
  ٦٧/٦٤جدة) (مسوّ   والستون السابعةجمعية الصحة العالمية  
 ٢٠١٤/ مايو أيار ٢١  

  (Draft) A67/64    
  
  
  للجنة "أ" ثانيالتقرير ال  

  
  )مسّودة(

  
  

فــــاغنر  -ة بــــاميال رينــــديبرئاســــة الــــدكتور  ٢٠١٤أيــــار/ مــــايو  ٢٠عقــــدت اللجنــــة "أ" جلســــتها الثالثــــة فــــي   
  .(النمسا)

  
ر أن توصـــي جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ال   القـــرار والمقـــرر اإلجرائـــي المـــرفقين ن باعتمـــاد و عة والســـتســـابوتقـــرَّ
  األعمال:د من جدول و دين التاليين من بنبالبن ينالمتعلقو بالوثيقة 

  
  ةإصالح منظمة الصحة العالمي  -١١

  
  تحسين صنع القرار من جانب األجهزة الرئاسية  ٢-١١

  
  عنوان:ب قرار واحد

  
  تحسين صنع القرار من جانب األجهزة الرئاسية

  
  متابعة الحوار الخاص بالتمويل  ٤-١١

  
  عنوان:باحد مقرر إجرائي و 

  
 المقتــرحألمانــة نتيجــة للقــرارات المترتبــة بالنســبة إلــى االنظــر فــي اآلثــار اإلداريــة والماليــة 

  اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة
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  من جدول األعمال ٢-١١البند 
  
  

  تحسين صنع القرار من جانب األجهزة الرئاسية
  
  

  عة والستون،سابجمعية الصحة العالمية ال  
  

  ١،صنع القرار من جانب األجهزة الرئاسيةتحسين بعد النظر في التقرير الخاص ب  
  
األخـذ بالبـث علــى اإلنترنـت للجلسـات العلنيـة التــي تعقـدها فـي المسـتقبل اللجنتــان "أ" و"ب"  رتقـرّ   -١

 المنظمــــة بموقــــع لجمعيــــة الصــــحة، وكــــذلك جلســــاتها العامــــة، لجميــــع مســــتخدمي اإلنترنــــت بواســــطة رابــــط
  المالية؛ الموارد وبتوافر صلة ذات تقنية مشاكل أي بحل رهناً  وذلك اإللكتروني،

  
 اسـتئجار )، بخصـوص٣(١٣٤م تالمقرر اإلجرائي  توصيات المجلس التنفيذي الواردة في تعتمد  -٢

 ذلــك تختبــر وأن العــام، المــدير وتعيــين ترشــيح لغــرض اإللكترونــي للتصــويت ومــأمون ذي مردوديــة نظــام
  العام التالي؛ المدير انتخاب قبل الجهازين الرئاسيين إطار في يتم صوري تصويت بواسطة مسبقاً  النظام

  
من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية بـالنص  ٤٨عن المادة تستعيض و  ٤٩المادة  حذفت  -٣

  التالي، على أن يصبح نافذًا اعتبارًا من اختتام جمعية الصحة العالمية السابعة والستين:
  

ـــديم "يجـــوز ـــود بشـــأن رســـمية اقتراحـــات تق ـــوم حتـــى األعمـــال جـــدول بن ـــة دورة مـــن األول الي  عادي
 اللجنــة إلــى االقتراحــات تلــك كــل حــالوتُ . اســتثنائية دورة افتتــاح مــن يــومين وقبــل الصــحة لجمعيــة
  عامة"؛ جلسة خالل مباشرة البند في النظر حال في عدا ما األعمال جدول بند عليها ُوزِّع التي

  
 الصــحة جمعيــة علــى فصــاعدًا، اآلن مــن المرحليــة، التقــارير فــي النظــر يقتصــرأن  تقــّرر كــذلك  -٤

  التنفيذي. المجلس وليس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٧/٥الوثيقة ج     ١
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  من جدول األعمال ٤-١١البند 
  

  النظر في اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة للقرارات
  اعتمادها من جانب المجلس التنفيذي أو جمعية الصحة المقترح

  
  

  جمعية الصحة العالمية السابعة والستون،  
  

  لميزانيــــــــة البرمجيــــــــةلن يالســــــــتالسادســــــــة و جمعيــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة إذ تشــــــــير إلــــــــى اعتمــــــــاد   
منسـقة علـى نطـاق  بطريقـة التمويل، بما في ذلك تعبئـة المـواردالخاص بمجملها والحوار ب ٢٠١٥-٢٠١٤

