
    
  ٦٩/٥ج  والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٦أيار/ مايو  ١٨  من جدول األعمال المؤقت ٢-١١البند 
  A69/5    

  
  
  

  األعضاء الدول تشاور عملية
    الشؤون تصريف إصالح بشأن

  
  تقرير من المديرة العامة

  
  

تقريـر االجتمـاع الحكـومي  والسـتين التاسـعة العالميـة الصـحة جمعيـة إلـى تحيـل بـأن العامة المديرة تتشرف
) ١(١٣٨م تُعقــــد عمــــًال بــــالمقرر اإلجرائــــي  الــــدولي المفتــــوح للــــدول األعضــــاء بشــــأن تصــــريف الشــــؤون، والــــذي

  الملحق). (انظر
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  A69/5          ANNEX  ٦٩/٥ج

2 

  الملحق
  
  
ـــــي   -١ ـــــد ٢٠١٦آذار/ مـــــارس  ٩و ٨ف ـــــدولي الحكـــــومي االجتمـــــاع ُعق ـــــوح ال ـــــدول المفت  بشـــــأن األعضـــــاء لل

ثـــم ُعقـــد فـــي دورة مســـتأنف فـــي  ١قـــرره المجلـــس التنفيـــذي،بمـــا ، الـــذي دعـــي إلـــى االنعقـــاد عمـــًال الشـــؤون تصـــريف
برئاســــة الســــفير تاونغــــا موشــــايافانهو، ســــفير زمبــــابوي، والســــيد ســــيمون كوتيريــــل  ٢٠١٦ نيســــان/ أبريــــل ٢٩و ٢٨
 أستراليا. من

التوصــيات التــي يشــتمل عليهـا مشــروع المقــرر اإلجرائــي الــوارد  المفتـوح الــدولي الحكــومي االجتمــاعونـاقش  -٢
 المفتـوح الـدولي الحكـومي االجتمـاعا وتوصـل إلـى اتفـاق بشـأنها. ويـدعو وعـدله واستعرضـهافي تذييل هذه الوثيقـة، 

 جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين إلى النظر في اعتماد مشروع المقرر اإلجرائي.

ولم يتم التوصل إلى توافـق  ١٣٨/٦،٢م تلمناقشة محتوى التذييل الثالث من الوثيقة  ولم يكن الوقت كافياً  -٣
 في اآلراء على الخطوة التالية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ).١(١٣٨ت  مانظر المقرر اإلجرائي    ١

أيـــار/  ٥(تـــم االطـــالع فـــي  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_6-ar.pdfالوثيقــة متاحـــة فـــي الـــرابط    ٢
 ).٢٠١٦مايو 
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  التذييل
  

  مشروع مقرر إجرائي ُأعد بناًء على التوصيات المتفق عليها والصادرة
  بشأن تصريف الشؤون ومي الدولي المفتوحجتماع الحكعن اال 

  )٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٩و ٢٨، و٢٠١٦آذار/ مارس  ٩و ٨(جنيف، 
  
  

 بشـأن المفتـوح الـدولي الحكـومي االجتمـاعبعـد النظـر فـي تقريـر الصحة العالمية التاسعة والستون،  جمعية
  ما يلي: تقرر  ١،الشؤون تصريف

  
  برنامج زمني تطلعي لجدول أعمال المجلس التنفيذي وجمعية الصحة

  
زمنــي تطلعــي سداســي الســنوات لبنــود جــدول تخطــيط أن تطلــب مــن المــدير العــام إعــداد برنــامج  )١(

األعمــال المتوقعــة للمجلــس التنفيــذي، بمــا فــي ذلــك لجانــه الدائمــة، ولجمعيــة الصــحة، وذلــك علــى أســاس 
رئاسية، وكذلك البنود الدائمة والمتطلبات التي تحددها المقررات اإلجرائية والقرارات الصادرة عن األجهزة ال

ولوائحها وقواعدها، مع وضع برنامج العمل العام في االعتبار تلك المنصوص عليها في دستور المنظمة 
لتـي قـد تضـاف اإلضافية والتكميلية والعاجلـة ا على وجه الخصوص، ودون المساس ببنود جدول األعمال

 لى جداول أعمال األجهزة الرئاسية؛إ
 
تطلــب مــن المــدير العــام تقــديم برنــامج التخطــيط الزمنــي التطلعــي المــذكور أعــاله فــي صــورة  أن )٢(

وثيقة معلومات إلى المجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة، وأن يحدث البرنامج الزمنـي بانتظـام، 
 حسب االقتضاء؛

