
  ٢ إضافة ١٣٤/٦ت م  التنفيذي المجلس    
  ٢٠١٤ نايري /لثانيا كانون ٢٤  المائة بعد والثالثون الرابعة الدورة
      EB134/6 Add.2  األعمال جدول من ٢-٥ البند

  
  
 

  ألجهزة الرئاسيةاأساليب عمل 
  
  مشروع مقرر إجرائي  
  
  

فــي تقريــر األمانــة عــن خيــارات تحســين عمليــة صــنع القــرارات مــن جانــب بعــد النظــر المجلــس التنفيــذي،   
  ١،األجهزة الرئاسية

  
  يقرر ما يلي:

  
  ٢بناء القدرات والتدريب

  
تأييـــد الخطـــوات المتخـــذة مـــن جانـــب األمانـــة لتحســـين بنـــاء القـــدرات والتـــدريب مـــن أجـــل أعضـــاء   )١(

  المجلس وأعضاء مكتبه؛
  

  الجتماعات األجهزة الرئاسيةاإلتاحة اإللكترونية 
  

إقرار اقتراح إدخال البث علـى شـبكة اإلنترنـت للجلسـات العلنيـة للجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة   )٢(
  والمجلس التنفيذي على جميع مستخدمي شبكة اإلنترنت عن طريق رابط بموقع المنظمة اإللكتروني؛

  
تين بــأن تقــرر إدخــال البــث علــى شــبكة اإلنترنــت توصــية جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســ  )٣(

للجلسات المستقبلية للجنتين "أ" و"ب"، وكذلك جلساتها العامة، على جميع مستخدمي شبكة اإلنترنـت عـن 
ــًا بحــل أيــة مشــاكل تقنيــة ذات صــلة وبتــوافر المــوارد  طريــق رابــط بموقــع  المنظمــة اإللكترونــي، وذلــك رهن

  المالية.
  

  رقية في أدنى حد ممكناستخدام الوثائق الو 
  

تأييد الخطوات المتخذة من جانب األمانة لتقليل اسـتخدام المنظمـة للوثـائق الورقيـة إلـى أدنـى حـد   )٤(
  ؛١٣٤/٦م تمن التقرير الوارد في الوثيقة  ٩ممكن، ويقر التدابير المقترحة والمبينة في الفقرة 

  
  المدير العام مواصلة إعداد طرق إضافية وشفافة للتواصل بين األمانة والدول األعضاء؛ مطالبة  )٥(

  
                                                           

  .١إضافة  ١٣٤/٦و ١٣٤/٦م ت الوثيقتان   ١
  العناوين الفرعية لهذه الوثيقة ألغراض الوضوح التنظيمي المحض. ترد   ٢
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  استخدام نظام التصويت اإللكتروني لتعيين المدير العام
  

توصية جمعية الصحة العالمية السابعة والستين باعتماد التوصية المقدمة من األمانة في الوثيقة   )٦(
استئجار نظام تصويت إلكتروني لترشيح وتعيين المـدير العـام، علـى أن بخصوص  ١إضافة  ١٣٤/٦م ت

نـــًا، واعتمـــاد التوصـــية بـــأن تـــتم تجربـــة ذلـــك النظـــام مســـبقًا مـــن خـــالل  يكـــون ذلـــك النظـــام ذا مردوديـــة ومؤمَّ
  عمليات تصويت صورية من جانب األجهزة الرئاسية قبل انتخاب المدير العام التالي؛

  
  يم مشاريع القراراتالحّد من التأخر في تقد

  
ـــداخلي   )٧( اعتبـــارًا مـــن اختتـــام دورة المجلـــس التنفيـــذي الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة يعـــدَّل النظـــام ال

  للمجلس التنفيذي على النحو التالي:
  

  مكررًا نصها كما يلي: ٢٨تضاف مادة رقمها   •
  

مجلــس فيمــا يتعلــق ببنــود "يجــوز تقــديم اقتراحــات بقــرارات أو مقــررات إجرائيــة لكــي ينظــر فيهــا ال
جدول األعمال حتى اختتام اليوم األول من الـدورة. بيـد أنـه إذا كـان مـن المقـرر لـدورة أن تسـتمر 

ســاعة قبــل افتتــاح الــدورة.  ٤٨يــومين أو أقــل، جــاز تقــديم مثــل هــذه االقتراحــات فــي موعــد أقصــاه 
  ا رأى ذلك مناسبًا."ويجوز للمجلس أن يسمح بإدراج مثل هذه االقتراحات في وقت متأخر إذ

  
  :مكررًا ثالثًا، نصها كما يلي ٢٨إضافة مادة رقمها   •

  
االقتراحات والتعديالت المتعلقة ببنود جدول األعمال فـي األحـوال العاديـة كتابـًة وتسـلَّم إلـى  "تقدم

المدير العام الذي يعمم نسخًا منها على الوفود. وال يجوز، إال إذا قرر المجلـس خـالف ذلـك، أن 
بق يناقش أي اقتراح أو أن يطرح للتصويت في أية جلسة من جلسات المجلس إال إذا كـان قـد سـ

ساعة على األقل. ومـع ذلـك يجـوز للـرئيس  ٢٤تعميم نسخ منه على جميع الوفود قبل ذلك بمدة 
أن يسمح بمناقشة التعديالت والنظـر فيهـا، حتـى وٕان لـم تكـن قـد عممـت أو إذا كانـت قـد عممـت 

  في اليوم ذاته فقط."
  

