
  ١٣٨/٦م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ ديسمبر/ كانون األول ٣٠  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 
     EB138/6  من جدول األعمال المؤقت ٢-٥البند 

  
  

  
   بشأن األعضاء الدول تشاور عملية

  الشؤون تصريف إصالح
  
  

تتشــرف المـــديرة العامـــة بـــأن تحيـــل تقريـــر الـــرئيس بشــأن االجتمـــاع الثـــاني المفتـــوح للـــدول األعضـــاء بشـــأن   
  إصالح تصريف الشؤون، إلى المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة (انظر الملحق).
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  الملحق
  
  

  تقرير الرئيس بشأن
  االجتماع الثاني المفتوح للدول األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤون

  
لومانـاكو، الممثـل الـدائم للمكسـيك لـدى مكتـب األمـم المتحـدة وسـائر ُيعد رئيس االجتماع، السفير جـورجي   

المنظمـــات الدوليـــة فـــي جنيـــف، المســـؤول الوحيـــد عـــن إصـــدار هـــذا التقريـــر بشـــأن االجتمـــاع الثـــاني المفتـــوح للـــدول 
كـــــــانون األول/  ١١و ١٠األعضـــــــاء بشـــــــأن إصـــــــالح تصـــــــريف الشـــــــؤون الـــــــذي انعقـــــــد فـــــــي جنيـــــــف فـــــــي يـــــــومي 

  .٢٠١٥ ديسمبر
  

  المعلومات األساسية
  
الراميـة آخر مجموعة من المناقشـات الرسـمية  (المنظمة) استهلت منظمة الصحة العالمية ٢٠١٢في عام   -١

تعزيز التغيير الذي تنطـوي عليـه العناصـر الثالثـة لإلصـالح (اإلصـالح البرمجـي واإلصـالح اإلداري وٕاصـالح إلى 
س التنفيـذي "إصـالح منظمـة الصـحة العالميـة مـن أجـل تصريف الشؤون)، متابعًة لحصائل الدورة االستثنائية للمجل

 ).EBSS(3)2و EBSS(2)2و EBSS(1)2مستقبٍل صحي" (المقررات اإلجرائية 
  
أكدت لجنـة الخبـراء المسـتقلين االستشـارية فـي مجـال المراقبـة بـطء وتيـرة  ٢٠١٥وفي كانون الثاني/ يناير   -٢

رئاســية" وأن ذلــك قــد "يعرقــل تنفيــذ برنــامج اإلصــالح إصــالح تصــريف الشــؤون ومخــاطر "تقــويض فعاليــة األجهــزة ال
الشامل في المنظمة". وأعربت اللجنة كذلك عن أنها "منشغلة إزاء انعدام اتساق األولويات على مسـتويات المنظمـة 

، بـدأت الـدول األعضـاء تفكيـرًا جماعيـًا حـول ضـرورة لـك التقريـرذ). واسـتنادًا إلـى 21/2EBPBAC الثالثة" (الوثيقـة
 تسريع عملية إصالح المنظمة.

  
عمليـة التشـاور الشـاملة للـدول األعضـاء  ٢٠١٥شباط/ فبراير  ٣المجلس التنفيذي في  أنشأونتيجة لذلك،   -٣

فريقـًا  العمليـة وتتضـمن بشأن إصالح تصريف شؤون المنظمة بواسطة المقرر اإلجرائي "نبذة عن تنفيذ اإلصـالح"،
عامًال واجتماعين مفتوحين لجميع الدول األعضـاء "لتسـتكمل أعمالهـا بحلـول موعـد انعقـاد جمعيـة الصـحة العالميـة 
التاســعة والســتين، وتقــّدم توصــيات مــن خــالل المجلــس التنفيــذي بشــأن كيفيــة تحســين الكفــاءة فــي تصــريف شــؤون 

) أساليب عمل األجهزة الرئاسية، بمـا فيهـا المقترحـات ذات ١لجة ما يلي: (المنظمة، وتكليفها بالوالية الخاصة بمعا
مـن تقيـيم عمليـة إصـالح المنظمـة، وكـذلك عمليـة إعـداد جـداول األعمـال،  ٢الصلة المقدمة مـن األمانـة، والمرحلـة 

يئــة مكتــب بمـا فــي ذلـك الزيــادة الكبيـرة فــي عـدد بنــود جــداول األعمـال وأثرهــا علـى تصــريف الشـؤون، وعلــى عمـل ه
تصــريف  المواءمــة فــيتحســين ) أســاليب ملموســة ل٢المجلــس التنفيــذي وأعضــاء مكتــب جمعيــة الصــحة العالميــة؛ (

الشـــــؤون علـــــى جميـــــع مســـــتويات المنظمـــــة الثالثـــــة، بحيـــــث يـــــتم تحســـــين المســـــاءلة والفعاليـــــة؛ (المقـــــرر اإلجرائـــــي 
  .))٢٠١٥( )١٦(١٣٦ت  م

  
  العملية

  
ُأنشــئ الفريــق العامــل المعنــي بإصــالح تصــريف الشــؤون (الفريــق ، )١٦(١٣٦م تامتثــاًال للمقــرر اإلجرائــي   -٤

مــن ممثلــين اثنــين لكــل مــن أقــاليم المنظمــة الســتة:  الفريــق ويتــألف ،العامــل) بتيســير مــن المنســقين اإلقليميــين الســتة
جمهوريــة )؛ المكســيك والواليــات المتحــدة األمريكيــة (إقلــيم األمــريكتينوب أفريقيــا (اإلقلــيم األفريقــي)؛ موزامبيــق وجنــ

(إقلـيم شـرق المتوسـط)؛  -يحـل أحـدهما محـل اآلخـر وفقـًا لالتفـاق اإلقليمـي  -إيران اإلسالمية والمغـرب وباكسـتان 
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أسـتراليا والصـين (إقلـيم غـرب وتايلند (إقلـيم جنـوب شـرق آسـيا)؛ الهند بي)؛ حاد الروسي (اإلقليم األورو إستونيا واالت
 المحيط الهادئ).

  
مجموعة البنود والبنود الفرعية التي تنتظر موافقة الدول األعضـاء فـي  تنفيذًا لواليته، العامل وبحث الفريق  -٥

ـــــــد الفريـــــــق العامـــــــل اجتمـــــــاعين وجهـــــــًا لوجـــــــه ( ـــــــى اآلن عق ـــــــة العمليـــــــة. وحت   آذار/ مـــــــارس  ٢٧-٢٦مجـــــــالي والي
  .التي ُأجريت على نحو متواصلأيلول/ سبتمبر)، فضًال عن المشاورات  ٢٤-٢١و
  
ليكونـــا مكملـــين  لجميـــع الـــدول األعضـــاء ُعقـــد اجتماعـــان مفتوحـــان )١٦(١٣٦م تًا للمقـــرر اإلجرائـــي ووفقـــ  -٦

يهــدفان إلــى مواصــلة البحــث واتخــاذ القــرار بشــأن النتــائج التــي قــدمها الفريــق العامــل. وقــد انعقــد االجتمــاع و  للعمليــة
، وانعقـــد ٢٠١٥أيـــار/ مـــايو  ١٣األول المفتـــوح للـــدول األعضـــاء بشـــان إصـــالح تصـــريف الشـــؤون فـــي جنيـــف فـــي 

كـــانون األول/  ١١-١٠االجتمـــاع الثـــاني المفتـــوح للـــدول األعضـــاء بشـــان إصـــالح تصـــريف الشـــؤون فـــي جنيـــف 
ومن الجدير بالذكر أن الوقت المخصص لالجتماع الثاني المفتوح للدول األعضاء بشأن إصالح  .٢٠١٥ديسمبر 

  تصريف الشؤون اخُتصر منه يوم بأكمله.
  
واضـطلع المنســقون اإلقليميـون الســتة المقيمــون فـي جنيــف بـدور المــراقبين فــي اجتماعـات الفريــق وأنشــطته   -٧

وتبادالتـــــه، بصـــــفتهم ميســـــرين، مـــــن أجـــــل ضـــــمان شـــــمول العمليـــــة للجميـــــع وشـــــفافيتها بمـــــا يتماشـــــى مـــــع المقـــــرر 
  .)١٦(١٣٦ت  م اإلجرائي

  
ــــدًا فــــي تحديــــد قائمــــة أوليــــة ٢٠١٥آذار/ مــــارس  ٢٧-٢٦وكــــان االجتمــــاع األول للفريــــق العامــــل (  -٨ ) مفي

للموضوعات، كانت بمثابة دليل للمناقشات التي دارت أثناء االجتماع األول المفتوح للدول األعضاء بشان إصالح 
  تصريف الشؤون.

  
عمـــل الفريـــق العامـــل فـــي شـــكل فـــريقين فـــرعيين  ٢٠١٥ وفـــي الفتـــرة مـــا بـــين أيـــار/ مـــايو وأيلـــول/ ســـبتمبر  -٩

علـــى التوصـــيات بشـــأن  محتويـــةصـــياغة التقـــارير المـــن أجـــل  –ماشـــى مـــع مجـــالي واليتـــه بمـــا يت -متخصصـــين 
وتايلنـد  األمريكيـة المواضيع المحددة. وتطوع أعضاء الفريق العامل من كل من أستراليا وٕاسـتونيا والواليـات المتحـدة

  بالقيام بدور الميسرين.
  

)، استعرض الفريق العامل ٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ٢٤-٢١االجتماع الثاني الذي انعقد وجهًا لوجه ( وأثناء  -١٠
تشـــرين الثـــاني/  ٢٣. وحتـــى ختـــاميمحتـــوى تقريـــره ال مســـّودات التقـــارير التـــي أعـــدها الميســـرون واتخـــذ القـــرار بشـــأن

ر الرســمية علــى أســاس يــومي ، كــان أعضــاء الفريــق العامــل قــد أجــروا العشــرات مــن التبــادالت غيــ٢٠١٥نــوفمبر 
تقريبًا من أجل االتفاق على الصيغة النهائية للتقرير الذي ُقدم إلى االجتمـاع الثـاني المفتـوح للـدول األعضـاء بشـأن 

  إصالح تصريف الشؤون.
  

(التـــذييل  2/2OMSMGR/EB/توصـــية، علـــى نحـــو مـــا ورد فـــي الوثيقـــة  ٣٨واتفـــق الفريـــق العامـــل علـــى   -١١
 ليب عمل األجهزة الرئاسية والمواءمة في تصريف الشؤون على جميع مستويات المنظمة الثالثة.األول)، بشأن أسا

ولتحقيق ذلك، أخـذ الفريـق العامـل المـدخالت والمواقـف التـي قـدمها جميـع الـدول األعضـاء فـي االعتبـار. وبالمثـل، 
، باالســتناد إلــى الوثــائق التقنيــة بقــدر كبيــر مــن البحــث مــن المســائل فــإن أعضــاء الفريــق العامــل تنــاولوا كــل مســألة

وتقريــــــر المرحلــــــة الثانيــــــة مــــــن تقيــــــيم المتاحــــــة والتقــــــارير ذات الصــــــلة الصــــــادرة عــــــن وحــــــدة التفتــــــيش المشــــــتركة 
. كمـــا أخـــذوا عـــددًا مـــن الممارســـات الجيـــدة والخبـــرات الخاصـــة باإلصـــالحات التـــي ُأجريـــت فـــي )٢٠١٣( المنظمـــة

  األقاليم في االعتبار أيضًا.
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  التوصيات
  

تناول االجتماع الثاني المفتـوح للـدول األعضـاء بشـأن إصـالح تصـريف الشـؤون مناقشـة التوصـيات البـالغ   -١٢
دم عدد من االقتراحات. توصية التي اتفق عليها الفريق العامل. وقد ُأعرب عن وجهات نظر مختلفة وقُ  ٣٨عددها 

عامـــل المعنـــي بإصـــالح تصـــريف الشـــؤون قـــدمت آراًء وجـــدير بالـــذكر أن بعـــض الوفـــود التـــي شـــاركت فـــي الفريـــق ال
  مختلفة مقارنًة بمواقفها السابقة إزاء بعض التوصيات.

  
وأصـــدر الـــرئيس نســـخة منقحـــة مـــن التوصـــيات ُعممـــت علـــى المشـــاركين كافـــة، روعيـــت فيهـــا المناقشـــات   -١٣

األعضــاء بشــأن إصــالح تصــريف  دمت أثنــاء الجــزء األول مــن االجتمــاع الثــاني المفتــوح للــدولواالقتراحــات التــي ُقــ
   الشؤون.

  
توصــية. وكانــت التوصــيات التــي اتفــق عليهــا الفريــق العامــل مبســطة  ٢٢وتحتــوي النســخة المنقحــة علــى   -١٤

  ن مواضيع.درجت التوصيات المنقحة في فئات وفقًا لما تتوجه إليه مومدمجة ومعّدلة في هذه النسخة. وقد أُ 
  

اقشـــة مستفيضـــة وُقـــدم عـــدد مـــن االقتراحـــات أثنـــاء الجلســـة األخيـــرة مـــن وخضـــعت التوصـــيات المنقحـــة لمن  -١٥
). ٢٠١٥كــانون األول/ ديســمبر  ١١االجتمــاع الثــاني المفتــوح للــدول األعضــاء بشــأن إصــالح تصــريف الشــؤون (

ــ ذلت، لــم يــنجح االجتمــاع الثــاني المفتــوح للــدول األعضــاء بشــأن إصــالح تصــريف وعلــى الــرغم مــن الجهــود التــي ُب
يــــة الوقــــت (انظــــر عــــدم كفا مــــن بينهــــافــــي التوصــــل إلــــى اتفــــاق حــــول التوصــــيات بســــبب عــــدة عوامــــل،  الشــــؤون
  الثاني). التذييل

  
نسخة ثانية منقحة من التوصيات. وُيعد الرئيس وحده مسؤوًال عن صياغة هذه النسـخة  ويقدم الرئيس طيه  -١٦

الثانية المنقحة، والتي تستند إلى المناقشات واالقتراحات المقدمة أثناء الجلسة األخيـرة مـن االجتمـاع الثـاني المفتـوح 
مـن التوصـيات أفضـل مـا توصـل  شـكل النسـخة الثانيـة المنقحـةللدول األعضاء بشأن إصالح تصـريف الشـؤون. وتُ 

  إليه الرئيس في محاولة تقديم تسوية ممكنة.
  

بعضـها اآلخـر كـان األهـم  أنونظرًا ألن بعض التوصيات كانت مهمة بالنسبة إلى بعض الوفود في حين   -١٧
ن ؤدي إلــى فقــدان التــواز بالنســبة إلــى وفــود أخــرى، فــإن الــرئيس يــرى أن حــذف فــرادى التوصــيات أو إضــافتها قــد يــ

الـرئيس  ويعتقد الرئيس أن االستعراض الثاني الوارد أدناه ُيبقي على هذا التوازن. وفضًال عن ذلـك، فـإن الضروري.
  يرغب في مالحظة أن التوصيات الواردة أدناه ال تجسد بالضرورة موقف حكومته.

  
ً سبل المضي قُ    دما

  
 فـي سـبيل ٢٠١٥كانت العمليـة التـي ُأجريـت مـا بـين شـهري كـانون الثـاني/ ينـاير وكـانون األول/ ديسـمبر   -١٨

  تسريع إصالح تصريف شؤون المنظمة أكثر تعقيدًا مما كانت تتوقعه الدول األعضاء.
  

ريـق العامـل واستنادًا إلى ما اتضح من عدم كفاية الوقت واستحالة االتفاق علـى التوصـيات التـي قـدمها الف  -١٩
أثنــاء االجتمــاع الثــاني المفتــوح للــدول األعضــاء بشــأن إصــالح تصــريف الشــؤون، اقتــرح بعــض الوفــود تمديــد واليــة 

ولــم يــتم أن تواصــل لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة إجــراء العمــل.  ها اآلخــرالفريــق العامــل، فــي حــين اقتــرح بعضــ
  لمضي قدمًا.إلى ااالتفاق حول السبيل 

  
ي حين أن بعـض الوفـود طلبـت أن يجـري التشـاور بشـأن جميـع التوصـيات مـع اللجـان اإلقليميـة، طلـب وف  -٢٠
بعض الوفـود األخـرى إلـى  رأىو عدم التشاور مع اللجان اإلقليمية إال بشأن التوصيات المتعلقة بها.  ها اآلخربعض

  ال داع له. ورة اللجان اإلقليميةأن مشا
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تخذ بشأن السماح بمواصلة هذه العملية ينبغي أن يضمن إجراء المناقشات فـي ورأى الرئيس أن أي قرار يُ   -٢١
ظــل أقصــى حــد ممكــن مــن شــمول الجميــع، كــأن يحــدث ذلــك مــن خــالل فريــق عامــل مفتــوح العضــوية، مــن أجــل 

  ضمان ملكية الدول األعضاء للعملية.
  

وأثنـــاء التبـــادالت التـــي ُأجريـــت فـــي االجتمـــاع الثـــاني المفتـــوح للـــدول األعضـــاء بشـــأن إصـــالح تصـــريف   -٢٢
الشــؤون، الحــظ الــرئيس أن هنــاك مســألتين علــى األقــل لــم تتناولهمــا المناقشــة بالقــدر الكــافي أثنــاء العمليــة، ويمكــن 

الطـرق الفعليـة لتحسـين الشـفافية والمسـاءلة  )١(بالتـالي إدراجهمـا فـي المناقشـات المواضـيعية المسـتقبلية، أال وهمـا: 
التوصــيات بشــأن المــوارد البشــرية، علــى نحــو ) ٢(ألدواره ومســؤولياته،  األداء األفضــلحتــى يحقــق المقــر الرئيســي 

للفريــــــق العامــــــل (الوثيقــــــة  ختــــــاميورد فــــــي الفــــــرع الخــــــاص بالمعلومــــــات األساســــــية والتحليــــــل مــــــن التقريــــــر ال مــــــا
/2/2OMSMGR/EBألولال ، التذيي.(  

  
وقد يرغب المجلس التنفيذي عند مناقشة التوصيات في تحديد التوصيات التي قـد تكـون جـاهزة العتمادهـا   -٢٣

من ِقبل جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين وتلك التي يتعـين مواصـلة بلورتهـا كـي تنظـر فيهـا جمعيـة الصـحة 
  العالمية السبعون.

  
  توصياتالنسخة الثانية المنقحة من ال

  
  فيما يتعلق بأساليب عمل األجهزة الرئاسية:

  
  يوصى المجلس التنفيذي بما يلي:

  )؛١-١ألعمال المؤقت كأسلوب عمل (جدول افي ] استشرافي  تخطيط اعتماد جدول [ )١(
عــدد بنــود جــدول أعمــال المجلــس التنفيــذي مــن أجــل تحســين مــدى التوافــق بــين طــول  اســتعراض )٢(

  )؛٧-١األعمال المؤقت لكل جلسة ( الجلسات وعدد البنود المدرجة في جدول
وضــع المعــايير الخاصــة بالمشــاركة علــى صــعيد األقــاليم فــي تحديــد بنــود جــدول األعمــال، دون  )٣(

  )؛٦-١المساس بحالة أي من هذه المعايير (
 مســّودة المبــادئ التوجيهيــة ألفضــل الممارســات بشــأن إصــالح تصــريف الشــؤونمواصــلة وضــع  )٤(
  )؛٩-١ذييل الثالث) (واردة في الت(ال
المطبقـــــــة حاليـــــــًا عنـــــــد النظـــــــر فـــــــي البنـــــــود التـــــــي ســـــــُتدرج فـــــــي جـــــــدول  ١اســـــــتعراض المعـــــــايير )٥(

المؤقـــت، مـــن أجـــل إصـــدار التوصـــيات بشـــأن تطبيـــق المعـــايير ومـــدى الحاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن  األعمـــال
  )؛ ٢-١المعايير (

  
  جمعية الصحة بمطالبة المدير العام بما يلي: يتوص

) سـنوات للبنـود المتوقعـة فـي جـدول أعمـال ٦) إلى (٤وضع جدول تخطيط استشرافي يمتد من ( )٦(
رات اإلجرائيـــة والمقـــر  اد إلـــى متطلبـــات التبليـــغ والبنـــود الدائمـــةة باالســـتنالمجلـــس التنفيـــذي وجمعيـــة الصـــح

والبنــود الالزمــة بموجــب دســتور المنظمــة ولوائحهــا وقواعــدها، وبمــا يتماشــى مــع برنــامج  والقــرارات الســابقة
  )؛٣-١إلى  ١-١العمل العام (من 

                                                           
  ).٩(٦٥ج ص عوالمقرر اإلجرائي  ١ق١٢١م تانظر القرار    ١
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يـذي وجمعيـة تقديم أول جدول تخطـيط استشـرافي للبنـود المتوقعـة فـي جـدول أعمـال المجلـس التنف )٧(
الصــحة، كوثيقــة معلومــات، إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه األربعــين بعــد المائــة، وتحــديث هــذا الجــدول 

  )؛٣-١سنويًا (
أوجـــه اللـــبس  إعـــداد تحليـــل للنظـــام الـــداخلي الحـــالي للمجلـــس ولجمعيـــة الصـــحة مـــن أجـــل تحديـــد )٨(

اإلضافية والتكميليـة والعاجلـة، إلدخـال في العملية المتبعة بشأن بنود جدول األعمال الناجمة عن التفسير 
  )؛ ٥-١العملية ( هذه المزيد من التحسين على

مواصـــلة اســـتخدام أدوات تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي تحســـين إتاحـــة اجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية  )٩(
ات الــدول ر منشــو ووثائقهــا، بطــرق مــن بينهــا جعلهــا أيســر اســتخدامًا، وٕانشــاء ُســبل مخصصــة للوصــول إلــى 

بالمحاضر المـوجزة ذات الصـلة والمقـررات  رتبطوثائق ما بعد الدورة تخاصة بء؛ وٕانشاء صفحات األعضا
، وٕاتاحـة الوصـول إلـى البـث اإللكترونـي للجلسـات العلنيـة بعـد الـدورات، بشأنها اإلجرائية/ القرارات المتخذة

  )؛٨-١بالتشاور مع الدول األعضاء (
  

  تصريف الشؤون على جميع مستويات المنظمة الثالثة: بتحسين نسق وفيما يتعلق
  

  يوصى المجلس التنفيذي بتوصية جمعية الصحة بما يلي:

ُتعنـى  كي - مثل فريق السياسات العالمي -لتكون من سماتها الدائمة داخل األمانة  اعتماد آلية )١٠(
دعمــًا لعمــل المنظمــة الفّعــال كمنظمــة بالنقــاش والتكامــل والتنســيق بــين المــدير العــام والمــديرين اإلقليميــين 

  )؛٦-٢"واحدة" (
  

  توصى جمعية الصحة بأن تدعو اللجان اإلقليمية إلى ما يلي:
العمــل علــى اتبــاع نهــج متســق فــي اإلشــراف علــى عمــل المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة، بطــرق مــن  )١١(

 المعلومــاتعــن المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة  لتبليــغنيا بينهــا تحديــد أفضــل الممارســات ووضــع المعــايير الــدُ 
  )؛١٣-٢، ١٢-٢المالية إلى اللجان اإلقليمية (اإلدارية و 

رفع تقارير اللجان اإلقليمية إلـى المجلـس التنفيـذي باسـتخدام النمـوذج الموحـد الـذي قدمتـه المـديرة  )١٢(
  )؛١٤-٢العامة (

  ، ٢٧-٢قـارير منتظمـة بشـأن عملهـم (دعوة رؤساء المكاتب الُقطريـة التابعـة للمنظمـة إلـى تقـديم ت )١٣(
  )؛٢٨-٢

  توصى جمعية الصحة بمطالبة المدير العام بما يلي:

مشـــاورة المـــديرين اإلقليميـــين بشـــأن إبـــرام وتنفيـــذ اتفـــاق مســـاءلة رســـمي بـــين المـــديرين اإلقليميـــين  )١٤(
  )؛١-٢والمدير العام، باالستفادة من آليات قائمة بالفعل (

  )؛٢-٢يمه في عقود العمل الُمقبلة الخاصة بالمديرين اإلقليميين (تعزيز بنود إدارة األداء وتقي )١٥(
بدء حوار مع اللجان اإلقليمية بهدف تحديد عدة تدابير مختلفة لضمان االتساق على المستويات  )١٦(

الثالثة، بما في ذلك تحسين عملية ترشيح المدير اإلقليمي، بطـرق مـن بينهـا اإلعـالن عـن الوظيفـة وٕابـراز 
ذاب فئـة أوسـع مـن المرشـحين، وتقيـيم المرشـحين وفقـًا لمعـايير االختيـار، والسـماح بمسـاهمة أهميتها، واجت

  )؛٣-٢المدير العام في العملية (
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  )؛٤-٢اإلعالن عن وظائف المدير العام المساعد ( )١٧(
  إضـــــــــفاء الطـــــــــابع المؤسســـــــــي علـــــــــى آليـــــــــات التخطـــــــــيط علـــــــــى صـــــــــعيد مســـــــــتويات المنظمـــــــــة  )١٨(

بتحديــد اختصاصــاتها وٕاجــراءات التشــغيل المتســقة الخاصــة بهــا بطريقــة  -شــبكات الفئــات  مثــل – الثالثــة
  )؛٧-٢( رسمية

بدء استعراض العمل الحالي للجان اإلقليمية، بما في ذلك اللجان الدائمة واللجان الفرعيـة التابعـة  )١٩(
، ٨-٢لها، من أجل تحديـد أفضـل الممارسـات لتعزيـز وظائفهـا اإلشـرافية، بالتشـاور مـع اللجـان اإلقليميـة (

  )؛١١-٢، ١٠-٢، ٩-٢
بــدء اســتعراض عمليــات التواصــل والتعــاون الحاليــة بــين األجهــزة الرئاســية علــى جميــع المســتويات  )٢٠(

  ، ١٧-٢، ١٦-٢، ١٥-٢تصـــــــــريف الشـــــــــؤون ( تحســـــــــين نســـــــــقبهـــــــــدف تحديـــــــــد أفضـــــــــل الممارســـــــــات ل
  )؛٢٠-٢، ١٩-٢، ١٨-٢
ــ )٢١( ة الصــحة بشــأن الوجــود تقــديم تقريــر كــل ســنتين كوثيقــة معلومــات إلــى المجلــس التنفيــذي وجمعي

األجهــزة الرئاســية بشــأن الوجــود الُقطــري للمنظمــة  ُتجريهــاالُقطــري للمنظمــة، ليكــون أساســًا لمناقشــة عامــة 
  )؛٢١-٢ُيدرج في بند جدول األعمال الخاص بإصالح المنظمة (و 
ري العمل مع المديرين اإلقليميين، بالتشاور مع الدول األعضاء، على بحث معـايير الوجـود الُقطـ )٢٢(

المالئــم للســياق، مــن أجــل تحســين أداء المنظمــة علــى الصــعيد الُقطــري، مــع مراعــاة جملــة أمــور مــن بينهــا 
استعراض نماذج المكاتب الُقطرية واستراتيجيات التعاون والقـدرات ومعـايير اختيـار ممثلـي المنظمـة وتقيـيم 

  .)٢٨-٢، ٢٧-٢، ٢٦-٢، ٢٥-٢، ٢٤-٢، ٢٣-٢، ٢٢-٢أداء المكاتب الُقطرية (
  

ي االجتمـاع الثـاني المفتـوح فـ :٢٢إلـى  ١٠مالحظة إضـافية بشـأن النسـخة الثانيـة المنقحـة مـن التوصـيات مـن 
والعمليــات للــدول األعضــاء بشــأن إصــالح تصــريف الشــؤون أقــر العديــد مــن الوفــود بــأن هنــاك عــددًا مــن األنشــطة 

نتجــت فــي جــزء منهــا عــن توصــيات ســابقة بشــأن إصــالح تصــريف الشــؤون. ومــع ذلــك، فقــد و  يجـري تنفيــذها بالفعــل
  ُأشير إلى أهمية إعادة تأكيد الممارسات الجيدة المستمرة، والتي تشمل في جملة أمور:

  نشر استراتيجيات التعاون الُقطري على موقع المنظمة اإللكتروني؛ -١

عمليـة االختيـار علـى أسـاس الشـاغرة وٕاجـراء اإلعالن بطريقة علنية عن وظائف ممثلي المنظمـة  -٢
  ؛الجدارة

  النشر العلني لتقارير المكاتب الُقطرية التابعة للمنظمة. -٣
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  التذييل األول
  

الثاني المفتوح للدول األعضاء االجتماع 
  بشان إصالح تصريف الشؤون

 
EB/OMSMGR/2/2  

  ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣٠
  جدول األعمال المؤقت من ٣البند 

  
  

  
  

  بإصالح تصريف الشؤون الفريق العامل المعني
  
  

  التقرير الختامي
  
  

أعــد هــذا التقريــر الفريــق العامــل المعنــي بإصــالح تصــريف الشــؤون (الفريــق العامــل) بالتعــاون مــع أمانــة   
االجتمـاع الثـاني المفتـوح العضـوية للـدول األعضـاء  لجـأمنظمة الصحة العالمية (المنظمة) لتوفير المعلومات مـن 

بشـــأن النظـــر فـــي  ٢٠١٥كـــانون األول/ ديســـمبر  ١١و ١٠المعنـــي بإصـــالح تصـــريف الشـــؤون المقـــرر عقـــده فـــي 
) ١٦(١٣٦م تتوصــيات مجديــة بمـــا يتماشــى مـــع واليــة الفريـــق العامــل وطبقـــًا للمقــرر اإلجرائـــي للمجلــس التنفيـــذي 

. والتقريـر هـو نتـاج مـداوالت الفريـق العامـل خـالل اجتمـاعين وجهـًا لوجـه عقـدا ٢٠١٥ر شباط/ فبراي ٣المعتمد في 
  وكذلك عدد من المناسبات التي جرى فيها تبادل اآلراء، حسب االقتضاء. ٢٠١٥  في آذار/ مارس وأيلول/ سبتمبر

  
فتوح العضوية للدول ويعرض التقرير، في الجزء األول، قائمة بالتوصيات المقدمة إلى االجتماع الثاني الم  

األعضــاء المعنــي بإصــالح تصــريف الشــؤون، لكــي ينظــر فيهــا المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد 
المائة توطئة العتمادها من جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين. ويعرض التقرير في الجزء الثاني، علـى نحـو 

لتـي أعـدها الفريـق العامـل والتحليـل الـذي اضـطلع بـه بشـأن كـل بنـد مقتضب وغير حصري، المعلومـات األساسـية ا
  من بنود جدول األعمال في نطاق واليته، مما أفاد في وضع التوصيات.

