
  ١٣٦/٦م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ ديسمبر/ كانون األول ٥  بعد المائة الثالثونو  السادسةالدورة 
    EB136/6  من جدول األعمال المؤقت ٢-٥البند 

  
  
  

  أسلوب عمل األجهزة الرئاسية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
، ٢٠١٤نــاقش المجلـــس التنفيـــذي، أثنـــاء دورتـــه الخامســـة والثالثــين بعـــد المائـــة، المعقـــودة فـــي أيـــار/ مـــايو   -١

حصيلة جمعية الصـحة العالميـة السـابعة والسـتين، وطلـب أعضـاء المجلـس مـن األمانـة أن تقـدم توصـيات لتحسـين 
  ١.عمل األجهزة الرئاسية في دورتها التالية

 
 الرئاســـية قيـــد النقـــاش فـــي إطـــار العمـــل المســـتمر بشـــأن إصـــالح المنظمـــة. جهـــزةومـــازال أســـلوب عمـــل األ  -٢

ك زيــــادة شــــمولها لوســــلطت المناقشــــات الضــــوء علــــى ضــــرورة تعزيــــز الــــدور االســــتراتيجي لألجهــــزة الرئاســــية، وكــــذ
ح أسلوب عملهمـا، تخذ بالفعل كل من المجلس التنفيذي وجمعية الصحة خطوات نحو إصالاوكفاءتها. و  وشفافيتها

 .أدناه في الجدولكما هو مبين 
  

 المرجعلهاستهالل التنفيذ أو التخطيط   اإلصالح 

 ة جدول األعمالإدار 

تضـــمين المعـــايير الخاصـــة بـــإدراج بنـــود إضـــافية فـــي جـــدول   ١
األعمال الفئات الخاصة بتحديد األولويات في مسـودة برنـامج 

الـراهن، احتياجـات : الوضع الصحي الثاني عشر العمل العام
ووجـود تـدخالت  ؛والصكوك المتفـق عليهـا دوليـاً  ؛آحاد البلدان

والميــــزة النســــبية التــــي  ؛عاليــــة المــــردود وقائمــــة عمــــل البينــــات
 تتمتع بها المنظمة

ابتداًء مـن المجلـس التنفيـذي فـي 
ـــــــين بعـــــــد  ـــــــة والثالث ـــــــه الثاني دورت

 المائة

اإلجرائي  المقرر
 )٩(٦٥ع  ص  ج

المطالبة بأن تراعي المذكرات اإليضـاحية، المنصـوص عليهـا  ٢
مـن النظـام الـداخلي للمجلـس التنفيـذي، المعـايير  ٩فـي المـادة 

، ١ق١٢١م تالتــــــي حــــــددها المجلــــــس التنفيــــــذي فــــــي القــــــرار 
 تحدد الصالت ببرنامج العمل العام والميزانية البرمجية  وأن

ابتداًء مـن المجلـس التنفيـذي فـي 
والثالثـــــين بعـــــد دورتـــــه الخامســـــة 

 المائة

المقرر اإلجرائي 
 )٣(١٣٤م ت

الداعمـة، المنصـوص عليهـا فـي  البيانـات المطالبة بأن تراعـي ٣
مـــــن النظـــــام الـــــداخلي للمجلـــــس التنفيـــــذي بشـــــأن  ١٠المـــــادة 

ــــــي حــــــددها  المعــــــايير العاجــــــل، الطــــــابعاالقتراحــــــات ذات  الت
 تفســـيراً  وتتضـــمن، ١ق١٢١م تالمجلـــس التنفيـــذي فـــي القـــرار 

 المحتملة االستبعاد أو التأجيل ولمخاطر العاجل طابعلل

بناًء على استالم االقتراح التـالي 
 ذي الطابع العاجل

المقرر اإلجرائي 
 )٣(١٣٤م ت

                                                           
 ٥انظــــر المحاضــــر المــــوجزة للمجلــــس التنفيــــذي فــــي دورتــــه الخامســــة والثالثــــين بعــــد المائــــة، الجلســــة األولــــى، الفــــرع    ١

