
 ١٤٣/٢تم   المجلس التنفيذي    

  ٢٠١٨ ذار/ مارسآ ٢٩  بعد المائة األربعونو ة لثالثاالدورة 
   EB143/2  من جدول األعمال المؤقت ١-٤البند 

  
  
  

  الشؤون تصريف: إصالح المنظمة
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
 ٢٠١٨قــرر المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة المعقــودة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير   -١

إلــى دورتـه الثالثــة واألربعـين بعــد المائـة فــي  ١٤٢/٥ت  مإرجـاء النظــر فـي نــص سـابق لهــذا التقريـر وارد فــي الوثيقـة 
التــدابير الراميــة إلــى تحســين بشــأن  ١٤٢/٥ت  مهــذا التقريــر الجــزء ألــف مــن الوثيقــة  عــرضوي ٢٠١٨.١أيــار/ مــايو 

 طرائق بين الواضح التمييزبث الجزء المتصل وقد ُحدّ . فعالية األجهزة الرئاسية وتركيزها على المسائل االستراتيجية
 بشــأن )٤و ٣( وُأضــيفت فقرتــان جديــدتان. المجلــس دورات فــي األعضــاء وغيــر التنفيــذي المجلــس أعضــاء مشــاركة

كــي ينظــر فيــه مقــرر إجرائــي مشــروع م أيضــًا ويقــدَّ . نهــج محتمــل لمواصــلة العمــل علــى إصــالح تصــريف الشــؤون
  المجلس.

  
ن تضـــمنا تحلـــيًال للنظـــام الـــداخلي لألجهـــزة ياللـــذ ١٤٢/٥ت  مجـــيم مـــن الوثيقـــة بـــاء و ن أيالجـــز يـــرد عـــرض و   -٢

  ٢تقرير منفصل. فيالرئاسية 
  
االستراتيجي للمجلس التنفيذي وتحسين إدارة  رالرامية إلى تعزيز الدو ويقدَّم عدد من الخيارات واالقتراحات   -٣

طلـب مـن أن يُ ، من المقتـرح ٢٢جداول األعمال ضمن هذا التقرير. وفي مشروع المقرر اإلجرائي المبين في الفقرة 
بناًء على عدد من المبادئ المحددة  ء الفريقواختيار أعضاخبراء معني بتصريف الشؤون فريق إنشاء المدير العام 

تقييم االقتراحات الواردة فـي هـذا التقريـر بهدف تحقيق التمثيل المتوازن والمتنوع. وسيضطلع فريق الخبراء بما يلي: 
؛ نهاوتقديم التوصيات بشأ لمنظمة متصلة بإصالح تصريف الشؤونسابقة لواالقتراحات المقدمة في سياق عمليات 

ها؛ وتقــديم التوصــيات بشــأنهياكــل المنظمــة الحاليــة لتصــريف الشــؤون مــن حيــث فعاليتهــا وكفاءتهــا العــامتين وتقيــيم 
عقـد اجتمـاع بصـورة شخصـية و/ أو عبـر اإلنترنـت و  ؛ووضع أسلوب عمله بناًء على اقتراح مقدم مـن المـدير العـام

  .عند االقتضاء ،رهنًا بتوافر األموال
  
أن يــزود الــدول األعضــاء بأحــدث المعلومــات ويتشــاور معهــا الطلــب مــن المــدير العــام ومــن المقتــرح أيضــًا   -٤

يات إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه صــتقريــره الختــامي الــذي يضــم التو يحيــل و بانتظــام بشــأن عمــل فريــق الخبــراء 
  .٢٠١٩الخامسة واألربعين بعد المائة في عام 

  
  
  

                                                           
 .(باإلنكليزية) ١انظر المحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة، الجلسة األولى، الفرع    ١

  .١٤٣/٣ت  مالوثيقة    ٢
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  تحسين فعالية األجهزة الرئاسية وتركيزها على المسائل االستراتيجيةالتدابير الرامية إلى 
  
ُوسع نطاق المشاورة بشأن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي والنظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية التي   -٥
 أســاليب عمــلشــمل تكــي ) ٢٠١٧( )٨(١٤١م تو) ٢٠١٦() ٨(٦٩ج ص عللمقــررين اإلجــرائيين  جريــت اســتجابةً أُ 

مسـت تعليقـات الـدول األعضـاء فـي وثيقـة والتُ  ١.أعضـاء مكتـب المجلـسعلى نحـو مـا أوصـى بـه  األجهزة الرئاسية
متحـدة لاألمـم ا منظمـات أخـرى فـي منظومـةالتـي تسـتخدمها جهزة الرئاسية بخصوص مختلف ممارسات األ شاورلتا

  المبينة أدناه من خالل عمليات التشاور.وأعربت الدول األعضاء عن اآلراء  ٢ومكاتب المنظمة اإلقليمية.

