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  إصالح تصريف الشؤون: متابعة
  )٢٠١٦() ٨(٦٩ج ص ع المقرر اإلجرائي

  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
، اعتمـــــــدت جمعيـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة التاســـــــعة والســـــــتون المقـــــــرر اإلجرائـــــــي ٢٠١٦فـــــــي أيـــــــار/ مـــــــايو   -١
إلى التوصيات المتفق عليها لالجتماع الحكومي الدولي المفتوح بشأن إصـالح  باالستناد )،٢٠١٦) (٨(٦٩ع  ص  ج

وفــــي هــــذا المقــــرر  )،٢٠١٦نيســــان/ أبريــــل  ٢٩و ٢٨، و٢٠١٦آذار/ مــــارس  ٩و ٨تصــــريف الشــــؤون (جنيــــف، 
 أعضاء مكتـب المجلـس التنفيـذي والمـدير العـام والمـديرين اإلقليميـين، وُدعيـت مناإلجرائي، ُطلب في جملة أمور، 

اللجــان اإلقليميــة إلــى اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات بشــأن أســاليب عمــل األجهــزة الرئاســية للمنظمــة وتحســين مواءمــة 
  وفي هذا الصدد، اُتخذت اإلجراءات التالية. تصريف الشؤون على مستويات المنظمة الثالثة.

 
األعمـــال المتوقعـــة برنـــامج تخطـــيط زمنـــي تطلعـــي سداســـي الســـنوات لبنـــود جـــدول  مســـّودة أعـــدت األمانـــة  -٢

للمجلس، بما فـي ذلـك لجانـه الدائمـة، ولجمعيـة الصـحة، وقدمتـه فـي شـكل وثيقـة معلومـات إلـى المجلـس فـي دورتـه 
 ١األربعين بعد المائة.

 
واســتعرض أعضـــاء مكتـــب المجلـــس معــايير إدراج البنـــود فـــي جـــدول األعمــال المؤقـــت للمجلـــس ووضـــعوا   -٣

 ٢المنقحة كي تنظر فيها دورة المجلس التنفيذي األربعون بعد المائة.اقتراحات بخصوص المعايير الجديدة/ 
  
ووضـــعت األمانـــة اقتراحـــات بعـــد التشـــاور مـــع الـــدول األعضـــاء ومـــع مراعـــاة المناقشـــات الســـابقة للـــدول   -٤

عـدد بنـود جـداول األعمـال المؤقتـة لألجهـزة الرئاسـية وعـدد دوراتهـا وطـول  األعضاء، لتحسين مسـتوى التناسـب بـين
 وترد هذه االقتراحات في الملحق. مدة انعقادها وتوقيتها.

 
وبـــدأت األمانـــة فـــي تحليـــل النظـــام الـــداخلي الحـــالي للمجلـــس التنفيـــذي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة والنظـــام   -٥

يد النقاط الملتبسة والثغرات المحتملة فـي إجـراءات إدراج بنـود جـدول الداخلي لجمعية الصحة العالمية من أجل تحد
وســوف  األعمــال اإلضــافية والتكميليــة والعاجلــة، مــن أجــل وضــع توصــيات بشــأن مواصــلة تحســين تلــك اإلجــراءات.

 .٢٠١٨ُتعرض هذه التوصيات على جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين من خالل المجلس في عام 
  

                                                           
 .٣معلومات/ /١٤٠م تالوثيقة    ١

  .١إضافة  ١٤٠/٤٠م ت، والوثيقة ١٤٠/٤٠م تالوثيقة    ٢



  EB140/39    ١٤٠/٣٩ت  م

2 

مواصــلة مــا يلــي: تعزيــز اســتخدام أدوات تكنولوجيــا المعلومــات القائمــة األمانــة علــى بحــث طــرق  وتعكــف  -٦
والجديـــدة وجعـــل اســـتخدامها أيســـر علـــى المســـتخدم مـــن أجـــل تحســـين الوصـــول المناســـب التوقيـــت والعـــالي المـــردود 

جلســات العلنيــة لألجهــزة ووضــع مــا يلــزم مــن ترتيبــات للوصــول إلــى بــث ال ؛الجتماعــات األجهــزة الرئاســية ولوثائقهــا
وفي هذا الصدد، وضعت المديرة العامة الترتيبات كي يظل البث متاحًا على  الرئاسية على اإلنترنت بعد اختتامها.