 .)١سجالت/ /١٣٥/٢٠١٤م ت(الوثيقة  (باإلنكليزية)
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 المرجعلهاستهالل التنفيذ أو التخطيط   اإلصالح 

المطالبـــة بإمـــداد أعضـــاء مكتـــب المجلـــس التنفيـــذي وأعضـــاء   ٤
المجلـــس التنفيـــذي بالمـــذكرات اإليضـــاحية والبيانـــات الداعمـــة 

والبيانـــــــات، فـــــــي منصـــــــة المنظمـــــــة وٕاتاحـــــــة هـــــــذه المـــــــذكرات 
اإللكترونيـــــــة، لجميـــــــع الـــــــدول األعضـــــــاء والـــــــدول األعضـــــــاء 

وبإتاحــــــة محاضــــــر اجتماعــــــات أعضــــــاء مكتــــــب  ،المنتســــــبة
فـــي تلـــك المنصـــة، لجميـــع الـــدول  ٨المجلـــس بموجـــب المـــادة 

 األعضاء والدول األعضاء المنتسبة 

مـن المجلـس التنفيـذي فـي  ابتداءً 
عـــــد دورتـــــه الخامســـــة والثالثـــــين ب

 المائة

المقرر اإلجرائي 
 )٣(١٣٤م ت

 التقليل إلى أدنى حد ممكن من التأخر في تقديم مشاريع القرارات/ المقررات اإلجرائية

تطبيــــــق المواعيــــــد النهائيــــــة لالقتراحــــــات الخاصــــــة بمشـــــــاريع   ٥
 القرارات

 

ابتداًء مـن المجلـس التنفيـذي فـي 
دورتـــــه الخامســـــة والثالثـــــين بعـــــد 
المائـــــــة؛ والتطبيـــــــق كـــــــذلك فـــــــي 
جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة 

 والستين 

المقرر اإلجرائي 
) ٣(١٣٤م ت

  والقرار 
 ٢-٦٧ج ص ع

االقتراحـــات المزمـــع مناقشـــتها أو طرحهـــا  المطالبـــة بـــأن ُتعمـــم  ٦
سـاعة  ٢٤المجلـس قبـل للتصويت في أي جلسة مـن جلسـات 

 على األقل من االنعقاد

ابتداًء مـن المجلـس التنفيـذي فـي 
ــــــــــــين  ــــــــــــه الخامســــــــــــة والثالث دورت

 المائة   بعد

المقرر اإلجرائي 
 )٣(١٣٤م ت

 إدارة الدورة

ـــــــس   ٧ اســـــــتخدام نظـــــــام "إشـــــــارات المـــــــرور" أثنـــــــاء دورات المجل
التنفيـــــذي، وأيضـــــًا أثنـــــاء الجلســـــات العامـــــة وجلســـــات اللجـــــان 

 الرئيسية لجمعية الصحة 

مـن المجلـس التنفيـذي فـي  ابتداءً 
ــــــــــــين  ــــــــــــه الخامســــــــــــة والثالث دورت

 المائة  بعد

المقرران 
  اإلجرائيان 
) ٩(٦٥ج ص ع

 EBSS2(2)و

الصـحة  جمعيـةإتاحة النظر فـي التقـارير المرحليـة مـن جانـب   ٨
 فقط

 

ابتداًء مـن المجلـس التنفيـذي فـي 
السادســـــة والثالثـــــين بعـــــد  دورتـــــه

جمعيــة الصــحة العالميــة المائــة و 
 الثامنة والستين

  القرار 
 ٢-٦٧ج ص ع

اإلجرائي المقرر  ٢٠١٥في عام  إدخال بث الجلسات العلنية لألجهزة الرئاسية على اإلنترنت  ٩
) ٣(١٣٤م ت

  والقرار
 ٢-٦٧ج ص ع

 اإللكترونــــي للتصــــويت ومــــؤمن مردوديــــة ذي نظــــام اســــتئجار  ١٠
   العام المدير وتعيين ترشيحل

مــــن المقــــرر تجربــــة النظــــام فــــي 
 ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير 

  القرار
 ٢-٦٧ج ص ع
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 المرجعلهاستهالل التنفيذ أو التخطيط   اإلصالح 

