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  EB121/5   من جدول األعمال المؤقت ٢-٦البند 

  
  
  
  

  أساليب عمل المجلس التنفيذي
  
  
  

  تقرير من األمانة
  

  
  

  ةـمقدم
  
قام المجلس التنفيـذي بعـد الفحـص الـدقيق          ،  ٢٢-٥٤ع صج   بقرار جمعية الصحة العالمية      عمالً  -١

. ٢٠٠٣مـايو   / والمستفيض ألساليب عمله بتعديل نظامه الداخلي في دورته الثانية عشرة بعد المائة في أيـار              
وبدأ نفاذ هذا النظام الجديد اعتباراً من موعد انعقاد دورة المجلس التنفيذي الثالثة عشرة بعد المائة في كـانون                   

 الخبرة المكتسبة منذ ذلك الحين ضرورة إدخال بعض التحـسينات وخاصـة             وتبينت من . ٢٠٠٤يناير  / الثاني
يرتبط منها بالمهل الزمنية المحددة لوضع جدول األعمال المؤقت وبإتاحة وثائق المجلس التنفيذي على شبكة  ما

 ، إلى األمانة  مجلس التنفيذي  فقد طلبت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة لل        ،وعالوة على ذلك  . اإلنترنت
، إعداد اقتراحات بشأن خفض عـدد القـرارات         ٢٠٠٧يناير  / عقد في كانون الثاني   في اجتماعها الخامس المن   

 بين الوضـع    المالءمة واقترحت في الختام أن تتم       ١.وتحسين جودة مضامينها ثم تقديمها إلى المجلس التنفيذي       
وضع القانوني لرئيس جمعية الصحة العالميـة والمـسؤولين الـذين           القانوني لرئيس المجلس التنفيذي وبين ال     

  .يترأسون أغلب مؤسسات منظومة األمم المتحدة
  

  معايير إدراج البنود المقترحة : البنود اإلضافية المدرجة في جدول األعمال المؤقت
  
 بالتشاور مع أعـضاء     ، من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، يضع المدير العام        ٨  ألحكام المادة  اًطبق  -٢

دة جـدول األعمـال     و جدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات المجلس على أساس مـس            ،مكتب المجلس 
تتقدم بهـا   وإدراج أي بند من البنود في جدول األعمال         تتعلق ب  المدير العام وأي اقتراحات      هادعيالمؤقت التي   

 ٢٠٠٦ رنـوفمب /  تشرين الثاني  ٧ في   عقدتورة التي   وفي المشا . دولة عضو أو دولة عضو منتسبة بالمنظمة      
بشأن استعراض جدول أعمال دورة المجلس التنفيذي العشرين بعد المائة اتفق أعضاء مكتب المجلـس علـى                 
معايير إدراج البنود المقترحة في جدول األعمال وهي أن يتم إدراج االقتراحات التي تعالج قضية من قـضايا                  

 يثقـل   عبئاً أو تتعلق بمسألة تشكل      اً جديد اًعيد العالمي أو تلك التي تتضمن موضوع      الصحة العمومية على الص   
  . كاهل الصحة العمومية ولم ينظر فيها المجلس التنفيذي في أحدث دوراته
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 ويطلب إلى المدير العام أن يبلغها إلـى         اًوقد يرغب المجلس التنفيذي في إقرار المعايير المذكورة آنف          -٣
 صياغة االقتراحات بشأن إدراج البنود اإلضافية في جـداول أعمـال دورات المجلـس               لدى الدول األعضاء 
  .التنفيذي القادمة

  
  الموعد المحدد لالقتراحات: لمؤقتإدراج البنود اإلضافية في جدول األعمال ا

  
ال المؤقت  األعم من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي المهل الزمنية لوضع جدول           ٨تُحدد أحكام المادة      -٤

  :على النحو التالي
  

دة لجدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات المجلس التنفيذي ثم يحيلها و يعد المدير العام مس  •
في غضون أربعة أسابيع بعد اختتام      إلى الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة في المنظمة         

