
 

  )٣(١٤٤م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ٣١  بعد المائة الرابعة واألربعونالدورة 
   EB144(3)  من جدول األعمال ١-٧البند 

  
  
  

  عمليات إصالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول،
  وتنفيذ إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

  
  

غير الرسمية بشأن  المشاورةحصائل نظر في تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن الالمجلس التنفيذي، بعد 
  :ما يليقّرر  ١،تصريف الشؤون إصالح

  
ضــــي للمُ المقترحة بل الملخص والســــُ على النحو المبين في  الداخلي هنظاممن  ٤المادة أن يعّدل   )١(
المشــــــــــاورة غير الرســــــــــمية بشــــــــــأن إصــــــــــالح انعقاد في أعقاب  ٢المجلس التنفيذي دمًا المقدمة من رئيسقُ 

التنفيذي الرابعة  مجلسأعمال دورة الاختتام مع  ن تدخل المادة حيز النفاذأ علىتصــــــــــــــريف الشــــــــــــــؤون، 
  ؛واألربعين بعد المائة

  
المقترحة بل الملخص والســـــــــُ على النحو المبين في  الداخلي هنظاممن مكّررًا  ٢٨ المادةأن يعّدل   )٢(

المشــاورة غير الرســمية بشــأن إصــالح انعقاد في أعقاب  المجلس التنفيذي دمًا المقدمة من رئيسضــي قُ للمُ 
التنفيذي الرابعة  مجلسأعمال دورة الاختتام مع تصــــــــــــــريف الشــــــــــــــؤون، على أن تدخل المادة حيز النفاذ 

  ؛واألربعين بعد المائة
  
ي في دورتـه تنفيـذالمجلس التوصــــــــــــــيـات لتقـديمهـا إلى و المـدير العـام إعـداد تقرير من طلـب ين أ  )٣(

مع بين الدول األعضـــــــــاء يجاجتماع أو منتدى غير رســـــــــمي عقد بعد المائة بشـــــــــأن ربعين الخامســـــــــة واأل
  ؛عالقات رسميةتي تربطها بالمنظمة الغير الدول  والجهات الفاعلة

  
مشـــــــروع المقرر  باعتماد ٢٠١٩العالمية الثانية والســـــــبعين في عام جمعية الصـــــــحة أن يوصـــــــي   )٤(

  :التالياإلجرائي 
  

  ما يلي: قّررت ،جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون
  

على النحو  النظام الداخلي لجمعية الصـــــــــحة العالميةمن  ١٢و ١١و ٥أن تعّدل المواد   )١(
في  ٢المجلس التنفيذي دمًا المقدمة من رئيسضـــــــــــي قُ المقترحة للمُ بل الملخص والســـــــــــُ المبين في 

 ١١٩لمادة حكام اوفقًا ألو تصـــريف الشـــؤون المشـــاورة غير الرســـمية بشـــأن إصـــالح انعقاد أعقاب 
أعمال  مع اختتامعلى أن تدخل المادة حيز النفاذ  م الداخلي لجمعية الصـــــــــــحة العالميةمن النظا

التفســـيرية المشـــار إليها في  ةلمذكر كلمات ا دبأن ُيقصـــر عدأن توصـــي دورتها الثانية والســـبعين؛ و 
، على ا المعدلةلجمعية الصــــــــحة العالمية بصــــــــيغتهمن النظام الداخلي  ٥المادة الفقرة الثالثة من 

  ؛كلمة ٥٠٠
                                                           

 .١٤٤/٣٤م تالوثيقة    ١

 .١٤٤/٣٤ت مملحق الوثيقة    ٢
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على النحو المبين في  النظام الداخلي لجمعية الصـــــحة العالميةمن  ٤٨أن تعّدل المادة   )٢(
انعقاد في أعقاب  المجلس التنفيذي دمًا المقدمة من رئيسضــــــــي قُ المقترحة للمُ بل الملخص والســــــــُ 

من النظام  ١١٩لمادة حكام اوفقًا ألتصـــــريف الشـــــؤون و المشـــــاورة غير الرســـــمية بشـــــأن إصـــــالح 
دورتها أعمال  مع اختتامعلى أن تدخل المادة حيز النفاذ  ،الداخلي لجمعية الصــــــــــــــحة العالمية

  ؛الثانية والسبعين
  
 ٣والمواد  النظام الداخلي لجمعية الصحة العالميةمستهل في الواردة يف التعار أن تعّدل   )٣(
على النحو المبين في منـــه  ٤٧و ٤٤و ٤٣عنـــاوين المواد و  ذا النظـــامهـــ من ٢٢و ١٩و ١٤و

انعقاد في أعقاب  المجلس التنفيذي دمًا المقدمة من رئيسضــــــــي قُ المقترحة للمُ بل الملخص والســــــــُ 
من النظام  ١١٩لمادة حكام اوفقًا ألتصـــــريف الشـــــؤون و المشـــــاورة غير الرســـــمية بشـــــأن إصـــــالح 

دورتها الثانية أعمال  مع اختتامحيز النفاذ هذه على أن تدخل  ،الداخلي لجمعية الصــحة العالمية
  ؛والسبعين

  
 بما ،لتقديم التقارير واضحة متطلبات على اإلجرائية والمقررات القرارات تنص أن ينبغي  )٤(

 لم  ما ســــــنتين، كل التي تقدم تقاريروال ســــــنوات، ٦ إلى تصــــــل لمدة تقديم التقارير دورات ذلك في
  ؛ذلك إلى خالف العام المدير يشير

  
  طلب من المدير العام ما يلي:يأن   )٥(

  
لمذكرات التفســـــيرية المشـــــار إليها في الفقرة الثالثة اعداد إالدول األعضـــــاء بنموذج أن يزّود   (أ)

 المناســـــــب الوقت في ،لجمعية الصـــــــحة العالمية بصـــــــيغتها المعدلةمن النظام الداخلي  ٥المادة من 
  المجلس التنفيذي في دورته السادسة واألربعين بعد المائة؛ من المقترحة اإلضافية البنود في للنظر

  
 الدورة أعمال اختتام عقب األســــــاســــــية الوثائق من ثةمحدَّ  طبعة إصــــــدار على يعمل أن  )ب(

  ؛٢٠١٩ مايو /أيار في العالمية الصحة لجمعية والسبعين الثانية
  

في الخامســـــــــــــــة واألربعين بعد المائة المعقودة  في دورته أن يقدم إلى المجلس التنفيذي  (ج)
ر قبل نشعلى أن يتقّرر تطبيقها للدول األعضاء معّدة مبادئ توجيهية مسودة  ٢٠١٩مايو أيار/ 
  ؛اإللكتروني الُمكّرس لهذا الغرضعلى الموقع خطي بيان 

  
 األعضاء الدول من المقدمة الخطية للبيانات اإللكتروني الموقع على النشر مدة مواءمة  (د)
  ؛رسمية عالقات في التي هي الدول غير الفاعلة الجهات تلك المقدمة من مع
  
فيما يتعلق بأســـــــاليب عمل جمعية الصـــــــحة العالمية والمجلس أن يّتخذ الخطوات التالية   )ه(

  :التنفيذي
عن مواعيد نهائية لتقديم التقارير بشــــــأن تحديد وتقديمها توصــــــيات  اســــــتعراض  )١(

  ؛ترد فيها متطلبات غير ُمحّددة بشأن إعداد التقارير التياإلجرائية القرارات والمقررات 
المتعلقة بتقديم التقارير متطلبات البشـــــأن توحيد وتقديمها اســـــتعراض توصـــــيات   )٢(

  ؛وٕادارة تلك المتطلبات مماثلة مواضيععن 
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راميــة إلى توحيــد المتطلبــات المتعلقــة بــإعــداد االســــــــــــــتمرار في اتخــاذ خطوات   )٣(
  ؛الواليات القائمةضمن نطاق ماثلة م مواضيعالتقارير عن 

