالث الجزء 

 التقارير تقديم متطلبات إصالح :الرابع الجزء  
  

  األعمال جدول بنود عدد تنظيم  :األول الجزء
  

 أنـه علـى مـؤخرًا، ُعقـدت التـي الرئاسـيين الجهـازين دورات فـي جـرت التـي المناقشـات خـالل التركيـز، جرى  -١٢
 شـاملةً  نظـرةً  السـواء علـى الصـحة وجمعيـة المجلـس فـي والقـرارات األعمال جدول بنود عدد تنظيم إلى النظر ينبغي
 الصـحة منظمـة فـي السياسـات لصـنع ومجديـة فّعالـة عمليـة وتعزيـز الرئاسـيين للجهـازين التكميلية األدوار ضوء في

  كمنظمة. العالمية
  

   التنفيذي المجلس أعمال جدول لوضع الحالي النظام  :ألف
  

 المجلـس أعمـال جـدول عـدادإل الحاليـة الخطـوات تلخـيص ُيمكـن ٢،التنفيـذي للمجلـس الداخلي للنظام طبقاً   -١٣
  التالي. النحو على التنفيذي

  
 لـدورة المؤقـت األعمـال جـدول العـام المـدير يضـع ،مـايو أيـار/ فـي الصـحة جمعيـة دورة عقـب :١ الخطوة
 بنـــود مـــن األعمـــال جـــدول ويتكـــون التاليـــة. الســـنة مـــن ينـــاير الثـــاني/ كـــانون فـــي عقـــدها المقـــرر المجلـــس
 بهـــا يقضـــي دائمـــة بنـــود وكـــذلك ،الصـــحة جمعيـــة أو التنفيـــذي للمجلـــس قـــرارات بموجـــب إدراجهـــا مطلـــوب
  التنفيذي. للمجلس الداخلي النظام من ٩ المادة بموجب أو ،العالمية الصحة منظمة دستور

  
 إدراج اقتـراح إلـى حينئذ ُتدعى التي ،األعضاء الدول على المؤقت األعمال جدول مسّودة توزَّع :٢الخطوة
 النظـام مـن ٩ للمادة وفقاً  تفسيرية"، "مذكرة النحو هذا على بند أي تقديم يصحب أن ويتعّين إضافية. بنود

                                                           
في دورته الثانية والثالثين بعد المائة، الجلسة الخامسـة، مناقشـة عمـل األجهـزة  للمجلس التنفيذيانظر المحضر الموجز    ١

في دورته الثالثة والثالثين بعد المائة، الجلسة الثانيـة، بشـأن تصـريف الشـؤون:  للمجلس التنفيذي الرئاسية، والمحضر الموجز
 أو استبعادها منه أو تأجيلها.  للمجلس التنفيذيالمؤقت  جدول األعمالالبنود في  إدراجخيارات لمعايير 

 .٢٠٠٩؛ منظمة الصحة العالميةالوثائق األساسية، الطبعة السابعة واألربعون، جنيف:    ٢
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 المؤقــت األعمــال جــدول مســّودة توزيــع عنــد البنــود هــذه مثــل تقــديم مهلــة وتبــدأ .التنفيــذي للمجلــس الــداخلي
  أشهر. ثالثة مدتها فترة بعد عمومًا، وتنتهي، للمجلس

 أعضـاء يجتمـع ،سـبتمبر أيلـول/ أوائـل فـي عـادة وذلـك ،اإلضـافية البنـود تقديم مهلة انتهاء عند :٣الخطوة
 أو تأجيلها أو بإدراجها والتوصية القبيل هذا من اإلضافية البنود جميع في النظر أجل من المجلس مكتب

 مـن ٨ المـادة بموجـب البنـود هـذه مثـل فـي للنظـر بالنسـبة المجلـس مكتـب أعضاء دور ويتحدد استبعادها.
 فــي المجلــس وضــعها التــي المعــايير ضــوء فــي فيهــا النظــر يجــري كمــا ،التنفيــذي للمجلــس الــداخلي النظــام
 جمعيـــة وضـــعتها التـــي المعـــايير وكـــذلك ٢٠٠٧،١ مـــايو أيـــار/ فـــي المائـــة، بعـــد والعشـــرين الحاديـــة دورتـــه
 األعمـال جدول في النظر هذا نتيجة وتتمثل ٢٠١٢.٢ مايو أيار/ في والستون، الخامسة العالمية الصحة
  االستبعاد. أو التأجيل لتوصيات تفسير مع جنب إلى جنباً  يوزَّع الذي للمجلس، المؤقت

 الطــابع ذات المــواد إدراج بشــأن أخــرى فتــرة تبــدأ للمجلــس، المؤقــت األعمــال جــدول توزيــع بعــد :٤ الخطــوة
 وفقـــاً  داعـــم"، "بيـــان بواســـطة البنـــود هـــذه تبريـــر ويتعـــّين للمجلـــس. التكميلـــي األعمـــال جـــدول فـــي العاجـــل
 بيـد عاجـل". "طـابع ذات إضـافية بنـود باقتراح تسمح التي التنفيذي للمجلس الداخلي النظام من ١٠ للمادة
 يـوم البنـود هـذه مثـل تقـديم مهلـة وتنتهـي "عـاجًال". مـا بنـد كـان إذا مـا لتحديـد تفصيلية معايير توجد ال أنه

   المجلس. افتتاح

 المؤقـــت األعمـــال جـــدول فـــي الســـواء علـــى المجلـــس ينظـــر المجلـــس، افتتـــاح يـــوم صـــباح فـــي :٥ الخطـــوة
فـــة معـــايير هنـــاك وليســـت برمتهـــا. وجـــدت، إن ،األعمـــال جـــدول فـــي التكميليـــة والبنـــود للمجلـــس  لنظـــر معرَّ
 مــن يعدلــه أو منــه يحــذف أو األعمــال جــدول إلــى يضــيف أن للمجلــس ويجــوز المرحلــة. هــذه فــي المجلــس

   واعتماده. للمجلس النهائي األعمال جدول وضع أجل
  

  هي: المجلس أعمال جدولب يتعلق فيما الرئيسية المصطلحات فإن القول، وخالصة
  

  للمجلس المؤقت األعمال جدول مسّودة -

  للمجلس المؤقت األعمال جدول -

  للمجلس التكميلي األعمال جدول -
  
   الصحة جمعية أعمال جدول لوضع الحالي النظام  :باء
  

 جمعيــة أعمــال جــدول عــدادإل الحاليــة الخطــوات تلخــيص ُيمكــن ٣،الصــحة لجمعيــة الــداخلي للنظــام طبقــاً   -١٤
  التالي. النحو على الصحة

  
ــم األقــل، علــى أســابيع بســتة ينــاير الثــاني/ كــانون فــي التنفيــذي المجلــس دورة قبــل: ١ الخطــوة  المــدير ُيعمِّ
  المجلس. فيها ينظر لكي التنفيذي للمجلس كوثيقة الصحة لجمعية مؤقت أعمال جدول مسّودة العام

                                                           
 .١ق١٢١م تانظر القرار    ١
 ).٩(٦٥ج ص ع اإلجرائيانظر المقرر    ٢
 .٢٠٠٩؛ منظمة الصحة العالميةالوثائق األساسية، الطبعة السابعة واألربعون، جنيف:    ٣
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 عكـس وعلـى إلدراجهـا. إضـافية بنـوداً  خطيـاً  العـام المـدير إلـى تُقـدم أن األعضـاء للدول يجوز :٢ الخطوة
 البنـــود لهـــذه بالنســـبة تفســـيرية مـــذكرة تقـــديم يتعـــّين ال المجلـــس، أعمـــال جـــدول وضـــع فـــي المّتبـــع اإلجـــراء
  .اإلضافية

 األعمــال جــدول مســّودة فــي ُيــدرج أن ،ينــاير الثــاني/ كــانون فــي دورتــه خــالل للمجلــس، يجــوز :٣ الخطــوة
 لجمعيـة المؤقـت األعمـال جـدول المجلـس يعتمـد ثـم ومـن نفسـها. الدورة خالل ُأثيرت إضافية بنوداً  المؤقت
  .الصحة