فــــــي اجتماعــــــات األجهــــــزة  الورقيــــــة لوثــــــائقا اســــــتخدام تقليــــــل  ١١
 ممكن حد أدنى إلى الرئاسية

تشـــمل التـــدابير المتخـــذة إصـــدار 
المحاضــــر المـــــوجزة والمحاضـــــر 
الحرفية في الشـكل الـورقي فقـط؛ 

ـــــــــــــوفيرو   االســـــــــــــتجابة رمـــــــــــــوز ت
؛ ووضــع جــداول أعمــال الســريعة

تتضــــــــمن وصــــــــالت إلكترونيــــــــة 
تشــــــــــــــــعبية؛ وٕاتاحــــــــــــــــة وثــــــــــــــــائق 
ــــع المنظمــــة  ــــي موق المــــؤتمرات ف
اإللكتروني؛ ويجـري العمـل علـى 

ألجهـــــزة الهـــــاتف إعـــــداد تطبيـــــق 
 المحمول

المقرر اإلجرائي 
 )٣(١٣٤م ت

 تعزيز القدرة على تصريف الشؤون

تحســـــين بنـــــاء القـــــدرات والتـــــدريب ألعضـــــاء مكتـــــب المجلـــــس   ١٢
 التنفيذي وأعضاء المجلس التنفيذي

 

تــــــــــــم أول تــــــــــــدريب أثنــــــــــــاء دورة 
المجلـــــــــس التنفيـــــــــذي الخامســـــــــة 
والثالثـــــين بعـــــد المائـــــة؛ وصـــــدر 

توزيعـــه بكـــل دليـــل للمجلـــس وتـــم 
ــــــــي أيــــــــار/  اللغــــــــات الرســــــــمية ف

، ثــم ُنقــح فــي أيــار/ ٢٠١٣ مــايو
ـــــة ٢٠١٤مـــــايو  ؛ وتشـــــرك األمان

رئيس المجلس ورئيسي اللجنتـين 
الرئيســـــــــيتين لجمعيـــــــــة الصـــــــــحة 
مبكــرًا فــي هــذا الصــدد مــن أجــل 
تعــــــــــــريفهم بجــــــــــــدول األعمــــــــــــال 

 وبالمسائل الرئيسية

  المقرر اإلجرائي
  )٣(١٣٤م ت

  
يرغــــب المجلــــس أيضــــًا فــــي أن ينظــــر فــــي ولالســــتمرار فــــي تحســــين أســــاليب عمــــل األجهــــزة الرئاســــية قــــد   -٣

 االقتراحات المبينة أدناه.
  

  تحسين أساليب عمل األجهزة الرئاسيةاقتراحات 
  

  التشجيع على وضع جداول أعمال تسهل إدارتها
  
أعمـال تسـهل إدارتهـا لـدورات المجلـس على مدى السـنوات القليلـة الماضـية خضـعت مسـألة وضـع جـداول   -٤

التنفيذي بمناقشـة مستفيضـة مـن جانـب األجهـزة الرئاسـية، وخصوصـًا المجلـس، وُنظـر فـي هـذه المسـألة بالفعـل فـي 
وأصــدر بالفعــل كــل مــن المجلــس وجمعيــة الصــحة عــددًا مــن  ١تقــارير ســابقة بشــأن أســاليب عمــل األجهــزة الرئاســية.

ويتمثــل التحــدي فــي هــذا الصــدد فــي تالفــي ازدحــام جــداول أعمــال األجهــزة  ٢ص.المقــررات اإلجرائيــة بهــذا الخصــو 
                                                           

 .١٣٤/٦م ت، و١٣٣/٣م ت، و٣ إضافة ١٣٢/٥م تانظر أحدثها في الوثائق    ١

  .)٣(١٣٤م ت) و٩(٦٥ج ص عوالمقرران اإلجرائيان  ١ق١٢١م تأحدثها القرار    ٢
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الرئاســية كــي يتســنى االضــطالع بالعمليــة االســتراتيجية لصــنع القــرار مــع احتــرام حــق الــدول األعضــاء الســيادي فــي 
فــي جــدول  تنــاول المســائل التــي تشــغلها فــي إطــار األجهــزة الرئاســية، بمــا فــي ذلــك تناولهــا عــن طريــق اقتــراح بنــود

األعمــال. ولــن تتســنى االســتدامة والفعاليــة للتعــديالت المقترحــة علــى أســاليب العمــل إال بالتوصــل إلــى تــوازن مقبــول 
 بين هذين المطلبين.

