
 

    
  ١٤٥/٥تم   المجلس التنفيذي

  ٢٠١٩ نيسان/ أبريل ١  بعد المائة األربعونو  الخامسةالدورة 
  EB145/5  من جدول األعمال المؤقت ١-٦البند 

  
  
  
  

  عمليات إصالح تصريف الشؤون في المنظمة
  
  

  تقديم البيانات الخّطية إلى المجلس التنفيذي 
  وجمعية الصحة: مبادئ توجيهية معّدة للدول األعضاء

  
  

  المدير العام تقرير من
  
  
) الذي اّتخذه في دورته الرابعة واألربعين ٣(١٤٤م تكان المجلس التنفيذي قد طلب في المقّرر اإلجرائي   -١

 في دورتــه يقــدم إلى المجلس التنفيــذي، من المــدير العــام أن ٢٠١٩بعــد المــائــة المعقودة في كــانون الثــاني/ ينــاير 
ـــة واألربعين بعد المائة المعقودة  ــوّ  ٢٠١٩مايو أيار/ في الخامســ ــاء معّدة مبادئ توجيهية دة مســـ على للدول األعضـــ

  ١.اإللكتروني الُمكّرس لهذا الغرضعلى الموقع الخّطية  اتبيانالقبل نشر ر تطبيقها أن يتقرّ 
  
ــوّ   -٢ ـــ ـــ ــ ـــ دة المبــادئ التوجيهيــة لكي ينظر فيهــا المجلس، وهي مبــادئ من وبنــاًء على ذلــك، أعــّدت األمــانــة مســ

ـــرها ع ــيف  اإللكتروني الُمكّرس لهذا الغرضلى الموقع الُمقترح نشـ ـــتضــ ية المقدمة من الدول البيانات الخطّ والذي يسـ
  األعضاء.

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
ــودة المبادئ التوجيهية الوارّدة في ملحق هذا التقرير وتقديم المزيد من   -٣ ـــ ـــ ــ ــ ــ المجلس مدعو إلى النظر في مسـ

  اإلرشادات بشأن هذه المسألة، وخصوصًا فيما يتعلق بما يلي:

مــا إذا كــان ينبغي أن تتنــاول المبــادئ التوجيهيــة نواحي أخرى تتعلق بــالبيــانــات الخّطيــة المقّرر   (أ)
  ، وٕاذا كان األمر كذلك، فما هي تلك النواحي؛اإللكتروني الُمكّرس لهذا الغرضالموقع نشرها على 

، على ضـــرورة أن ما إذا كان المجلس يوافق، رهنًا بأية إرشـــادات أخرى قد تقّدم بشـــأن النقطة (أ)  (ب)
ـــر المبادئ التوجيهية المقترحة على  ـــ ــ ــادات  اإللكتروني الُمكّرس لهذا الغرضالموقع ُتنشـ ـــ ــ لتكون بمثابة إرشــ

ــري مفعولها عقب اختتام  ــ ــر البيانات الخّطية، على أن يســــ ــ ــ ــاء الراغبة في نشــ ــ ــ ــتهدي بها الدول األعضــ ـــ تســـ
  المجلس ألعمال دورته الخامسة واألربعين بعد المائة.

  
  

                                                           
 .(ج)٥، الفقرة )٣(١٤٤م تمن المقّرر اإلجرائي    ١



  ANNEX           5/5EB14    ٥٤١/٥ت  م

2 

  حقالمل
  

المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد بيانات خّطية بشأن اجتماعات األجهزة الرئاسية 
  المنظمة اإللكتروني الُمكّرس لهذا الغرضعلى موقع للمنظمة، والتي من المقّرر نشرها 

  
ـــاء من بيــانــات قــدمــه ة أدنــاه على مــا تردّ تنطبق المبــادئ التوجيهيــة الوا   ــ ـــ ــ ـــ ــ خص ة فيمــا يخّطيــالــدول األعضـ

ــرها  ــ ـــ ــ ــ ــحة العالمية والمجلس التنفيذي، والتي من المقّرر نشـ ــــ ــ ـــ المنظمة اإللكتروني على موقع اجتماعات جمعية الصـ
  .الُمكّرس لهذا الغرض

  
ــاء بيـــانـــات يجوز أن تقـــدم ا  -١ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــالهـــا إلى عنوان البريـــد اإللكتروني خّطيـــة لـــدول األعضــ ـــ ــ ــ ــ ـــ عن طريق إرســــ

  .statements@who.int  :التالي
  
ـــحة أو المجلس التنفيذيالمعنية لاختتام الدورة موعد حتى الخّطية بيانات اليجوز تقديم   -٢ ــ ــ ــ ، ولن جمعية الصــ

  عقب ذاك الموعد.بيانات المقدمة تُقبل ال
  
ــاء عدد كلمات كل بيان خّطي تقدمه تجاوز ال يجوز أن ي  -٣ ــ ـــ ــ ــ  يجوز أن ، والكلمة ٥٠٠إحدى الدول األعضـ
  .كلمة ٥٥٠مجموعة من البلدان إقليم ما أو  عن نيابةً ة المقدمة عدد كلمات البيانات الخّطيتجاوز ي
  