 المقررات أو للقرارات مقترحات تقديم عند األعضـــــــــــــــاء للدول المشــــــــــــــورة تقديم  )٤(
 يمكن المقترحة تقديم التقارير متطلبات كانت إذا وما تقديم التقارير دورة طولاإلجرائية 
 بشـــــــــــــــــأن المقررات اإلجرائيـــة أو القرارات تقـــارير لتقـــديم الزمنيـــة اُألطر مع مواءمتهـــا
  ؛ذات الصلة المواضيع

تحديدًا تبرز االســــــــــــــتراتيجيات وخطط العمل العالمية أســــــــــــــماء قائمة بإعداد   )٥(
لتنفيذ الزمني اإلطار انقضــاء االســتراتيجيات وخطط العمل التي ســتنقضــي آجالها أثناء 

الُمتاحة لتمديد خيارات البّين ، وت٢٠٢٣-٢٠١٩ عشــــــــــــــر،  العام الثالثبرنامج العمل 
  ء؛، حسب االقتضاآجالها

المجلس  ةانعقاد دور مشـــــاورة غير رســـــمية مع الدول األعضـــــاء قبل عقد تنظيم   )٦(
كي ُتعرض ) ل٢٠٢٠  ينايرالتنفيذي الســــادســــة واألربعين بعد المائة (في كانون الثاني/ 

  ؛والقائمة المذكورة أعالهفيها التوصيات 
المائة بشــــأن  واألربعين بعدالســــادســــة  تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في دورته  )٧(

  ؛الُمبّينة بإيجاز آنفاً طوات الخ
  
بنود جدول أعمال جمعية بشــــــأن االســــــتشــــــرافي الجدول الزمني يواظب على تحديث أن   )و(

  .العمل العامفي برنامج الُمحّددة مراعاة األولويات عقب ، الصحة العالمية والمجلس التنفيذي
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 الملحق
 

 المشاورة غير الرسمية بشأن إصالح تصريف الشؤون: 
 ملخص الرئيس والُسُبل الُمقَترحة للُمضي قدماً 

 
 

 وثيقة المشاورة" إلى "واو" من لفحصيلة المناقشات حول البنود "أ
 

 إعداد المجلس التنفيذي جدول أعمال جمعية الصحة العالمية  -البند ألف 
 
ناقشـــــــت المشـــــــاورة غير الرســـــــمية التعديالت التالية الُمقَترح إدخالها على النظام الداخلي لجمعية الصـــــــحة   -١

 .٢٠١٩ يناير المائة في كانون الثاني/العالمية كي ينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد 
 

 قَترحةعدَّلة المُ الصيغة المُ  الصيغة الحالية

  ٥ المادة
 

يدرج المجلس، بين ما يدرجه، في جدول األعمال المؤقت 
 عادية من دورات جمعية الصحة: لكل دورةٍ 

 
 التقرير السنوي للمدير العام عن أعمال المنظمة؛   (أ)

 أمرت جمعية الصــــــــــــحة في دورةٍ جميع البنود التي   (ب)
 سابقة بإدراجها؛ 

تتعلق بميزانيـــــة الفترة المـــــاليـــــة التـــــاليـــــة  أيـــــة بنودٍ   (ج)
 وبالتقارير الخاصة بحسابات السنة أو الفترة السابقة؛

تقترح إدراجــه دولــة عضــــــــــــــو أو عضــــــــــــــو  أي بنــدٍ   (د)
 ؛سبمنت

تقترحه األمم المتحدة بعد إجراء المشــاورات  أي بندٍ   (هـ)
ة الالزمة بشــــــــــــــأنه بين المدير العام واألمين العام التمهيدي

 لألمم المتحدة؛

تقترحه أية منظمة أخرى في منظومة األمم  أي بندٍ   (و)
 المتحدة دخلت معها المنظمة في عالقة فعلية.

 

  ٥ المادة
 

ـــ جـــدول على  فيي، بين مـــا يـــدرجـــه، ذيـــدرج المجلس التنفي
 عادية من دورات جمعية الصحة: األعمال المؤقت لكل دورةٍ 

 
 التقرير السنوي للمدير العام عن أعمال المنظمة؛  (أ)

 جميع البنود التي أمرت جمعيــة الصــــــــــــــحــة في دورةٍ   (ب)
 سابقة بإدراجها؛

تتعلق بميزانية الفترة المالية التالية وبالتقارير  أية بنودٍ   (ج)
 الخاصة بحسابات السنة أو الفترة السابقة؛

 ب؛ ستقترح إدراجه دولة عضو أو عضو منت أي بندٍ   (د)

تقترحه األمم المتحدة بعد إجراء المشـــــــــــــاورات  أي بندٍ   (هـ)
التمهيدية الالزمة بشأنه بين المدير العام واألمين العام لألمم 

 المتحدة؛

تقترحــه أيــة منظمــة أخرى في منظومــة األمم  أي بنــدٍ   (و)
 المتحدة دخلت معها المنظمة في عالقة فعلية.

 

ويجوز للمجلس أن يرفع توصـــــــــية إلى جمعية الصـــــــــحة  
ــــالعــالميــة بــإرجــاء أي بنــد بموجــب الفقرات (د) و( ) و(و) ـه

 أعاله.
ويكون أي اقتراٍح إلدراج أي بنٍد بموجب الفقرات (د) و(ه) 
و(و) أعاله على جدول األعمال المؤقت مصــــحوبًا بمذكرة 
تفســـــــــيرية يتلقاها المدير العام في موعد أقصـــــــــاه أربعة 
أســـابيع قبل بدء دورة المجلس التي ينبغي أن ُيَعد خاللها 

 جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة. 
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 ١١ المادة
 

ال يجوز، مــــا لــــم تقــــرر جمعيــــة الصــــحة خــــالف ذلــــك فــــي 
جديـدة تقـوم تـُدَرج اقتراحـات بأنشـطة  حالـة االسـتعجال، أن

دورة مــن  بهـا المنظمـة فـي جـدول األعمـال التكميلـي أليـة
ـــــاريخ  ـــ ـــــل تـ ـــ ـــــات قبـ ـــ ـــــذه االقتراحـ ـــــلت هـ ـــــدورات إال إذا وصـ ـــ الـ
ــــتة أسابيع على األقل، أو إذا كان  ـــــ ـــــ ــــدورة بسـ ـــــ ــــاح الـ ـــــ ـــــ افتتـ
 االقتراح من االقتراحات التي ينبغي إحالتها إلى جهـــــــــــــــــــــاز

ــــــــــــن آخر من أجهزة ا ــــــــــــان مـ لمنظمة لبحثه لتقرير ما إذا كـ
 في صدده. إجراءً  المستصـوب أن تتخـذ المنظمـة

 

 ١١ المادة
 

ال يجوز، مـا لـم تقـرر جمعيـة الصـحة خـالف ذلـك فـي حالـة 
ـــتعجال، ـــا  نأ االسـ ـــوم بهـ ـــدة تقـ ـــطة جديـ ـــات بأنشـ دَرج اقتراحـ ـــُ ة مــــــــــــن دور  المنظمــــــة فــــــي جــــــدول األعمــــــال التكميلــــــي أليــــــةتـ

الـــــــــدورات إال إذا وصــــــلت هــــــذه االقتراحـــــــــات قبـــــــــل تـــــــــاريخ 
افتتـــاح الــدورة بســـتة أسابيع على األقل، أو إذا كان االقتراح 

ـــــــــــــــــــــــــاز آخر من  من االقتراحات التي ينبغي إحالتها إلى جهـ
المستصـوب أن  أجهزة المنظمة لبحثه لتقرير ما إذا كـان مـن

