
  ٦٩/٧١ج (مسودة)  والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية    
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٧  

  (Draft) A69/71   
  
  
  

  "ب" للجنة الثاني التقرير
  
  

  (مسودة)
  
  

فوزيت براكونغزاي  دكتورال برئاسة ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٦ في ثانية والثالثةال هايجلست" ب" اللجنة عقدت
  (تايلند) والدكتورة ماهليت كايفلي (إثيوبيا).

  
الثالثــة والقــرارات  ةاإلجرائيــ اتالمقــرر  باعتمــاد والســتون التاســعة العالميــة الصــحة جمعيــة يتوَصــ أن وتقــرر

  :ةد جدول األعمال التاليو ببن ةوالمتعلق ةالمرفقالسبعة 
  

  المالية والشؤون البرمجية الميزانية  -٢٠
  

 فـي بمـا ،٢٠١٥-٢٠١٤ الفتـرة عـن العالميـة الصـحة لمنظمـة والمـالي البرمجي التقرير  ١-٢٠
  ٢٠١٥ عام عن المراجعة المالية البيانات ذلك

  
  واحد قرار

  
  ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية الميزانية تمويل  ٢-٢٠

  
  بعنوان: مقرر إجرائي واحد

  
  الميزانية لحيز االستراتيجي التخصيص  -

  
 ســداد فــي المتــأخرة األعضــاء الــدول ذلــك فــي بمــا المقــدرة، االشــتراكات تحصــيل حالــة  ٣-٢٠

  الدستور من ٧ المادة أحكام تطبيق يبرر حد إلى اشتراكاتها
  

  واحد قرار
  

  ٢٠١٧ لعام االشتراكات تقدير جدول  ٥-٢٠
  

  واحد قرار
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  والمراقبة الحسابات مراجعة شؤون  -٢١
  

  الخارجي الحسابات مراجع تقرير  ١-٢١
  

  واحد قرار
  

  شؤون العاملين  -٢٢
  

  الموظفين والئحة للموظفين األساسي النظام تعديالت  ٣-٢٢
  

  بعنوان: قرار واحد
  

  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  -
  

  قرار واحد بعنوان:
  

  المنازعات للموظفين: تسوية األساسي النظام تعديالت  -
  

  العالمية الصحة منظمة لموظفي التقاعدية المعاشات لجنة في ممثلين تعيين  ٤-٢٢
  

  مقرر إجرائي واحد
  

  والقانونية اإلدارية الشؤون  -٢٣
  

  جنيف مباني تجديد استراتيجية عن المعلومات أحدث: العقارات  ١-٢٣
  

  مقرر إجرائي واحد
  

  العالمية الصحة لمنظمة العام المدير انتخاب عملية  ٢-٢٣
  

  بصيغته المعدلة قرار واحد
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  من جدول األعمال ١-٢٠البند 
  

   ،٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة عن العالمية الصحة لمنظمة والمالي البرمجي التقرير
  ٢٠١٥ عام عن المراجعة المالية البيانات ذلك في  بما

  
  

  الصحة العالمية التاسعة والستون،جمعية 
  

، بمـــا فـــي ذلـــك البيانـــات ٢٠١٥-٢٠١٤منظمـــة البرمجـــي والمـــالي عـــن الفتـــرة التقريـــر بعـــد أن نظـــرت فـــي 
  ١؛٢٠١٥المالية المراجعة لعام 

  
ـــة تقريـــر بوبعـــد أن أحاطـــت علمـــًا  ـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي إلـــى جمعي ـــامج والميزاني لجنـــة البرن
  ٢،الصحة العالمية التاسعة والستين

  
، بمـا فـي ذلـك البيانـات الماليـة المراجعـة ٢٠١٥-٢٠١٤والمـالي عـن الفتـرة  تقريـر المنظمـة البرمجـي تقبل

  .٢٠١٥لعام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٩/٤٥الوثيقة ج   ١

 .٦٩/٦٢الوثيقة ج   ٢
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  من جدول األعمال ٢-٢٠البند 
  

  التخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية
  
  
  عــــــــن تمويــــــــل الميزانيــــــــة تقريــــــــر ال، بعــــــــد النظــــــــر فــــــــي جمعيــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة التاســــــــعة والســــــــتون

