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 إصالح تصريف الشؤون: متابعة 
 (201٦) (8)٦٩ع ص جالمقرر اإلجرائي 

 
 

 المديرة العامةتقرير من 
 
 
 المجلب  مكتبب هيئة من تطلب أن( "201٦( )8)٦٩ع ص جقررت جمعية الصحة في المقرر اإلجرائي  -1

 البنبلخ فبي النظبر علب  حةليبة   المطبقبة المعبةيير تسبتعر أن  1األعضبة،  البخل  مبخالتت مراعبة  مب  التنفيبي، 
 كبي المنقحبة /الجخيبخ  لمعبةييرا بالصبلص حبةترااقت تضب  لأن 2للمجلب   المؤقبت األعمبة  جبخل  فبي جهبةراإلخ

 ".المةئة بعخ األربعلن التنفيي، المجل  خلر  فيهة تنظر
 
 المؤقبببت األعمبببة  جبببخل لاستعرضبببلا معبببةيير بخراج بنبببلخ بضبببةفية فبببي لاجتمببب  أعضبببة، مكتبببب المجلببب   -2

( ٩)٦5ج ص ع( لالمقببرر اإلجرائببي 2007) 1ق121م تللمجلبب  التببي لافقببت عليهببة األجهببة  الرئةسببية فببي القببرار 
 مخالتت الخل  األعضة، طيلة عملية بصتح تصريف الشؤلن.(  م  مراعة  2012)
 
علبب  هببيا ارسببتعرا  لضبب  أعضببة، مكتببب المجلبب  مجملعببة منقحببة مببن المعببةيير تضببم المسببة  لبنببة،   -3

لعبتل  علب   3معةيير رئيسية لقةئمة بةلعلام  المتعلقة بهة كي ينظر فيهة المجل  فبي خلرتبا األربعبين بعبخ المةئبة.
تببخعم أعضببة، المكتببب فببي بعببخاخ أخا  ملضببلعية لشببفةفة لتحخيببخ أللليببةت ارقتراحببةت مكتببب اليلبب   اقتببرح أعضببة، 

أن تال  بتقخير أعضة، المكتب في قبل  ارقتراحةت لالتلصية بإرجبة، ارقتراحبةت المقخمبة أل خلن  تطبيق المعةيير
 4استبعةخهة.

 
تلافبق فبي اارا،  ببرةالتبي  5اقتراحبةت أعضبة، المكتببلنظر المجل  في خلرتبا األربعبين بعبخ المةئبة فبي  -4

لم  يلب   شبخخت عبخ  لفبلخ علب  ضبرلر  بخالبة  بعب  التعبخيتت. النةتجة عن يل . بشأن خعمهة في المنةقشةت 
 .تل  العملية هيا التقريراقتراح أعضة، المكتب ليلالص لأخرجت األمةنة تعليقةت الخل  األعضة، في 
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 (.2007) 1ق121م ت( لالقرار 2012( )٩)٦5ج ص عانظر المقرر اإلجرائي    2
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 .1بضةفة  140/40م تانظر اللثيقة    4
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يا .المقترحببةالمعببةيير لقةئمببة العلامبب  الببلارخ فببي هببيا التقريببر  1يتضببمن الملحببق ل  -5 لافببق المجلبب  علبب   لا 
لالمقببرر  1ق121م تالقببرار هة األجهببة  الرئةسببية فببي حببخختالتببي فسببلف تحبب  محبب  المعببةيير   اعتمببةخ هببيم المعببةيير

 .(٩)٦5ص ع جاإلجرائي 
 
لتتببيا األخا  ملاةنببة نسببببية لمالتلببف المعبببةيير لالعلامبب  التبببي . 2فببي الملحبببق  تحخيببخ األللليبببةتأخا  لتببرخ  -٦

سيسببتالخمهة أعضببة، مكتببب المجلبب  للنظببر فببي مببخت بخراج بنببخ مقتببرح فببي جببخل  األعمببة  المؤقببت لببخلر  المجلبب  
عملية منا بملجبهة أعضة، مكتبب المجلب  خرجبة لكب  معيبةر مبن المعبةيير  عبر ةالملاةن طرقالتةلية. لقخ ُحّخخت 

البخرجةت في عن ضرب الخرجة الممنلحة لك  معيةر لأاليرا   نتجت خرجة الملاةنة  عنخ ارقتضة،. كةمنةاللللعلام  
 .ةلمعيةرالمتعلقة بالممنلحة للعلام  

 
أعضبببة، مكتبببب المجلببب  خرجبببةت لكببب  ارقتراحبببةت المقخمبببة تمشبببية  مببب  طبببرق الملاةنبببة المحبببخخ   لسبببيمنا -7