  أعمال دورته السابقة
  
 بموجـب  إدراج أي بند من البنود في جدول األعمال المؤقـت            نبشأيتعين أن يصل أي اقتراح        •

 قبل افتتاح أعمال الدورة بفترة ال تقل عن          إلى المدير العام   ٩ من المادة    )ه(و) د(و) ج (الفقرات
  أسابيع عشرة

  
تم تلقيها ويقررون على ضـوء      ييتولى المدير العام وأعضاء المكتب النظر في االقتراحات التي            •

يتـضمن  ( بتأجيلها أو باستبعادها ويتم إرسال جدول األعمال المؤقـت المـشروح             ذلك التوصية 
 قبـل افتتـاح   الدعوة التي توجهب بإشعار اًمشفوع) التوصيات بشأن تأجيل أو استبعاد االقتراحات     
  .أعمال الدورة بفترة ال تقل عن ثمانية أسابيع

  
قبل افتتاح  أن تُرسل الوثائق المتعلقة بالدورة  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على٥تنص المادة و  -٥

 وأن تتاح هذه الوثائق في الوقت ذاته على موقع المنظمـة علـى               أسابيع بفترة ال تقل عن ستة    أعمال الدورة   
 من الموعد المحدد لتلقي االقتراحات إلى غاية الموعد         اًاعتبار ،وعليه فإنه ال يبقى أمام األمانة     . شبكة اإلنترنت 

ي إلرسال الوثائق المتعلقة بإدراج أي اقتراحات جديدة في جدول األعمال المؤقت، إال أربعـة أسـابيع                 القانون
دة بشأنها والموافقة عليها ثم ترجمتها ووضع اللمـسات األخيـرة عليهـا             وقتراحات ووضع مس  اللبحث هذه ا  

عدي انعقاد الـدورتين مـن       لقصر المدة بين مو    اً نظر المتاحوعلى الرغم من ضيق الوقت      . وطبعها وإرسالها 
فإن الفسحة الزمنية الممتدة بـين      وهو أمر ال يمكن تجنبه،      مايو من نفس العام،     / يناير إلى أيار  / كانون الثاني 

 من  اًتيح متسع تُيناير من العام التالي     / مايو والدورة التالية التي تعقد في كانون الثاني       / دورة المنعقدة في أيار   ال
يتيح لها مزيداً من الوقت إلصـدار       اللمسات النهائية على جدول األعمال في أبكر وقت         الوقت لألمانة لوضع    

  .الوثائق
  
 من النظـام    ٨ومن ثم قد يرغب المجلس التنفيذي في أن يدخل تعديالت على الفقرة الثانية من المادة                  -٦

سبة حتى يتسنى لهـا دراسـة       الداخلي بغية إتاحة المزيد من الوقت أمام الدول األعضاء والدول األعضاء المنت           
 ١يورد الملحق و. الوثائق جدول األعمال المؤقت والنظر في البنود المقترحة لإلدراج واألمانة حتى تعد      مسودة

 المهل المحددة التي ترتبت على هذا التعديل بالنسبة لـدورتي المجلـس التنفيـذي الثانيـة                 بعض األمثلة على  
 تنص على    من النظام الداخلي   ١٠ المادة   والجدير بالذكر أن  . شرين بعد المائة  والعشرين بعد المائة والثالثة والع    

 البنود اإلضافية ذات الطابع العاجل في جدول أعمال مؤقت تكميلي بعد الموعد النهائي المشار إليه فـي                  إدراج
  . وذلك قبل موعد افتتاح أعمال الدورة ٨الفقرة الثانية من المادة 
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للمرة ،  ١٩٩٨ بشأن أساليب عمل جمعية الصحة في عام         ٣٠-٥١ع صج  لصحة  وأشار قرار جمعية ا     -٧
و طُرحت أثناء المداوالت مسألة النقص في       . إلى توافر الوثائق على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت        األولى  

المية  وترتب على هذه المداوالت أن قررت جمعية الصحة الع         ١االتصال بين المنظمة والعديد من البلدان حينئذ      
.  على شبكة اإلنترنت    في الوقت ذاته    هذه الوثائق  إتاحةإرسال وثائق المنظمة المطبوعة إلى الدول األعضاء و       

