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ـــة العالميـــة إلـــى اللجـــان اإلقليميـــة للحصـــول علـــى مســـاهماتها كـــأمر  ـــادمعوالصـــكوك القانوني وســـيلفت المـــديرون . ت
القـرار اإلقليميون في المستقبل انتباه اللجان اإلقليمية لدى نظرها في استراتيجية جديدة تعتمدها جمعية الصحة إلـى 

المتخذ بشأن ضرورة أن تكيف اللجان اإلقليمية االستراتيجيات العالمية وتنفذها حسب االقتضاء بدًال من النظر في 
تقـارير إلقليميـة أعـد رؤسـاء كـل اللجـان اوعالوة على ذلك، ها. نفسفصلة متصلة بالمواضيع استراتيجيات إقليمية من

 ١بند ثابت مخصص لذلك من بنود جدول األعمال. إطارمداوالت اللجان سينظر فيها المجلس في موجزة عن 
 
اللجـــان قـــرارات جمعيـــة الصـــحة بشـــأن التنســـيق علـــى صـــعيد ونفـــذت كـــل اللجـــان اإلقليميـــة إلـــى حـــد بعيـــد   -٤

وقـد سـبق أن اتخـذ اإلقليمية فيما يتعلق بترشيح المديرين اإلقليميين واسـتعراض أوراق االعتمـاد ومشـاركة المـراقبين. 
ترشـيح جراء بإيالء عناية خاصة إل اللجان عمل سلوبالرامية إلى تنقيح تلك الجوانب من أبعض اللجان الخطوات 

المقرر اإلجرائـي ان اإلقليمية إجراء ترشيح المدير اإلقليمي تمشيًا مع وبالتحديد، نقحت جميع اللجالمدير اإلقليمي. 
وباستثناء اللجنة اإلقليمية ألفريقيا واللجنـة اإلقليميـة لجنـوب شـرق آسـيا، نسـقت جميـع الصادر عن جمعية الصحة. 

اد المنــدوبين المتصــل باســتعراض أوراق اعتمــعلــى طلــب جمعيــة الصــحة  ممارســاتها بنــاءً اللجــان اإلقليميــة األخــرى 
 أعمال اللجان.إطار ومشاركة المراقبين في 

  
خــالل نظــام "إشــارات المــرور الضــوئية" األمانــة  اســتخدمتوبالنســبة إلــى تبســيط أعمــال األجهــزة الرئاســية،   -٥

ّبـه الرؤسـاء أيضـًا ونُ اللجـان الرئيسـية التابعـة للجمعيـة. اجتماعـات دورات المجلس والجلسة العامة لجمعيـة الصـحة و 
الحـد مـن واالنطباع العام هو أن تلك التدابير قد أدت إلـى  على بيانات الوفود.وٕانفاذها فرض حدود زمنية ضرورة ل

أعضـاء مكتـب  اسـتندفضًال عن ذلـك، و اتقاد جذوة النقاش. تناول كل بند من جدول األعمال وٕالى الوقت المكرس ل
لمناقشـة مسـودة جـدول األعمـال المؤقـت للـدورة  ٢٠١٢سـبتمبر  أيلـول/ ٢٨في  يتالتي أجر  همالمجلس في مشاورات

وٕالى المعايير التي اعتمدها المعايير المستخدمة لتحديد األولويات إلى الثانية والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي 
 في سياق بحث عدد لم يسبق له مثيل من بنود جدول األعمال المقترحة. ١ق١٢١ت  مالمجلس في القرار 

  
  ل الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية وتغيير السنة الماليةتحديد الجدو

  
  تحديد الجدول الزمني الجتماعات األجهزة الرئاسية

  
الجتماعـــات األجهـــزة الجـــدول الزمنـــي الحـــالي اســـتبقاء قـــررت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والســـتون   -٦

وطلبـت مـن المـدير العـام انية والثالثين بعـد المائـة. الثوالتطرق مجددًا إلى هذا الموضوع في دورة المجلس الرئاسية 
 عند التحضير أن يعرض دراسة جدوى بشأن إمكانية تغيير السنة المالية.

 
دورة المجلــس فــي  دتعقــثالثــة تحــديات. أوًال، ويطــرح الجــدول الزمنــي الحــالي الجتماعــات األجهــزة الرئاســية   -٧

ال يتيح إال فترة زمنية محدودة للمجلـس برنامج والميزانية واإلدارة مما لجنة الاجتماع بعيد يناير  شهر كانون الثاني/
تقــارير اإلدارة  عكــستيمكــن أن ال وثانيــًا، للنظــر فــي تقريــر اللجنــة وتوصــياتها ولألمانــة لالســتجابة لطلبــات اللجنــة. 

الوضـع السـائد حتـى ن تقتصـر علـى بيـا العام السابق بأكمله بـليناير  المقدمة إلى المجلس في شهر كانون الثاني/
تحديـد الجـدول الزمنـي الجتماعـات األجهـزة الرئاسـية مـن  تستفيد عمليةوأخيرًا، . العامذلك سبتمبر من  شهر أيلول/

 .تصريف شؤون المنظمةالشاملة لدورة الجهود تحسين المواءمة مع 
  
  

                                                           
 .١٣٢/٤ت  مر الوثيقة انظ    ١
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المنظمـة مـن بينهـا  حثـت عـدة خيـارات لتحديـد جـدول زمنـي بـديل فـي سـياق إصـالحبُ هـذا المضـمار، وفي   -٨
ديسـمبر وموعـد دورة  نقل موعد اجتماع لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة إلى أوائل شهر كانون األول/) ١يلي: ( ما

 ونقل مواعيد اجتماعات اللجان اإلقليمية إلى الفترة من كـانون الثـاني/) ٢فبراير؛ ( المجلس إلى أواخر شهر شباط/
جمعيـة الصـحة إلـى  اجتمـاعمـايو وموعـد  المجلس التنفيذي إلى شهر أيـار/ اجتماععد فبراير ومو  يناير إلى شباط/