  
  التوصيات  :أوالً 
  
  أساليب عمل األجهزة الرئاسية   -١
  

  التخطيط الطويل األجل لجدول األعمال 
  

  جدول أعمال يستشرف المستقبل ومخطط على المدى البعيد كأسلوب عمل. اعتماد  )١(
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اســتعراض المعــايير ووضــع معــايير جديــدة، حســب االقتضــاء، فيمــا يتعلــق بتحديــد أولويــات بنــود   )٢(
  جدول األعمال وٕاحالة بنود محدَّدة إلى اللجان اإلقليمية.

  
ق بصــري ومتزامنــًا ومحــّدثًا عــن إدارة بنــود الطلــب مــن األمانــة أن ُتعــد تقريــرًا موضــوعًا فــي ســيا  )٣(

جـــــدول األعمـــــال يتنــــــاول المجلـــــس وجمعيــــــة الصـــــحة واللجــــــان اإلقليميـــــة وأشــــــكال االجتماعـــــات المختلفــــــة 
البرنــامج والميزانيــة واإلدارة والمجلــس وجمعيــة الصــحة) ومختلــف أشــكال البنــود (علــى ســبيل المثــال،  (لجنــة

وبنــــود اإلجــــراءات أو المعلومــــات ومــــا إلــــى ذلــــك) ومختلــــف أشــــكال مقتضــــيات التبليــــغ واإللغــــاء التــــدريجي 
المناقشات (على سبيل المثال، البنود كاملة من جدول األعمال واألحداث الجانبية وجلسات اإلحاطة التقنية 
والمناقشات الوزارية) مع الفصل بين سنوات الميزانية وغير سنوات الميزانية، لكي تنظر فيها جمعية الصحة 

  .٢٠١٦ مفي عا
  
الطلــب مــن األمانــة أن ُتعــد تعــديالت مقترحــة علــى النظــام الــداخلي، حســب االقتضــاء، مــن أجــل   )٤(

تنفيــــذ التوصــــيات الــــواردة أعــــاله، لكــــي تنظــــر فيهــــا جمعيــــة الصــــحة العالميــــة التاســــعة والســــتين فــــي أيــــار/ 
  .٢٠١٦ مايو

  
  تناول البنود اإلضافية أو التكميلية أو العاجلة

  
األمانة ومكتب المستشار القانوني أن ينّقحـا النظـام الـداخلي الحـالي للمجلـس وجمعيـة الطلب من   )٥(

  أوجه اللبس الناجمة عن التفسير. الصحة من أجل إزالة
  
اعتماد معايير للمشاركة في تقديم البنود عبر األقاليم فيما يتعلـق بـاقتراح بنـد فـي جـدول األعمـال   )٦(

  ي تكون حصيلة وثائق صادرة عن مؤتمر دولي.ولتالفي القرارات بشأن البنود الت
  

  تحديد مواعيد اجتماعات األجهزة الرئاسية 
  
اتخـاذ قــرار بــأن تــدوم دورة المجلــس المعقــودة فــي كـانون الثــاني/ ينــاير ثمانيــة أيــام. وفــي المقابــل،   )٧(

  حاليًا ثمانية أيام في سنوات الميزانية وستة أيام في غير سنوات الميزانية. تدوم دورات المجلس
  

  علومات ملااستخدام أدوات تكنولوجيا 
  
  الطلب من األمانة:  )٨(

أن تواصل اسـتخدام تكنولوجيـا المسـتودع المؤسسـي لتبـادل المعلومـات وأن تجعلـه أيسـر   (أ)
  استخدامًا.

ق األجهــزة الرئاســية، لنشــر الخبــرات الصــحية الوطنيــة أن تُنشــئ رابطــًا علــى صــفحة وثــائ  (ب)
  التي توّد الدول األعضاء تبادلها.

أن تُــدرج وصــالت تشــعبية فــي وثــائق األجهــزة الرئاســية تحيــل إلــى المناقشــات والقــرارات/   (ج)
  المقررات اإلجرائية السابقة ذات الصلة ببند جدول األعمال.

الــدورة، متضــمنة روابــط فــي إطــار كــل بنــد مــن بنــود أن تُنشــئ صــفحة لوثــائق مــا بعــد   (د)
جدول األعمال تحيـل إلـى المحاضـر المـوجزة ذات الصـلة وأي مقـررات إجرائيـة/ قـرارات اُتخـذت، 

  ل األعمال ووثائقه في مكان واحد.بحيث ُيمكن االطالع على تاريخ بند جدو 
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لتيسير تنزيـل التقـارير  أن تواصل استخدام رموز االستجابة السريعة وغيرها من األدوات  )ه(
  في اجتماعات جمعية الصحة.

البــث عبــر  أن تواصــل بــث الجلســات العلنيــة عبــر اإلنترنــت وأن تضــع ترتيبــات إلتاحــة  (و)
  .اإلنترنت بعد الدورات

  
  المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات بشأن تصريف الشؤون

  
الـــواردة فـــي تـــذييل هـــذا  الشـــؤون المبـــادئ التوجيهيـــة ألفضـــل الممارســـات بشـــأن تصـــريفاعتمـــاد   )٩(

  أجل وفود الدول األعضاء المشاركة في اجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة. من ١التقرير،
  

  تصريف الشؤون على جميع مستويات المنظمة الثالثة تحسين نسق  -٢
  

  إضفاء الطابع الرسمي على "اتفاق المساءلة"
  

اإلقليميـين والمـدير العـام، باالسـتفادة مـن آليـات قائمـة  األخذ باتفـاق مسـاءلة رسـمي بـين المـديرين  )١(
بالفعــل عـــن طريـــق تضــمين بيـــان، فـــي قـــرار المجلــس الخـــاص بتعيـــين كـــل مــدير إقليمـــي، مفـــاده أن المـــدير 

  اإلقليمي سوف يمتثل لمتطلبات اتفاق المساءلة مع المدير العام.
  
  بلة الخاصة بالمديرين اإلقليميين.تعزيز بنود إدارة األداء وتقييمه في عقود العمل الُمق  )٢(

  
  توحيد عملية ترشيح المديرين اإلقليميين على نطاق األقاليم

  
  التوصية بأن تعمل اللجان اإلقليمية على توحيد عملية ترشيح المديرين اإلقليميين بحيث:  )٣(

 ُيعَلــن عــن الوظيفــة بطريقــة علنيــة. ومــن شــأن ذلــك أن ُيبــرز أهميــة الوظيفــة والمنظمــة كمــا 
ُيمكن أن يجتذب فئة أوسع من المرشحين. ولن ُيلغي ذلـك اشـتراط دعـم أي مرشـح مـن ِقبـل 
الدولــة العضــو التــي ينتمــي إليهــا. وُيمكــن معالجــة هــذا األمــر عــن طريــق اشــتراط حصــول 
المرشحين على دعم وزارة الصحة في بلدهم كجزء من عملية التقدم للترشح، أو عـن طريـق 

للدولة العضو التي ينتمي إليها المرشح للتعليق/ االعتـراض علـى إتاحة المدير العام فرصة 
 ترشحه؛

  يقيَّم المرشحون استنادًا إلى معايير االختيار وُيدرجون في قائمـة قصـيرة يعـدها المـدير العـام
 بالتشاور مع اللجنة اإلقليمية ذات الصلة؛

 فـي القائمـة القصـيرة  تواصل اللجان اإلقليمية المقـابالت الشخصـية مـع المرشـحين الُمـدرجين
 وتقترح مرشحًا وحيدًا على المجلس لتعيينه.

  

                                                           
 انظر المرفق أدناه.   ١
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  على التوازي، األخذ باإلعالن عن وظائف المدير العام المساعد بطريقة علنية.  )٤(
  

زة حســـبما يقضـــي بـــه فريـــق   )٥( اســـتكمال نهـــج ترشـــيح المـــديرين اإلقليميـــين بوضـــع آليـــات مســـاءلة معـــزَّ
  المؤسسي. سياسات عالمية ُيضفى عليه الطابع

  
  ؤسسي على فريق السياسات العالميإضفاء الطابع الم

  
فــي الهيكــل الــداخلي لتصــريف الشــؤون فــي  مؤسســي علــى فريــق السياســات العــالميإضــفاء الطــابع ال  )٦(

المنظمة، من خالل اعتماد قرار أو مقرر إجرائي في جمعية الصحة العالمية التاسعة والسـتين يرحـب بعمـل 
ويطلب مـن المـديرين العـامين فـي المسـتقبل الحفـاظ عليـه كمنتـدى للنقـاش والتكامـل  العالميفريق السياسات 

والتنســــيق عبــــر المنظمــــة والتخــــاذ القــــرارات، رهنــــًا بســــلطة المــــدير العــــام باعتبــــاره المســــؤول التقنــــي واإلداري 
  الرئيسي في المنظمة، دعمًا لعمل المنظمة الفّعال كمنظمة "واحدة".

  
ابع المؤسســـي علـــى شـــبكات الفئـــات بتحديـــد اختصاصـــاتها وٕاجـــراءات التشـــغيل الموحـــدة إضـــفاء الطـــ  )٧(

  الخاصة بها بطريقة رسمية.
  

  شفافية المكاتب اإلقليمية وخضوعها للمساءلة
  

  تصريف الشؤون اإلقليمية
  
اســــتهالل اســــتعراض شــــامل لعمليــــات تصــــريف الشــــؤون علــــى المســــتوى اإلقليمــــي مــــن أجــــل وضــــع   )٨(

وينبغــي لالســتعراض أن يشــمل تقييمــًا  ١دة لتحســين عمــل اللجــان واللجــان الفرعيــة اإلقليميــة.اقتراحــات محــدَّ 
لحالــة تنفيــذ الــُنظم الداخليــة بعــد إعــادة النظــر فيهــا عبــر األقــاليم مــن أجــل التصــدي لتوصــيات وحــدة التفتــيش 

  ٢من التقييم. ٢حسبما لوحظ في المرحلة  ٢٠١٢،١المشتركة لعام 
  
ـــة، اســـتعراض كـــل ال  )٩( ـــه عمـــل المكاتـــب اإلقليمي ـــادة دور اللجـــان اإلقليميـــة فـــي توجي طـــرق الممكنـــة لزي

  (ب) من دستور المنظمة. ٥٠تنص عليه المادة  حسبما
  

  دور اللجان الدائمة التابعة لّلجان اإلقليمية 
  

يـنص تعزيز دور اللجان الدائمة بشأن دعم اللجـان اإلقليميـة فـي أداء وظائفهـا اإلشـرافية، حسـبما   )١٠(
  عليه الدستور. وُيمكن االضطالع بالعمليات التالية:

إجراء استعراض مكتبي عبر األقاليم لدور اللجان الدائمـة، بمـا فـي ذلـك نظمهـا الداخليـة   (أ)
  وتحديد أفضل الممارسات لتعزيز الوظائف اإلشرافية لّلجان الدائمة. 

                                                           
١   https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_7_English.pdf   تــــم االطــــالع فــــي)
  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢٥
٢     http://www.who.int/about/who_reform/whoreform-stage2evaluation-pwc-2013.pdf  ـــــــــــــم االطـــــــــــــالع فـــــــــــــي (ت
  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢٥
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يتعلــــق بنتــــائج هــــذا االســــتعراض، وضــــع ممارســــة متوائمــــة، بالتشــــاور مــــع اللجــــان  فيمــــا  (ب)
  اإلقليمية.

تنفيــذ جميــع األقــاليم نمــاذج ألفضــل الممارســات مــن أجــل مواءمــة عمــل اللجــان الدائمــة ونظمهــا   )١١(
  الداخلية. 

  
د إزاء شفافية ميزانيات المكاتب اإلقليمية والقطرية وخضوعها للمساءلة   نهج موحَّ

  
ينبغي أن يكون المديرون اإلقليميـون أكثـر اسـتعدادًا وشـفافية فيمـا يتعلـق بإعـداد التقـارير وعـرض   )١٢(

التقــارير الماليــة واإلداريــة علــى الــدول األعضــاء فــي أقــاليمهم لكــي تنظــر فيهــا، وُيمكــن للــدول األعضــاء أن 
يميـــين تقــديم التقـــارير تمــارس دورهــا فـــي تصــريف الشـــؤون علــى نحـــو أفضــل بـــأن تطلــب مـــن المــديرين اإلقل

  ١اإلدارية لكي تنظر فيها.
  

ينبغـــي لّلجـــان اإلقليميـــة أن تعمـــل علـــى اّتبـــاع نهـــج متـــوائم قـــائم علـــى أفضـــل الممارســـات بشـــأن   )١٣(
  اإلشراف على عمل المكاتب اإلقليمية والقطرية، من خالل ما يلي:

  
التقارير اإلدارية والمالية عـن أنشـطة  إجراء استعراض مكتبي لتحديد أفضل الممارسات في تقديم :١الخيار 

  المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية وميزانياتها إلى اللجان اإلقليمية.
  

طلـــب اللجـــان اإلقليميـــة معلومـــات أكثـــر تفصـــيًال عـــن ميزانيـــات المكاتـــب اإلقليميـــة، وخصوصـــًا  :٢الخيـــار 
يزانياتهـا مسـتوى محـددًا (علـى سـبيل المثـال المكاتب القطرية، بما في ذلـك: بالنسـبة للمكاتـب التـي تتجـاوز م

مليـــون دوالر أمريكـــي ســـنويًا) كيفيـــة تخصـــيص المـــوارد تبعـــًا لفئـــات عمـــل المنظمـــة واســـتراتيجيات التعـــاون 
القطري، ونتائج مراجعة الحسابات، ونسبة موظفي الفئة الفنية إلى مـوظفي فئـة الخـدمات العامـة، ومؤشـرات 

النسـبة بـين الجنسـين وجنسـية المـوظفين، والتعـاون مـع وكـاالت األمـم المتحـدة الموارد البشرية األخرى ومنها 
  األخرى، والتعاون مع شركاء التنمية اآلخرين.

  
توســيع دور اللجــان الدائمــة، حســب االقتضــاء، ليشــمل اإلشــراف المــالي علــى ميزانيــات المكاتــب  :٣الخيــار 

  اإلقليمية والقطرية. 
  

 ارد المستخدمة لتحقيق النتائج من خالل تقـارير مرحليـة تقـدمها المكاتـبطلب معلومات عن المو  :٤الخيار 
  اإلقليمية والقطرية.

  
  التركيز على التنسيق الرأسي بين األجهزة الرئاسية اإلقليمية والعالمية

  
  تقديم التقارير من اللجان اإلقليمية إلى المجلس التنفيذي 

  
مزيـد مـن التنظـيم علـى العالقـة بـين اللجـان اإلقليميـة والمجلـس فيمـا يتعلـق بممارسـة السـلطة  إضفاء  )١٤(

وتقـــديم التقــــارير، وذلــــك بهــــدف إحيــــاء مــــا للمجلــــس مـــن ســــلطة إشــــراف إداري حســــبما يــــنص عليــــه دســــتور 
  المنظمة.

  
ـد لتقـارير اللجـان اإلقليميـة مـن خـالل دراسـة  :١الخيار  ممارسـات عمليـة  ألفضـل مكتبيـةوضـع نمـوذج موحَّ

  تقديم التقارير الراهنة وثغراتها. 
  

ـــار  إشـــراك اللجـــان اإلقليميـــة أو لجانهـــا الدائمـــة علـــى نحـــو أوثـــق فـــي إعـــداد التقـــارير المقدمـــة إلـــى  :٢الخي
  المجلس. 
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إنشــاء عمليــة رســمية لضــمان إقامــة اتصــال منــتظم بــين رؤســاء المجلــس ولجنــة البرنــامج والميزانيــة   )١٥(
مــن  ٢لجــان اإلقليميــة قبــل اجتماعــات األجهــزة الرئاســية وبعــدها، حســبما أوصــي بــه فــي المرحلــة واإلدارة وال

  التقييم.
  

  ينبغي ألعضاء مكتب المجلس أن يحضروا اجتماعات اللجان اإلقليمية التي ينتمون إليها.   )١٦(
  اقتراح اللجان اإلقليمية بنودًا في جدول أعمال المجلس

  
ز فــي عمــل المجلــس، بمــا فــي ذلــك التبليــغ عــن بحــث فوائــد اضــطالع ا  )١٧( للجــان اإلقليميــة بــدور معــزَّ

المواقـــف اإلقليميـــة إزاء بنـــود محـــدَّدة وٕاثـــارة مســـائل جديـــدة واســـترعاء انتبـــاه المجلـــس إلـــى العواقـــب اإلقليميـــة 
  .مترتبة على بنود في جدول أعمالهال

  
  اقتراح جمعية الصحة بنودًا لّلجان اإلقليمية 

  
ـــود الخاصـــة باالســـتراتيجيات والسياســـات والصـــكوك العالميـــة مثـــل االتفاقيـــات   )١٨( ـــّت فـــي إحالـــة البن الب

، )٢٠٠٦()٩(٦٥ج ص عواللــــوائح والمــــدونات إلــــى اللجــــان اإلقليميــــة حســــبما يقضــــي بــــه المقــــرر اإلجرائــــي 
  المديرين اإلقليميين لهذه البنود في جداول أعمال اللجان. وٕادراج

  
في إحالة المجلس وجمعية الصحة بنودًا، حسب االقتضاء، إلى اللجان اإلقليمية قبل مواصلة  البتّ   )١٩(

  المداوالت أو اتخاذ قرار نهائي من أجل االستفادة من وجهات النظر اإلقليمية المختلفة.
  

ـــدعم ترجمت  )٢٠( هـــا إنشـــاء آليـــة منهجيـــة إلدراج القـــرارات العالميـــة فـــي جـــدول أعمـــال اللجـــان اإلقليميـــة ل
  باستمرار إلى المستوى اإلقليمي والقطري.

  
  دور المكاتب القطرية 

  
البـــّت فـــي وضـــع بنـــد علـــى جـــدول األعمـــال مكـــرس لـــدى مناقشـــة المجلـــس/ الجمعيـــة لتقريـــر تواجـــد   )٢١(

المنظمــة علــى الصــعيد القطــري مــن أجــل الســماح للــدول األعضــاء بتــوفير التوجيــه بشــأن كيفيــة تعزيــز أداء 
ان. وينبغي للمدير العام والمديرين اإلقليميين، بالتشاور مع الدول األعضـاء، أن يستكشـفوا المنظمة في البلد

علــى الصــعيد القطــري. وينبغــي وضــع معــايير وٕاجــراءات لفــتح المكاتــب الفرعيــة  ىقــو أمعــايير تواجــد أدنــى و 
  وغلقها تبعًا لالحتياجات المتغيرة.

  
  المنظمة اإللكتروني.نشر استراتيجيات التعاون القطري على موقع   )٢٢(

  
اســـتعراض تصـــنيف المكاتـــب القطريـــة واســـتخدام اســـتراتيجيات التعـــاون القطـــري لتكييـــف أدوار كـــل   )٢٣(

  مكتب ومهامه بمزيد من االستراتيجية.
  

اء المكاتــب القطريــة للمنظمــة) ُيمكــن ســؤ ر تحديــد قــدرات نمطيــة ومعــايير اختيــار لممثلــي المنظمــة (  )٢٤(
  لسياقات/ وظائف المكتب القطري المعني ونشرها على موقع المنظمة اإللكتروني.تكييفها تبعًا 

  
اإلعــالن بطريقــة علنيــة عــن وظــائف ممثلــي المنظمــة (رؤســاء المكاتــب القطريــة للمنظمــة) الشــاغرة   )٢٥(

شـأن وٕاجراء عملية االختيار على أساس الجدارة، مع تقـديم المـديرين اإلقليميـين توصـيات إلـى المـدير العـام ب
   عمليات التعيين.
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وضع إطار لتقييم أداء المكاتب القطرية اسـتنادًا إلـى مـا يتـوافر فعـًال مـن عمليـات اسـتعراض وتقيـيم   )٢٦(
  أعاله). ٢-١ومن تقارير مقدمة إلى اللجان اإلقليمية عن تقييم األداء (انظر أيضًا القسم 

  
ة) إلـــى تقـــديم عــــرض عـــن عملهـــم إلــــى دعـــوة ممثلـــي المنظمـــة (رؤســــاء المكاتـــب القطريـــة للمنظمــــ  )٢٧(

اجتماعات اللجان اإلقليمية، على أن يقدم كل ممثل للمنظمة (رئيس مكتب قطري للمنظمة) عرضًا من هذا 
  القبيل مّرة واحدة على األقل في كل دورة مدتها ست سنوات.

  
 لجــان اإلقليميــة ومــندائهــا لــدى تقــديم التقــارير إلــى الوأإدراج معلومــات عــن مــوارد المكاتــب القطريــة   )٢٨(

  .الصحة جمعيةو  اللجان اإلقليمية إلى المجلس
  

وضــع إطــار شــامل، بمــا يتضــمن العناصــر الــواردة أعــاله حســب االقتضــاء، مــن أجــل تعزيــز أداء   )٢٩(
  المنظمة في البلدان.

  
  المعلومات األساسية والتحليل  :ثانياً 

  
  أساليب عمل األجهزة الرئاسية   -١
  

  التخطيط الطويل األجل لجدول األعمال   ١-١
  

التابع للمنظمة في  جدول األعمال الدائر" الذي ُقدِّم لإلقليم األوروبي"حدَّد الفريق العامل ودرس ما يسمى   
طبقــًا  يــًا،ر إليــه إعــداد جــداول األعمــال حال. وكــان الســبب المنطقــي وراء هــذا األســلوب مشــابهًا لمــا يفتقــ٢٠١٠ عــام

ألعضـــاًء، فـــي أجهـــزة رئاســـية أخـــرى فـــي المنظمـــة: أال وهـــو الشـــفافية وٕامكانيـــة التنبـــؤ، وعـــدم كفايـــة لـــبعض الـــدول ا
الجـــدوى السياســـية الرفيعـــة المســـتوى، وتـــأرجح الـــنهج االســـتراتيجي. وُيمكـــن تكـــرار نمـــوذج التخطـــيط الطويـــل األجـــل 

أجـل إدارة جـداول األعمـال بمزيـد  لجداول األعمال بالنسـبة لجمعيـة الصـحة والمجلـس وسـائر اللجـان اإلقليميـة، مـن
  من االستراتيجية.

  
والمطلــوب مــن األمانــة فــي هــذا الــنهج هــو أن تــوّفر نظــرة شــاملة علــى جملــة أمــور، منهــا القــرارات والبنــود   

التقنيــة فــي جــدول األعمــال واألطــر الزمنيــة لتقــديم التقــارير، لفتــرة استشــرافية، مــن أجــل رســم خريطــة للبنــود المتكــررة 
تراحــات مــن المنظــور الطويــل األجــل. وســوف تقتضــي أول عمليــة رســم خريطــة للبنــود المزيــد مــن الجهــد، وطــرح اق

  ولكن بعد ذلك لن يحتاج اإلطار الزمني إال إلى التحديث.
  

وينبغي ربط التخطيط الطويل األجل بالمناقشات الخاصة بالبرنامج والميزانية وكذلك بقرارات وخطط عمـل   
المّتبع حاليًا في اإلقليم األوروبي إلى السنوات األربع التالية. وقد ناقش الفريق العامل إمكانية  محدَّدة. وينظر النهج

األخــذ بجــدول أعمــال يشــمل الســنوات الســت التاليــة مــن أجــل ضــمان أن األجهــزة الرئاســية تضــع فــي اعتبارهــا كــل 
كـون مـن البنـود األساسـية (وهـي برنامج عمل عـام مدتـه سـت سـنوات. ويشـمل جـدول األعمـال االستشـرافي هيكـل م

البنود التي تظهـر كـل سـنة أو كـل سـنتين). وٕاضـافة إلـى ذلـك، ُيرّكـز جـدول األعمـال الطويـل األجـل علـى القـرارات 
  الجديدة التي تنشأ بناًء على احتياجات محدَّدة. ومثل هذا النهج "الُمَؤّطر زمنيًا":

 كال متنوعة من المناقشات، بحيث ُيوَلى اهتمام أن يحّسن توزيع القضايا عبر السنوات وفي أش ُيمكن
أكبر للبنود العالية األولوية. وبغية الحيلولة دون اإلفراط في تحميل جـداول أعمـال األجهـزة الرئاسـية، 
يسمح هذا النهج بالنظر في إجـراء مناقشـات تمهيديـة وأحـداث لشـحذ األفكـار وأشـكال أخـرى (كمـآِدب 

لجانبيــة الوزاريــة) قبــل أن تصــبح المقترحــات بنــودًا رســمية فــي جــدول الغــداء أو العشــاء أو األحــداث ا
 األعمال؛
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  لإللغاء التدريجي للبنود. ففي وجود جدول أعمال يشمل السنوات الست التالية، قد يكون من يتصدى
الممكن تحديد سنة إلغاء تقـديم التقـارير لـدى مناقشـة أحـد بنـود جـدول األعمـال للمـّرة األولـى. وسـوف 

هــذا األســلوب علــى ضــمان أن يصــير عــدد بنــود جــدول األعمــال أيســر إدارة، وقــد يزيــد مــن يســاعد 
 جدوى إضافة بنود جديدة إلى جداول األعمال في المستقبل دون اإلفراط في تحميلها؛

  البيئــة التــي ُتعقــد فيهــا دورات األجهــزة الرئاســية. وســوف يســمح للــدول األعضــاء بــأن تــتكهن يحّســن
ـــل موعـــد تناولهـــا أو تؤجلـــه. وســـوف يـــوّفر المزيـــد مـــن بـــالبنود التـــي ســـتناقَ  ش فـــي أي دورة، وأن تعجِّ

إمكانية التنبؤ بالبنود التي تحتاج إلى المزيد من الوقت لمناقشتها أو الحاالت التي يـرجح أن تتوصـل 
 فيها الدول األعضاء إلى توافق في اآلراء أو تتخذ فيها مواقف متعارضة.