 
  األعمال جدول إدارة

  
أن  ٢مراعــــاة مــــدخالت الــــدول األعضــــاء،أن تطلــــب مــــن هيئــــة مكتــــب المجلــــس التنفيــــذي، مــــع  )٣(

 ٣للمجلـس، تستعرض المعايير المطبقة حاليًا على النظـر فـي البنـود إلدراجهـا فـي جـدول األعمـال المؤقـت
وأن تضع اقتراحات بخصوص المعايير الجديدة/ المنقحة كي تنظر فيهـا دورة المجلـس التنفيـذي األربعـون 

 بعد المائة؛
  
أن تطلــب مــن المــدير العــام أن يضــع، بعــد التشــاور مــع الــدول األعضــاء ومــع مراعــاة المناقشــات  )٤(

، اقتراحات لتحسين مستوى التناسب ٢٠١٦وبحلول آخر تشرين األول/ أكتوبر  ٤للدول األعضاء،السابقة 
وتوقيتهـــا، بـــين عـــدد بنـــود جـــداول األعمـــال المؤقتـــة لألجهـــزة الرئاســـية وعـــدد دوراتهـــا وطـــول مـــدة انعقادهـــا 

                                                           
 .٦٩/٥الوثيقة ج   ١

 ).٢٠١٦أيار/ مايو  ٩(تم االطالع في  http://apps.who.int/gb/mscp/mscp.html الرابط اإللكترونيمتاحة في    ٢

 ).٢٠٠٧( ١ق١٢١م ت) والقرار ٢٠١٢) (٩(٦٥ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    ٣

 /١٣٤/٢٠١٤ت  م الوثيقـة، المحضـر المـوجز للجلسـة الرابعـة (باإلنكليزيـة)؛ و ٢سـجالت/ /١٣٦/٢٠١٥م تانظر الوثيقـة    ٤
 /١٣٢/٢٠١٣ت  موالوثيقــــة  ؛)باإلنكليزيــــة( ٤الخامســــة والثانيــــة عشــــرة، الفــــرع  تينللجلســــ انالمــــوجز  انالمحضــــر  ،٢/ســــجالت
 .، المحضران الموجزان للجلستين الخامسة والسادسة (باإلنكليزية)٢سجالت/
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في ذلك اآلثار المالية للخيارات المقترحة، كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السبعون عن طريـق  بما
 دورة المجلس التنفيذي األربعين بعد المائة؛

  
  القواعد الخاصة ببنود جدول األعمال اإلضافية والتكميلية والعاجلة

  
أن تطلــب مــن المــدير العــام أن يضــع تحلــيًال للنظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي والنظــام الــداخلي  )٥(

بنـود جـدول األعمـال لجمعية الصحة العالمية من أجل تحديد النقاط الملتبسة والثغرات في إجراءات إدراج 
ت، وأن يقـدم تقريـرًا اإلضافية والتكميلية والعاجلة، وأن يضع توصيات بشأن مواصلة تحسـين تلـك اإلجـراءا

 إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين عن طريق المجلس التنفيذي؛
  

  تحسين أدوات تكنولوجيا المعلومات لتحسين اإلتاحة
  
أن تطلــــب مــــن المــــدير العــــام أن يواصــــل تعزيــــز اســــتخدام أدوات تكنولوجيــــا المعلومــــات القائمــــة  )٦(

مـن أجـل تحسـين الوصـول المناسـب التوقيـت والعـالي مستخدم والجديدة وأن يجعل استخدامها أيسر على ال
المـــردود الجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية ولوثائقهـــا، قبـــل الـــدورات وبعـــدها، وأن يواصـــل اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن 

 ترتيبات للوصول إلى بث الجلسات العلنية لألجهزة الرئاسية على اإلنترنت بعد اختتامها؛
 

  العلياالتنسيق على مستوى اإلدارة 
  

كآليـة استشـارية للمـدير العـام، وتشـجع المـدير العـام، طبقـًا  ١أن تعترف بفريق السياسـات العالميـة )٧(
لدســتور المنظمــة، علــى مواصــلة تعزيــز التنســيق علــى مســتوى اإلدارة العليــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المقــررات 

 اإلجرائية للمنظمة وسياساتها واستراتيجياتها، على جميع المستويات؛ 
  

  تحسين الشفافية والمساءلة
  

ورســـائل  الســـلطات تفـــويض وثـــائق يتيحـــواأن تطلـــب مـــن المـــدير العـــام والمـــديرين اإلقليميـــين أن  )٨(
 من أجل تحسين الشفافية والمساءلة؛ ٢على المأل في منصة إلكترونية التمثيل