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بموجـب قـرار المجلـس            ٥وتم إقرار هذا األسلوب بتعديل أحكام المادة        
 الذي الءم بمقتضى التعـديالت المدخلـة        ١٨-٥٩ع صج  وباعتماد قرار جمعية الصحة العالمية      . ١ق١١٢ت م

من النظام الداخلي لجمعية الصحة بين مدة الموعدين النهائيين المحددين إلرسال كل من              ١٤أحكام المادة   على  
وثائق جمعية الصحة العالمية ووثائق المجلس التنفيذي لتصبح المهلة ستة أسابيع قبل افتتاح أعمـال الـدورة                 

  .ةالعادية للمجلس وللجمعي
  
 حيث يتاح للمسؤولين الحكوميين استخدام اً في كل البلدان تقريب ميسرة اآلن االتصال بالمنظمة وإمكانية  -٨

 وضـع   لتمكين األمانة مـن    من النظام الداخلي     ٥وعليه يقترح تعديل الفقرة الثالثة من المادة        . تشبكة اإلنترن 
ات الرسمية ولغات عمـل المجلـس التنفيـذي دون          الوثائق على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت بكل اللغ        

وبهذه الطريقة ستتمكن الدول األعضاء من الحصول على الوثائق فـور إتاحتهـا     . اإلشارة إلى تاريخ اإلرسال   
  . بكل لغات المنظمة وهو ما سيغنيها عن ترقب وصول هذه الوثائق المطبوعة عبر البريد العادي

  
  . ٢ في الملحق ٨ و٥قترح إدخالها على أحكام المادتينيرد النص بشأن التعديالت المو  -٩
  

  عدد قرارات األجهزة الرئاسية وجودة مضامينها
  

 أكـد حيث  . لقد باتت مسألة عدد القرارات وجودة مضامينها الشغل الشاغل ألجهزة المنظمة الرئاسية             -١٠
 القاضي بأن  المبدأ العام    هاعلى جملة أمور من   ،  اً وتكرار اًمرار) ١٩٩٤ (١٤-٤٧ع صج  قرار جمعية الصحة    

ويطلب القرار إلـى رئـيس المجلـس        .  جمعية الصحة  طرحها على ينظر المجلس التنفيذي في القرارات قبل       
تحديد مشاريع القرارات التي تُدرج أوالً في وثائق المجلس التنفيذي بوضـوح إلطـار              المساعدة على ضمان    

.  مالئمة وتحديد فترة للمتابعة وتقديم التقارير عن التنفيـذ         زمني واقعي فيما يتعلق بفترة الصالحية ووضع آلية       
 النظر في جميع القرارات المتعلقـة بالمـسائل التقنيـة           الًيتولى المجلس التنفيذي أو   وقد جرت العادة على أن      

أن يعنـي   هـذا   و.  بشأن كل مسألة من هذه المسائل الواردة في جدول أعماله          اًوالصحية تقريباً ثم يعتمد قرار    
  . فيما يتعلق بالدور المنوط بالرئيس١٤-٤٧ع صج  مجلس لم يطبق أحكام القرارال
  
.  مسألة القرارات قيد االستعراض    ، التي حلّت  تركت لجنة تطوير البرنامج التابعة للمجلس التنفيذي      وقد    -١١

عية الـصحة    المجلس التنفيذي وجم   ٢٠٠٠يناير   /ودعت اللجنة في اجتماعها السادس المنعقد في كانون الثاني        
التي تـدعو    إزاء زيادة عدد القرارات      قلقها القرارات وأعربت عن     صياغة عند   طالعالمية إلى التحلي باالنضبا   

 ، إلى خفـض عـدد مـشاريع        تسعى تزالوال على هذا الطلب، سعت األمانة       الً ونزو .إلى وجوب تقديم تقارير   
 القـرارات   مـشاريع  وإن كفّت األمانة عن تقديم       ومع ذلك فقد أثبتت التجربة أنه حتى      . القرارات التي تقترحها  

