
  ١٤٢/٦تم   المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٨ يناير/ الثانيكانون  ١٢  بعد المائة واألربعون الثانيةالدورة 
   EB142/6  من جدول األعمال المؤقت ٢-٣البند 

  
  
  
  

 إصالح منظمة الصحة العالمية
  
  

  حديد أولويات االقتراحات الخاصة بإدراج بنود إضافية ت
  في جدول األعمال المؤقت للمجلس التنفيذي

  
 
يتشرف المدير العام بأن يحيل إلى نظر المجلس التنفيذي تقريـر أعضـاء مكتـب المجلـس (انظـر الملحـق)   -١

لمجموعة المعايير وقائمة العوامل وأداة تحديد أولويات االقتراحـات الخاصـة  ،على أساس تجريبي ،بشأن االستخدام
، بنـاًء علـى طلـب المجلـس فـي المقـرر اإلجرائـي التنفيـذي بإدراج بنود إضافية فـي جـدول األعمـال المؤقـت للمجلـس

  .)٢٠١٧( )٨(١٤١ت م
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
رير أعضاء مكتـب المجلـس الـوارد فـي الملحـق ومشـروع المقـرر اإلجرائـي المجلس مدعو إلى النظر في تق  -٢

  من التقرير. ٧الوارد في الفقرة 
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  ملحقال
  

  تقرير أعضاء مكتب المجلس بشأن مجموعة المعايير 
  وقائمة العوامل وأداة تحديد أولويات االقتراحات الخاصة 

  للمجلس التنفيذي بإدراج بنود إضافية في جدول األعمال المؤقت
  
  
تطبيــق مجموعــة أعضــاء مكتــب المجلــس  مــن) ٨(١٤١م تطلــب المجلــس التنفيــذي فــي المقــرر اإلجرائــي   -١

علــى النحــو المبــين فــي  وقائمــة العوامــل وأداة تحديــد أولويــات االقتراحــات الخاصــة بــإدراج بنــود إضــافية،المعــايير 
الثانيــة  لمجلــس التنفيــذيدورة ا، إلعــداد جــدول األعمــال المؤقــت لــ١٤١/٥م تالــواردين فــي الوثيقــة  ٢و ١الملحقــين 

وبغيـــة ضـــمان  ١عـــن ذلـــك فـــي تلـــك الـــدورة. وتقـــديم تقريـــر، ٢٠١٨فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  واألربعـــين بعـــد المائـــة
  ٢الشفافية، طلب المجلس أيضًا أن يشمل التقرير الدرجات الناتجة عن تطبيق أداة تحديد أولويات االقتراحات.

  
ُزّود أعضـاء المكتـب بـأداة تحديــد أولويـات االقتراحـات الخاصــة بـإدراج بنـود إضــافية قبـل االجتمـاع الــذي و   -٢

األعمــال المؤقــت لــدورة المجلــس التنفيــذي الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة. ونظــر أعضــاء ُأعــدت فيــه مســّودة جــدول 
أيلــول/  ٢١المكتــب فــي االقتراحــات العشــرة الخاصــة بــإدراج بنــود إضــافية التــي وردت مــن الــدول األعضــاء بحلــول 

اقتـــراح وفقـــًا  ، فـــي ضـــوء المعـــايير والعوامـــل المـــذكورة أعـــاله. ومـــنح أعضـــاء المكتـــب درجـــات لكـــل٢٠١٧ســـبتمبر 
  لتقييمهم.

  
لكـل  اتوتولت األمانة تجميع الدرجات التي منحهـا أعضـاء المكتـب السـتة مـن أجـل تحديـد متوسـط الـدرج  -٣

)، ُأدرجــت الــدرجات الناتجــة عــن تطبيــق أداة ٨(١٤١م تاقتــراح. وبنــاًء علــى طلــب المجلــس فــي المقــرر اإلجرائــي 
لـــدرجات كانـــت مفيـــدة فـــي توجيـــه المناقشـــة بـــين أعضـــاء المكتـــب . وفـــي حـــين أن ا١تحديـــد األولويـــات فـــي التـــذييل 

والمدير العام، فإنها لم تكن العامل الوحيد الذي تحدَّدت علـى أساسـه التوصـية بـإدراج االقتـراح المعنـي أو اسـتبعاده 
  أو تأجيله.