  
  القرارات والمقررات اإلجرائية إدارة  ٢-١

  
استبان الفريق العامل وجود حاجة إلى تحسين تقديم قرارات األجهزة الرئاسـية ومقرراتهـا اإلجرائيـة وتعـديلها   

من أجل تحسين دعم مناقشات الـدول األعضـاء واتخاذهـا القـرارات علـى نحـو مسـتنير فـي سـياق العـدد المتزايـد مـن 
  جهزة الرئاسية.بنود جداول أعمال دورات األ

  
ولدى دراسة هـذا البنـد والمبـادرات المختلفـة لمثـل هـذه األغـراض، سـعى الفريـق العامـل إلـى تحقيـق التـوازن   

بـين حــق الــدول األعضــاء الســيادي فـي إبــراز أولوياتهــا عــن طريــق مشـاريع القــرارات مــن ناحيــة واحتمــال إدراج عــدد 
الرئاسـية والخلــل الـذي قـد ُيسـببه التــأخر فـي تقـديم المقترحـات. وينبغــي مفـرط مـن البنـود فـي جــداول أعمـال األجهـزة 

  النظر في األفكار التالية كجزء من حزمة إصالحات جنبًا إلى جنب مع توصيات أخرى في هذا التقرير.
  

 فيمــا يتعلــق بالمواعيــد النهائيــة إعــادة النظــر فــي المواعيــد النهائيــة للمقترحــات وٕالغــاء بنــود جــدول األعمــال.  
للمقترحات وٕالغاء بنود جدول األعمال، تفيد اإلجراءات التالية في دعـم الـدول األعضـاء علـى إدارة القـرارات وكـذلك 

  تعزيز الشفافية:

تشــجيع فــرادى الــدول األعضــاء أو مجموعــات الــدول علــى أن تتواصــل بشــأن مــا تقترحــه مــن بنــود   )١(
ات، وأن تفعـل ذلـك مبكـرًا، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل تقنية معّينة في جـدول األعمـال ومقـررات إجرائيـة وقـرار 

  العمليات غير الرسمية التي تجري بين الدورات في جنيف؛

ينبغـــي تقـــديم جميـــع مشـــاريع القـــرارات بحلـــول موعـــد افتتـــاح كـــل دورة مـــن دورات األجهـــزة الرئاســـية   )٢(
  لم ُيتفق عليه بعد؛ وٕاصدارها في أقرب وقت ممكن كورقة مؤتمر إذا كان إدراج بند في جدول األعمال

ينبغــي اســتعراض القــرارات الماضــية لتحديــد مــّدة ســريانها المفيــد ومــدى إمكانيــة إلغائهــا فــي ســياق   )٣(
  جداول األعمال الطويلة األجل؛

وضـع جــدول ُيلخِّــص جميــع القـرارات القائمــة والنشــطة ُيحــدَّث ســنويًا بعـد كــل دورة وُيتــاح مــن خــالل   )٤(
ُيمكن أن تسترشد الـدول األعضـاء بشـأن مـا إذا كانـت المقترحـات الجديـدة تتـداخل  بوابة إلكترونية. وهكذا،

  مع عمل موجود أصًال أو تكرره.
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. يتعّين أن تظل متطلبات التبليغ مرنة (دورات التبليغ واإللغـاء بموجـب قـرارات تُتخـذ علـى متطلبات التبليغ  
من المهّم أالَّ تؤدي اإلصالحات إلى الحّد مـن شـفافية ومناسبة لإلجراءات المعتمدة. و  ١أساس كل حالة على حّدة)

عمل األجهزة الرئاسية واألمانة وخضوعها للمساءلة. وبالنسبة للتبليغ من جانـب البلـدان، ينبغـي إنشـاء منّصـة علـى 
  اإلنترنت لكي تقدم البلدان من خاللها تقاريرها إذا تطلب األمر تحديدًا تقديم تقارير وطنية عن القرار.

  
. حــدث بعــض التقــدم فــي ســبيل وضــع جــدول أعمــال لألجهــزة آلثــار الماليــة للقــرارات والمقــررات اإلجرائيــةا  

الرئاسية يشمل كامل الميزانية البرمجية. وفي كثير مـن األحيـان، يتمثـل العنصـر المثيـر للمشـاكل فـي معرفـة الـدول 
بالعـاملين. وبالتـالي، يتعـّين تعزيـز عمليـة اتخـاذ األعضاء آلثـار قراراتهـا، علـى السـواء ماليـًا ومـن الجوانـب المتعلقـة 

القــرارات فــي األجهــزة الرئاســية، فــي حــين ينبغــي لألمانــة أن تــزّود الــدول األعضــاء بالمعلومــات التقنيــة ذات الصــلة 
واآلثــار الماليــة المترتبــة علــى قراراتهــا. وينطبــق الشــيء نفســه علــى التقــارير المرحليــة، حيــث توجــد حاجــة أيضــًا إلــى 

  اج معلومات عن الموارد المستخدمة لتحقيق النتائج وثغرات التمويل التي تعرقل التنفيذ الفّعال.إدر 
  

ويوجد نموذج لآلثـار الماليـة واإلداريـة المترتبـة علـى القـرارات ُيسـتخدم بطريقـة روتينيـة فـي دورات المجلـس   
صــلة القــرارات الجديــدة ببرنــامج  وجمعيــة الصــحة، بيــد أن الــدول األعضــاء تحتــاج إلــى المزيــد مــن الوضــوح بشــأن

العمـــل العـــام والميزانيـــة البرمجيـــة واالســـتراتيجيات/ خطـــط العمـــل ذات الصـــلة والقـــرارات الســـابقة للمجلـــس وجمعيـــة 
  الصحة واللجان اإلقليمية.

  
. ســتكون المناقشــة المبكــرة لمشــاريع القــرارات ضــمان إجــراء المناقشــات غيــر الرســمية مبكــرًا قــدر اإلمكــان  

بالترحيب. وٕاذا جرت مشاورات كافية قبل المناقشات في جلسات األجهـزة الرئاسـية، فسـوف يـدعم ذلـك الـدول جديرة 
األعضاء في اتخاذها القرارات فـي الوقـت المناسـب ممـا سـيؤدي بالتـالي إلـى الحـّد مـن الحاجـة إلـى عقـد المزيـد مـن 

أن البعثـات التـي مقرهـا فـي جنيـف تتحمـل عبئـًا  االجتماعات بين الدورات. ويتعّين علـى األجهـزة الرئاسـية أن تُـدرك
  متزايدًا وأن الدول األعضاء التي ليس لها بعثات دائمة في جنيف قد تشعر بأنها ُمستبعدة.

  
ويتعّين التأكيـد علـى بنـاء قـدرات رؤسـاء األجهـزة الرئاسـية علـى إدارة االجتماعـات. وجـداول األعمـال غيـر   

حــد يــدعم عقــد االجتماعــات الفّعالــة، فــي حــين ينبغــي دعــم الرؤســاء علــى النحــو الُمثقلــة بــالبنود هــي مجــرد عامــل وا
المناســب، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل التــدريب وحســب االقتضــاء عقــد االجتماعــات مــع المــوظفين التقنيــين بشــأن بنــود 

مناقشـة جدول األعمال الرئيسية من أجل ضمان قدرتهم على المضي قدمًا بجدول األعمال المتفق عليـه وتشـجيع ال
ــرة مــن منشــورات وثــائق العمــل  البنــاءة. وبالنســبة للوثــائق، تحتــاج األمانــة إلــى أن تخــوَّل لهــا ســلطة تــوفير نســخ مبكِّ

ثلــى قبـل االجتمــاع المعنــي بشــهر، علــى أن تــوفَّر هــذه الوثــائق باللغـة اإلنكليزيــة حالمــا تُتــاح، وذلــك فــي الحــاالت المُ 
  باللغات األخرى في أقرب وقت بعد ذلك.

  
فــي جنيــف بــدور  المقيمــون. يضــطلع المنســقون اإلقليميــون فــي جنيــف المقيميــيندور المنســقين اإلقليميــين   

تيسيري حاسم، السيما فيما يتعلق بالمناقشـات غيـر الرسـمية بـين أصـحاب المصـلحة. وُيمكـن تعزيـز دور المنسـقين 
. وُيمكــن مواصــلة تعزيــز عالقــة المنســقين اإلقليميــين وتقويتــه، وخاصــة فيمــا يتعلــق بــالفترات الفاصــلة بــين الــدورات

تــي ال توجــد لهــا اإلقليميــين مــع مكتــب المجلــس التنفيــذي، كمــا ينبغــي الحــرص علــى ضــمان أن الــدول األعضــاء ال
  شَرك قدر اإلمكان في المناقشات.بعثات في جنيف تُ 

  
                                                           

 علـى سـنة، غضـون فـي الرئاسـية األجهـزة إلـى تقريـراً  تقـدم أن األمانـة مـن اإلجرائية والمقررات القرارات بعض تقتضي قد   ١
 تقـديم سـوى اآلخـر بعضها يقتضي ال قد حين في الفورية، العالمية الصحية بالمخاطر المتعلقة لألعمال بالنسبة المثال سبيل
 .العمل خطط أو االستراتيجيات تقييم بشأن المثال سبيل على سنوات، ثالث أو سنتين بعد تقرير
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  التعامل مع البنود اإلضافية أو التكميلية أو العاجلة  ٣-١
  

 ١عـدد بنـود جـدول األعمـال التـي تنـاَقش فـي اجتماعـات األجهـزة الرئاسـية للمنظمـة. حدثت زيادة كبيرة في  
 ٢٠٠٣فـي عـام  ٤٥فعلى سـبيل المثـال، زاد عـدد بنـود جـدول األعمـال التـي يستعرضـها المجلـس بدرجـة كبيـرة مـن 

. ٧٠د مــن المتوقــع بالفعــل أن يتجــاوز عــدد البنــو  ،٢٠١٦وبالنســبة الجتماعــات عــام  ٢٠١٤.٢فــي عــام  ٦٣إلــى 
كــذلك تتزايــد المقترحــات المتضــمنة مشــاريع قــرارات ومقــررات إجرائيــة، وُيقــدَّم بعضــها بإخطــار عاجــل ال يتــيح للــدول 
األعضـاء سـوى وقـت محـدود السـتعراض المحتويـات وتقيـيم اآلثـار الماليـة. ويثيـر ذلـك تحـديًا مـن حيـث نوعيـة هـذه 

  ٣،١القرارات وبشأن تقييم آثارها على الميزانية.
  

باإلضافة إلى الوضع الموصوف أعاله، من المهّم مالحظـة أن البنـود اإلضـافية أو التكميليـة أو العاجلـة و   
تحتاج معاملة مختلفة، وأن النظام الداخلي الحالي، عالوة على ذلك، يشوبه بعض اللبس فيما يتعلق بكيفية إضافة 

  الدول األعضاء بنودًا إلى جدول األعمال.
  

لعامل اآلراء بشأن فوائـد قيـام المجلـس باسـتعراض جميـع بنـود جـدول األعمـال والقـرارات وقد تبادل الفريق ا  
قبــل أن تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة، إال إذا كانــت عاجلــة وال ســبيل إلــى تالفــي ذلــك. وفــي هــذه الحالــة، ينبغــي أن 

منظمـــة فـــي حـــاالت اســـتجابة التقتصـــر علـــى الطـــوارئ الصـــحية. والحـــظ الفريـــق العامـــل جـــدوى وفوائـــد إدراج البنـــد 
كبنــد دائــم جديــد فــي جــداول أعمــال المجلــس وجمعيــة الصــحة، فــي إطــار المســائل اإلداريــة المتعلقــة بــإدارة  الطــوارئ

  المنظمة التي تتطلب إجراءات عاجلة.
  

. بغية الحّد من عدد بنود جدول األعمـال والقـرارات، اقتُـرح أن الحّد من عدد بنود جدول األعمال والقرارات  
وقـد  ٤المجلس وجمعية الصحة "نهج معايير" ومفهوم "الحّد األقصى للعدد األمثل" من بنـود جـدول األعمـال.يعتمد 

  أثارت هذه المفاهيم مناقشات مستفيضة، بيد أنه لم يتم التوصل إلى استنتاج أو اتفاق. 
  

لقــرارات والمقــررات واعتمــدت جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتون تغييــرًا فــي قواعــد وٕاجــراءات تقــديم ا  
اإلجرائيـــة جـــرى التركيـــز فيـــه علـــى إتاحـــة المرونـــة الكافيـــة للـــدول األعضـــاء لكـــي تقـــدم مشـــاريع القـــرارات والمقـــررات 
اإلجرائيــة بحلــول نهايــة يــوم العمــل األول مــن دورة مــا. وُيمكــن أيضــًا تقــديم بنــود إضــافية لجــدول األعمــال مــن أجــل 

واعتبــر  ٥.)٢٠٠٧( ١ق١٢١م تســتنادًا إلــى المعــايير الــواردة فــي القــرار استعراضــها قبــل افتتــاح جمعيــة الصــحة، ا
يـود مواصـلة تعـديل القواعـد علـى نحـو يسـمح بـاقتراح المقـررات اإلجرائيـة فـي وقـت  الفريق العامل أن المجلـس ربمـا

متــأخر مــن دورة مــا، بعــد اليــوم األول، مــن أجــل الســماح بتطــور بنــود جــدول األعمــال تبعــًا لمقتضــى الحــال وتيســير 
ي أن يظــل مقتصــرًا علــى اليــوم األول مــن الــدورة كمــا اتخــاذ إجــراءات ضــرورية محــدَّدة. بيــد أن تقــديم القــرارات ينبغــ

  تقضي به الممارسة الحالية.
  

                                                           
 .١٣٦/٦ت م الوثيقة   ١

 ).٢٠١٣( المنظمة إصالح عملية تقييم من ٢ المرحلة تقرير   ٢

 ".اإلجرائية والمقررات للقرارات المالية اآلثار" وخاصة ،"اإلجرائية والمقررات القرارات إدارة" تحت المناقشة انظر   ٣

 .١٣٤/٦ت م الوثيقة   ٤

 جديــداً  موضــوعاً  تتضــمن التــي أو العــالمي الصــعيد علــى العموميــة الصــحة قضــايا مــن قضــية تعــالج التــي االقتراحــات"   ٥
 ".العمومية الصحة على كبير بعبء تتعلق التي تلك أو المنظمة عمل نطاق ضمن يندرج
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وٕاذا اتُفق على التخطيط الطويل األجل لجداول األعمال، فقد يكون باإلمكان السعي إلـى إدراج عـدد أمثـل   
  مستهدف من البنود في جدول األعمال، بدًال من تطبيق حّد أقصى صارم.

  
. تتمثــل إمكانيــة أخــرى للحــد مــن عــدد مشــاريع عمــال ومشــاريع القــرارات اإلضــافيةمعــايير بنــود جــداول األ  

القرارات في وضع معايير ملموسة لضمان أن مشاريع القرارات المقترحة تتصدى لشاغل صحي عمومي ملح على 
ن القـرارات ومـن األمـور الحاسـمة أيضـًا ضـمان أ ١الصعيد العالمي وأنها تحتاج جهودًا جماعيـة عالميـة لمعالجتهـا.

التي ُتعتمد قابلة للتنفيذ وأنها تتضمن مسارًا سياساتيًا واضحًا بما في ذلك التقارير المرحلية وٕاجراءات إلغائهـا. وفـي 
وخاصـــة  ١،٢ق١٢١ت  مهـــذا الصـــدد، يتعـــّين علـــى عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات أن تســـتخدم المعـــايير الـــواردة فـــي القـــرار 

يتعلــق بــالقرارات. وســوف  فيمــا ٣للتحقــق" و"متطلبــات التبليــغ وأطــره الزمنيــة" يتعلــق بوجــود "ُأطــر زمنيــة واقعيــة فيمــا
  يكفل ذلك إمكانية إلغاء القرارات التي ُتعتبر لم تعد قابلة للتحقيق أو إعفائها من تقديم التقارير المرحلية.

  
كمشــاريع وٕاضــافة إلــى ذلــك، الحــظ الفريــق العامــل أن وثــائق حصــائل مــؤتمرات عالميــة مختلفــة اقُترحــت   

قـــرارات، وذلـــك بواقـــع قـــرار واحـــد علـــى األقـــل فـــي كـــل جمعيـــة صـــحة. ويحـــق للمـــرء أن يتســـاءل عّمـــا إذا كـــان مـــن 
الضــروري تقــديم مثــل هــذه الوثــائق فــي شــكل "قــرار لجمعيــة الصــحة العالميــة" بــالنظر إلــى أنهــا اعُتمــدت بالفعــل مــن 

اع الــدولي نفســه. وٕاذا اســتُبعدت هــذه األنــواع مــن الــدول األعضــاء المعنيــة مــن خــالل المــؤتمر العــالمي أو االجتمــ
المقترحــات بشــأن مشــاريع القــرارات، فســوف يخفــف ذلــك مــن عــبء العمــل الواقــع علــى جمعيــة الصــحة بشــأن إعــادة 

  صياغة قرارات مستمدة من وثائق حصائل معتمدة ويحّد، عالوة على ذلك، من اآلثار المالية. 
  

. في السنوات األخيرة، حظيت المناقشة المبكرة لمشـاريع القـرارات، وذلـك تالمناقشة المبكرة لمشاريع القرارا  
عادة من خالل عمليات غير رسمية تجري أساسًا في جنيف، بالترحيب من جانب غالبية الـدول األعضـاء، بيـد أن 

ة للشــفافية إجــراء مثــل هــذه المناقشــات لــم يكــن موضــع اتفــاق كمــا أنهــا ال تجــري دائمــًا بطريقــة تعــزز القــيم األساســي
والشـــمول. وقـــد لـــوحظ أن عـــددًا مـــن مشـــاريع القـــرارات اقتضـــى بالفعـــل مناقشـــات مبكـــرة عبـــر البريـــد اإللكترونـــي أو 
مسؤولي االتصال في بعثات الدول األعضاء. بيد أنه سيكون من المفيد بيـان أطـر زمنيـة محـدَّدة وقنـوات االتصـال 

للمنظمــة) لكــي تــتمكن جميــع الــدول األعضــاء مــن المشــاركة  التــي ُتســتخدم (علــى ســبيل المثــال، منّصــة إلكترونيــة
والتحضير للمناقشة. ويوصي الفريق العامل بأن تخوَّل األمانة سلطة تيسير العمل غير الرسمي بين الدورات بشأن 

إلــى القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة الــذي تأخــذ فيــه الــدول األعضــاء زمــام القيــادة، مــع التســليم بــأن األمــر يحتــاج هنــا 
  النظر بعناية في عبء العمل ذي الصلة. 

  
ويتمثل أحد الخيارات في استهالل مناقشة مشروع القرار قبل بداية الدورة بثالثين يومًا على األقل إمـا عـن   

طريق منّصة المنظمة على اإلنترنت أو عن طريق البريد اإللكتروني، كما هو الحال بالنسـبة لإلطـار الزمنـي الـذي 
 -الزراعــة لتقــديم بنــود إضــافية إلــى جــدول األعمــال تفرضــه المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ومنظمــة األغذيــة و 

مشاريع القرارات. ويتمثل خيار آخر، حسبما سبق أن اقترحته األمانة، في استهالل المناقشات  -وحسب االقتضاء 

                                                           
 .١/مؤتمر/ ١٣٧ت مالوثيقة    ١

 أن وضــمان تنفيـــذها عـــن تقــارير وتقــديم ومتابعتهــا استعراضــها علــى يــنص مالئــم وحكــم للتحقــق واقعيــة زمنيــة ُأطــر"...    ٢
 واآلثــار بالسياســات الخاصــة اآلثــار الحـــسبان فــي تضــع أن وضـمان عملــي، منحــى وذات ومركـزة مــوجزة القــرارات هــذه تكـون

  ".األجل المتوسطة االسـتراتيجية الخطـة إلى اإلشارة ذلك في بما والمالية، البرمجية
 تصريف الشؤون.) ٢٠١١( EBSS2(2) المقرر اإلجرائي   ٣
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وينبغي تأجيل مشاريع القرارات المقترحة بعـد هـذا اإلطـار الزمنـي  ١قبل افتتاح اجتماع الجهاز الرئاسي بسبعة أيام.
  االجتماع التالي الستعراضها. إلى
  

  إدارة الدورة  ٤-١
  

ال تنفصم إدارة دورات األجهزة الرئاسية عن التحضير لهذه الدورات، أي إدارة جدول األعمال (فيما يتعلـق   
بالمبــادئ بجــداول األعمــال الطويلــة األجــل) وتصــّرف الــدول األعضــاء وســائر األطــراف فــي الــدورات (فيمــا يتعلــق 

  القرارات والمقررات اإلجرائية). ) ومتابعة الدورة (تنفيذألفضل الممارسات بشأن تصريف الشؤونالتوجيهية 
  

وكانــت إدارة البيانــات عنصــرًا إضــافيًا مــن إدارة جــدول األعمــال والــدورات تناولــه الفريــق العامــل. ويحتــاج   
ضــوع ألن وثــائق األجهــزة الرئاســية األمــر إلــى تعزيــز قاعــدة بيانــات تشــريعية ُيمكــن البحــث فيهــا حســب الســنة والمو 

تضاعفت على مدى السنوات الخمس الماضية ومازالت ال تُتاح للدول األعضاء في الوقـت المناسـب. ومـن الزاويـة 
صـــفحة فـــي دورة المجلـــس الثانيـــة والعشـــرين بعـــد المائـــة فـــي  ٣٤٧اإلحصـــائية، ارتفـــع عـــدد صـــفحات الوثـــائق مـــن 

. ومـن أجـل التصـدي للزيـادة ٢٠١٣انيـة والثالثـين بعـد المائـة فـي عـام صـفحة فـي دورتـه الث ٧٧٥إلـى  ٢٠٠٨ عام
فـــي الوثـــائق، يتعـــّين إتاحـــة قـــدرات بحـــث البيانـــات بمزيـــد مـــن الفّعاليـــة. وبغيـــة ضـــمان مشـــاركة أفضـــل مـــن الـــدول 

  .لكامل لبنود جدول أعمال المنظمةاألعضاء، يتعّين إقامة قاعدة بيانات معززة قابلة للبحث تتضمن التاريخ ا
  

المبــادئ التوجيهيــة ألفضــل الممارســات بشــأن ومــع األخــذ بجــدول األعمــال الطويــل األجــل وافتــراض تنفيــذ   
مــن األيســر تحقيــق التــوازن بــين مواضــيع جلســات اإلحاطــة  يصــبح، ينبغــي مــع مــرور الــزمن أن تصــريف الشــؤون

بـإدارة عـبء العمـل علـى نحـو مشـترك  التقنية واألحداث الجانبية؛ ومن شأن اّتباع نهج "المنظمة الواحدة" أن يسمح
  على المستويين اإلقليمي والعالمي. 

  
األحداث الجانبيـة جـزء حيـوي مـن جمعيـة الصـحة وقـد أدت إلـى إثرائهـا كثيـرًا باعتبارهـا  .األحداث الجانبية  

ُتعقــد منتــدى للنقــاش والتبــادل. وجمعيــة الصــحة هــي االجتمــاع الصــحي العــالمي الســنوي الرئيســي، واألحــداث التــي 
على هامشها ُتذكي الوعي الدولي بقضايا الصحة العمومية المهّمـة. وينبغـي لألحـداث الجانبيـة أن تسـتكمل جمعيـة 
الصحة وتعززها، على أن تُـدار بمزيـد مـن المنهجيـة، مـع مراعـاة أن االهتمـام بهـا تزايـد بـاطراد علـى مـدى السـنوات 

  القليلة الماضية.
  

يتعــــّين علــــى مختلـــف المقترحــــات الراميــــة إلـــى التصــــدي لجوانــــب القلــــق  ٢وبـــالنظر إلــــى القيــــود المتنوعـــة،  
المختلفة أن تأخذ في االعتبار مزايا الدراسة المسبقة لعدد االجتماعات المتوقعة وتحديد العـدد األمثـل مـن األحـداث 

مـع منظمتهـا. الجانبية لكي ُيسترشد به. وفي الوقت نفسه، من الضروري تعزيز تعاون الدول األعضـاء ومشـاركتها 
وقد حدَّد الفريق العامل هدفين رئيسيين لدى اقتـراح تغييـرات فـي األسـلوب الحـالي لتنظـيم األحـداث الجانبيـة: ينبغـي 
للعمليــة أن تبــدأ فــي وقــت أبكــر كثيــرًا، بحيــث يتــوافر لجميــع الــدول األعضــاء مزيــد مــن الوقــت للتخطــيط والتنســيق 

  ة وأن تتيح مزيدًا من الفرص للحوار بشأن التحضير لألحداث.والمشاركة، كما ينبغي أن تكون أكثر شفافي
                                                           

 .١٣٦/٦ت م الوثيقة   ١

ظهــرت بعــض التحــديات، فيمــا يتعلــق بعــدم إمكانيــة مشــاركة بعــض الوفــود فيهــا ومحدوديــة المــوارد (علــى ســبيل المثــال،    ٢
بصــرف النظــر عــن الطلــب المقــدم مــن األمانــة، لــيس باإلمكــان تــوفير غــرف اجتماعــات إضــافية للمنظمــة فــي قصــر األمــم) 

ة األولى من الجمعية. وٕاضافة إلى ذلـك، فـإن نمـوذج التمويـل الحـالي وزيادة الطلب على األحداث الجانبية خالل األيام الثالث
ليس مستدامًا في األجـل الطويـل. وقـد استكشـف الفريـق العامـل إمكانيـة تحميـل بعـض تكـاليف تنظـيم األحـداث الجانبيـة علـى 

ملهــا. وفــي هــذا الصــدد، تعمــل المنّظمــين، مــع مراعــاة أنــه ال ينبغــي أن تكــون التكــاليف عائقــًا أمــام الوفــود التــي ال تســتطيع تح
 األمانة على حساب التكاليف.
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، ســــوف يتضــــمن نظــــام المســــتودع ٢٠١٥بحلــــول كــــانون األول/ ديســــمبر  أدوات تكنولوجيــــا المعلومــــات.  
بند باللغـات الرسـمية، تشـمل منشـورات المنظمـة  ١٥٠ ٠٠٠التابع للمنظمة أكثر من  ١المؤسسي لتبادل المعلومات

ادئ توجيهيــة ومقــاالت صــحفية ووثــائق األجهــزة الرئاســية مــن المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة ووثــائق تقنيــة ومبــ
(وبعض المكاتب القطرية في إقليمّي جنوب شرق آسيا واألمريكتين). وعلى وجه الخصوص، سوف يتضمن جميـع 

األولـــى إلـــى  ، والتـــي تنـــاظر دورات جمعيـــة الصـــحة٢٠١٤و ١٩٤٨وثـــائق جمعيـــة الصـــحة والمجلـــس بـــين عـــامّي 
السابعة والستين ودورات المجلس التنفيذي األولى إلى الخامسة والثالثين بعد المائة، وذلك باللغات الرسمية السـت. 
وقد شجَّع الفريق العامل على مواصلة تطوير نظام المستودع المؤسسـي لتبـادل المعلومـات وأشـار إلـى الحاجـة إلـى 

  جعله أيسر استخدامًا.
  

اد الدول األعضاء وكذلك إدارة جدول األعمال والدورات، ينبغي لألمانـة أن تـوّفر وصـالت وبغية دعم إعد  
تشعبية إلى المناقشـات والقـرارات السـابقة فـي وثـائق األجهـزة الرئاسـية. وتشـجَّع األمانـة كـذلك علـى مواصـلة وتعزيـز 

، بنــاًء علــى طلــب الــدول ءممارســة عقــد جلســات إعالميــة عــن بنــود جــدول األعمــال الموضــوعية، وحســب االقتضــا
  األعضاء.

  
ومــــن شــــأن إتاحــــة الخبــــرات الصــــحية الوطنيــــة خــــارج اجتماعــــات األجهــــزة الرئاســــية أن يســــمح بمناقشــــات   

إنشـاء رابـط علـى صـفحة وثـائق  استراتيجية متعمقة بين الـدول األعضـاء بشـأن المواضـيع الرئيسـية المعنيـة. وُيمكـن
األجهــزة الرئاســية لنشــر الخبــرات الصــحية القطريــة التــي تــوّد الــدول األعضــاء تبادلهــا، وبــذلك تُتالفــى مناقشــتها فــي 

  مداخالت األجهزة الرئاسية حسب االقتضاء.
  

ة الرئيســــي . تُبــــذل الجهــــود حاليــــًا لمواءمــــة المواقــــع اإللكترونيــــة لمقــــر المنظمــــموقــــع المنظمــــة اإللكترونــــي  
والمكاتــب اإلقليميــة الســتة مــن أجــل ضــمان أن المعلومــات عــن تصــريف الشــؤون ســهلة المنــال فــي جميــع المواقــع 

  اإللكترونية. 
  