   .لشتى األسبابالمتصلة بموضوع تقني ما فإن الدول األعضاء قد تواصل اقتراح قرارات 
  
  
  

                                                           
 ."ب" للجنة للجلسة الرابعة المحضر الموجز ،٣/سجالت /١٩٩٨/ ٥١ع صج انظر الوثيقة     ١
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إذ يعمـل   . وال يساور القلق بشأن تطبيق القرارات األجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية وحـدها              -١٢
 بشكل كبير من عدد القرارات التي يمكن أن ينظر فيهـا            الحدية على   مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدول     

وأنشأ المؤتمر لجنة القرارات التي تتولى النظر في القرارات لتحـدد مـا إذا كـان                . في أي دورة من دوراته    
. للمؤتمر) النظام الداخلي (األحكام اإلجرائية الدائمة     على نحو ما نصت عليه       شروط المقبولية بعضها يستوفي   

 بموجب أحد اإلجراءات الموجودة تعليق نص قرار معين ريثما يبت فيه أعـضاء              اًوقد يقرر المدير العام أيض    
وفـي  .  معالجة مسألة القرارات في سياق إصالح منظومة األمم المتحـدة          اًوتمت أيض . مكتب الجهاز الرئاسي  

 على الحق   مجدداًعمل الجمعية العامة،     منها أساليب    المتعلق بعدة أمور   ٦٠/٢٨٦الوقت الذي يؤكد فيه القرار      
يحثها على أن تكون مشاريع القرارات التي تقـدمها أكثـر           فإنه   للدول األعضاء في تقديم اقتراحات،       السيادي

   .إيجازاً وتركيزاً وأكثر عملية
  
-٢٠٠٨ للحقبـة ستراتيجية المتوسطة األجـل     ال الخطة ا  الوارد في  ١٢ االستراتيجي   وطبقاً للغرض   -١٣

بنسبة القرارات المعتمدة التي "، هناك مؤشر يتعلق   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وللميزانية البرمجية المقترحة للثنائية      ٢٠١٣
وتقدر نسبة البيانـات  . "تركز على السياسة العامة والتي يمكن تنفيذها على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني    

  .٢٠٠٩ بحلول عام ٪٤٠بـ المستهدفة والنسبة ٪٢٠بـالمرجعية لهذا المؤشر 
  
يتولى بموجبها رئيس المجلس وأعضاء مكتبه استعراض       نظر في إنشاء آلية     الوقد يرغب المجلس في       -١٤

القرارات المطروحة خالل دورات المجلس بغية ضمان تضمنها مواعيد واقعية للتحقق من مدى صـالحيتها،               
يذها وضمان احتوائها على المختصر المفيد وتركيزها وآلية مالئمة وفترة زمنية لمتابعتها ولتقديم تقارير عن تنف

انطبـاق   في أن يطلب إلى المدير العام أن يؤمن          اً وقد يرغب المجلس أيض    .على النقاط الهامة وطابعها العملي    
  . القرارات المقترحة من قبل األمانةعلى  العناصرهذه 

  
  الوضع القانوني لرئيس المجلس التنفيذي

  
وسـائر   اً الداخلي للمجلس التنفيذي على أن ينتخب المجلس رئيـس         النظام من   ١٢ة  تنص أحكام الماد    -١٥

دستور التي تنص على أنه     ال من   ٢٤ويتعين قراءة هذه المادة في سياق المادة        .  من بين أعضائه   أعضاء مكتبه 
وأنـه  " عـضاء العدد ذاته من الدول األ     يتم تعيينهم من قبل      اًيتعين أن يتألف المجلس من أربعة وثالثين عضو       "
  ".عضو تعيين شخص يتمتع بكفاءة تقنية في مجال الصحة ويرافقه بدالء ومستشاروندولة يتعين على كل "
  
 يتألف من أفراد يعينون     على قيام مجلس تنفيذي    في صيغته اإلنكليزية،     ،دستورال من   ٢٤ المادة   وتنص  -١٦

وعليه فإن الرئيس ينتخب من بين . م لدولهم وليس لمجرد تمثيلهشخصيةعلى أساس ما يتمتعون به من كفاءات      
ونظراً للغمـوض الـذي     . في حين يكون بدالؤه ومستشاروه على مقربة منه لتقديم المساعدة         أعضاء المجلس   