  
الــدرجات كمبــدأ عــام. ومــع ذلــك فقــد أشــاروا إلــى أنهــم قــد واجهــوا  وأقــر أعضــاء المكتــب بفائــدة نظــام مــنح -٤

  جميعًا تحديات عند تطبيق أداة تحديد األولويات. وتتمثل هذا التحديات فيما يلي تحديدًا:
جــاءت بصــيغة النفــي،  ٤-وهــاء ٣-وهــاء ٤-بعــض المعــايير و/ أو العوامــل، مثــل العوامــل دال  (أ)
 ل مصدرًا للخلط.شكّ يُ قد  ما

قــد يكـــون مـــن المفيـــد تقليـــل عـــدد المعـــايير والحـــد بـــذا إلـــى أدنـــى قـــدر مـــن احتمـــاالت التكـــرار فـــي   (ب)
 مختلف المعايير والعوامل.

بلغــت قــد التــي يمكــن منحهــا لكــل عامــل مصــدرًا آخــر للتعقيــد. ف اتســاع نطــاق الــدرجاتقــد ُيشــّكل   (ج)
درجـة فــي  ١١ حـين أنهـا بلغــت درجـات؛ فــي ٩ ،مــثالً  ١-لـفالدرجـة القصـوى التــي يمكـن منحهــا للعامـل أ

 .٤-لفدرجة في العامل أ ١٥؛ و٣-لفدرجات في العامل أ ١٠؛ و٢ لفالعامل أ
 

                                                           
 ).٨(١٤١م تمن منطوق المقرر اإلجرائي  ١الفقرة    ١

 ).٨(١٤١م تمن منطوق المقرر اإلجرائي  ٢الفقرة    ٢
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ولمعالجة هذه التحديات رأى أعضاء المكتب أن تقليل عدد المعايير وتبسيط نظام منح الدرجات من شأنه  -٥
إضـــافية فـــي جـــدول األعمـــال المؤقـــت أن يســـاعد أعضـــاء المكتـــب فـــي تقيـــيمهم لالقتراحـــات الخاصـــة بـــإدراج بنـــود 

للمجلــس. وفــي ضــوء ذلــك، تنــاول أعضــاء المكتــب مناقشــة اقتــراح وٕاعــداده بتوافــق اآلراء بشــأن أداة معّدلــة لتحديــد 
  لهذا التقرير، كي ينظر فيه المجلس. ٢األولويات. ويرد هذا االقتراح في التذييل 

 
اعــات هيئــة المكتــب المعقــودة وجهــًا لوجــه فــي تيســير وأخيــرًا، فقــد أشــار أعضــاء المكتــب إلــى فائــدة اجتم  -٦

  المناقشات الهادفة وبناء توافق اآلراء بين أعضاء المكتب.
 
 وفي ضوء ما سبق، أوصى أعضاء المكتب المجلس التنفيذي بالنظر في مشروع المقرر اإلجرائي التالي: -٧
  

جموعـة المعـايير وقائمـة المجلس التنفيذي، بعد النظر فـي تقريـر أعضـاء مكتـب المجلـس بشـأن م
العوامل وأداة تحديد أولويات االقتراحات الخاصة بإدراج بنود إضافية في جدول األعمال المؤقت للمجلـس 

  :ما يليقرر  ١التنفيذي،
  

أن يطلـــب مـــن أعضـــاء مكتـــب المجلـــس التنفيـــذي بـــأن يطبقـــوا األداة الُمعّدلـــة الُمقترحـــة   )١(
، علــى أســاس ١٤٢/٦م تلملحــق الوثيقــة  ٢ي التــذييل لتحديــد األولويــات علــى النحــو الموضــح فــ

تجريبي، عند إعداد جدول األعمال المؤقت لدورتي المجلس التنفيذي الثالثة واألربعين بعد المائـة 
  والرابعة واألربعين بعد المائة؛

  
أن يقــدموا تقريــرًا عــن اســتخدام األداة الُمعّدلــة الُمقترحــة لتحديــد األولويــات إلــى المجلــس   )٢(

  التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ، الملحق.١٤٢/٦م تانظر الوثيقة    ١
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 ١التذييل 
  

  الدرجات الناتجة عن تطبيق أداة تحديد أولويات االقتراحات
  
 