. كما اقترح الفريق العامل، شرعت المنظمة في إضـافة وصـالت تشـعبية إلـى السـجالت السجالت الرسمية  
الرسمية الجتماعات األجهزة الرئاسية، بحيث صار باإلمكـان االطـالع علـى التقـارير والقـرارات والمقـررات اإلجرائيـة 

لــى ذلــك، اعتبــر الفريــق والمحاضــر المــوجزة المتعلقــة بكــل بنــد مــن بنــود جــدول األعمــال فــي مكــان وحيــد. وٕاضــافة إ
ــــوفير إمكانيــــة بــــث االجتماعــــات الرســــمية عبــــر اإلنترنــــت لمشــــاهدتها أيضــــ ًا بعــــد انتهــــاء العامــــل أن مــــن المهــــّم ت

  االجتماعات ذاتها.
  

  وأدوارهماتب المجلس التنفيذي واللجنة العامة لجمعية الصحة كهيئة م عملأساليب   ٥-١
  

إلـــى التغييـــرات المقترحـــة المترتبـــة علـــى إقـــرار جـــدول األعمـــال طويـــل األجـــل وعلـــى تعـــديل كيفيـــة  اســـتناداً   
يـذي تـب المجلـس التنفكهيئـة مالتعامل مع البنود اإلضافية أو التكميلية أو العاجلـة فيـه، يلـزم مراجعـة أسـلوب عمـل 

المســـألة عـــدة مـــرات فـــي إطـــار  ، ودور كـــل منهمـــا، وســـلطاتهما. وقـــد نوقشـــت هـــذهواللجنـــة العامـــة لجمعيـــة الصـــحة
وبخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتنظـــيم جـــدول األعمـــال المؤقـــت  ٢العمليـــات الســـابقة والجاريـــة إلصـــالح تصـــريف الشـــؤون،

  للمجلس.
                                                           

 .)٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣(تم االطالع في  http://apps.who.int/irisلى المستودع: إللوصول    ١

، ٣ إضـافة ١٣٢/٥م ت ،١٣٣/٣م ت ،١٣٦/٦م ت ،١٣٤/٦م ت: الوثـائق الواردة فـي التالية التقارير المثال سبيل على انظر   ٢
  .EBSS/2/2 ،٦٥/٥ج
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كمـــا يمكـــن لهيئـــة  ١،عـــداد جـــدول األعمـــال المؤقـــت للمجلـــسوتتعلـــق الوظـــائف األساســـية لهيئـــة المكتـــب بإ  
مجلـس ، والسـيما باسـتعراض برنـامج العمـل يوميـًا وتيسـير التشـاور االضطالع بدور مفيـد خـالل دورات ال ٢المكتب

مع المجموعات اإلقليمية بشأن المسائل الخالفية. ولم تبدأ هيئة المكتب االضـطالع بهـذا الـدور إال منـذ فتـرة وجيـزة 
  جدًا بمبادرة من رؤساء محددين.

  
لمؤقت لجمعية الصـحة ، الـذي يوافـق بدور جوهري في إعداد جدول األعمال ا ٣وال تضطلع اللجنة العامة  

عليــه المجلــس فــي دورتــه المعقــودة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير. وتتجلــى وظيفتهــا األساســية فــي تقــديم توصــياتها إلــى 
اإلضــافية المقتــرح إدراجهــا مباشــرًة فــي جــدول أعمــال الجمعيــة والتــي  بشــأن البنــودالعامــة لجمعيــة الصــحة  الجلســات

َندر وجودها في الماضي القريب. وقد ُوصـف دور اللجنـة، بوجـه عـام، بـالروتيني والميكـانيكي إلـى حـد مـا، وُأثيـرت 
ؤسـاء مسألة مدى إمكانية جعله أكثر تركيزًا على الموضوع. وأعضـاء هيئـة مكتـب الجمعيـة المنتخبـون، وبخاصـة ر 

، هم أقدر على االضطالع بدور استشاري وتيسيري سعيًا إلى التغلب على الصعوبات التي، إن لـم الرئيسيةاللجان 
ُيــذّللوها، قــد تطغــى علــى االجتماعــات وتشــغل الوقــت المحــدود المتــاح. وقــد يكــون هــذا الــدور فعــاًال جــدًا فيمــا يتعلــق 

  حة، على سبيل المثال.جمعية الصرات المقدمة مباشرًة إلى بمشاريع القرا
  

مكتـب المجلسوأعضـاء عتمادهـا لزيـادة فعاليـة دور هيئـة وقد بحث الفريق العامل التدابير والطرق الممكن ا  
المبــادئ التوجيهيــة ألفضــل الممارســات بشــأن هيئــة مكتــب اللجنــة العامــة فــي تصــريف شــؤون المنظمــة، المحــدد فــي 

  .تصريف الشؤون
  

  ألجهزة الرئاسيةجدولة مواعيد اجتماعات ا  ٦-١
  

موضوع نقاش في سياق عمليـة إصـالح  ٢٠١١ظلت جدولة مواعيد اجتماعات األجهزة الرئاسية منذ عام   
التــي تضــمنت عــدة خيــارات بشــأن  ٦٥/٥،٤فــي الوثيقــة ج النظــر، وبعــد ٢٠١٢تصــريف الشــؤون. وفــي أيــار/ مــايو 

)، اإلبقــاء ٩(٦٥ع  ص  ججمعيــة الصــحة، فــي مقّررهــا اإلجرائــي اجتماعــات األجهــزة الرئاســية، قــررت  مواعيــد جدولــة
على الجدول الزمني الحالي ومناقشة الموضـوع مجـددًا فـي دورة المجلـس التنفيـذي الثانيـة والثالثـين بعـد المائـة. ولـم 

  ُتسفر مواصلة هذه المناقشات في دورة المجلس عن أي تغييرات في جدول المواعيد.
  

ر الحاليــة فيمــا بــين الــدول األعضــاء، فقــد عــاد الفريــق العامــل المعنــي بإصــالح وفــي ســياق عمليــة التشــاو   
تصريف الشؤون ليناقش مجددًا الجدول الزمنـي الجتماعـات األجهـزة الرئاسـية باعتبـاره أحـد السـبل الممكنـة لتحسـين 

                                                           
المكتـب  هيئـة . وعلـى وجـه الخصـوص، يتشـاور المـدير العـام مـعالتنفيذي من النظام الداخلي للمجلس ١١إلى  ٨المواد    ١

جدول األعمال. ويتفق الطرفان على وضع جدول أعمال مؤقت على أسـاس جديدة لبعد انقضاء الموعد النهائي القتراح بنود 
المسودة التي عممتها األمانة وأي مقترحـات بـإدراج بنـود جديـدة فيـه، مسـتعينان فـي ذلـك بالمعـايير التـي وافـق عليهـا المجلـس 

  ). )٩(٦٥ج ص ع وتلك المستخدمة في ترتيب األولويات في برنامج العمل العام الثاني عشر (المقرر اإلجرائي
المكتــب لواليــات مــدتها عــام هيئــة المكتــب مــن الــرئيس، ونوابـه األربعــة، إلــى جانــب مقــّرر. وُينتخــب أعضـاء  هيئــة تـألفت   ٢

واحد في دورة المجلس التالية مباشرة النعقـاد جمعيـة الصـحة. وال يصـبح الـرئيس أهـًال النتخابـه إال بعـد انقضـاء عـامين علـى 
  ويعمل الرئيس ونائبه خالل مدة رئاستهما بصفتهما الشخصية، ال كممثلْين لبلديهما.انتهاء فترة رئاسته. 

  تشكيلها. ٣١-٢٩من نظام جمعية الصحة العالمية الداخلي وظائف اللجنة العامة وتحدد المواد  ٣١تحدد المادة    ٣
 ؛اإلبقــــاء علــــى جــــدول االجتماعــــات الزمنــــي الحــــالي )١(حــــددت األمانــــة الخيــــارات األربعــــة التاليــــة: فــــي تلــــك الوثيقــــة،    ٤
تحديــد فتــرة  )٣( ؛فبرايــر لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة و المجلــس التنفيــذي معــًا إلــى أوائــل شــباط/ انعقــادتغييــر موعــد  )٢(

 ؛ديسـمبر) نون األول/فـي أوائـل كـااألخيـرة  (بعقـدولجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة المجلـسموعـد انعقـاد كـل مـن فاصلة بـين 
  في تسلسل واحد خالل سنة تقويمية.ربط اجتماعات اللجان اإلقليمية باجتماعات األجهزة الرئاسية العالمية  )٤(
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المقتـرح عرضـها علـى  أساليب عمل األجهزة الرئاسية، والسيما المجلس، بغية تحسين تنظيم العدد الكبير من البنـود
ـــد مـــن المناقشـــات االســـتراتيجية  المجلـــس ســـنويًا لينظـــر فيهـــا، وكـــذلك لتشـــجيع الـــدول األعضـــاء علـــى إجـــراء المزي

  بينها. فيما
  

األمانة، رأى الفريق العامـل المعنـي بإصـالح تصـريف الشـؤون فوائـد محتملـة فـي تمديـد مـدة وبالتعاون مع   
نوات الميزانية إلى نفـس مـدتها فـي سـنوات الميزانيـة، فـي معـرض بحثـه هـذه اجتماعات األجهزة الرئاسية في غير س

المقترحات، باعتبار هذا التمديد أدنى تغيير يمكن أن يتيح للدول األعضاء المزيد من الوقت للنظر فـي المقترحـات 
ن التـــدابير المقدمــة ونطــاق جــدول األعمـــال، ويقلّــص، فــي الوقــت نفســـه، حاجتهــا إلــى عقــد دورات ليليـــة وغيرهــا مــ

تـاريخ الحـق فـي السـنة التقويميــة  القصـوى التـي قـد تلزمهـا إلنجـاز عملهـا. فجدولـة موعـد لــدورة أخـرى للمجلـس، فـي
علــى ســبيل المثــال، قــد تــؤثر أيضــًا علــى األعمــال التحضــيرية للجــان اإلقليميــة وعلــى أعمالهــا، وعــادًة مــا ُتعقــد فــي 

طـوي بـالطبع علـى تكـاليف إضـافية هائلـة (تكـاليف سـفر أعضـاء أو أوائل أيلول/ سبتمبر، وتنواخر آب/ أغسطس أ
، وغيــر ذلــك مــن التكــاليف الفوريــةالمجلــس والبــدالت اليوميــة المســتحقة لهــم، والبــث اإللكترونــي، وتكــاليف الترجمــة 

  المتصلة بإدارة المؤتمرات).
 

ـــاقش الفريـــق العامـــل بعـــض احتمـــاالت تعـــديل الجـــدول الزمنـــي   الجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية دون أن  ون
يتوصــل إلــى نتيجــة توافقيــة. وشــملت االحتمــاالت موضــوع النقــاش، علــى ســبيل المثــال، تقصــير مــدة دورة المجلــس 
التنفيذي المعقودة في أيار/ مايو إلى نصف يوم، أو عقد دورة قصيرة للمجلس بعيد اختتام أعمـال جمعيـة الصـحة، 

دارة واللجــان الفرعيــة هيئــة مكتــب المجلــس وأعضــاء لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلانتخــاب أعضــاء  بغــرضيًا حصــر 
يمكن عقد دورة ثالثة للمجلس (تمتد اجتماعاتها من ثالثة إلى خمسة أيام، مثًال) فيما بين حزيران/ يونيـه األخرى. و 

  األعمال. البنود األكثر تركيزًا على الموضوع في جدولوز/ يوليو، كإطار زمني، لمناقشة وتم
  

لجنـة البرنـامج و ومن اإلمكانيات األخرى التي ُبحثت مجددًا تحديد فتـرة فاصـلة بـين انعقـاد دورات المجلـس   
األول/  والميزانيــة واإلدارة، وهــو مــا يعنــي تقــديم اجتمــاع لجنــة البرنــامج المعقــود فــي كــانون الثــاني/ ينــاير إلــى كــانون

المجلـس إلـى أوائـل شـباط/ فبرايـر. وقـد تشـمل فوائـد هـذا المقتـرح إتاحـة ديسمبر. كما يمكن تغيير موعد انعقاد دورة 
مزيــد مــن الوقــت للمجلــس لينظــر فــي تقريــر لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة وتوصــياتها، وكــذلك لألمانــة لتــرّد علــى 

ارير إلــى المجلــس الطلبــات الــواردة مــن اللجنــة. عــالوة علــى ذلــك، فباألخــذ بهــذا المقتــرح، ســيمّكن توقيــت تقــديم التقــ
 التــي كانــت متاحــة لهــاوٕان كــان ذلــك ســيقّلص المــدة  ١األمانــة مــن إصــدار تقــارير إداريــة أوفــى عــن العــام الســابق،

  دورة جمعية الصحة في أيار/ مايو.لإلعداد ل
  

  المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات بشأن تصريف الشؤون  ٧-١
  
المنظمــة بفعاليــة  شــؤونإن إدارة األجهــزة الرئاســية التابعــة للمنظمــة وقــدرة الــدول األعضــاء علــى تصــريف   

تزدادان تعقيدًا كل عام لألسباب التالية: تزايد عدد بنود جدول األعمال مع استمرار حالة الغموض المحيطة بعملية 
ات وتصــريف الشــؤون بمســتوى دون األمثــل تحديــدها، حــدوث انقســامات فيمــا بــين الــدول األعضــاء وصــنع السياســ

الحتمــال وجــود ثغــرات فــي مــواد النظــام الــداخلي المتصــلة بوضــع جــدول األعمــال وصــياغة القــرارات، عــدم مبــادرة 
جميع الوفود إلى تعزيز دور المنّسقين اإلقليميين ونظرائهم الوطنيين وتوسيع نطاقه إلى أقصى حد ممكن مع إيـالء 

  بين الدورات، الفاصلة بين اجتماعات األجهزة الرئاسية.اهتمام خاص لفترات ما 
                                                           

التقارير في الوقت الراهن الحالة حتى أيلول/ سبتمبر من العـام السـابق، ذلـك أن أوائـل تشـرين األول/ أكتـوبر هـو  تعكس   ١
  الموعد النهائي لتقديم الوثائق إلى المجلس.
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بيد أنه قد نشأت أيضًا أعراف وممارسات غير رسمية، تطورت بمضي الوقت، قد يكون لها أثر كبير فـي   
عدد من القرارات المدلِّلة على القيمة الكامنة في تغطية هـذه  ٢٠١٠حفز فعالية عمل االجتماعات، واتُّخذ منذ عام 

، واضـعًا ذلـك فـي اعتبـاره، إلـى بحـث مسـألة اسـتحداث خالصـة وافيـة، فعمد الفريـق العامـل ١تغطيًة أشمل. المسألة
، بالمبــادئ التوجيهيــة ألفضــل الممارســات بشــأن تصــريف الشــؤونمــوجزة وغيــر ُملزمــة، ألفضــل الممارســات َأســماه 

ــه إلــى وفــود الــدول األعضــاء، المبعوثــة لحضــور اجتماعــات األجهــزة الرئ اســية التابعــة للمنظمــة. (انظــر التــذييل يوجَّ
  ٢المرفق بهذا التقرير).

  
وتســـتهدف هـــذه المبـــادئ أساســـًا تقـــديم التوجيـــه وأفضـــل الممارســـات، بمجموعـــة محـــدودة مـــن اإلجـــراءات   

الرســمية وغيــر الرســمية، فيمــا يخــص حفــز زيــادة كفــاءة اجتماعــات األجهــزة الرئاســية وفعاليتهــا، كمــا تســتهدف زيــادة 
صــريف شــؤون المنظمــة وعمليــات المراقبــة فيهــا. وُيعتقــد أن هــذه المبــادئ التوجيهيــة تشــكل فرصــة لترســيخ فعاليــة ت

، والتأســيس ألداء أكثــر اســتراتيجية وللفهــم المشــترك، فــي ظــل عــبء العمــل فــي األمانــةالنظــام الجمــاعي، وخفــض 
  ادي في تصريف شؤون المنظمة.احترام المبادئ الرئيسية كمبدأ السيادة الوطنية ودور الدول األعضاء القي

  
وبينما تأخذ المبادئ التوجيهية المقترحة في االعتبار أن العديد مـن اإلجـراءات والقواعـد المنظِّمـة لمشـاركة   

الدول األعضاء في عمليات األجهزة الرئاسية التابعة للمنظمة، على الصعيدين العالمي واإلقليمـي كليهمـا، يسترشـد 
للمجلــس أو لجمعيــة الصــحة ، تركــز هــذه المبــادئ علــى الصــعيد العــالمي، لكنهــا ســتتناول  بالنظــام الــداخلي الرســمي

أيضًا العمليات اإلقليمية كوسيلة لزيادة االتساق والفعالية التشغيلية علـى جميـع مسـتويات المنظمـة. وال ُتعتمـد حاليـًا 
لتوجيهيـة تسـتخدم لنفسـها ضـوابط ومـوازين مبادئ توجيهية بهذا الشأن في المكتب اإلقليمي ألوروبا، إال أن اللجنـة ا

قويـــة. وفـــي المكتـــب اإلقليمـــي ألفريقيـــا، ينفَّـــذ فـــي هـــذا الصـــدد بعـــض القواعـــد واإلجـــراءات الداخليـــة، وينفـــذ المكتـــب 
  أيضًا بعض الممارسات الموصى بها في هذا الشأن. اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ

  
يســـت ُملزمـــة قانونـــًا للـــدول األعضـــاء التـــي تحـــتفظ بكامـــل ومـــن المهـــم تأكيـــد أن هـــذه المبـــادئ التوجيهيـــة ل  

ســـيادتها وحقهـــا فـــي التصـــرف علـــى النحـــو المحـــدد فـــي دســـتور المنظمـــة وفـــي النظـــام الـــداخلي الرســـمي ألي مـــن 
اجتماعــات األجهــزة الرئاســية. وتســتند المبــادئ التوجيهيــة إلــى صــالحيات الــدول األعضــاء فــي االجتماعــات ويتعــين 

ذه المبادئ مع النظام الداخلي، بل تكميلها إياه بإسـداء المشـورة المحـددة بشـأن كيفيـة تطبيـق ضمان عدم تعارض ه
تغيـــر هـــذه المبـــادئ التوجيهيـــة الطبيعـــة غيـــر الرســـمية لعمليـــات مـــا بـــين الـــدورات، بـــل تســـعى  مـــواده عمليـــًا. كمـــا ال

  نحو أيسر.وتوضيحها ليتمكن الجميع من المشاركة فيها على  باألحرى إلى تفصيل األعمال
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
فعلــى ســبيل المثــال، قــدم نظــام إشــارات المــرور النظــام الــالزم لتنظــيم جــدولي األعمــال المضــغوطين للمجلــس وجمعيــة    ١ 

الصحة، ومّكن من النجاح في إدراج بنود أكثر تقنية فيها، وألزم أعضاء الوفود بإيالء األولوية للرسائل الرئيسية. وفي اآلونـة 
ة علــى اقتضــاء تقــديم جميــع القــرارات ونقــاط المقــررات اإلجرائيــة بانتهــاء اليــوم األخيــرة، وافــق كــل مــن المجلــس وجمعيــة الصــح

األول مــن أي دورة. وعلــى الــرغم مــن أن هــذا التغييــر يشــكل مقترحــًا إجرائيــًا قويــًا جــدًا يمّكــن مــن زيــادة فعاليــة مــداوالت الــدول 
ة، التـي قـد تسـتلزم اسـتحداثها علـى نحـو غيـر رسـمي األعضاء، فاليزال ُيبرهن على أنه شديد التقييـد لنقـاط المقـررات اإلجرائيـ

  خالل االجتماعات لمعالجة مسائل محددة وٕاجراء المتابعة الالزمة.
 انظر المرفق أدناه.   ٢
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  تحسين َنَسق تصريف الشؤون على جميع مستويات المنظمة الثالثة   -٢
  

  العالقة وخطوط المساءلة بين المدير العام والمديرين اإلقليميين   ١-٢
  

دســتور المنظمــة علــى خضــوع المــديرين اإلقليميــين لخطــي مســاءلة: مــن جانــب المــدير العــام، ومــن  يــنص  
ـــدول األعضـــاء عـــن طريـــق المجلـــس وجمعيـــة الصـــحة واللجـــان اإلقليميـــة. وقـــد راجعـــت وحـــدة التفتـــيش  ١جانـــب ال

ذلـــك خطـــوط فـــي  المشـــتركة عـــدة مـــرات عمليـــات منظمـــة الصـــحة العالميـــة فيمـــا يخـــص طبيعتهـــا الالمركزيـــة، بمـــا
، حـدد تقريـر صـادر عـن وحـدة التفتـيش ٢٠١٢وفي عـام  ٢المساءلة بين مقر المنظمة الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.

أنه بالنظر إلى ازدواج هيكل المساءلة المنصوص عليه في دسـتور المنظمـة وشـرعية المـديرين اإلقليميـين بوصـفهم 
بالنســـبة إلـــى المـــدير العـــام مصـــدر تـــوتر فـــي عالقتهمـــا فـــي مســـؤولين منتَخبـــين، كانـــت ســـلطة المـــديرين اإلقليميـــين 

  ٣االتساق على الصعيد العالمي. الماضي وتشكل في الوقت الراهن تحديًا فيما يتعلق بتحقيق
  

وفي البيان المشـترك الـذي أصـدرته المنظمـة بشـأن طارئـة اإليبـوال، اعتـرف كـل مـن المـديرة العامـة الحاليـة   
االت الطـــوارئ تســـتلزم نهـــج القيـــادة والـــتحكم وتوِجـــب التعـــاون بسالســـة فيمـــا بـــين مقـــر والمـــديرين اإلقليميـــين بـــأن حـــ

إليبـوال إلـى المبـدئي لفريـق التقيـيم عالوة على ذلك، أشـار  ٤المنظمة الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية.
  ٥ات المنظمة.ضرورة توضيح المسؤوليات وخطوط المساءلة وبيانها صراحًة، بما يشمل أعلى مستوي

  
، ُأشـير إلـى ٢٠١٥وفي االجتماع المفتوح للدول األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤون في أيـار/ مـايو   

أربعـــة مجـــاالت قـــد تســـتلزم إصـــالح تصـــريف الشـــؤون فيهـــا لتحســـين العالقـــة وخطـــوط المســـاءلة بـــين المـــدير العـــام 
  ا، على النحو التالي: والمديرين اإلقليميين بوصفها مجاالت تستلزم مواصلة إيالئها أولوية النظر فيه

  
إضفاء الطابع الرسمي على "اتفاق المساءلة" القائم بالفعل بين المدير العام والمديرين العـامين المسـاعدين   

 ٢٠١١و ٢٠٠١و ١٩٩٣فحصــت وحــدة التفتــيش المشــتركة فــي تقاريرهــا ألعــوام  -.ومتابعــة تنفيــذه متابعــة محــددة
ــاليين  مســألة ازدواج الســلطة وآثارهــا وحالــة ٢٠١٢و المســاءلة فــي منظومــة األمــم المتحــدة، وأوضــحت الجــانبين الت

  ضمن جوانب أخرى متصلة بهذه المسألة:
  

ال يخضـــع المـــديرين اإلقليميـــين لتقيـــيم رســـمي لـــألداء ويلـــزم إنشـــاء آليـــات رصـــد ومســـاءلة محـــددة   )١(
  ٦تحديدًا أفضل لرصد تنفيذ السلطة المفّوضة إليهم وتقييم أدائهم؛

                                                           
ســـؤول فنـــي م أعلـــى علـــى أن المـــدير العـــام، الخاضـــع لســـلطة المجلـــس، هـــومـــن الدســـتور  ٥٢و ٥١و ٣١المـــواد تـــنص    ١

. إضــافة إلــى ذلــك، ينفــذ المكتــب اإلقليمــي داخــل اإلقليمــي هــو الجهــاز اإلداري للجنــة اإلقليميــةمنظمـة، وأن المكتــب بالوٕاداري 
 المجلس باالتفاق مع اللجنة اإلقليمية. ّينهالمجلس، برئاسة المدير اإلقليمي الذي يعقرارات ت جمعية الصحة و اقرار إقليمه 

  .٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠٠١و ١٩٩٣تقارير وحدة التفتيش المشتركة ألعوام   ٢
٣   JIU/REP/2012/7 الصفحة ،iii.  
٤   http://www.who.int/csr/disease/ebola/joint-statement-ebola/en/ )تشـــــــرين الثـــــــاني/ ٢٤فـــــــي  تـــــــم االطـــــــالع 

 ).٢٠١٥ نوفمبر

  ).٢٠١٥نوفمبر  تشرين الثاني/ ٢٤(تم االطالع في  ٤٥إليبوال، الفقرة ل تقرير فريق التقييم المبدئي   ٥
٦   JIU/REP/2012/7 ٧٣، الفقرة.  
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تفــاق األمــم المتحــدة بشــأن اإلدارة العليــا ونظــام الســجل المتكامــل لقيــاس اإلنتــاج لبرنــامج يشــكل ا  )٢(  
وقد  ١األمم المتحدة اإلنمائي ممارستين جيدتين وينبغي أخذهما في الحسبان عند استحداث ُأطر المساءلة.

. ين العــامين المســاعدينبــين المــدير العــام والمــدير قورنــت هــذه اُألطــر باتفــاق المســاءلة الــراهن القــائم بالفعــل 
ويشـــمل االتفـــاق المنجـــزات الرئيســـية المســـتهدفة، وأهـــداف اإلدارة، واإلنجـــازات المتوقعـــة، واالختصاصـــات 

  والسلوكيات.
  

مـن  ٥٢بموجب المادة  جمع أفضل الممارسات من األقاليم فيما يخص عملية ترشيح المديرين اإلقليميين.  
باالتفـــاق مـــع اللجـــان اإلقليميـــة، مـــديري المكاتـــب اإلقليميـــة، ولكـــل مـــن المكاتـــب ، دســـتور المنظمـــة، يعـــّين المجلـــس

اإلقليمية نظام داخلي يحكم مسألة انتخابهم. ففي الممارسة العملية، تنتخب كل مـن اللجـان اإلقليميـة مـدير المكتـب 
قـاليم عـدم اتسـاق فـي كيفيـة في إقليمها باالقتراع السـري ويؤيـد المجلـس المـدير اإلقليمـي المنتَخـب. ويسـود جميـع األ

  نظر اللجان اإلقليمية في الترشيحات واختيارها مرشح ليحظى بتأييد المجلس.
  

متزايــد نحــو اســتخدام األســاليب التاليــة: اعتمــاد معــايير اختيــار لتقيــيم مقــدمي طلبــات  غيــر أن ثمــة تقــارب  
الترّشـــح، ومبـــادرة اللجنـــة اإلقليميـــة إلـــى إجـــراء مقـــابالت مـــع مقـــدمي طلبـــات الترّشـــح المدرجـــة أســـماؤهم فـــي القائمـــة 

العــام، والمــدير اإلقليمــي  المــوجزة، واســتخدام عناصــر أخــرى مــن مــدونتي قواعــد الســلوك المتعلقتــين بانتخــاب المــدير
للمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ. وتستهدف هـذه األسـاليب وضـع المرشـحين علـى قـدم المسـاواة مـع بعضـهم 
ت بعضـًا ليتنافسـوا علـى أسـاس الجـدارة، ومنـع المرشـحين القــادرين علـى اسـتثمار مزيـد مـن المـوارد فـي تنظـيم حمــال

  دعائية من كسب ميزة غير عادلة.
  

