
  ١٣٢/٥م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٣ يناير/ كانون الثاني ٨  بعد المائة ية والثالثونثانالالدورة 
    من جدول األعمال المؤقت ٥البند 

  
  
  

  إصالح منظمة الصحة العالمية 
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

بشـــــأن ة المقدمـــــمـــــع المقترحـــــات  وتمشـــــياً  )١٠(١٣١م ت) و٩(٦٥ج ص عاســـــتجابة للمقـــــررين اإلجـــــرائيين   -١
منظمـة الصـحة العالميـة بإصـالح ة علقـأعـدت األمانـة سلسـلة مـن التقـارير المت، ٦٥/٥ج الـواردة فـي الوثيقـةاإلبالغ 

، ضـمن مـا يبينـانبّين بإيجاز المقـرران اإلجرائيـان، يء. و الدول األعضا طلبتهاوعات التي الموضتتناول  (المنظمة)
المجلــس كــل مــن العمليــات والمضــامين األخــرى مــن جانــب ناقشــة مل اً األمانــة دعمــاألعمــال المقــرر أن تــنهض بهــا 

لحجــم الوثــائق المطلوبــة  نظــراً و . ٢٠١٣ نــايرالثانيــة والثالثــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ ي التنفيــذي فــي دورتــه
ـــمت قـــد ف، تينبـــين الـــدور  لتحضـــيرق الوقـــت المتـــاح لوضـــي المعلومـــات مجموعـــات مســـتقلة مـــن االســـتجابات إلـــى ُقسِّ
ات تصــريف صـالحإ و ، ات البرمجيـةصـالحاإلأال وهــي ، ةمنظمـطابقـة لكـل واحـد مـن التيــارات الثالثـة إلصـالح الالم

ثــائق واحــدة مــن الو المعلومــات الــواردة فــي كــل إيجــاز طائفــة الخطــة التاليــة بتبــّين و ، واإلصــالحات اإلداريــة. الشــؤون
  بند من جدول األعمال.في إطار هذا ال انظر فيهليالمجلس المعروضة على خرى العشر األ

  
ات تصـريف إصالحتقارير عن أصل خمسة من  تقرير، وهي أول ١إضافة  ١٣٢/٥م ت الوثيقةتستجيب   -٢

ن خــالل تــوفير تقريــر ) مــ٩(٦٥ج ص عاإلجرائــي  (ج) مــن المقــرر٩اصــر المبينــة فــي الفقــرة الفرعيــة لعنل، الشــؤون
الشــراكات تنســيق العمــل مــع المقدمــة بصــدد مقترحــات الاستضــافة الشــراكات الصــحية و بشــأن منظمــة الترتيبــات عــن 

  المستضافة.
  
بالشــراكات التــي تستضــيفها معلومــات إضــافية فيمــا يتعلــق ، ٢وثيقــة معلومــات/ /١٣٢م ت الوثيقــةتــورد   -٣
  .١إضافة  ١٣٢/٥م ت لوثيقةل استكماال منظمةال
  
  اإلجرائــي  ) مــن المقــررأ(٩رعيــة لعناصــر المبينــة فــي الفقــرة الفل ٢إضــافة  ١٣٢/٥م ت الوثيقــةتســتجيب   -٤

سياسـة بشـأن وضـع عنـد النظـر فـي مقـرر مراعاتهـا من خالل توفير وثيقة تحدد القضايا الرئيسية ال) ٩(٦٥ج ص ع
  مع المنظمات غير الحكومية. المشاركة

  
 ) مــن المقــررأ(٨الفقــرة الفرعيــة و  ٣الفقــرة لعناصــر المبينــة فــي ل ٣إضــافة  ١٣٢/٥م ت الوثيقــةتســتجيب   -٥

هــذين الطلبــات الــواردة فــي الوثيقــة لبــي وت. )١٠(١٣١م تاإلجرائــي  مــن المقــرر ٦والفقــرة ) ٩(٦٥ج ص عاإلجرائــي 
؛ زمنــي الجتماعــات األجهــزة الرئاســيةوالجــدول ال ؛الماليــة الســنة تغييــر إمكانيــةمــا يلــي: شــأن بالمقــررين اإلجــرائيين 