  :قررت ما يلي ١الميزانية، لحيز االستراتيجي التخصيص: ٢٠١٧-٢٠١٦ البرمجية

أن ترحــب بتقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالتخصــيص االســتراتيجي لحيــز الميزانيــة، وتعــرب عــن  )١(
 في استعراض العمل السابق، ونظراً  تقديرها ألعضاء الفريق العامل نظرًا للعمل الشامل الذي اضطلعوا به

 على نحو موضوعي ومناسب التوقيت؛ إلعداد نموذج منقح

أن تعتمد النموذج المقترح الذي أوصى به الفريق العامل المعني بالتخصيص االسـتراتيجي لحيـز  )٢(
 الميزانية؛

 أن تطلب من المدير العام أن يقوم بما يلي فيما يتعلق بالنموذج المعتمد: )٣(

به على مدى ثـالث إلـى أربـع ثنائيـات، والتقليـل إلـى أدنـى حـد  تطبيق النموذج الموصى  )أ (
ممكن من أي أثر سـلبي بالنسـبة إلـى الميزانيـة علـى المسـتوى الُقطـري واإلقليمـي، وخصوصـًا فـي 
البلـــدان األكثـــر احتياجـــًا، وذلـــك بالتشـــاور مـــع المـــديرين اإلقليميـــين، وبجعـــل التخصـــيص الحـــالي 

  ي نقطة االنطالق؛للتعاون التقني على الصعيد الُقطر 

 بالميزانيــة الخاصــة التقــارير فــي إطــار الجديــد النمــوذج تنفيــذ عــنتقــديم تقريــر كــل ثنائيــة   )ب (
 ، إلى المجلس التنفيذي، من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له؛البرمجية

استعراضــات كــل ســت ســنوات علــى األقــل مــن أجــل تقيــيم مــدى مالءمــة النمــوذج  إجــراء  )ج (
 اإلقليمية؛لالحتياجات الُقطرية وأثره على حوافظ الميزانيات 

 
أن يعمــل مــع المــديرين اإلقليميــين علــى بــذل جهــود دؤوبــة مــن  كــذلك أن تطلــب مــن المــدير العــام )٤(

مـوارد إضـافية  جمـع فـي والفكـري االجتمـاعي منظمـةورأسـمال الأجل استخدام الميزانيات الُقطريـة للمنظمـة 
 بفعالية. استدامتها وتحقيق األولوية ذات الوطنية لبرامجا تنفيذ أجلمن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٦٩/٤٧جالوثيقة    ١
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  من جدول األعمال ٣-٢٠البند 
  

  حالة تحصيل االشتراكات المقدرة، بما في ذلك 
  الدول األعضاء المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد 

  من الدستور ٧أحكام المادة  تطبيق يبرر
  
  

  الصحة العالمية التاسعة والستون،جمعية 
  

حالـــة تحصـــيل االشـــتراكات المقـــدرة بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول األعضـــاء  عـــنبعـــد النظـــر فـــي التقريـــر 
من الدستور والترتيبات الخاصـة لتسـوية  ٧المتأخرة في سداد اشتراكاتها إلى حد يبرر تطبيق أحكام المادة 

  ١المتأخرات؛
  

وبعد اإلحاطة علمًا بالتقرير المقدم من لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي 
  ٢إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين؛

  
والســـتين كانـــت حقـــوق التصـــويت  التاســـعةوٕاذ تالحـــظ أنـــه عنـــد افتتـــاح جمعيـــة الصـــحة العالميـــة 

موقوفــة، وأن هــذا  وأوكرانيــا بيســاو والصــومال –الخاصــة بجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وجــزر القمــر وغينيــا 
 أثنــــــــاء المعنيــــــــة األعضــــــــاء الــــــــدولعلــــــــى  المســــــــتحقة المتــــــــأخرات تخفــــــــض إلــــــــى أنالوقــــــــف سيســــــــتمر 

 أحكـام تطبيـق يبـرر الـذي المبلـغ مـن أقـل مسـتوىً  إلـى المقبلـة الصـحة جمعيـات أو الحاليـة الصحة جمعية
  الدستور؛ من ٧ المادة

  
والـــيمن قـــد تـــم وقفهـــا أثنـــاء جمعيـــة الصـــحة العالميـــة  غينيـــاحقـــوق تصـــويت  أنكـــذلك وٕاذ تالحـــظ 