  
وفــي األمــد القصــير يمكــن أن تحقــق الجهــود الراميــة إلــى التشــجيع علــى وضــع جــدول أعمــال تســهل إدارتــه   -٥

ن جانب أعضاء مكتب المجلس للمعايير التي اعتمدتها جمعية الصحة فـي أفضل تقدم من خالل التطبيق القوي م
) فيما يتعلـق ببنـود جـدول األعمـال الجديـدة المقترحـة للمجلـس التنفيـذي. وقـد يتسـنى ٩(٦٥ج ص عالمقرر اإلجرائي 

 إجراء خفض طفيف ولكن هام في عدد بنود جدول األعمال من خالل إصالح متطلبات تقديم التقارير.
  

  إصالح متطلبات تقديم التقارير
  
مــن بنــود جــداول أعمــال اجتماعــات األجهــزة الرئاســية مــن التكليفــات الدســتورية ومتطلبــات  ٪٨٠ينبــع نحــو   -٦

تقــديم التقــارير المنصــوص عليهــا فــي قــرارات أو مقــررات إجرائيــة ســابقة صــدرت عــن جمعيــة الصــحة أو المجلــس 
بـأن يـتم بقـدر اإلمكـان، اتبـاع نهـج  ،األجهزة الرئاسـية توصـي األمانـة التنفيذي. ولتقليل الضغط على جداول أعمال

مــرن فــي متطلبــات تقــديم التقــارير المزمــع اعتمادهــا. وعــالوة علــى ذلــك توصــي األمانــة، حيثمــا لــزم إدراج متطلبــات 
م كـل سـنتين تقـارير تقـد يقتصر ذلك على ما ال يتجاوز ثـالثلتقديم التقارير ضمن قرارات أو مقررات إجرائية، بأن 

 على مدى فترة ست سنوات.
  

 التشجيع على المناقشة المبكرة بشأن مشاريع القرارات
  
أدخلت األجهزة الرئاسـية موعـدًا نهائيـًا إلدراج مشـاريع القـرارات هـو اليـوم األول مـن الـدورة العاديـة لجمعيـة   -٧

االقتراحــات توصــي بموافــاة الــدول ولضــمان إتاحــة الوقــت الكــافي للنظــر فــي هــذه  ١.الصــحة أو المجلــس التنفيــذي
بـل انعقـاد االجتمـاع قبشـأن االقتراحـات  المشاوراتاألعضاء بمشاريع القرارات هذه في أبكر وقت ممكن، وبأن تبدأ 

 ذي الصلة للجهاز الرئاسي، وذلك بطرق منها ما يلي:

عمــيم غيــر الرســمي لمشــاريع القــرارات، بمــا فــي ذلــك تعميمهــا بالبريــد اإللكترونــي أو عــن طريــق تال  ) أ(
 المنظمة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت؛ منصة

ــــر رســــمية مــــن خــــالل االجتماعــــات وجهــــًا لوجــــه و/ أو اســــتخدام الوســــائل   ) ب( تنظــــيم مشــــاورات غي
 اإللكترونية؛

المقترحــة علــى الفــور فــي العمــل عليهــا ونشــر عناصــر منهــا، البــدء عقــب تقــديم مشــاريع القــرارات   (ج)
اسـي المعنـي بسـبعة أيـام، الجهـاز الرئ مثل ورقات المـؤتمر فـي موقـع المنظمـة اإللكترونـي قبـل افتتـاح دورة

  ٢.االنتظار حتى يتم اعتماد جدول األعمال حسب الممارسة المتبعة حالياً  بدًال من
  
  
  