قترح تقخيم هبيم البخرجةت لتجميب  متلسبط البخرجةت الممنلحبة لكب  اقتبراح عبن طريبق يُ لمالتلف المعةيير لالعلام . ل 
لالمبخير العبةم ليع بخ التلبا  عخ ببين أعضبة، مكتبب المجلب نظةم شبكي تعخم األمةنة. لفي المؤتمر الي، ُيعقخ عن بُ 

ألعضة، المكتب ملاةنة ملضلعية لكب  اقتبراح مبن ارقتراحبةت قيبخ بةلتةلي جخل  األعمة  المؤقت للمجل   ستُتةح 
علبب   لللخرلببةالنظبر ليمكببن أن ُتسببتالخم هبيم الملاةنببة لتحخيببخ ارقتراحببةت التبي تلجببخ مبببررات ألن يتنةللهبة المجلبب  

 .أيضة   ألللية النظر في ك  منهة
 
 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 
 
 المجل  مخعل بل  النظر في اعتمةخ مشرلع المقرر اإلجرائي التةلي: -8
 

المجلببب  التنفيببببي،  بعببببخ النظبببر فببببي التقريببببر عبببن بصببببتح تصببببريف الشبببؤلن: متةبعببببة المقببببرر اإلجرائببببي  
 :(  قرر مة يلي201٦( )8)٦٩ع ص ج
 

مجملعببة المعببةيير لالعلامبب  إلخراج بنببلخ بضببةفية فببي جببخل  األعمببة  المؤقببت للمجلبب  أن يعتمببخ  (1)
إلخراج بنببببلخ بضببببةفية فببببي جببببخل  األعمببببة  المؤقببببت للمجلبببب   لأخا  تحخيببببخ أللليببببةت ارقتراحببببةتالتنفيببببي، 

لأن تحب  هبيم المعبةيير ؛ 141/5م تالبلارخين فبي اللثيقبة  2ل 1التنفيي، عل  النحل المببين فبي الملحقبين 
 ؛(2012( )٩)٦5ص ع جلالمقرر اإلجرائي ( 2007) 1ق121م تفي القرار  المحخخ مح  المعةيير 

 
تطبيبق المعبةيير المنقحبة لأخا  تحخيبخ األللليبةت بلب  تقبخيم تقريبر عبن أن يطلب من المخير العبةم  (2)

ارسببببتعرا  لاحتمببببة  ملاصببببلة المجلببب  التنفيببببي، فببببي خلرتببببا السةخسبببة لاألربعببببين بعببببخ المةئببببة أل بببرا  
 .عنخ ارقتضة،  التحسين
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 1الملحق 
 

 جدول األعمال المعايير والعوامل المقترحة إلدراج بنود في
 للمجلس التنفيذي المؤقت

 
 

 مسألة صحية عمومية عالمية يتناول االقتراح  المعيار ألف
 

 العوامل التي توضع في االعتبار في إطار هذا المعيار تشمل ما يلي:
 

اللض  الصبحي البراهن بمبة فبي يلب  الت يبرات الطةرئبة علب  ارتجةهبةت الخيم رافيبة لاللبةئيبة   1-العةم  ألف
 بن لجخت ت يرات.

 
 العةلمي/ اإلقليمي لالقطر،.العب، الصحي العملمي للمسألة عل  المستلت  2-العةم  ألف

 
 ارقتراح لمسألة صحية عةجلة أل مستجخ  أل مهملة. تنةل مخت  3-العةم  ألف

 
 مخت اعتبةر المسألة تهخيخا  للصحة العملمية العةلمية. 4-العةم  ألف

 
 جديدًا يندرج ضمن نطاق منظمة الصحة العالميةموضوعًا تناول االقتراح ي المعيار باء

 
 العوامل التي توضع في االعتبار في إطار هذا المعيار تشمل ما يلي:

 
 لرية المنظمة لقخراتهة.نطةق ينخرج ضمن  الملضلع الجخيخ المقترح 1-العةم  بة،

 
 ارقتراح. تنةل المية  النسبية التي تتمت  بهة المنظمة في  2-العةم  بة،

 
فببي قببط لصببحة العملميببة للببم ُينببةق  فببي مجببة  املضببلعة  جخيببخا  ُيعتبببر مهمببة   يقببخمارقتببراح  3-العةم  بة،

 المنظمة.
 

أربب  ظمبة فبي آالبر نبةق  فبي المنتبخيةت العةلميبة للمنمسبألة لبم تُ للنقة  مجخخا  ارقتراح يطرح  4-العةم  بة،
 سنلات.

