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  تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه الخامسة والثالثين
  والثالثين بعد المائةبعد المائة والسادسة 

  ودورته االستثنائية بشأن اإليبوال
  
  
، ودورتــه السادســة ٢٠١٤أيــار/ مــايو  ٢٦عقـد المجلــس التنفيــذي دورتــه الخامســة والثالثــين بعــد المائــة فــي   -١

. واســتجابة لفاشــية مــرض فيــروس ٢٠١٤شــباط/ فبرايــر  ٣كــانون الثــاني/ ينــاير إلــى  ٢٦والثالثــين بعــد المائــة مــن 
. ويلخــص هــذا ٢٠١٥كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢٥ائية للمجلــس التنفيــذي فــي اإليبــوال عقــدت المــديرة العامــة دورة اســتثن

 التقرير الحصائل الرئيسية للدورات الثالثة.
  

  )٢٠١٤أيار/ مايو  ٢٦دورة المجلس التنفيذي الخامسة والثالثون بعد المائة (
  
 مـــن كعنصـــر والتخـــدير واألساســـية الطارئـــة الجراحيـــة الرعايـــة تعزيـــزنـــاقش المجلـــس باستفاضـــة مســـألة   -٢

وأحاط علمًا بـالتقرير، الـذي سـتقدَّم نسـخة منقحـة منـه وافـق عليهـا إلـى المجلـس ، الشاملة الصحية التغطية عناصر
 تلوث آثار ). وبعد مناقشة مستفيضة بالمثل وافق على مواصلة النظر في مسألة٢٢في دورته التالية (انظر الفقرة 

فــي جــدول األعمــال المؤقــت للــدورة الثالثــة والثالثــين بعــد  إدراج الموضــوعوذلــك عــن طريــق الصــحة،  علــى الهــواء
  ).١٦المائة (انظر الفقرة 

 
 اســـتثنائي نحـــو وقـــرر علـــى، والميزانيـــة واإلدارةللجنـــة البرنـــامج العشـــرين  بتقريـــر االجتمـــاعوأحـــاط علمـــًا   -٣

. ومـع الميزانيـة لحّيـز االسـتراتيجي بالتخصـيص المعنـي العامـل الفريـق فـي الحاليـة البلـدان عضوية اإلبقاء على
الحــث علــى تعزيــز قــدرات مراجعــة الحســابات وتســريع العمــل فــي هــذا المجــال أحــاط المجلــس علمــًا بــالتقرير الســنوي 

وصـدق علـى لجنتي الخبراء، ووافق على خطة العمل. وأحاط علمًا أيضًا بالتقرير الخاص باجتمـاعي التقييم، عن 
 بــه؛ الُمعتــرف اإلقامــة محــل وتحديــد التعيــين؛ ا يتعلــق بمنحــة االنتــداب؛ وسياســاتفيمــ تعــديالت الئحــة المــوظفين

وأحـاط المجلـس علمـًا  .واألطفـال الـزوج وسـفر التأمينيـة؛ التغطيـة إطار في المرضية واإلجازة مرتب؛ بدون واإلجازة
 واإلدارة.والميزانية البرنامج  لجنةوتقرير العالمية  الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل بيانبكل من 

  
  )٢٠١٥ كانون الثاني/ يناير ٢٥الدورة االستثنائية بشأن اإليبوال (

  
فـي البلـدان والتأهـب ناقش المجلـس طارئـة اإليبـوال مناقشـة تشـمل السـياق الحـالي والتحـديات ووقـف الوبـاء   -٤

 النطـاق الواسـعة المسـتقبلية والطـوارئ واألقاليم المتضررة، وضمان قدرة المنظمة علـى التأهـب واالسـتجابة للفاشـيات
فقـرة تتنـاول عـدة أمـور منهـا القيـادة والتنسـيق، والـنظم الصـحية،  ٥٧والممتدة. واعتمـد قـرارًا مطـوًال يتضـمن منطوقـه 

والمســـاعدة الطبيـــة، والمعلومـــات واالتصـــاالت، والتأهـــب، واألدويـــة العالجيـــة واللقاحـــات، وهيكـــل المنظمـــة وقـــدرتها، 
ير، والموارد والتقييم، ووافـق مـن حيـث المبـدأ علـى إنشـاء صـندوق احتيـاطي. وعـالوة علـى ذلـك دعـا والبحث والتطو 