يماثل سير عمل المجلس حاليـًا سـير عمـل جمعيـة الصـحة بشـكل مصـغر إذ تشـارك علـى نطـاق   ) أ(
بصـرف النظـر عـن كونهـا أعضـاء فـي المجلـس، وجميـع فئـات المشـاركين  ٣واسع جميع الـدول األعضـاء،

عضــوًا  ٣٤وعليــه، هنــاك تمييــز قليــل بــين مســتويات مشــاركة أعضــاء المجلــس البــالغ عــددهم  ٤األخــرى.
  والدول األعضاء غير الممثلة في المجلس.

أثنــاء دورات المجلــس مطولــة وتغطــي العديــد مــن المســائل نفســها التــي غالبــًا مــا تكــون المناقشــات   ) ب(
المتتاليــة عــن معظــم بنــود جــدول المعــدة  ويــدلي المشــاركون بسلســلة مــن البيانــاتتناقشــها جمعيــة الصــحة. 

التحـاور الكبيـر وال تركـز بالضـرورة المناقشات بالتـالي فـي الغالـب إلـى التفاعـل أو وتفتقر األعمال التقنية. 
 على أهم المسائل االستراتيجية.

بـين هـذين  تقسـيم العمـلوينبغـي توضـيح بين عمل جمعية الصحة وعمـل المجلـس. هناك ازدواج   ) ج(
 الجهازين الرئاسيين لضمان تعزيز الفعالية والتكامل.

وتحســين اإلدارة العامــة ينبغــي اتخــاذ الخطــوات الراميــة إلــى الحــد مــن عــدد بنــود جــدول األعمــال   ) د(
التي تتطلـب اتخـاذ اإلجـراءات النقاط األساسية والسيما من خالل تركيز المناقشات على  ،لدورات المجلس

تكـرار االستغناء عن ممارسة اإلدالء ببيانات تركز على التجـارب المحليـة والثنـي عـن ينبغي و  .أو التوجيه
  وخصوصًا في البيانات المدلى بها باسم إقليم معين.ن طرحتها دول أعضاء أخرى أسبق نقاط 

  
 حــةو لشــواغل المطر ا ومراعــاةلتحســين أســاليب عمــل المجلــس ذ ُشــجعت األمانــة علــى تقــديم االقتراحــات إ و   -٦

وردًا علـى اسـتمرار الشـمول والشـفافية وصـنع القـرارات بتوافـق اآلراء. ، ُشـدد أيضـًا علـى ضـرورة ضـمان نتيجـة لـذلك
  كي ينظر فيها المجلس. ذكرها ذلك، عرضت األمانة الخيارات التالي

  
  

                                                           
تمــوز/  ٣١مــن مــذكرة محضــر اجتمــاع المــدير العــام مــع أعضــاء مكتــب المجلــس التنفيــذي المعقــود فــي  ١٦الفقــرة  انظــر   ١

  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٢٠١٧آب/ أغسطس  ١يوليو و
http://apps.who.int/gb/gov/assets/nfr-eb-july2017-en.pdf ٢٠١٨آذار/ مارس  ١٦، تم االطالع في.( 

  انظر وثيقة التشاور بشأن النظام الداخلي (على الموقع اإللكتروني التالي:    ٢
http://apps.who.int/gb/CONSULT-Rules/index.html٢٠١٨آذار/ مارس  ١٦الع في ، تم االط.( 

شـــخص خـــالل الـــدورات  ١٢٠٠عضـــوًا، مشـــاركة حـــوالي  ٣٤مـــا تشـــهد دورات المجلـــس، وهـــي مبـــدئيًا اجتماعـــات  غالبـــاً    ٣
 رات المعقودة في شهر أيار/ مايو.شخص خالل الدو  ٥٠٠المعقودة في شهر كانون الثاني/ يناير و

والمراقبين والجهات الفاعلـة غيـر الـدول ذات العالقـات الرسـمية مـع المنظمـة الدول األعضاء المنتسبة تشمل هذه الفئات    ٤
  فعلية مع المنظمة.والمنظمات الحكومية الدولية ذات العالقات ال
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  تعزيز الدور االستراتيجي للمجلس التنفيذي
  

  المجلس وغير األعضاء في دورات المجلسالتمييز الواضح بين طرائق مشاركة أعضاء   :ألف
  
  الخيارات التالية.من خالل تحقيق ذلك يمكن   -٧
  

تعــديل النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي بهــدف الســماح ألعضــاء المجلــس فقــط بالتحــدث أثنــاء   ) أ(
ــــتهم  ــــذين انتخب ــــدول األعضــــاء األخــــرى عــــن طريــــق أعضــــاء المجلــــس ال ــــدورة مــــع التعبيــــر عــــن آراء ال ال

ســيتطلب إعــادة تحديــد دور أعضــاء المجلــس ليشــمل قــدر المســتطاع تنســيق مواقــف الــدول األعضــاء  ممــا
ضـــمن أقاليمهـــا المعنيـــة. وســـتقدم األمانـــة المســـاعدة فـــي ذلـــك الصـــدد والســـيما مـــن خـــالل تنظـــيم جلســـات 
يـة إعالمية لدعم تنسيق المواقف ضمن المجموعات اإلقليمية. وسيجري اختيار مواضيع الجلسات اإلعالم