يكون أي اقتراح من هذا و  في صدده. جراءً إ تتخــــذ المنظمــــة
 .تفسيريةالقبيل مصحوبًا بمذكرة 

 
 ١٢ المادة

 
بشــــــــــــــأن األنشــــــــــــــطة الجديدة  ١١ مع مراعاة أحكام المادة

، يجوز إضــــــــــــــافة بند تكميلي إلى جدول ٦٩ وأحكام المادة
 األعمال خالل أية دورة إذا قررت جمعية الصحة ذلك بناءً 

على تقرير اللجنة العامة، بشــــــــــرط أن يصــــــــــل طلب إدراج 
البنــد التكميلي إلى المنظمــة خالل ســــــــــــــتــة أيـام من افتتــاح 
الدورة العادية أو خالل يومين من افتتاح الدورة االستثنائية، 

 من الفترتين. على أن يدخل يوم االفتتاح في حساب كلٍّ 
 

 ١٢ المادة
 

شــــطة الجديدة وأحكام بشــــأن األن ١١ مع مراعاة أحكام المادة
، يجوز إضــــــــــــــافة بند تكميلي إلى جدول األعمال ٦٩ المادة

على  خالل أيــة دورة إذا قررت جمعيــة الصــــــــــــــحــة ذلــك بنــاءً 
تقرير اللجنة العامة، بشــــــــــــــرط أن يصــــــــــــــل طلب إدراج البند 

 من ســــتة أيام في موعد أقصـــاه خالل التكميلي إلى المنظمة
 قبل منن ييوم يتجاوزال  خاللافتتاح الدورة العادية أو  قبل

على أن يدخل يوم االفتتاح في ، افتتاح الدورة االســــــــــــــتثنائية
ويكون أي طلب من هذا القبيل . حســــــــــــــاب كلٍّ من الفترتين

 .تفسيريةمصحوبًا بمذكرة 
 

 
إعداد جدول أعمال جمعية الصحة العالمية، حول وبالنظر إلى الحساسية التي ُأعِرب عنها خالل النقاش   -٢

تََّبعــة في الوقــت العمليــة المُ ، الرابعــة واألربعين بعــد المــائــةتــه دور مجلس التنفيــذي، في األمــانــة أن تبين لل ُطلــِب من
 الحالي إلعداد جدول أعمال جمعية الصحة واعتماده. 

 
، توصيًة الرابعة واألربعين بعد المائة تهدور مجلس التنفيذي، في ال يقدمبأن وتوصي المشاورة غير الرسمية   -٣
 كلمة. ٥٠٠ على التفسيريةالمذكرة زيد جمعية الصحة العالمية باعتماد نقطة مقرر إجرائي تقضي بأال ت إلى

 
، الرابعة واألربعين بعد المائة تهدور بأن يطلب المجلس التنفيذي، في كما توصــــي المشــــاورة غير الرســــمية   -٤

 .ةالتفسيريللمذكرة  يوافي الدول األعضاء بنموذجٍ  نمن المدير العام أ
 

أو المقررات اإلجرائية إلى المجلس التنفيذي أو  القرارات و/اريع تقديم مشـــــالمحددة لجال اآل -البند باء 
 جمعية الصحة العالمية 

 
، الرابعة واألربعين بعد المائةته دور بأن يعتمد المجلس التنفيذي، في توصـــــــــــي المشـــــــــــاورة غير الرســـــــــــمية   -٥

 باعتمادها. توصيًة جمعية الصحة العالمية رفع إلى يأن و  ،على النظام الداخليرح إدخالها قتَ التعديالت التالية المُ 
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 جمعية الصحة العالمية

 الصيغة المعدَّلة المقَترحة الصيغة الحالية

 ٤٨ المادة
يجوز تقـديم اقتراحـات رســــــــــــــميـة بشـــــــــــــــأن بنود جـدول 
األعمــال حتى اليوم األول من الــدورة العــاديــة لجمعيــة 
الصـــــــــحة وقبل ما ال يقل عن يومين من افتتاح الدورة 
االســــــــــــــتثنائية. وُتحال كل تلك االقتراحات إلى اللجنة 
التي ُوزِّع عليها بند جدول األعمال إال إذا كان ُينَظر 

 في البند مباشرة خالل جلسة عامة. 

 ٤٨ المادة
تقديم اقتراحات رســـــمية بشـــــأن بنود جدول  يجوز ينبغي

قبل افتتاح الدورة العادية لجمعية الصـــــــــحة األعمال 
ويجوز في ، العالمية بخمســــة عشــــر يومًا على األقل

اليوم  حتىفي موعد أقصـــــــــاه تقديمها جميع األحوال 
ـــة الصــــــــــــــحـــة، وقبـــل  ـــة لجمعي ـــدورة العـــادي األول من ال

يقل عن يومين من افتتاح الدورة االســــــــــــــتثنائية.  ال  ما
وُتحال كل تلك االقتراحات إلى اللجنة التي ُوزِّع عليها 
بند جدول األعمال إال إذا كان ُينَظر في البند مباشــــرة 

 خالل جلسة عامة.  
 المجلس التنفيذي

 الصيغة المعدَّلة المقَترحة الصيغة الحالية

 مكرراً  ٢٨ المادة
يجوز تقديم اقتراحات بقرارات أو مقررات إجرائية لكي 
ينظر فيهــا المجلس فيمــا يتعلق ببنود جــدول األعمــال 
حتى اختتــام اليوم األول من الــدورة. بيــد أنــه إذا كــان 
من المقرر لدورة أن تســتمر يومين أو أقل، جاز تقديم 
مثل هذه االقتراحات في موعد أقصـــاه ٤٨ ســـاعة قبل 
افتتاح الدورة. ويجوز للمجلس أن يســــــــــمح بإدراج مثل 
 هذه االقتراحات في وقت متأخر إذا رأى ذلك مناسبًا. 

 مكرراً  ٢٨ المادة
تقـــــــديم اقتراحـــــــات بقرارات أو مقررات  يجوز ينبغي

إجرائيـــــة لكي ينظر فيهـــــا المجلس فيمـــــا يتعلق ببنود 
جدول األعمال قبل افتتاح الدورة بخمسة عشر يومًا 
على األقــل، ويجوز في جميع األحوال تقــديمهــا في 

بيد  اختتام اليوم األول من الدورة. حتىموعد أقصـــــاه 
أنـه إذا كـان من المقرر لـدورة أن تســــــــــــــتمر يومين أو 
أقل، جاز تقديم مثل هذه االقتراحات في موعد أقصــاه 
٤٨ ســـــــــــــــاعــة قبــل افتتــاح الــدورة. ويجوز للمجلس أن 
يسمح بإدراج مثل هذه االقتراحات في وقت متأخر إذا 

  رأى ذلك مناسبًا. 
 

   
تلك و مة في األنظمة األســـــاســـــية لألجهزة الرئاســـــية ســـــتخدَ المصـــــطلحات المُ التوفيق بين  –البند جيم 

 مة في إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول ستخدَ المُ 
 
في دورته  ،، توصي المشاورة غير الرسمية بأن يعتمد المجلس التنفيذي١٠-٦٩ج ص ععطفًا على القرار   -٦

جمعية رفع إلى يأن و  ،إدخالها على األنظمة األســــــــــــــاســــــــــــــيةرح قتَ التعديالت التالية المُ  ،الرابعة واألربعين بعد المائة
 باعتمادها.توصيًة الصحة العالمية 
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  المجلس التنفيذي
 الصيغة المعدَّلة المقَترحة الصيغة الحالية

  ٤ المادة
 

لممثلي األمم المتحــــــدة والمنظمــــــات الــــــدوليــــــة الحكوميــــــة 
األخرى، التي أقــــامــــت معهــــا المنظمــــة عالقــــات فعــــالــــة 

من الدســــــــــتور، أن يشــــــــــتركوا بدون  ٧٠ المادةبمقتضــــــــــى 
تصـــــــــويت في المداوالت التي تدور في جلســـــــــات المجلس 
ولجانه. ولهؤالء الممثلين كذلك أن يحضــــــــروا ما يدور من 
مداوالت في جلسات اللجان الفرعية أو التقسيمات األخرى 
وأن يشــــــــــتركوا في هذه المداوالت دون تصــــــــــويت إذا دعوا 

  لذلك. 
 