ل عــدة دول يحّمــومــن شــأن أول هــذين الخيــارين أن يليــه عقــد اجتمــاع ثــان للمجلــس). أكتــوبر ( شــهر تشــرين األول/
يســـاعد علـــى  ح عليهـــا تحـــديات أخـــرى بإضـــافة فوائـــد قليلـــة. أمـــا الخيـــار الثـــاني فقـــدر أعضـــاء تكـــاليف إضـــافية ويطـــ

نظـرًا إلـى عـدم  طبيـقتلل غيـر قابـلأنـه مواجهة بعض التحـديات المرتبطـة بالجـدول الزمنـي الحـالي لالجتماعـات إال 
 الستضافة اجتماع جمعية الصحة في الفصل الثالث من السنة.األماكن المالئمة توفر 

  
انيـة واإلدارة ودورة المجلـس إلـى دورة لجنة البرنامج والميز  ينقل موعدوينطوي خيار آخر جرى بحثه على   -٩

مواجهــة أحــد التحــديات الرئيســية التــي يطرحهــا الجــدول الزمنــي الحــالي يســاعد علــى ممــا  فبرايــر أوائــل شــهر شــباط/
عــن العــام الســابق ويتــيح أيضــًا فتــرة تحضــيرية إلدارة أوفــى لــبالســماح بإعــداد تقــارير الجتماعــات األجهــزة الرئاســية 

 المزيد من الوقت الستعراض وثائق االجتماعات والتشاور بشأنها.الدول األعضاء  حمنفي مستهل العام بأطول 
  

  جدوى تغيير السنة المالية
  

فـي الالئحـة الماليـة الفترة الماليـة للميزانيـة البرمجيـة للمنظمـة  تحددفيما يتعلق بجدوى تغيير السنة المالية،   -١٠
تكــون الفتــرة الماليــة للميزانيــة البرمجيــة عــامين تقــويميين بوجــه خــاص علــى اآلتــي: " ١-٢المــادة تــنص . و للمنظمــة

إلـى وصـف عمليـة  المـادة السادسـةإلـى  المـادة الثالثـةوتنتقل مواد الالئحـة الماليـة مـن ". متواليين يبدآن بسنة زوجية
 اعتماد الميزانية ومصادر تمويل الميزانية.

 
بيانــات الماليــة وتفــرض علــى المنظمــة أن تقــدم البيانــات مــن الالئحــة الماليــة ال الثالثــة عشــرةوتتنــاول المــادة   -١١

وتنص الالئحة المالية أيضـًا مارس.  آذار/ ٣١في موعد ال يتجاوز إلى مراجع الحسابات الخارجي السنوية المالية 
عـن البيانـات الماليـة إلـى جمعيـة الصـحة عـن طريـق المجلـس فـي التقريـر قدم مراجع الحسابات الخـارجي أن يعلى 
وتتولى لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة فـي الوقـت الحاضـر بالنيابـة عـن المجلـس أبريل.  نيسان/ ٣٠قصاه موعد أ

إلــى  الخــارجيتقريــر مراجــع الحســابات بتعليقــات المجلــس المتصــلة بالبيانــات الماليــة و مــايو تقــديم  فــي شــهر أيــار/
 جمعية الصحة.

  
لمقترح إدخاله على السنة التقويمية من حيث الميزانية البرمجيـة وهناك عدد من العقبات المتعلقة بالتغيير ا  -١٢

 والبيانات المالية السنوية.
  

تقــديم  مــوازاةبإجــراء التخطــيط التشــغيلي أيضــًا للميزانيــة سيقتضــي تغييــر الفتــرة الماليــة الميزانيــة البرمجيــة:   -١٣
شــهرين وثالثــة  مــا بــينوال بــد مــن تكــريس مــايو.  إلــى جمعيــة الصــحة فــي شــهر أيــار/الميزانيــة البرمجيــة المقترحــة 

بعـد أن تعتمـد جمعيـة الصـحة الميزانيـة البرمجيـة. لفترة السنتين القادمـة إلجراء التخطيط التشغيلي  كأدنى حد أشهر
إجـراء  يتسـنىولـن التخطيط التشغيلي على الصـعيد القطـري مـع الـدول األعضـاء. وينطبق ذلك بصفة خاصة على 

يوليـو بعـد  بـدء فتـرة السـنتين فـي األول مـن تمـوز/د القطري بشكل سليم وواقعي فـي حـال التخطيط على الصعيهذا 
 .مايو اعتماد الميزانية البرمجية في أواخر شهر أيار/

  
يوليـو وفقـًا القتـراح بعـض  فـي حـال تغييـر الفتـرة الماليـة السـتهاللها فـي األول مـن تمـوز/البيانات الماليـة:   -١٤

إضــافة إلــى تغييــر تغييــر تــواريخ تقــديم البيانــات الماليــة الســنوية بنــاء علــى ذلــك وري الــدول األعضــاء، فمــن الضــر 
م المنظمة البيانات المالية دأن تقتصور الوعلى سبيل المثال، من الممكن عمل مراجع الحسابات الخارجي.  توقيت



  EB132/5 Add.3    ٣إضافة  ١٣٢/٥ت  م

4 

التقريـر إلـى الـدول ارجي يقـدم مراجـع الحسـابات الخـسـبتمبر وأن  أيلـول/ ٣٠بحلـول إلى مراجع الحسابات الخارجي 
موعــد اجتمــاع جمعيــة الصــحة (أي فــي شــهر االحتفــاظ بوعلــى فــرض أكتــوبر.  تشــرين األول/ ٣١ بحلــولاألعضــاء 

ينـاير البيانـات الماليـة وتقريـر مراجـع الحسـابات الخـارجي فـي  سيستعرض المجلـس فـي كـانون الثـاني/مايو)،  أيار/
وســتمدد الفتــرة المتراوحــة بــين انتهــاء الســنة . البيانــات وذلــك التقريــر كتلــالمقــام األول قبــل أن تعتمــد جمعيــة الصــحة 