 نطاق الدرجات الممنوحة من أعضاء المكتب عنوان االقتراح

تنفيـــذ التزامـــات مـــؤتمر منظمـــة الصـــحة العالميـــة الـــوزاري   )أ (
الســـل فـــي حقبـــة التنميـــة المســـتدامة: األول "القضـــاء علـــى 

 استجابة متعددة القطاعات"

 درجة ١٨٣درجة و ٩٤بين 

 )١٤٧,٦(المتوسط: 

 العمل العالمي بشأن سالمة المرضى  )ب (
 درجة ١٧٣درجة و ١٣٥بين 

 )١٤٤,١(المتوسط: 

إطار مشـاركة القطـاع الخـاص فـي تقـديم الرعايـة الصـحية   )ج (
 في سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة

 درجة ١٤٣درجة و ١٠٧بين 

 )١٢٦,٦(المتوسط: 

صحة العمال: خطة عمـل  ٢٦-٦٠ج ص عمتابعة القرار   )د (
 عالمية في سياق أهداف التنمية المستدامة

 درجة ١٦٠درجة و ١١٢بين 

 )١٣١,٥(المتوسط: 

صــــحة العمــــال: متابعـــــة لخطــــة عمـــــل المنظمــــة العالميـــــة   )ه (
 ٢٠١٧-٢٠٠٨ بعد لما

 درجة ١٦٠درجة و ١١٢بين 

 )١٣٧,٧٥(المتوسط: 

 درجة ١٦٣درجة و ٨٨بين  تسريع العمل للوقاية من الغرق في العالم   )و (

 )١٢٩(المتوسط: 

 درجة ١٣٦درجة و ٧٢بين  اليوم العالمي لمرض شاغاس  )ز (

 )١٠٩(المتوسط: 

 درجة ١٧١درجة و ٨٧بين  تكريس يوم عالمي للسالمة الغذائية  )ح (

 )١٣٣,٤(المتوسط: 

اإلصالحات التنظيمية من أجـل  دور التعاون اإلقليمي في  )ط (
 الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها

 درجة ١٥٠درجة و ٧١بين 

 )١٠٨(المتوسط: 

 درجة ١٤١درجة و ٨٠بين  الصحة والموارد البشرية  )ي (

 )١١٣,٣(المتوسط: 

  
  
  
  
  
  



  EB142/6          Annex    الملحق          ١٤٢/٦ت  م

5 

 ٢التذييل 
  

 األداة الُمعّدلة الُمقترحة لتحديد أولويات االقتراحات
  
  

 األساسية  المعايير
 

"نعـم" أو "أتفـق جزئيـًا" أو "ال"، وهـي تـدعم التوصـية بشـأن  م المعايير األربعة األساسية الواردة أدنـاه بــستُقيّ 
 إدراج االقتراح أو تأجيله أو استبعاده.

ألساســية، وســُيدعى أي عضــو مــن أعضــاء مكتــب المجلــس يمــنح التقيــيم "أتفــق جزئيــًا" ألي مــن المعــايير ا
 ي يلزم إدخالها، إن وجدت، لمنح المعيار المعني التقييم "نعم".تالتغييرات الإلى تحديد 

تقـدمها  وينبغي ألمانة المنظمـة أن تقـدم المعلومـات التـي تـدعم هـذه المعـايير إذا كانـت الجهـة المقترحـة لـم
 أو قدمت معلومات ناقصة.

لــس كــي ُيسترشــد بــه فــي اتخــاذ وســُيناقش تصــنيف المعــايير األساســية وُيــدار مــن ِقبــل أعضــاء مكتــب المج
 التوصية النهائية.

 

 ال  أتفق جزئياً  نعم  المعايير األساسية

االقتـــــراح غيـــــر مشـــــمول بالفعـــــل فـــــي أي بنـــــد مـــــن بنـــــود جـــــدول  -١
 األعمال المؤقت لدورة المجلس

   

المشمولة باالقتراح ال يتناولهـا بالفعـل أي مجـال برمجـي  المسألة -٢
أو خطــة عمــل أو واليــة للمنظمــة وفقــًا لبرنــامج العمــل العــام، و/ 
أو أي قــرار أو مقــرر إجرائــي صــادر عــن أحــد األجهــزة الرئاســية 

 يعتبر خاضعًا لنشاط قائم أو جاري

   

الصـحة العالميـة، وٕاذا مـا عولجـت،  تقـع علـىلهذه المسـألة آثـار  -٣
فسوف تسهم إسهامًا كبيرًا في الحد مـن العـبء العـالمي للمـرض 