ات غير الحكومية التي تربطها بالمنظمة ولممثلي المنظم
عالقات رســــــــــمية أن يشــــــــــتركوا في مداوالت المجلس على 
النحو الوارد بشـــــــــــأن االشـــــــــــتراك في جمعية الصـــــــــــحة في 
"المبادئ التي تحكم العالقات بين منظمة الصــحة العالمية 

 والمنظمات غير الحكومية". 
 

  ٤ المادة
 

الحكومية األخرى،  لممثلي األمم المتحدة والمنظمات الدولية
 التي أقامت معها المنظمة عالقات فعالة بمقتضــــــــــــــى المادة

من الدســــتور، أن يشــــتركوا بدون تصــــويت في المداوالت  ٧٠
التي تدور في جلســـــــــــــــات المجلس ولجانه. ولهؤالء الممثلين 
كذلك أن يحضـــروا ما يدور من مداوالت في جلســـات اللجان 

كوا في هذه المداوالت الفرعية أو التقسيمات األخرى وأن يشتر 
 دون تصويت إذا دعوا لذلك. 

 
المنظمات غير الحكومية  المنظمات غير الحكوميةولممثلي 

 ورابطات األعمال التجارية الدولية والمؤســـــــســـــــات الخيرية
التي تربطها بالمنظمة عالقات رســــــــــــــمية أن يشــــــــــــــتركوا في 

بشــــــــــــــأن االشــــــــــــــتراك في مداوالت المجلس على النحو الوارد 
الصحة في "المبادئ التي تحكم العالقات بين منظمة جمعية 

في إطــار  الصــــــــــــــحـــة العـــالميـــة والمنظمـــات غير الحكوميـــة"
(ملحوظـــة:  المشــــــــــاركــة مع الجهــات الفــاعلــة غير الــدول

لألمانة، عند إعادة إصــدار الوثائق األســاســية، أن تشــير إلى 
الصــفحة التي توِرد نص إطار المشــاركة مع الجهات الفاعلة 

 ل من الوثائق األساسية). غير الدو 
 

  جمعية الصحة العالمية
 الصيغة المعدَّلة المقَترحة الصيغة الحالية

مالحظة: كلما ورد أي مصـــطلح من المصـــطلحات التالية 
 في هذا النظام الداخلي فإنه يعني ما يلي: 

 دستور منظمة الصحة العالمية" -"الدستور 

 منظمة الصحة العالمية" -"المنظمة 

 جمعية الصحة العالمية" -"جمعية الصحة 

 المجلس التنفيذي" -"المجلس 

الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية"  -"األعضاء 
الدول األعضـــــاء المنتســـــبة إلى  -"األعضـــــاء المنتســـــبون 
 منظمة الصحة العالمية"

 فترة سنتين تقويميتين تبدأ بسنة زوجية".  -"الفترة المالية 

ورد أي مصطلح من المصطلحات التالية في مالحظة: كلما 
 هذا النظام الداخلي فإنه يعني ما يلي: 

 دستور منظمة الصحة العالمية" -"الدستور 

 منظمة الصحة العالمية" -"المنظمة 

 جمعية الصحة العالمية" -"جمعية الصحة 

 المجلس التنفيذي" -"المجلس 

 مية" الدول األعضاء في منظمة الصحة العال -"األعضاء 

الدول األعضــــــــاء المنتســــــــبة إلى  -"األعضــــــــاء المنتســــــــبون 
 منظمة الصحة العالمية"

 فترة سنتين تقويميتين تبدأ بسنة زوجية". -"الفترة المالية 

امتياز ُيمكن للمجلس التنفيذي أن  - "العالقات الرســــــــمية"
يمنحه للمنظمات غير الحكومية ورابطات األعمال التجارية 

الخيرية وفق إطار المشـــــــاركة مع  الدولية والمؤســـــــســـــــات
 الجهات الفاعلة غير الدول.
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 ٣ المادة
 

يرســــــل المدير العام إشــــــعارات الدعوة إلى عقد دورة عادية 
ل  لجمعية الصـــــــــــحة قبل ســـــــــــتين يومًا على األقل، وُترســـــــــــَ
إشـــــعارات الدعوة إلى عقد دورة اســـــتثنائية قبل ثالثين يومًا 
على األقــل من التــاريخ المحــدد الفتتــاح الــدورة، إلى الــدول 

لى األعضاء واألعضاء المنتسبين، وٕالى ممثلي المجلس وإ 
جميع المنظمــات الــدوليــة الحكوميــة وغير الحكوميــة التي 
أقيمت عالقات بينها وبين المنظمة والمدعوة إلى إيفاد من 
يمثلهـــا في الـــدورة. وللمـــدير العـــام أن يـــدعو الـــدول التي 
قدَّمت طلبات العضـــــــــوية، واألراضـــــــــي التي ُقدِّمت بالنيابة 

عت على عنها طلبات للعضوية االنتسابية، والدول التي وقَّ 
الدستور ولكنها لم تتخذ إجراءات قبوله، إليفاد مراقبين إلى 

 دورات جمعية الصحة.

 ٣ المادة
 

يرســــــــــــل المدير العام إشــــــــــــعارات الدعوة إلى عقد دورة عادية 
لجمعية الصحة قبل ستين يومًا على األقل، وُترَسل إشعارات 

قل الدعوة إلى عقد دورة اســــــــــــتثنائية قبل ثالثين يومًا على األ
من التــاريخ المحــدد الفتتــاح الــدورة، إلى الــدول األعضــــــــــــــــاء 
واألعضــــــــــــــاء المنتســــــــــــــبين، وٕالى ممثلي المجلس وٕالى جميع 

التي  وغير الحكوميةالمشـــــــــــاركة المنظمات الدولية الحكومية 
ـــــات بينهـــــا وبين المنظمـــــة والمنظمــــات غير ، أقيمـــــت عالق

 ورابطات األعمال التجارية الدولية، والمؤســـســـاتالحكومية 
والمدعوة  الخيرية التي تربطها بالمنظمة عالقات رســـــــــمية
عند إعادة  ،إلى إيفاد من يمثلها في الدورة (ملحوظة: لألمانة

د أن تشــير إلى الصــفحة التي تورِ  ،إصــدار الوثائق األســاســية
نص إطار المشـــــــــــــــاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول من 

ول التي قدَّمت الوثائق األساسية). وللمدير العام أن يدعو الد
طلبات العضوية، واألراضي التي ُقدِّمت بالنيابة عنها طلبات 
للعضوية االنتسابية، والدول التي وقَّعت على الدستور ولكنها 
لم تتخـــذ إجراءات قبولـــه، إليفـــاد مراقبين إلى دورات جمعيـــة 

 الصحة.