وجداولها الزمنية بالتعاون الوثيق مـع المنسـقين اإلقليميـين السـتة. وٕاذا اختلفـت اآلراء بـين الـدول األعضـاء 
ــًا لتُنشــر علــى  ــيم معــين، يمكــن أن تعبــر الــدول األعضــاء علــى أســاس فــردي عــن مواقفهــا خطي ضــمن إقل

ح على طلب الـدول األعضـاء ويحتمل أن تنطوي صيغة مختلفة لهذا االقترا ١.للمنظمةالموقع اإللكتروني 
بـــاقي الـــدول ضـــمن إقليمهـــا أن يـــؤذن لهـــا كتـــدبير اســـتثنائي مواقـــف التـــي لـــديها مواقـــف غيـــر متوافقـــة مـــع 

بالتحــدث خــالل دقيقــة واحــدة لتلخــيص اخــتالف موقفهــا عــن موقــف اإلقلــيم واإلشــارة إلــى تقــديم مســاهمتها 
 للمجلـس التنفيـذيورة الثانيـة واألربعـين بعـد المائـة ومنذ انعقاد الـد. للمنظمةلتُنشر على الموقع اإللكتروني 

، يجوز نشر البيانات الخطية علـى الموقـع اإللكترونـي غيـر أنهـا ال تشـكل ٢٠١٨في كانون الثاني/ يناير 
 ٢جزءًا من المحاضر الرسمية للدورة ما لم ُيدل بها أيضًا شفهيًا خالل االجتماع.

 
تقـديم إلـى  تهمإلـى دقيقتـين ودعـو بيانات غير األعضـاء فـي المجلـس لالوقت المخصص  تخفيض  ) ب(

إضـافة إلـى السـماح لغيـر األعضـاء بالتحـدث  ٣بياناتهم لنشرها على الموقـع اإللكترونـي،الصيغة الطويلة ل
 مرة واحدة في إطار كل بند من بنود جدول األعمال.

  
يفتــتح الــرئيس بــاب المناقشــة بنــود جــدول األعمــال علــى النحــو التــالي. النظــر فــي  اإلقبــال علــى  (ج)

اإلدالء إلــى  ،حســب الترتيــب التــالي ،مــن بنــود جــدول األعمــال األساســية بــدعوة المشــاركينبشــأن كــل بنــد 
لبيانـــــات لنشـــــرها علـــــى الموقـــــع لية التـــــي ال تتجـــــاوز دقيقتـــــين وتقـــــديم أي صـــــيغة طويلـــــة هببيانـــــاتهم الشـــــف

ممثلــو ؛ نو المراقبــ ؛الــدول األعضــاء المنتســبةغيــر األعضــاء فــي المجلــس؛ اإللكترونــي: الــدول األعضــاء 
والجهات  فعلية مع المنظمةوالمنظمات الحكومية الدولية ذات العالقات المؤسسات منظومة األمم المتحدة 

غيــر األعضــاء فــي المجلــس  يســتكملأن وبعــد . المنظمــةالفاعلــة غيــر الــدول ذات العالقــات الرســمية مــع 
، يعطــي الــرئيس الكلمــة ألعضــاء المجلــس فقــط كــي يــدلوا ببيانــاتهم التــي تقتصــر بيانــاتالجميــع اإلدالء ب

 يوعلى هذا النحو، تتاح الفرصة ألعضاء المجلس ليسترشدوا بالبيانات التي يدلمدتها على ثالث دقائق. 
  قبل بدء مداوالتهم. بها غير األعضاء في المجلس

  
  

                                                           
  . )/http://apps.who.int/gb/gov(في الجزء المعني من الصفحات اإللكترونية المخصصة لتصريف الشؤون    ١
 .١٤٣/٣ت  مانظر الوثيقة    ٢

يقتصــر الوقــت المخصــص حاليــًا لبيانــات جميــع المشــاركين علــى ثــالث دقــائق فــي حالــة البيانــات الفرديــة وعلــى خمــس    ٣
 دقائق في حالة البيانات اإلقليمية.
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ل الفتـرات الفاصـلة بـين الـدورات تعزيز دور أعضاء مكتب المجلس كي يعملوا على أساس جماعي خال   :باء
  دورات المجلسل اً تحضير 

  
بــين المــدير العــام وأعضــاء مكتــب مــرتين فــي الســنة  تقليــدياً  المنظمــينعــد االجتمــاعين عــن بُ إضــافة إلــى   -٨

شخصــيًا يجتمع أعضــاء المكتــب ســ ١المؤقــت لكــل مــن دورتــي المجلــس الســنويتين، المجلــس إلعــداد جــدول األعمــال
تتطلــب عمــل وبحــث أســاليب العمــل وتنــاول أي مســائل أخــرى للبرنــامج اقتــراح وبشــكل أكثــر تــواترًا والســيما إلعــداد 

شدد أعضاء المكتب على أهمية االجتماعات  ،وخالل االجتماعات األخيرةمن المجلس في الدورة القادمة.  اإلرشاد
وتمشـــيًا مـــع المعقـــودة وجهـــًا لوجـــه. ويمكـــن عقـــد اجتماعـــات أخـــرى عنـــد الضـــرورة فـــي جنيـــف أو فـــي مكـــان آخـــر. 