 البلــدان فــي الصــحية العاملــة القــوى لتوظيــف الالزمــة القــدرات القــرار الــدول األعضــاء إلــى عــدة أمــور منهــا تعزيــز
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 مـــن المـــرض تضـــّرراً  األشـــد البلـــدان يفـــ والســـيما ها،ءواســـتبقا وتـــدريبها العاملـــة القـــوى تلـــك قـــدرات وتطـــوير الناميـــة
 مــن مبــدئي تقيــيم بــإجراء يكلــف كبيــر؛ كمــا طلــب مــن المــدير العــام عــدة أمــور منهــا أن بشــكل لمخــاطره والمعرضــة

 مــرض فاشــية بدايــة منــذ المنظمــة، اســتجابة جوانــب جميــع بشــأن الخــارجيين، المســتقلين الخبــراء مــن فريــق جانــب
 تنفيـذ فـي إيبـوال، لفيـروس العاجل للتصدي المتحدة األمم بعثة داخل استجابتها ذلك في بما الحالية، اإليبوال فيروس
 المنظمــة مســتويات علــى واألداء المــوارد، تعبئــة يشــمل بمــا وبالتنســيق للطــوارئ، باالســتجابة الخــاص المنظمــة إطــار

 والستين؛ الثامنة العالمية الصحة جمعية على لُيعرض الثالثة،
 

، ٢٠١٤لفاشـية مـرض فيـروس اإليبـوال فـي عـام واستعرضت الدول األعضاء الوضع الراهن لالستجابة   -٥
وأصــدرت توصــيات بخصــوص الخطــوات األخــرى التــي ينبغــي اتخاذهــا مــن أجــل وقــف الوبــاء. وركــزت المناقشــات 

 والممتدة. النطاق الواسعة المستقبلية والطوارئ على تعزيز قدرة المنظمة على التأهب واالستجابة للفاشيات
  

  )٢٠١٥شباط/ فبراير  ٣ -كانون الثاني/ يناير ٢٦الدورة السادسة والثالثون بعد المائة (
  
ـــال  اعتمـــد المجلـــس  -٦ ـــادئ  ٤٦ يتضـــمنجـــدول أعم ـــالنظر فـــي إعـــداد المب ـــدًا، وأرجـــْا االقتـــراح الخـــاص ب بن

المائـــة، ووافـــق علـــى إجـــراء المزيـــد مـــن التوجيهيـــة للمنظمـــة وتصـــريف شـــؤونها إلـــى الـــدورة الســـابعة والثالثـــين بعـــد 
  ١المشاورات بشأن عنوان ومضمون بند مقترح من بنود جدول األعمال.

 
. ورحبــت المــديرة العامــة بالممارســات المــذكورة فــي التقريــر اللجــان اإلقليميــةوأحــاط المجلــس علمــًا بتقريــر   -٧

مثـالين مفيـدين فيمـا يتعلـق بإصـالح تصـريف بشأن القرارات الخاصة بالتقاعـد ومواءمـة نظـم المعلومـات الصـحية، ك
 الشؤون.

 
  إصالح المنظمة

  
فـــي لجنـــة البرنـــامج  إطـــار المشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول مســـّودةبعـــد مناقشـــة مستفيضـــة ل  -٨

والميزانيــة واإلدارة، وعقــب اجتماعـــات رســمية للمجلــس ومـــداوالت فريــق عامـــل غيــر رســمي، حـــدد المجلــس مســـائل 
اإلطــار تتطلــب المزيــد مــن اإلعــداد والتنقــيح مــن خــالل اجتمــاع  مســّودةعديــدة تســتلزم المزيــد مــن العمــل، وقــرر أن 

جمعيـة الصـحة عـن  مـاع سـتُقدَّم نسـخة منقحـة مـن اإلطـار إلـىحكومي دولي مفتوح. وبناًء على حصيلة ذلـك االجت
 طريق لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة. 

  
، والـذي تـم فيـه تشـجيع األمانـة بأسلوب عمل األجهزة الرئاسـيةوبعد مناقشة مطولة بشأن التقرير الخـاص   -٩

ل إدارة، وٕانشـاء موقـع إلكترونـي أسـه على اتخاذ ما يلزم مـن خطـوات مـن أجـل التشـجيع علـى وضـع جـداول أعمـال
 للبيانات، وتحسين إدارة االجتماعات الجانبية، أحاط المجلس علمًا بالتقرير.