 
الصححة أو إعالنحات أو  فيأو تؤثر  شملدوليًا ت عليها للنقاش صكوكًا متفقاً  طرحاالقتراح ي المعيار جيم

 للمنظمةاتفاقات أو قرارات أو مقررات إجرائية اعُتمدت في منتديات دولية أخرى 
 

 العوامل التي توضع في االعتبار في إطار هذا المعيار تشمل ما يلي:
 

 لصحة العملمية.بةب منةقشة الملضلع في مجة  االقيمة المضةفة التي ستحخثهة بعةخ  فتا  1-العةم  جيم
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 العم  الجمةعي من الت  المنظمة من أج  تنفيي أ، التةامةت. الحةجة بل  2-العةم  جيم
 

 األمةنبةالبخل  األعضبة، بلب  الحصبل  علب  البخعم التقنبي القطبر، مبن أن تسبع  بلب   الحةجة 3-العةم  جيم
 تنفيي أ، التةامةت.ل

 
مقبببررات بجرائيبببة أالبببرت اتالببيتهة األجهبببة  الرئةسبببية ليمكبببن أن تفبببي بةلحةجبببة  أل لجببلخ قبببرارات 4-العةم  جيم

 أعتم. 3-لجيم 2-في بطةر العةملين جيم ستشفةالم
 

 الموضوع المقترح تناولنات وعالية المردود لوجود تدخالت مسندة بالبي   المعيار دال
 

 توضع في االعتبار في إطار هذا المعيار تشمل ما يلي:العوامل التي 
 

 .الجهة المقترحةمتةنة البّينةت المقخمة من  1-العةم  خا 
 

 مرخلخية ارقتراح. 2-العةم  خا 
 

 الملضلع. لتنةل م لالتكنلللجية اربتكةرية ل رف لالعلةبمكةنية استالخام المع 3-العةم  خا 
 

 .في المنظمة ملارخ البشرية لالمةليةال عل األثر المحتم   4-العةم  خا 
 

 الطابع العاجل لالقتراح المعيار هاء
 

 العوامل التي توضع في االعتبار في إطار هذا المعيار تشمل ما يلي:
 

المسبألة الصبحية العملميبة المطرلحبة يات  تنبةل مبن أجب  مخت لبةلم اتالبةي بجبرا،ات عةجلبة  1-العةم  هة،
 األثر العةلمي المحتم .

 
 تل  المسألة الصحية العملمية. تنةل لألثر السلبي للتأالر في  ةسمةاألهمية الح 2-العةم  هة،

 
ة بي يببلل  ارعتبببةر لتسببييرهة بخارتهببفعةليببة ل خلر  المجلبب  عمبب  عببب،  علبب أثببر بخراج البنببخ  3-العةم  هة،

 .2-لهة، 1-اللاجب للعةملين هة،
 

 .الخلرات القةخمةفي جخال  أعمة   البنخ اقتراح بخراجبمكةنية برجة،  4-العةم  هة،
 

فحي برنحاما العمحل العححام  المبينحةأولويحات المنظمححة باالقتراححات إلدراج بنحود إضحافية  صحالت المعيار واو
 للمنظمة.

 
عناصحححر أهحححداف التنميحححة المسحححتدامة المرتبطحححة بت إلدراج بنحححود إضحححافية االقتراححححا صحححالت المعيار زاي

 بالصحة.
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 2الملحق 
 

 أداة تحديد أولويات االقتراحات الخاصة بإدراج بنود إضافية
 في جدول األعمال المؤقت للمجلس التنفيذي

 
 

الدرجة التي يمنحها 
 أعضاء مكتب المجلس

 المعيار ألف الموازنة النسبية
 االقتراح يتناول مسألة صحية عمومية عالمية

 
 9 حت 

 1-العةم  ألف
اللضببب  الصبببحي البببراهن بمبببة فبببي يلببب  الت يبببرات الطةرئبببة علببب  ارتجةهبببةت 

 الخيم رافية لاللبةئية  بن لجخت ت يرات.
 

 11حت  
 2العةم  ألف 

العببببببب، الصببببببحي العمببببببلمي للمسببببببألة علبببببب  المسببببببتلت العببببببةلمي/ اإلقليمببببببي 
 لالقطر،.

 3العةم  ألف  10 حت  
 ارقتراح لمسألة صحية عةجلة أل مستجخ  أل مهملة. تنةل مخت 

 4العةم  ألف  15 حت  
 مخت اعتبةر المسألة تهخيخا  للصحة العملمية العةلمية.