  م محاضر هذه االجتماعات على الدول األعضاء.تعمَّ الممارسات المعتادة، 
  

ع القــرارات والمقــررات ير اتكــاليف مشــآثــار تــوفير المعلومــات عــن تعزيــز الوضــوح وحســن التوقيــت فــي   :جيم
  من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة أفضلاإلجرائية 

  
والمقــررات اإلجرائيــة المقترحــة  اإلداريــة المترتبــة علــى مشــاريع القــراراتو الماليــة اآلثــار ُقــدمت التقــارير عــن   -٩

في تطبيـق منهجيـة تقـدير  عدم االتساقأسباب تشمل  لعدة ومع ذلك، تغيرت جودة هذه التقارير ٢٠٠٥.٢منذ عام 
وتعزيــــزًا لقــــرارات . والمقــــررات اإلجرائيــــة واألطــــر الزمنيــــة لتنفيــــذ القــــراراتالتقــــارير وتعقيــــد وضــــيق الوقــــت  التكــــاليف

ســية أكثــر تركيــزًا علــى األولويــات، تقتــرح التنفيــذ تجعــل مناقشــات األجهــزة الرئلوقابليــة ومقــررات إجرائيــة أكثــر اتســاقًا 
القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة وتكــريس المزيــد مــن  مشــاريعآثــار تكــاليف أكثــر متانــة لتحديــد وضــع منهجيــة األمانــة 

وتفــرغ اإلداريــة و  الماليــةلنقــاش بشــأن اآلثــار بفســح المجــال لالوقــت للنظــر فيهــا خــالل اجتماعــات األجهــزة الرئاســية 
تحديـــد مــدى إمكانيـــة إدراج اعتمـــاد القـــرارات علـــى ممثــل لألمانـــة للـــرد علــى أي أســـئلة محـــددة. وهـــذا أمــر سيســـاعد 
ويمكـن أيضـًا بحـث زيـادة ضرورة زيادة الميزانية. والمقررات اإلجرائية المقترحة في ميزانية المنظمة الراهنة أو مدى 

  الميزانية بعد ذلك حسب مقتضى الحال.
  

ع القــرارات ير امشــ لعــرضالموعــد النهــائي  تعــديلالنظــر فــي فــي قــد يرغــب المجلــس ، هــذا التــدبيرلوتيســيرًا   -١٠
وعلــى هــذا بتقديمــه مــن نهايــة اليــوم األول للــدورة إلــى قبــل أســبوعين مــن موعــد افتتــاح الــدورة. والمقــررات اإلجرائيــة 

اإلدارية و المالية اآلثار سيتاح لألمانة الوقت الكافي لتطبيق المنهجية وٕاعداد المزيد من التقارير المهمة عن النحو، 
ع القـــرارات والمقـــررات ير االمتبعـــة لتقـــديم االقتراحـــات الخاصـــة بمشـــوالممارســـات الحاليـــة للنظـــر فيهـــا خـــالل الـــدورة. 

وٕاعداد التقارير عن اآلثار  دقيقةلدى اختتام اليوم األول من الدورة ال تتيح الوقت الكافي إلجراء تحليالت اإلجرائية 
 أكثــر صــرامة مواعيــد نهائيــةفــرض فائــدة علــى اتفقــت معظــم الــدول األعضــاء  ،خــالل المشــاورةو . اإلداريــةو  الماليــة

  ٣النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.على تعديل إدخال وسيتطلب هذا التغيير . لتقديم االقتراحات
  
  تعزيز مشاركة المرأة في اجتماعات األجهزة الرئاسية  :دال
  

 ٩-٤٩ج ص عخيــــرة إلــــى القــــرار الدســــتورية األ اجتماعــــات المنظمــــةحضــــور تســــتند رســــائل الــــدعوة إلــــى   -١١
تحقيــق مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ( ٥والهــدف  توظيــف المــرأة ومشــاركتها فــي أعمــال المنظمــة) بشــأن ١٩٩٦(

الـدول األعضـاء إلـى مراعـاة التـوازن بـين الجنسـين فـي ) وتـدعو المساواة بـين الجنسـين وتمكـين كـل النسـاء والفتيـات

                                                           
ــًا للمــادة    ١ يضــع المــدير العــام، بالتشــاور مــع أعضــاء مكتــب المجلــس، مــن النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي، " ٨وفق

  ...". مسـودة جدول األعمال المؤقت وأي اقتراحات يتم تلقيها المؤقت لكل دورة على أساسجدول األعمال 
 ).٢٠٠٥( ٤-٥٨ج ص عانظر القرار    ٢

  .١٤٣/٣ت  مانظر الوثيقة    ٣
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فــي  قترحـةغايـات المنظمـة الموتعزيـزًا لمشـاركة المـرأة فـي اجتماعـات األجهــزة الرئاسـية وتمشـيًا مـع تشـكيل وفودهـا. 
والمتمثلــة فــي تحقيــق التكــافؤ بــين الجنســين فــي صــفوف رؤســاء الوفــود  ٢٠٢٣مجــال المســاواة بــين الجنســين لعــام 

طلـب مـن األمانـة تتبـع المعلومـات أن تفإن األجهزة الرئاسية مـدعوة إلـى النظـر فـي  ١المشاركة في جمعية الصحة،
أن تطلـب مـن وقد ترغب األجهزة الرئاسية أيضًا في عن نوع جنس المندوبين المشاركين في االجتماعات وتبادلها. 