 بنـود إدراج القتـراح مهلـة تبـدأ ،الصـحة لجمعيـة المؤقـت األعمـال جـدول المجلس اعتماد عقب :٤ الخطوة
 أعمـال جـدول وضـع فـي المّتبـع اإلجراء عكس وعلى .الصحة لجمعية التكميلي األعمال جدول في جديدة

  .اإلضافية البنود لهذه بالنسبة تفسيرية" "مذكرة تقديم يتعّين ال المجلس،

 لجمعية المؤقت األعمال جدول في العامة اللجنة تنظر ،الصحة جمعية افتتاح يوم صباح في :٥ الخطوة
 أعمـال جـدول وُتِعـد وجـدت) إن العاجلة، البنود (وكذلك الصحة لجمعية التكميلي األعمال جدولو  الصحة
  .الصحة جمعية تعتمده لكي به موصى

  
  هي: الصحة جمعية أعمال جدولب يتعلق فيما الرئيسية المصطلحات فإن القول، وخالصة

  
   الصحة لجمعية المؤقت األعمال جدول مسّودة -  

   الصحة لجمعية المؤقت األعمال جدول -  

   الصحة لجمعية التكميلي األعمال جدول -  
  

  للعملية. إضافياً  توضيحاً  ٣ الشكل ويوّفر سنوية، دورة في أعاله المذكورة الخطوات وتُتخذ  -١٥
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  التنفيذي المجلس أعمال بجدول الخاصة العملية تنقيح  :جيم
  

 المائـة بعـد والثالثـين والثالثـة المائـة بعـد والثالثـين الثانيـة المجلـس دورتـيّ  فـي جـرت التي المناقشات رّكزت  -١٦
 مـن المسـتخدمة المعـايير تعـديل )٣ (الخطـوة منفصـلتين: خطـوتين علـى المجلـس أعمـال جـدول وضـع عملية بشأن
   .إضافية بنود إدراج القتراحات التفسيرية المذكرة )٢ و(الخطوة المجلس، مكتب أعضاء قبل
  

   األعمال جدول وضع معايير تعديل  
  

ــت المعــايير، تعــديل ،٣ بــالخطوة يتعلــق فيمــا  -١٧  زاد التــي ،األعمــال جــدول بنــود فــي الزيــادة علــى االهتمــام زركَّ
 المائـة. بعـد والثالثـين الثانيـة دورتـه خـالل ٥٧ إلـى المائـة بعـد والعشـرين الثانية المجلس دورة خالل ٤٠ من عددها
 مــن للــدورة الســابقة الوثــائق عــدد زاد حيــث للمجلــس، المعــّدة الوثــائق زيــادة فــي نفســها، الفتــرة خــالل ذلــك، تجسَّــد وقــد
  صفحة). ٧٧٥( ٧٣ إلى صفحة) ٣٤٧(٤٩
  

 فـي الوفـود علـى الواقـع اإلجهـاد يلـي: ما تضخيم في والوثائق األعمال جدول بنود في الزيادة ساهمت وقد  -١٨
 كافـة تنـاول فـي المجلـس يواجههـا التـي والصـعوبة المجلس؛ انعقاد خالل الموضوعية والحوارات للمناقشات إعدادها

 فـي المتمثل والتحدي يوم؛ كل في المعتادة العمل ساعات حدود وفي المحدد األيام عدد خالل األعمال جدول بنود
 إعدادها سبيل في األمانة على الواقع والضغط االستراتيجية؛ المنظمة أولويات على المجلس عمل بتركيز االحتفاظ
 بسـتة المجلـس افتتـاح قبـل يحـل الـذي النهـائي الموعد بحلول الست الرسمية المنظمة بلغات وٕاتاحتها الوثائق لجميع
   ).التنفيذي للمجلس الداخلي النظام من ٥ للمادة وفقاً ( أسابيع

  
 المقترحـة الخيـارات عـن العـام المـدير تقريـر فـي المائـة، بعـد والثالثـين الثالثـة دورته في المجلس، نظر وقد  -١٩
 الوثيقـة فـي يـرد حسـبما تأجيلهـا أو منه استبعادها أو للمجلس المؤقت عمالاأل جدول في البنود إدراج معايير بشأن

 أمـراً  األعمـال جـدول بنـود لتنظـيم ومبسـطة وشفافة واضحة معايير اعتماد اعتُبر ١المناقشات، وخالل .١٣٣/٣ت م
 بمـا المجلـس، عمـل تبسـيط أن علـى التأكيـد المجلـس أعضـاء وأعاد وكفاءته. المجلس فّعالية لتعزيز بالنسبة حاسماً 
 طلــب وقــد الجــاري. المنظمــة إصــالح مــع يتماشــى أمــر أعمالــه، لجــدول بالنســبة واضــحة أولويــات وضــع ذلــك فــي

 تقريـراً  المائـة بعـد والثالثـين الرابعـة دورتـه إلـى يقدم أن الموضوع، هذا في نظره نهاية في العام، المدير من المجلس
  واقتراحاتهم. المجلس أعضاء تعليقات ُيجسِّد منقحاً 

  
  المجلس. أعمال جدول بنود اختيار عملية لتحسين خيارين العام المدير تقرير وعرض  -٢٠
  

 المعــايير وهـي: أال وضـعها، سـبق التـي المعـايير بجميــع تراكميـة بقائمـة االحتفـاظ األول الخيـار اقتـرح وقـد  -٢١
 الخمسـة والمعايير ٢؛٢٠٠٧ عام في المجلس وضعها التي المؤقت األعمال جدول في إضافية بنود إلدراج الثالثة

                                                           
 .٥في دورته الثالثة والثالثين بعد المائة، الجلسة الثانية، الفرع  للمجلس التنفيذيانظر المحضر الموجز     ١
 علــى العموميــة الصــحة قضــايا مــن قضــية أن تعــالج االقتراحـات يتعــّين) مــن المنطــوق. ١(١، الفقــرة ١ق١٢١م تالقـرار     ٢

 الصــحة علــى كبيــر بعــبء تتعلــق أن أو المنظمــة عمــل نطــاق ضــمن ينــدرج موضــوعًا جديــداً  تتضــمنأن  أو العــالمي الصــعيد
 .العمومية
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 فـي الصـحة جمعيـة اعتمـدت التـي ٢٠١٩،١-٢٠١٤ عشـر الثاني العام العمل برنامج في الواردة األولويات لتحديد
وســُينظر فــي إطــار  ٢.المجلــس أعمــال جــدول فــي إدراجهــا المطلــوب البنــود اســتعراض فــي اســتخدامها ٢٠١٢ عــام

المؤقت للمجلس على أنه مقبول إلدراجه  الخيار األول إلى المقترح المقدم بشأن إدراج بند جديد في جدول األعمال
علــى هــذا األســاس فـــي الجــدول المــذكور، طالمــا أن واحـــدًا مــن المعــايير الثالثــة األولـــى قــد اســُتوِفَي وأن المعـــايير 

  .الخمسة األخرى قد ُأِخذت في الحسبان
  

 بيـد .١ق١٢١ت م القـرار فـي الواردة المعايير استخدام على باالقتصار الثاني الخيار يوصي المقابل، وفي  -٢٢
 للمجلـس المؤقـت األعمـال جـدول فـي جديـد بنـد بـإدراج اقتـراح أي يستوفي أن يتعّين الثاني، الخيار هذا بموجب أنه

 أن )٢( العــالمي؛ الصــعيد علــى العموميــة الصــحة قضــايا مــن قضــية يعــالج أن )١( لــه: وينبغــي متطلبــات، ثالثــة
   العمومية. الصحة على كبير بعبء يتعلق أن )٣( المنظمة؛ عمل نطاق ضمن يندرج جديداً  موضوعاً  يتضمن

  
 أكثـر اعتُبر حيث ،١٣٣/٣ت م الوثيقة في ٢ للخيار كبير تأييد عن للخيارين المجلس مناقشة أسفرت وقد  -٢٣