 ١٤ المادة
 

من جميع التقارير وغيرها  ســــخٍ يتولى المدير العام وضــــع نُ 
من الوثائق المتعلقة بجدول األعمال المؤقت ألية دورة من 

كما يتولى إرســــــــــــالها إلى  ،الدورات على شــــــــــــبكة اإلنترنت
الدول األعضــــــاء والدول األعضــــــاء المنتســــــبة والمنظمات 
ل  الحكومية الدولية المشـــــــــاركة في نفس الوقت الذي ُيرســـــــــَ

أو قبل مدة ال تقل عن  إليها فيه جدول األعمال المؤقت
ستة أسابيع من بدء دورة عادية ما تعقدها جمعية الصحة، 
ل بنفس الطريقة التقارير والوثائق المناســــــــــــــبة إلى  وُترســــــــــــــَ
ــــدخول في  المنظمــــات غير الحكوميــــة التي يتم قبولهــــا لل

 عالقة مع المنظمة.  
 

 ١٤ المادة
 

ها من من جميع التقارير وغير  سخٍ يتولى المدير العام وضع نُ 
الوثــــائق المتعلقــــة بجــــدول األعمــــال المؤقــــت أليــــة دورة من 

كما يتولى إرســــالها إلى الدول  ،الدورات على شــــبكة اإلنترنت
األعضـــــاء والدول األعضـــــاء المنتســـــبة والمنظمات الحكومية 
الدولية المشاركة في نفس الوقت الذي ُيرَسل إليها فيه جدول 

ستة أسابيع من بدء األعمال المؤقت أو قبل مدة ال تقل عن 
ل بنفس الطريقة  دورة عادية ما تعقدها جمعية الصــحة، وُترســَ

التي المنظمات غير الحكومية التقارير والوثائق المناسبة إلى 
المنظمــات غير يتم قبولهــا للــدخول في عالقــة مع المنظمــة 

ورابطات األعمال التجارية الدولية والمؤســــســــات الحكومية 
 .  لمنظمة عالقات رسميةالخيرية التي تربطها با

 ١٩ المادة
 

ــــرر  ــــم تقـ ــــا لـ ــــحة، مـ ــــة الصـ ــــة لجمعيـ ــــات العامـ تكون الجلسـ
ذلــــك، مفتوحــــة لجميــــع المنــــدوبين  جمعيــــة الصــــحة خــــالف

ـاً  ـنهم الـدول األعضـاءعيِّ والبـدالء والمستشـارين الـذين تُ   وفقـ
مــن الدســتور، ولممثلــي األعضــاء  ١٢و ١١و ١٠للمــواد 

ـــــبين ـــــين المنتسـ مـــن الدســـتور وللقـــرار  ٨وفقـــا للمـــادة  المعينـ
ـــــــذي يُ  ـــــــنظِّ الـ ـــــــيـ ـــــــبين، ولممثلـ ـــــــاء المنتسـ ـــــــز األعضـ  م مركـ

المجلـس، ولمراقبـي مـن ُيَدعى لحضـورها مـن الـدول غيـر 
لب عضوية انتسابية م طدِّ التـــــــــــيقُ  األعضـــــــــــاء واألراضـــــــــــي

ــــــــــــــــي  بالنيابة عنها، وكذلك لمن ُيَدعى لحضـــورها من ممثلـ
األمـــم المتحـــدة وغيرهـــا مـــن المنظمـــات الدوليـــة الحكوميـــة 

ـــت ـــي أقيمـ ـــة التـ ـــر الحكوميـ عالقات بينها وبين منظمة  وغيـ
 الصحة العالمية. 

 ١٩ المادة
 

ر جمعيـة تكون الجلسـات العامـة لجمعيـة الصـحة، مـا لـم تقـر 
ذلــــك، مفتوحــــة لجميــــع المنــــدوبين والبــــدالء  الصــــحة خــــالف

 ١٠للمــواد  وفقــاً  ـنهم الـدول األعضـاءعيِّ والمستشـارين الـذين تُ 
ــبين  ١٢و ١١و ـــ ــاء المنتسـ ـــ ـــــي األعضـ ــتور، ولممثلـ ـــ ـــــن الدسـ مـ

م ــــنظِّ مــــن الدســــتور وللقــــرار الــــذي يُ  ٨وفقــــا للمــــادة  المعينــــــــين
المجلــــس، ولمراقبــــي  األعضــــاء المنتســــبين، ولممثلــــي مركــــز

مـــن ُيَدعى لحضـــورها مـــن الـــدول غيـــر األعضـــاء واألراضـــي 
ُقدِّم طلب عضوية انتسابية بالنيابة عنها، وكذلك لمن  التـــــــــــي

ــــــي ــــــن  ُيَدعى لحضورها من ممثلـ ــــــا مـ ــــــدة وغيرهـ ــــــم المتحـ األمـ
ـــــة  المنظمـــــات ـــــة الحكوميـ ـــــر الحكوميـــــة وغيالمشاركة الدوليـ

ورابطات األعمال التجارية والمؤســـــــــســـــــــات الخيرية التي 
المنظمات غير الحكومية  تربطها بالمنظمة عالقات رســــمية

 .التي أقيمت عالقات بينها وبين منظمة الصحة العالمية



         3(144EB(           Annex    الملحق          )٣(٤٤١ت  م

9 

   ٢٢ المادة
ى المجلس التنفيذي في التعديالت التي أوصبعد إدخال (

المائة بأن تعتمدها جمعية ن بعد يالثالثة واألربعته دور 
 الصحة في دورتها الثانية والسبعين التي سُتعَقد في أيار/

 ))٧(١٤٣م تمن خالل المقرر اإلجرائي  ٢٠١٩ مايو
 

من الدول األعضــــــــــــاء واألعضــــــــــــاء المنتســــــــــــبين  غ كلٌّ يبلّ 
والمنظمـــات الـــدوليـــة الحكوميـــة وغير الحكوميـــة المـــدعوة، 
المدير العام، قبل افتتاح جمعية الصـــــــحة بخمســـــــة عشـــــــر 
يومًا على األقل إن أمكن، بأســــــــــــماء ممثليها. وفيما يتعلق 
بوفود الدول األعضــاء والدول األعضــاء المنتســبة، ســتتخذ 

أوراق اعتماد تبين أســـماء المندوبين هذه المراســـالت شـــكل 
والبدالء والمستشارين، وتصدر عن رئيس الدولة أو رئيس 
الحكومة أو وزير الخارجية أو وزير الصـــــــــحة، أو عن أية 
ســـــــــلطة أخرى مختصـــــــــة. ويمكن إرســـــــــال أوراق االعتماد 

 إلكترونيًا أو تسليمها باليد إلى المدير العام.

 ٢٢ المادة
  
  
  

  
 

من الدول األعضـــــــــــــــاء واألعضـــــــــــــــاء المنتســــــــــــــبين  غ كلٌّ يبلّ 
وغير الحكوميــة  المشــــــــــــــــاركــة والمنظمــات الــدوليــة الحكوميــة

والمنظمــــات غير الحكوميــــة ورابطــــات األعمــــال  المـــــدعوة
التجــاريـة الـدوليــة والمؤســـــــــســــــــــات الخيريـة التي تربطهــا 

، المدير العام، قبل افتتاح جمعية بالمنظمة عالقات رســـــمية
على األقل إن أمكن، بأســـــماء  الصـــــحة بخمســـــة عشـــــر يوماً 

ممثليها. وفيما يتعلق بوفود الدول األعضاء والدول األعضاء 
المنتســــبة، ســــتتخذ هذه المراســــالت شــــكل أوراق اعتماد تبين 
أســـماء المندوبين والبدالء والمســـتشـــارين، وتصـــدر عن رئيس 
الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية أو وزير الصحة، 

أخرى مختصــــــــــة. ويمكن إرســــــــــال أوراق  أو عن أية ســــــــــلطة
 االعتماد إلكترونيًا أو تسليمها باليد إلى المدير العام.