يضـر بعمليـة تصـريف شهرًا ممـا قـد  ١١ لتناهزجمعية الصحة البيانات المالية المراجعة من جانب المالية واعتماد 
 .ككلالشؤون 

  
والتقــويم هــو ارة العــالمي. فــي نظــام اإلدالميزانيــة تقــويم  المــالي/تقــويم البعــدم مرونــة وتتصــل عقبــة أخــرى   -١٥

تكــاليف التغييــرات التــي  ســتبلغ قيمــةو عنصــر مــن العناصــر األساســية المكونــة لنظــام أوراكــل (يرتكــز عليــه النظــام). 
 ماليين دوالر أمريكي. ٥ حسب التقديراتيلزم إدخالها على التقويم 

  
تصــميم مختلــف التقــارير مواصــلة بالتــي تســمح لألمانــة الســبل استكشــاف  ةالمحتملــ ةالبديلــ اتالخيــار مــن و   -١٦

بهـدف حتـى تشـمل مـثًال أحـدث المعلومـات عـن الميزانيـة المالية وتقارير الميزانية البرمجيـة المعـدة للـدول األعضـاء 
ويمكـــن أن تـــوفر األمانـــة اإليـــرادات األخيـــر أو التغييـــرات الطارئـــة علـــى احتياجـــات اإلنفـــاق المتوقعـــة. وضـــع بيـــان 

مقابــل األولويــات  دوالنفقــات مقابــل الميزانيــة البرمجيــة المعتمــدة (وبالتحديــن اإليــرادات بانتظــام أحــدث المعلومــات عــ
ويمكــن تزويــد لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة بهــذه ). الثالثــة لمنظمــةاوالمخرجــات المتفــق عليهــا علــى مســتويات 

وفـي حـال نقـل موعـدي دورة لجنـة سـنة. إلى الدول األعضاء مرتين في البالتالي رفع التقارير بالمعلومات المنتظمة 
فبرايـــر،  ينـــاير إلـــى شـــهر شـــباط/ البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة ودورة المجلـــس المعقـــودتين فـــي شـــهر كـــانون الثـــاني/

ويمكــن إتاحــة المعلومــات فســيمدد هــذا التغييــر أيضــًا الفتــرة المتاحــة للــدول األعضــاء للنظــر فــي أحــدث المعلومــات. 
عبر منصة معتمدة على اإلنترنت مفتوحة لجميع الدول األعضاء بصورة آنية في المستقبل ت عن اإليرادات والنفقا

 تعزيز فهم وضع المنظمة المالي.لدعمًا 
  

  :تانالتوصي
  
 العقبات والمصـاعب الناشـئة عـن تغييـر السـنة الماليـة الحاليـة، سيما  في ضوء االعتبارات اآلنفة الذكر وال

 السنة المالية الحالية. عدم تغييرقد يرغب في اقتراح يقترح المدير العام أن المجلس 
 
  نقـل موعـدي فيما يتصل بتحديد الجدول الزمني لدورات األجهزة الرئاسية، قد يرغب المجلس في النظـر فـي

ينـاير إلـى أوائـل  دورة لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة ودورة المجلس المعقودتين في شـهر كـانون الثـاني/
  براير بالحفاظ على الجدول الزمني الحالي لدورات اللجان اإلقليمية وجمعية الصحة.ف شهر شباط/

  
  أسلوب عمل األجهزة الرئاسية

  
 إدارةخيــارات لتعــديل النظــام الــداخلي للمجلــس مــن أجــل اقتــراح  ١مــن المــدير العــام طلبــت جمعيــة الصــحة  -١٧

التــي يلــزم إدخالهــا علــى وص التعــديالت الممكنــة واقتــراح خيــارات بخصــ التــأخر فــي تقــديم مشــاريع القــراراتمســألة 
ووافـق المجلـس فـي دورتـه . عـدد بنـود جـدول األعمـال والقـرارات الحد مـنلنظام الداخلي لألجهزة الرئاسية من أجل ا

علــى ضـرورة اضـطالعه بـدور فــي  ٢٠١١نـوفمبر  االسـتثنائية المتصـلة باإلصـالح التـي عقــدت فـي تشـرين الثـاني/
ع القــرارات بنــاء علــى تقــدير لقيمتهــا االســتراتيجية وآثارهــا الماليــة واإلداريــة ومتطلبــات التبليــغ وضــع حــد لعــدد مشــاري

 .المتصلة بها واألطر الزمنية

                                                           
 ).٩(٦٥ع  ص  جانظر المقرر اإلجرائي     ١
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فـي سـيما  والاألجهـزة الرئاسـية بحثًا مستفيضـًا فـي  هاتان المسألتانبحثت وخالل السنوات القليلة الماضية   -١٨
والتــوتر يــات االســتعراض الماضــية ألســاليب عمــل األجهــزة الرئاســية. ا فــي إطــار عملمــوســبق النظــر فيهالمجلــس 
ضـمن سياسـاتها  متابعـة حـق الـدول األعضـاء السـيادي فـيكلتا المسـألتين هـو قـائم بـين  الذي تنطوي عليهالباطني 

ظــاظ اكتول األعمــال ومشــاريع القــرارات والحاجــة إلــى تجنــب ابمــا فــي ذلــك اقتــراح بنــود جــدأجهــزة المنظمــة الرئاســية 
التعـديالت ولـن تكـون بـدور اسـتراتيجي ومجـد. قـدر المسـتطاع جداول أعمال األجهزة الرئاسية وضمان اضطالعها 

 طلبين.مالمقترح إدخالها على أساليب العمل مستدامة وفعالة إال في حال تحقيق توازن مقبول بين هذين ال
  