  ،بالكامل لميزانية البرمجيةاويل أجل ضمان تمُأرِسيت من التي و ، ككلالمنظمة 
  
المــدى الــذي إلــى  نو ها جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتعتمــدتلقــرارات التــي تنفيــذ ارت قــرّ   )١(

ضــمن نطــاق ، باســتثناء األنشــطة التــي تنــدرج ٢٠١٥-٢٠١٤مجيــة الميزانيــة البر ضــمن تمويلهــا ُيــدرج فيــه 
  ؛اً تحديد جمعية الصحةخالف ذلك ره بكما تقرّ أو  ١الميزانية البرمجية، فيعنصر الطوارئ 

  
لقــرارات التــي لالمــدير العــام فــي الحــاالت التــي تتجــاوز فيهــا اآلثــار الماليــة  وميقــكــذلك أن  تر قــرّ   )٢(

  مجيـــــــةالميزانيـــــــة البر فـــــــي ت الماليـــــــة عتمـــــــاداالا الصـــــــحة العالميـــــــة الســـــــابعة والســـــــتون ها جمعيـــــــةتعتمـــــــد
الحــادي اجتماعهــا لمجلــس التنفيــذي فــي لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة بتزويــد ل، ٢٠١٥-٢٠١٤

، بمـا لتكـاليف ذات الصـلةتـدبير احـًا بشـأن اقتراضـمن تيبتقريـر  ٢٠١٥ينـاير والعشرين في كـانون الثـاني/ 
  ؛النظر في جميع الخيارات المتاحةو  آلثار المالية والبرمجيةلحليل تيشمل إجراء 

  
السادســة  دورتــه إلــى المجلــس التنفيــذي فــيأن تقــدم لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة  مــن طلبــت  )٣(

أســاس التقريــر توصــيات مبنيــة علــى ن، يجمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتوٕالــى والثالثــين بعــد المائــة 
فــي  ٦٦/٤٨وثيقــة جالتــي طلبتهــا البــالتزامن مــع المعلومــات ، لكــي ينظــرا فيهــا ) أعــاله٢فــي الفقــرة (الــوارد 
  ٢؛٢٨الفقرة 

  
إلـــى لجنـــة البرنـــامج فـــي تقـــديم تقريـــر  مـــع الـــدول األعضـــاءتشـــاور أن ي مـــن المـــدير العـــام تطلبـــ  )٤(

ضـــمان مواءمـــة القـــرارات مـــع المتاحـــة لن الخيـــارات عـــ ٢٠١٥/ ينـــاير كـــانون الثـــاني والميزانيـــة واإلدارة فـــي
القائمــة تعزيــز الصــلة الكفيلــة ب لالســببرنــامج العمــل العــام والميزانيــات البرمجيــة ذات الصــلة، بمــا فــي ذلــك 

مــا تعتمــده جمعيــة الصــحة مــن تقــارير عــن اآلثــار الماليــة المترتبــة علــى ، و ميزانيــات والقــراراتتلــك البــين 
المقبلـة يـة ميزانيات البرمجالمعلومات عن نسبة و  مرحلية تقاريرتقديم عن  ضالً إجرائية، فمقررات قرارات و 

  .الرئاسيةاإلجرائية التي تعتمدها األجهزة القرارات والمقررات التي ستنشأ عن 

=     =     =  
                                                           

 ٩الفقـرة فـي يتبـّين و لميزانيـة. فـي االميزانيـة البرمجيـة سـقفًا  فـيعنصر الطـوارئ ال تمتلك األنشطة المدرجة ضمن نطاق    ١
ـــأذن كـــذلكجمعيـــة الصـــحة "أن  ٢ق٦٦ج ص ع القـــرارمـــن  للمـــدير العـــام، حســـب االقتضـــاء، بتحمـــل النفقـــات فـــي عنصـــر  ت

 الموارد ...".العنصر، وذلك رهنًا بتوافر الطوارئ في الميزانية بما يتجاوز المبلغ المخصص لهذا 
: "... وسـُتدعى األجهـزة الرئاسـية إلـى تقـديم التوجيهـات بشـأن اقتراحـات المـدير العـام ٢٨، الفقـرة ٦٦/٤٨انظر الوثيقة ج   ٢

الميزانيـــة التـــي تتعلـــق بإعـــادة برمجـــة المـــوارد أو األنشـــطة فـــي الحـــاالت التـــي ُتعـــد ضـــرورية، فـــي ضـــوء التقـــدم صـــوب تنفيـــذ 
البرمجية، أو تلقي واليات جديـدة وقـرارات لجمعيـة الصـحة العالميـة تترتـب عليهـا آثـار ماليـة، أو احتياجـات الصـحة العموميـة 

 ".الناشئة