 ٤٤ والمادة ٤٣ العنوان بين المادة
 

اشتراك ممثلي األعضاء المنتسبين والمنظمات 
الدولية الحكومية وغير الحكومية ومراقبي الدول 

 واألراضي غير األعضاء

 ٤٤ والمادة ٤٣ العنوان بين المادة
 

اشــــــــتراك ممثلي األعضــــــــاء المنتســــــــبين والمنظمات 
والجهات الفاعلة  وغير الحكومية الدولية الحكومية

 غير الدول التي تربطها بالمنظمة عالقات رســـــمية
 ومراقبي الدول واألراضي غير األعضاء

 
 ٤٧ المادة

 
ـــــي  ــة التـ ـــ ـــــر الحكوميـ ــات غيـ ـــ ـــــي المنظمـ ــوة ممثلـ ـــ ــوز دعـ ـــ يجـ

 ٧١للتشـاور والتعـاون طبقـا للمـادة  اتُِّخــذت معهــا ترتيبــات
اللجنتــين  مـن الدسـتور لحضـور الجلسـات العامـة وجلسـات

الرئيســــــيتين التــــــابعتين لجمعيــــــة الصــــــحة وأن يشــــــتركوا فـــــي 
الجلســات المــذكورة دون تصويت وفقا لتلك الترتيبات حين 

ـــــــــــيس لجنة يدعوهم لذلك رئيس جمع ـــــــــــحة أو رئـ ـــــــــــة الصـ يـ
 رئيسية. 

 ٤٧ المادة
 

ــي  ـــ ــوة ممثلـ ـــ ــوز دعـ ـــ المنظمــــــات  المنظمات غير الحكوميةيجـ
ـــــــة ورابطات األعمال التجارية الدولية  ــــــــ ـــــــر الحكوميـ ــــــــ غيـ
 والمؤسسات الخيرية التي تربطها بالمنظمة عالقات رسمية

 ٧١للمـــادة للتشـــاور والتعـــاون طبقـــا  واتُِّخــــــذت معهــــــا ترتيبــــــات
ـــــين  لحضـــور الجلســـات العامـــة وجلســـات مـــن الدســـتور اللجنتـ

الرئيســــــيتين التــــــابعتين لجمعيــــــة الصــــــحة وأن يشــــــتركوا فــــــي 
ـــذكورة دون تصويت وفقا  ــــ ـــات المـ ــــ إلطار المشاركة مع الجلسـ

حين يــدعوهم لتلــك الترتيبــات  الفــاعلــة غير الــدول جهــاتال
 أو رئـيس لجنة رئيسية.  لذلك رئيس جمعيـة الصـحة

 
توصـــــي المشـــــاورة غير الرســـــمية بأن يطلب المجلس التنفيذي، في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، من   -٧

 .١٠-٦٩ج ص عُمحدَّثة من الوثائق األساسية بغية تنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية طبعة األمانة أن تصدر 
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 إلى جانب اإلدالء بمداخالت شفهية  /عوضًا عنتقديم بيانات خطية  -البند دال 
 
توصـــــي المشـــــاورة غير الرســـــمية بأن يطلب المجلس التنفيذي، في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، من   -٨

 مقترحات من أجل:نفذ األمانة أن ت

الموقع اإللكتروني نشر البيانات الخطية التي تقدمها الدول األعضاء على لحددة المُ فترة المواءمة   (أ)
 وتلك التي تقدمها الجهات الفاعلة غير الدول التي تربطها بالمنظمة عالقات رسمية؛

المجلس التنفيذي، في دورته الخامســــــــــــة واألربعين بعد المائة تقديم مســــــــــــودة مبادئ توجيهية إلى   (ب)
خطي على الموقع لدول األعضــــــــــاء قبل نشــــــــــر بيان كي تطبقها ا)، ٢٠١٩ مايو في أيار/التي ســــــــــُتعَقد (

 ص لهذا الغرض. خصَّ اإللكتروني المُ 
 
 مشاركة الجهات الفاعلة غير الدول في اجتماعات األجهزة الرئاسية -البند هاء 

 
توصــــــي المشــــــاورة غير الرســــــمية بأن ينظر المجلس التنفيذي، في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، في   -٩

ة الجهات الفاعلة غير الدول التي تربطها بالمنظمة عالقات رســــــــــــــمية في التدابير التالية من أجل تحفيز مشــــــــــــــارك
 اجتماعات األجهزة الرئاسية. 

بما يتيح للدول  ،الجهات الفاعلة غير الدول على نشــــر بياناتها قبل االجتماع بأســــبوعين يعتشــــج  أ)(
 خاصة.األعضاء، إذا رغبت، أن تأخذ هذه البيانات بعين االعتبار عند صياغة مواقفها ال

ث إيجاد حوافز للجهات الفاعلة غير الدول التي تربطها بالمنظمة عالقات رســـــــــمية للتحدُّ إمكانية   ب)(
لجهات الفاعلة غير أوقات تتحدث فيها ابوصــــــــفها مجموعات أو دوائر. كما يمكن النظر في تخصــــــــيص 

 الدول في كل دورة من دورات جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي.

نقاش فعال، أن يدور بما يضـــــمن  ،ســـــلطته التقديريةالمجلس التنفيذي رئيس  ضـــــرورة أن يمارس  ج)(
ص لإلدالء ببيانات. وســـــــــوف ُتخَطر الجهات الفاعلة غير الدول في خصـــــــــَّ الوقت المُ بشـــــــــأن بما في ذلك 

 مداخالتها.إلدالء بص لها لخصَّ الوقت المناسب بالوقت المُ 

اجتماع غير رســـــمي مع الجهات الفاعلة غير الدول عْقد شـــــأن النظر في مواصـــــلة المناقشـــــات ب  د)(
 ،للمجلس التنفيذي بعد المائة قبل الدورة الرابعة واألربعين ،التي تربطها بالمنظمة عالقات رسمية. وسُتعمَّم

 من المناقشات. غية تيسير مزيدٍ المناقشات التي دارت في المشاورة غير الرسمية بُ عِرض مذكرة مفاهيم ت
 
  أساليب عمل جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي -د واو البن

 
توصـــــي المشـــــاورة غير الرســـــمية بأن يطلب المجلس التنفيذي، في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، من   -١٠

 الخطوات التالية:تخاذ األمانة ا

بشـــــأن القرارات تقارير تقديم اســـــتعراض وصـــــياغة توصـــــيات بشـــــأن وضـــــع تواريخ النتهاء إجراء   (أ)
 والمقررات اإلجرائية التي تنص على متطلبات غير محددة لتقديم التقارير؛

استعراض وصياغة توصيات بشأن توحيد وٕادارة متطلبات تقديم التقارير بشأن موضوعات إجراء   (ب)
 متشابهة؛
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فات توحيد التقارير حول موضــــــوعات متشــــــابهة في إطار التكليمن أجل مواصــــــلة اتخاذ خطوات   (ج)
 القائمة؛

خاص على تلك  تقديم قائمة باالســــــــتراتيجيات وخطط العمل العالمية، مع تســــــــليط الضــــــــوء بوجهٍ   (د)
االســــــــــــــتراتيجيات وخطط العمل التي ســــــــــــــتنقضــــــــــــــي فترة العمل بها خالل مدة برنامج العمل العام الثالث 

ت وخطط العمل، ، وتحديد الخيارات المتاحة لمد أجل العمل بهذه االســــــــــــتراتيجيا٢٠٢٣-٢٠١٩ ،عشــــــــــــر
 حسبما يكون مناسبًا؛

مشــاورة غير رســمية مع الدول األعضــاء قبل دورة المجلس التنفيذي الســادســة واألربعين بعد عْقد   (ه)
 ) لعرض التوصيات والقائمة المشار إليها أعاله؛ ٢٠٢٠ يناير د في كانون الثاني/عقَ المائة (التي ستُ 

في دورته الســـــــــــــادســـــــــــــة واألربعين بعد المائة، حول الخطوات تقرير إلى المجلس التنفيذي، تقديم   (و)
 .آنفاً نة بيَّ المُ 