شـّددت وحـدة التفتـيش المشـتركة علـى ضـرورة سـرية  .يد عملية ترشيح المديرين اإلقليميين عبر األقاليمتوح  
عمليــة االختيــار وعــدم فــتح بــاب المنافســة علــى منصــب المــدير اإلقليمــي. إال أنــه ارتُئــي أن ســرية عمليــة االنتخــاب 

  لم تجِر الموافقة على المقترح.خالل مداوالت المجلس التنفيذي أفقد العملية الشفافية والمساءلة، و 
  

ي علـــى دور فريـــق إضـــفاء الطـــابع المؤسســـ ٢٠١٢واقترحـــت وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة فـــي تقريرهـــا لعـــام   
وتعزيــز مســاءلة اإلدارة العليــا، كوســيلة بديلــة لتحســين تسلســل القيــادة وتمكــين المــدير العــام مــن  السياســات العــالمي

  ني وٕاداري بالمنظمة دون تغيير دوره في عملية االختيار.ممارسة صالحياته بصفته أعلى مسؤول ف
  

تقريرهـــا عـــن "اختيـــار الرؤســـاء التنفيـــذيين فـــي ، أوصـــت وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة فـــي ٢٠٠٩وفـــي عـــام   
مجـــالس اإلدارة لمؤسســـات  ينبغـــي للهيئـــات التشـــريعية/ هبأنـــ" "مؤسســـات منظومـــة األمـــم المتحـــدة وشـــروط خـــدمتهم

أن تــدين وتحظــر ممارســات غيــر أخالقيــة مثــل تقــديم الوعــود والخــدمات والــدعوات والهــدايا منظومــة األمــم المتحــدة 
 إلــــى ذلــــك، مــــن جانــــب المرشــــحين لمنصــــب الــــرئيس التنفيــــذي أو حكومــــاتهم الداعمــــة أثنــــاء حملــــة االختيــــار/ ومــــا

 ١٥-٦٥ص عج وتماشــيًا مــع هــذه التوصــية، يــنص القــرار  ٢"االنتخــاب، مقابــل التصــويت لصــالح مرشــحين بعيــنهم.
تحقيقـــًا لعدالـــة عمليـــة التعيـــين وشـــفافيتها  علـــى وضـــع مدونـــة لقواعـــد الســـلوك بشـــأن انتخـــاب المـــدير العـــام للمنظمـــة

  وعالنيتها.
  

                                                           
١   JIU/REP/2012/7.  
٢ JIU/REP/2009/8   ١٩، الصفحة.  
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، اعتمـــد المكتـــب اإلقليمـــي لغـــرب المحـــيط الهـــادئ مدونـــة لقواعـــد الســـلوك بشـــأن ترشـــيح ٢٠١٢وفـــي عـــام   
، اعتمـــد المكتـــب اإلقليمـــي ١٥-٦٥ج ص عتمـــاد القـــرار المـــدير اإلقليمـــي لمكتـــب غـــرب المحـــيط الهـــادئ، وعقـــب اع

  ١،٢مدونة مماثلة لقواعد السلوك. ٢٠١٣ألوروبا في عام 
  

نظــر الفريــق العامــل فــي الخيــارات التاليــة  تحســينات إضــافية ممكنــة لعمليــة انتخــاب المــديرين اإلقليمــين.  
  المتعلقة بإدخال تحسينات على عملية انتخاب المديرين اإلقليميين أو توحيدها:

  
إلــى المــدير العــام بــأن  ١٩٩٣مراجعــة التوصــية التــي قــدمتها وحــدة التفتــيش المشــتركة فــي عــام  :١الخيــار 

، بعـد مـن المجلـستأكيـد علـى هـذه الترشـيحات يختار المديرين اإلقليميين ويرّشحهم بغرض الحصول علـى 
  التشاور مع اللجان اإلقليمية المعنية وباالتفاق معها.

  
وضع ما يلزم من ترتيبات لإلعالن عن منصب المدير اإلقليمي على نطاق واسع، عوضًا عن  :٢الخيار 

ولـــة العضـــو دعـــوة الـــدول األعضـــاء إلـــى تقـــديم ترشـــيحات. وال يلغـــي ذلـــك حاجـــة كـــل مرشـــح إلـــى دعـــم الد
  األصلية، لكنه قد يوسع نطاق مجموعة المرشحين المؤهلين فنيًا.

  
تمكــين المــدير العــام مــن االضــطالع بــدور أكبــر فــي عمليــة اختيــار المــديرين اإلقليميــين. فعلــى : ٣الخيــار 

)، ٤سبيل المثال، للمدير العام، بالتشاور مع المجموعات الفرعية اإلقليمية حسب االقتضاء (انظر الخيار 
ي إعـــداد قـــوائم أن يســـتعرض الترشـــيحات وقـــوائم المرشـــحين المـــوجزة لتنظـــر فيهـــا اللجـــان اإلقليميـــة. وينبغـــ

بمــا يتفــق مــع تلــك المحــددة النتخــاب المــدير العــام طبقــًا الموحــدة،  إلــى المعــايير اســتناداً المرشــحين المــوجزة 
رار هـــذه العمليـــة إحـــداث أي تغييـــر يســـتلزم إقـــ . وال١٥-٦٥ص ع  جألحكـــام الفقـــرة الفرعيـــة (و) مـــن القـــرار 

  دستوري.
  

ئم تســتهدف إعــداد قــواث ُتســتحدث مجموعــة فرعيــة إقليميــة توحيــد الــنظم الداخليــة اإلقليميــة بحيــ: ٤الخيــار 
حاليـًا عمليـة مماثلـة فـي  اللجنـة اإلقليميـة، بالتشـاور مـع المـدير العـام. وتُنفَّـذالمرشحين الموجزة لتنظر فيهـا 

اإلقليم األوروبي، حيث تساعد "مجموعة تقييم إقليمية" اللجنة اإلقليمية في اختيار المدير اإلقليمي، بإعـداد 
  ٣قوائم موجزة للمرشحين لالختيار منها ولها في ذلك أن تتشاور مع المدير العام.

  
إلــى اللجــان اإلقليميــة أن تقــدم إليــه قــوائم تعزيــز دور المجلــس فــي عمليــة االختيــار بــأن يطلــب  :٥الخيــار 

للجنــة علــى مــوجزة للمرشــحين ليختــار منهــا. فبعــد تــداول اللجنــة اإلقليميــة المعنيــة بشــأن المرشــحين، تقتــرح ا
كحــد أدنــى وثالثــة مرشــحين كحــد أقصــى ليختــار مــن بيــنهم. وال يســتلزم إقــرار هــذه المجلــس مرشــحْين اثنــين 

  دستوري.العملية أيضًا إحداث أي تغيير 
  

توحيد مدونات قواعـد السـلوك المتعلقـة بعمليـات االنتخـاب عبـر األقـاليم، مـن أجـل تعزيـز توافـق  :٦الخيار 
  عملية ترشيح المديرين اإلقليميين وضمان الوضوح والشفافية في جميع مراحل عملية االنتخاب.

  
  .٤و ٣و ٢وقد ناقش الفريق العامل هذه الخيارات ومال إلى األخذ بالخيارات 

                                                           
  .WPR/RC63.R7القرار    ١
  .EUR/RC63/R7القرار    ٢
  ألوروبا. للجنة اإلقليميةمن النظام الداخلي  ٤٧المادة    ٣
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، الــذي أنشــأته يشــكل فريــق السياســات العــالمي .فريــق السياســات العــالميإضــفاء الطــابع المؤسســي علــى   
المديرة العامة الحالية، أعلى مستويات سلطة تصريف الشؤون الداخلية في منظمـة الصـحة العالميـة وتتجلـى واليتـه 

المسـائل ذات األولويـة االسـتراتيجية بالنسـبة  في وضع السياسات الداخلية، وضـمان تماسـك المنظمـة، والتعامـل مـع
إلــى المنظمــة. وتــرأس المــديرة العامــة هــذا الفريــق الــذي يجتمــع أربــع مــرات ســنويًا ويتــألف مــن ســتة مــديرين إقليميــين 

بوصـفه  قليميـين بفريـق السياسـات العـالميوالمديرة العامة ونائبها. وقـد رحـب كـل مـن الـدول األعضـاء والمـديرين اإل
  ًا مهمًا وقّيمًا لتحسين اتساق اإلدارة ووحدتها في المنظمة.ابتكار 

  
واعترف كل من تقارير وحـدة التفتـيش المشـتركة وتقريـر المرحلـة الثانيـة مـن عمليـة تقيـيم إصـالح المنظمـة   

فــي تحقيــق التعــاون، ليبــرهن علــى أنــه أداة مفيــدة للمواءمــة بــين  يضــطلع بــه فريــق السياســات العــالمي بالــدور الــذي
كمــا أشــارت وحــدة التفتــيش المشــتركة إلــى أن الفريــق قــد أحــرز نتــائج  ١لقيــادة اإلقليميــة والقيــادة فــي المقــر الرئيســي.ا

ملموسة وساعد المنظمـة فـي إنجـاز مهامهـا "كيـد واحـدة". كمـا اعترفـت لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة فـي دورتهـا 
كهيئــة استشــارية للمــديرة العامــة فيمــا يتعلــق بــاألداء التنظيمــي  يالثانيــة والعشــرين "بـــأهمية فريــق السياســات العــالم

  ٢المؤسسي".
  

بيد أن وحدة التفتيش المشتركة اعترفت، أيضًا، بـأن ترتيبـات التعـاون قـد تكـون علـى المحـك فـي المسـتقبل   
مة الحالية الشخصـي نظرًا لعدم استنادها إلى إطار قانوني ومؤسسي، بل الستنادها باألحرى إلى اقتناع المديرة العا

وتحــتج وحــدة التفتــيش المشــتركة بضــرورة تعزيــز اإلطــار  ٣.مــن أعضــاء فريــق السياســات العــالمي وجهودهــا، بــدعم
ذلــك دون إحــداث أي تغييــر المؤسســي للفريــق مــن أجــل الحــد مــن قابليتــه للتــأثر بالمخــاطر وتقتــرح إمكانيــة تحقيــق 

  ٣سي على وجوده إلى الدول األعضاء لتعتمده.، بتقديم قرار رسمي بإضفاء الطابع المؤسدستوري
  

تــوخي الحــذر فــي تعريــف  لميويلــزم عنــد النظــر فــي إضــفاء الطــابع المؤسســي علــى فريــق السياســات العــا  
  سيكون من المهم مواصلة االعتراف بسيادة المديرة العامة بصفتها أعلى مسؤولة فنية وٕادارية بالمنظمة.  إذدوره؛ 

  
ُأنشــئت شــبكات الفئــات بوصــفها آليــًة داخليــة  آخــر: إضــفاء الطــابع الرســمي علــى شــبكات الفئــات. خيــار  

لتخطــيط أعمــال المنظمــة بــين المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميـــة فــي كــل مــن فئــات العمــل الســت، وتنســيق هـــذه 
ادة توضيح األدوار والمهـام ، بهدف زيتي أنشأها فريق السياسات العالمياألعمال، ورصدها. وعمدت فرقة العمل ال

المحددة لكـل مـن مسـتويات المنظمـة الثالثـة، إلـى تسـليط الضـوء أيضـًا علـى أهميـة إضـفاء الطـابع المؤسسـي علـى 
ويلــزم أخــذ التكــاليف والمخــاطر المتصــلة  ٤شــبكات الفئــات بتحديــد اختصاصــات لهــا وتوحيــد إجراءاتهــا التشــغيلية.

  ر كجزء من هذا الخيار.بمسألة المرونة اإلقليمية في االعتبا
  
  
  
  

                                                           
 .  ٨١تقرير المرحلة الثانية من تقييم إصالح المنظمة، الصفحة    ١

  .٦، الفقرة ٦٨/٥٢جالوثيقة    ٢
٣   JIU/REP/2012/6 ٢٥، الفقرة.  

  .١٤، الفقرة ٦٦/٤جالوثيقة٤   
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شــفافية المكاتــب اإلقليميــة وخضــوعها للمســاءلة والتنســيق بــين األجهــزة الرئاســية اإلقليميــة   ٢-٢
  والعالمية

  
رّسخ دستور منظمة الصحة العالمية مفهوم الالمركزية داخل المنظمة ترسيخًا قويًا بتأسيس ست منظمـات   

، لكــل واحــدة منهــا مكتــب ولجنــة مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات الخاصــة بكــل ١٩٥٢و ١٩٤٩إقليميــة مــا بــين عــامي 
وقــد رؤي أن الهيكــل الالمركـزي ُيعــد عنصــرًا ضـروريًا لوكالــة عالميــة للصـحة كاملــة التشــغيل  ١،٢.إقلـيم مــن األقـاليم

  .بأعلى مستوى ممكن من الصحة شخاصوهو تمتع جميع األ ،وقادرة على تحقيق هدفها األساسي
  

إلـى أن المكاتـب اإلقليميـة ُتعـد جـزءًا ال يتجـزأ  ٢٠١٢عـام ل هاتقرير في ارت وحدة التفتيش المشتركة وقد أش  
من المنظمة، ومـع ذلـك فهـي تتمتـع بقـدر كبيـر مـن االسـتقالل فـي عملهـا بموجـب دسـتور المنظمـة والـُنظم الداخليـة 

أنه في حين أن اللجـان اإلقليميـة تتـولى الوظـائف نفسـها  أي. المختلفة التي اعتمدتها كل لجنة من اللجان اإلقليمية
مــن الدســتور، فــإن ُنظمهــا الداخليــة تختلــف فيمــا يتعلــق بالعضــوية والحضــور، وعقــد الــدورات،  ٥٠ بموجــب المــادة

  ٣.وبنود جدول األعمال، وأعضاء مكتب اللجنة، وٕانشاء اللجان الفرعية، وترشيح المديرين اإلقليميين
  

الــروابط بــين األجهــزة الرئاســية علــى الصــعيدين اإلقليمــي والعــالمي أن يســاعد علــى دعــم  ومــن شــأن تعزيــز  
ويلـــزم مواصـــلة استكشـــاف ســـبل تحســـين التنســـيق الرأســـي والمواءمـــة بـــين األجهـــزة . المزيـــد مـــن االتســـاق التنظيمـــي

اليم والبلـدان علـى الرئاسية من خالل المجلس وجمعيـة الصـحة واللجـان اإلقليميـة، مـن أجـل ضـمان سـماع آراء األقـ
وقـد أشـير خــالل جمعيـة الصــحة . المناقشــات علـى الصـعيد اإلقليمــي مــن خـاللنحـو أفضـل علــى الصـعيد العـالمي 

العالميـــة الثامنـــة والســـتين، إلـــى أنـــه مـــازال هنـــاك أعمـــال إصـــالحية مهمـــة ينبغـــي إنجازهـــا فـــي ســـبيل تعزيـــز شـــفافية 
إلـــى أهميـــة ضـــمان إضـــفاء الصـــحة قـــدمًا، أشـــارت جمعيـــة  ومـــع التحـــرك. لمســـاءلةوخضـــوعها ل المكاتـــب اإلقليميـــة

الصــبغة المؤسســية علــى عمليــة اإلصــالح علــى نحــو كامــل ودمجهــا فــي الممارســة الروتينيــة ألعمــال المنظمــة علــى 
  ٤).المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والمكاتب الُقطرية التابعة للمنظمة(المستويات كافة 

  
، ٢٠١٥مايو / األعضاء بشأن إصالح تصريف الشؤون الذي انعقد في أيار وفي االجتماع المفتوح للدول  

ُأشير إلى أن هناك مجالين رئيسيين من المجاالت المتعلقة بالمكاتب اإلقليمية يلـزم النظـر فيهمـا كأولويـة، أال وهمـا 
  .يمية والعالميةوالتنسيق الرأسي بين األجهزة الرئاسية اإلقل شفافية المكاتب اإلقليمية وخضوعها للمساءلة

  
وجـــدت وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة فـــي االســـتعراض الـــذي  .شـــفافية المكاتـــب اإلقليميـــة وخضـــوعها للمســـاءلة  

، أن عمل األجهزة الرئاسية فيما بين الدورات يفتقر في مجمله إلى الجودة، وأن إشرافها على ٢٠١٢أجرته في عام 
بــــاألجهزة الرئاســــية العالميــــة تحتــــاج إلــــى قــــدر كبيــــر مــــن عمــــل المكاتــــب اإلقليميــــة يتســــم بالضــــعف، وأن صــــالتها 

كما أشارت وحدة التفتـيش المشـتركة إلـى أن تعـدد اللجـان واللجـان الفرعيـة يجعـل آليـة تصـريف الشـؤون  ٣.التحسين
معقـدة، وأوصـت بـأن يسـتكمل المجلـس استعراضـًا شـامًال لعمليـة تصـريف الشـؤون علـى الصـعيد اإلقليمـي وأن يقـدم 

علية لتحسين عمل اللجان اإلقليمية واللجان الفرعيـة وينتهـي مـن مواءمـة ُنظمهـا الداخليـة كـي تنظـر فيهـا اقتراحات ف
  ٣.اللجان اإلقليمية

                                                           
  .٤٤دستور منظمة الصحة العالمية، المادة    ١
٢   http://www.who.int/global_health_histories/who-3rd10years.pdf  تشــــــــــــــرين الثــــــــــــــاني/  ٢٤(تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع فــــــــــــــي

  .)٢٠١٥ نوفمبر
٣   https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_7_English.pdf  ــــــــــــي ــــــــــــم االطــــــــــــالع ف (ت
  .)٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢٤
٤  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_4-ar.pdf  ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٤(تم االطالع في(.  
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ت المرحلــة الثانيــة مــن التقيــيم المســتقل إلصــالح المنظمــة، أن توصــية وحــدة التفتــيش المشــتركة قــد وجــدو   
بعمليـات ترشـيح المـديرين اإلقليميـين، ومشـاركة المـراقبين فـي اللجـان  خاصـةالُنظم الداخليـة الفيما يتعلق باسُتكملت 

فـي جميـع األقـاليم، وٕادخـال بعـض التغييـرات الهيكليـة وٕاعـادة النظـر فيهـا اإلقليمية، واستعراض أوراق اعتماد الوفود 
  ١.التي من شأنها زيادة الروابط بين األقاليم والمقر الرئيسي واتساق ممارساتها الخاصة بالعمل

  
ومع ذلك، فنظرًا للسـياق الحـالي إلصـالح تصـريف الشـؤون، قـد يكـون مـن المفيـد أن يعيـد المجلـس النظـر   

وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة، والتركيـــز علـــى آليـــات تحســـين عمـــل اللجـــان اإلقليميـــة  اتفـــي الجـــزء األول مـــن توصـــي
المطروحــة لتحســين مراقبــة اللجنــة الســتعراض أن يبحــث الخيــارات لوكــذلك فــيمكن . وشــفافيتها وخضــوعها للمســاءلة

وينبغــي للــدول األعضــاء أن تضــطلع بــدورها فــي . اإلقليميــة لعمــل المكتــب اإلقليمــي، وفقــًا لمــا يــنص عليــه الدســتور
واقتـــراح توجيهـــات  يـــةتقـــارير اإلدار الطلـــب عـــن طريـــق تصـــريف الشـــؤون فـــي مجالهـــا اإلقليمـــي علـــى نحـــو أفضـــل، 

  ٢،٣.رارات والمقررات اإلجرائية ذات الصلةوٕارشادات محددة بشأن اإلدارة في الق
  

 انلجـــ(فرعيـــة  انإن جميـــع األقـــاليم باســـتثناء إقلـــيم غـــرب المحـــيط الهـــادئ لـــديها لجـــ .دور اللجـــان الدائمـــة  
. ، يمكنهـا أن تعمـل كهيئـة فرعيـة تابعـة للجنـة اإلقليميـة أو أن تضـطلع بـدور استشـاري لـدى المـدير اإلقليمـي)دائمة

وأشـارت المرحلـة الثانيـة مـن التقيـيم إلـى أن  ٤.هذه اللجان الفرعية ودورهـا ووظائفهـا بـاختالف األقـاليم ويختلف عدد
بعض اللجان اإلقليمية تتقدم صوب زيادة الشفافية وكفاءة عمليات تصريف الشؤون، والحظت أن المكتب اإلقليمي 

حديــد جــداول األعمــال والتحضــير الجتماعــات ز لجنتــه الدائمــة وزاد مــن دور الــدول األعضــاء فــي تألوروبــا قــد عــزّ 
  .لمكتب اإلقليمي ألفريقيا قد وسع نطاق عمله ليشمل وظائف المراقبةااللجنة اإلقليمية؛ وأن 

  
ويمكــــن تعزيــــز دور اللجــــان الدائمــــة ومواءمتــــه علــــى صــــعيد األقــــاليم، دعمــــًا للوظيفــــة الرئيســــية الخاصــــة   

وأشـارت . يمية والمتمثلة في اإلشراف علـى أنشـطة المكتـب اإلقليمـيبتصريف الشؤون التي تضطلع بها اللجنة اإلقل
المرحلــة الثانيــة مــن التقيــيم أنــه فــي التقــدم صــوب زيــادة شــفافية عمليــات تصــريف شــؤون اللجنــة اإلقليميــة وكفاءتهــا، 

 ومــن أجــل .تتمثــل الخطــوة التاليــة فــي مواءمــة هــذه الممارســات وتطبيــق العبــر المستخلصــة علــى صــعيد المنظمــة
ويمكــن . ارســاتمتيســير فهــم أفضــل لطبيعــة اللجــان الدائمــة علــى صــعيد األقــاليم كافــة، يمكــن إجــراء اســتعراض للم

ونظــرًا للتنقيحـات األخيــرة التـي ُأدخلــت علـى اللجنــة الدائمـة التابعــة . إيـالء اهتمـام خــاص بوظـائف المراقبــة المالئمـة
  .مستخلصة من هذا النموذج نقطة انطالق مالئمةللمكتب اإلقليمي األوروبي، قد يمثل النظر في العبر ال

  
 .توحيــد الــنهج المتبــع إزاء الشــفافية والمســاءلة فيمــا يخــص ميزانيــات المكاتــب اإلقليميــة والمكاتــب الُقطريــة  

تســلط المرحلــة الثانيـــة مــن التقيــيم الضـــوء علــى أهميـــة تعزيــز وظيفــة المراقبـــة التــي تضــطلع بهـــا األجهــزة الرئاســـية 
ـــة للمنظمـــة علـــى  ـــة االســـتراتيجية علـــى الجوانـــب المالي الصـــعيدين العـــالمي واإلقليمـــي، بمـــا فـــي ذلـــك تعزيـــز المراقب

                                                           
١   http://www.who.int/about/who_reform/whoreform-stage2evaluation-pwc-2013.pdf  تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي)
  ).٢٠١٥الثاني/ نوفمبر  تشرين  ٢٤
٢   JIU/REP/2012/7.  
٣   https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_7_English.pdf. 

أشــارت وحــدة التفتــيش المشــتركة إلــى أن اللجــان الفرعيــة تنظــر فــي المســائل المتعلقــة بــالبرامج والمســائل الموضــوعية فــي    ٤
منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة والمكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق / المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا والمكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين

مكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط لديــه لجنتــا خبــراء للمشــورة بشــأن المســائل المتعلقــة بــالبرامج والميزانيــة آســيا، فــي حــين أن ال
وتضــطلع اللجنــة الدائمــة التابعــة للمكتــب اإلقليمــي ألوروبــا بوظــائف أكثــر شــموًال حيــث تتعامــل مــع . وبشــأن البحــوث الصــحية

  .افية؛ وُتعد المقررات اإلجرائية الجتماعات اللجنة اإلقليميةالمسائل المتعلقة بالبرامج والميزانية؛ وتمارس وظائف إشر 
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/ وتضــــع االختصاصــــات المنقحــــة للجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة التــــي اعتمــــدها المجلــــس فــــي أيــــار. للمنظمــــة
رات ن الضــروري رصــد التغّيــومــ. ، المزيــد مــن المســؤوليات الخاصــة بالمراقبــة علــى عــاتق هــذه اللجنــة٢٠١٢ مــايو

  .لجنة وتقييمها من أجل تحديد مدى تحسينها لشفافية المكاتب اإلقليمية وخضوعها للمساءلةالالرامية إلى تعزيز 
  

، إلــى أن المــديرين اإلقليميــين ينبغــي أن يكونــوا ٢٠١٢وأشــارت وحــدة التفتــيش المشــتركة فــي تقريرهــا لعــام   
التقــارير الماليــة واإلداريــة المقدمــة إلــى الــدول أعضــاء اإلقلــيم كــي تنظــر أكثــر صــراحة وشــفافية فــي صــياغة وطــرح 

قد يكون من المالئم أيضًا أن تحظى اللجان اإلقليمية برؤية أوضـح لميزانيتـي المكتـب اإلقليمـي والمكتـب  كما .فيها
إمكــان الــدول  وكــذلك ففــي. الُقطــري كــي تكّمــل مســؤوليتهما عــن الــدور اإلشــرافي علــى نحــو مــا يــنص عليــه الدســتور

  .األعضاء أن تضطلع بدور أكثر نشاطًا في رصد التنفيذ المالي وتقييمه
  

احتـوى تقريـر المرحلـة األولـى مـن  .التركيز علـى التعـاون الرأسـي بـين األجهـزة الرئاسـية اإلقليميـة والعالميـة  
األجهـزة الرئاسـية فـي المقــر  التوصـية بإرسـاء الـروابط المتبادلــة بـينعلـى تقيـيم االقتراحـات بشـأن إصـالح المنظمــة، 

الرئيســــي والمكاتــــب اإلقليميــــة علــــى النحــــو مــــن الدقــــة مــــن أجــــل دعــــم االتســــاق وتزويــــد المنظمــــة بمحــــور للتركيــــز 
وقــد تــم تعزيــز هــذه الــروابط المتبادلــة مــؤخرًا، وأشــارت المرحلــة الثانيــة مــن التقيــيم إلــى وجــود تغيــرات  ١.االســتراتيجي

هيكليــــة فــــي اختصاصــــات لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة وفــــي آليــــات التبليــــغ بــــين األجهــــزة الرئاســــية اإلقليميــــة 
  .بعه المنظمة في عملهالنهج الذي تتّ بينة ملموسة على زيادة اتساق ا وُتعد هذه التغّيراتوالعالمية، 

  
إن تقديم التقارير المرحلية اإلقليمية إلى المجلس بموجـب  .رير من اللجان اإلقليمية إلى المجلساتقديم التق  

، قــد وضــع األســاس الــالزم لمزيــد مــن الشــفافية والتواصــل بــين الصــعيدين العــالمي )٩(٦٥ج ص عالمقــرر اإلجرائــي 
ن االســتعداد لزيــادة الشــفافية والتواصــل أشــارت المرحلــة الثانيــة مــن التقيــيم إلــى أن هــذه العمليــة تبــيّ  وقــد. واإلقليمــي

المتبادل على الصعيدين العالمي واإلقليمي، وتسهم فـي قـدرة المجلـس علـى ممارسـة المزيـد مـن المراقبـة علـى عمـل 
  ٢.اللجان اإلقليمية

  
صعيد األقاليم، وقد ال يجسد عمق المناقشات التـي تـدور ومع ذلك، فإن محتوى التقارير غير متسق على   

ط المجلـس سـلطته الخاصـة بالمراقبـة وقد يكون من المفيد أن ينشّ  ٢.حول موضوعات محددة مثل إصالح المنظمة
اإلدارية التي ينص عليها الدستور عن طريق إدخال المزيد من التنظيم على السلطة والعالقة الخاصة بـالتبليغ بـين 

  .ن اإلقليمية والمجلساللجا
  

قد أوصى تقرير المدير العام بشأن إصالح المنظمة في جمعية الصحة العالمية الخامسة والستين ف كذلكو   
بأن أعضاء مكتب المجلس ينبغـي لهـم حضـور اللجـان اإلقليميـة التـي يتبعونهـا مـن أجـل تعزيـز الصـلة بـين اللجـان 

المنظــور اإلقليمــي عنــد مناقشــة جــدول أعمــال المجلــس والتمكــين مــن اإلقليميــة والمجلــس والمســاعدة علــى إضــفاء 
  ٣.استعراض االقتراحات اإلقليمية بشأن بنود جدول األعمال

  
                                                           

١   http://www.who.int/dg/reform/evaluation_report_stage1_reform_proposals.pdf  تـــــــــــــم االطـــــــــــــالع فـــــــــــــي)
  .)٢٠١٥الثاني/ نوفمبر  تشرين  ٢٤
٢   http://www.who.int/about/who_reform/whoreform-stage2evaluation-pwc-2013.pdf.  
٣   http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_5-ar.pdf  ـــــــــم االطـــــــــالع فـــــــــي تشـــــــــرين الثـــــــــاني/  ٢٤(ت

  .)٢٠١٥ نوفمبر
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حــين أن هنــاك بنــدًا مخصصــًا للجــان  فــي .اقتــراح اللجــان اإلقليميــة إدراج بنــود فــي جــداول أعمــال المجلــس  
اإلقليمية في جدول أعمال جمعية الصحة العالمية، فإن هذه اللجـان عـادة مـا ال تسـعى إلـى إدراج بنـود مسـتقلة فـي 

وقــد يكــون مــن المفيــد النظــر فــي مــا إذا كــان يلــزم إنشــاء آليــة . جــدول أعمــال اجتماعــات جمعيــة الصــحة والمجلــس
إلقليمية كي تضطلع بدور أقوى في عمـل المجلـس، بمـا فـي ذلـك التبليـغ عـن المواقـف رسمية مستقلة لدعم اللجان ا