 التاســـعة العالميـــة الصـــحة جمعيـــةبـــدأ ســـريانه اعتبـــارًا مـــن موعـــد افتتـــاح  الوقـــف هـــذا وأنالثامنـــة والســـتين 
 الصحة جمعية أثناء المعنية األعضاء الدول على المستحقة المتأخرات تخفض أن إلى سيستمرو  والستين
 مــن ٧ المــادة أحكــام تطبيــق يبــرر الــذي المبلــغ مــن أقــل مســتوىً  إلــى المقبلــة الصــحة جمعيــات أو الحاليــة

  الدستور؛
  

متـأخرة فـي  وجزر سليمان وجمهورية فنزويال البوليفاريـةحظ أيضًا أن بوروندي والسلفادور وٕاذ تال
سداد اشتراكاتها عند افتتاح جمعية الصحة العالمية التاسـعة والسـتين إلـى حـد اقتضـى مـن جمعيـة الصـحة 

الخاصـة تصويت الوقف امتيازات  ينبغي أم الفيما إذا كان من الدستور،  ٧أن تنظر، وفقًا ألحكام المادة 
والسـتين، وفيمـا يتعلـق ببقيـة  التاسـعةلعالميـة عند افتتـاح جمعيـة الصـحة ا العراقبيتعلق  فيما البلدان، بتلك

  ،السبعينعند افتتاح جمعية الصحة العالمية عددها أربع دول  الدول األعضاء البالغ
  

 ما يلي:تقرر 
  

بورونــدي  ، إذا كانــت)١٩٨٨( ٧-٤١ج ص عأنــه وفقــًا لبيــان المبــادئ الــوارد فــي القــرار   )١(
عند افتتاح جمعية الصحة ، تزال متأخرةاللبوليفارية والسلفادور وجزر سليمان وجمهورية فنزويال ا

                                                           
 .٦٩/٤٨الوثيقة ج   ١

 .٦٩/٦٣الوثيقة ج   ٢
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مـــن الدســـتور،  ٧اشـــتراكاتها إلـــى حـــد يبـــرر تطبيـــق أحكـــام المـــادة  فـــي ســـداد ،الســـبعينالعالميـــة 
  إليه؛  االفتتاح المشار  سوف توقف اعتبارًا من تاريخ  بها الخاصةامتيازات التصويت  فإن
  
) أعــاله سيســتمر خــالل ١بيانــه فــي الفقــرة (علــى النحــو الــوارد أن أي وقــف يــتم تطبيقــه   )٢(

 يــــتم خفــــض متــــأخرات إلــــى أنوجمعيــــات الصــــحة الالحقــــة،  الســــبعينجمعيــــة الصــــحة العالميــــة 
المبلغ الذي إلى مستوًى أقل من بوروندي والسلفادور وجزر سليمان وجمهورية فنزويال البوليفارية 

  من الدستور؛ ٧يبرر تطبيق أحكام المادة 
  

دولــة عضــو فــي أن تطلــب اســتعادة امتيــازات التصــويت  ةذا القــرار بحــق أيــأال يخــّل هــ  )٣(
  من الدستور. ٧الخاصة بها وفقًا للمادة 
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  من جدول األعمال ٥-٢٠البند 
  

 ٢٠١٧ لعام االشتراكات تقدير جدول
    
  

  ،نو والست التاسعة العالمية الصحة جمعية  
  

  ٢٠١٧،١لعام  االشتراكات تقدير بجدول الخاص التقرير في النظربعد   
  

 :أدناه المبين ٢٠١٧عام ل والدول األعضاء المنتسبة األعضاء الدول اشتراكات تقدير جدول تعتمد
 

  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧لعام الصحة العالمية 
٪  

  ٣,٠٨٨٢  االتحاد الروسي
  ٠,٠١٠٠  إثيوبيا

  ٠,٠٦٠٠  آذربيجان
  ٠,٨٩٢٠  األرجنتين
  ٠,٠٢٠٠  األردن
  ٠,٠٠٦٠  أرمينيا
  ٠,٠٠١٠  إريتيريا
  ٢,٤٤٣١  أسبانيا
  ٢,٣٣٧١  أستراليا
  ٠,٠٣٨٠  إستونيا
  ٠,٤٣٠٠  إسرائيل

  ٠,٠٠٦٠  أفغانستان
  ٠,٠٦٧٠  إكوادور
  ٠,٠٠٨٠  ألبانيا
  ٦,٣٨٩٢  ألمانيا

  ٠,٦٠٤٠  العربية المتحدة اإلمارات
  ٠,٠٠٢٠  أنتيغوا وبربودا

  ٠,٠٠٦٠  أندورا
  ٠,٥٠٤٠  إندونيسيا

  ٠,٠١٠٠  أنغوال
  ٠,٠٧٩٠  أوروغواي
  ٠,٠٢٣٠  أوزبكستان

  ٠,٠٠٩٠  أوغندا
                                                           

  .٦٩/٤٩جالوثيقة    ١



  A69/71 (Draft)    ٦٩/٧١ج(مسودة) 