  ما يلي: وضوحببيان حّدد كل يينبغي أن   -٤

ــو ال  (أ) ــ ــ ـــ ــ ـــ أو مجموعة البلدان اإلقليم البيانات اإلقليمية، تقديم بيان أو، في حالة مقدمة للالدولة العضـ
  ؛ُيقدم البيان نيابًة عنها التي

  الذي يتعلق به البيان تحديدًا.وبند جدول األعمال الجهاز الرئاسي جلسة   (ب)
  
صــور فوتوغرافية أن ُتدرج فيها أية ال يجوز خّطية على النصــوص، و البيانات الينبغي أن ُيقصــر مضــمون   -٥

  .أخرىو/ أو مواد إعالمية أو خرائط و/ أو رسوم بيانية و/ 
  
ــت واحدة بأي الخّطية بيانات أن تُقدم اليجوز   -٦ ــ ــ ـــمية الســـ ـــ ـــواء كانت لمنظمة (المتداولة بامن اللغات الرســـ ــ ســــ

ــينية أم العربية  ــيةأم ليزية كاإلنأم الصــ ــبانيةاألأم  أم الروســــية الفرنســ وأن تُنشــــر بصــــيغتها التي تقدمها بها الدول  )ســ
  .ذلكفي ن هي رغبت ، إتحريرية غير رسمية لبياناتها الخّطية جمالدول األعضاء تر أن تقدم ايجوز األعضاء. و 

  
ــتكمـال خّطيُتتاح البيانات ال  -٧ ــ ــ ـــ ــ ـــ ة ألغراض اإلعالم، ألنها معّدة لغرض حفز النقاش وتمكين الوفود من اسـ

. ويمكن مثًال توســـيع نطاقها بناًء على ما ُيقدم مداخالتها الشـــفوية أثناء انعقاد اجتماعات األجهزة الرئاســـية للمنظمة
ــو المعنية أثناء من معلومات  ــ ــــة من الدولة العضـــ ــ المعني من بند فيما يخص الجارب الدول بّين تأو قد تو/ المناقشـ
  .جدول األعمال

  
ــؤولية كاملةً   -٨ ــاء المســــ ــ ــمون عن م تتحمل الدول األعضــ ــ ينبغي أن تتناول بند جدول الخّطية التي  بياناتهاضــ

، وأال تتضــمن أي لغة المثيرة للجدل من الناحية الســياســيةاضــيع ويجب أن تتجنب المو ُقدِّمت بشــأنه، األعمال الذي 
  ها تلك المتعلقة بسائر الدول األعضاء.، بما فيمسيئة
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ـــر تُتاح   -٩ ــ ــ ـــ ــ ـــة نشــ ــ ــ ـــ ــ ــاس  ضاإللكتروني الُمكّرس لهذا الغر  موقعالعلى الخّطية بيانات الفرصــ ــ ــ ـــ ــ من دون المســـ
  أثناء انعقاد اجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة.لدول األعضاء التي تدلي بها ا التدخالت الشفويةضمون مب
  

ــمية لالجتماعات  خّطية محلّ البيانات ال ال تحلّ   -١٠ ــ ــ ـــ ــ ــ ــجالت الرســ ــ ــ ــ ـــ ــ ــية للالســ ــ ـــ ــ ــ ، منظمةالمعنية لألجهزة الرئاســــ
األجهزة  السجالت الرسمية الجتماعات، ألن لمنظمةصادرة عن ا، وال تشكل وثائق رسمية تكّمل تلك السجالت  وال

  ة ذات الحجية التي تسرّد وقائع االجتماعات.الرسميت السجالهي التي تشكل حصرًا  الرئاسية للمنظمة
  

ــو حق ال ةأيأن تمارس يجوز   -١١ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــر بيان كتابًة على أي  ردّ دولة عضـ ــ ـــ ــ ــ لكتروني اإل موقعالعلى خّطي ُينشــ
  الراغبة في ممارسته أن تقوم بما يلي:يتعين على الدول األعضاء . و الُمكّرس لهذا الغرض

ــر البيـان الذي عقـب في أقرب وقت ممكن رّدها تقـدم بيـان   (أ) ـــ ــ ــ ـــ ــ ترغب في الرّد عليـه في موعـد نشـ
ة للجهاز الرئاســي من أيام العمل الالحقة الختتام أعمال الجلســة المعنييومين يتجاوز، بجميع األحوال،  ال

  للمنظمة؛

  ؛تبّين بوضوح أن بيانها هذا هو بيان رّد على بيان خّطي  (ب)

ــــــب أن تكفل   (ج) ــ ـــ ــ ــ أال يتجاوز بجميع األحوال، عدد الكلمـات قدر اإلمكان، و يكون بيانها هذا مقتضـ
  .أعاله ٣ي الفقرة الُمبّين عمومًا ف

  
ــيغتها  ردّ ، فإن األحكام المتعلقة بحق الما ذكر آنفاً  رغمو    ــ ــ ــحة وارّدة البصـــ ــ ـــ في النظام الداخلي لجمعية الصــ

اإللكتروني الُمكّرس لهذا  موقعالعلى ة المنشورة هي أحكام ال يمتد نطاقها ليشمل البيانات الخّطيوالمجلس التنفيذي 
  الغرض.

  
  

=     =     =  