اإلقليمية إزاء بنود محددة، وطرح المسائل الجديدة، واسترعاء انتباه المجلس إلى اآلثار اإلقليمية المترتبة علـى بنـود 
  .هذا جدول األعمال

  
أشار تقريـر وحـدة التفتـيش المشـتركة  .اإلقليميةاقتراح جمعية الصحة إدراج بنود في جداول أعمال اللجان   

ح جيــدًا علـى الصـعيد العـالمي وأن المجــال المتـاح لمناقشـة المسـائل علــى تضـإلـى أن آراء األقـاليم ال ت ٢٠١٢ لعـام
 )٩(٦٥ج ص عواعتمــد المقــرر اإلجرائــي  ١.طرحهــا علــى الصــعيد العــالمي ال ُيعــد كافيــاً  قبــلالصــعيد اإلقليمــي أوًال 

بمـــا فـــي ذلـــك االســـتراتيجيات والسياســـات والصـــكوك القانونيـــة العالميـــة مثـــل (لبنـــود محـــددة  الصـــحة إحالـــة جمعيـــة
إلـى اللجـان اإلقليميـة كـي تنظـر ) االتفاقيات واللوائح والمدونات، فضًال عن برنـامج العمـل العـام والميزانيـة البرمجيـة

  .متنوعةفيها من أجل االستفادة من وجهات النظر اإلقليمية ال
  

وفي إمكان اللجان اإلقليميـة أن تضـطلع بـدور أكبـر فـي توجيـه طريقـة تنفيـذ المكاتـب اإلقليميـة لإلجـراءات   
ز مواءمة بنود جمعية) ٩(٦٥ج ص عالموضحة في المقرر اإلجرائي  فـي برنـامج عمـل اجتماعـات  الصحة وأن تعزِّ

  .اللجان اإلقليمية
  

مـن شـأن تحسـين تـدفق التواصـل بـين  .تحسين التواصل بين رؤساء اللجان العالمية واإلقليميـة: خيار آخر  
واللجان اإلقليمية أن يزيد من ضـمان ) والسيما المجلس ولجنة البرنامج والميزانية واإلدارة(األجهزة الرئاسية العالمية 

ة بــين اللجــان، ومــن شــأنه أيضــًا أن يــدعم بيــان محــور التركيــز ووضــوح التوقعــات وأســاليب تــدفق المعلومــات الالزمــ
ويمكن النظر مرة أخرى فـي . تنسيق عملية وضع جدول أعمال الجهاز اإلقليمي والجهاز الرئاسي والمواءمة بينهما

توصـــية المرحلـــة الثانيـــة مـــن التقيـــيم بوضـــع عمليـــة رســـمية لضـــمان التواصـــل المنـــتظم بـــين رؤســـاء المجلـــس ولجنـــة 
  .دارة واللجان اإلقليمية، قبل اجتماعات األجهزة الرئاسية وبعدهاالبرنامج والميزانية واإل

  
التعــــاون مــــن أجــــل التنميــــة "تحــــت عنــــوان  ١٩٩٧خلــــص التقريــــر الصــــادر عــــام  .دور المكاتــــب الُقطريــــة  
، إلـى عـدم وجـود ارتبـاط بـين "الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية إلى البرامج على الصعيد الُقطـري: الصحية
وأوصـى التقريـر بـأن تصـّمم المنظمـة دورهـا فـي  .جات بلد ما وحجم الجهود التي تبذلها المنظمة في هـذا البلـداحتيا

البلدان باالستناد إلى تحليـل دقيـق الحتياجـات كـل البلـد وقدراتـه الحاليـة؛ وأن يكـون وجودهـا فـي البلـد محـددًا بإطـار 
خضـع تالمانحـة؛ وبـأن / ء الحكومة وسـائر األطـراف الفاعلـةزمني وملزمًا بموجب عقد يعرِّف دورها ومسؤولياتها إزا

  ٢.أي ترتيبات لالستعراض بغية زيادة مسؤوليات البلد وقدراته
  

المزيـــد مـــن الضـــوء علـــى ضـــرورة وضـــع  ٢٠١٢و ٢٠٠١وســـلط تقريـــرا وحـــدة التفتـــيش المشـــتركة لعـــامي   
إلــى أنــه  ٢٠١٢وأشــار تقريــر الوحــدة لعــام . المعــايير والعمليــات الخاصــة بفــتح المكاتــب الُقطريــة وٕاغالقهــا الالحــق

حــرج مــن الحجــم الينبغــي تحديــد المعــايير الخاصــة بالحــد األدنــى مــن الوجــود الُقطــري وعــدم اســتمراره إال فــي وجــود 
  .يتسم بالفعالية اللذين يجعالنه ،قدرة لدى الموظفين من حيث العدد والمؤهالتالالبرامج و 

                                                           
١   https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_7_English.pdf.  
٢   .http://whqlibdoc.who.int/publications/0N02657577_V1_(ch1-ch2).pdf  
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ينبغي للمنظمة أن تزود البلدان بالمساعدة التقنية االستراتيجية دعمًا  وأوصى بعض المعلقين الدوليين بأنه  
نفــذها توينبغــي أال تســعى إلــى إجــراء أنشــطة يمكــن أو يستحســن أن . لمهمتهــا كجهــة تقــدم المنــافع العامــة العالميــة

صى التقرير كما أو . أو أن تنفذها الحكومة المضيفة بدعم من الوكاالت أخرى أو من دون هذا الدعم جهات أخرى
أيضــًا بأنــه كــان ينبغــي إجــراء اســتعراض شــامل ومســتقل منــذ زمــن لبحــث كيفيــة مواءمــة المــالك الــوظيفي للمكاتــب 

  ١.القطرية مع احتياجات البلدان المضيفة، والسيما من أجل ترجمة توصيات المنظمة إلى أفعال
  
  الموارد البشرية  ٣-٢
  

الــذين ركــزوا علــى عنصــر تصــريف لفتــت مســألة المــوارد البشــرية انتبــاه عــدد مــن أعضــاء الفريــق العامــل   
ولــيس علــى ، المراقبــة ب اضــطالعهالعنايــة الواجبــة و الــدول األعضــاء ل الشــؤون فــي إصــالح المنظمــة وأهميــة إيــالء

األمانة حتى اآلن لمعالجة الركيزة اإلداريـة وفي هذا الصدد، يؤيد الفريق العامل العمل الذي نفذته . الناحية اإلدارية
  .في إصالح المنظمة، تأييدًا كامالً 

  
وكـــان التمثيـــل الجغرافـــي المتـــوازن فـــي المـــوارد البشـــرية للمنظمـــة هـــو الموضـــوع المحـــدد الـــذي ركـــز عليـــه   

أهميـة اسـتقدام  يفـعضـاء األلعديد مـن دى اوأثناء المناقشات األولية، تمثل الشاغل األول ل. أعضاء الفريق العامل
. ، مـــن ميثـــاق األمـــم المتحـــدة١٠١مـــن المـــادة  ٣أوســـع نطـــاق جغرافـــي ممكـــن، وفقـــًا للفقـــرة  علـــى أســـاسالمـــوظفين 

يصـبح حـافزًا لهجـرة الكفـاءات، والسـيما فـي  ينبغـي أالأن مبـدأ التمثيـل الجغرافـي  رأيـه فـيالفريق العامـل  أعرب كما
  .البلدان النامية

  
مــن الــدول األعضــاء مازالــت  ٪٣٢مانــة إلــى رئــيس الفريــق العامــل، فــإن األقــدمتها  ووفقــًا للمعلومــات التــي  

التــــي ُتحســــب وظائفهــــا ألغــــراض التمثيــــل (غيــــر ممثلــــة أو ناقصــــة التمثيــــل فــــي فئــــة المــــوظفين الفنيــــين الــــدوليين 
إلـى ) ٪٣٢( هـي خفـض هـذا العـدد ٢٠١٧-٢٠١٦وفي حين أن الغاية المدرجة في الميزانية البرمجيـة ). الجغرافي

مـن المــوظفين الفنيــين الـدوليين تنتمــي إلــى  ٪١٨، كانــت نسـبة ال تتجــاوز ٢٠١٥يوليــو / تمـوز ٣١٪، فإنـه فــي ٢٨
  .البلدان الناقصة التمثيل

  
التـي ُأسـندت إلـى رئـيس الفريـق العامـل، خلـص  ،مانـة علـى تنقـيح المعلومـاتاألوبموجب مهمة العمل مع   

القــوى العاملــة فــي المنظمــة غيــر متســاٍو، والســيما فــي مناصــب اإلدارة العليــا، الفريــق إلــى أن التمثيــل الجغرافــي بــين 
وكذلك، يلزم علـى المنظمـة زيـادة عـدد  .أوسع نطاقاً  من مجّمع عملية استقدام الموظفين إجراءوٕالى ضرورة ضمان 

  .الموظفين من البلدان النامية، وٕاضفاء المزيد من الشفافية على عملية استقدام الموظفين
  

وقــد تــولى رئــيس الفريــق بلــورة التوصــيات التاليــة مــع مراعــاة الوضــع الموضــح، ولكــن الفريــق لــم يتناولهــا   
وتراعـي هـذه التوصـيات الجهـود التـي بـذلتها المنظمـة بالفعـل والنتـائج التـي خلصـت إليهـا . يتفق عليهـابالمناقشة أو 

سـندت الـدول األعضـاء بموجـب الواليـة التـي أُ لـى ع التوصـيات فـي هـذا الصـدد، وُتعـرض ٢وحدة التفتـيش المشـتركة
/ أيـــــار(إلـــــى الفريـــــق العامـــــل فـــــي االجتمـــــاع األول المفتـــــوح للـــــدول األعضـــــاء بشـــــان إصـــــالح تصـــــريف الشـــــؤون 

  .)٢٠١٥ مايو
                                                           

١   http://www.chathamhouse.org/publication/what%E2%80%99s-world-health-organization  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم (ت
  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٤االطالع في 

٢   JIU/NOTE/2012/3 p.9-10. https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_NOTE_2012_3_English.pdf  
  .)٢٠١٥/ نوفمبر الثانيتشرين  ٢٤(تم االطالع في 
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مطالبة األمانة بتوفير المزيد من المعلومات عن اآلليات والُنظم التـي ُأنشـئت بالفعـل لضـمان الحـد األدنـى   -١
، بهـدف تحقيـق مبـدأ المسـاواة فـي التمثيـل الجغرافـي، البشـريةلحصـص الـدول األعضـاء مـن المـوارد والحد األقصى 

  .مع عدم اإلخالل بالمعايير المتعلقة بالجدارة والمعرفة وسائر المهارات الفنية وفقًا لتوصيف الشواغر
التي تشـمل جميـع الوظـائف إضفاء الصبغة المؤسسية على القائمة األسبوعية المرسلة بالبريد اإللكتروني و   -٢

جميــع  "تــدريجياً "الدوليــة الشــاغرة علــى صــعيد المنظمــة والتــي ترســل حاليــًا إلــى البعثــات الدائمــة فــي جنيــف، وٕادراج 
 يمكـن ملؤهـا حتـى -بما في ذلك التعيينات المؤقتة وعقود غير المـوظفين  - في المنظمة" حاالت نقص الموظفين"

  .الجهات الفاعلة غير الدول أو/ بالتعاون مع الدول األعضاء و
املة عـن الـدول غيـر الممثلـة والـدول الناقصـة التمثيـل والـدول الزائـدة شـمطالبة األمانة بتـوفير المعلومـات ال  -٣

هـــذه  أن يأخـــذوالمـــديرين ل حتـــى يمكـــنالتمثيـــل للمـــديرين المكلفـــين بـــالتعيين فـــي وقـــت اتخـــاذهم لقـــرارات االختيـــار، 
  . عمليةهذه الالمعلومات في االعتبار أثناء 

اتخـــاذ قـــرار بمـــنح المرشــــحين مـــن البلـــدان غيــــر الممثلـــة والناقصـــة التمثيـــل األولويــــة فـــي عمليـــة اســــتقدام   -٤
  .الموظفين وتعيينهم، والسيما في المناصب الُعليا

األمانة بوضع منهجية لضمان تحديـد وضـع التمثيـل الخـاص بالبلـدان األصـلية للمرشـحين، وشـرط  مطالبة  -٥
  . الحصول على استثناء لتعيين مرشحين من البلدان الزائدة التمثيل

مطالبـــة األمانـــة بزيـــادة اســـتقدام المـــوظفين مـــن البلـــدان غيـــر الممثلـــة والناقصـــة التمثيـــل عـــن طريـــق اتخـــاذ   -٦
وتشــمل هــذه التــدابير ، لمزيــد مــن المتقــدمين مــن هــذه البلــدان، والســيما فيمــا يتعلــق بالمناصــب الُعليــاالتــدابير لجــذب ا

إيفــاد البعثــات الخاصــة وتنظــيم حلقــات العمــل الســتقدام المــوظفين؛ والمشــاركة فــي : علــى ســبيل المثــال ال الحصــر
البعثات  من خالل" االتصال الوطنيةمراكز "معارض فرص العمل والمؤتمرات واالجتماعات العلمية؛ والتواصل مع 

ممثلــي الــدول الناقصــة التمثيــل، ونشــر  ات مــعاالجتماعــعقــد تيســير التعــاون؛ و مــن أجــل الدائمــة للــدول األعضــاء 
وســائل التواصــل و المواقــع اإللكترونيــة المتخصصــة و اإلعالنــات عــن الوظــائف الشــاغرة فــي وســائل اإلعــالم الفنيــة 

الفنيــة فــي البلــدان المعنيــة وفــي الــدول األعضــاء بالتعــاون مــع مراكــز االتصــال  االجتمــاعي، وبثهــا علــى الشــبكات
  .الوطنية
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  مرفق
  
  

  الشؤون تصريف بشأن الممارسات ألفضل التوجيهية المبادئ
  
  .الرئاسية لألجهزة الداخلي بالنظام تخل وال طوعية التوجيهية المبادئ هذه ُتعد
  

   بشأنها واالقتراحات الرئاسية األجهزة أعمال جدول بنود  )أ (
  
 األعمــال جــدول فــي البنــد إدراج أن مراعــاة األعضــاء للــدول ينبغــي جديــد، اقتــراح إلعــداد التخطــيط عنــد -١
 وينبغـي بشـأنه. عالميـة عمـل خطـة أو اسـتراتيجية وضع يحتم ال القرار إصدار وأن بشأنه، قرار إصدار يحتم ال

 المســائل لبحــث الوزاريــة والعشــاء الغــداء مــآدب إقامــة مثــل الــوعي ذكــاءإ وســائل مختلــفل الواجبــة العنايــة إيــالء
 ولاجـد علـى الضـغوط تخفيـف فـي ذلكبـ مةوالمسـاه القـرارات، إصـدار تتطلـب ال التـي المختـارة المستوى الرفيعة
  .ةالرئاسي جهزةلأل ةالعادي األعمال

 تتعلق التي المسائل بشأن أعمال جدول بنود إدخال تتجنب أن األعضاء للدول ينبغي المبدأ، حيث ومن -٢
 ُتعـــد المســـائل هـــذه تكانـــ إذا أو مـــؤخرًا، حـــدثت تشـــغيلية أو علميـــة تطـــورات هنـــاك كانـــت إذا إال وحيـــد، بمـــرض

  بالفعل. تنفيذها يجري نطاقاً  أوسع عالمية لمبادرات ّملةمك
 الــذي المعيــار أن مــن الــرغم علــى فإنــه عامــًا، قلقــاً  تثيــر متوقعــة غيــر أو ملحــة مســائل وجــود حــال وفــي -٣

 علــى األعضــاء الــدول ُتحــث ألغــي، قــد التكميليــة أو اإلضــافية البنــود إلدراج ســاعة ٢٤/٤٨ مهلــة بإتاحــة يقضــي
 الملحـة المسـائل بشـأن المحـددة للمناقشـات الطـوارئ فـي المنظمـة اسـتجابة المعنـون األعمـال جـدول بنـد استخدام

  أمكن. كلما
 إجرائـي مقـرر أو قرار مشروع أو األعمال، جدول في إضافي بند شكل (في اقتراح لتقديم التخطيط وعند -٤
 اإلقليميــين المنســقين بليــغت للمنــدوبين ينبغــي للمجلــس، المؤقــت األعمــال جــدول إلــى إلضــافته آخــر) شــكل أي أو
 دورة افتتــاح قبـل أو تقـدير، أقصــى علـى فبرايـر شـباط/ مــن األول أو سـبتمبر أيلـول/ (فـي ممكــن وقـت أسـرع فـي

 المتشـابهة االقتراحـات دمـج مـن يمّكـن أن المبكر التواصل شأن ومن األقل). على يوماً  بثالثين الرئاسي الجهاز
  .األعمال جدول على الضغوط من ويحد كبير بقدر العمل ييسر قد ام المجلس، مكتب هيئة إلى تقديمها قبل
 وفـي عليـه المترتبـة والماليـة ريـةااإلد اآلثار في تنظر أن األعضاء للدول ينبغي جديد، اقتراح تقديم وعند -٥

 القـرارات تتخـذ أن لالقتراحـات المقدمـة للوفـود وينبغـي األمانـة. مـع الوثيق بالتشاور العام، العمل برنامج أولويات
 األعضـاء للـدول وينبغـي المنظمـة. فاعليـة وفـي المـالي االنضـباط فـي اإلسـهام أجـل مـن األولية اقتراحاتها بشأن
 والقـــرارات األعمـــال جـــدول بنـــود إضـــافة فـــي النظـــر قبـــل قائمـــة تكـــون قـــد التـــي الفعليـــة المعـــايير فـــي نظـــرت أن

  عليها. المترتبة والمالية اإلدارية اآلثار مراعاةو  اإلجرائية، والمقررات
 عــن المبكــرة المعلومــات تقــديم إلــى األمانــة ستســعى التخطــيط، علــى األعضــاء الــدول مســاعدة أجــل ومــن -٦

 نهايـــة قبـــل المعلومـــات تقـــدم أن وُيقتـــرح الصـــحة. جمعيـــة خـــالل عقـــدها عتـــزميُ  التـــي التقنيـــة اإلعالميـــة الجلســـات
  عام. كل من نوفمبر الثاني/ شرينت
 الجوهريـة األساسـية والمعلومـات القائمـة الصـكوك حـول األمانـة مـع التشاور إلى مدعوة األعضاء والدول -٧

  ًا.بمستصو  إجرائي مقرر أو قرار إصدار يكون أن احتمال ومدى محددة، بمسائل تتعلق التي
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 تقـدم تقـارير ثالثـة يتجـاوز ال عـدد علـى التبليـغ متطلبـات تقتصر أن ينبغي القرارات، بمعظم يتعلق وفيما -٨
 قــد القــرار بشــأن النشــيط التبليــغ ســيكون الفتــرة، هــذه مــرور بعــد أنــه توقــعو  ســنوات، ســت مــدى علــى ســنتين كــل

  سارية. مازالت القرار عليها ينص التي السياسات بشأن التوصية عناصر تكون فقد ذلك ومع انتهى،
 هـذا مـن ٢-١ الجـزء (انظـر والمجلـس الصـحة جمعيـة عـن سـابقاً  صـدرت التـي اإلجرائية للمقررات ووفقاً  -٩

 كـي االقتضاء، عند القرارات من بدالً  اإلجرائية المقررات استخدام في تنظر أن األعضاء للدول غيينب التقرير)،
  وبرامجها. المنظمة شؤون بتصريف المتعلقة الموضوعية المسائل على الرئاسية األجهزة مناقشات تركز
ــ ٕاعمــاالً و  -١٠  تعلــم أن لقــرارات،ا إعــداد علــى تعكــف التــي األعضــاء للــدول ينبغــي والشــمول، الشــفافية دئيلمب

 علـى الموضـوعية مـن قـدر أكبـر إضـفاء مـن ذلـك نسـيمكّ  حيـث ،بخططها ممكن وقت أسرع في ألمانةوا أقرانها
  والمدخالت. التخطيط

 أن أو تقترحهــا، التــي للبنــود الرئيســي رالميّســ بــدور تضــطلع أن فــي تنظــر أن األعضــاء للــدول وينبغــي -١١
 وينبغــي الصــحة. لجمعيــة العامــة واللجنــة المجلــس مكتــب يئــةه أعضــاء بــين مــن رميّســ الختيــار بنشــاط تســعى
 مــن ممكــن عــدد أكبــر مــن ممثلــين تشــمل أساســية مجموعــات يشــكلوا أن االقتضــاء، وعنــد أمكــن كلمــا رينللميّســ
  األعمال. جدول بنود بملكية النطاق الواسع الشعور لتعزيز للمنظمة التابعة األقاليم

 الموقــع علــى الجانبيــة االجتماعــات بشــأن ُتعــدها التــي المفــاهيم تمــذكرا لتحميــل مــدعوة األعضــاء والــدول -١٢
 الحـاالت وفـي ينـاير. الثـاني/ كـانون ١٥و نـوفمبر الثـاني/ تشـرين ١٥ بين الواقعة الفترة في للمنظمة اإللكتروني

 يناإلقليميـ ينالمنسـق سـُيدعى جانبية، اجتماعات لعقد المتاحة الزمنية الفترات المقدمة الطلبات فيها تتجاوز التي
  الزمني. الجدول في وٕادراجها الجانبية االجتماعات اختيار على للمساعدة األمانة مع التشاور إلى
 الــدول تزويــد طريــق عــن الجانبيــة، الجتماعــاتل الفعــال تخطــيطال ضــمان فــي تســهم أن لألمانــة وينبغــي -١٣

 تقـديم فتـرة وبـدء الصـحة؛ جمعيـة لخـال عقدها ُيعتزم التي التقنية اإلعالمية الجلسات عن بالمعلومات األعضاء
 الغـداء وقـت فـي مفتوحـة رسـمية غيـر جلسـة وعقـد مـثًال؛ السـابق العـام نهايـة قبـل بكثير، أبكر وقت في الطلبات
 مـــذكرات لعـــرض األعضـــاء الـــدول أمـــام الفرصـــة خاللهـــا تتـــاح ينـــاير، الثـــاني/ كـــانون فـــي المجلـــس انعقـــاد أثنـــاء

 باألمانـــة االجتمـــاع إلـــى وجيـــزة بفتـــرة ذلـــك بعـــد اإلقليميـــين المنســـقين دعـــوة ثـــم ومناقشـــتها، أعـــدتها التـــي المفـــاهيم
  الجدول. في ووضعها الجانبية االجتماعات الختيار

 انعقــــاد أثنــــاء الموقــــع خــــارج االجتماعــــات تنظــــيم فــــي الــــدول غيــــر الفاعلــــة الجهــــات تســــتمر أن ويمكــــن -١٤
 االجتماعـات فـي الجهـات هـذه بمشـاركة الخاصـة الحاليـة الممارسـات علـى واإلبقاء الرئاسية، األجهزة اجتماعات
 الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــع المشــتركة االجتماعــات تنظــيم مــن األعضــاء الــدول منــع عــدم وينبغــي الجانبيــة.

  العادية. االستعراض لعملية عاتاالجتما ستخضع الحالة هذه وفي األمم، قصر داخل ذلك في بما
  
  الدورات بين الفترات في ُتجرى التي العمليات  )ب (
  

 التـي العمليـات مـن ذلـك وغيـر األساسـية المجموعـات تشـكيل وعمليـات الرسـمية غيـر المفاوضات مستنظَّ  -١
 للمنظمة التابعة الستة األقاليم لستمثّ  أمكن ماكلو  والشمول. الشفافية لمبدئي وفقاً  الدورات بين الفترات في ُتجرى
  اآلراء. توافق وتعزيز القبول لزيادة األساسية المجموعات في
 إذ جنيــف. فــي المقــيم اإلقليمــي المنســق نظــام مــن القصــوى االســتفادة األعضــاء الــدول تحقــق أن وينبغــي -٢

 مـن واحـد منـدوب عيـينت فـي وتتمثـل الـدورات، بـين الفتـرات فـي ُتجـرى مهمة رسمية غير عملية النظام هذا ُيمثل
 مجموعـة كـل أن مـن الـرغم وعلـى محـددة. تقويميـة سـنة لمدة إقليمي كمنسق للمنظمة تابعة إقليمية مجموعة كل

 المنســـق تعيـــين فـــي تتمثـــل عـــادة المتبعـــة العمليـــة فـــإن بعها،ســـتتّ  التـــي االختيـــار عمليـــة تحديـــد لهـــا يحـــق إقليميـــة
  .باإلنكليزية األلفبائي لترتيبل ووفقاً  بالتناوب اإلقليمي
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 فــي المقــيم اإلقليمــي المنســق نظــام فــي تشــارك أن جنيــف، فــي بعثــة لــديها التــي األعضــاء للــدول وينبغــي -٣
 التواصـل اإلقليميـون: المنسـقون بهـا يضـطلع مـا عادة التي للمهام التالية الشاملة غير القائمة مراعاة مع جنيف،

 وحـل األعمـال، جداول وضع أجل من الحكومات بين التفاوض عمليات ورؤساء اآلخرين والمنسقين مانةاأل مع
 علـى والمسـاعدة التفـاوض، عمليـات رؤسـاء إلـى الرسـمية غير المشورة وتقديم العمليات، في التضارب مشكالت
 المقترحــة؛ الجديــدة المناقشــات بشــأن واإلعــالم االقتضــاء؛ حســب للعمليــات المشــاركين الرؤســاءو  الرؤســاء اختيــار

 حيــث ومــن المحتــوى حيــث مــن الجانبيــة االجتماعــات تنظــيم فــي تعاونهــا لتــأمين األعضــاء الــدول مــع والتنســيق
  اإلشكالية. المسائل بشأن عموماً  اآلراء توافق وبناء الرسمية، غير المفاوضات وتنظيم التكاليف؛ تغطية

 لياتالمســؤو  جانــب إلــى بوظــائفهم يضــطلعون اإلقليميــين المنســقين بــأن اإلقــرار األعضــاء للــدول وينبغــي -٤
 قــدرة تعزيــز أجــل مــن اإلقلــيم، لصــالح المفيــدة المهــام مــن عــدداً  ويــؤدون بهــم، المنوطــة بالبعثــة الخاصــة اليوميــة
  ممكن. حد أقصى إلى الدورات بين الفترات في العمل فعالية وزيادة تهايفوظ أداء على المنظمة

 موضــع تكــون قــد مســائل أي بشــأن اإلقليميــين منســقيها مــع مبكــراً  التشــاور علــى األعضــاء الــدول وُتحــث -٥
   العام. االهتمام

 بـاألجهزة الخاصة الصلة ذات العمليات بين التفاهم تعزيز على بنشاط تعمل أن األعضاء للدول وينبغي -٦
 للملحقـين وينبغـي العواصـم، فـي تقـام مـا عادة والتي الدورات بين الفترات في ُتجرى التي وتلك اإلقليمية الرئاسية
  السياسات. اتساق تعزيز على يعملوا أن جنيف في المقيمين الصحيين

 أفرقــة وتنســيق الرســمية غيــر المشــاورات تنظــيم فــي القيــادة زمــام تتــولى أن علــى األعضــاء الــدول وُتحــث -٧
  أمكن. كلما اإلقليميين المنسقين ُتشرك وأن األصدقاء،

ــــ وســــوف -٨  المنظمــــة منصــــة خــــالل ومــــن اإللكترونــــي البريــــد طريــــق عــــن القــــرارات مشــــاريع األمانــــة متعّم
 جلســـة افتتـــاح قبـــل حولهـــا المشــاورات وتجـــري فيهـــا وتنظـــر تستعرضـــها كــي األعضـــاء الـــدول علـــى ،اإللكترونيــة

 الـدول علـى سـيلزم المسـتهدف، الزمنـي اإلطـار بهـذا الوفـاء أجـل ومـن األقـل. على يوماً  بثالثين الرئاسي الجهاز
  الخدمات. وسائر الترجمة استكمال تاحةإل المالئم الوقت في القرارات مشاريع تقدم أن األعضاء

 علـــى الصـــلة ذات المعلومـــات أو القـــرارات مشـــاريع األمانـــة تعمـــم ســـوف ة،الملّحـــ بالمســـائل يتعلـــق وفيمـــا -٩
  األقل. على أيام بسبعة الرئاسي الجهاز جلسة افتتاح قبل إليه المشار اإللكتروني الموقع

 اســــتخدام ينبغــــي المجلــــس، دورة خــــالل اراتالقــــر  أحــــد بشــــأن آراء توافــــق إلــــى التوصــــل عــــدم حــــال وفــــي -١٠
 شــــبكة علــــى المتاحــــة األدوات باســــتخدام أو و/ لوجــــه وجهــــاً  (االجتمــــاع أمكــــن كلمــــا الرســــمية غيــــر المشــــاورات
 فــي المشــاورات تــنظم أن وينبغــي الصـحة. جمعيــة انتظــار مــن بــدالً  آراء توافـق إلــى التوصــل أجــل مــن اإلنترنـت)

 الرعايــة فــي المشـاركة األعضــاء والـدول ؛الواســعة المشــاركة تمكـين أجــل مـن جنيــف فــي للمنظمـة الرئيســي المقـر
  اللزوم. عند العواصم مشاركة لضمان واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات استخدام إلى مدعوة

  
  الشؤون تصريف مستويات جميع على االتساق  )ج (
  

 اإلقليميـــة. اللجـــان اجتماعـــات فـــي النشـــيطة المتبادلـــة والمراقبـــة المشـــاركة التوجيهيـــة المبـــادئ هـــذه زتعـــزّ  -١
 المشـاركة طلبـات مـن قائمـة عـرض طريـق عـن ذلـك فـي بمـا ى،شتّ  بطرق ذلك رتيسّ  أن األعضاء للدول ويمكن
 إلــى لطلــبا هــذا نقــل ذلــك عــدب يتولــون الــذين اإلقليميــين، المنســقين خــالل مــن األمانــة علــى اإلقليميــة اللجــان فــي

 المعنية. اإلقليمية المكاتب
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 فـي تكـون قـد التـي الجديـدة لألفكـار اناتحضّ  أو اختبار منصات بمثابة تكون أن اإلقليمية للجان ويمكن -٢
 الجانــب هــذا علــى الحفــاظ بالتــالي وينبغــي العــالمي، الصــعيد علــى أو األقــاليم صــعيد علــى للتطبيــق قابلــة النهايــة

  وتشجيعه. للمنظمة الفريد التنظيمي الهيكل من
وينبغـــي للـــدول األعضـــاء أن تنظـــر إلـــى القـــرارات أو المقـــررات اإلجرائيـــة الصـــادرة عـــن اللجـــان اإلقليميـــة   -٣

باعتبارهـــا نقـــاط صـــلبة النطـــالق المناقشـــات علـــى الصـــعيد العـــالمي، مـــع اإلقـــرار بـــأن عمليـــات التكييـــف وٕايجـــاد 
رية مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى توافـــق آراء علـــى الصـــعيد الـــدولي بشـــأن الحلـــول الوســـط ســـتكاد تكـــون دومـــًا ضـــرو 

  المبادرات التي تنطلق بدايًة من اعتبارات إقليمية في المقام األول.
  