  
على جمعية الصــحة قد يرغب المجلس التنفيذي، في دورته الســادســة واألربعين بعد المائة، في أن يعرض   -١١

   .فيهاتلك العناصر من التقرير ذات الصلة بما تتخذه من قرارات ومقررات إجرائية كي تنظر العالمية 
 

وفيما يتعلق بأي قرارات ومقررات إجرائية جديدة، توصــي المشــاورة غير الرســمية المجلس التنفيذي بالنظر   -١٢
  فيما يلي: 

ضـــــــــــرورة أن تتضـــــــــــمن القرارات والمقررات اإلجرائية الجديدة متطلبات واضـــــــــــحة لتقديم التقارير،   (أ)
 حسبما يكون مناسبًا؛

ســـــــنوات، مع تقديم تقارير كل  ٦ لتقديم التقارير تصـــــــل إلىعلى تطبيق دورة  ضـــــــرورة التشـــــــجيع  (ب)
 حسبما يكون مناسبًا؛، سنتين

ومـــا إذا كـــان من الممكن مواءمـــة  ،ر الوفود بمـــدة دورة تقـــديم التقـــاريرخطِ ينبغي لألمـــانـــة أن تُ   (ج)
لتقــديم تقــارير  رائيــةرحــة لتقــديم التقــارير مع اآلجــال التي حــددتهــا القرارات والمقررات اإلجقتَ المتطلبــات المُ 
 صلة.متت حول موضوعا

 
توصـــــي المشـــــاورة غير الرســـــمية بأن يطلب المجلس التنفيذي، في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، من   -١٣

لبنود جدول أعمال جمعية الصــــــــــــــحة العالمية  المدير العام أن ُيحدِّث بصــــــــــــــورة منتظمة الجدول الزمني التطلعي
  والمجلس التنفيذي، مع مراعاة األولويات التي حددها برنامج العمل العام الثالث عشر.
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  التذييل
  

  الرئاسية األجهزة اجتماعات في الدول غير الفاعلة الجهات مشاركة – مفاهيمية مذكرة
  
  

 ١٣يومي  جنيفالمعقودة ب(تصـــــــريف الشـــــــؤون المشـــــــاورات غير الرســـــــمية بشـــــــأن إصـــــــالح لقد أحرزت   
المطروح البند يخص فيما جيد الخطى أيضـــًا ) تقدمًا ٢٠١٨أكتوبر تشـــرين األول/  ٢٤و٢٣أيلول/ ســـبتمبر و  ١٤و

  األجهزة الرئاسية".غير الدول في اجتماعات مشاركة الجهات الفاعلة بشأن "
من المقّرر تلك المشــــــاورات، و أثناء انعقاد إليها ل ُتوصــــــَّ توصــــــيات الرئيس  نالملخص المقدم مويتضــــــمن   

، من أجل تحفيز الجهات الفاعلة )١٤٤م ت( الرابعة واألربعين بعد المائةالتنفيذي في دورته لمجلس تقديمها إلى ا
على وذلك الرئاســـــــــية، األجهزة  اجتماعاتعلى المشـــــــــاركة في عالقات رســـــــــمية التي تربطها بالمنظمة غير الدول 
  :النحو التالي

 االجتماععقد ع الجهات الفاعلة غير الدول على نشـــــــــر بياناتها قبل أســـــــــبوعين من موعد ُتشـــــــــجّ   (أ)  
  .ذلكن هي رغبت في إ عند صياغة مواقفهامراعاتها ل لدول األعضاءإفساحًا للمجال أمام ا

على عالقات رسمية التي تربطها بالمنظمة غير الدول  جهات الفاعلةلع اتشجّ حوافز يجاد يمكن إ  (ب)  
في كل  لجهاتا تلك فيهاتحدث التي تفترات العدد . وقد ُينظر في تحديد بصفة جماعية أو فرديةلتحدث ا

  .جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذيمن جلسات  واحدة
ها تلك المتعلقة ، بما فيلةفعاات مناقشـــضـــمانًا إلجراء ســـلطاته التقديرية الرئيس أن يمارس ينبغي   (ج)  

 خطار مناســـــــــب التوقيتلجهات الفاعلة غير الدول إُيوّجه إلى البيانات. وســـــــــلقاء االمخصـــــــــص إلبالوقت 
  .مداخالتها إلجراء الُمخّصصالوقت مقدار يشعرها ب

اجتماع غير رســــــمي مع الجهات الفاعلة عقد مناقشــــــات بشــــــأن تنظيم إجراء النظر في اســــــتمرار   )(د  
وتســــــهيًال إلجراء المزيد من تلك المناقشــــــات، ســــــُتعّمم عالقات رســــــمية. دول التي تربطها بالمنظمة غير ال

 المجلس التنفيذيانعقاد دورة المشاورات غير الرسمية قبل في مناقشات تجّسد ما دار من مذكرة مفاهيمية 
  الرابعة واألربعين بعد المائة.

مزيد من الجراء تســــــــــــــهيًال إلســــــــــــــُتعّمم  يةمذكرة المفاهيمهذه الفإن ، في البند (د) أعالهُمتوّخى هو مثلما و   
ير غ الدول األعضـــــــاء والجهات الفاعلةالمناقشـــــــات حول إمكانية تنظيم اجتماع/ منتدى غير رســـــــمي للتفاعل بين 

  .عالقات رسميةالتي تربطها بالمنظمة الدول 
  

 - رســـــــــمية عالقاتالجهات الفاعلة غير الدول التي تربطها بالمنظمة  مع رســـــــــمي غير منتدى /اجتماععقد 
  الرئيسية والرؤى العناصر

  
منتدى غير رســمي يجمع  /عقد اجتماعالمقترح المقدم بشــأن بعمومًا عن ترحيبها الدول األعضــاء أعربت   

(المنظمات غير الحكومية  التي تربطها بالمنظمة عالقات رســمية الدول األعضــاء والجهات الفاعلة غير الدولبين 
  .سات الخيرية)ورابطات األعمال التجارية الدولية والمؤس

  
االجتماع/ من عقد هذا الرئيســــــــــي غرض المن شــــــــــأن إن بشــــــــــأن التقييم القائل دلى بها المُ راء تقاربت اآلو   

مع الجهات ات الهادفة مزيد من التفاعالت والحوار الأن يتمثل في إتاحة المجال أمام إجراء المنتدى غير الرســـــــــــمي 
  .رسميةلتي تربطها بالمنظمة عالقات اغير الدول الفاعلة 



         3(144EB(           Annex    الملحق          )٣(٤٤١ت  م

13 

شــأنه ومن ، للتفاعل ســانحة أخرىفرصــة على أنه جتماع/ المنتدى غير الرســمي أن ُينظر إلى االوينبغي   
وفي  لمنظمةلالرئاســية األجهزة اجتماعات الجهات الفاعلة غير الدول في مشــاركة الممارســة الحالية ليحل محل  أال

  ل.أشكال التفاعغيرها من المشاورات غير الرسمية و 
  

ستية ية واللوجمن اآلراء والتعليقات بشأن الجوانب الموضوعيطائفة واسعة ُعرضت فقد ، احية أخرىومن ن  
  .أدناهالُموجز بيانه على النحو وذلك ، المنتدى غير الرسمي /جتماعاالحتملة لتنظيم عقد هذا المُ 
  

  فيه والمشاركة االجتماع نسق  
  

ن الدول األعضــــــــــاء كبار المندوبين مالمســــــــــتطاع الجتذاب  االجتماع شــــــــــامًال قدرطابع يكون ينبغي أن   
فســـــاح إلو دومًا،  جنيفبال تتواجد و عالقات رســـــمية ها تلك التي تربطها بالمنظمة بما في غير الدول والجهات الفاعلة

  .على نطاق واسع فيهة هؤالء المندوبين المجال أمام مشارك
 

 العام المنتدى لمن قبي أخرى، دولية منتديات تطبقها) فضــــــــلى وممارســــــــات( أنســــــــاق اّتباع في ُينظر قدو   
قد ُينظر إيضـــــــــًا في تطبيق نموذج ما في هذا و . العالمية التجارة لمنظمة العام المنتدى أو اإلنســـــــــان حقوق لمجلس

 التيو  متحدة،ال لألمم العامة الجمعيةب المدني جتمعفئات المإلى  التفاعلية االســتماع جلســات نموذجالمضــمار مثل 
  ُتعقد لمدة يوم واحد وُتعنى بها أفرقة مواضيعية مستقلة.

