
  ٧٢/٧٥ج(مسودة)   جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون    
  ٢٠١٩ أيار/ مايو ٢٥  

  (Draft) A72/75     
  
  
  

  "بللجنة " الثالثالتقرير 
  (مسـّودة)

  
  

الســــــيد هيربرت برنارد برئاســــــة  ،٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٤في  والخامســــــة الرابعة" جلســــــتْيها بعقدت اللجنة "
  .(هولندا)

  
والمقررات اإلجرائية  ينالُمرفق القرارينوالســــبعين باعتماد  الثانيةوَتقّرر أن ُتوصــــي جمعية الصــــحة العالمية 

  :البنود التالية من جدول األعمالبشأن  السبعة المرفقة
 
  العاملينشؤون   -١٧

  
  الموارد البشريةالتقرير السنوي عن   ١-١٧

  
  مقرر إجرائي واحد

  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين  ٣-١٧

  
  قرار واحد بعنوان:

 
  الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العاممرتبات   -

  
  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي منظمة الصحة العالمية  ٤-١٧

  
  إجرائي واحدمقرر 

  
  المالية الشؤون  -١٥

  
  الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  ٤-١٥

  
  قرار واحد بعنوان:

  
  جمهورية فنزويال البوليفارية: الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات  -
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  مسائل أخرى محالة من المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة  -١٩
  

  مقرر إجرائي واحد بعنوان:
  

  السنة الدولية للممرضة والقابلة: ٢٠٢٠  -
  

  بعنوان: ،بصيغته المعّدلة ،مقرر إجرائي واحد
  

  اليوم العالمي لداء شاغاس  -
  

  الشؤون اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصريف الشؤون  -١٨
  
عمليات إصــــــــالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحّول، وتنفيذ إصــــــــالح منظومة األمم   ١-١٨

  المتحدة اإلنمائية
  

  بعنوان:  مقررات إجرائيةثالثة 
  

  التعديالت على النظام الداخلي لجمعية الصحة العالميةإصالح المنظمة:   -
  

   



  /A72 (Draft)75    ٧٢/٧٥(مسودة) ج

3 

  من جدول األعمال ١-١٧البند 
  

  التقرير السنوي عن الموارد البشرية
  

التقرير "المعنون  األمانة تقرير من ٢٧ الفقرة في، بعد أن نظرت والســـبعين الثانية العالمية الصـــحة جمعية
 من) ٣( ثانياً  الفقرة في عليه المنصوص النحو على العام المدير عقد تعديل قررت ١،"السنوي عن الموارد البشرية

 التقاعدية للمعاشـــــات المشـــــترك الصـــــندوق في العام المدير بمشـــــاركة ســـــماحمن أجل ال ،٧٢/٤٣ج الوثيقةالملحق ب
  .٢٠١٧ يوليوتموز/  ١ من اعتباراً  رجعي بأثر المتحدة األمم لموظفي

 
   

                                                            
 .٧٢/٤٣الوثيقة ج   ١
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  من جدول األعمال ٣-١٧البند 
  

  الموظفين في الوظائف غير المصنفةمرتبات 
  في رتب ومرتب المدير العام 

  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون،

المصــــنفة في الموظفين في الوظائف غير فيما يتعلق بمرتبات  يعلمًا بتوصــــيات المجلس التنفيذإذ تحيط 
  ،رتب ومرتب المدير العام

قدره  بمبلغ اإلقليميين لمديرين العاّمين المســــــــــــاعدين والمديرينالمرتبات اإلجمالية ل تحّدد  -١
دوالرًا  ١٣٤ ٢٦٦ قدره المقابل له بمبلغ في الســــــنة، والمرتب الصــــــافي دوالرًا أمريكياً  ١٧٩ ٩٤٨

  ؛أمريكياً 

دوالرًا أمريكيــًا في  ١٩٨ ٣١٥مبلغ قــدره بالمــدير العــام اإلجمــالي لنــائــب  مرتــبال تحــّدد  -٢
  ؛دوالرًا أمريكياً  ١٤٦ ٣٨٨ قدره المقابل له بمبلغ السنة، والمرتب الصافي

، دوالرًا أمريكيًا في الســـــــــــــــنة ٢٤٤ ٥٧١ قدره بلغبم لمدير العامإلجمالي لرتب امال تحّدد  -٣
  ؛دوالرًا أمريكياً  ١٧٦ ٩١٧ بمبلغ المقابل له والمرتب الصافي

كــانون الثــاني/  ١من أن تــدخــل هــذه التســـــــــــــــويــات في األجور حّيز النفــاذ اعتبــارًا  تقّرر  -٤
  .٢٠١٩ يناير
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  من جدول األعمال ٤-١٧البند 
  

  تعيين ممثلين في لجنة المعاشات التقاعدية
  لموظفي منظمة الصحة العالمية

 
كولومبيا عضـــــــوًا من وفد  غيراردو لوبين بورغوس برنالالثانية والســـــــبعون الدكتور جمعية الصـــــــحة عّينت 