  
فــي االجتماعــات الرســمية، وفــي فريــق صــياغة  توأســهم كثيــر مــن الــدول األعضــاء فــي المناقشــة التــي دار   -١٠

مع التشديد على ضرورة التركيز على الدروس المستفادة من فاشـية مـرض بالنبذة الخاصة بتنفيذ اإلصالح، معني 
فيـــروس اإليبـــوال، باالســـتناد إلـــى بحـــث مســـألة تصـــريف شـــؤون المكاتـــب اإلقليميـــة وصـــلتها بـــالمقر الرئيســـي. وقـــرر 
المجلــس إنشــاء عمليــة تشــاور للــدول األعضــاء بشــأن إصــالح تصــريف الشــؤون، ستشــمل فريقــًا عــامًال واجتمــاعين 

                                                           
  ).١(١٣٣م تاإلجرائي  المقرر    ١
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أجل تقديم توصيات لدورة المجلـس التنفيـذي الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة، وطلـب مـن  توحين للدول األعضاء منمف
  المديرة العامة أن تيسر العملية، بما في ذلك تيسيرها من خالل إنشاء منصة إلكترونية.

  
  الشؤون التقنية والصحية

  
  األمراض غير السارية

  
ـــدولي حصـــيلة المـــؤتمراعتمـــد المجلـــس مقـــررًا إجرائيـــًا بشـــأن   -١١ ـــاني ال أشـــار فيـــه إلـــى التغذيـــة،  بشـــأن الث

االلتزامات الواردة في إعالن روما بشأن التغذية وٕالـى التوصـيات الخاصـة بإطـار العمـل، وقـرر باإلضـافة إلـى ذلـك 
األمـم المتحـدة وتيسـير وتعزيـز التنسـيق  أن يطلب من المديرة العامة اتخـاذ عـدة إجـراءات تشـمل اإلسـهام فـي آليـات

 بين القطاعات، وتوصية جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين بأن تنظر في تأييد إعالن روما.
  

وأحـاط علمـًا األطفـال.  سـمنة علـى بالقضـاء المعنيـة اللجنة عن المعلومات بأحدثوأحاط المجلس علمًا   -١٢
والــذي األساســية،  المؤشــرات مجموعــة وضــع: األطفــال وصــغار والرّضــع األمهــات بتغذيــةأيضــًا بــالتقرير الخــاص 

وافـــق فـــي وقتـــه علـــى أن عقـــد المزيـــد مـــن المشـــاورات لمناقشـــة المؤشـــرات اإلضـــافية المقترحـــة للمجموعـــة األساســـية 
 والموسعة فيما يتعلق بتغذية األمهات والرضع وصغار األطفال، ووضع تعريف واضح لهذه المؤشرات.

  
 فـي المتحـدة لألمـم العامـة للجمعيـة المسـتوى الرفيـع االجتمـاع متابعـةوبعد المداوالت التـي دارت بشـأن   -١٣
 غيـر( المعديـة غيـر األمـراض مـن الوقايـة في المحرز للتقدم شاملين وتقييم استعراض إجراء بشأن ٢٠١٤ عام

تقنية خالل األشهر القادمة بخصـوص قرر المجلس أن يطلب من المديرة العامة نشر مذكرة ومكافحتها، ) السارية
إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة عن االلتزامات الوطنيـة المدرجـة  ٢٠١٧ الطريقة التي ستقدم بها تقريرها في عام

 ومــع القائمــة، المســح أدوات باســتخدام ٢٠١١،٢ لعــام السياســي وفــي اإلعــالن ٢٠١٤١فــي الوثيقــة الختاميــة لعــام 
 واإلقليمي. العالمي المستويين على مةالقائ المؤشرات مراعاة

  
ووافــق علــى اإلطــار الزمنــي المقتــرح والصــحة،  العنــف عــن العــالمي الحالــة بتقريــروأحــاط المجلــس علمــًا   -١٤

 خطة عمل عالمية بشأن العنف والصحة. مسّودةلوضع 
  

مناقشات مستفيضة ومدخالت من فريق صـياغة غيـر رسـمي أوصـى المجلـس جمعيـة الصـحة على وبناًء   -١٥
 آلثــاره التصــدي أجــل مــن الُقطــري المســتوى علــى المنســق العمــل وضــرورة للصــرع العــالمي العــبءبقــرار بشــأن 