وفضـًال عـن ذلـك، تعكـف األمانـة علـى  يومًا بعد اجتماعات األجهزة الرئاسية. ٩٠الموقع اإللكتروني للمنظمة لمدة 
 اجتماعات األجهزة الرئاسية إلكترونيًا. وضع ُنظم إلرسال الدعوات إلى

 
العليـا أسسـت المـديرة العامـة المشـاركة المنتظمـة  المسـتوياتوالقيادة على المؤسسية وبغية تعزيز المساءلة   -٧

لفريق السياسات العالمية التابع للمنظمة والذي يتألف من المديرة العامة ونائب المديرة العامة والمـديرين اإلقليميـين. 
ألمانـة، والتـي عقـدت فـي المتوسـط أربعـة اجتماعـات رسـمية التابعـة لهذه الهيئة القيادية الرفيعة المسـتوى  قامت وقد

عمليــة اتخــاذ القــرار الجماعيــة تسترشــد بإلدارة المؤسســية التــي اثقافــة بتعزيــز ســنويًا خــالل الســنوات الســبع الماضــية، 
ز علـى نطـاق المنظمـة إلـى تحسـين التركيـز علـى المسـائل وقد أدى هذا االتسا والقوامة التنظيمية المحسَّنة. ق المعزَّ

وذلــك مــن أجــل تحســين  االســتراتيجية والبرمجيــة واإلداريــة الرئيســية ذات الصــلة بالمخــاطر التــي تواجههــا المنظمــة،
 مشـتركة، وضـمان مواءمـة ودمـجنتـائج في سـبيل تحقيـق  أنشطة المنظمة على صعيد المكاتب الرئيسية التوافق بين

ـــا فـــي الهياكـــل اإلداريـــة والتنســـيقية المناســـبة. وأصـــبحت اآلن التقـــارير  القـــرارات المتخـــذة علـــى مســـتوى اإلدارة العلي
 على الموقع اإللكتروني للمنظمة.متاحة الموجزة الخاصة باجتماعات فريق السياسات العالمية 

 
العام على الصفحات اإللكترونيـة  وجعلت األمانة وثائق تفويض السلطات ورسائل التمثيل متاحة لالطالع  -٨

 ١للمنظمة المخصصة للمديرين اإلقليميين.
 

تحســين عمليــة ترشــيح المــديرين اإلقليميــين، قــررت اللجنــة اإلقليميــة لجنــوب شــرق آســيا فــي وفيمــا يتعلــق ب  -٩
اض إقلــيم جنــوب شــرق آســيا الســتعر  فــيدول األعضــاء الــدورتهــا التاســعة والســتين إنشــاء فريــق عامــل يتــألف مــن 

التــدابير التــي اعتمــدتها المكاتــب اإلقليميــة واللجــان اإلقليميــة األخــرى لمواءمــة عمليــة ترشــيح المــدير اإلقليمــي، مثــل 
وســـوف  ٢ونمـــوذج موحـــد للســـيرة الذاتيـــة ولمنتـــدى المرشـــحين. بترشـــيحه فيمـــا يتعلـــقاعتمـــاد مدونـــة لقواعـــد الســـلوك 

 مل على اللجنة اإلقليمية في دورتها السبعين كي تنظر فيها.ُتعرض االستنتاجات التي يخلص إليها هذا الفريق العا
ترشــيح فيمــا يتعلــق بواعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة لشــرق المتوســط فــي دورتهــا الثالثــة والســتين مدونــة لقواعــد الســلوك 

 ٣المدير اإلقليمي لشرق المتوسط.
 
والمـــديرون اإلقليميــون العمـــل علـــى تنفيـــذ آليــات التخطـــيط مثـــل شـــبكات الفئـــات  ةالعامـــ ةالمـــدير  وستواصــل  -١٠

 وسلسلة النتائج، التي تحسن المواءمة على نطاق مستويات المنظمة الثالثة.
 
مــن منطــوق المقــرر  ٤تقدم األمانــة تقريــرًا بشــأن تنفيــذ الفقــرة ســ ،عــن إصــالح المنظمــة التبليــغفــي ســياق و   -١١

، التـــــي تـــــنص علـــــى آليـــــات محـــــددة لضـــــمان المواءمـــــة بـــــين اللجـــــان اإلقليميـــــة )٢٠١٢( )٩(٦٥ج ص عاإلجرائـــــي 
 والمجلس، كي تواصل األجهزة الرئاسية النظر فيه.