المعلومــات عــن نــوع جــنس أعضــاء المكتــب ورؤســاء اجتماعــات األجهــزة الرئاســية وتبادلهــا وقــد بلغــت األمانــة تتبــع 
  ٢فقط على مدى العشرين سنة الماضية. ٪٢٥رؤساء جمعية الصحة و  رؤساء المجلسنسبة النساء من 

  
  ول األعمالاجدتحسين إدارة 

  
موعـد انتهـاء العمـل بـالقرارات والمقـررات اإلجرائيـة التـي تـنص علـى تحديـد مباشرة عملية "انقضـاء" أو   :هاء

  تقديم التقاريرلغير محددة متطلبات 
  

ونـص العديـد  ٢٠١٠سنة منـذ عـام  كلمقررًا إجرائيًا  ١٥قرارًا و ٢٤اعتمدت جمعية الصحة في المتوسط   -١٢
وتختلــف هــذه المتطلبــات . (الجــدول) تقــديم التقــاريرلمــن هــذه القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة علــى متطلبــات جديــدة 

المتطلبـات التـي ال تحـدد إلـى موعد نهائي محـدد  متطلبات تقديم التقارير السنوية حتى ها منبينفيما اختالفًا شديدًا 
عـــدد التقـــارير والمناســـبات التـــي ينبغـــي فيهـــا تقـــديم التقـــارير. وينـــاهز عـــدد متطلبـــات تقـــديم التقـــارير غيـــر المحـــددة 

  الثمانين.
  

 ٢٠١٠بـين عـامي فـي القـرارات والمقـررات اإلجرائيـة المفروضـة الجديـدة متطلبات تقـديم التقـارير عدد الجدول: 
  ٢٠١٧و

العالمية  جمعية الصحة
  (السنة)

  متطلبات تقديم التقارير الجديدة  المقررات اإلجرائية  القرارات

  ٢١  ٢٤  ١٦  )٢٠١٧( ٧٠ج ص ع
  ٢٨  ١٩  ٢٥  )٢٠١٦( ٦٩ج ص ع
  ١٨  ١٥  ٢٠  )٢٠١٥( ٦٨ج ص ع
  ٢٥  ١٦  ٢٥  )٢٠١٤( ٦٧ج ص ع
  ١٧  ١٣  ٢٤  )٢٠١٣( ٦٦ج ص ع
  ١٧  ١١  ٢٣  )٢٠١٢( ٦٥ج ص ع
  ٢٣  ١١  ٢٨  )٢٠١١( ٦٤ج ص ع
  ٢٣  ١٠  ٢٨  )٢٠١٠( ٦٣ج ص ع

  
رتبطـــان بمتطلبـــات تقـــديم التقـــارير. ففـــي المقـــام األول، تتجســـد متطلبـــات تقـــديم يك تحـــديان رئيســـيان وهنـــا  -١٣

 الكثيفـة البنـودفـي جـداول األعمـال ممـا يزيـد الضـغط علـى جـداول األعمـال تُـدرج التقارير الجديدة في بنـود إضـافية 
ـــ. وفـــي المقـــام الثـــاني، أصـــالً  المتمثلـــة فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات المطلوبـــة فـــي ح موعـــد انتهـــاء واليـــة المنظمـــة ال يوضَّ

                                                           
  ).٧١/٤ج(الوثيقة  ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،مسودة برنامج العمل العام الثالث عشرانظر    ١
بـين الجنسـين فـي صـيغة نـص النظـام الـداخلي لألجهـزة ، مسألة اإلنصـاف ١٤٣/٣ت  ميشمل التقرير المصاحب، الوثيقة    ٢

  الرئاسية.
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الواليات قد تعتبر القرارات والمقررات اإلجرائية التي تنص على متطلبات غير محددة لتقديم التقارير. ونتيجة لذلك، 
  ألجل غير مسمى.ة المقررات اإلجرائية مستمر أو المبينة في هذه القرارات 

  
أقصـى كثالثـة تقـارير ثنائيـة السـنوات  تقديمبوفيما يتصل بمتطلبات تقديم التقارير الجديدة، توصي األمانة   -١٤
متطلبات تقديم التقارير الراهنة، فـإن األجهـزة الرئاسـية العالميـة مـدعوة  أما بخصوص ١على مدى ست سنوات.حد 