 مفرطـة بدرجـة ُمقيِّـداً  يكـون قد ٢ الخيار أن من القلق عن األعضاء بعض أعرب ذلك، ومع تطبيقًا. وأيسر تبسيطاً 
 االنتشـار المنخفضـة "األمـراض قبيـل مـن العموميـة الصـحة قضايا من مهّمة قضايا استبعاد إلى يؤدي قد إنه حيث

 علــى كبيــراً  "عبئــاً  ُتشــكل ال قــد األمــراض هــذه أن إلــى بــالنظر المســتجدة" أو المحليــة "األمــراض أو التكلفــة" المرتفعــة
  .١ق١٢١ت م القرار عليه ينص حسبما العمومية" الصحة

  
 بعــض اقتــرح النهائيــة، صــيغته فــي األعمــال جــدول وضــع عمليــة علــى المرونــة مــن المزيــد إضــفاء وبغيــة  -٢٤

 معـايير مـن معيـارين أي يسـتوفي أن لـه يتعـّين للمجلـس المؤقـت األعمـال جدول في اقتراح ُيدرج لكي أنه األعضاء
 "جديــدًا" موضــوعاً  االقتــراح يتضــمن أن وهــو أال أعــاله، )٢( بالمتطلــب يتعلــق فيمــا ذلــك، علــى وعــالوة .٢ الخيــار
 جمعيــة جانــب مــن فيــه ُنظــر قــد يكــن لــم إذا "جديــدًا" مــا موضــوع اعتبــار اقتُــرح المنظمــة، عمــل نطــاق ضــمن ينــدرج
   األخيرة. الست إلى األربع السنوات خالل التنفيذي المجلس أو الصحة

                                                           
، هي المقرر استخدامها لتحديد أولويات المنظمة للفترة المشمولة ببرنامج ٦٥/٤٠المعايير التالية، الواردة في الوثيقة ج    ١

 :٢٠١٩-٢٠١٤العمل العام الثاني عشر 

 العاجلة  الصحية والمسائل والوبائية، اهات والتغّيرات الديمغرافيةاالتج ذلك في بما الراهن، الصحي الوضع
 الُقطري. أو/ و اإلقليمي أو /و العالمي المستوى على المرض عبء مراعاة مع والمنسية؛ والمستجدة

 خالل استراتيجية من أتيح، وحيثما مبين، هو كما المنظمة تقدمه الذي بالدعم يتعلق فيما البلدان آحاد احتياجات 
 الوطنية. واإلنمائية الصحية الخطط وكذلك البلدان، مع التعاون

 القرارات   وكذلك واالتفاقات اإلعالنات مثل عليها، تؤثر الصحة أو على تنطوي التي دولياً  عليها المتفق الصكوك
 واإلقليمي. على المستويين العالمي للمنظمة األجهزة الرئاسية من المعتمدة الوثائق وسائر والمقررات اإلجرائية

 الصحة. تحسين في والتكنولوجيا والعلم المعارف استخدام ٕوامكانية المردود، وعالية بالبّينات مسندة تدخالت وجود 

 ذلك في بما العالمية، الصحة لمنظمة النسبية الميزة: 

 والمستجدة؛ الراهنة الصحية للمسائل لالستجابة البّينات إعداد على القدرة (أ) 
 القدرات؛ بناء في اإلسهام على القدرة  (ب)
 لألداء؛ المستمر التقييم إلى باالستناد المتغيرة االحتياجات تلبية على القدرة  (ج)
 أثر طويل األمد في الصحة. تحقيق على المصلحة وأصحاب والمنظمات مع سائر القطاعات العمل إمكانية  (د)

 من المنطوق.  ٧)، الفقرة ٩(ع  ج ص اإلجرائيانظر المقرر     ٢
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 بحيــث القائمــة المعــايير يعــّدل أن ومناقشــات، تحليــل مــن أعــاله يــرد مــا إلــى بــالنظر المجلــس، قــرر مــا وٕاذا  -٢٥
 مـن فيـه ُنظر قد يكن لم إذا "جديدًا" ُيعتبر وأن ٢ الخيار معايير من معيارين أي يستوفي أن اقتراح أي على يتعّين
 يتضـمن قـرار مشـروع ُأِعد فقد األخيرة، الست إلى األربع السنوات خالل التنفيذي المجلس أو الصحة جمعية جانب

 النظـر فـي المجلـس رغـب مـا إذا أنـه بيـد فيـه. ينظـر لكـي التنفيـذي للمجلس الداخلي النظام على الالزمة التعديالت
 علــى الصــحة وجمعيــة للمجلــس ،األعمــال جــدول بنــود عــدد بزيــادة المرتبطــة للتحــديات للتصــدي أخــرى خيــارات فــي

   أدناه. (أ) األول الجزء في معروضاً  متدرجاً  اقتراحاً  أيضاً  أعدت األمانة فإن السواء،
  

  الجديدة للبنود التفسيرية بالمذكرة الخاصة المتطلبات تنقيح  
  

 الوثيقــــة مــــن ١٧ الفقــــرة فــــي الــــوارد االقتــــراح المجلــــس قبــــل التفســــيرية، المــــذكرة ،٢ بــــالخطوة يتعلــــق فيمــــا  -٢٦
 مـن ٩ المـادة بموجب المطلوبة التفسيرية المذكرة في المعيار تستوفي داعمة بّينات تضمين ينبغي بأنه ١٣٣/٣ت  م

 ٢٠ الفقـرة فـي الـواردة التوجيهيـة للمبـادئ ينبغي أنه على أيضاً  المجلس (ووافق ١.التنفيذي للمجلس الداخلي النظام
  )٢المجلس. بموافقة تحظى أن العاجل الطابع ذات لالقتراحات الداعمة البيانات بشأن ١٣٣/٣ت م الوثيقة من
  
   الصحة جمعية أعمال بجدول الخاصة العملية تنقيح  :دال
  

 جمعيـة أعمـال جـدول وضع عملية بشأن المائة بعد والثالثين الثانية دورته خالل المجلس مناقشات رّكزت  -٢٧
 إمكانيــة قصــر وبغيــة ٣.الصــحة جمعيــة أعمــال جــدول فــي المجلــس فيهــا ينظــر لــم التــي البنــود إدراج علــى الصــحة
 التـي أو عاجلـة كونها في ُيشك ال التي القضايا على الصحة لجمعية المؤقت األعمال جدول في جديدة بنود إدراج
 النظـام مـن ٥ المـادة تعـديل األمانـة اقترحـت للغايـة، متأخر وقت في أثيرت ألنها فيها النظر من المجلس يتمكن لم

 جـدول فـي مباشـرة بنـوداً  المنتسـبة األعضـاء والـدول األعضـاء الـدول إدراج إمكانيـة بحـذف الصحة لجمعية الداخلي
 عـن رضاهم عدم عن أعربوا األعضاء بعض أن بيد المجلس. فيها ينظر أن قبل الصحة لجمعية المؤقت األعمال

 ضــرورة علــى أكــدوا حيــث المائــة، بعــد والثالثــين الثانيــة المجلــس دورة خــالل جــرى الــذي النقــاش أثنــاء االقتــراح، هــذا
 االقتـراح هـذا ُنقِّـح ذلـك، علـى وبنـاء .األعمال جدولل بنود اقتراح في السيادية األعضاء الدول حقوق احترام ضمان
  أدناه. المبين النحو على

  
                                                           

جنـب مـع  إلـىعلـى مـا يلـي: "قـد يرغـب المجلـس فـي أن ينظـر فـي القيـام، جنبـًا  ١٣٣/٣م تمن الوثيقة  ١٩تنص الفقرة    ١
الخطوط المماثلة ألية مبادئ توجيهية بشأن "المذكرة التفسيرية"، بوضع مبادئ توجيهية مالئمة بخصوص "البيانات الداعمـة" 

 الموقت." جدول األعمالذات طابع عاجل في  إضافيةبنود  إدراجُترفق بما ُيقّدم من مقترحات بشأن التي يجب أن 