وضـح القـرار   فقد  فيما يتعلق بالوضع القانوني ألعضاء المجلس التنفيذي،      يكتنف لغات الدستور ذات الحجية    
 تعيين ممثل لها في المجلس التنفيـذي أن تعـين    التي لها الحق في   األعضاء  ينبغي للدول   " أنه   ٢٦-٥١ص ع  ج

  .."ممثلين لحكوماتها يتمتعون بكفاءة تقنية في مجال الصحة
  
ومع ذلك وبدل أن يتبع المجلس التنفيذي الممارسات المعمول بها في جمعية الـصحة وفـي أغلـب                    -١٧

ه كرئيس وكممثل   والتي تقضي بأن ال يضطلع الرئيس بدور       منظومة األمم المتحدة     لمؤسساتاألجهزة الرئاسية   
 ومن ثم فـإن الـرئيس       .لبلده في الوقت ذاته، فقد درج على اتباع ممارساته السابقة فيما يتعلق بنظامه المعدل             

 وال يحتفظ الوفد الذي انتخب منه       .يضطلع في الوقت ذاته بمهامه الرئاسية بمقتضى النظام الداخلي ويمثل بلده          
أحـدهما اسـمه    يحمل  س بمقعد منفصل في المجلس التنفيذي بالرغم من أن الرئيس يجلس وأمامه لوحان              الرئي

على أن يتم في البداية تحديد مـا إذا         (ويمكن له المشاركة بالصفتين     . ويحمل اآلخر اسمه كممثل لبلده    " كرئيس"
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التي تمتلكها دولتـه فـي      لعضوية   وقد يمارس الرئيس سائر حقوق ا      ).كان يتحدث بصفته ممثالً عن بلده أو ال       
.  وليست هذه الممارسة األولى من نوعها داخل منظومة األمم المتحدة          .المجلس بما في ذلك الحق في التصويت      

  .وخير مثال على ذلك مجلس األمن
  
، إلى حد ما، وحتى اآلن في حدوث مشاكل فقد يرغب المجلس في             ورغم أن هذه الممارسة لم تتسبب       -١٨

 ما إذا كان يود الحفاظ عليها أو مواءمتها مع ممارسات أغلب األجهزة الرئاسية التابعة لمؤسـسات                 التفكير في 
وفي هذه الحاالت، فإن الرئيس يتم انتخابه من بين ممثلي الدول           .  جمعية الصحة  منظومة األمم المتحدة والسيما   

ويحتفظ وفده بمقعـد    . سة وال يمثل بلده   بأعباء الرئا  االضطالع   ال يتجاوز األعضاء المشاركة في الدورة ولكنه      
  .منفصل ويمارس ممثل آخر حقوق المشاركة باسم الدولة التي ينتمي إليها خالل الدورة

  
لعـضو  ومن شأن تعديل هذه الممارسة أن يعود بفائدة تتمثل في توضيح الفرق بين الوظائف المحددة                  -١٩

 فإنها توضح اقتصار دوره علـى       بذاو. ممثل دولة ما   وبين الحقوق التي يتمتع بها       منتخب من أعضاء المكتب   
ومـن  .  على مستوى الوظائف والحقـوق     يزيل أي غموض أو عدم وضوح     كما   .تحمل أعباء وظيفته كرئيس   

يمارس أحـد البـدالء   في حين  يمكن تحقيق ذلك بمجرد الحفاظ على مقعد منفصل لرئيس الوفد        الناحية العملية 
  . باسم تلك الدولة وممارسة حقها في التصويتالتحدثما حق حق عضوية الدولة المعنية والسي

  
 الدولة العضو التي انتخـب مـن وفـدها        أما سلبيات هذه الممارسة المحتملة فتتمثل في وجوب تمثيل          -٢٠