لجمعيـة الصـحة، اعتبـارًا  توصية جمعية الصحة العالمية السابعة والستين بتعديل النظام الـداخلي  )٨(
  من اختتام تلك الدورة، على النحو التالي:

  
  :بالنص التالي ٤٨ويستعاض عن المادة  ٤٩ُتحذف المادة   •

  
ـــة  ـــوم األول مـــن دورة عادي ـــود جـــدول األعمـــال حتـــى الي ـــديم اقتراحـــات رســـمية بشـــأن بن "يجـــوز تق

ل تلــك االقتراحــات إلــى اللجنــة لجمعيــة الصــحة وقبــل يــومين مــن افتتــاح دورة اســتثنائية. وتحــال كــ
  التي ُوزِّع عليها بند جدول األعمال ما عدا في حال النظر في البند مباشرة خالل جلسة عامة."

  
  الحد من التأخر في إرسال الوثائق إلى القدر األدنى

  
يقضي بأن من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي والذي  ٥التذكير بأهمية الشرط الوارد في المادة   )٩(

يرسل المدير العام وثائق دورات المجلس التنفيذي قبل افتتاح أعمال أية دورة عاديـة للمجلـس بفتـرة ال تقـل 
  عن ستة اسابيع؛
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  إصالح متطلبات تقديم التقارير
  

الســــابعة والســــتين بــــأن تقــــرر أن يقتصــــر النظــــر فــــي التقــــارير توصــــية جمعيــــة الصــــحة العالميــــة   )١٠(
  فصاعدًا، على جمعية الصحة وليس المجلس التنفيذي؛المرحلية، من اآلن 

  
ــد ــود الجدي ــود ذات  ةتنقــيح المتطلبــات الخاصــة بالمــذكرة اإليضــاحية للبن والبيانــات الداعمــة للبن

  العاجل الطابع
  

ــداخلي للمجلــس  ٩المــذكرات اإليضــاحية المنصــوص عليهــا فــي المــادة  بخصــوص  )١١( مــن النظــام ال
، وتحديـد ١ق١٢١م تالتنفيذي، اشتراط أن تراعي هذه المذكرات المعايير التي حـددها المجلـس فـي القـرار 

  الصالت ببرنامج العمل العام والميزانية البرمجية؛
  

من النظام الـداخلي للمجلـس التنفيـذي  ١٠بموجب المادة  وفيما يتعلق بالبيانات الداعمة المطلوبة  )١٢(
بالنسبة إلى االقتراحات ذات الطابع العاجـل، المطالبـة بـأن تأخـذ مثـل تلـك البيانـات فـي الحسـبان المعـايير 

  المشار إليها أعاله وتتضمن تفسيرًا للطابع العاجل ولمخاطر التأجيل أو االستبعاد المحتملة؛
  
أعضاء مكتب المجلس التنفيذي وأعضائه بالمذكرات التفسيرية والبيانات الداعمة  المطالبة بإمداد  )١٣(

 SharePointوٕاتاحة هذه المذكرات والبيانات لجميع الدول األعضاء والدول األعضاء المنتسبة على موقع 
 اإللكترونـي التـابع للمنظمـة؛ والمطالبــة أيضـًا بإتاحـة محاضـر اجتماعــات أعضـاء مكتـب المجلـس بموجــب

اإللكترونــي التــابع  SharePointلجميــع الــدول األعضــاء والــدول األعضــاء المنتســبة علــى موقــع  ٨المــادة 
  للمنظمة.