8 

  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧لعام الصحة العالمية 
٪  

  ٠,١٠٣٠  أوكرانيا
  ٠,٣٣٥٠  أيرلندا
  ٠,٠٢٣٠  آيسلندا
  ٣,٧٤٨٢  إيطاليا

  ٠,٠٠٤٠  بابوا غينيا الجديدة
  ٠,٠١٤٠  باراغواي
  ٠,٠٩٣٠  باكستان
  ٠,٠٠١٠  باالو

  ٠,٠٤٤٠  البحرين
  ٣,٨٢٣٢  البرازيل
  ٠,٠٠٧٠  بربادوس
  ٠,٣٩٢٠  البرتغال

  ٠,٠٢٩٠  بروني دار السالم
  ٠,٨٨٥١  بلجيكا
  ٠,٠٤٥٠  بلغاريا
  ٠,٠٠١٠  بليز

  ٠,٠١٠٠  بنغالديش
  ٠,٠٣٤٠  بنما
  ٠,٠٠٣٠  بنن

  ٠,٠٠١٠  بوتان
  ٠,٠١٤٠  بوتسوانا

  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً عضو بورتوريكو (ليست 
  ٠,٠٠٤٠  بوركينا فاصو

  ٠,٠٠١٠  بوروندي
  ٠,٠١٣٠  البوسنة والهرسك

  ٠,٨٤١١  بولندا
  ٠,١٣٦٠  بيرو

  ٠,٠٥٦٠  بيالروس
  ٠,٢٩١٠  تايلند

  ٠,٠٢٦٠  تركمانستان
  ١,٠١٨١  تركيا

  ٠,٠٣٤٠  ترينيداد وتوباغو
  ٠,٠٠٥٠  تشاد
  ٠,٠٠١٠  توغو
  ٠,٠٠١٠  توفالو

  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً توكيالو (ليست عضو 
  ٠,٠٢٨٠  تونس
  ٠,٠٠١٠  تونغا



  A69/71 (Draft)    ٦٩/٧١ج(مسودة) 
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧لعام الصحة العالمية 
٪  

  ٠,٠٠٣٠  لشتي -تيمور
  ٠,٠٠٩٠  جامايكا

  ٠,٠٠٤٠  الجبل األسود
  ٠,١٦١٠  الجزائر

  ٠,٠١٤٠  جزر البهاما
  ٠,٠٠١٠  جزر القمر

  ٠,٠٠١٠  جزر سليمان
  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً جزر كوك (ليست عضو 

  ٠,٠٠١٠  مارشالجزر 
  ٠,٠٠١٠  جمهورية أفريقيا الوسطى

  ٠,٣٤٤٠  الجمهورية التشيكية
  ٠,٠٤٦٠  الجمهورية الدومينيكية

  ٠,٠٢٤٠  الجمهورية العربية السورية
  ٠,٠٠٨٠  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ٠,٤٧١٠  جمهورية إيران اإلسالمية
  ٠,٠١٠٠  جمهورية تنزانيا المتحدة

  ٠,٥٧١٠  البوليفاريةجمهورية فنزويال 
  ٢,٠٣٩١  جمهورية كوريا

  ٠,٠٠٥٠  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٠٣٠  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

  ٠,٠٠٧٠  جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة
  ٠,٠٠٤٠  جمهورية مولدوفا

  ٠,٣٦٤٠  جنوب أفريقيا
  ٠,٠٠٣٠  جنوب السودان

  ٠,٠٠٨٠  جورجيا
  ٠,٠٠١٠  جيبوتي
  ٠,٥٨٤٠  الدانمرك

  ٠,٠١٢٠  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  ٠,٠٠١٠  دومينيكا

  ٠,٠٠١٠  كابو فيردي
  ٠,٠٠٢٠  رواندا
  ٠,١٨٤٠  رومانيا
  ٠,٠٠٧٠  زامبيا

  ٠,٠٠٤٠  زمبابوي
  ٠,٠٠١٠  ساموا

  ٠,٠٠١٠  سان تومي وبرينسيبي
  ٠,٠٠٣٠  سان مارينو

  ٠,٠٠١٠  سانت فنسنت وغرينادين
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧لعام الصحة العالمية 
٪  