  
  .غير الرسمي االجتماع/ المنتدىتولى رئيس المجلس التنفيذي رئاسة ويمكن أن ي  

  
  )المطروحة المواضيع( المطروح موضوعال  

  
هات فاعلة تيح فرصـــة إلقامة صـــالت بين جمن شـــأن االجتماع/ المنتدى غير الرســـمي أن ي أننظرًا إلى   
عّد على نحو شـــــــــــــــاملاالجتماع/ المنتدى هذا جدول أعمال  فإن، مختلفة الجهات عدد أكبر من ب االجتذ( قد ُي

أن ) ١(: كأن يكون كما يلي)، تعّمقاً إفســاحًا للمجال أمام إجراء مناقشــات أكثر (أكثر تركيزًا  المصــلحة) أوصــاحبة 
إجراء مناقشـــات ُمجّمعة  ينطوي على ) أو٢( جدول أعمال جمعية الصـــحة العالمية؛الواردة في بنود الجميع يشـــمل 

  .جمعية الصحةلموضوع المناقشة العامة يتناول أو  )٣( ؛عن مواضيع مماثلة
  

  ومدته االجتماع عقد توقيت  
  

  :لرسميةالمشاورات غير اما ُنوِقش من إمكانات أثناء انعقاد بين تي تبادلتها الدول األعضاء من اآلراء الفيما يلي 
إلتاحة مجال  الصــــــــــــــحة جمعية انعقادفي وقت يســــــــــــــبق بالترادف موعد  المنتدى /االجتماع عقد  (أ)

في واحدة تتمكن من الســـــفر إلى جنيف ســـــوى مرة الجهات الفاعلة غير الدول التي ال أمام المشـــــاركة فيه 
الجمعية). الُمضــطلع بها في الفترة الســابقة النعقاد المدة الفعلية لألنشــطة أال يطيل ينبغي أمر (وهو العام 

البلدان،  وطلبات الوفود القادمة من عواصــــــمحافلة باألحداث أن تكون هذه الفترة من الســــــنة يمكن بيد أن 
  .ألمانةمام اأيضًا تحديًا ماثًال أ شّكلناهيك عن أن من شأنها أن ت

 الفاصلة األسبوع نهاية عطلة أثناء يناير /الثاني كانون في رسميال غير المنتدى /االجتماع عقد  (ب)
فيه اركة مّما ســـــــيفســـــــح مجال المشـــــــ، التنفيذي المجلس ودورة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة اجتماع بين

فعًال من أجل المشـــــــــــــــاركة في تلك التي ســـــــــــــــافرت دول الدول األعضـــــــــــــــاء والجهات الفاعلة غير الأمام 
  .االجتماعات

إصــــــدار جميع عقب جمعية الصــــــحة (انعقاد قبل عدة أســــــابيع من في حد ذاته اجتماع قائم عقد   (ج)
   .تشرين الثاني/ نوفمبر -، مثل تشرين األول/ أكتوبر من السنةوقعًا أهدأ ثائق) أو في فترة الو 
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فيه  مشــــــاركةاالســــــتفادة من إمكانية الاالجتماع عن طريق شــــــمولية طابع زيادة  جميع الحاالتمكن في يو 
  .)WebEx(بواسطة األداة اإللكترونية ويبيكس 

  
  الُمتكّبدة التكاليف  

  
الجتماع/ عن عقد ا لمنظمةالتي تتكبدها االرئيســـــــــية التكاليف  مثلالترجمة الفورية أن تتكاليف من شـــــــــأن  

أن تُترجم فوريًا وقائع االجتماع من الُمتوّخى  كبير من الدول األعضـــاء إلى أنوأشـــار عدد . المنتدى غير الرســـمي
مّما ، ألمم المتحدةالُمطّبقة بامن القيم األســـــــاســـــــية هي التعّددية اللغوية بالنظر إلى أن إلى جميع اللغات الرســـــــمية 

  .ختلف المناطق الجغرافيةمن مفيه الجمع بين مشاركين عن طريق وذلك سيعّزز أيضًا طابع شمولية االجتماع، 
  

أن  ،لصحة)ابجمعية ط تبرمإن ُعِقد بوصــــــــفه حدثًا قائمًا في حد ذاته (وغير  ،االجتماعن شأن مأن کما   
ا تتكبــده  ،عن عقــدهالتي تتكبــدهــا تكــاليف حيــث المن  مةظلمنا مانةأعلى خّلف آثــارًا ي  دوللا ضبعفضــــــــــــــًال عمــّ
  لحضور هذا الحدث. رلسفا تنفقا يةطتغمّمن قد يلزمهم ل دو لا رغيالجهات الفاعلة  نم نکيرلمشاوا ءألعضاا
  

بدفع منظمة اليلزم  إن من شــــــأنه أال، فالمنتدى /جتماعالذي يّتســــــم به اال غير الرســــــميالطابع ونظرًا إلى   
  فيه. تكاليف سفر أي مشارك

  
  نشودةالم النتائج  

  
في ضوء ُأِثيرت تساؤالت حول إمكانية نقل رسائل االجتماع/ المنتدى أو كيفية نقلها إلى األجهزة الرئاسية   

  .الذي يّتسم به غير الرسمي طابعال
  

لضمان قصد من وراء عقده المنتدى وال /الجتماعل غير الرسميمن الطرق الُمحتملة للتوفيق بين الطابع و   
جنبًا غير رســــــمي للمناقشــــــات ملخص شــــــفوي رئيس المجلس التنفيذي بتقديم هو أن ُيكّلف حوار أكثر جدوى إقامة 

  .المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة يقدمهمع تقرير إلى جنب 
  

  "فيه ُنشرك أن دون منيتعلق بنا  موضوع أي ُيطرق ال" مبدأ  
  

على ا حرصــــهعلى المشــــاورات غير الرســــمية أثناء ما دار من مناقشــــات في عديدة أعضــــاء شــــّددت دول   
ُيطرق أي موضــــــوع ال ومقترحاتها في حد ذاتها (وفقًا للمبدأ القائل "لدول االســــــتماع إلى آراء الجهات الفاعلة غير ا

  من دون أن ُنشرك فيه").يتعلق بنا 
  

طابع الشـــــــفافية ب غير الدول في هذا الصـــــــدد مع الجهات الفاعلةالتي ُتجرى المحادثات تّتســـــــم ينبغي أن و   
  والشمولية والفعالية.

  
  قترحالمُ  دماً قُ  ضيالمُ سبيل 

  
ُيطلب من بناًء على اإلرشــــــادات المقدمة من المجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، فقد   
بشأن ) ٢٠١٩(في أيار/ مايو  بعد المائةربعين الخامسة واألفي دورته  يهتوصيات لتقديمها إلو إعداد تقرير األمانة 

  .رسميالمنتدى غير ال /جتماعاالعقد 
  

٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ٣١، الرابعة عشرةالجلسة   

١٤المحاضر الموجزة/ /٤١٤م ت  

=     =     =  