 

                                                           
  ).٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ١٦تم االطالع في ( ،/http://www.who.int/dg/regional_directors/enانظر     ١

 .)٢٠١٦( SEA/RC69(1)انظر المقرر اإلجرائي     ٢

 ).٢٠١٦( ٦-ق /٦٣إل  /ش مانظر القرار     ٣
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اســـتعراض ممارســـاتها الحاليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك ممارســـات لجانهـــا النظـــر فـــي وُدعيـــت اللجـــان اإلقليميـــة إلـــى   -١٢
كمـا ُدعيـت اللجـان اإلقليميـة  حيثما ينطبق ذلـك. الخاصة بالمراقبة الفرعية، من أجل تعزيز وظائفها لجانهاالدائمة و 

ونظــرت اللجنــة اإلقليميــة لغــرب المحــيط الهــادئ  مــع البلــدان. تعــاون المنظمــةإلــى تحديــد أفضــل الممارســات لتعزيــز 
جــان الدائمــة ومراقبــة عمــل المكاتــب الُقطريــة، كجــزء مــن اســتعراض لّ فــي اســتعراض ل والســتينخــالل دورتهــا الســابعة 

 فقــد ُأحيطــتفضــًال عــن ذلــك، و  ١أعمــال دورات اللجنــة اإلقليميــة لغــرب المحــيط الهــادئ. بنــود جــدولعمليــة تحديــد 
دير ، ســيقدم المــ٢٠١٧خــالل دورتهــا الثالثــة والســتين بأنــه اعتبــارًا مــن عــام  علمــاً اللجنــة اإلقليميــة لشــرق المتوســط 

النتـــائج التـــي حققتهـــا المكاتـــب اإلقليميـــة والُقطريـــة، إلـــى جانـــب  عـــناإلقليمـــي فـــي نهايـــة كـــل ثنائيـــة تقريـــرًا موحـــدًا 
 اللجنة اإلقليمية أيضًا لجنة فرعيـة أنشأتوفي الدورة نفسها،  ٢اإلقليمية. اللجنةالمعلومات المالية ذات الصلة، إلى 

واختصاصـــــتها، مــــن أجــــل تعزيــــز العمــــل واألداء والوظــــائف الخاصـــــة  ،معنيــــة بالبرنــــامجو  تابعــــة للجنــــة اإلقليميــــة
 ٣بالمراقبة.

 
إلــى المجلــس ولجنــة البرنــامج  ٢٠١٥وقــدمت األمانــة التقريــر الخــاص بحضــور المنظمــة فــي البلــدان لعــام   -١٣

الخــاص بحضــور فــي إعــداد التقريــر بالتشــاور مــع المكاتــب الُقطريــة وبــدأت األمانــة  ٤والميزانيــة واإلدارة التابعــة لــه.
 جان اإلقليمية كي تستعرضه.لّ ، الذي سُيتاح ل٢٠١٧المنظمة في البلدان لعام 

 
 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

 
 المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕالى تقديم اإلرشادات بشأن االقتراحات الواردة في الملحق.  -١٤
  
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .٣والملحق  ٢، الصفحة WPR/RC67/11انظر الوثيقة    ١

 .٤٦، الفقرة ١تنقيح  ٦٣/٨ل إ /ش مانظر الوثيقة    ٢

 .١٧، الفقرة ١تنقيح  ٦٣/٨ل إ /ش مانظر الوثيقة    ٣

 .٢/ معلومات/١٤٠م تة انظر الوثيق   ٤
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 ملحقال
  

 )٢٠١٦) (٨(٦٩ج ص عإصالح تصريف الشؤون: متابعة المقرر اإلجرائي 
  
  

  اقتراحات بشأن تحسين مستوى التناسب بين عدد بنود
  ألجهزة الرئاسيةاجتماعات ال جداول األعمال المؤقتة

 وعدد دوراتها وطول مدة انعقادها وتوقيتها
 
، وفـــي ســـياق المـــداوالت بشـــأن إصـــالح تصـــريف الشـــؤون، فـــي ٢٠١١تنظـــر الـــدول األعضـــاء منـــذ عـــام  -١

األجهـــزة الرئاســـية، وبشـــأن طـــول مـــدة انعقادهـــا وتسلســـلها الزمنـــي اجتماعـــات اقتراحـــات بشـــأن إدارة جـــداول أعمـــال 
عند تقييم االقتراحات بشأن جـدول  معينة لمعاييرراحات بتطبيق أعضاء مكتب المجلس هذه االقت وتعلقت وتوقيتها.