علــى  ،إلــى النظــر فــي مباشــرة عمليــة تحديــد موعــد انتهــاء أو "انقضــاء" العمــل بــبعض القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة
المكاتـــب  انطـــوت هـــذه العمليـــات فـــيقـــد و  ٢فعلتـــه بعـــض مكاتـــب المنظمـــة اإلقليميـــة فـــي اآلونـــة األخيـــرة.نحـــو مـــا 

مــا إذا كانــت اإلقليميــة علــى إنشــاء لجنــة داخليــة الســتعراض القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة قــدمت توصــيات بشــأن 
واليـــة أخـــرى أو تـــم الوفـــاء بهـــا.  حلـــت محلهـــاأو فعليـــة القـــرارات أو المقـــررات اإلجرائيـــة تـــنص علـــى واليـــات التـــزال 

ن "انقضـــاء" العمـــل بـــبعض القـــرارات أالمعنـــي بشـــ الرئاســـيينظـــر فيهـــا الجهـــاز لوأصـــدرت بعـــض اللجـــان توصـــيات 
وفي حال مباشـرة عمليـة مماثلـة علـى الصـعيد متطلبات تقديم التقارير المنصوص عليها في قرارات أخرى. وتبسيط 

التـي تـنص علـى القرارات والمقـررات اإلجرائيـة العمـل بـمواعيـد انتهـاء ب للتوصـيةالعالمي، فيمكن إنشاء لجنة داخلية 
التي تـنص علـى متطلبـات متعـددة لتقـديم لبات غير محددة لتقديم التقارير وتبسيط القرارات والمقررات اإلجرائية متط

  للنظر فيها.العالمية وستقدَّم تلك التوصيات إلى األجهزة الرئاسية التقارير. 
  

متعلقـــة بأفضـــل وســـيلة األمانـــة خيـــارات  أن تضـــعويحتمـــل أن تنطـــوي صـــيغة مختلفـــة لهـــذا االقتـــراح علـــى   -١٥
أحـاط ممثلـو وخـالل عمليـة التشـاور، للنظر في التقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ القـرارات والمقـررات اإلجرائيـة. 

نظـــر فـــي يقتصـــر الأن ) ٢٠١٤( ٢-٦٧ع  ص  جفـــي القـــرار  تقـــرر  جمعيـــة الصـــحةعـــدة دول أعضـــاء علمـــًا بـــأن 
واجبــة فــي لرأى أن التقــارير المرحليــة ال تــولى العنايــة اإال أن العديــد مــنهم جمعيــة الصــحة علــى  المرحليــةالتقــارير 
عادة في نهاية جمعية الصحة عندما يكون هناك ضغط زمني شديد علـى اللجـان الرئيسـية تناولها نظرًا إلى الغالب 

اســتعراض رأى ممثلــو عــدة دول أعضــاء أن لتســتكمل النظــر فــي جميــع بنــود جــدول األعمــال. وعــالوة علــى ذلــك، 
ة من األفضل أن يضـطلع بهـا المجلـس نظـرًا إلـى الواليـة وظيفحرز في تنفيذ القرارات والمقررات اإلجرائية مالتقدم ال

وردًا علــى هــذه الشــواغل،  ٣تنفيــذ قــرارات جمعيــة الصــحة وسياســاتها"." والمتمثلــة فــي الدســتور بالمســندة إليــه بموجــ
للتقـارير عـن التقـدم ألمـم المتحـدة ا فـي منظومـةجمع المعلومـات عـن سـبل تقـديم منظمـات أخـرى أن ت يمكن لألمانة

النظــر فــي هــذه التقــارير فــي ســياق األجهــزة الرئاســية العالميــة التابعــة التعمــق فــي  لزيــادةلخيــارات ابــين تالمحــرز و 
  للمنظمة.

  
اإلجرائيــة واألولويــات المبينــة فــي مســودة الصــلة بــين القــرارات والمقــررات تحلــل األمانــة وفضــًال عــن ذلــك،   -١٦

ســتدرج األمانــة مــوجزًا لمشــاريع القــرارات والمقــررات اإلجرائيــة العــام الثالــث عشــر. وفــي هــذا الصــدد،  برنــامج العمــل
لمــدة خمــس ســنوات تقيــيم الالناشــئة عنهــا فــي واإلداريــة واآلثــار الماليــة  ٢٠٢٣-٢٠١٩المتفــق عليهــا خــالل الفتــرة 

  .اعتمادهبعد  ٢٠٢٣-٢٠١٩ العام الثالث عشربرنامج العمل ل
  
  تقديم اقتراح بشأن طريقة تناول كل بند من جدول األعمال قبل دورات المجلس التنفيذي  :واو
  

اقتــرح المــدير العــام فــي إطــار إعــداد جــدول األعمــال المؤقــت للــدورة الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة للمجلــس،   -١٧
وأعضاء مكتب المجلس هيكًال جديدًا لجداول أعمال المجلس ينبغي تطبيقه اعتبارًا من الدورة الثانية واألربعين بعـد 