  على ما يلي: "قد تشمل هذه المبادئ التوجيهية العناصر التالية: ١٣٣/٣م تمن الوثيقة  ٢٠ تنص الفقرة   ٢
  ساعة قبل افتتاح الدورة التي تتعلق  ٢٤في موعد أقصاه  ١٠ينبغي أن ُتقدَّم بيانات داعمة خطية بموجب المادة

 بها.
  ينبغي أن تشمل البيانات شرحًا لطابع المسألة العاجلة، وكذلك المخاطر التي ُيحتمل أن تترتب على تأجيل تلك

 المسألة.
  أي ينبغي  ٩ينبغي أن تتوافق البيانات مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمذكرة التفسيرية المعدة بمقتضى المادة)

 أن تتناول المعايير المتفق عليها).
  األعضاء والدول وأعضائه، وستُتاح لجميع الدول األعضاء  المجلس التنفيذيأعضاء مكتب  إلىسُتقدَّم البيانات

 التابع للمنظمة. اإللكتروني SharePointالمنتسبة على موقع 

 ، الجلسة الخامسة.المائة بعد والثالثين الثانيةفي دورته  للمجلس التنفيذيالمحضر الموجز  انظر   ٣
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   وجمعية الصحة المجلس التنفيذياقتراح األمانة لعملية منقحة بشأن جدولّي أعمال  :الجزء األول (أ)
  
 جــدول األعمــاللتبســيط عمليــات تنظــيم عــدد بنــود  الــدول األعضــاءفــي ضــوء الرغبــة التــي أعربــت عنهــا   -٢٨

علـــى الســـواء، وكـــذلك بســـبب عـــدم توافـــق اآلراء علـــى التنقيحـــات المقترحـــة خـــالل دورة  وجمعيـــة الصـــحةللمجلـــس 
المجلس الثانية والثالثـين بعـد المائـة، تقتـرح األمانـة التنقـيح التـالي. وسـوف يتضـمن هـذا االقتـراح أي "نهـج معـايير" 

جـــدول ذلـــك، مفهـــوم "العـــدد األمثـــل األقصـــى" لبنـــود  إلـــى، كمـــا ســـُيطبِّق، إضـــافة وجمعيـــة الصـــحة يعتمـــده المجلـــس
ــدة علــى  إلــىحفــز النقــاش فيمــا بــين األعضــاء. ويؤَمــل أن يــؤدي هــذا النقــاش  إلــى. وهــو يهــدف األعمــال رؤيــة موحَّ

انــة اقتراحــات بشــأن تعــديل المســتوى االســتراتيجي والسياســاتي بشــأن التنقيحــات المطلوبــة. ومــن ثــم ســوف تضــع األم
ـدة وتنفيـذها. وسـوف ينظـر المجلـس  النظام الداخلي فـي اقتراحـات تعـديل  وجمعيـة الصـحةلمتابعة هذه الرؤية الموحَّ
  ، حسب االقتضاء، تمهيدًا لوضعها في صيغتها النهائية واعتمادها.النظام الداخلي

  
  وة بخطوة)(خط المجلس التنفيذياقتراح عملية منقحة بشأن جدول أعمال 

  
. وبغيـة مسـاعدة القـارئ علـى المجلس التنفيـذيجدول أعمال  إعدادفيما يلي موجز لتنقيح ممكن لخطوات   -٢٩

والعناصـر  الثخـين بالخطأعاله، ترد العناصر الجديدة  ١٢في الفقرة  المبّينةمقارنة التنقيح الممكن بالعملية الحالية 
  المحذوفة مشطوبة بوضع سطر عليها، في حين ظلت العناصر التي لم تتغير على ما هي عليه.

  
   المجلس التنفيذي

    
المؤقـت لـدورة  جـدول األعمـال، يضـع المـدير العـام أيـار/ مـايوفـي  جمعيـة الصـحةعقـب دورة  :١الخطوة 

مـــن بنـــود  جـــدول األعمـــالمـــن الســـنة التاليـــة. ويتكـــون  كـــانون الثـــاني/ ينـــايرالمجلـــس المقـــرر عقـــدها فـــي 
، وكـــذلك بنـــود دائمـــة يقضـــي بهـــا جمعيـــة الصـــحةأو  لمجلـــس التنفيـــذيبموجـــب قـــرارات ا إدراجهـــامطلـــوب 
  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. ٩، أو بموجب المادة منظمة الصحة العالميةدستور 

  
اقتــراح  إلــى، التــي ُتــدعى حينئــذ الــدول األعضــاءت علــى المؤقــ جــدول األعمــال مســّودةتــوزَّع : ٢الخطــوة 

مـن  ٩للمـادة  وفقـاً أن يصحب تقديم أي بند على هذا النحـو "مـذكرة تفسـيرية"،  ويتعّينبنود إضافية.  إدراج
 جــدول األعمــال مســّودة. وتبــدأ مهلــة تقــديم مثــل هــذه البنــود عنــد توزيــع للمجلــس التنفيــذي النظــام الــداخلي

  .ثمانية أسابيع فترة مدتها ثالثة أشهرالمؤقت للمجلس وتنتهي، عمومًا، بعد 
  

، آب/ أغسـطس أيلـول/ سـبتمبر، وذلك عادة فـي أوائـل اإلضافيةعند انتهاء مهلة تقديم البنود  :٣الخطوة 
مـــن هـــذا القبيـــل والتوصـــية  اإلضـــافيةيجتمـــع أعضـــاء مكتـــب المجلـــس مـــن أجـــل النظـــر فـــي جميـــع البنـــود 

أو تأجيلها أو استبعادها. ويتحدد دور أعضاء مكتب المجلس بالنسبة للنظر فـي مثـل هـذه البنـود  هابإدراج
فــي ضــوء المعــايير التــي ، كمــا يجــري النظــر فيهــا للمجلــس التنفيــذي النظــام الــداخليمــن  ٨بموجــب المــادة 

ك المعـايير التـي وكـذل ٢٠٠٧،١ أيـار/ مـايووضعها المجلس في دورته الحادية والعشرين بعـد المائـة، فـي 
العـدد األمثـل  إلـىاسـتنادًا  ٢٠١٢.٢ أيـار/ مـايوالخامسـة والسـتون، فـي  جمعية الصحة العالميةوضعتها 

أكثــر مــن  المجلــس التنفيـذيبحيــث ال ُيعــرض علـى  جــدول األعمـالاألقصـى مــن البنـود التــي تُــدرج فـي 
بنـدًا فـي سـنوات  ٤٨أيـام تقريبـًا، و ٦بندًا في غير سـنوات الميزانيـة، عنـدما ينعقـد المجلـس لمـدة  ٣٦

                                                           
 .١ق١٢١م تانظر القرار    ١

 ).٩(٦٥ج ص ع اإلجرائيانظر المقرر    ٢
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ــًا. ويســتخدم أعضــاء المكتــب، فــي قيــامهم بــذلك،  ٨الميزانيــة، عنــدما ينعقــد المجلــس لمــدة  أيــام تقريب
المؤقـت  عمـالجـدول األ. وتتمثل نتيجة هـذا النظـر فـي جمعية الصحةالمعايير المعتمدة من المجلس أو 

  جنب مع تفسير لتوصيات التأجيل أو االستبعاد. إلىللمجلس، الذي يوزَّع جنبًا 
  

، اللجـان اإلقليميـةعقـب اختتـام دورة اجتماعـات  المؤقت للمجلس، جدول األعمالبعد توزيع  :٤الخطوة 
تبــدأ فتــرة أخــرى بشــأن إدراج المــواد ذات  ،تشــرين األول/ أكتــوبروذلــك عــادة بحلــول األســبوع الثالــث مــن 

ومن شأن ذلـك أن يضـمن أن جميـع األقـاليم تتـاح التكميلي للمجلـس.  جدول األعمالالطابع العاجل في 
تبريـر هـذه البنـود بواسـطة "بيـان داعـم"،  ويتعـّين لها المهلة نفسها لكي يقـدم أعضـاؤها مثـل هـذه البنـود.