  المشاركة في اجتماعات األجهزة الرئاسية  (د)
  
وخمــس  ُتشــّجع الــدول األعضــاء علــى التقّيــد بالوقــت المحــّدد بمــدة  ثــالث دقــائق إللقــاء البيانــات الوطنيــة  -١

دقائق إللقاء البيانات اإلقليمية. وينبغـي أن تقلّـل تلـك البيانـات إلـى أدنـى حـد عـدد التقـارير الوطنيـة المقدمـة إلـى 
المجلس التنفيـذي وجمعيـة الصـحة، وُيسـّلم فـي الوقـت نفسـه بمـدى فائـدتها علـى المسـتوى اإلقليمـي وُيشـّجع علـى 

بنـد، وأن ترّكـز عوضـًا عـن ذلـك علـى اإلجـراءات أو االتفاقـات تقديمها، ما لم تربطها صلة بّينة بمضمون هـذا ال
الالزمــة ضــمن ســياق العمليــات التــي تضــطلع بهــا األجهــزة الرئاســية. وينبغــي أن تعطــي الــدول األعضــاء أولويــة 
للتـــدخالت التـــي تطـــرح قضـــايا تؤيـــد المقـــررات اإلجرائيـــة والقـــرارات الصـــادرة عـــن المجلـــس وجمعيـــة الصـــحة، أو 

  قررات اإلجرائية والقرارات، أو تطلب إدخال تعديالت عليها.ترفض تلك الم
  
وينبغي عمومًا أن ترجـئ الـدول األعضـاء البيانـات اإلقليميـة فـي حـال كـان هنـاك موقـف مشـترك حولهـا،   -٢
لم تنطوي المواقف الوطنية على مواقف أخرى ذات صلة أو تتضمن تعليقات أو طلبـات محـّددة غيـر مدرجـة  ما

  اإلقليمية.في المالحظات 
  
وُتشــّجع الــدول األعضــاء علــى أن تتبــع، عنــد االقتضــاء، طريقــة اســتراتيجية فــي اختيــار أعضــاء المكتــب   -٣

المنتخبين (هيئة المكتب  ورؤساء اللجنة العامة ونوابهم) في سياق إجراء مشاورات حول القضـايا أو المقترحـات 
  المشاورات.المثيرة للجدل، وٕاشراك أعضاء المكتب في تلك 

  
ومـــن المتوقـــع أن يقـــوم علـــى نحـــو اســـتباقي أعضـــاء المكتـــب المنتخبـــون فـــي المجلـــس وجمعيـــة الصـــحة   -٤

بالتواصل مع دوائرهم االنتخابية اإلقليمية والتشـاور مـع المنسـقين اإلقليميـين الـذي يتخـذون مـن جنيـف مقـّرًا لهـم، 
ى مشـاركتهم واإلسـهام فـي حسـن تصـريف حسب االقتضاء، وذلك من أجل ضمان توفير عنصـر تمثيـل قـوي لـد

  الشؤون داخل المنظمة.
  
ومثلما هو مبّين أعاله، ينبغي أن توجـه الـدول األعضـاء إخطـارًا فـي وقـت مبكـر قـدر الُمسـتطاع قبـل أن   -٥

 تقدم رسميًا قرارات أو مقررات إجرائيـة لكـي ُينظـر فيهـا، وُيفّضـل توجيههـا مـن الناحيـة المثاليـة قبـل افتتـاح الـدورة
يومًا. كما ينبغـي أن تقـوم الـدول األعضـاء قـدر اإلمكـان بإصـدار تعمـيم خّطـي بشـأن أيـة  ٣٠المعنية بأكثر من 

تعديالت ُيقترح إدخالهـا علـى قضـايا تتعلـق بـالقرارات أو المقـررات اإلجرائيـة فـي وقـت يسـبق إجراءهـا للمناقشـات 
  أثناء عقد الجلسات الرسمية لألجهزة الرئاسية.

  
شدة باستخدام جداول األعمال المشـروحة عنـد عقـد االجتماعـات فـي المنظمـة مـع إيـالء اهتمـام وُينصح ب  -٦

  خاص لتلك الجداول في اجتماعات األجهزة الرئاسية، وذلك من أجل التركيز على المناقشات بشكل أفضل.
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ق تجنـب الحاجـة وسعيًا إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية والمشاركة فضًال عن توفير التكاليف عن طري  -٧
، فإن بث االجتماعات العامة علـى شـبكة اإلنترنـت وٕاتاحتهـا الحقـًا مـن ألجل قصيرإلى السفر لمسافات طويلة و 

على اجتماعات  –تطبيقًا تدريجيًا وفي أقرب وقت  –أجل استعراضها ستكون هي القاعدة التي سُتطّبق بالكامل 
  ئر المفاوضات الرسمية للدول األعضاء.األجهزة الرئاسية، وُيوصى بتطبيقها بشدة على سا

  
  أساليب العمل وأدوار هيئة مكتب المجلس التنفيذي واللجنة العامة لجمعية الصحة  (ه)

  
ينبغــي أن تتشــاور هيئــة المكتــب مــع المــدير العــام فــي التشــديد علــى تطبيــق المعــايير التــي يتفــق عليهــا   -١

المجلس وجمعية الصحة فيما يتعلق بالتوصية بإدراج بنود جديدة في جدول األعمال المؤقت، وفيما يتعلق، عند 
الـــذي تســـتغرقه ذاك المســـموح بـــه اللـــزوم، بتحديـــد األولويـــات فـــي مجـــال إدراج البنـــود التـــي قـــد يتجـــاوز الوقـــت 

لمناقشــتها. وينبغــي أن تقــوم هيئــة المكتــب لــدى اختيارهــا لبنــود جــدول األعمــال أو رفضــها لتلــك البنــود، بتطبيــق 
المعــايير بطريقــة شــفافة وتقــديم أســباب تبــّرر قراراتهــا. والبــد مــن الوضــوح فــي بيــان المعــايير المتفــق عليهــا فــي 

تــــب والــــواردة فــــي نهايــــة جــــدول األعمــــال المؤقــــت المشــــروح، عــــالوة علــــى التوصــــيات الصــــادرة عــــن هيئــــة المك
  تتقاسمه الهيئة المذكورة مع الدول األعضاء من مالحظات ُتستبقى ألغراض التوثيق. ما
  
وينبغي أوًال أن تنظر هيئة المكتب في البنود اإلضافية المقترح إدراجها مباشـرة فـي جـدول أعمـال جمعيـة   -٢

الهيئـة توصــياتها إلــى اللجنــة العامـة علــى ضــوء جــدول األعمـال المؤقــت القــائم والمعــايير  الصـحة، ومــن ثــم تقــدم
  المتفق عليها بشأن إدراج بنود جديدة.

  
والبــد مــن إضــفاء الطــابع المؤسســي علــى ممارســة هيئــة المكتــب بشــأن المواظبــة علــى عقــد االجتماعــات   -٣

لكفيلة بتيسير المشـاورات ونـزع فتيـل التـوترات. ويجـب اليومية الستعراض برنامج عمل المجلس ومناقشة السبل ا
  أن تؤدي الهيئة دورًا أنشط في إدارة وقائع الدورة بدعم من األمانة.

  
وينبغــي أن يواظــب أعضــاء مكتــب المجلــس علــى حضــور اجتماعــات لجــانهم اإلقليميــة كــّل فيمــا يخصــه،   -٤

وضــيح مناقشــات المجلــس الســابقة وحالــة جــدول وأن يعملــوا أيضــًا نيابــة عــن المجلــس ككــل، بوســائل مــن قبيــل ت
  األعمال المؤقت بالنسبة إلى الدورة المقبلة.

  
وينبغــي أن ُترســل أســماء المرشــحين لشــغل مناصــب أعضــاء المكتــب المنتخبــين فــي أقــرب وقــت ممكــن،   -٥

سـتطاع أن وذلك لكي ُتسّهل عليهم عملية تحضير جدول أعمال المجلس بدعم مـن األمانـة. كمـا ينبغـي قـدر المُ 
  تلتزم الدول األعضاء بعدم تغيير أسماء مرشحيها في آخر لحظة.

  
ويتعين أن يؤدي أعضاء مكتب جمعية الصحة ورؤساء اللجان الرئيسية دورًا ناشطًا واستراتيجيًا في إدارة   -٦

أن يمضـوا  القضايا األساسية أثناء انعقاد جمعية الصحة. كمـا ينبغـي ألعضـاء المكتـب لـدى أدائهـم لهـذا الـدور،
قدمًا في إجراء مشاورات غير رسمية مع الوفود المعنية ومع المنسقين اإلقليميين من أجل توضيح مقـدار التأييـد 
المقــّدم لمختلــف المقترحــات والســبل التــي تمّكــن مــن التعامــل مــع المطــروح مــن صــعوبات محتملــة أثنــاء انعقــاد 

  الدورة.
  
فه دورًا غيــر رســمي، ولكــن يتعــين أن يحظــى فــي الوقــت نفســه ويمكــن أن ُيتــَرك دور اللجنــة العامــة بوصــ  -٧

يلزمه من اعتـراف مـن خـالل عقـد اجتماعـات يوميـة بـين الـرئيس ورؤسـاء اللجـان الرئيسـية و/ أو بـين هـؤالء  بما
  الرؤساء والمنسقين اإلقليميين، حسب اللزوم.
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أعضـاء مكتـب جمعيـة الصـحة مـن وينبغي أن تقطع الـدول األعضـاء، قـدر مسـتطاعها، التزامـًا بانتخـاب   -٨
داخل وفود تلك الدول التي تعمل طوال مدة انعقاد دورة جمعية الصحة، وأال تستبدل أعضاء المكتب أولئـك مـع 

  اقتراب موعد افتتاح الدورة.
  
ومن شأن اإلبكار في تحديد المرشحين من أعضاء المكتب المنتخبـين (وخاصـة الـرئيس ورؤسـاء اللجـان   -٩
لجمعيــة الصــحة) أن يســّهل إجــراء االتصــاالت والتحضــير بمزيــد مــن الشــمولية لوضــع جــدول األعمــال  لرئيســيةا

  والقضايا المثيرة للجدل المحتمل طرحها، ولإلحاطة بالمعلومات في هذا المضمار.
  

مكتـــب جتماعـــات، يتعـــين تعزيـــز دور هيئـــة وتحقيقـــًا لمصـــلحة حســـن تصـــريف الشـــؤون أثنـــاء انعقـــاد اال  -١٠
العامــة فــي مجــال تقيــيم البنــود والبــت فيهــا. وتنفيــذًا لــذلك كمــا ينبغــي، البــد مــن التشــجيع علــى  واللجنــةالمجلــس 

توثيــق عــرى التعــاون بــين لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة والمجلــس وجمعيــة الصــحة ومزامنــة أعمالهــا، والســيما 
حة واللجنـة العامـة التابعـة التفاعل بين هيئـة مكتـب المجلـس فـي توجيـه عمليـة وضـع جـدول أعمـال جمعيـة الصـ

  لها في إدارة أعمال الجمعية.
  

واللجنـــة العامـــة وتعيـــين رؤســـاء المجلـــس مكتـــب اء علـــى تســـمية مرشـــحين لهيئـــة ألعضـــوُتشـــّجع الـــدول ا  -١١
يراعون تطبيق ما يكفي من المعايير فيما يخص الخبرات والمهارات والمواقف الالزمة للتشجيع على تنفيذ حسن 

ك للتمكن من إنجاز العمل المكثف ال أثناء انعقاد االجتماعات في حد ذاتها فحسب، بل تصريف الشؤون، وكذل
  أيضًا خالل فترات ما بين الدورات.

  
وينبغـــي تحديـــد إجـــراءات شـــكلية لتعيـــين رؤســـاء لجـــان جمعيـــة الصـــحة لغـــرض اســـتخدامها أيضـــًا لتقيـــيم   -١٢

وم، أن يتخــذ شــكل تــدريب مــن جانــب رؤســاء االحتياجــات مــن تــدريب الرؤســاء، وهــو تــدريب ينبغــي، عنــد اللــز 
ُيتاح لهم  سابقين أو متقاعدين. وينبغي أن تزّود األمانة أعضاء المكتب بدعم يتواءم تحديدًا مع خبراتهم ومع ما

  من دعم في بلدانهم األصلية.
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  التذييل الثاني
  
 

  ١٧,١٨في الساعة  ٢٠١٥ديسمبر / كانون األول ١١النص المعروض على الشاشة في 
 

  :فيما يتعلق بأساليب عمل األجهزة الرئاسية
 

  :يوصى المجلس التنفيذي بما يلي
 
جـدول  [؛ )١-١(جدول األعمال المؤقت كأسلوب عمل في استشرافي  ] تخطيط [جدول  اعتماد )١(

  ] سنوات مثالً  ٦أعمال دائر يستمر على مدى 
 
ى دالمجلس التنفيـذي مـن أجـل تحسـين مـجدول أعمال ]  عدد بنود ]/ [ مدة جلسات [ استعراض )٢(

النقــل [؛ )٧-١(التوافـق بـين طـول الجلسـات وعـدد البنـود المدرجــة فـي جـدول األعمـال المؤقـت لكـل جلسـة 
  ]٥إلى ما بعد رقم 

 
المعـــايير الخاصـــة بالرعايـــة المشـــتركة علـــى صـــعيد األقـــاليم لبنـــود جـــدول األعمـــال، دون  وضـــع )٣(
، لتنظـــر فيهـــا هيئـــة مكتـــب )مكـــرراً (٥النقـــل إلـــى الفقـــرة  [؛ )٦-١(ذه المعـــايير بحالـــة أي مـــن هـــ مســـاسال

  ] المجلس التنفيذي
 
وضــــع المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن أفضــــل الممارســــات الخاصــــة ]  عمليــــة تحديــــد ]/ [ مواصــــلة [ )٤(

الـــربط  [؛ )٩-١] ( لتقـــديمها إلـــى جمعيــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة والســـتين [بإصــالح تصـــريف الشـــؤون 
  ١] المبادئ التوجيهية واردة في الملحق ] [ ٨ بالفقرة
 

  :المجلس التنفيذي ما يلي]  هيئة مكتب [ُيطلب إلى 
 
المطبقة حاليًا للنظر فـي البنـود التـي سـُتدرج فـي جـدول األعمـال المؤقـت،  ٢استعراض المعايير [ )٥(

؛ )٢-١(المعــــاييرأجـــل إصـــدار التوصــــيات بشـــأن تطبيـــق المعــــايير ومـــدى الحاجـــة إلــــى المزيـــد مـــن  مـــن
  ] ] لتقديمها إلى المجلس [

 
  :توصى جمعية الصحة بمطالبة المدير العام بما يلي

 
للبنــود المتوقعــة فــي جــدول ســنوات ) ٦( إلــى) ٤( مــن استشــرافي يمتــد]  تخطــيط [وضــع جــدول  )٦(

المقـــررات  [باالســـتناد إلـــى متطلبـــات التبليـــغ، والبنـــود الدائمـــة  ةأعمـــال المجلـــس التنفيـــذي وجمعيـــة الصـــح
والبنود الالزمة بموجب دستور المنظمة ولوائحها وقواعدها، وبما يتماشـى مـع ]  اإلجرائية والقرارات السابقة

  ؛)٣-١ إلى ١-١من (برنامج العمل العام 
                                                           

  .انظر التذييل الثاني   ١
  ).٩(٦٥عج ص والمقرر اإلجرائي  ١ق١٢١م تانظر القرار    ٢
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ـــود المتوقعـــة فـــي جـــدول أعمـــال المجلـــس التنفيـــذي استشـــرافي  ] تخطـــيط [تقـــديم أول جـــدول  )٧( للبن
، كوثيقــة معلومــات، إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه األربعــين بعــد المائــة، وتحــديث هــذا ةوجمعيــة الصــح

  ؛)٣-١(الجدول الزمني سنويًا 
 
أوجــه اللــبس  [إعــداد تحليــل للنظــام الــداخلي الحــالي للمجلــس ولجمعيــة الصــحة مــن أجــل تحديــد  )٨(

األعمــال اإلضــافية والتكميليــة  بنــود جــدولالمتبعــة بشــأن فــي العمليــة ]  الثغــرات ]/ [ الناجمــة عــن التفســير
  ] ٤الربط بالفقرة  [؛ )٥-١( العملية هذه إلدخال المزيد من التحسين علىوالعاجلة، 

 
مواصـــلة اســـتخدام أدوات تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي تحســـين إتاحـــة اجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية  )٩(

ووضـع رابـط يـؤدي إلـى الصـفحة ، أيسر استخداماً  المستودع المؤسسي لتبادل المعلومات جعلب [ووثائقها 
فـي  الخاصة بوثائق الجهاز الرئاسي لنشر الخبرات الخاصة بالصحة الوطنية التي ترغب الدول األعضـاء

مــن بنــود جــدول  تبادلهــا؛ واســتحداث صــفحة للوثــائق التاليــة للــدورة مــزودة بــروابط إلكترونيــة أســفل كــل بنــد
ووضــع الترتيبــات  [القــرارات ذات الصــلة بــه / جرائيــةاألعمــال يــؤدي إلــى المحاضــر المــوجزة والمقــررات اإل

   ؛)٨-١] ( ] الالزمة إلتاحة بث االجتماعات العامة على شبكة اإلنترنت بعد انتهاء الدورات
 

  وفيما يتعلق بالمواءمة في تصريف الشؤون على جميع مستويات المنظمة الثالثة
 

  :يوصى المجلس التنفيذي بما يلي
 
  :يوصي جمعية الصحة بما يلي أن
 
بوصـفها  [ مثـل فريـق السياسـات العـالمي -لتكـون مـن سـماتها الدائمـة اعتماد آلية داخـل األمانـة  )١٠(

والتكامــل والتنســيق بــين  نقــاشُتعنــى بالو  -][ هيئــة استشــارية للمــدير العــام بشــأن األداء التنظيمــي للمؤسســة
رهنــًا ، القــرارات دعمــًا لعمــل المنظمــة الفّعــال كمنظمــة "واحــدة"وباتخــاذ  [المــدير العــام والمــديرين اإلقليميــين 

   ؛)٦-٢] ( ] في المنظمة بسلطة المدير العام باعتباره المسؤول التقني واإلداري الرئيسي
 

  :اللجان اإلقليمية إلى ما يلي]  تدعو ]/ [ توصي [أن يوصي جمعية الصحة بأن 

العمل على اتباع نهج متسـق فـي اإلشـراف علـى عمـل المكاتـب اإلقليميـة والُقطريـة، بطـرق مـن  [ )١١(
 المعلومــاتعــن المكاتــب اإلقليميــة والُقطريــة  لتبليــغبينهــا تحديــد أفضــل الممارســات ووضــع المعــايير الــدنيا 

 ؛)١٣-٢، ١٢-٢] ( المالية إلى اللجان اإلقليميةاإلدارية و 
  

  ] ٢الخيار  ١٣ إضافة النص من الفقرة [

 ةه المـدير تـالموحـد الـذي قدم نمـوذجرفع تقارير اللجان اإلقليمية إلـى المجلـس التنفيـذي باسـتخدام ال )١٢(
  ؛)١٤-٢( ةالعام

ينبغــي لهــم  [ ] إلــى تقــديم تقــارير منتظمــة [رؤســاء المكاتــب الُقطريــة التابعــة للمنظمــة ]  دعــوة [ [ )١٣(
  ؛)٢٨-٢، ٢٧-٢] ( ] العامإلى المدير  [بشأن عملهم ]  تقديم تقارير منتظمة
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  :أن يطالب المدير العام بما يلي
بــين المــديرين اإلقليميــين اتفــاق مســاءلة رســمي إبــرام وتنفيــذ ]  مشــاورة المــديرين اإلقليميــين بشــأن [ )١٤(

عـــن طريـــق إدراج عبـــارة تفيـــد بـــأن المـــدير اإلقليمـــي  [ باالســـتفادة مـــن آليـــات قائمـــة بالفعـــلوالمـــدير العـــام، 
اتفـــاق المســـاءلة المبـــرم مـــع المـــدير العـــام فـــي قـــرار المجلـــس الخـــاص بتعيـــين كـــل مـــدير ســـيمتثل لشـــروط 

  ؛)١-٢] ( إقليمي

  ؛)٢-٢(تعزيز بنود إدارة األداء وتقييمه في عقود العمل الُمقبلة الخاصة بالمديرين اإلقليميين  )١٥(

دون  ] [ يميـةتسـلم بوجـود إجـراءات إقل [بدء حوار مع اللجان اإلقليمية من أجل تحديـد تـدابير،  [ )١٦(
، لضـــمان االتســـاق علـــى المســـتويات الثالثـــة عـــن طريـــق ] المســـاس باالســـتقالل الـــذاتي للمكاتـــب اإلقليميـــة

 فئـة، واجتـذاب وظيفـةإبراز أهميـة ال]  اإلعالن و [المدير اإلقليمي، بطرق من بينها  ترشيحتحسين عملية 
والســماح بمســاهمة المــدير العــام فــي  [ر، وتقيــيم المرشــحين وفقــًا لمعــايير االختيــا [أوســع مــن المرشــحين، 

بحيث يجري تقييم المرشحين وفقًا لمعايير االختيار وٕادراج المدير العام ألسمائهم في القائمـة  [ ] ] العملية
  ]؛)٣-٢] ( ] المختصرة باالتفاق مع اللجنة اإلقليمية المعنية

  ]؛)٤-٢(]  حسب االقتضاء [ المدير العام المساعد وظائفاإلعالن عن  [ )١٧(

ــــة  سســــيالمؤ  الطــــابعإضــــفاء  )١٨( ــــى صــــعيد مســــتويات المنظمــــة الثالث ــــات التخطــــيط عل ــــى آلي  –عل
  بتحديــــــد اختصاصــــــاتها وٕاجــــــراءات التشــــــغيل المتســــــقة الخاصــــــة بهــــــا بطريقــــــة  -شــــــبكات الفئــــــات  مثــــــل
  ؛)٧-٢( رسمية

لعمــل الحــالي للجــان اإلقليميــة، بمـــا فــي ذلــك اللجــان الدائمــة واللجــان الفرعيـــة ابــدء اســتعراض  [ )١٩(
، بالتشــاور مــع اللجــان اإلقليميــة اإلشــرافيةالتابعــة لهــا، مــن أجــل تحديــد أفضــل الممارســات لتعزيــز وظائفهــا 

  ]؛)١١-٢، ١٠-٢، ٩-٢، ٨-٢(

ية علـى جميـع المسـتويات بدء استعراض عمليات التواصل والتعاون الحالية بين األجهـزة الرئاسـ [ )٢٠(
  ،١٨-٢، ١٧-٢، ١٦-٢، ١٥-٢(تصــــريف الشــــؤون  نســــقبهــــدف تحديــــد أفضــــل الممارســــات لتحســــين 

  ]؛)٢٠-٢، ١٩-٢

تقــديم تقريــر كــل ســنتين كوثيقــة معلومــات إلــى المجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة بشــأن الوجــود  [ )٢١(
اســية بشــأن الوجــود الُقطــري للمنظمــة األجهــزة الرئ تجريهــاالُقطــري للمنظمــة، ليكــون أساســًا لمناقشــة عامــة 

  ؛)٢١-٢] ( ] ُيدرج في بند جدول األعمال الخاص بإصالح المنظمة[

العمـــل مـــع المـــديرين اإلقليميـــين، بالتشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء، علـــى بحـــث معـــايير الوجـــود  [ )٢٢(
، مــن أجــل تحســين أداء المنظمــة علــى الصــعيد الُقطــري، مــع مراعــاة ] المالئــم للســياق ] [ القــوي [الُقطــري 

جملــة أمــور مــن بينهــا اســتعراض نمــاذج المكاتــب الُقطريــة، واســتراتيجيات التعــاون االســتراتيجي، والقــدرات، 
مـــنح الـــدول األعضـــاء فرصـــة اإلدالء  [ومعـــايير اختيـــار ممثلـــي المنظمـــة وتقيـــيم أداء المكاتـــب الُقطريـــة 

  ).٢٨-٢، ٢٧-٢، ٢٦-٢، ٢٥-٢، ٢٤-٢، ٢٣-٢، ٢٢-٢] ( ] بالتعليقات
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  الثالث التذييل
  
  

  تصريف الشؤون إصالح المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات بشأن
  
  
   .الرئاسية لألجهزة الداخلي بالنظام تخل وال طوعية التوجيهية المبادئ هذه ُتعد

  
   بشأنها واالقتراحات الرئاسية األجهزة أعمال جدول بنود  (أ)
  

 األعمــال جــدول فــي البنــد إدراج أن مراعــاة األعضــاء للــدول ينبغــي جديــد، اقتــراح إلعــداد التخطــيط عنــد  -١
 وينبغـي بشـأنه. عالميـة عمـل خطـة أو اسـتراتيجية وضع يحتم ال القرار إصدار وأن بشأنه، قرار إصدار يحتم ال

 المســائل لبحــث الوزاريــة والعشــاء الغــداء مــآدب إقامــة مثــل الــوعي ذكــاءإ وســائل مختلــفل الواجبــة العنايــة إيــالء
 ولاجـد علـى الضـغوط تخفيـف فـي ذلكبـ مةوالمسـاه القـرارات، إصـدار تتطلـب ال التـي المختـارة المستوى الرفيعة
  .ةالرئاسي جهزةلأل ةالعادي األعمال