  
  على نطاق اللجان اإلقليمية فيما يتعلق بترشيح المديرين اإلقليميين التنسيقتعزيز 

  
)، إلـى النظـر فـي اتخـاذ تـدابير ٩(٦٥ج ص عأن تدعو اللجان اإلقليمية، طبقـًا للمقـرر اإلجرائـي   )٩(

خاصـــة بتحســـين عمليـــة ترشـــيح المـــديرين اإلقليميـــين، مـــع مراعـــاة أفضـــل الممارســـات المتبعـــة فـــي األقـــاليم 
 الستة؛

  
  
  
  

                                                           
 من المالحظ أن فريق السياسات العالمية يضم حاليًا المدير العام ونواب المدير العام والمديرين اإلقليميين.   ١

 اإللكتروني على سبيل المثال.الفرع الخاص بإصالح تصريف الشؤون في موقع المنظمة    ٢
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  تحسين الشفافية في عملية اختيار المديرين العامين المساعدين
  

، المســاعدين العــامين المــديرين اختيــار عمليــة فـي الشــفافيةمــن المــدير العــام أن يحســن  بأن تطلـ )١٠(
بما في ذلك تحسينها من خالل اإلعالن في التوقيت المناسب عـن مناصـب المـديرين العـامين المسـاعدين 

 بكل اللغات الرسمية؛
  

  تعزيز آليات التخطيط
  

مـع رؤسـاء مكاتـب المنظمـة الُقطريـة، علـى مـدير العـام والمـديرين اإلقليميـين، بالعمـل أن تشجع ال )١١(
 على نطاق مستويات المنظمة الثالثة؛ المواءمةالتي تحسن  ١أن يعززوا تنفيذ آليات التخطيط

 
  تعزيز المواءمة

  
المـدير العـام، بالعمـل مـع المـديرين اإلقليميـين، أن يجـري تقـديرًا ويقـدم تقريـرًا بشـأن أن تطلب مـن  )١٢(

) في سياق تقديم التقارير عن إصالح المنظمـة، ٩(٦٥ج ص عمن منطوق المقرر اإلجرائي  ٤تنفيذ الفقرة 
 ؛بهدف تعزيز المواءمة بين اللجان اإلقليمية والمجلس التنفيذي، فيما يتعلق بكل فقرة فرعية

 
  تعزيز وظائف المراقبة

  
أن تــدعو اللجــان اإلقليميــة إلــى النظــر فــي اســتعراض ممارســاتها الحاليــة، بمــا فــي ذلــك ممارســات  )١٣(

؛ لجانهــا الدائمــة واللجــان المنبثقــة عنهــا، حســب االقتضــاء، بــالنظر إلــى تعزيــز وظائفهــا الخاصــة بالمراقبــة
لتبـادل حصـائل  ٢، أن يسـتحدث ويصـون منصـةينوتطلب من المدير العام، بالعمـل مـع المـديرين اإلقليميـ

االستعراضــات للمســاعدة علــى تحديــد أفضــل الممارســات فــي وظــائف المراقبــة، وأن يقــدم تقريــرًا فــي الوقــت 
 المناسب إلى المجلس التنفيذي؛

 
  تعزيز تعاون المنظمة مع البلدان

  
والُقطريــة، بمــا فــي ذلــك ين مراقبــة عمــل المكاتــب اإلقليميــة ســجــان اإلقليميــة إلــى تحلأن تــدعو ال )١٤(

مراقبتهـــا عـــن طريـــق تحديـــد أفضـــل الممارســـات ووضـــع مجموعـــة شـــروط بشـــأن تقـــديم التقـــارير عـــن إدارة 
 المكاتب اإلقليمية والُقطرية والمعلومات المالية ونتائج البرامج إلى اللجان اإلقليمية؛

 
تين عـن وجـود المنظمـة فـي تقريـر السـنأن تطلب من المدير العام والمديرين اإلقليميين أن يقدموا  )١٥(

البلدان كي تستعرضه اللجان اإلقليمية، وكوثيقـة معلومـات لجمعيـة الصـحة، عـن طريـق المجلـس التنفيـذي 
 التابعة له.واإلدارة ولجنة البرنامج والميزانية 

  
  

=     =     =  

                                                           
 على سبيل المثال. ،شبكات الفئات وسالسل النتائج   ١

 الصفحة األولى للموقع الفرعي الخاص بتصريف الشؤون، على سبيل المثال.   ٢