اختتام أعمال جمعية الصــــــــــحة العالمية ســــــــــنوات حتى  منظمة لمدة ثالثاللجنة المعاشــــــــــات التقاعدية لموظفي  في
  .٢٠٢٢ أيار/ مايو والسبعين في  الخامسة

  
في لجنة المعاشــات التقاعدية عضــوًا بديًال  ســيراليونمن وفد أرثر ويليامز  الدكتوروعّينت جمعية الصــحة 

أيار/  اختتام أعمال جمعية الصــــــــحة العالمية الخامســــــــة والســــــــبعين في ســــــــنوات حتى منظمة لمدة ثالثاللموظفي 
 .٢٠٢٢  مايو
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  من جدول األعمال ٤-١٥البند 
  
  جمهورية فنزويال البوليفارية: الترتيبات الخاصة لتسوية المتأخرات
  

  ،والسبعون جمعية الصحة العالمية الثانية
  

   م من جمهوريـــــة فنزويال البوليفـــــاريـــــة بشــــــــــــــــــــأن اشـــــــــــــــتراكـــــاتهـــــا البـــــالغـــــةبعـــــد النظر في الطلـــــب المقـــــدَّ 
؛ وٕاذ تراعي أيضـــًا طلب جمهورية فنزويال ٢٠١٩حتى وبما في ذلك عام المســـتحقة  دوالر أمريكي ١٣ ٢١٩ ٥٣٥

 ؛٢٠٣٨-٢٠١٩ البوليفارية إعادة جدولة سداد هذا المبلغ خالل الفترة
 
من حيث التوقيت  ٦-٥٤ج ص عٕاذ تشـــــــــــــــير إلى أن هذا الطلب لم يمتثل امتثاًال تامًا لمتطلبات القرار و 

 واإلجراءات،
 
اســتعادة جمهورية فنزويال البوليفارية امتيازات التصــويت في جمعية الصــحة العالمية الثانية  تقرر -١

 والسبعين رهنًا بالشروط التالية:
 

البوليفارية المبالغ المتأخرة المســـــــــــــــتحقة عليها من االشـــــــــــــــتراكات تدفع جمهورية فنزويال   
إلى  ٢٠١٩ ســـنة من عام ٢٠دوالر أمريكي على مدى  ١٣ ٢١٩ ٥٣٥المقدرة والبالغ مجموعها 

  ، كما هو مبين أدناه، باإلضافة إلى اشتراكها السنوي؛٢٠٣٨عام 
  

  دوالر أمريكي  السنة
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠١٩  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٠  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢١  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٢  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٣  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٤  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٥  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٦  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٧  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٨  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٢٩  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٠  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣١  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٢  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٣  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٤  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٥  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٦  
٦٦٠ ٩٧٧  ٢٠٣٧  
٦٦٠ ٩٧٢  ٢٠٣٨  
  ١٣ ٢١٩ ٥٣٥  المجموع
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من الدســتور، تعليق امتيازات التصــويت تلقائيًا في حالة عدم  ٧طبقًا للمادة  جريأن ي تقرر كذلك -٢
 أعاله؛ ١وفاء جمهورية فنزويال البوليفارية بالشروط المحددة في الفقرة 

 
حســـــب  م تقريرًا عن الوضـــــع الســـــائد إلى جمعيات الصـــــحة القادمةالمدير العام أن يقدِّ  منتطلب  -٣

 ؛االقتضاء
 
 المدير العام أن يبلَّغ حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية بهذا القرار. منتطلب كذلك  -٤
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  من جدول األعمال ١٩البند 
  

  : السنة الدولية للممرضة والقابلة٢٠٢٠
  

تســـــــــــــــمية قّررت  ١تنقيح  ٧٢/٥٤ج ، بعد النظر في الوثيقةوالســـــــــــــــبعون جمعية الصـــــــــــــــحة العالمية الثانية
 للممرضة والقابلة. وصفها السنة الدوليةب ٢٠٢٠  سنة
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  من جدول األعمال ١٩البند 
  

  اليوم العالمي لداء شاغاس
  

قّررت تعيين يوم  ١تنقيح  ٧٢/٥٥ج ، بعد النظر في الوثيقةوالســــــــــــــبعون جمعية الصــــــــــــــحة العالمية الثانية
  .نيسان/ أبريل ١٤ُيحتفل به في على أن ، لداء شاغاسعالمي 
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  من جدول األعمال ١-١٨البند 
  

  لجمعية الصحة العالمية التعديالت على النظام الداخليإصالح المنظمة: 
  

، ١إصــــــالح المنظمة بشــــــأنوالســــــبعون، بعد النظر في تقرير المدير العام  الثانيةجمعية الصــــــحة العالمية 
  ما يلي: قّررت

  
من أجل  ٧٢/٥٠أن تعّدل نظامها الداخلي بما يتماشـــــــــــــــى مع األمثلة الواردة في ملحق الوثيقة ج  )١(