ذات "طابع عاجـل".  إضافيةالتي تسمح باقتراح بنود  للمجلس التنفيذي النظام الداخليمن  ١٠للمادة  وفقاً 
كـان بنـد مـا "عـاجًال". وتنتهـي مهلـة تقـديم مثـل هـذه البنـود  إذابيد أنه ال توجـد معـايير تفصـيلية لتحديـد مـا 

قبل أسبوع من افتتاح المجلس مـن أجـل السـماح العضـاء مكتـب المجلـس بـالنظر  يوم افتتاح المجلـس.
أدنــاه)، بيــد أنــه يجــوز اقتــراح المــواد ذات الطــابع  المجلــس التنفيــذيبخصــوص  ٥ظــر الخطــوة فيهــا (ان

  العاجل أو الطارئ حتى يوم افتتاح المجلس.
  

المؤقـــت  جـــدول األعمـــالفـــي صـــباح يـــوم افتتـــاح المجلـــس، ينظـــر المجلـــس علـــى الســـواء فـــي  :٥الخطـــوة 
قبـل افتتـاح المجلـس بأسـبوع، يتشـاور  رمتها.، إن وجدت، بجدول األعمالفي  للمجلس والبنود التكميلية

المؤقت للمجلس وأي بنـود تكميليـة  جدول األعمالأعضاء مكتب المجلس إلكترونيًا من أجل النظر في 
بنـــود أو اســـتبعادها أو تأجيلهـــا. وينظـــر  إدراجتوصـــيات للمجلـــس بشـــأن  وٕاعـــدادفـــي جـــدول األعمـــال 

وليست هناك معايير معرَّفة لنظر  فتتاح المجلس.المجلس في توصيات أعضاء المكتب في صباح يوم ا
مــع أو يحــذف منــه أو يعدلــه  جــدول األعمــال إلــىويجــوز للمجلــس أن يضــيف  المجلــس فــي هــذه المرحلــة.

مـن  وكذلك العـدد األمثـل األقصـى مـن البنـود. جمعية الصحةمراعاة المعايير التي اعتمدها المجلس أو 
  .النهائي للمجلس واعتماده جدول األعمالأجل وضع 

  
النهائي، بيد أن اتخـاذ قـرار بشـأن تجـاوز العـدد األمثـل األقصـى  جدول األعمالومن ثم يعتمد المجلس 

من البنود يتطلب موافقة المجلس التي تجري، في حالة عـدم توافـق اآلراء، عـن طريـق التصـويت برفـع 
  كال التصويت في هذا الصدد. األيدي. وتوفيرًا للوقت، ال ُيسمح بأي شكل آخر من أش

  
  (خطوة بخطوة) جمعية الصحةاقتراح عملية منقحة بشأن جدول أعمال 

  
. وبغيــة مسـاعدة القـارئ علــى جمعيـة الصـحةجــدول أعمـال  إعـدادفيمـا يلـي مـوجز لتنقــيح ممكـن لخطـوات   -٣٠

والعناصـر  بالخط الثخـينأعاله، ترد العناصر الجديدة  ١٣في الفقرة  المبّينةمقارنة التنقيح الممكن بالعملية الحالية 
  المحذوفة مشطوبة بوضع سطر عليها، في حين ظلت العناصر التي لم تتغير على ما هي عليه.

  
   جمعية الصحة

  
ــم المــدير  كــانون الثــاني/ ينــايرفــي  المجلــس التنفيــذيقبــل دورة  :١الخطــوة  بســتة أســابيع علــى األقــل، ُيعمِّ

  لكي ينظر فيها المجلس. للمجلس التنفيذيكوثيقة  لجمعية الصحةمؤقت  جدول أعمال مسّودةلعام ا
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وعلـى عكـس إلدراجهـا.  إضـافيةالمـدير العـام خطيـًا بنـودًا  إلـى أن تُقـدم للدول األعضـاءيجوز  :٢الخطوة 
تقـــديم مـــذكرة تفســـيرية بالنســـبة لهـــذه البنـــود  يتعـــّينالمجلـــس، ال  جـــدول أعمـــالفـــي وضـــع  المّتبـــع اإلجـــراء
للمــذكرة التفســيرية أن  ويتعــّين. اإلضــافيةوتلــزم مــذكرة تفســيرية بالنســبة لمثــل هــذه البنــود  .اإلضــافية

. وسـوف تُـوفَّر مثـل هـذه المـذكرات التفسـيرية جمعيـة الصـحةتراعي المعايير المعتمدة من المجلـس أو 
  للمجلس.

  
 جــدول األعمــال مســّودة، أن ُيــدرج فــي كــانون الثــاني/ ينــايريجــوز للمجلــس، خــالل دورتــه فــي  :٣الخطــوة 

شريطة أن تحظى جميع مثل هـذه البنـود بتأييـد غالبيـة ُأثيرت خالل الدورة نفسها،  إضافيةالمؤقت بنودًا 
تـوفيرًا  أعضاء المجلس التي ُتسـتبان، فـي حالـة عـدم توافـق اآلراء، عـن طريـق التصـويت برفـع األيـدي

جـدول ومـن ثـم يعتمـد المجلـس  وال ُيسمح بأي شكل آخر مـن أشـكال التصـويت فـي هـذا الصـدد. للوقت.
  .لجمعية الصحةالمؤقت  األعمال

  
 جمعيـة الصــحةقبـل افتتـاح  ،لجمعيــة الصـحةالمؤقـت  جـدول األعمـالعقـب اعتمـاد المجلـس  :٤الخطـوة 

وعلـى . لجمعيـة الصـحةالتكميلـي  جـدول األعمـالفـي  بنـود جديـدة إدراجتبـدأ مهلـة القتـراح  بستة أسـابيع،
تقديم "مذكرة تفسيرية" بالنسبة لهذه البنود  يتعّينالمجلس، ال  جدول أعمالفي وضع  المّتبع اإلجراءعكس 

تبريـــر مثـــل هـــذه البنـــود بواســـطة "مـــذكرة تفســـيرية" تتنـــاول الطـــابع العاجـــل و/أو  ويتعـــّين .اإلضـــافية
  االستثنائي للبند. وتوفَّر المذكرة التفسيرية للجنة العامة.

  
لجمعية المؤقت  جدول األعمال، تنظر اللجنة العامة في جمعية الصحةفي صباح يوم افتتاح  :٥الخطوة 
وجـدت) وُتِعـد جـدول أعمـال  إن(وكذلك البنود العاجلة،  الصحة لجمعيةالتكميلي  جدول األعمالو  الصحة

  .جمعية الصحةموصى به لكي تعتمده 
  

  أدناه مزيدًا من اإليضاح للعملية. ٤الشكل  ويوّفر  -٣١
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  المطلوب اإلجراء

  المطلوب من المجلس:
  ؛ و/أو٢٢و ٢١حسبما نوقش في الفقرتين  ٢أو  ١الموافقة على الخيار   -
  النظر في اقتراح األمانة الذي تجري مناقشته في الجزء األول (أ) من الفرع الثاني؛ و/أو  -
وجمعيـــة  المجلـــس التنفيـــذيالمشـــورة خـــالف ذلـــك بشـــأن طـــرق تنظـــيم عـــدد بنـــود جـــدول أعمـــال  إســـداء  -

  الصحة
  

  من التأخر في تقديم مشاريع القرارات  الحدّ الجزء الثاني: 
  

الـــدول أثنـــاء المناقشـــات التـــي جـــرت خـــالل دورة المجلـــس الثانيـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، أعـــرب عـــدد مـــن   -٣٢
 ٢٠التـي اقترحتهـا األمانـة فـي الفقـرة  وجمعيـة الصـحةين للمجلـس الـداخلي ينالنظـامعـن التأييـد لتعـديالت  األعضاء

وقد واصـل فريـق صـياغة غيـر رسـمي النظـر فـي هـذه االقتراحـات التـي تهـدف  ٣.١إضافة  ١٣٢/٥م تمن الوثيقة 
كافيـة  درجـة على األعضاء الدول محافظة وضرورة القرارات مشاريع تقديم في الشديد التأخر تجنب بين التوفيق إلى
الرئاسـية. وفـي حـين  األجهـزة أحـد دورة خـالل تقـديمها وفـرص القـرارات مشـاريع تقـديم إلـى الحاجـة لتقيـيم المرونـة من