                                                           
 .٢-٦٧ج ص ع) والقرار ٣(١٣٤م تانظر المقرر اإلجرائي    ١

 اإللكتروني.إذا لم يتم اإلبقاء على البند المعني في جدول األعمال ُتسحب عندئذ ورقة المؤتمر من الموقع    ٢
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  إنشاء صفحة على اإلنترنت للبيانات
  
بـــالرغم مـــن أن تطبيـــق نظـــام إشـــارات المـــرور كـــان لـــه أثـــر كبيـــر فـــي تـــوفير الوقـــت أثنـــاء دورات األجهـــزة   -٨

الرئاســية فإنــه فــي بعــض المناســبات قصــرت الوفــود طــول بياناتهــا كــي تالئــم الوقــت المخصــص، وطلبــت أن تقــدم 
تُنشـر فيهـا هـذه  لـى اإلنترنـت يمكـن أنمانة. وتقترح األمانـة فـي هـذا الصـدد إنشـاء صـفحة عألبياناتها الكاملة إلى ا

ن الوفـود مـن االسـتماع إلـى أيـة بيانـات مختصـرة أثنـاء أثناء الدورة المعنية للجهاز الرئاسي، مما يمكّ  البيانات مؤقتاً 
الجلســـات ويتـــيح لهـــا اســـتعراض البيانـــات األطـــول المنشـــورة فـــي الموقـــع اإللكترونـــي. ولـــن تُـــدرج تلـــك البيانـــات فـــي 

 جزة للجلسات.المو  المحاضر
  

  توزيع الوثائق في الموعد المحدد
  
إن الزيادة في عدد بنود جدول األعمال صحبتها زيادة شديدة في عدد الوثائق المعدة قبل الـدورات، والـذي   -٩

وثيقـة للـدورة الرابعـة والعشـرين  ٥٦وثيقـة لـدورة المجلـس الثانيـة والثالثـين بعـد المائـة مقابـل  ٧٣بلغ رقمًا قياسـيًا هـو 
، المائــة بعــد والثالثــين الرابعــة المجلــس لــدورةوثيقــة  ٦٨إلــى  بعــد المائــة. وتراجــع عــدد الوثــائق المعــدة قبــل الــدورات

د يكــون تــأخر قــزال عــددًا مرتفعــًا. ويســهم حجــم الوثــائق الكبيــر فــي تــأخر وصــولها. وباإلضــافة إلــى ذلــك ولكنــه مــا
ميــة الوثــائق أمــرًا حتميــًا فــي بعــض األحيــان، وتلــك هــي الحــال مــثًال فيمــا يتعلــق بالتقــارير الخاصــة بالعمليــات الحكو 

الدوليــة التــي تــتم قــرب موعــد انعقــاد دورة الجهــاز الرئاســي. ومــع ذلــك يمكــن اتخــاذ خطــوات لتحســين ضــمان توزيــع 
الوثائق في الموعد المحدد. ولهذه الغاية ستطبق األمانة بصرامة أكثـر حـدودًا لعـدد كلمـات الوثـائق، وتعطـي توجهـًا 

 مة من جانب الجهاز الرئاسي.أوضح وأكثر تحديدًا بشأن اإلجراءات واإلرشادات الالز 
  

  إدارة الدورة
  

شــهد عــدد االجتماعــات الجانبيــة التــي ُعقــدت أثنــاء جمعيــة الصــحة زيــادة مطــردة، حيــث بلــغ رقمــًا قياســيًا   -١٠
، التـي انعقـدت ٢٠١٤اجتماعًا جانبيًا أثناء جمعية الصحة العالمية السابعة والستين في أيار/ مـايو  ٤٧وصل إلى 

اجتمــاع جانبيــًا أثنــاء جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين، التــي انعقــدت لمــدة  ٦٥ كمــا ُعقــدلمــدة ســتة أيــام (
عشــرة أيــام). وبالنســبة إلــى الوفــود فــإن هــذه الزيــادة كثفــت التحــدي المتمثــل فــي المشــاركة فــي اللجنتــين الرئيســيتين 