، تنـصان    من النظام الداخلي   ٢المادة  و من الدستور    ٢٤والواقع أن المادة    . أحد البدالء من قبل   رئيس المجلس   
  في جمعيـة   ما يحدث ويتعارض هذا مع    . ألف كل وفد من عضو واحد فقط ومن بدالء ومستشارين         يتعلى أن   

 الًهذا الوضع فع   يحد وال.  من الدستور  ١١ المادة   عمالً بأحكام الصحة حيث يمثل كل دولة عضو ثالثة نواب         
رأي والتصويت فيما   إبداء ال  ن البديل من حق   كّ تم ٢٧لدول األعضاء مادامت أحكام المادة      امن حقوق مشاركة    

في النظر في ما إذا كـان مـن         غير أن الدول األعضاء قد ترغب       . يتعلق بأي مسألة من المسائل المطروحة     
  . على مدى دورتين من دورات المجلسالمستصوب سياسياً أن يتم تمثيل بلد ما من قبل أحد البدالء

  
وجب اتفاق يدون ويدرج فـي الوثـائق        ويمكن للمجلس، إذا ما رغب في ذلك، أن يعدل ممارسته بم            -٢١

. أي تعديالت هامة على النظام الداخلي الذي ال يشتمل علـى هـذا الجانـب              وال يتطلب ذلك إدخال     . الرسمية
 لـه   أحد نواب الرئيس قد ال يحق     فالتعديل الوحيد الذي قد يقتضي إدراج مادة جديدة تنص على أن الرئيس أو              

 وبـذا .  من النظام الداخلي لجمعية الصحة كمثـال لهـذا الغـرض   ٢٩ويمكن استخدام نص المادة  . التصويت
ألحد نوابه التصويت غير     للرئيس أو    يجوز ال   ٢٧ ألحكام المادة    اًطبق: "أن تصاغ المادة الجديدة كالتالي     يمكن

 فـي )  مكـرراً  ١٤المادة  (يرد نص هذه المادة الجديدة      و " الضرورة، تعيين بديل من وفد بلده      أن بإمكانه، عند  
  .٢الملحق 

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  :قد يرغب المجلس التنفيذي في أن ينظر في مشروع القرار التالي  -٢٢
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١؛ بأساليب عمل المجلس التنفيذيالخاصبعد أن نظر في التقرير 

                                                           
 .١٢١/٥ت م الوثيقة    ١
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  :ما يلي قررُي  -١
  

 لـدورات   ةول األعمال المؤقت  ا جد  معايير إدراج البنود اإلضافية المقترحة في      إقرار  )١(
المجلس التنفيذي أي االقتراحات التي تعالج قضية من قضايا الصحة العمومية على الـصعيد              

 على الصحة العموميـة  اً كبيرعبئاً أو تلك التي تمثل اً جديداًالعالمي أو التي تتضمن موضوع    
  ؛ دوراتهأحدثولم ينظر فيها المجلس التنفيذي في 

  
ئيس المجلس وأعضاء مكتبه باستعراض القرارات التي تطرح في دورات          مطالبة ر   )٢(

المجلس لضمان اشتمال هذه القرارات على ُأطر زمنية واقعية وعلى آليـة مالئمـة تـسمح                
بدراستها وعلى الفسحة الزمنية الالزمة لمتابعتها وتقديم تقارير عن تنفيذها وضمان احتـواء             

 وعلى طابعها العملي؛ زها على النقاط التي تُثاريتركهذه القرارات على المختصر المفيد و
 

 التقرير بشأن أساليب عمل المجلس      لمقترحات الواردة في   ل اًتعديل نظامه الداخلي وفق     )٣(
 اعتباراً من موعد اختتام أعمال دورته الحادية والعشرين         على أن يبدأ نفاذ التعديالت    التنفيذي  
 ؛بعد المائة

  
  :عام المدير اليطلب إلى  -٢
  

أعاله لدى الـدعوة إلـى      ) ١(١في الفقرة   إبالغ الدول األعضاء بالمعايير المذكورة        )١(
 االقتراحات المتعلقة بإدراج البنود اإلضافية في جداول األعمال المؤقتة لدورات           تحرير تقديم 