                                                           
  ).٦(الفقرة  ١٣٦/٦م تُقدمت هذه التوصية إلى األجهزة الرئاسية سابقًا، والسيما في الوثيقة    ١
  وأوروبا وشرق المتوسط. المكتب اإلقليمي لألمريكتين والمكاتب اإلقليمية لجنوب شرق آسيا   ٢
 من دستور منظمة الصحة العالمية. ٢٨انظر المادة    ٣
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مواصلة زيادة ويمكن ولوية االستراتيجية. المسائل ذات األويهدف الهيكل الجديد إلى تركيز المناقشات على . المائة
يـرد فيهـا ذكـر كـل بنـد قبـل كـل دورة من خالل إتاحة وثيقة  العامةهذا التركيز في المستقبل وتعزيز فعالية المجلس 

طريقــة تنــاول كــل بنــد مــن اقتــراح بشــأن  وتقــديممــن جــدول األعمــال وتبــين اإلجــراء المقابــل المطلــوب مــن المجلــس 
المطلوب في إطارها مـن تكريس المزيد من الوقت لمناقشة البنود ثيقة على سبيل المثال أن تقترح الو ويمكن البنود. 

تقـــديم إرشـــادات محـــددة وتكـــريس وقـــت أقـــل لتنـــاول البنـــود المجلـــس النظـــر فـــي مشـــروع قـــرار أو مقـــرر إجرائـــي أو 
ولدى افتتاح الدورة ستتاح ألعضاء المجلس الفرصة ببساطة.  هاعلمًا ب أن يحيطالمطلوب في إطارها من المجلس 

  موافقة على النهج الذي ينبغي اتباعه.للتعليق على االقتراح واقتراح إدخال تعديالت عليه قبل ال
  

ستتيح األمانة المزيد من التفاصيل في تقاريرها المقدمة إلى المجلس بخصوص اإلجـراء وفي هذا الصدد،   -١٨
مانـة أيضـًا ث األوسـتحدّ . مـثالً نقاط تتطلب توفير اإلرشاد بشـأنها بيان مسائل محددة أو تحديد من خالل المطلوب 

عمـل األجهـزة  لرسـم )٨(٦٩ج ص عاإلجرائـي المعدة استجابًة للمقرر  التطلعي لبنود جدول األعمالالجدول الزمني 
التــداخل إلــى أدنــى حــد فــي مناقشــات تقلــيص بوضــوح أكبــر بهــدف مــن جــدول األعمــال الرئاســية المتصــل بكــل بنــد 

ممــا قــد يشــمل علــى ســـبيل التابعــة للمجلــس التنفيــذي  المجلــس وجمعيــة الصــحة ولجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة
دورات هـذه البنــود فـي جــداول أعمــال  درجأحـد األجهــزة الرئاســية عنـدما تُــدورة حــذف بنـود مــن جـدول أعمــال المثـال 

دورات بنـد فـي جـدول أعمـال إدراج  إن كان مـن الضـرورييجوز للرئيس األجهزة الرئاسية األخرى. وبدًال من ذلك، 
ويــدعو الــدول األعضــاء إلــى عــدم اإلدالء أكثــر مــن جهــاز رئاســي واحــد أن يحيــل بوضــوح إلــى المناقشــات الســابقة 

  ية تطرحها. ببيانات إال إذا كانت لديها معلومات أخرى تضيفها أو أسئلة إضاف
  

  تبسيط إدارة الدورة
  

 توسيع نطاق استخدام الموقع اإللكتروني لألجهزة الرئاسية من أجل نشر البيانات  :زاي
  

ســمح يرونــي ممــا تكفلــت األمانــة فــي اجتماعــات األجهــزة الرئاســية األخيــرة نشــر البيانــات علــى الموقــع اإللك  -١٩
ي معلومـــات أو للبيانـــات  ةالكاملـــ وصالنصـــ تقـــديمو خـــالل الـــدورة  مـــوجزة شـــفهية بيانـــاتبللـــدول األعضـــاء بـــاإلدالء 

مواصــلة تطــوير اســتخدام الموقــع اإللكترونــي للســماح للــدول مقبلــة ويمكــن كخطــوة علــى اإلنترنــت. لنشــرها إضــافية 
ألغـراض النشـر بيانات تصف تجاربها المحليـة المتصـلة بـأي بنـد تقنـي معـين مـن جـدول األعمـال  تقديماألعضاء ب

بـاإلجراء المحـدد المطلـوب مـن المجلـس مباشـرة. ن من تركيز المناقشة أثناء الدورة على الجوانـب المتصـلة يمكّ مما 
ونـي جـزءًا ر لن تشكل البيانات المنشورة على الموقـع اإللكتمن هذا التقرير،  (أ)٧وعلى النحو المشار إليه في الفقرة 

  ١ما لم ُيدل بها أيضًا شفهيًا خالل االجتماع. ةضر الرسميامن المح
  

  إدارة الرئيس للدورة  :حاء
  

باالقتراح السابق بشأن توسيع نطاق استخدام الموقع اإللكتروني لنشر البيانات، سـُيدعى رئـيس فيما يتعلق   -٢٠
وسـُيدعى الـرئيس بيانـات تعـرض التجـارب المحليـة. ب اإلدالءيثنـي بشـدة عـن علـى نحـو المجلس إلى إدارة المناقشـة 