ول جدبنود وٕادارة  ٢والعملية المنقحة الخاصة بجداول أعمال المجلس وجمعية الصحة، ١لمجلس،لاألعمال المؤقت 
ات األجهــزة الرئاســية، تضــمنت وفيمــا يتعلــق بوضــع الجــداول الزمنيــة الجتماعــ ٣.األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة
لجنــة البرنــامج والميزانيــة  والمباعــدة بــين اجتمــاع ٤،ســنوياً  دورة أخــرى للمجلــسعقــد االقتراحــات التــي تــم النظــر فيهــا 

 ٦كانون الثاني/ يناير إلى بداية شباط/ فبراير. منوتأجيل اجتماع اللجنة ودورة المجلس  ،المجلس ةودور  ٥واإلدارة
 

مثـل دمـج الفئـات  ٧بشأن إدارة جداول األعمـال، عدة قرارات الرئاسيةت األجهزة المناقشات اتخذوبعد هذه  -٢
دة برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر  األولويــاتالخاصــة بتحديــد  يير إدراج البنــود فــي معــا ٢٠١٩-٢٠١٤فــي مســوَّ
قـررت األجهـزة الرئاسـية اإلبقـاء وفيما يتعلـق بوضـع الجـداول الزمنيـة لالجتماعـات،  ٨ول األعمال.اإلضافية في جد

 على الدورة الحالية.
  

النظــر فــي المســائل المتعلقــة  االجتمــاع الحكــومي الــدولي المفتــوح بشــأن إصــالح تصــريف الشــؤونوأعــاد  -٣
األجهزة الرئاسية، عنـد انعقـاده فـي آذار/ مـارس ونيسـان/ بإدارة جداول األعمال ووضع الجدول الزمني الجتماعات 

توصـية موجهـة إلـى جمعيـة الصـحة. ونظـرت جمعيـة الصـحة العالميـة  ١٥، واتفق على مجموعة مـن ٢٠١٦أبريل 
 ).٨(٦٩ج ص ع، واعتمدت المقرر اإلجرائي ٦٩/٥التاسعة والستون في هذه التوصيات التي وردت في الوثيقة ج

  

                                                           
، ١٣٤/٦م ت؛ والوثيقـــة ١٧-٥، الفقـــرات ١٣٣/٣م ت؛ والوثيقـــة ٢٤-٢٢ ات، الفقـــر ٣إضـــافة  ١٣٢/٥م تانظـــر الوثيقـــة    ١

 .٥و ٤، الفقرتان ١٣٦/٦م توالوثيقة  ؛٢٥-٢٠ اتالفقر 

 .٣٠-٢٨، الفقرات ١٣٤/٦م تانظر الوثيقة    ٢

 .٣٠-٢٥، الفقرات ٣إضافة  ١٣٢/٥م تانظر الوثيقة    ٣

 .)١(٦٣، الفقرة EBSS/2/2انظر الوثيقة    ٤

 .١٩و ١٨، الفقرتان ٦٥/٥والوثيقة ج ؛٩-٢، الفقرة ٣إضافة  ١٣٠/٥م تانظر الوثيقة    ٥

 .١٩، الفقرة ٦٥/٥انظر الوثيقة ج   ٦

ــــرر اإلجرائــــي ٢٠١٢) (٩(٦٥ج ص عانظــــر المقــــرر اإلجرائــــي    ٧  ٢-٦٧ج ص ع والقــــرار)؛ ٢٠١٤) (٣(١٣٤م ت)؛ والمق
)٢٠١٤(. 

(أ)، قـررت جمعيـة الصـحة أن أعضـاء مكتـب المجلـس ينبغـي لهـم اسـتخدام ٧) الفقرة ٩(٦٥ج ص عفي المقرر اإلجرائي    ٨
دة برنــامج العمــل العــام، لــدى اســتعراض البنــود وّ ولويــات فــي مســالمعــايير، بمــا فــي ذلــك المعــايير المســتخدمة فــي تحديــد األ

المقدمة إلدراجها في جدول أعمال المجلس، وبالتحديـد أوضـاع الصـحة الحاليـة واحتياجـات فـرادى البلـدان والتعليمـات الدوليـة 
 للمنظمة. ةالمتفق عليها وتوافر التدخالت المسندة بالبّينات والعالية المردود وجوانب القو 
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بعد التشاور مع الدول األعضـاء اقتراحات ) أن يضع المدير العام ٨(٦٩ج ص عجرائي وطالب المقرر اإل -٤
، لتحســـين مســـتوى ٢٠١٦ومـــع مراعـــاة المناقشـــات الســـابقة للـــدول األعضـــاء، وبحلـــول آخـــر تشـــرين األول/ أكتـــوبر 