مكررًا ومكررًا ثالثـًا،  ٢٨وضع مادتين منقحتين جديدتين هما المادة  إلىأدت مداوالت فريق الصياغة غير الرسمي 
 النظـام الـداخليمـن  ٤٩و ٤٨لم ُيقترح نص جديد بالنسبة القتراح األمانـة االستعاضـة عـن المـادتين  على الترتيب،
مكررًا ومكررًا ثالثًا، حسبما اقترحهما فريق الصياغة غير الرسمي، وكذلك  ٢٨. وترد أدناه المادتان لجمعية الصحة

  .لجمعية الصحة اخليالنظام الدمن  ٤٩و ٤٨اقتراح األمانة األصلي بشأن دمج المادتين 
  

   للمجلس التنفيذي النظام الداخلي
  

  التوصيتان
  
  مكررًا نصها كما يلي: ٢٨مادة رقمها  إضافة  
  

جـــدول ببنـــود  فيمـــا يتعلـــقلكـــي ينظـــر فيهـــا المجلـــس  إجرائيـــة"يجـــوز تقـــديم اقتراحـــات بقـــرارات أو مقـــررات 
كـان مـن المقـرر لـدورة أن تسـتمر يـومين أو أقـل،  إذاحتى اختتام اليوم األول من الـدورة. بيـد أنـه  األعمال

سـاعة قبـل افتتـاح الـدورة. ويجـوز للمجلـس أن يسـمح  ٤٨جاز تقديم مثل هذه االقتراحات في موعد أقصاه 
  رأى أن ذلك مناسبًا." إذابتقديم مثل هذه االقتراحات في وقت متأخر 

  
  لجمعيـة الصـحة النظـام الـداخليمـن  ٥٠مكررا ثالثُا، وهي مكافئة للمـادة  ٢٨مادة رقمها  إضافة ،

  نصها كما يلي:
  

                                                           
، الجلسـتان الخامسـة والسادسـة، مناقشـة الثانيـة والثالثـين بعـد المائـةفـي دورتـه  للمجلـس التنفيـذيانظر المحضر المـوجز    ١

 .األجهزة الرئاسيةعمل 
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 المـدير إلـى موتسـلَّ  كتابـة العاديـة األحـوال فـي جـدول األعمـالالمتعلقة ببنـود  والتعديالت االقتراحات متقدَّ "
 اقتراح أي يناقش أن ذلك، خالف المجلس قرر إذا إال يجوز، وال .الوفود على منها نسخاً  يعمم الذي العام
 جميـع على منه نسخ تعميم سبق قد كان إذا إال المجلس جلسات من جلسة أية في للتصويت يطرح أن أو

 فيهـا، والنظـر التعـديالت بمناقشـة يسـمح أن للـرئيس يجـوز أنه على. األقل على واحد بيوم ذلك قبل الوفود
  ".فقط ذاته اليوم في عممت قد كانت إذا أو عممت قد تكن لم وٕان حتى

  
  لجمعية الصحة النظام الداخلي

  
   بالنص التالي: ٤٩و ٤٨ُيستعاض عن المادتين  
  
 الصحة لجمعية عادية دورة من األول اليوم حتى األعمال جدول بنود بشأن رسمية اقتراحات تقديم يجوز"

 جـدول بنـد عليهـا عزِّ وُ  التـي اللجنـة إلـى االقتراحـات تلـك كـل وتحـال. اسـتثنائية دورة افتتـاح من يومين وقبل
  ".عامة جلسة خالل مباشرة البند في النظر حال في عدا ما األعمال

  
 إلىمكررًا ومكررًا ثالثًا وجود حاجة  ٢٨وقد أظهر النقاش الذي تبع عرض المادتين المقترحتين الجديدتين   -٣٣

ى السـواء. علـ وجمعيـة الصـحة للمجلس التنفيذيمواصلة النظر في التعديالت في السياق العام للنظامين الداخليين 
  بيد أنه لم تكن هناك اعتراضات محددة على هذين االقتراحين أو على أساسهما المنطقي.

  
وجمعيـــة جـــرى التأكيـــد علـــى أهميـــة االتســـاق بـــين النظـــامين الـــداخليين للمجلـــس  وعلـــى وجـــه الخصـــوص،  -٣٤

 النظــام الــداخليمــن  ٥٠مــا يكــافئ المــادة  حاليــاً . وفــي هــذا الصــدد، يجــدر التــذكير بأنــه لــيس لــدى المجلــس الصــحة
 فيمـا يتعلـق(المسّماة بمادة "اليومين" لالقتراحات الجديدة)، وأن مادة "اليومين" ذاتها اعتُبرت مبهمة  لجمعية الصحة

  بالموعد النهائي.
  

وفـــي ضـــوء مـــا تقـــدم، ُيقتـــرح وضـــع عمليـــة وحيـــدة وواضـــحة للحـــد مـــن التـــأخر فـــي تقـــديم مشـــاريع القـــرارات   -٣٥
على السواء. وينبغي بالنسبة لكال الجهازين، أن تتلقـى األمانـة جميـع االقتراحـات الرسـمية  صحةوجمعية الللمجلس 

كانـت دورة المجلـس تُفتـتح  فـإذاسـاعة قبـل بدايـة الـدورة. ومـن ثـم،  ٤٨في موعـد أقصـاه  إجرائيةبقرارات أو مقررات 
فــي موعــد ال  اإلجرائيــةتقــديم اقتراحــات القــرارات أو المقــررات  فيتعــّينفــي الســاعة العاشــرة مــن صــباح يــوم االثنــين، 

يتجاوز الساعة العاشرة من صباح يوم السبت السابق. (وفي األحوال المثالية، تُقدَّم فـي موعـد يسـبق ذلـك مـن أجـل 
ُتصــدر  تيســير معالجتهــا.) وبهــذه الطريقــة ُيمكــن لألمانــة أن ُتِعــد وثــائق مــؤتمر بشــأن كــل اقتــراح وتوزيعهــا. وســوف

 جـدول األعمـالالبند ذي الصلة من  إطارالمقترحة كأوراق مؤتمر في  اإلجرائيةاألمانة مشاريع القرارات والمقررات 
 جدول األعمالمن االنتظار حتى اعتماد  بدالً المؤقت عقب تلقيها وحتى قبل افتتاح دورة الجهاز الرئاسي المعني، 

  ُتسحب ورقة المؤتمر.  جدول األعمالحتفظ بالبند المعني في لم يُ  وٕاذاكما تقضي به الممارسة الحالية. 
  

بكــال الجهــازين، ُيمكــن الســماح باالقتراحــات الجديــدة أو العاجلــة الخاصــة  فيمــا يتعلــق وعــالوة علــى ذلــك،  -٣٦
ة عن طريق اعتماد قاعدة تسمح بالنظر في مثل هـذه االقتراحـات شـريطة (أ) موافقـ اإلجرائيةبالقرارات أو المقررات 

ساعة على األقل بين وقت  ٤٨جديد و(ب) انقضاء  إجرائيالجهاز المعني على التماس بالنظر في قرار أو مقرر 
 إذاُيمكـن وقـف العمـل بقاعـدة السـاعات الثمـاني واألربعـين هـذه  وٕاضافة إلى ذلـك،تعميم االقتراح ووقت النظر فيه. 