، التي يلزم إدخالها علـى النظـام الـداخلي لألجهـزة الرئاسـيةرات المحتملة يوال سيما التغيتلك األجهزة، وأساليب عمل 
  ، وكذلك التأخر في تقديم مشاريع القرارات.المتخذة وذلك إلدارة عدد بنود جدول األعمال والقرارات

  
ــــي لا ٤إضــــافة  ١٣٢/٥م ت الوثيقــــةلبــــي ت  -٦ ــــوارد ف ــــب ال ــــة طل ــــرة الفرعي ــــررب(٨الفق ــــي ) مــــن المق   اإلجرائ

  .والتواصل معها الدول األعضاءمن قبل تقرير عن سبل تبسيط اإلبالغ قديم من خالل ت) ٩(٦٥ج ص ع
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  اإلجرائـــــــي مـــــــن المقـــــــرر ٦لعناصـــــــر المبينـــــــة فـــــــي الفقـــــــرة ل ٥إضـــــــافة  ١٣٢/٥م ت الوثيقـــــــةتســـــــتجيب   -٧
  الصحية العالمية.تصريف الشؤون منظمة في العن طريق تقديم تقرير عن دور  )١٠(١٣١م ت
  
المقــدم لطلـب لبــي اتهـي ، و اإلصــالح اإلدارين وثيقتــين عـواحــدة مـن  ٦إضـافة  ١٣٢/٥م ت قــةالوثيتمثـل   -٨

تقـديم تقريـر بشـأن  EBSS2(3) اإلجرائـي مـن المقـرر ٧لألمـم المتحـدة فـي الفقـرة التابعـة وحدة التفتيش المشتركة إلى 
منظمــة فــي الالمركزيـة تعراض اســن عـاألول) و  الجــزء(الصــحة العالميـة  والتنظـيم فــي منظمـةاســتعراض اإلدارة عـن 

إضــفاء وحــدة التفتــيش المشــتركة عــن إعــداد مــن ســابقتين تقريــر وثيقتــين ويحــّدث الالثــاني).  الجــزء(الصــحة العالميــة 
واســتعراض  ١؛البــاب الثالــث: منظمــة الصــحة العالميــة -الالمركزيــة علــى المنظمــات داخــل منظومــة األمــم المتحــدة 

  ٢ة العالمية.في منظمة الصحوالتنظيم اإلدارة 
  
اإلجرائـي  ) مـن المقـررب(١٦لفقـرة الفرعيـة العناصر المبينة فـي ل ٧إضافة  ١٣٢/٥م ت الوثيقةتستجيب   -٩

ـــوفير ) ٩(٦٥ج ص ع ـــةطرائـــق إتمـــام اتقريـــر عـــن مـــن خـــالل ت ـــة لمرحل ـــيم مـــن الثاني ـــة المســـتقل التقي إصـــالح  لعملي
  منظمة.ال
  

 تنفيـــذ عـــنلإلبـــالغ بعضـــًا مقتـــرنتين ببعضـــهما  ثيقتـــينو واحـــدة مـــن  ٨إضـــافة  ١٣٢/٥م ت الوثيقـــةتمثـــل   -١٠
نظـرة لقـي ، وي)٩(٦٥ج ص عر اإلجرائـي مـن المقـر  ١٩لـب الـوارد فـي الفقـرة لطا رالتقريـلبـي وي. منظمةال اتإصالح

(البــرامج  لمنظمــةإلصــالح االمجــاالت الثالثــة الموضــوعية تنفيــذ لتقــدم المحــرز فــي عامــة ذات طــابع شــامل علــى ا
  .لرصد والتنفيذخاص باباالستناد إلى إطار واإلدارة) وتصريف الشؤون  ياتوتحديد األولو 

  
رد ، وتـو ٨إضـافة  ١٣٢/٥م ت المعلومـات الـواردة فـي الوثيقـة ٣وثيقـة معلومـات/ /١٣٢م ت الوثيقـةتكّمل   -١١

  .اتاإلصالحتلك يذ تنفعن معلومات إضافية تقدم ، و منظمةلخطة تنفيذ إصالحات الرفيع المستوى ملخصًا 
  
  
  التنفيذي جراء المطلوب من المجلساإل
  

  .رالتقرياإلحاطة علمًا بالمجلس من ُيرجى   -١٢
  
  

=     =     =  

                                                           
 .JIU/REP/93/2الوثيقة     ١

 .JIU/REP/2001/5الوثيقة     ٢