مــدة انعقادهــا  ألجهــزة الرئاســية وعــدد دوراتهــا وطــولالجتماعــات اعــدد بنــود جــداول األعمــال المؤقتــة التناســب بــين 
وتوقيتها، بما في ذلك اآلثار المالية للخيارات المقترحة، كي تنظر فيها جمعية الصحة العالمية السبعون عن طريق 

 .دورة المجلس التنفيذي األربعين بعد المائة
  

وفــــــي هــــــذا الصــــــدد، أجــــــرت األمانــــــة مشــــــاورة إلكترونيــــــة مفتوحــــــة لجميــــــع الــــــدول األعضــــــاء فــــــي الفتــــــرة  -٥
دولة عضوًا ومجموعة إقليمية واحدة بشـأن  ٢٦، وتلقت تعليقات من ٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ٢٨ إلى ١١ من

وقد روعيت هذه التعليقـات عنـد صـياغة االقتراحـات  ١ألغراض المشاورة.قترحات المقدمة مسّودات االمجموعة من 
 الواردة في هذه الوثيقة.

  
جتماعـات ب بـين عـدد بنـود جـداول األعمـال المؤقتـة اللتحسين مستوى التناسوهناك فئتان من االقتراحات  -٦
وتعزيــز بنــود جــداول األعمــال  عــدد، وهمــا: الحــد مــن ألجهــزة الرئاســية وعــدد دوراتهــا وطــول مــدة انعقادهــا وتوقيتهــاا

؛ وتحســين فعاليـة االجتماعــات. وفيمــا يتعلـق باآلثــار الماليــة للخيـارات المقترحــة، يمكــن النظـر فيهــا علــى نحـو مــنظم
 .المرتبطة بها ة تخصيص الموارد الحالية لتغطية التكاليفإعاد

  
 النظر فيها على نحو منظمالحد من عدد بنود جداول األعمال وتعزيز     ) أ(
  
: يطرح العدد الكبير من بنود جداول األعمال المؤقتـة الجتماعـات األجهـزة الرئاسـية، العديـد مـن التحـديات -٧

؛ وأمــام األجهــزة الرئاســية فــي محاولتهــا تغطيــة جوهريــةللمشــاركة فــي مناقشــات  عنــد اســتعدادهاأمــام الوفــود  تحــديات
األولويـــات  علـــىعملهـــا  تركيـــزاأليـــام المخصصـــة وســـاعات العمـــل العاديـــة، مـــع  دالبنـــود فـــي غضـــون عـــدجميـــع 

ويطـرح مـة. الست للمنظالرسمية االستراتيجية للمنظمة؛ وأمام األمانة في تحضيرها لجميع الوثائق وٕاتاحتها باللغات 
 علـى مـدى ســتةعقـد فــي كـانون الثـاني/ ينــاير العـدد الكبيـر مـن البنــود مشـكالت محـددة أثنــاء دورات المجلـس التـي تُ 

عـدد البنـود يلزم عادة عقد جلسات مسائية كي يتمكن المجلس من اسـتكمال عملـه. فعنـدما يزيـد متوسـط  حيثأيام، 
 مسائية (الجدول).على ستة بنود، عادة ما يلزم عقد جلسات في اليوم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                           
 ).٢٠١٦كانون األول/ ديسمبر  ١٦تم االطالع في (، /http://apps.who.int/gb/consultانظر    ١
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  ٢٠١٦-٢٠٠٨دورات المجلس في كانون الثاني/ يناير،  :الجدول
  

دورة 
 السنةالمجلس

طول مدة 
االجتماع 
 باأليام

عدد الجلسات 
المسائية 
 الالزمة

عدد بنود جدول 
األعمال بما في 

ذلك البنود 
 الفرعية

متوسط عدد 
البنود في 
 اليوم

عدد صفحات 
السابقة الوثائق 

 للدورات

 ٣٤٧ ٧ ٤٠ أصفر ٦ ٢٠٠٨ ١٢٢
 ٤٤١ ٦ ٤٦ صفر ٨ ٢٠٠٩ ١٢٤
٣٩٤ ٩ ٥١ ٢ ٦ ٢٠١٠ ١٢٦ 
 ٦٠٠ ٦ ٤٩ صفر ٨ ٢٠١١ ١٢٨
٤٤٢ ٩ ٥٥ ١ ٦ ٢٠١٢ ١٣٠ 
٨٠٥ ٨ ٦٠ ٢ ٨ ٢٠١٣ ١٣٢ 
٦٥٠ ١١ ٦٨ ٣ ٦ ٢٠١٤ ١٣٤ 
 ٦٢٤ ٦ ٤٩ صفر ٨ ٢٠١٥ب١٣٦
٦٧٩ ٩ ٥٤ ٢ ٦ ٢٠١٦ ١٣٨ 