عدة السـاعات الثمـاني واألربعـين، رهنـًا بوقـف العمـل بهـا لقا أيضاً قرر االجتماع ذلك. وتخضع التعديالت المقترحة 
لجمعيـة  النظـام الـداخليمـن  ٥٠للمـادة  طبقـاً قرر ذلك الـرئيس (ولـيس الجهـاز الرئاسـي)، كمـا هـي الحـال حاليـًا  إذا

. ومــن شــأن ذلــك أن يمــنح الــرئيس الســلطة التقديريــة لطــرح أي تعــديالت لكــي ُينظــر فيهــا دون تــأخير مــع الصــحة
  دراسة التعديالت المعقَّدة بمزيد من العناية. بإمكانيةفي الوقت نفسه  السماح
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اشتراط عمومًا أن تقدم جميع القرارات المقترحة قبل افتتـاح الجلسـة بثمـان وأربعـين سـاعة،  -وهذا الترتيب  -٣٧
تعراض تسـتمر ثم إجراء عملية مكونـة مـن خطـوتين للمقترحـات المتـأخرة (الموافقـة علـى اقتـراح الطـرح يليهـا فتـرة اسـ

ســيزيد مــن إمكانيــة التنبــؤ ويضــفي المزيــد مــن الوضــوح علــى عمــل كــال  -ســاعة، مــا لــم يتقــرر خــالف ذلــك)  ٤٨
فــي الحــد مــن التــأخر فــي تقــديم مشــاريع القــرارات إلــى القــدر  لكالجهــازين، بغــض النظــر عــن طــول الــدورة، وُيفيــد بــذ

  األدنى.

  
المقترح إدخالهـا علـى النظـام الـداخلي مـن  قيحاتنالتفإذا ما تراءى أن هذا النهج ُيعد محبذًا ستقدم األمانة  -٣٨

  أجل التنفيذ.

  
  اإلجراء المطلوب

  المجلس مدعو إلى القيام بما يلي:
  ؛ أو٣٤اعتماد التغييرات المقترح إدخالها على النظام الداخلي الواردة في الفقرة  –
  أو  ؛ ٣٤و ٣٣اعتماد النهج الوارد في الفقرتين  –
  إسداء المشورة بشأن معالجة التأخر في تقديم مشاريع القرارات بطريقة أخرى. –

  
  الحد من التأخر في إرسال الوثائق إلى القدر األدنى :الجزء الثالث

  
في توزيع وثائق المجلس  نظر المجلس في دورته الثانية والثالثين بعد المائة في الحلول المطروحة للتأخر -٣٩

. وُقدم اقتراح بتأجيل أي بند من بنود جدول األعمال لـم تصـدر الوثـائق المتعلقـة بـه قبـل افتتـاح الـدورة اوفي عواقبه
  بثالثة أسابيع، إلى دورة المجلس التالية.

  
نـه قــد نظــرًا أل إزاءهتحفظـه  عــن وفـي حـين أن الــبعض قـد أيــد هـذا االقتــراح، فـإن الــبعض اآلخـر قــد أعـرب -٤٠

يــؤدي إلــى حرمــان بعــض الــدول األعضــاء مــن فرصــة المشــاركة فــي مناقشــة بنــد مــن البنــود لغيــر ســبب ســوى تــأخر 
  الوثائق. وُطلب إلى األمانة استعراض الموضوع.

  

والتـأخر فـي إرسـال الوثـائق قـد يعـود إلـى عـدة أسـباب. ويتمثـل أحـد هـذه األسـباب فـي تزايـد عـدد العمليــات  -٤١
التـي ينبغــي إعـداد الوثــائق فـي أعقابهــا والتـي تنفــذ بـالتزامن مــع قـرب موعــد انعقـاد دورات األجهــزة الحكوميـة الدوليــة 

الرئاســية. وهنــاك ســبب آخــر يتعلــق بمــا تتســم بــه الوثيقــة مــن تعقيــد. فــبعض الوثــائق قــد ال تمتثــل لإلطــار الزمنــي 
  محتواها. وتتضمن هذه ما يلي:للخطة الخاصة بالوثائق التي اعتمدتها األمانة داخليًا بسبب طبيعتها أو 

  
التقـــارير التـــي تغطـــي ســـنة (ســـنوات) تقويميـــة والتـــي ال توضـــع صـــيغتها النهائيـــة إال بعـــد انتهـــاء هـــذه  •

ــــة تحصــــيل  ــــر عــــن حال ــــر الســــنوي عــــن المــــوارد البشــــرية أو التقري ــــال التقري ــــى ســــبيل المث ــــرة، عل الفت
  االشتراكات المقدرة؛

اجتماع ُعقد في وقت متأخر من الفترة السابقة الجتماع الجهاز والوثائق التي تحتوي على تقرير عن  •
الرئاسي، مثل التقرير عـن توصـيات لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة الـذي ال يمكـن اسـتكماله سـوى بعـد 

  ،انتهاء الدورة الرئيسية للجمعية العامة لألمم المتحدة في كانون األول/ ديسمبر
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بالجهاز الرئاسي، مثل الخطابات وقوائم المشـاركين وتقـارير لجـان  والوثائق المتعلقة بالعملية الخاصة •
  المجلس والترشيحات، وما إلى ذلك، والتي تصدر خالل انعقاد الدورة؛

والتقارير عن الموضوعات الجارية أو المتطورة والتي قد يتأخر إصدارها بغيـة إدراج المعلومـات التـي  •
مانــة تحقيــق التــوازن بــين التزامهــا باالمتثــال للمواعيــد تتــوافر فــي اللحظــات األخيــرة. وينبغــي علــى األ

  النهائية المحددة وبين تقديمها لوثيقة محدَّثة ومفيدة.
  والتقارير التي صارت ضرورية بعد اعتماد جدول األعمال في بداية كل دورة. •

لـك. ومـن ثـم ويمثل تأخر األمانة في إرسـال الوثـائق مشـكلة صـعبة نظـرًا لتنـوع األسـباب التـي تـؤدي إلـى ذ -٤٢
فإنه لدى النظـر فـي وضـع آليـة للمجـازاة علـى التـأخير فـي تقـديم الوثـائق بتأجيـل بنـود جـدول األعمـال المتعلقـة بهـا 
إلى دورة المجلس التالية، قد ترغب الدول األعضاء في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الدقة الصارمة في المواعيد 

بنـود مهمـة بسـبب حـاالت التـأخير، التـي قـد يكـون بعضـها حتميـًا أو  وبين احتمال عـدم تمكـن المجلـس مـن مناقشـة
مبــررًا. وثمــة طريقــة لتحقيــق التــوازن بــين كــال االعتبــارين فــي حــال تحديــد مثــل هــذه المجــازاة، وهــي مــنح المجلــس 

  السلطة التقديرية لإلعفاء من التأجيل رغم تأخير الوثائق لضمان مناقشة البند على النحو المقرر.

  
  اإلجراء المطلوب

المجلس مطالب بتقديم اإلرشادات بشأن طرق الحـد مـن حـدوث التـأخير فـي تقـديم الوثـائق إلـى األجهـزة الرئاسـية 
الوثـائق فـي مرحلـة إلى القدر األدنى؛ وٕاسداء المشورة بشأن اإلجراءات الذي يرى من المالئم اتخاذهـا عنـد تقـديم 

  متأخرة (أو في موعد يتزامن مع قرب انعقاد االجتماعات ذات الصلة التي من المقرر مناقشة البند خاللها).
  

  إصالح متطلبات تقديم التقارير :الجزء الرابع
  

مــن أجــل الحــد مــن عــدد التقــارير المرحليــة، ُتكــرر األمانــة توصــيتها الســابقة بــأن عــدد التقــارير ينبغــي أن  -٤٣
  يقتصر على ستة تقارير على األكثر، ما لم تقرر جمعية الصحة خالف ذلك.

  
طلـب يُ أو يمكن بدًال من ذلك أن تعتمد جمعية الصـحة متطلبـات أكثـر مرونـة فيمـا يتعلـق بتقـديم التقـارير،  -٤٤

متعـددة إلـى بموجبها إلى المديرة العامة أن تقدم التقـارير عنـدما تـرى أن هنـاك موضـوعًا محـددًا يتطلـب رفـع تقـارير 
  المجلس أو جمعية الصحة من أجل اتخاذ اإلجراءات أو اإلحاطة علمًا بشأن التقدم الُمحرز.