  في تقديم مشاريع القراراتالتأخر 
  

 التــأخر المــرتبط بــذلكضــيق الوقــت فــي  فــي تقــديم مشــاريع القــراراترحهــا التــأخر المشــكلة التــي يط تتمثــل  -١٩
لقرارات مقارنة بالقرارات السابقة بخصوص الموضـوع ذاتـه المضافة لقيمة ال اح للدول األعضاء واألمانة لتقديرالمتو 

عمــل إذا الل برنــامج عّطــتو ة علــى مــوارد األمانــة المحــدودة بصــفة متزايــدأيضــًا  ضــغطتوقــد وآثارهــا الماليــة واإلداريــة. 
و أفرقــة عاملــة. وال تقتصــر مشــكلة أتشــكيل أفرقــة صــياغة  تمناقشــات مطولــة أو تطلبــ إلــىالقــرارات  أدت مشــاريع

ويجــب فــي هــذه الحالــة بــل يمكــن أن تظهــر أيضــًا فــي جمعيــة الصــحة. التــأخر فــي تقــديم القــرارات علــى المجلــس 
عــدد مشــاريع  إدارةهــذا الجــزء أي  التــي يتناولهــاالتاليــة  نقطــةليتصــل با فيمــاأن تؤخــذ المشــكلة فــي االعتبــار األخيــرة 

 قبل جمعية الصحة قدر اإلمكان.فيها نظر المجلس وضمان قرارات جمعية الصحة 
 
بهــدف إدخــال التعــديالت التاليــة علــى النظــام الــداخلي لكــل مــن المجلــس وجمعيــة الصــحة وتقتــرح األمانــة   -٢٠

 يـةكاف درجـةلشـديد فـي تقـديم مشـاريع القـرارات وضـرورة محافظـة الـدول األعضـاء علـى التوفيق بـين تجنـب التـأخر ا
وفـي فـي مسـتهل دورة أحـد األجهـزة الرئاسـية. وفـرص تقـديمها قـرارات التقديم مشاريع الحاجة إلى لتقييم من المرونة 

ينـاير ومـدة  كانون الثـاني/ الفرق الشديد بين مدة الدورة المعقودة في شهرهناك تحد آخر يتمثل في حالة المجلس، 
المهلــة الزمنيــة المحــددة لتقــديم مشــاريع القــرارات إلــى دورة تســبق يجــب أن و مــايو.  الــدورة المعقــودة فــي شــهر أيــار/

وقد طلبـت عـدة دول . اوترجمته اتع القرار ير اتجهيز مشالدورة بغية تمكين األمانة من هذه افتتاح األقصر المجلس 
مـــن النظـــام الـــداخلي  ٥٠لمـــادة اتتمشـــى مـــع داخلي للمجلـــس الـــنظـــام ادة جديـــدة فـــي الإدراج مـــأعضـــاء مـــن األمانـــة 

فـــي  هوأســـاليب عملـــالمجلـــس ألخـــذ مـــدة  اً واحـــد اً يومـــ تســـتغرقولكـــن بتحديـــد مهلـــة زمنيـــة أقصـــر لجمعيـــة الصـــحة 
 .الحسبان

  
  النظام الداخلي للمجلس التنفيذي

  
  :ناتالتوصي

  
 لي:نصها كما يو ًا مكرر  ٢٨ رقمها إضافة مادة  
  
حتـى اليـوم األول مـن الـدورة األطـول لمجلـس امتعلقـة ببنـود جـدول األعمـال فـي دورة يجوز تقـديم اقتراحـات رسـمية "

  قبل افتتاح الدورة."ساعة  ٣٦األقصر في موعد أقصاه لمجلس اوفي دورة 
  
 حة كما يلي:من النظام الداخلي لجمعية الص ٥٠للمادة  ونصها مماثلثالثًا مكررًا  ٢٨ رقمها إضافة مادة  
  
إلى المدير العام الذي يعمـم نسـخًا منهـا علـى الوفـود. تقدم االقتراحات والتعديالت في األحوال العادية كتابة وتسلم "

يناقش أي اقتراح أو أن يطرح للتصويت في أية جلسة من جلسات وال يجوز، إال إذا قرر المجلس خالف ذلك، أن 
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علـى أنـه يجـوز ذلـك بيـوم واحـد علـى األقـل. منـه علـى جميـع الوفـود قبـل المجلس إال إذا كـان قـد سـبق تعمـيم نسـخ 
كانـت قـد عممـت فـي اليـوم لـم تكـن قـد عممـت أو إذا للرئيس أن يسـمح بمناقشـة التعـديالت والنظـر فيهـا، حتـى وٕان 

  ذاته فقط."
  

  النظام الداخلي لجمعية الصحة
  
  أســلوب العمــل الســابق لجمعيــة الصــحة مــن النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة علــى  ٤٩و ٤٨ترتكــز المادتــان

وسـعيًا إلـى عكـس أسـلوب العمـل الحـالي وتصـديًا عندما كانت الدورات تستغرق فترة أطـول مـن الفتـرة الحاليـة. 
لنص التـالي ذكـره بأخـذ احتمـال با ٤٩و ٤٨قترح االستعاضة عن المادتين يلمشكلة التأخر في تقديم القرارات، 

  :في الحسبان تستغرق عادة فترة أقصر من دورة عاديةعقد دورة استثنائية 
  
حتــى اليــوم األول مــن دورة عاديــة لجمعيــة الصــحة وقبــل يجــوز تقــديم اقتراحــات رســمية بشــأن بنــود جــدول األعمــال "

مـا عـدا لجنة التي وزع عليها بند جدول األعمال االقتراحات إلى ال تلك كلوتحال يومين من افتتاح دورة استثنائية. 
  النظر في البند مباشرة خالل جلسة عامة."في حال 

  
  عدد بنود جدول األعمال والقرارات إدارة

  
عـــدد بنـــود جـــدول  إدارةأخـــذ مســـألة التـــي أجرتهـــا األجهـــزة الرئاســـية مـــؤخرًا علـــى وجـــوب شـــدد المناقشـــات ت  -٢١