  .١٩,١٥مسائية، ولكن وجب تمديد إحدى الجلسات المعقودة بعد الظهر حتى الساعة  جلساتلم ُتعقد   أ 
)، الذي قـررت ٢٠١٤( ٢-٦٧ج ص ع، قل عدد بنود جداول األعمال نتيجة للقرار ٢٠١٥بدءًا من كانون الثاني/ يناير   ب 

  نظر فيها إال جمعية الصحة.تفيه جمعية الصحة أن التقارير المرحلية لن 
  

  لدورات المجلس ةاألعمال المؤقت جداولعدد األمثل األقصى لبنود التحديد 
  
قد يرغب المجلس في النظر في التوصية بالعدد األمثل األقصى من البنود الذي ينبغي لألمانة أن تضعه  -٨

التنفيـذي  مـن النظـام الـداخلي للمجلـس ٨للمـادة في االعتبار عند إعداد جدول األعمال المؤقت لدورة المجلـس وفقـًا 
لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة. كمـــا ينبغـــي أن يسترشـــد أعضـــاء مكتـــب المجلـــس والمـــدير العـــام أيضـــًا بهـــذا العـــدد عنـــد 

 صياغة جدول األعمال المؤقت بموجب المادة نفسها.
 
 رأى ضرورة لذلك.وال يخل العدد األمثل األقصى للبنود بحق المجلس في تجاوز هذا العدد إذا  -٩

  
عـدد أمثـل قد يرغب المجلس في مطالبة أعضاء مكتب المجلس باقتراح فتراح بالقبول، وٕاذا حظى هذا االق -١٠

نبغي مراعاته، فيما يتعلق باقتراحهم بشأن معايير إدراج البنود فـي جـدول األعمـال المؤقـت لـدورة تمن البنود  أقصى
 ١.المجلس

  
تبـدأ اعتبـارًا مـن وافق المجلس على هذا االقتراح، يمكن تنفيذه على أساس مؤقت لمـدة ثالثـة سـنوات،  وٕاذا -١١

دورة المجلس الثانية واألربعين بعد المائة. ويمكن لألمانة أن تقدم تقريرًا عن تنفيـذ هـذه الممارسـة إلـى دورة المجلـس 
 السادسة واألربعين بعد المائة.

  
  

                                                           
 .١إضافة  ١٤٠/٤٠م ت؛ والوثيقة ١٤٠/٤٠م تانظر الوثيقة    ١
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  وط على إدراج البنود في جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحةشر  فرضاالقتراحات بشأن 
  
هـــذا  يشـــملو يتـــولى المجلـــس إعـــداد جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير،  -١٢

بشأن جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة وتاريخ الدورة التاليـة للمجلـس بندًا عن جدول أعمال المجلس  الجدول
فـي  البنـودشـروط علـى إدراج  أي من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، ال تُفـرض ٥فقًا للمادة وو  ١ومكانها.

الدول األعضاء والـدول األعضـاء المنتسـبة وأي منظمـة فـي عندما تقترحها جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة 
بخالف األمم المتحدة نفسها، دخلت معها المنظمة في عالقـة فعليـة. ونتيجـة لـذلك، فـإن أي  منظومة األمم المتحدة

جمعيـة الصــحة ُيـدرج تلقائيـًا، بغــض النظـر عـن مــدى المؤقـت ل جــدول األعمـالبنـد تقتـرح هـذه األطــراف إدراجـه فـي 
 مبدأ.من حيث التطبيقها تعلقه بعمل المنظمة أو مالئمة توقيته أو أي معايير أخرى يمكن 

  
بحث المجلس سلفًا للبنود،  ق عندقنظرًا للفوائد التي تتحومن أجل تعزيز جداول األعمال السهلة اإلدارة، و  -١٣

قــد يرغــب المجلــس فــي النظــر فــي توصــية جمعيــة الصــحة بفــرض شــروط علــى إدراج الكيانــات الســابق ذكرهــا بنــود 
تراط أن يكـون اقتـراح اإلدراج المباشـر للبنـود جديدة في جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة. وقد يشـمل ذلـك اشـ

فــي جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة مصــحوبًا بمــذكرة إيضــاحية، علــى نحــو مماثــل لإلجــراء المســتخدم فــي 
تلقـي المجلـس  عمليـةجدول األعمال المؤقت للمجلس. وقد يرغب المجلس أيضًا في إصدار توصـيات بشـأن إعداد 