ات الجانبيــة ذات األهميــة لحكوماتهــا واالجتماعــات الرســمية األخــرى علــى الســواء، وكــذلك المشــاركة فــي االجتماعــ
المعنيــة. أمــا بالنســبة إلــى األمانــة فقــد أثقلــت علــى الجهــود المبذولــة مــن أجــل التخصــيص الفعــال للمــوارد المحــدودة، 
مثـــل قاعـــات االجتماعـــات وخـــدمات الترجمـــة الفوريـــة والـــدعم التقنـــي واللوجيســـتي، إذ إن هـــذه المـــوارد ُتســـتخدم فـــي 

جمعيــة الصــحة واالجتماعــات الجانبيــة علــى الســواء. وكــان لــذلك أثــره فــي قــدرة األمانــة علــى االجتماعــات الرســمية ل
تلبيـــة طلبـــات الـــدول األعضـــاء علـــى تقـــديم الـــدعم التقنـــي واللوجيســـتي إلـــى واحـــد أو أكثـــر مـــن أفرقـــة الصـــياغة مـــع 

الجانبيــة التــي يكــرس  اإلخطــار بهــذه الطلبــات قبــل مــدة قصــيرة، مــع تقــديم الــدعم فــي الوقــت ذاتــه إلــى االجتماعــات
  العديد من الدول األعضاء ما يلزم من الوقت والموارد لتنظيمها.

 
وعالوة على ذلك الحظـت األمانـة أن الزيـادة فـي عـدد االجتماعـات الجانبيـة صـحبها اتجـاه متصـاعد نحـو   -١١

ذلـك تلـك التـي ال توجـد االجتماعات التي تنظمها الدول األعضاء بالتعاون مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة، بمـا فـي 
عالقات رسمية بينها وبين منظمة الصحة العالمية. ويفرض هذا االتجاه تحديًا خاصًا ألن المنظمات التي ال توجـد 

ومـن ثـم  شاركين المسجلين في جمعية الصحة،عالقات رسمية بينها وبين منظمة الصحة العالمية ليست ضمن الم
 ي جنيف لحضور االجتماعات الجانبية.ال ُيسمح لها بالدخول إلى قصر األمم ف
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 أدناه ما يلي: ةوتشمل االقتراحات الرامية إلى معالجة المسائل المبين  -١٢

عقـــد دورة مـــدتها يـــوم واحـــد قبـــل انعقـــاد جمعيـــة الصـــحة لعقـــد االجتماعـــات الجانبيـــة وفـــتح بـــاب   ) أ(
الجانبيــة بحيــث الحضــور فيهــا أمــام مجموعــة أوســع مــن أصــحاب المصــلحة. ويمكــن تنظــيم االجتماعــات 

عقـــد فريـــق واســـتخدام أشـــكال متنوعـــة، مثـــل  ات المتلقـــاة أو حـــول مواضـــيع معينـــة،تتمحـــور حـــول االقتراحـــ
زي، وتنظــيم منتـــديات علـــى مناقشـــات الموائـــد المســتديرة، فـــي وقــت الحـــق أو بـــالتوا يجتمــع وجهـــًا لوجــه أو

 اإلنترنت

ي كـــــاليف القاعـــــات والـــــدعم التقنـــــتـــــرك التكـــــاليف الفعليـــــة لتنظـــــيم االجتماعـــــات الجانبيـــــة (مثـــــل ت  ) ب(
 واللوجيستي) ليتحملها المنظمون

أو  تطبيـــق حــــد أقصـــى لعــــدد االجتماعـــات الجانبيــــة، مـــن قبيــــل ثالثـــة اجتماعــــات لكـــل إقلــــيم و/  (ج)
  اجتماعين لكل يوم كحد أقصى. 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

يلي:  المزيد من اإلرشادات، وخصوصًا فيما يتعلق بماالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير وٕاعطاء   -١٣
التشـجيع  (أ) معالجة مسألة عدد بنود جدول أعمال المجلـس التنفيـذي؛ (ب) إصـالح متطلبـات تقـديم التقـارير؛ (ج)

علـــى المناقشـــة المبكـــرة لمشـــاريع القـــرارات؛ (د) إنشـــاء موقـــع إلكترونـــي للبيانـــات؛ (ه) معالجـــة مســـألة االجتماعـــات 
  ية لجمعية الصحة.الجانب

  
  

=     =     =  