ومتداخلــة مــن أجــل عــدة وجهــات نظــر مختلفــة يــة الصــحة فــي االعتبــار مــن األعمــال والقــرارات فــي المجلــس وجمع
ــ خــاصاعتمــاد نهــج شــامل  لوضــع األدوار المتكاملــة لهــذين الجهــازين الرئاســيين والنهــوض بعمليــة فعالــة ومجديــة ب

 من جانب منظمة الصحة العالمية بصفتها منظمة. السياسات
  

  التنفيذي عدد بنود جدول األعمال الجديدة في المجلس إدارة
 
المتعلقــة ببنــود جــدول األعمــال قتراحــات االينظــر المــدير العــام بالتشــاور مــع أعضــاء مكتــب المجلــس فــي   -٢٢

بهـــدف إعـــداد جـــدول األعمـــال الجديــدة والمقدمـــة مـــن الـــدول األعضـــاء بعـــد تعمـــيم مســودة جـــدول األعمـــال المؤقـــت 
 .جلسعلى النظام الداخلي للم بناءً  سينظر فيه المجلسالمؤقت الذي 

 
ويحتــاج أعضــاء مكتــب المجلــس إلــى معــايير تــوجههم فــي تقــديرهم للقيمــة المضــافة لالقتراحــات المتعلقــة   -٢٣

معــايير مثــل "االقتراحــات التــي  ١ق١٢١ت بجــدول األعمــال ووجاهتهــا االســتراتيجية. وقــد أقــر المجلــس فــي قــراره م
تــي تتضــمن موضــوعًا جديــدًا ينــدرج ضــمن تعــالج قضــية مــن قضــايا الصــحة العموميــة علــى الصــعيد العــالمي أو ال

عامـة وتقديريـة " إال أن هـذه المعـايير نطاق عمـل المنظمـة أو تلـك التـي تتعلـق بعـبء كبيـر علـى الصـحة العموميـة
معـايير تحديـد األولويـات فـي أن يسـتخدموا أيضـًا مكتب الأنه ينبغي ألعضاء إلى حد بعيد. وقررت جمعية الصحة 

جدول أعمال المجلس قدر اإلمكان المعايير التي توجه تحديـد  يعكسالثاني عشر حتى  مسودة برنامج العمل العام
) واحتياجــات ٢() الوضــع الصــحي الــراهن؛ ١(وشــملت المعــايير مــا يلــي:  ١مــن منظــور متوســط األجــل.األولويــات 

ات وعاليــــة ووجـــود عمليــــات تـــدخل مســــندة بالبينـــ) ٤(والصـــكوك المتفــــق عليهـــا دوليــــًا؛ ) ٣(كـــل بلــــد مـــن البلــــدان؛ 
 وميزة المنظمة النسبية.) ٥(المردودية؛ 

  
                                                           

  ).٩(٦٥ع  ص  جانظر المقرر اإلجرائي     ١
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عنــدما نظــروا فــي جــدول األعمــال المؤقــت للــدورة الثانيــة  اآلنفــة الــذكربالمعــايير مكتــب الواسترشــد أعضــاء   -٢٤
ف بند مقترح إدراجـه فـي جـدول األعمـال مـع تكيّ لب منهم النظر في مدى جلس التنفيذي وطُ والثالثين بعد المائة للم

اتسـاق اإلجـراء المتخـذ بشـأنه وفـي الوقـت ذاتـه فـي مـدى أعـاله  ذكرهـا احد على األقل من العناصر الـواردعنصر و 
 مع ميزة المنظمة النسبية.

  
  التوصية:

  
  تطبيق المعايير اآلنفـة الـذكر بصـرامة المدير العام وأعضاء المكتب بمواصلة قد يرغب المجلس في توصية

إضـفاء طـابع رسـمي النظـر فـي . وقد يرغـب المجلـس أيضـًا فـي تقبلالمسحتى تاريخ تنقيحها المحتمل في 
مــن النظــام الــداخلي  ٨الثالثــة مــن المــادة  ةاســتخدام المعــايير بإضــافة الجملــة التاليــة فــي آخــر الفقــر علــى 

 للمجلس:
  
بهــدف التوصــية المجلــس أو جمعيــة الصــحة  المعتمــدة مــن جانــبيســتخدم المــدير العــام وأعضــاء المكتــب المعــايير "

  ها أو استبعادها."إرجائبإدراج بنود في جدول األعمال المؤقت للمجلس أو 
  

إدارة المجلس التنفيذي لبنود جدول األعمال المقترح إدراجها مباشرة في جدول األعمال المؤقـت لجمعيـة 
  الصحة

  
الصــحة يمكــن إدراج بنــود جــدول األعمــال التــي لــم يناقشــها المجلــس فــي جــدول األعمــال المؤقــت لجمعيــة   -٢٥

بنـدًا إلدراجـه فـي جـدول يجوز ألي دولـة عضـو أن تقـدم ) ١(على نحوين مختلفين وفقًا لقواعد المجلس وممارسته: 
مــن النظــام الــداخلي لجمعيــة الصــحة  ٥وعمــًال بالمــادة إلــى المــدير العــام. كتابــة األعمــال المؤقــت لجمعيــة الصــحة 

 يــتحكم المجلــس فيهــا علــى اإلطــالق بموجــب النظــام واليجــب إدراج مثــل تلــك البنــود فــي جــدول األعمــال المؤقــت 
يجـــوز ألعضـــاء المجلـــس أيضـــًا اقتـــراح بنـــود جديـــدة إلدراجهـــا فـــي جـــدول األعمـــال المؤقـــت ) ٢(الـــداخلي الحـــالي. 

ينـاير. ويشـترط أن يوافـق المجلـس  فـي دورة المجلـس المعقـودة فـي شـهر كـانون الثـاني/ بحثـهلجمعية الصـحة أثنـاء 
أن يـــرفض المجلـــس تلـــك راحـــات علـــى غـــرار أي اقتـــراح آخـــر ولكنـــه مـــن النـــادر فـــي الواقـــع هـــذه االقتمثـــل علـــى 

 االقتراحات.
 