 العامة. المعرفة على وأثاره واالجتماعية الصحية
 

  تعزيز الصحة طيلة العمل
  

ورصــد بلـوغ األهــداف اإلنمائيــة  وصـحة المــرأة بصــحة المــراهقين بالتقـارير الخاصـةأحـاط المجلـس علمــًا   -١٦
. وأحاط المجلس علمًا كذلك بالمناقشات الجارية بشأن مشـروع القـرار الخـاص بـأثر تلـوث لأللفية المتعلقة بالصحة

ــر التصــديالهــواء علــى الصــحة، واعتمــد المقــرر اإلجرائــي بشــأن  ــوث ألث ــى الهــواء تل وشــجع الــدول . الصــحة عل
 علـى القـرار مشـروع فـي والسـتون الثامنـة العالميـة الصحة جمعية تنظر لكي العمل هذا من األعضاء على االنتهاء

 الواجب. النحو
                                                           

  ، الملحق.١٣٦/١١م تانظر الوثيقة    ١
) السـارية غيـر( المعديـة غيـر األمـراض مـن بالوقايـة المعنـي المسـتوى الرفيـع العامـة الجمعيـة الجتمـاع السياسي اإلعالن   ٢

  ).٢٠١١( ٦٦/٢الجمعية العامة في القرار  ومكافحتها، الذي اعتمدته
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 بشـأن العالميـة الصـحة منظمـة مـؤتمر حصـيلة: والصـحة بالمنـاخوبعد اإلحاطـة علمـًا بـالتقرير الخـاص   -١٧
  العمل، شريطة أن تراعى فيها تعليقات أعضاء المجلس.وافق المجلس على خطة والمناخ،  الصحة

 
  التأهب والترصد واالستجابة

  
 مقاومــة بشــأن العالميــة العمــل خطــة مســّودةأســهم العديــد مــن الــدول األعضــاء فــي المناقشــات الخاصــة ب  -١٨

مقاومـــة بشـــأن خطـــة العمـــل العالميـــة  مســـّودةورحـــب المجلـــس بالتقـــدم المحـــرز فـــي إعـــداد الميكروبـــات.  مضـــادات
مضــادات الميكروبــات، وأحــاط علمــًا بــالخطوات التــي ينبغــي اتخاذهــا مــن أجــل تنقيحهــا قبــل أن تقــدَّم إلــى جمعيــة 

. وسوف تضع األمانة مشـروع قـرار تراعـي فيـه بشلل األطفالالصحة. وأحاط المجلس علمًا أيضًا بالتقرير الخاص 
قــات المــدلى بهــا أثنــاء المناقشــات، والترتيــب الخــاص مشــروع المقــرر اإلجرائــي الــذي كانــت قــد نظــرت فيــه، والتعلي

 بالمشاورات غير الرسمية بشأن النص قبل أن يقدَّم إلى جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين.
  

ربــط العديــد ) ٢٠٠٥تنفيــذ اللــوائح الصــحية الدوليــة (وفـي المناقشــات المستفيضــة التــي دارت بخصــوص   -١٩
يـــروس اإليبـــوال وبـــين الحاجـــة إلـــى تعزيـــز تنفيـــذ اللـــوائح. وأحـــاط المجلـــس علمـــًا مـــن التعليقـــات بـــين فاشـــية مـــرض ف

للمسـافرين، وقـرارًا  بـه الموصـى والتطعـيم الصـفراء الحمـى مخـاطر خريطـة بالتقارير واعتمـد قـرارًا مقترحـًا بشـأن رسـم
 بشأن توصيات لجنة المراجعة المعنية باللوائح الصحية الدولية.

  
  األمراض السارية

  
ــــالتقني االســـتراتيجية مســـّودةاعتمـــد المجلـــس مشـــروع قـــرار بشـــأن   -٢٠ ـــة ةــ ــــبش العالمي ــــالمالري أنــ  للفتـــرة اــ

ــة مــن حمــى مــع التوصــية بــأن تعتمــده جمعيــة الصــحة. وأحــاط علمــًا بالتقــارير الخاصــة ، ٢٠٣٠-٢٠١٦ بالوقاي
والوضع المتدهور الذي أعرب عنه العديد من المتحدثين. وأحاط المجلـس علمـًا ايضـًا بـالتقرير الضنك ومكافحتها، 