  ؛المجلس التنفيذي القادمة
  
شاريع القرارات التي   على م أعاله  ) ٢(١ في الفقرة    ضمان تطبيق العناصر المذكورة     )٢(

  .تقترحها األمانة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   EB121/5         ANNEX 1    ١٢١/٥ت م

7 

  ١الملحق 
  

  مثال:  المحددة المنقحة لوثائق المجلس التنفيذياآلجال
  
ن بعد المائة والدورة الثانية والعشر  

  للمجلس التنفيذي

 ٢١ من المفترض عقدها في الفترة(
  )٢٠٠٨يناير / كانون الثاني ٢٦إلى 

ن بعد والدورة الثالثة والعشر
  المائة للمجلس التنفيذي

 من  في الفترة عقدهاالمفترض(
  )٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٩ إلى ٢٦

دة جـدول األعمـال     وإحالة مـس  
بعد اختتام أعمال الدورة    (المؤقت  

  )السابقة بأربعة أسابيع
  ٢٠٠٨فبراير /  شباط٢٥  ٢٠٠٧يونيو /  حزيران٢٥

م االقتراحات بشأن بنود جداول     يتقد
ـ   فـي موعـد    ( افيةاألعمال اإلض

 بعد إحالة   اً عشر أسبوع  ثناإأقصاه  
جدول األعمال المؤقت أو عـشرة      
 أسابيع قبل افتتاح أعمال الـدورة،     

  )أيهما يكون األول

  ٢٠٠٨مارس /  آذار١٧  ٢٠٠٧سبتمبر /  أيلول١٧

 جدول األعمال المـشروح     إرسال
قبل افتتاح أعمال   ( بدعوة   اًمشفوع

  )الدورة بثمانية أسابيع
  ٢٠٠٨مارس /  آذار٣١  ٢٠٠٧نوفمبر / الثانين  تشري٢٦

قبل بداية الـدورة    ( الوثائق   إرسال
  ٢٠٠٨أبريل /  نيسان١٤  ٢٠٠٧ديسمبر /  كانون األول١٠  )بستة أسابيع
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  ٢ق حالمل
  

  النظام الداخلي للمجلس التنفيذي
  
  

  النص المعدل المقترح    النص األصلي

   الفقرة الثالثة،٥المادة 
  

يرسل المدير العام الوثائق المتعلقة بالدورة        
قبل افتتاح أعمال الدورة العادية للمجلـس بفتـرة         

 فـي  ،وتتاح هذه الوثـائق . تقل عن ستة أسابيع   ال
لكتروني بلغـات عمـل     إل في شكلها ا   ،الوقت ذاته 

  . المجلس على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت
  

    
  

قة بالدورة  يرسل المدير العام الوثائق المتعل      
قبل افتتاح أعمال الدورة العادية للمجلـس بفتـرة         

وتتاح هذه الوثـائق فـي      . تقل عن ستة أسابيع    ال
لكتروني بلغات عمل المجلس على موقع      إلشكلها ا 

  . المنظمة على شبكة اإلنترنت
  

  ، الفقرة الثانية٨المادة 
  

يتعين أن يصل أي اقتراح يرمي إلى إدراج          
 جدول األعمال تحت الفقرات     أي بند من البنود في    

 إلى المدير العام قبل     ٩ من المادة    )ه( و )د( و )ج(
  .بداية الدورة بفترة ال تقل عن عشرة أسابيع

  

    
  

يتعين أن يصل أي اقتراح يرمي إلى إدراج          
 بموجـب أي بند من البنود في جـدول األعمـال          

 إلى المـدير    ٩ من المادة    )ه( و )د( و )ج(الفقرات  
 بعد إحالة   اً عشر أسبوع  إثناأقصاه  العام في موعد    

جدول األعمال المؤقت أو عشرة أسابيع قبل بداية        
  .الدورة، أيهما كان األول

  
نائب الرئيس حق    المدير العام أو     يملكال  و       مكررا١٤ًالمادة 

التصويت غير أن بإمكانه، عند الضرورة، تعيـين      
  .٢٧ طبقاً ألحكام المادة بديل عنه من وفد بلده

  
  
  
  

=     =     =  