المسـائل المطروحـة ال  هـي أنوالمشكلة الناشئة عن البنود الجديدة التي تنظر فيها جمعية الصحة مباشرة   -٢٦

عـداد مشـروع قـرار عنـد االقتضـاء. شاملين بما في ذلك إال هاوتقييماألمانة تحليل و المجلس  لبحث يمكن أن تخضع
وتبـين التجربـة أن تلـك البنـود غالبـًا مـا تتطلـب المزيـد مـن البحـث وتحـال وتناقش جمعية الصـحة مجـددًا تلـك البنـود 
تزيـد تلـك البنـود اكتظـاظ جـدول أعمـال جمعيـة الصـحة وفـي هـذه الحالـة، إلى المجلس لينظر فيها فـي دورة الحقـة. 

نــود إلــى جمعيــة تقــديم البفــرص بالحــد قــدر اإلمكــان مــن بــدت الــدول األعضــاء اهتمامهــا وقــد أدون أي فوائــد بينــة. 
 الصحة مباشرة.

  
  التوصية:

  
  في جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة إمكانية إدراج بنود جديدة قصر قد يرغب المجلس في النظر في

صـبحت أظهـرت أو  ألنهـاجلـس أوًال أو التي ال يمكن أن ينظـر فيهـا الميثبت أنها ملحة على المسائل التي 
مـن النظـام الـداخلي لجمعيـة  ٥ومن الخيارات لتحقيق ذلك الهدف تعديل المادة في وقت متأخر جدًا. ملحة 

بنــودًا فــي جــدول األعمــال ن تــدرج الــدول األعضــاء أو الــدول األعضــاء المنتســبة أبإزالــة إمكانيــة الصــحة 
بمثابــة وينبغــي بالتــالي اعتبــار تلــك البنــود لمجلــس فيهــا. المؤقــت لجمعيــة الصــحة مباشــرة قبــل أن ينظــر ا

ويمكــن طــرح االقتراحــات المــذكورة أوًال علــى أعضــاء مكتــب المجلــس اقتراحــات تخضــع لموافقــة المجلــس. 
  بهدف تقديم توصية إلى المجلس خالل المناقشات بشأن جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة.
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مـن النظـام  ٥ورد ذكـره آنفـًا، تقتـرح األمانـة حـذف الفقـرة (د) مـن المـادة  رغب المجلس في النظر فيماوٕاذا   -٢٧
إحالة إلى النظام الداخلي للمجلس. ونص المادة المعدلـة التي ال تطبق في الواقع وٕادراج  ١الداخلي لجمعية الصحة

 كما يلي:
  

  ٥"المادة 
  من دورات جمعية الصحة: يدرج المجلس، بين ما يدرجه، في جدول األعمال المؤقت لكل دورة عادية

 التقرير السنوي للمدير العام عن أعمال المنظمة؛  ) أ(

 جميع البنود التي أمرت جمعية الصحة في دورة سابقة بإدراجها؛  ) ب(

  أية بنود تتعلق بميزانية الفترة المالية التالية وبالتقارير الخاصة بحسابات السنة أو الفترة السابقة؛  (ج)
تحــدة بعــد إجــراء المشــاورات التمهيديــة الالزمــة بشــأنه بــين المــدير العــام أي بنــد تقترحــه األمــم الم  (د)

  واألمين العام لألمم المتحدة؛
مــم المتحــدة دخلــت معهــا المنظمــة فــي عالقــات أي بنــد تقترحــه أيــة منظمــة أخــرى فــي منظومــة األ  (هـ)

  فعلية.
وفقــًا األعضــاء المنتســبة  وينظــر المجلــس التنفيــذي فــي االقتراحــات التــي تقــدمها الــدول األعضــاء والــدول

  لنظامه الداخلي."
  

 ما يلي:على نص تفي النظام الداخلي للمجلس ًا مكرر  ١١إدراج مادة جديدة رقمها وتقترح األمانة أيضًا   -٢٨
  
يقدم أي اقتراح من دولة عضو أو عضو منتسب بشأن جدول األعمال المؤقت لجمعيـة الصـحة كتابـة إلـى المـدير "

ويقـدم المـدير العـام هـذه االقتراحـات إلـى أعضـاء مكتـب ه اليوم األول لدورة المجلس التنفيـذي. في موعد أقصاالعام 
  المجلس ويعممها على أعضاء المجلس على الفور.

  
وينظــر أعضــاء مكتــب المجلــس فــي االقتراحــات المقدمــة مــن الــدول األعضــاء أو األعضــاء المنتســبة فــي ضــوء أي 

أو المجلـس ويوصـون المجلـس بـإدراج أو عـدم إدراج أي اقتـراح مـن ذلـك  معايير معتمدة من جانب جمعية الصـحة
وينظـر المجلـس التنفيــذي فـي االقتراحــات والتوصـيات المقدمــة القبيـل فـي جــدول األعمـال المؤقــت لجمعيـة الصــحة. 