وأســهم العديــد مــن الــدول األعضــاء فــي المناقشــة التــي دارت بخطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات. الخــاص 
ا نوقشـت مسـألة تـوافر بشأن التغطية بالتطعيم وضرورة أن تضـاعف الـدول األعضـاء جهودهـا فـي هـذا الصـدد؛ كمـ

اللقاحات ويسر تكلفتها. وأعربـت المنظمـة عـن تأييـدها التـام للنظـر إلـى التمنيـع باعتبـاره جـزءًا ال يتجـزأ مـن الرعايـة 
 ة األولية، والحاجة إلى االرتقاء بالتعاون على تحسين تقديم الخدمات.يالصح

  
وأشـار إلـى القـرار ، ٢٠١٤إليبوال فـي عـام بفاشية مرض فيروس اوأحاط المجلس علمًا بالتقرير الخاص   -٢١

 الخاص بفاشية اإليبوال والذي اعتمدته الدورة االستثنائية.
  

  النظم الصحية
  
 مــن كعنصــر والتخــدير واألساســية الطارئــة الجراحيــة الرعايــة بشــأن تعزيــزبعــد المناقشــات التــي دارت   -٢٢

القــرار، وأوصــى جمعيــة الصــحة بــأن تعتمــده. وســيتم اعتمــد المجلــس مشــروع الشــاملة،  الصــحية التغطيــة عناصــر
 تحديث التقرير لتقديمه إلى جمعية الصحة على ضوء تعليقات األعضاء.

  
 علـى الصـحيين العـاملين توظيف بشأن الممارسة لقواعد العالمية المنظمة بمدونةوأحاط المجلس علمًا   -٢٣

باســتعراض مــدى مالءمــة المدونــة وفعاليتهــا، ويقــدم تقريــرًا . وســلم بــأن يقــوم فريــق خبــراء استشــاري الــدولي المســتوى
ـــة  مســـّودةجاريـــة مـــن أجـــل إعـــداد  إلـــى جمعيـــة الصـــحة، وبـــأن المشـــاورات الســـتراتيجية شـــاملة بشـــأن القـــوى العامل

 الصحية. 
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/ النوعيـة المتدنيـة الطبيـة المنتجـاتوبعد النظر في تقرير االجتمـاع الثالـث آلليـة الـدول األعضـاء بشـأن   -٢٤
قـرر المجلـس أن يوافـق علـى اقتـراح مطالبـة جمعيـة الصـحة المزيفـة، / المغشوشـة/ التوسـيم المغشوشـة/ المزورة

 .٢٠١٧عام  إلىبأن ترجئ استعراض اآللية لمدة سنة 
  

 بتمويـل المعنـي العامـل االستشـاريين الخبـراء فريـق تقريـر وأحاط المجلس علمًا بالتقرير الخاص بمتابعة  -٢٥
 والتطوير.  البحث وتنسيق

  
 والملكيــة واالبتكــار العموميــة الصــحة بشــأن العــالميتين العمــل وخطــة بتقيــيم االســتراتيجيةوفيمــا يتعلــق   -٢٦

يوصــي جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتين بــأن تمــدد الموعــد النهــائي لالســتعراض  قــرر المجلــس أنالفكريــة، 
. وطلـب مـن المـديرة العامـة أن تقـدم، ٢٠٢٢واإلطار الزمني لخطة العمل إلـى عـام  ٢٠١٨العام للبرنامج إلى عام 

ات إجــراء التقيــيم عــن خيــار  ٢٠١٥بعــد التشــاور مــع الــدول األعضــاء، تقريــرًا إلــى جمعيــة الصــحة فــي أيــار/ مــايو 
 .٢٠١٨، وعن اإلنجازات الخاصة بها، وذلك ألهداف منها إتمام هذه العملية بحلول عام البرمجيواالستعراض 

  
 التبــرع بشــأن اآلراء فــي عـالمي توافــق إلــى التوصـل مبــادئبشـأن  مقـررًا إجرائيــاً واعتمـد المجلـس مشــروع   -٢٧

 وٕادارتها. المنشأ البشرية األخرى الطبية والمنتجات الدم بمنتجات
  

  شؤون البرنامج والميزانية
  

 ٢٠١٥-٢٠١٤ البرمجيـة الميزانيـة تنفيـذ عـن المعلومـات بأحـدثأحاط المجلس علمًا بـالتقرير الخـاص   -٢٨
الميزانيــة البرمجيــة لــدى وضــع اللمســات األخيــرة علــى  المجلــسوستضــع األمانــة فــي اعتبارهــا تعليقــات وتمويلهــا. 
التخصـيص االسـتراتيجي لحيـز وبعد ملخص عرضته المديرة العامة بخصوص عملية . ٢٠١٧-٢٠١٦المقترحة 