لـآلراء المعبـر عنهـا تكـرار أي أيضًا إلى تشجيع اإلدالء بالبيانـات اإلقليميـة وثنـي ممثـل كـل دولـة عضـو بشـدة عـن 
قترح األمانة إعداد دليل لرئاسة اجتماعات األجهزة الرئاسية وتوفير التدريب تالبيانات. وفي هذا المضمار،  هذهفي 
  على طلبهم. ساء االجتماعات بناءً لرؤ 
  

                                                           
 .٩إلى  ٧، الفقرات من ١٤٣/٣ت  مالوثيقة ترد المسائل المتعلقة بتقديم البيانات الخطية في التقرير المصاحب،    ١
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  غير معتمدة على الوثائق الورقيةاجتماعات   :طاء
  

ومكاتـب إقليميـة تابعـة للمنظمـة اسـتخدام الـورق أو حـدت  ١ألمم المتحـدةا منظمات في منظومةعدة  ألغت  -٢١
ال ُتطبـع الوثـائق إال للوفـود من استخدامه بشكل ملحوظ خالل اجتماعات أجهزتها الرئاسـية. وفـي بعـض الحـاالت، 

ُتــدعى الــدول األعضــاء إلــى النظــر فــي  ،للمنظمــةالبصــمة اإليكولوجيــة الحــد مــن  وســعيًا إلــىالتــي تطلبهــا مســبقًا. 
 ٢٠١٦وفـــي عـــامي االنتقـــال إلـــى اســـتخدام نظـــام غيـــر معتمـــد علـــى الـــورق خـــالل اجتماعـــات األجهـــزة الرئاســـية. 

دوالر أمريكــــي علــــى طبــــع الوثــــائق وٕاعــــدادها مــــن أجــــل  ٧٣٣ ٠٠٠وحــــدهما، ُأنفــــق مبلــــغ نــــاهزت قيمتــــه  ٢٠١٧و
      االستغناء عن استخدام الوثائق الورقية.بادخاره المجلس وجمعية الصحة وكان من الممكن 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  والنظر في اعتماد مشروع المقرر اإلجرائي التالي: بهذا التقريرمدعو إلى اإلحاطة علمًا المجلس التنفيذي   -٢٢
  

قـرر أن يطلـب مـن  ٢،تصريف الشؤونإصالح تقرير بشأن الأن نظر في بعد المجلس التنفيذي، 
  ما يلي: المدير العام

  
المتعاونــة وغيرهــا للدراســات والفــرق العلميــة والمؤسســات المنظمــة للــوائح  وفقــاً  ،ينشــئ أن )١(

 المنظمـــاتيتمتـــع بالقـــدرة التقنيـــة والخبـــرة فـــي تصـــريف شـــؤون فريـــق خبـــراء ، مـــن آليـــات التعـــاون
والمجلـس التنفيـذي  صـحةمثـل الخبـرة السـابقة فـي رئاسـة اجتماعـات جمعيـة ال( طـرافالمتعددة األ
لمنصـف والتـوازن بنـاًء علـى مبـادئ التمثيـل الجغرافـي ايختار أعضاء فريق الخبراء أن و وٕادارتها) 

والتــوازن المالئــم الــُنهج والخبــرات العمليــة فــي مختلــف أنحــاء العــالم مختلــف بــين الجنســين وتمثيــل 
  واختصاصات فريق الخبراء هي التالية:بين التخصصات. 

واالقتراحـات  ٢االقتراحات الواردة في التقرير بشـأن إصـالح تصـريف الشـؤونتقييم   ) أ(
وتقـــديم  منظمـــة متصـــلة بإصـــالح تصـــريف الشـــؤونالمقدمـــة فـــي ســـياق عمليـــات ســـابقة لل

  التوصيات في هذا الصدد؛
تقيــــيم هياكــــل المنظمــــة الحاليــــة لتصــــريف الشــــؤون مــــن حيــــث فعاليتهــــا وكفاءتهــــا   ) ب(

  العامتين وتقديم التوصيات في هذا الصدد؛ 
عقـــد اجتماعـــات و  العـــام المـــدير مـــن مقـــدم اقتـــراح علـــى بنـــاءً  عملـــه أســـلوب وضـــع  ) ج(

  ؛األموال بتوافر رهناً و/ أو افتراضية حسب االقتضاء  شخصية
  

يــزّود الــدول األعضــاء بأحــدث المعلومــات ويتشــاور معهــا بانتظــام بشــأن عمــل فريــق أن  )٢(
 بإصالح تصريف الشؤون؛ تصلالم الخبراء

  
الـــذي يضـــم تصـــريف الشـــؤون إصـــالح  بشــأنتقريـــر الختـــامي لفريـــق الخبـــراء أن يحيــل ال )٣(

 .٢٠١٩التنفيذي في دورته الخامسة واألربعين بعد المائة في عام التوصيات إلى المجلس 
 

    =     == 
                                                           

 بما فيها االتحاد الدولي لالتصاالت وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.   ١

  .١٤٣/٢ت  مالوثيقة    ٢