مــن ِقبــل  ة الصــحةيــجــدول األعمــال المؤقــت لجمع الموافقــة علــىذه المــذكرة فــي عمليــة للمــذكرة اإليضــاحية ودور هــ
 .المجلس

  
 تحسين فعالية األجهزة الرئاسية  (ب)

  
 تعظيم الفوائد الناجمة عن المناقشة في لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة

  
 ُتعقـدالتـي  قبـل دورة المجلـساألول عقـد اجتماعهـا زانية واإلدارة مرتين سـنويًا، وتتجتمع لجنة البرنامج والمي -١٤

قبل جمعية الصحة مباشرة. وتشمل اختصاصـات في أيار/ مايو  الثانيفي كانون الثاني/ يناير مباشرة، واجتماعها 
نيابـة عـن المجلـس وتقـوم بعـض البنـود الخاصـة بـالمجلس وتقـديم اإلرشـادات والتوصـيات بشـأنها،  اسـتعراضاللجنة 

حـــال إلـــى جمعيـــة الصـــحة مباشـــرة وٕاســـداء المشـــورة بشـــأنها أو التعليـــق عليهـــا أو تقـــديم تُ ببحـــث كـــل المســـائل التـــي 
وفي هذا الصدد، تناقش اللجنة وتقدم تقارير عن البنود التـي ينظـر فيهـا بعـد ذلـك المجلـس  ٢.توصيات بخصوصها

 مايو. في كانون الثاني/ يناير وجمعية الصحة في أيار/
  

ومـن أجــل تعظـيم الفوائــد الناجمـة عــن المناقشـة فــي اللجنــة، يوصـى بمناقشــة تقريـر اللجنــة مـع بنــود جــدول  -١٥
 إلـىقريـر اللجنـة البنـد الخـاص بت. وفيما يتعلق بجدول أعمال المجلس، سيعني ذلـك نقـل بتقريرهااألعمال المشمولة 

. وفضًال عـن ذلـك، فـإن البنـود المشـمولة بتقريـر اللجنـة يةالشؤون التنظيمية واإلدار الذي يتناول فرع جدول األعمال 
 يتضــمن البنــد وٕاذا كــانيمكــن عندئــذ أن تُنــاقش فــي مجموعــة واحــدة أو أكثــر بــدًال مــن تنــاول كــل منهــا علــى حــدة. 

المزيـد مـن فقـد تلـزم إتاحـة إلـى اللجنـة كـي تنظـر فيـه،  تحديـداً البنـد قـد ُأحيـل  كـان، أو اً إجرائيـ أً مشروع قرار أو مقرر 
 الوقت لمناقشته وتناوله بمفرده.

  

                                                           
 .٤(و)؛ والنظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية، المادة ٢٨انظر دستور منظمة الصحة العالمية، المادة    ١

 ).٢٠١٢( ٢ق١٣١م ت انظر القرار   ٢
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فـي مجموعـة واحـدة أو  قبلوأثناء انعقاد جمعية الصحة، يمكن أيضًا تناول البنود التي ناقشتها اللجنة من  -١٦
 رئيس اللجنة. يقدمهأكثر، وأن يسبق ذلك تقرير شفهي 

  
  إدارة بيانات الوفودتحسين 

  
ُفرضــت حــدود زمنيــة علــى البيانــات التــي تــدلي بهــا الوفــود. وفــي  مــن أجــل تحســين عمــل األجهــزة الرئاســية -١٧

المجلـــس واللجنتـــين الرئيســـيتين لجمعيـــة الصـــحة يتـــاح حاليـــًا ثـــالث دقـــائق لبيانـــات الوفـــود وخمـــس دقـــائق للبيانـــات 
 اإلقليمية. وُيستخدم نظام "إشارات المرور" إلنفاذ هذه الحدود الزمنية.

  
انعقــاد جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين، ُدعيــت الــدول األعضــاء إلــى النظــر فــي تقليــل مــدة  وأثنــاء -١٨

ات، مع إتاحة الفرصة في الوقت ذاته أمام الوفـود لنشـر البيانـات الكاملـة علـى االجتماع فيالبيانات التي ُيدلى بها 
للــدول األعضــاء التــي ترغــب فــي تقــديم وتقتــرح األمانــة مواصــلة تطــوير صــفحة مخصصــة يمكــن  ١شــبكة اإلنترنــت.