اعتمــد المجلــس مقــررًا إجرائيــًا بشــأن التخصــيص االســتراتيجي لحيــز الميزانيــة وأيــد، ضــمن جملــة أمــور، الميزانيــة، 
ريق العامل أن لتشمل دولتين عضوين من كل إقليم. وُطلب من الف عضويةالالمبادئ التوجيهية، ووافق على توسيع 

 .٢٠١٥يقدم تقريرًا إلى المجلس التنفيذي في دورته السابعة والثالثين بعد المائة في أيار/ مايو 
 

  الشؤون المالية
  

ــرة اعتمــد المجلــس   -٢٩ وأحــاط علمــًا أيضــًا بــالتقرير الخــاص . ٢٠١٧-٢٠١٦جــدول تقــدير االشــتراكات للفت
وحـث علـى المزيـد مـن التشـاور مـع الـدول األعضـاء لـدى وضـع اللمسـات االستراتيجية الماليـة للمنظمـة،  بمسّودة

  األخيرة عليها. 
  

  الشؤون تصريف ومسائل اإلدارية الشؤون
  

 تجديــد اســتراتيجية عــن المعلومــات أحــدث: العقــاراتو  بــالتقييمأحــاط المجلــس علمــًا بــالتقريرين الخاصــين   -٣٠
لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة قـد نظـرت فيهمـا. وسـتقدم األمانـة إلـى الـدول األعضـاء فـي  وكانـتجنيـف،  مباني
 كاملة بشأن تجديد المباني، واقتراح مشروع يشمل تحليل المخاطر. تمويلخطة  ٢٠١٦عام 
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  تقارير لجان المجلس التنفيذي
  

وقـرر اإلبقـاء علـى العالقـات الرسـمية العالقات مع المنظمـات غيـر الحكوميـة، اعتمد المجلس قرارًا بشـأن   -٣١
 للمنظمة مع عدة منظمات غير حكومية.

  
  المؤسسات والجوائز

  
الصــحة، وأحــاط علمــًا  تعزيــز لبحــوث الكويــت دولــة وافــق المجلــس علــى تعــديل النظــام األساســي لمؤسســة  -٣٢

 بحل مؤسسة جاك باريزو.
  

  شؤون العاملين
  
وأعـرب عـن امتنانـه وتقـديره للـدكتور ألفريقيا،  إقليمياً  مديراً  موتي ريبيكا ماتشيديسو عين المجلس الدكتورة  -٣٣

 ألوروبا.  إقليمياً  مديراً  جاكاب سوزانا سامبو نظرًا لمساهمته في عمل المنظمة. وجدد تعيين السيدة غوميز لويس
  

 والفئـات الفنيـة الفئـة مـن المـوظفين فيمـا يتعلـق بمرتبـات تعـديالت الئحـة المـوظفينوصادق المجلس على   -٣٤
 جمعيـــة وأوصـــى وسياســـتي التوظيـــف وحركـــة التـــنقالت، وعـــدة جوانـــب أخـــرى تتعلـــق بغـــرض وأداء الالئحـــة. العليـــا
 التعـديالتواعتمـد العـام،  المدير رتب ومرتب في المصنفة غير الوظائف في الموظفين مرتبات تحـدد بأن الصحة

 وبإنهـــاء وتـــرقيتهم؛ انتـــدابهم وٕاعـــادة ونقلهـــم المـــوظفين فيمـــا يتعلـــق بتعيـــين للمـــوظفين األساســـي للنظـــامالمقترحـــة 
تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية. والعالمية  الصحة منظمة موظفي جمعيات ممثل ببيانخدمتهم. وأحاط علمًا 

مـــن السياســـة الخاصـــة بحركـــة تـــنقالت  أحـــاط األعضـــاء علمـــًا بالفائـــدة المحتملـــةالمـــوارد البشـــرية، وفيمـــا يخـــص 
  الموظفين وبضرورة إجراء جرد للمهارات.

 
  مسائل للعلم

  
  .بالتقرير الخاص بلجان الخبراء ومجموعات الدراسةأحاط المجلس علمًا   -٣٥

  
  
  

=     =     =  