  
وأخيــرًا ففــي اإلمكــان اتخــاذ خطــوة أخــرى فــي ســبيل تــوفير الوقــت خــالل دورات المجلــس وجمعيــة الصــحة،  -٤٥

األعضاء النظر في جميع  الدول وتتمثل هذه الخطوة في فتح بند جدول األعمال الخاص بالتقارير المرحلية إلتاحة
  التقارير واإلحاطة بها علمًا في آن واحد، بدًال من تناول التقارير كل على حدة أو في مجموعات.

  
  اإلجراء المطلوب

  المجلس مدعو إلى اتخاذ أحد اإلجرائين التاليين:
  ؛ أو٤٢اعتماد التغييرات المقترحة الواردة في الفقرة  –
  ح متطلبات عملية تقديم التقارير بطريقة أخرى.إسداء المشورة بشأن إصال –
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  الملحق
  

  تجربة المؤسسات األخرى التابعة لألمم المتحدة في ميدان التقليل 
  أدنى حد من استعمال الورق في اجتماعات األجهزة الرئاسيةإلى 

  
االجتماعات في المنظمة تشارك بانتظام في ٕادارة األجهزة الرئاسية والعالقات الخارجية و  ٢٠٠٨منذ عام    -١

فـي اجتماعـات العـاملين مـوظفين للنتـدى التـي تـوفر ملفريق أمانة الهيئـات اإلداريـة فـي األمـم المتحـدة غير الرسمية 
وردّا على ما ُأبِدي من اهتمام عالي المستوى  واألفكار.تبادل الخبرات بغية في منظومة األمم المتحدة  هيئاتالتلك 
المــذكور إنشــاء فريــق عامــل المــع معنــي ر الفريــق ة قــرّ الهيئــات اإلداريــالــورق فــي اجتماعــات تقليــل اســتعمال فــي 

  .٢٠١٣ول/ أكتوبر تشرين األاجتماعه األول في  عقدوهو فريق ، بالشؤون الرقمية
  
هيئـــات منظومـــة األمـــم ًا علـــى مـــت أمانـــة المنظمـــة اســـتبيانعمّ ) ١٥(١٣٢تم واســـتجابة للمقـــّرر اإلجرائـــي   -٢

 الرقميـة،المـع المعنـي بالشـؤون الفريـق العامـل العـن المتحدة التي أعربت عن رغبتها في الحصول علـى معلومـات 
) ومنظمــة األمــم المتحــدة الفــاوالزراعــة (منظمــة األغذيــة و و  )األونكتــادومنهــا مــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة (

والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية والمنظمـة العالميـة  االتحاد الدولي لالتصاالت) و اليونسكوللتربية والعلم والثقافة (
 اومكتبـالدوليـة للطاقـة الذريـة  والوكالـة) اليونيـدومنظمـة األمـم المتحـدة للتنميـة الصـناعية (و ) لويبـوللملكية الفكريـة (ا
  جنيف وفيينا.كل من األمم المتحدة في 

  
عمال مــن اســتاتخــذت فــي مجــال التقليــل إلــى أدنــى حــد  خطــوات ةاالســتبيان تحديــد أيــوقــد كــان الهــدف مــن   -٣

وفـورات فـي الكفـاءة تكـاليف أو وأيـة الهيئات اإلدارية وأثناء عقـد تلـك االجتماعـات جتماعات الالورق في التحضير 
 االتحــــاد الــــدولي لالتصــــاالتو  اليونســــكوتاليــــة: منظمــــة الفــــاو و المنظمــــات الســــتجابت لــــذلك وقــــد ا. بهــــا ذات صــــلة

  .لطاقة الذرية وبرنامج األغذية العالميلدولية لكالة االعالمية لألرصاد الجوية والو  لمنظمةوا
  
ذي الـــ) االهتمـــام ١(: اهالتـــي تبـــذل هـــودفيمـــا يخـــص الجالمنظمـــات وفيمـــا يلـــي األســـباب التـــي ذكرتهـــا تلـــك   -٤

مـن خـالل القـرارات  الـورقعمال مـن اسـتإلـى أدنـى حـد  فـي التقليـلالهيئات اإلداريـة الدول األعضاء أو أعربت عنه 
إلـى تقليـل النفايـات و  ض التكـاليفيخفـبشـأن تمبـادرات األمانـة و ) ٢(؛ فـي السـجالت الرسـميةالواردة بيانات الو/ أو 

عمال بـــدائل الســـتؤمن أدوات تكنولوجيـــا المعلومـــات التـــي تـــ تـــوافرو ) ٣(؛ الجهـــود الخضـــراءأدنـــى حـــد واإلســـهام فـــي 
  الورق.

  
ــ  -٥ بشــأن مختلــف المنظمــات ومنظمــة الصــحة العالميــة اتخــذتها التــدابير التــي فــي بيــان الجــدول أدنــاه وجز وُي

  .الورقالتقليل إلى أدنى حد من استعمال 
  

منظمة الصحة   التدابير المتخذة
  العالمية

علــــى الموقــــع  هانشــــر بفــــي شــــكل نســــخ ورقيــــة تلقائيــــًا لوثــــائق اإرســــال االستعاضــــة عــــن   -١
  طلب)خيار إرسال الوثائق بناء على  في بعض الحاالتُيتاح (اإللكتروني 

X  

التــي يمكـن ارســالها فــي شــكل نســخ ورقيــة إلــى ائق عــدد مجموعــات الوثــفـرض قيــود علــى   -٢
  الدول األعضاء

  غير متاح

  X  على جميع الدول األعضاء أثناء االجتماعاتوقف ممارسة توزيع الوثائق تلقائيًا   -٣
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   وقف عملية طبع الوثائق التي ال تستدعي موافقة األجهزة الرئاسية عليها  -٤

وقـــف عمليـــة طبـــع قائمـــة أســـماء المشـــاركين بمـــا يـــدعم نشـــرها علـــى الموقـــع اإللكترونـــي   -٥
  وٕاتاحة عدد قليل من النسخ المطبوعة عنها في قاعة االجتماع

X 

 الورق المعـاد تـدويره والمنتجـات الورقيـةكـ(صديق للبيئة، طبع الوثائق إال على ورق  عدم  -٦
  لغابات)اامة التي تؤمن استد

X 

ـــائق ســـهيًال لعمليـــة إتاحـــة الاالســـتجابة الســـريعة خـــالل االجتماعـــات ت رمـــوزاســـتعمال   -٧ وث
  اً إلكتروني

X 

 X  ورقيةالنسخ بدًال من ال المحاضر الحرفية إلكترونياً تعميم   -٨

ــــع االستعاضــــة عــــن   -٩ ــــائق توزي ــــالوث ــــة ًا داخلي ــــى الموقــــع  هانشــــر بفــــي شــــكل نســــخ ورقي عل
  اإللكتروني

X 

 X  إنشاء منصة أو موقع إلكتروني خاص بالوثائق للبعثات الدائمة  -١٠

 X  دةجديفي حال نشر وثيقة المشتركين إنشاء أداة تنبيه إلكترونية تخطر   -١١

   إلى وثائق االجتماعاتمودية تشعبية استعمال جداول تضم روابط إلكترونية   -١٢

   عن وقائع االجتماعات لنقالة لتبادل الوثائق والمعلوماتخاص باألجهزة ا إعداد تطبيق  -١٣

، مـــن قبيـــل فـــي شـــكل نســـخ ورقيـــة االستعاضـــة عـــن ممارســـة بعـــث المراســـالت الرســـمية  -١٤
بممارســـة بعـــث تلـــك  ،شـــفويةالمـــذكرات اللرئاســـية و اجتماعـــات األجهـــزة ادعـــوات حضـــور 

  إلكترونية.عن طريق البريد اإللكتروني و/ أو نشرها على منصة المراسالت 

 

  
  وبناء على ما اّتِخذ من تدابير فقد أشارت المنظمات إلى تحقيق وفورات فيما يخص ما يلي:  -٦
  

  المدفوعة لقاء العمل اإلضافيالموظفين، ومنهم الُمسَتعاُن بخدماتهم مؤقتًا واألجور   -

  استئجار اآلليات  -

  المرافق  -

  الطباعة  -

  إرسال الوثائق بواسطة البريد  -

  الورق.  -
  
  

=     =     =  