 أو في فهمه

   

المنظمــة بوصــفها وكالــة األمــم المتحــدة المتخّصصــة فــي مجــال  -٤
الصحة، لديها ميـزة نسـبية واضـحة ومحـددة فـي معالجـة المسـألة 

هض بــه (أي أن المنظمــة تضــطلع بــدور رئيســي ال يمكــن أن تــن
الجهـــات األخـــرى داخـــل منظومـــة األمـــم المتحـــدة و/ أو خارجهـــا 

 بمفردها)
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 تصنيف المعايير
 

 .١٨الدرجة القصوى لتصنيف المعايير هي 
 

وينبغي ألمانة المنظمة أن تقدم المعلومات الخاصة بهـذه العوامـل إذا كانـت الجهـة المقترحـة لـم تقـدمها أو 
  قدمت معلومات ناقصة.

  
  

 المعيار ألف 

 ًا يهدد الصحةيتناول االقتراح خطرًا ملحّ 
 )٣- ٠نطاق الدرجات (

الدرجة الممنوحة 
 من عضو المكتب

ة، حيــــث ُتعــــّرف يتنــــاول االقتــــراح مســــألة صــــحية ملّحــــ
ة" بأنها تطرح خطرًا مباشرًا يهدد الصحة العمومية "ملحّ 

 العالمية.
 

  = ال/ الخطر غير كبير؛ ٠
= درجــــــــــــــة اإللحــــــــــــــاح/ الخطــــــــــــــر  ١

  منخفضة؛  
= درجــــــــــــــة اإللحــــــــــــــاح/ الخطــــــــــــــر  ٢

  متوسطة؛  
الخطــــــر   = درجة اإللحاح مرتفعة/  ٣

 كبير

 

 المعيار باء
 االقتراح مالئم لبرنامج العمل العام

  

الصــالت التــي تــربط االقتــراح بأولويــات المنظمــة علــى 
النحــــــو المجّســــــد فــــــي برنــــــامج العمــــــل العــــــام، محــــــددة 

 بوضوح.
 

  = ال توجد؛ ٠
= محـــــــــــــــــدودة/ غيـــــــــــــــــر محـــــــــــــــــددة  ١

  بوضوح؛  
= هنــــــــاك عــــــــدد مــــــــن الصــــــــالت/  ٢

  محددة جيدًا؛  
محــــــــددة   = هناك صالت عديدة/  ٣

 جيدًا 
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  جيمالمعيار 

 ًا يهدد الصحةيتناول االقتراح خطرًا ملحّ 
 )٣- ٠نطاق الدرجات (

الدرجة الممنوحة 
 من عضو المكتب

  ١-العامل جيم
 قدمتها الجهة المقترحة سليمة. البّينات التي

 

 = غير موجودة/ ال توجد بّينات ٠

 = متوسطة ١

 = جيدة ٢

 = ممتازة ٣

 

 ٢-العامل جيم

قــــــــدمت الجهــــــــة المقترحــــــــة البّينــــــــات الدالــــــــة علــــــــى أن 
اإلجــــــراءات/ التــــــدخالت المقترحـــــــة لمعالجــــــة المســـــــألة 

  .الصحية العمومية، فّعالة من حيث التكلفة

 موجودة/ ال توجد بّينات = غير ٠

 = متوسطة ١

 = جيدة ٢

 = ممتازة ٣

 

 ٣-العامل جيم

ـــــدخالت المقترحـــــة  ـــــات اإلتوضـــــح اإلجـــــراءات/ الت مكان
ـــــــوم والتكنولوجيـــــــا المتاحـــــــة ال ســـــــتخدام المعـــــــارف والعل

  االبتكارية في معالجة الموضوع.

 ال توجـــــــــــد= غيــــــــــر موجـــــــــــودة/  ٠
 مثبتةإمكانات   

 = متوسطة ١

 = جيدة ٢

 ممتازة=  ٣

 

 ٤-العامل جيم

يمكــن تنفيــذ االقتــراح فــي إطــار المــوارد الماليــة والبشــرية 
  الحالية للمنظمة.

 = ال ٠

 = غير محتمل ١

 = محتمل ٢

 = محتمل جداً  ٣

 

 مجموع الدرجات 

 درجة) ١٨(من 

 

  
  

=     =     =  