 
يمنحها  الدرجة التي

 أعضاء مكتب المجلس
 المعيار باء الموازنة النسبية

 االقتراح يتناول موضوعًا جديدًا يندرج ضمن نطاق منظمة الصحة العالمية
 1-العةم  بة، 10حت   

 الملضلع الجخيخ المقترح ينخرج ضمن نطةق لرية المنظمة لقخراتهة.
 2-العةم  بة، 8 حت  

 المية  النسبية التي تتمت  بهة المنظمة في تنةل  ارقتراح.
 

 10 حت 
 3-العةم  بة،

ارقتبراح يقبخم ملضببلعة  جخيبخا  ُيعتببر مهمببة  فبي مجبة  الصببحة العملميبة للببم 
 ُينةق  قط في المنظمة.

 
 3 حت 

 4-العةم  بة،
يطببببرح مجببببخخا  للنقببببة  مسببببألة لببببم تُنببببةق  فببببي المنتببببخيةت العةلميببببة  ارقتببببراح

 للمنظمة في آالر أرب  سنلات.
 

الدرجة التي يمنحها 
 أعضاء مكتب المجلس

 المعيار جيم الموازنة النسبية
االقتراح يطرح للنقاش صكوكًا متفقًا عليها دوليًا تشمل أو تؤثر في 

أو مقررات إجرائية اعُتمدت في الصحة أو إعالنات أو اتفاقات أو قرارات 
 منتديات دولية أخرى للمنظمة

 
 5 حت 

 1-العةم  جيم
القيمببة المضببةفة التببي سببتحخثهة بعببةخ  فببتا بببةب منةقشببة الملضببلع فببي مجببة  

 الصحة العملمية.
 2-العةم  جيم 4 حت  

 الحةجة بل  العم  الجمةعي من الت  المنظمة من أج  تنفيي أ، التةامةت.
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 2 حت 

 3-العةم  جيم
الحةجبببة بلببب  أن تسبببع  البببخل  األعضبببة، بلببب  الحصبببل  علببب  البببخعم التقنبببي 

 القطر، من األمةنة لتنفيي أ، التةامةت.
 

 3 حت 
 4-العةم  جيم

قببرارات أل مقببررات بجرائيببة أالببرت اتالببيتهة األجهببة  الرئةسببية ليمكببن أن  لجببلخ
 أعتم. 3-لجيم 2-تفي بةلحةجة المستشفة في بطةر العةملين جيم

 
الدرجة التي يمنحها 
 أعضاء مكتب المجلس

 المعيار دال الموازنة النسبية
 وجود تدخالت مسندة بالبي نات وعالية المردود لتناول الموضوع المقترح

 1-العةم  خا  8 حت  
 متةنة البّينةت المقخمة من الجهة المقترحة.

 2-العةم  خا  6 حت  
 مرخلخية ارقتراح.

 3-العةم  خا  3 حت  
 بمكةنية استالخام المعةرف لالعللم لالتكنلللجية اربتكةرية لتنةل  الملضلع.

 4-العةم  خا  3 حت  
 لالمةلية في المنظمة.األثر المحتم  عل  الملارخ البشرية 

 
الدرجة التي يمنحها 
 أعضاء مكتب المجلس

 المعيار هاء الموازنة النسبية
 الطابع العاجل لالقتراح

 
 19 حت 

 1-العةم  هة،
مخت لةلم اتالةي بجرا،ات عةجلة من أج  تنبةل  المسبألة الصبحية العملميبة 

 المطرلحة يات األثر العةلمي المحتم .
 

 15 حت 
 2-العةم  هة،

األهميبببة الحةسبببمة لألثبببر السبببلبي للتبببأالر فبببي تنبببةل  تلببب  المسبببألة الصبببحية 
 العملمية.

 
 11 حت 

 3-العةم  هة،
أثبر بخراج البنببخ علبب  عببب، عمب  خلر  المجلبب  لفعةليببة بخارتهببة لتسببييرهة بي 

 .2-لهة، 1-يلل  ارعتبةر اللاجب للعةملين هة،
 4-العةم  هة، 5 حت  

 بخراج البنخ في جخال  أعمة  الخلرات القةخمة.بمكةنية برجة، اقتراح 
 

الدرجة التي يمنحها 
 أعضاء مكتب المجلس

 المعيار واو الموازنة النسبية

صببببتت ارقتراحببببةت إلخراج بنببببلخ بضببببةفية بأللليببببةت المنظمببببة المبينببببة فببببي  20 حت  
 برنةمج العم  العةم للمنظمة.

 
الدرجة التي يمنحها 
 أعضاء مكتب المجلس

 المعيار زاي الموازنة النسبية

ت إلخراج بنبلخ بضببةفية بعنةصبر أهبخاف التنميبة المسببتخامة صبتت ارقتراحبة 20 حت  
 المرتبطة بةلصحة.
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