
  ١إضافة  ١٣٦/١تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥كانون الثاني/ يناير  ١٩  بعد المائة والثالثون السادسة الدورة 
     EB136/1 Add.1  ٢٠١٥ شباط/ فبراير ٣ – كانون الثاني/ يناير ٢٦ ،جنيف

  
  
 

  إدراج بند تكميلياقتراح بخصوص 
  في جدول األعمال

  
  
  
من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي تتشرف المديرة العامة بأن تحيل االقتراح الوارد أدناه  ١٠طبقًا للمادة   -١

  والثالثين بعد المائة. السادسة بخصوص إدراج بند تكميلي في جدول األعمال المؤقت لدورة المجلس التنفيذي 
  
لـدى مكتـب األمـم يطاليـا إلمـن البعثـة الدائمـة  ٢٠١٥كـانون الثـاني/ ينـاير  ١٤ وقد ورد هـذا االقتـراح فـي   -٢

المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيـف، بخصـوص إدراج بنـد إضـافي فـي جـدول األعمـال المؤقـت للمجلـس 
  . "ريف شؤونهاالمبادئ التوجيهية للمنظمة وتص إعداد التنفيذي يحمل العنوان التالي: "

  
  وهذا االقتراح مقدم إلى المجلس كي ينظر فيه (انظر الملحق).  -٣
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  الملحق
  

  يةللمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمبعد المائة السادسة والثالثون الدورة 
  

أحكـام دورة المجلـس التنفيـذي السادسـة والثالثـين بعـد المائـة، بموجـب  جدول أعمـالفي إدراج بند جديد بشأن طلب 
  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذيطابع) ال ةعاجلبشأن البنود ال( ١٠ المادة

  
  "شؤونها وتصريف لمنظمةلالمبادئ التوجيهية  إعداد"
  

  معلومات أساسية: وثيقة  
  
المبــــــــــــــــــــــــــــادئ التوجيهيــــــــــــــــــــــــــــة  إعــــــــــــــــــــــــــــدادالخــــــــــــــــــــــــــــاص ب منظمــــــــــــــــــــــــــــةالكتيــــــــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــــــــع ال يتو   •

)www.who/int/kms/guidelinesreviewcommittee/en/(  بشـأن أي التـزام قطع الُمستعمل حاليًا و
المعنيــة فــي دارة اإللتقــدير مــر متــروك األهــذا ف أصــحاب المصــلحة اآلخــرين،إشــراك الــدول األعضــاء و 

  ).إلزاميًا أيضاً  المشاورات العامة ليسإجراء (المنظمة 
  
خاصـة و  ،هااتوأوراق سياسـ لمنظمـةلالمبـادئ التوجيهيـة  إعدادواإلجراءات المتعلقة بيعود تاريخ اللوائح   •

عليـه  مـن الـزمن، عقـودإلـى  وأحيانـاً ، إلى عدة سنوات مضت، لوائح أفرقة ولجان الخبراء االستشاريين
 اتتزامـــمختلـــف اللكـــي تراعـــي اســـتعراض اللـــوائح واإلجـــراءات وتحـــديثها فإننـــا نـــؤمن بمـــا يلـــي: ينبغـــي 

مـن خـالل وذلـك لزيـادة موثوقيتهـا الـدول األعضـاء، ، والسـيما على الصعيد الدولي أصحاب المصلحة
  .في الوقت نفسه هايتاستقاللوصون  ،تهاوشفافيالمنظمة ساءلة رفع مستوى م

  
الــذي عقدتــه منظمــة اســتنتاجات المــؤتمر الــدولي الثــاني المعنــي بالتغذيــة  أن تنفــذطلب مــن األمانــة ســيُ   •

لى التقريـر المقـدم وإ الختامية المؤتمر ستناد إلى وثائق وذلك باال، رومااألغذية والزراعة والمنظمة في 
أوراق  تحــديثو  ةالتحضــيريعمــال قــدر كبيــر مــن األســتنطوي تلــك المهمــة علــى إنجــاز . و األمانــةمــن 

  .جديدةتوجيهية ومبادئ سياسات أوراق  ٕاعدادو أو استعراضها المبادئ التوجيهية و السياسات 
  
مــا علــى آثــاره و وتنفيــذ اســتنتاجاته  ر الــدولي الثــاني المعنــي بالتغذيــةمتابعــة المــؤتم أهميــةبــالنظر إلــى   •

 أوراق إعـــدادعمليـــة فـــإن مـــن الضـــروري للغايـــة اســـتعراض ، مـــن سياســـات الـــدول األعضـــاء تنتهجـــه
علــــى مــــن أجــــل االتفــــاق وذلــــك ، وخاصــــة المبــــادئ التوجيهيــــة، سياســــات المنظمــــة وتحــــديثها وٕاقرارهــــا

 علـى نحـو واف العمليـةتلـك مشاركة الـدول األعضـاء فـي ينبغي أن تتضمن إجراءات عامة ومشتركة 
  .منها لتحققرصينة يمكن اعلمية ببّينات المبادئ التوجيهية إسناد ه ذاتفي الوقت وتكفل 

  
فـي المسـألة تها ناقشات الدول األعضـاء بشـأن تـوخى مشـاركاإلبالغ بمهو إدراج هذا البند الهدف من   •

  .اتواتخاذ القرار إعداد المبادئ التوجيهية عملية جنبًا إلى جنب مع  ،على نحو مناسب
  
 الثــاني المعنــي بالتغذيــة لمــؤتمر الــدوليلالوثــائق الختاميــة  ضــرورة تنفيــذالعاجــل ب ســألةيــرتبط طــابع الم  •

أقل من ، أي قبل ٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٣٠الذي لم يتم إال يوم  ١٣٦/٨م توبإصدار الوثيقة 
 على الدول األعضاءجدول األعمال عقب تعميم المجلس التنفيذي و على موعد بدء انعقاد شهر واحد 

  .بالفعل
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بهدف التوصل إلى اسـتنتاجات مشـتركة فـي وقـت مناسـب  نقاش بين الدول األعضاءلذا ينبغي إجراء   •
 لمنظمـةل المبـادئ التوجيهيـةة ووافيـة مـن إجـراءات إعـداد فعالـنسـخة محدثـة و لحصـول علـى ا لمن أج

  .تصريف شؤونهإاجراءات وأوراق سياساتها و 
  
 ينبغـيأنـه ، علـى تحضـيرية األمانـة أعمـاالً ستدعي أن تنجـز أهمية مناقشة هذا البند تأن  من الواضح  •

دسـة والثالثـين بعـد المائـة ادورة المجلـس التنفيـذي الس ية فـياستطالعمناقشة أن تعقد لدول األعضاء ل
انعقــاد جمعيــة الصــحة العالميــة فــي عقــب  اســتكماًال وتعمقــًا فــي المجلــس التنفيــذيأكثــر  اً تقييمــتجــري و 

 األمانة.ها تعدّ على أساس وثيقة وذلك ، ٢٠١٥مايو أيار/ 
  
  

   =     =  =  