 تتعلق التي المسائل بشأن أعمال جدول بنود إدخال تتجنب أن األعضاء للدول ينبغي المبدأ، حيث ومن  -٢
 ُتعـــد المســـائل هـــذه تكانـــ إذا أو مـــؤخرًا، حـــدثت تشـــغيلية أو علميـــة تطـــورات هنـــاك كانـــت إذا إال وحيـــد، بمـــرض
  بالفعل. تنفيذها يجري نطاقاً  أوسع عالمية لمبادرات مكّملة

 الــذي المعيــار أن مــن الــرغم علــى فإنــه عامــًا، قلقــاً  تثيــر متوقعــة غيــر أو ملحــة مســائل وجــود حــال وفــي  -٣
 علــى األعضــاء الــدول ُتحــث ألغــي، قــد التكميليــة أو اإلضــافية البنــود إلدراج ســاعة ٢٤/٤٨ مهلــة بإتاحــة يقضــي
 الملحـة المسـائل بشـأن المحـددة للمناقشـات الطـوارئ فـي المنظمـة اسـتجابة المعنـون األعمـال جـدول دبنـ استخدام

  أمكن. كلما
 إجرائـي مقـرر أو قرار مشروع أو األعمال، جدول في إضافي بند شكل (في اقتراح لتقديم التخطيط وعند  -٤
 اإلقليميــين المنســقين تبليــغ منــدوبينلل ينبغــي للمجلــس، المؤقــت األعمــال جــدول إلــى إلضــافته آخــر) شــكل أي أو
 دورة افتتــاح قبــل أو تقـدير، أقصــى علـى فبرايــر شــباط/ مـن األول أو ســبتمبر أيلـول/ (فــي ممكــن وقـت أســرع فـي

 المتشـابهة االقتراحـات دمـج مـن يمّكـن أن المبكـر التواصل شأن ومن األقل). على يوماً  بثالثين الرئاسي الجهاز
  األعمال. جدول على الضغوط من ويحد كبير بقدر العمل ييسر قد ما المجلس، مكتب هيئة إلى تقديمها قبل
 وفـي عليـه المترتبـة والماليـة ريـةااإلد اآلثار في تنظر أن األعضاء للدول ينبغي جديد، اقتراح تقديم وعند  -٥

 القـرارات تتخـذ أن لالقتراحـات المقدمـة للوفـود وينبغـي األمانـة. مـع الوثيق بالتشاور العام، العمل برنامج أولويات
 األعضـاء للـدول وينبغـي المنظمـة. فاعليـة وفـي المـالي االنضـباط فـي اإلسـهام أجـل مـن األوليـة اقتراحاتها بشأن
 والقـــرارات األعمـــال جـــدول بنـــود إضـــافة فـــي النظـــر قبـــل قائمـــة تكـــون قـــد التـــي الفعليـــة المعـــايير فـــي نظـــرت أن

  عليها. المترتبة والمالية اإلدارية اآلثار مراعاةو  اإلجرائية، والمقررات
 عــن المبكــرة المعلومــات تقــديم إلــى األمانــة ستســعى التخطــيط، علــى األعضــاء الــدول مســاعدة أجــل ومــن  -٦

 نهايـــة قبـــل المعلومـــات تقـــدم أن وُيقتـــرح الصـــحة. جمعيـــة خـــالل عقـــدها عتـــزميُ  التـــي نيـــةالتق اإلعالميـــة الجلســـات
  عام. كل من نوفمبر الثاني/ شرينت
 الجوهريـة األساسـية والمعلومـات القائمـة الصـكوك حـول األمانـة مـع التشاور إلى مدعوة األعضاء والدول  -٧

  ًا.بمستصو  إجرائي مقرر أو ارقر  إصدار يكون أن احتمال ومدى محددة، بمسائل تتعلق التي
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 تقـدم تقـارير ثالثـة يتجـاوز ال عـدد علـى التبليـغ متطلبـات تقتصر أن ينبغي القرارات، بمعظم يتعلق وفيما  -٨
 قــد القــرار بشــأن النشــيط التبليــغ ســيكون الفتــرة، هــذه مــرور بعــد أنــه توقــعو  ســنوات، ســت مــدى علــى ســنتين كــل

  سارية. مازالت القرار عليها ينص التي السياسات بشأن ةالتوصي عناصر تكون فقد ذلك ومع انتهى،
 هـذا مـن ٢-١ الجـزء (انظـر والمجلـس الصـحة جمعيـة عـن سـابقاً  صـدرت التـي اإلجرائية للمقررات ووفقاً   -٩

 كـي االقتضـاء، عند القرارات من بدالً  اإلجرائية المقررات استخدام في تنظر أن األعضاء للدول ينبغي التقرير)،
  وبرامجها. المنظمة شؤون بتصريف المتعلقة الموضوعية المسائل على الرئاسية األجهزة شاتمناق تركز
ــ ٕاعمــاالً و   -١٠  تعلــم أن لقــرارات،ا إعــداد علــى تعكــف التــي األعضــاء للــدول ينبغــي والشــمول، الشــفافية دئيلمب

 علـى الموضـوعية مـن قـدر أكبـر إضـفاء مـن ذلـك نسـيمكّ  حيـث ،بخططها ممكن وقت أسرع في ألمانةوا أقرانها
  والمدخالت. التخطيط

 أن أو تقترحهــا، التــي للبنــود الرئيســي رالميّســ بــدور تضــطلع أن فــي تنظــر أن األعضــاء للــدول وينبغــي  -١١
 وينبغــي الصــحة. لجمعيــة العامــة واللجنــة المجلــس مكتــب هيئــة أعضــاء بــين مــن رميّســ الختيــار بنشــاط تســعى
 مــن ممكــن عــدد أكبــر مــن ممثلــين تشــمل أساســية مجموعــات شــكلواي أن االقتضــاء، وعنــد أمكــن كلمــا رينللميّســ
  األعمال. جدول بنود بملكية النطاق الواسع الشعور لتعزيز للمنظمة التابعة األقاليم
 الموقــع علــى الجانبيــة االجتماعــات بشــأن ُتعــدها التــي المفــاهيم مــذكرات لتحميــل مــدعوة األعضــاء والــدول  -١٢

 الحـاالت وفـي ينـاير. الثـاني/ كـانون ١٥و نـوفمبر الثـاني/ تشـرين ١٥ بين الواقعة الفترة في للمنظمة اإللكتروني
 يناإلقليميـ ينالمنسـق سـُيدعى جانبيـة، اجتماعات لعقد المتاحة الزمنية الفترات المقدمة الطلبات فيها تتجاوز التي
  الزمني. لجدولا في وٕادراجها الجانبية االجتماعات اختيار على للمساعدة األمانة مع التشاور إلى
 الــدول تزويــد طريــق عــن الجانبيــة، الجتماعــاتل الفعــال تخطــيطال ضــمان فــي تســهم أن لألمانــة وينبغــي  -١٣

 تقـديم فتـرة وبـدء الصـحة؛ جمعيـة خـالل عقدها ُيعتزم التي التقنية اإلعالمية الجلسات عن بالمعلومات األعضاء
 الغـداء وقـت فـي مفتوحـة رسـمية غيـر جلسـة وعقـد ثًال؛مـ السـابق العـام نهايـة قبـل بكثير، أبكر وقت في الطلبات
 مـــذكرات لعـــرض األعضـــاء الـــدول أمـــام الفرصـــة خاللهـــا تتـــاح ينـــاير، الثـــاني/ كـــانون فـــي المجلـــس انعقـــاد أثنـــاء

 باألمانـــة االجتمـــاع إلـــى وجيـــزة بفتـــرة ذلـــك بعـــد اإلقليميـــين المنســـقين دعـــوة ثـــم ومناقشـــتها، أعـــدتها التـــي المفـــاهيم
  الجدول. في ووضعها الجانبية ماعاتاالجت الختيار

 انعقــــاد أثنــــاء الموقــــع خــــارج االجتماعــــات تنظــــيم فــــي الــــدول غيــــر الفاعلــــة الجهــــات تســــتمر أن ويمكــــن  -١٤
 االجتماعـات فـي الجهـات هـذه بمشـاركة الخاصـة الحاليـة الممارسـات علـى واإلبقاء الرئاسية، األجهزة اجتماعات
 الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــع المشــتركة االجتماعــات تنظــيم مــن اءاألعضــ الــدول منــع عــدم وينبغــي الجانبيــة.

  العادية. االستعراض لعملية عاتاالجتما ستخضع الحالة هذه وفي األمم، قصر داخل ذلك في بما
  

  الدورات بين الفترات في ُتجرى التي العمليات  (ب)
  

 التـي العمليـات مـن ذلـك وغيـر األساسـية المجموعـات تشـكيل وعمليـات الرسـمية غيـر المفاوضات مستنظَّ   -١
 للمنظمة التابعة الستة األقاليم لستمثّ  أمكن ماكلو  والشمول. الشفافية لمبدئي وفقاً  الدورات بين الفترات في ُتجرى
  اآلراء. توافق وتعزيز القبول لزيادة األساسية المجموعات في
 إذ جنيــف. فــي المقــيم اإلقليمــي المنســق نظــام مــن القصــوى االســتفادة األعضــاء الــدول تحقــق أن يوينبغــ  -٢

 مـن واحـد منـدوب تعيـين فـي وتتمثـل الـدورات، بـين الفتـرات فـي ُتجـرى مهمة رسمية غير عملية النظام هذا ُيمثل
 مجموعـة كـل أن مـن الـرغم وعلـى محـددة. تقويميـة سـنة لمـدة إقليمي كمنسق للمنظمة تابعة إقليمية مجموعة كل

 المنســـق تعيـــين فـــي تتمثـــل عـــادة المتبعـــة العمليـــة فـــإن بعها،ســـتتّ  التـــي االختيـــار عمليـــة تحديـــد لهـــا يحـــق إقليميـــة
  .باإلنكليزية األلفبائي لترتيبل ووفقاً  بالتناوب اإلقليمي
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 فــي المقــيم مــياإلقلي المنســق نظــام فــي تشــارك أن جنيــف، فــي بعثــة لــديها التــي األعضــاء للــدول وينبغــي  -٣
 التواصـل اإلقليميـون: المنسـقون بهـا يضـطلع مـا عادة التي للمهام التالية الشاملة غير القائمة مراعاة مع جنيف،

 وحـل األعمـال، جداول وضع أجل من الحكومات بين التفاوض عمليات ورؤساء اآلخرين والمنسقين مانةاأل مع
 علـى والمسـاعدة التفـاوض، عمليـات رؤسـاء إلـى الرسـمية غير المشورة وتقديم العمليات، في التضارب مشكالت
 المقترحــة؛ الجديــدة المناقشــات بشــأن واإلعــالم االقتضــاء؛ حســب للعمليــات المشــاركين الرؤســاءو  الرؤســاء اختيــار

 حيــث ومــن المحتــوى حيــث مــن الجانبيــة االجتماعــات تنظــيم فــي تعاونهــا لتــأمين األعضــاء الــدول مــع والتنســيق
  اإلشكالية. المسائل بشأن عموماً  اآلراء توافق وبناء الرسمية، غير المفاوضات وتنظيم التكاليف؛ تغطية

 المســؤوليات جانــب إلــى بوظــائفهم يضــطلعون اإلقليميــين المنســقين بــأن اإلقــرار األعضــاء للــدول وينبغــي  -٤
 قــدرة تعزيــز أجــل مــن اإلقلــيم، لصــالح المفيــدة المهــام مــن عــدداً  ويــؤدون بهــم، المنوطــة بالبعثــة الخاصــة اليوميــة
  ممكن. حد أقصى إلى الدورات بين الفترات في العمل فعالية وزيادة تهايفوظ أداء على المنظمة

 موضــع تكــون قــد مســائل أي بشــأن اإلقليميــين منســقيها مــع مبكــراً  التشــاور علــى األعضــاء الــدول وُتحــث  -٥
   العام. االهتمام

 بـاألجهزة الخاصة الصلة ذات العمليات بين التفاهم زيزتع على بنشاط تعمل أن األعضاء للدول وينبغي  -٦
 للملحقـين وينبغـي العواصـم، فـي تقـام مـا عادة والتي الدورات بين الفترات في ُتجرى التي وتلك اإلقليمية الرئاسية
  السياسات. اتساق تعزيز على يعملوا أن جنيف في المقيمين الصحيين

 أفرقــة وتنســيق الرســمية غيــر المشــاورات تنظــيم فــي القيــادة مزمــا تتــولى أن علــى األعضــاء الــدول وُتحــث  -٧
  أمكن. كلما اإلقليميين المنسقين ُتشرك وأن األصدقاء،

ــــ وســــوف  -٨  المنظمــــة منصــــة خــــالل ومــــن اإللكترونــــي البريــــد طريــــق عــــن القــــرارات مشــــاريع األمانــــة متعّم
 جلســـة افتتـــاح قبـــل حولهـــا وراتالمشــا وتجـــري فيهـــا وتنظـــر تستعرضـــها كــي األعضـــاء الـــدول علـــى ،اإللكترونيــة

 الـدول علـى سـيلزم المسـتهدف، الزمنـي اإلطـار بهـذا الوفـاء أجـل ومـن األقـل. على يوماً  بثالثين الرئاسي الجهاز
  الخدمات. وسائر الترجمة استكمال إلتاحة المالئم الوقت في القرارات مشاريع تقدم أن األعضاء

 علـــى الصـــلة ذات المعلومـــات أو القـــرارات مشـــاريع األمانـــة تعمـــم ســـوف ة،الملّحـــ بالمســـائل يتعلـــق وفيمـــا  -٩
  األقل. على أيام بسبعة الرئاسي الجهاز جلسة افتتاح قبل إليه المشار اإللكتروني الموقع
 اســــتخدام ينبغــــي المجلــــس، دورة خــــالل القــــرارات أحــــد بشــــأن آراء توافــــق إلــــى التوصــــل عــــدم حــــال وفــــي  -١٠

 شــــبكة علــــى المتاحــــة األدوات باســــتخدام أو و/ لوجــــه وجهــــاً  الجتمــــاع(ا أمكــــن كلمــــا الرســــمية غيــــر المشــــاورات
 فــي المشــاورات تــنظم أن وينبغــي الصـحة. جمعيــة انتظــار مــن بــدالً  آراء توافـق إلــى التوصــل أجــل مــن اإلنترنـت)

 الرعايــة فــي المشـاركة األعضــاء والـدول ؛الواســعة المشــاركة تمكـين أجــل مـن جنيــف فــي للمنظمـة الرئيســي المقـر
  اللزوم. عند العواصم مشاركة لضمان واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا أدوات استخدام إلى مدعوة

  
  الشؤون تصريف مستويات جميع على االتساق  (ج)

  
 اإلقليميـــة. اللجـــان اجتماعـــات فـــي النشـــيطة المتبادلـــة والمراقبـــة المشـــاركة التوجيهيـــة المبـــادئ هـــذه زتعـــزّ   -١

 المشـاركة طلبـات مـن قائمـة عـرض طريـق عـن ذلـك فـي بمـا ى،شتّ  بطرق ذلك رتيسّ  أن األعضاء للدول ويمكن
 إلــى لطلــبا هــذا نقــل ذلــك بعــد يتولــون الــذين اإلقليميــين، المنســقين خــالل مــن األمانــة علــى اإلقليميــة اللجــان فــي

  المعنية. اإلقليمية المكاتب
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 فـي تكـون قـد التـي الجديـدة فكـارلأل اناتحضّ  أو اختبار منصات بمثابة تكون أن اإلقليمية للجان ويمكن  -٢
 الجانــب هــذا علــى الحفــاظ بالتــالي وينبغــي العــالمي، الصــعيد علــى أو األقــاليم صــعيد علــى للتطبيــق قابلــة النهايــة

  وتشجيعه. للمنظمة الفريد التنظيمي الهيكل من
وينبغـــي للـــدول األعضـــاء أن تنظـــر إلـــى القـــرارات أو المقـــررات اإلجرائيـــة الصـــادرة عـــن اللجـــان اإلقليميـــة   -٣

باعتبارهـــا نقـــاط صـــلبة النطـــالق المناقشـــات علـــى الصـــعيد العـــالمي، مـــع اإلقـــرار بـــأن عمليـــات التكييـــف وٕايجـــاد 
الصـــعيد الـــدولي بشـــأن  الحلـــول الوســـط ســـتكاد تكـــون دومـــًا ضـــرورية مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى توافـــق آراء علـــى

  المبادرات التي تنطلق بدايًة من اعتبارات إقليمية في المقام األول.
  

  المشاركة في اجتماعات األجهزة الرئاسية  (د)
  
ُتشــّجع الــدول األعضــاء علــى التقّيــد بالوقــت المحــّدد بمــدة  ثــالث دقــائق إللقــاء البيانــات الوطنيــة وخمــس   -١

اإلقليمية. وينبغـي أن تقلّـل تلـك البيانـات إلـى أدنـى حـد عـدد التقـارير الوطنيـة المقدمـة إلـى دقائق إللقاء البيانات 
المجلس التنفيـذي وجمعيـة الصـحة، وُيسـّلم فـي الوقـت نفسـه بمـدى فائـدتها علـى المسـتوى اإلقليمـي وُيشـّجع علـى 

علـى اإلجـراءات أو االتفاقـات تقديمها، ما لم تربطها صلة بّينة بمضمون هـذا البنـد، وأن ترّكـز عوضـًا عـن ذلـك 
الالزمــة ضــمن ســياق العمليــات التــي تضــطلع بهــا األجهــزة الرئاســية. وينبغــي أن تعطــي الــدول األعضــاء أولويــة 
للتـــدخالت التـــي تطـــرح قضـــايا تؤيـــد المقـــررات اإلجرائيـــة والقـــرارات الصـــادرة عـــن المجلـــس وجمعيـــة الصـــحة، أو 

  و تطلب إدخال تعديالت عليها.ترفض تلك المقررات اإلجرائية والقرارات، أ
  
وينبغي عمومًا أن ترجـئ الـدول األعضـاء البيانـات اإلقليميـة فـي حـال كـان هنـاك موقـف مشـترك حولهـا،   -٢
لم تنطوي المواقف الوطنية على مواقف أخرى ذات صلة أو تتضمن تعليقات أو طلبـات محـّددة غيـر مدرجـة  ما

  في المالحظات اإلقليمية.
  
المكتــب  األعضــاء علــى أن تتبــع، عنــد االقتضــاء، طريقــة اســتراتيجية فــي اختيــار أعضــاء وُتشــّجع الــدول  -٣

ورؤساء اللجنة العامة ونوابهم) في سـياق إجـراء مشـاورات حـول القضـايا أو المقترحـات بين (هيئة المكتب المنتخ
  المثيرة للجدل، وٕاشراك أعضاء المكتب في تلك المشاورات.

  
ـــ  -٤ ى نحـــو اســـتباقي أعضـــاء المكتـــب المنتخبـــون فـــي المجلـــس وجمعيـــة الصـــحة ومـــن المتوقـــع أن يقـــوم عل

بالتواصل مع دوائرهم االنتخابية اإلقليمية والتشـاور مـع المنسـقين اإلقليميـين الـذي يتخـذون مـن جنيـف مقـّرًا لهـم، 
حسب االقتضاء، وذلك من أجل ضمان توفير عنصـر تمثيـل قـوي لـدى مشـاركتهم واإلسـهام فـي حسـن تصـريف 

  ون داخل المنظمة.الشؤ 
  
ومثلما هو مبّين أعاله، ينبغي أن توجـه الـدول األعضـاء إخطـارًا فـي وقـت مبكـر قـدر الُمسـتطاع قبـل أن   -٥

تقدم رسميًا قرارات أو مقررات إجرائيـة لكـي ُينظـر فيهـا، وُيفّضـل توجيههـا مـن الناحيـة المثاليـة قبـل افتتـاح الـدورة 
أن تقـوم الـدول األعضـاء قـدر اإلمكـان بإصـدار تعمـيم خّطـي بشـأن أيـة  يومًا. كما ينبغـي ٣٠المعنية بأكثر من 

تعديالت ُيقترح إدخالهـا علـى قضـايا تتعلـق بـالقرارات أو المقـررات اإلجرائيـة فـي وقـت يسـبق إجراءهـا للمناقشـات 
  أثناء عقد الجلسات الرسمية لألجهزة الرئاسية.

  
نـد عقـد االجتماعـات فـي المنظمـة مـع إيـالء اهتمـام وُينصح بشدة باستخدام جداول األعمال المشـروحة ع  -٦

  خاص لتلك الجداول في اجتماعات األجهزة الرئاسية، وذلك من أجل التركيز على المناقشات بشكل أفضل.
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وسعيًا إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية والمشاركة فضًال عن توفير التكاليف عن طريق تجنـب الحاجـة   -٧
، فإن بث االجتماعات العامة علـى شـبكة اإلنترنـت وٕاتاحتهـا الحقـًا مـن ألجل قصيرو  إلى السفر لمسافات طويلة

على اجتماعات  –تطبيقًا تدريجيًا وفي أقرب وقت  –أجل استعراضها ستكون هي القاعدة التي سُتطّبق بالكامل 
  األجهزة الرئاسية، وُيوصى بتطبيقها بشدة على سائر المفاوضات الرسمية للدول األعضاء.

  
  أساليب العمل وأدوار هيئة مكتب المجلس التنفيذي واللجنة العامة لجمعية الصحة  (ه)

  
ينبغــي أن تتشــاور هيئــة المكتــب مــع المــدير العــام فــي التشــديد علــى تطبيــق المعــايير التــي يتفــق عليهــا   -١

يما يتعلق، عند المجلس وجمعية الصحة فيما يتعلق بالتوصية بإدراج بنود جديدة في جدول األعمال المؤقت، وف
اللـــزوم، بتحديـــد األولويـــات فـــي مجـــال إدراج البنـــود التـــي قـــد يتجـــاوز الوقـــت الـــذي تســـتغرقه ذاك المســـموح بـــه 
لمناقشــتها. وينبغــي أن تقــوم هيئــة المكتــب لــدى اختيارهــا لبنــود جــدول األعمــال أو رفضــها لتلــك البنــود، بتطبيــق 

هــا. والبــد مــن الوضــوح فــي بيــان المعــايير المتفــق عليهــا فــي المعــايير بطريقــة شــفافة وتقــديم أســباب تبــّرر قرارات
التوصـــيات الصـــادرة عـــن هيئـــة المكتـــب والـــواردة فـــي نهايـــة جـــدول األعمـــال المؤقـــت المشـــروح، عـــالوة علـــى مـــا 

  تتقاسمه الهيئة المذكورة مع الدول األعضاء من مالحظات ُتستبقى ألغراض التوثيق.
  
ب في البنود اإلضافية المقترح إدراجها مباشـرة فـي جـدول أعمـال جمعيـة وينبغي أوًال أن تنظر هيئة المكت  -٢

الصـحة، ومــن ثــم تقــدم الهيئـة توصــياتها إلــى اللجنــة العامـة علــى ضــوء جــدول األعمـال المؤقــت القــائم والمعــايير 
  المتفق عليها بشأن إدراج بنود جديدة.

  
شــأن المواظبــة علــى عقــد االجتماعــات والبــد مــن إضــفاء الطــابع المؤسســي علــى ممارســة هيئــة المكتــب ب  -٣

اليومية الستعراض برنامج عمل المجلس ومناقشة السبل الكفيلة بتيسير المشـاورات ونـزع فتيـل التـوترات. ويجـب 
  أن تؤدي الهيئة دورًا أنشط في إدارة وقائع الدورة بدعم من األمانة.

  
هم اإلقليميــة كــّل فيمــا يخصــه، وينبغــي أن يواظــب أعضــاء مكتــب المجلــس علــى حضــور اجتماعــات لجــان  -٤

وأن يعملــوا أيضــًا نيابــة عــن المجلــس ككــل، بوســائل مــن قبيــل توضــيح مناقشــات المجلــس الســابقة وحالــة جــدول 
  األعمال المؤقت بالنسبة إلى الدورة المقبلة.

  
وينبغــي أن ُترســل أســماء المرشــحين لشــغل مناصــب أعضــاء المكتــب المنتخبــين فــي أقــرب وقــت ممكــن،   -٥

لكي ُتسّهل عليهم عملية تحضير جدول أعمال المجلس بدعم مـن األمانـة. كمـا ينبغـي قـدر الُمسـتطاع أن وذلك 
  تلتزم الدول األعضاء بعدم تغيير أسماء مرشحيها في آخر لحظة.

  
ويتعين أن يؤدي أعضاء مكتب جمعية الصحة ورؤساء اللجان الرئيسية دورًا ناشطًا واستراتيجيًا في إدارة   -٦

األساسية أثناء انعقاد جمعية الصحة. كمـا ينبغـي ألعضـاء المكتـب لـدى أدائهـم لهـذا الـدور، أن يمضـوا  القضايا
قدمًا في إجراء مشاورات غير رسمية مع الوفود المعنية ومع المنسقين اإلقليميين من أجل توضيح مقـدار التأييـد 

وح مــن صــعوبات محتملــة أثنــاء انعقــاد المقــّدم لمختلــف المقترحــات والســبل التــي تمّكــن مــن التعامــل مــع المطــر 
  الدورة.

  
ويمكــن أن ُيتــَرك دور اللجنــة العامــة بوصــفه دورًا غيــر رســمي، ولكــن يتعــين أن يحظــى فــي الوقــت نفســه   -٧

يلزمه من اعتـراف مـن خـالل عقـد اجتماعـات يوميـة بـين الـرئيس ورؤسـاء اللجـان الرئيسـية و/ أو بـين هـؤالء  بما
  يين، حسب اللزوم.الرؤساء والمنسقين اإلقليم
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وينبغي أن تقطع الـدول األعضـاء، قـدر مسـتطاعها، التزامـًا بانتخـاب أعضـاء مكتـب جمعيـة الصـحة مـن   -٨
داخل وفود تلك الدول التي تعمل طوال مدة انعقاد دورة جمعية الصحة، وأال تستبدل أعضاء المكتب أولئـك مـع 

  اقتراب موعد افتتاح الدورة.
  
تحديد المرشحين من أعضاء المكتب المنتخبـين (وخاصـة الـرئيس ورؤسـاء اللجـان ومن شأن اإلبكار في   -٩
لجمعيــة الصــحة) أن يســّهل إجــراء االتصــاالت والتحضــير بمزيــد مــن الشــمولية لوضــع جــدول األعمــال  لرئيســيةا

  والقضايا المثيرة للجدل المحتمل طرحها، ولإلحاطة بالمعلومات في هذا المضمار.
  

حســـن تصـــريف الشـــؤون أثنـــاء انعقـــاد االجتماعـــات، يتعـــين تعزيـــز دور هيئـــة المكتـــب  وتحقيقـــًا لمصـــلحة  -١٠
واللجنة العامة في مجال تقييم البنود والبـت فيهـا. وتنفيـذًا لـذلك كمـا ينبغـي، البـد مـن التشـجيع علـى توثيـق عـرى 

، والسـيما التفاعــل بــين التعـاون بــين لجنـة البرنــامج والميزانيـة واإلدارة والمجلــس وجمعيـة الصــحة ومزامنـة أعمالهــا
هيئة مكتب المجلس فـي توجيـه عمليـة وضـع جـدول أعمـال جمعيـة الصـحة واللجنـة العامـة التابعـة لهـا فـي إدارة 

  أعمال الجمعية.
  

وُتشّجع الدول األعضاء على تسمية مرشحين لهيئة المكتب واللجنة العامة وتعيين رؤساء يراعون تطبيق   -١١
خــص الخبــرات والمهــارات والمواقــف الالزمــة للتشــجيع علــى تنفيــذ حســن تصــريف مــا يكفــي مــن المعــايير فيمــا ي

الشؤون، وكذلك للتمكن من إنجـاز العمـل المكثـف ال أثنـاء انعقـاد االجتماعـات فـي حـد ذاتهـا فحسـب، بـل أيضـًا 
  خالل فترات ما بين الدورات.

  
اســـتخدامها أيضـــًا لتقيـــيم  وينبغـــي تحديـــد إجـــراءات شـــكلية لتعيـــين رؤســـاء لجـــان جمعيـــة الصـــحة لغـــرض  -١٢

االحتياجــات مــن تــدريب الرؤســاء، وهــو تــدريب ينبغــي، عنــد اللــزوم، أن يتخــذ شــكل تــدريب مــن جانــب رؤســاء 
ُيتاح لهم  سابقين أو متقاعدين. وينبغي أن تزّود األمانة أعضاء المكتب بدعم يتواءم تحديدًا مع خبراتهم ومع ما

  من دعم في بلدانهم األصلية.
  

  
=     =     =  
  