بياناتها الكاملة مدرجة في بند جدول األعمال ذي الصلة باللغة التي بيانات مختصرة أثناء االجتماع أن تنشر فيها 
المعنـــي. ولـــن يطـــرأ أي تغييـــر علـــى الســـجالت المـــوجزة، التـــي  الرئاســـيُيقـــدم بهـــا البيـــان، طـــوال مـــدة دورة الجهـــاز 

 .بيانات التي أدلت بها الوفود بالفعلستستمر في تجسيد ال
  

بعنايـة أنـه ينبغـي تشـجيع الـرئيس علـى اسـتخدام سـلطته التقديريـة فـي إدارة الوقـت اقتُـرح وفضًال عن ذلـك،  -١٩
أثناء الجلسات. وقد يتطلب ذلك أحيانًا دعوة الوفود واألمانة والمراقبين والمنظمات الحكومية الدوليـة والكيانـات ذات 

المناقشــات التــي ال تتطلــب  فــي، والســيما ل مــدة بياناتهــا إلــى دقيقتــين مــثالً الرســمية مــع المنظمــة، إلــى تقليــالعالقــات 
 اتخاذ إجراءات ملموسة من ِقبل الجهاز الرئاسي.

  
أنه عند افتتاح المناقشة حول بند ما، ينبغـي إعطـاء الكلمـة أوًال للوفـود التـي تـدلي  اقترحوفضًال عن ذلك،  -٢٠

عـن أقاليمهـا، ومنحهـا خمـس دقـائق. وٕاذا مـا رغبـت وفـود أخـرى مـن اإلقلـيم نفسـه فـي اإلدالء ببيانـات ببيانات نيابة 
فــي وقــت الحــق، ينبغــي عندئــذ منحهــا دقيقتــين لــإلدالء بهــذه البيانــات. وفــي حــال اختيــار اإلقلــيم عــدم اإلدالء ببيــان 

ــي النحــو المعتــاد. وعنــد الــرد علــى أســئلة الوفــود  علــى م ثالثــة دقــائق لــإلدالء ببياناتهــاإقليمــي، ُتمــنح وفــود هــذا اإلقل
 .المفروضة ، باستثناء المدير العام، إلى احترام الحدود الزمنيةأيضاً  وتعليقاتها، ُتدعى األمانة

  
تاح للبعثات تُ التي  – باألجهزة الرئاسية المرجعية المتعلقةفإن األمانة تقترح إضافة فرع إلى األدلة ، وأخيراً  -٢١

أثنــاء اجتماعــات األجهــزة الرئاســية، مــا ســيحث الــدول  التــي ُيــدلى بهــاالبيانــات  يتنــاول -الدائمــة وأعضــاء المجلــس 
الجهـاز  الـذي يطلبـه، وتركيـز البيانـات علـى اإلجـراء المحـدد أدنى قـدراألعضاء على الحد من عبارات التهنئة إلى 

 منفذة في البلدان على الصفحة اإللكترونية المخصصة لذلك.األنشطة ال بشأنالرئاسي، ونشر أي تعليقات 
  

  التشجيع على التبادل المبكر لآلراء حول بنود جداول األعمال
  
تاحـة طـرح إليمكن توفير المزيد من الوقت عـن طريـق التبـادل المبكـر لـآلراء حـول بنـود جـداول األعمـال،  -٢٢
المبكـر يهـا الجهـاز الرئاسـي. ويمكـن تعزيـز هـذا التبـادل مخـاوف ومعالجتهـا قبـل أن ينظـر فالسئلة واإلعراب عن األ
تسليم الوثائق في الوقت المالئم، لضمان إتاحـة الوقـت الكـافي أمـام الوفـود السـتعراض الوثـائق ومناقشـتها. وفضـًال ب

                                                           
 ).٢٠١٦ ديسمبركانون األول/  ١٦تم االطالع في (، /http://apps.who.int/gb/Statements/WHA68انظر    ١
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تهــا علــى الصــفحة اإللكترونيــة المخصصــة لــذلك قبــل اتحميــل بيانعــن ذلــك، ُيقتــرح أن تُــدعى الــدول األعضــاء إلــى 
 اجتماعات األجهزة الرئاسية.

  
الجلسات اإلعالمية للجلسات التي تسبق اجتماعات األجهزة الرئاسية، فإن األمانة تقترح في سياق ، وأخيراً  -٢٣

الضــوء علــى اإلجــراءات المحــددة التــي يطلبهــا  طلّ وأن ُيســلمحــة عامــة عــن بنــود جــداول األعمــال المؤقتــة،  أن تقــدم
 الدول األعضاء على إجراء المناقشات على نحو يتسم بمزيد من التركيز.الجهاز الرئاسي، حيث سيشجع ذلك 

  
  

=     =     =  