  مناقشته لمسودة جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة."من أعضاء المكتب خالل 
  

  مباشرة التكميلية المقترحة على جمعية الصحةإدارة بنود جدول األعمال 
 
مــن النظــام الــداخلي  ١٢عمــًال بالمــادة يجــوز للــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة والمــدير العــام   -٢٩

واألمثلة على تقديم مثل . مباشرة لى جمعية الصحةعإدراج بنود تكميلية في جدول األعمال اقتراح لجمعية الصحة 
وتنظــر اللجنــة العامــة نــادرة نســبيًا فــي الواقــع غيــر أنهــا تثيــر المشــاكل نفســها المشــار إليهــا أعــاله. تلــك االقتراحــات 

وتوصـي ولـى المعقـودة صـباح يـوم اإلثنـين. التابعة لجمعية الصـحة فـي البنـود التكميليـة المقترحـة خـالل جلسـتها األ
الزم للتعمق في النظـر فـي لتتمتع دومًا بالوقت ا ال أنها البإدراج أو عدم إدراج البند إاللجنة العامة جمعية الصحة 

                                                           
 أي بند تقترح إدراجه دولة عضو أو عضو منتسب؛".(د) تنص الفقرة (د) على اآلتي: "    ١
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االقتراحات  تلقيوٕالى نظرًا إلى تعدد المسائل األخرى المطروحة عليها لمناقشتها خالل فترة زمنية محدودة االقتراح 
 في بعض األحيان.في وقت متأخر 

  
  :التوصية

  
 ما يلـي: حات المتعلقة بالبنود التكميلية تقترح األمانة بهدف إرساء عملية أكثر استراتيجية للنظر في االقترا

وتقـديم ) ٢تحديد مهلة زمنية لتلقي البنود التكميلية المقترحة قبل افتتاح جمعية الصحة بوقت كاف؛ () ١(
الذين يوصون اللجنة العامة بإدراج أو عـدم أي اقتراح من ذلك القبيل إلى أعضاء مكتب المجلس التنفيذي 

أنهــم والســبب الــذي يبــرر مشــاركة أعضــاء مكتــب المجلــس هــو دول األعمــال. إدراج البنــد التكميلــي فــي جــ
وعليـه، يمكـن وبمزية مناقشة المجلس لـه. نطاق جدول أعمال جمعية الصحة بشأن برؤية عامة يتمتعون 

  للمجلس من خالل أعضاء مكتبه أن يظل يضطلع بدور معزز فيما يتعلق بجدول أعمال جمعية الصحة.
 
 بالنص التالي: ١٢لس في النظر في االقتراح اآلنف الذكر، فيمكن االستعاضة عن المادة وٕاذا رغب المج  -٣٠
  
قبـل سـبعة أيـام مـن افتتـاح دورة عاديـة التكميلية جدول األعمال بنود االقتراحات بشأن يجب أن يتلقى المدير العام "

  أو قبل يومين من افتتاح دورة استثنائية.
  

إلــى أعضــاء مكتــب المجلــس التنفيــذي الــذين ينظــرون فيهــا فــي ضــوء أي التكميليــة البنــود االقتراحــات بشــأن وتقــدم 
 تلـك البنـود بمـا إذا كـان ينبغـي إدراجمعايير معتمدة من جانب جمعية الصحة أو المجلـس ويوصـون اللجنـة العامـة 

ت أعضـاء مكتـب توصيافي تكميلية و البنود اقتراح بشأن الفي جدول أعمال الجمعية. وتنظر اللجنة العامة في أي 
  المجلس خالل جلستها األولى.

  
علــى تقريــر اللجنــة العامــة مــع  ويجــوز إضــافة بنــد تكميلــي إلــى جــدول األعمــال إذا قــررت جمعيــة الصــحة ذلــك بنــاءً 

  ."٩٦بشأن األنشطة الجديدة وأحكام المادة  ١١مراعاة أحكام المادة 
  

  المجلسمن بها  ىوصالمشة القرارات مشاريع القرارات المقدمة مباشرة خالل جمعية الصحة ومناق
  

أعباء عمـل جمعيـة الصـحة أشارت الدول األعضاء إليهما على أنهما تؤثران في حسن إدارة تان هناك حال  -٣١
ســواء أقــدم المجلــس أم لــم مباشــرة خــالل جمعيــة الصــحة قــرارات جديــدة الــدول األعضــاء  تــرحتق) ١التاليتــان: ( وهمــا
فــي مشــاريع قــرارات فــي الغالــب تعيــد جمعيــة الصــحة النظــر و ) ٢ن البنــد نفســه؛ (مشــروع قــرار موصــى بــه بشــأيقــدم 

السـعي عـاله، مـن المهـم ورد ذكـره أوحسـبما عليهـا تعـديالت كبيـرة فـي بعـض األحيـان.  وتُـْدِخلأوصى المجلس بها 
ية دون قيــود بطــرح اقتراحاتهــا وحججهــا السياســحقــوق الــدول األعضــاء الســيادية المرتبطــة إلــى تحقيــق التــوازن بــين 

ضــرورية مــن جهــة واالهتمــام الجمــاعي باالســتخدام الرشــيد للفتــرة الزمنيــة المحــدودة المتاحــة لجمعيــة الصــحة غيــر 
تركيزهـــا محـــور واألهـــم مـــن ذلـــك بالحفـــاظ علـــى مصـــداقية عمليـــة صـــنع القـــرارات فـــي جمعيـــة الصـــحة وفعاليتهـــا و 

 .من جهة أخرى االستراتيجي
  

  التوصية
  
 لزمنية المطلقة المقترحة أعاله لتقديم مشاريع قرارات جديـدة قـد ترغـب الـدول األعضـاء إضافة إلى المهلة ا

بـدًال مـن ذلـك كـأداة للتشـاور أو بأعضاء مكتب جمعيـة الصـحة أو باللجنـة العامـة االستعانة في النظر في 
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ي الحـالتين أتبـين أن أو حتـى لتوصـية اللجنـة الرئيسـية المختصـة إذا الوساطة بين المجموعـات اإلقليميـة 
ويمكن أن تقلص مشـاركة أعضـاء المكتـب الحاجـة إلـى الموصوفتين في الفقرة السابقة هي مصدر إشكال. 