  
  تنقيح العملية الخاصة بجدول أعمال المجلس التنفيذي

  
 تجريبـياعتماد اإلجـراءات اإلضـافية التاليـة إلعـداد جـدول أعمـال المجلـس التنفيـذي علـى أسـاس   )١٤(

مــن اختتــام الــدورة الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة وحتــى اختتــام الــدورة الثامنــة والثالثــين بعــد  بنفاذهــا اعتبــاراً 
  المائة:

  
 ٨يســعى أعضــاء مكتــب المجلــس، لــدى إعــداد جــدول األعمــال المؤقــت بموجــب المــادة   (أ)

مـــن النظـــام الـــداخلي للمجلـــس التنفيـــذي، إلـــى عـــدم تجـــاوز عـــدد أمثـــل أقصـــى مـــن البنـــود بحيـــث 
ــدًا فــي غيــر ســنوات الميزانيــة  ٣٦يتضــمن جــدول األعمــال المؤقــت أكثــر مــن  ال مــن  وال أكثــربن
 بندًا في سنوات الميزانية. ٤٨

  
، فــي اضــطالعهم بــذلك، المعــايير المحــددة مــن جانــب مكتــب المجلــسيســتخدم أعضــاء   (ب)

 ١رقـم مـن ("المعايير المتفق عليها") علـى النحـو اآلتـي: يمـنح  ١١ق١٢١ت  مالمجلس في القرار 
للبنود، ما عدا البنود التي تتكرر أو يقضي بها المجلس أو الجمعية، يقابـل عـدد المعـايير  ٣إلى 

علــى ذلــك، بحيــث تمــنح  المتفــق عليهــا التــي يفــي بهــا كــل بنــد وتــولى األولويــة لهــذه البنــود بنــاءً 

                                                           
أو أن تتضمن موضـوعًا جديـدًا  أن تعالج االقتراحات قضية من قضايا الصحة العمومية على الصعيد العالمي و/ يتعّين   ١

 أو أن تتعلق بعبء كبير على الصحة العمومية. يندرج ضمن نطاق عمل المنظمة و/
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نـــود التـــي تفـــي األولويــة للبنـــود التـــي تفـــي بجميــع المعـــايير الثالثـــة المتفـــق عليهـــا علــى حســـاب الب
بمعيارين وتولى األولوية للبنود التي تفـي بمعيـارين علـى حسـاب البنـود التـي تفـي بأولويـة واحـدة. 

 وستستبعد البنود التي ال تفي بأي معيار من المعايير.
  

  (عنصر إضافي خياري:
  

تقييم تقنـي  يزود المدير العام أعضاء مكتب المجلس، تيسيرًا لإلجراءات المذكورة أعاله، بنتائج [
تقيــيم للبنــود المقترحــة فــي  [ ] للبنــود المقترحــة فــي ضــوء المعــايير المتفــق عليهــا مــن قبــل األمانــة

  ] ضوء المعايير المتفق عليها من قبل فريق مكّون من ممثلين من كل إقليم تابع للمنظمة.
  

ينــاير  ني/يتشــاور المــدير العــام قبــل افتتــاح دورة المجلــس المعقــودة فــي شــهر كــانون الثــا  (ج)
بأسبوع واحد مع أعضاء مكتب المجلس للنظـر فـي جـدول األعمـال المؤقـت للمجلـس وأي جـدول 
ـــــود أو اســـــتبعادها أو تأجيلهـــــا. وٕاذ  ـــــس بشـــــأن إدراج بن ـــــي وٕاعـــــداد توصـــــيات للمجل أعمـــــال تكميل
يضــطلعون بــذلك، يســعون مجــددًا إلــى عــدم تجــاوز العــدد األمثــل األقصــى مــن البنــود حســبما تــرد 

مكـــررًا، أن يضـــيف إلـــى ١٠(أ). ويجـــوز للمجلـــس، تمشـــيًا مـــع المـــادة ١٤إليـــه فـــي الفقـــرة اإلشـــارة 
جـدول األعمــال أو يحــذف منـه أو يعدلــه، آخــذًا فـي الحســبان المعــايير المتفـق عليهــا وســاعيًا إلــى 

  عدم تجاوز العدد األمثل األقصى من البنود.
  

  لثامنة والثالثين بعد المائة؛استعراض نتائج هذه اإلجراءات اإلضافية في الدورة ا  )١٥(
  

(أ) مـن ٧السـابعة والسـتون االشـتراط الـوارد فـي الفقـرة العالميـة التوصية بأن تعلق جمعية الصحة   )١٦(
برنــامج العمــل العــام طــوال ) بشــأن اســتخدام المعــايير لتحديــد األولويــة فــي ٩(٦٥ع  ص  جالمقــرر اإلجرائــي 

  فترة االختبار المذكورة فيه.
  

  والقرارات التي يتأخر تقديمهاالمعايير الخاصة بالبنود العاجلة 
  

والقـــرارات المقدمـــة بعـــد  ١٠المطالبـــة بحصـــول االقتراحـــات بشـــأن البنـــود العاجلـــة بموجـــب المـــادة   )١٧(
دولة عضوًا على األقـل مـن  ١٢أعاله على الدعم المشترك من جانب  ٧الموعد األخير المحدد في الفقرة 

  لكي تحظى بالقبول.تابعة للمنظمة على األقل ثالثة أقاليم 
  
  

=     =     = 
 