االســـــتعاضـــــة عن الصـــــياغة المتعلقة بنوع الجنس تحديدًا أو اســـــتكمالها لكي تشـــــير إلى صـــــيغتي المؤنث 
تحدة على اللغات ، وأن ُتطّبق الممارسة المتبعة في األمم المفي النسخة اإلنكليزية حصراً والمذكر كلتيهما 

من النظام  ١١٩الرســـــــــــــــمية الخمس األخرى ولغات عمل األجهزة الرئاســـــــــــــــية للمنظمة، وذلك وفقًا للمادة 
  الداخلي لجمعية الصحة العالمية؛

  
أن تــدخــل التعــديالت حيز النفــاذ بــالوقــت الــذي يعيــد فيــه المــدير العــام ترقيم مواد النظــام الــداخلي   )٢(

المقرر اإلجرائي الذي أوصـــــــــى المجلس باعتماده في  مشـــــــــروع لما يرد في لجمعية الصـــــــــحة العالمية وفقاً 
  ٢) ورهنًا باعتماد جمعية الصحة لمشروع ذاك المقّرر اإلجرائي.٢٠١٨) (٧(١٤٣م تالمقرر اإلجرائي 

  
  

   

                                                            
 .٧٢/٥٠الوثيقة ج   ١
 .٧٢/٥٢انظر الوثيقة ج   ٢
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  من جدول األعمال ١-١٨البند 
  

  التعديالت على النظام الداخلي لجمعية الصحة العالميةإصالح المنظمة: 
  

عن تقرير رئيس المجلس جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون، بعد النظر في تقرير المدير العام 
  ما يلي: قّررت، ١التنفيذي حول حصائل المشاورة غير الرسمية بشأن إصالح تصريف الشؤون

  
 المبين فيعلى النحو من النظام الداخلي لجمعية الصحة العالمية  ١٢و ١١و ٥أن تعّدل المواد   )١(

على أن  م الداخلي لجمعية الصـــــــحة العالميةمن النظا ١١٩لمادة حكام اوفقًا أل، و ٧٢/٥١ملحق الوثيقة ج
أن توصـــــــي بأن ُيقصـــــــر عدد كلمات دورتها الثانية والســـــــبعين؛ و تدخل المادة حيز النفاذ مع اختتام أعمال 

لجمعية الصــــحة العالمية من النظام الداخلي  ٥المادة التفســــيرية المشــــار إليها في الفقرة الثالثة من  ةلمذكر ا
  ؛كلمة ٥٠٠ا المعدلة، على بصيغته

  
ملحق  على النحو المبين فيمن النظام الداخلي لجمعية الصـــــــــــــــحة العالمية  ٤٨أن تعّدل المادة   )٢(

ن تدخل على أ ،من النظام الداخلي لجمعية الصـــحة العالمية ١١٩لمادة حكام اوفقًا ألو  ،٧٢/٥١الوثيقة ج
  ؛دورتها الثانية والسبعينأعمال  مع اختتامالمادة حيز النفاذ 

  
 ١٤و  ٣  والمواد مســــــــتهل النظام الداخلي لجمعية الصــــــــحة العالميةفي الواردة التعاريف أن تعّدل   )٣(
ملحق الوثيقــــة  على النحو المبين فيمنــــه  ٤٧و ٤٤و ٤٣من هــــذا النظــــام وعنــــاوين المواد  ٢٢و ١٩و
هذه على أن تدخل  ،من النظام الداخلي لجمعية الصـــــــــــــــحة العالمية ١١٩لمادة حكام األ وفقاً و  ،٧٢/٥١ج

  ؛دورتها الثانية والسبعينأعمال  مع اختتامحيز النفاذ 
  
 في بما ،بشأن تقديم التقارير واضحة متطلبات على اإلجرائية والمقررات القرارات تنص أن ينبغي  )٤(

 المدير يشـــــر لم  ما ســـــنتين، كل التي تقدم تقاريروال ســـــنوات، ٦ إلى تصـــــل لمدة تقديم التقارير دورات ذلك
  .ذلك إلى خالف العام

  
   

                                                            
 .٧٢/٥١جالوثيقة    ١
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  من جدول األعمال ١-١٨البند 
  

  التعديالت على النظام الداخلي لجمعية الصحة العالميةإصالح المنظمة: 
  

  :قررت ما يلي ،والسبعون ثانيةجمعية الصحة العالمية ال
  

المدخلة على النظام الداخلي لجمعية الصـــــحة العالمية على النحو الموضـــــح أن تعتمد التعديالت   )١(
على أن  ،من النظام الداخلي لجمعية الصـــــــــــــــحة العالمية ١١٩ فقًا للمادة، وو ٧٢/٥٢ملحق الوثيقة ج في

  ؛هذه جمعية الصحة اختتام دورةموعد ذ اعتبارًا من النفا تدخل حيز
  
في وقت  لجمعية الصـــــــــــــــحة العالميةالنظام الداخلي مواد يم المدير العام إعادة ترقأن تطلب من   )٢(
  .بموجب هذا المقرر اإلجرائيُمعتمدة لتعديالت العاًة لاناسب مر م

  
  

=     =     =  