  إنشاء أفرقة صياغة.لجنة رئيسية أو إلى  فيإجراء مناقشات مطولة 
  

  تحسين تقدير اآلثار المالية واإلدارية الناشئة عن مشاريع القرارات
 
اآلتــي: ال تتخــذ جمعيــة الصــحة وال يتخــذ المجلــس ن الالئحــة الماليــة علــى تــنص المــادة الخامســة عشــرة مــ  -٣٢

ترتب عليه مصروفات إال بعد النظر في تقرير مـن المـدير العـام بشـأن اآلثـار اإلداريـة والماليـة التـي تالتنفيذي قرارًا 
مصــروفات المقترحــة، ال وعنــدما يــرى المــدير العــام أن االعتمــادات القائمــة ال تســمح بإنفــاق ال لــى االقتــراحتترتــب ع

وحتـى وٕان تحـتم أخـذ يجوز االرتباط بهذه المصـروفات حتـى تخصـص جمعيـة الصـحة مـا يلـزم لهـا مـن اعتمـادات. 
اإلشارة إلى االعتمادات في المادة الخامسة عشرة من الالئحـة الماليـة فـي االعتبـار فـي سـياق تطـور تمويـل أنشـطة 

أنــه ال ينبغــي لألجهــزة الرئاســية المبــدأ الــذي تقــوم عليــه المــادة هــو  ادمفــالمنظمــة مــن المســاهمات الطوعيــة أساســًا، ف
 من المنظمة االضطالع بأنشطة ال يمكن تمويلها.بموجبها طلب ياعتماد قرارات 

 
تتنـاول كام وبالنظام الداخلي المعمول به، تقدم األمانة عـادة إلـى المجلـس وثـائق منفصـلة وعمًال بهذه األح  -٣٣

تقـدم تلـك الوثـائق مجـددًا بصـورة منفصـلة إلـى ال و . ويمكـن التنبـؤ بهـا عـن مشـاريع القـرارات تي تنشـأالاآلثار المالية 
بل تدرج في مجموعـة وثـائق المجلـس المتاحـة للـدول المجلس مشروع القرار تنقيحًا كبيرًا جمعية الصحة ما لم ينقح 

تقدير مدى ضـرورة اعتمـاد قـرار مقتـرح في  وعلى الرغم من ذلك، ليس من الجلي أن لآلثار المالية دوراً األعضاء. 
 المنظمة المالية. التزاماتالحد من أو إرجائه أو تنقيحه بهدف 

  
  التوصية:

  
 مهامهـا المعــززة فـي مجـال الرقابــة ف لجنـة البرنـامج والميزانيــة واإلدارة تمشـيًا مـع لقـد اقتـرح سـابقًا أن تكلَّــ

أن يطلب من لجنة قد يرغب المجلس في . وفي هذا الصدد، تقدير اآلثار المالية الناشئة عن القراراتبدور 
دورة جمعية الصحة أن تنظر في اآلثار المالية الناشـئة عـن السابقة لفي دورته البرنامج والميزانية واإلدارة 

بهـدف تقـديم اعتباراتـه وتوصـياته إلـى المقدمة إلى جمعية الصحة بشكل منفصل وتراكمي مشاريع القرارات 
لمعــايير ذلــك التحليــل لعلــى الميزانيــة البرمجيــة الحاليــة  تجــري اللجنــة بنــاءً  أنويمكــن . جمعيــة الصــحة

لمدى احتمال استيعابها سيما  المعمول بها لوضع المعايير واآلثار المالية الناشئة عن مشاريع القرارات وال
  مخصصات الميزانية الراهنة.إطار من وجهة نظر األمانة في 

  
  متطلبات التبليغ

  
أو غيــر المحــدودة  تكــرارغيــر المنســقة أو مفرطــة المشــكلة متطلبــات التبليــغ لقــد ســبق أن أثــارت األمانــة   -٣٤

وتــؤدي إلــى تنــاول جــزء كبيــر مــن األمانــة أعبــاء عمــل هــذه المتطلبــات  زيــدوت. قــرارات جمعيــة الصــحة عــن المنبثقــة
ص وجاهتهــا مــع حتمــل تقّلــيليــغ التــي تنشــأ عــن متطلبــات تبحســب البنــود جــداول أعمــال المجلــس وجمعيــة الصــحة 

مــع تقــارير أخــرى أو  إذا نّســقتأوســع نطاقــًا أكثــر اتســاقًا لمســألة واحــدة تقــدير إجراء التــي تســمح بــأو  وقــتمــرور ال
بشـأن سـبل ل مسألة التبليغ من جانب األمانـة طلـب جمعيـة الصـحة الـداعي إلـى اقتـراح خيـارات وتكمّ . يهاإل تضمّ 

 األعضاء والتواصل معها.التبليغ من قبل الدول تبسيط 
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  التوصية:
  
 متطلبــات  قصـراالقتـراح المقـدم إلـى جمعيــة الصـحة والـداعي إلـى  تكـرارفــي  دترغـب األمانـة فـي هـذا الصـد

ًال) عدد محدد من الحاالت (خمـس أو سـت حـاالت مـثالتبليغ في قرارات جمعية الصحة كإجراء مبدئي على 
توصــية جمعيــة الصــحة باعتمــاد ب المجلــس أيضــًا فــي وقــد يرغــف ذلــك. مــا لــم تقــرر جمعيــة الصــحة خــال

أن إذا رأى  رفــع التقــاريرتطلــب جمعيـة الصــحة عــن طريقهـا مــن المــدير العـام متطلبـات تبليــغ أكثـر مرونــة 
التخـاذ المزيـد مـن اإلجـراءات موضوعي إلـى المجلـس وجمعيـة الصـحة مسألة معينة تستوجب تقديم تقرير 
نسـبة مئويـة ال يسـتهان بهـا مـن ويتيح كال الخيارين فـي حـال تنفيـذهما . أو لإلحاطة علمًا بالتقدم المحرز
تستغرق وقتًا التقارير المرحلية التي إلدراج بنود ذات أولوية ويقلصان عدد جداول أعمال األجهزة الرئاسية 

  كبيرًا.
  
  

  التنفيذي اإلجراء المطلوب من المجلس
 
 .توجيهاتالمجلس مدعو إلى النظر في التوصيات وتقديم ال  -٣٥
  
  

=     =     =  