  ٠,٠٠١٠  كيتس ونيفيس سانت
  ٠,٠٠١٠  سانت لوسيا
  ٠,٠٣١٠  سري النكا
  ٠,٠١٤٠  السلفادور
  ٠,١٦٠٠  سلوفاكيا
  ٠,٠٨٤٠  سلوفينيا
  ٠,٤٤٧٠  سنغافورة
  ٠,٠٠٥٠  السنغال
  ٠,٠٠٢٠  سوازيلند
  ٠,٠١٠٠  السودان
  ٠,٠٠٦٠  سورينام
  ٠,٩٥٦١  السويد
  ١,١٤٠١  سويسرا
  ٠,٠٠١٠  سيراليون
  ٠,٠٠١٠  سيشيل
  ٠,٣٩٩٠  شيلي
  ٠,٠٣٢٠  صربيا

  ٠,٠٠١٠  الصومال
  ٧,٩٢١٢  الصين

  ٠,٠٠٤٠  طاجيكستان
  ٠,١٢٩٠  العراق
  ٠,١١٣٠  ُعمان
  ٠,٠١٧٠  غابون
  ٠,٠٠١٠  غامبيا
  ٠,٠١٦٠ غانا

  ٠,٠٠١٠  غرينادا
  ٠,٠٢٨٠  غواتيماال

  ٠,٠٠٢٠  غيانا
  ٠,٠٠٢٠  غينيا

  ٠,٠٠١٠  بيساو –غينيا 
  ٠,٠١٠٠  غينيا االستوائية

  ٠,٠٠١٠  فانواتو
  ٤,٨٥٩٢  فرنسا
  ٠,١٦٥٠  الفلبين
  ٠,٤٥٦٠  فنلندا
  ٠,٠٠٣٠  فيجي

  ٠,٠٥٨٠  فييت نام
  ٠,٠٤٣٠  قبرص
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧لعام الصحة العالمية 
٪  

  ٠,٢٦٩٠  قطر
  ٠,٠٠٢٠  قيرغيزستان
  ٠,١٩١٠  كازاخستان
  ٠,٠١٠٠  الكاميرون
  ٠,٠٩٩٠  كرواتيا
  ٠,٠٠٤٠  كمبوديا
  ٢,٩٢١١  كندا
  ٠,٠٦٥٠  كوبا

  ٠,٠٠٩٠  كوت ديفوار
  ٠,٠٤٧٠  كوستاريكا
  ٠,٣٢٢٠  كولومبيا
  ٠,٠٠٦٠  الكونغو
  ٠,٢٨٥٠  الكويت
  ٠,٠٠١٠  كيريباتي

  ٠,٠١٨٠  كينيا
  ٠,٠٥٠٠  التفيا
  ٠,٠٤٦٠  لبنان

  ٠,٠٦٤٠  لكسمبرغ
  ٠,١٢٥٠  ليبيا

  ٠,٠٠١٠  ليبيريا
  ٠,٠٧٢٠  ليتوانيا
  ٠,٠٠١٠  ليسوتو
  ٠,٠١٦٠  مالطة
  ٠,٠٠٣٠  مالي
  ٠,٣٢٢٠  ماليزيا

  ٠,٠٠٣٠  مدغشقر
  ٠,١٥٢٠  مصر
  ٠,٠٥٤٠  المغرب
  ١,٤٣٥١  المكسيك
  ٠,٠٠٢٠  مالوي
  ٠,٠٠٢٠  ملديف

  ١,١٤٦١  المملكة العربية السعودية
  ٤,٤٦٣٢  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ٠,٠٠٥٠  منغوليا
  ٠,٠٠٢٠  موريتانيا

  ٠,٠١٢٠  موريشيوس
  ٠,٠٠٤٠  موزامبيق
  ٠,٠١٠٠  موناكو
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  الدول األعضاء
  والدول األعضاء المنتسبة

 

جدول تقدير االشتراكات في منظمة 
  ٢٠١٧لعام الصحة العالمية 
٪  

  ٠,٠١٠٠  ميانمار
  ٠,٠١٠٠  ناميبيا
  ٠,٠٠١٠  ناورو

  ٠,٨٤٩١  النرويج
  ٠,٧٢٠١  النمسا
  ٠,٠٠٦٠  نيبال
  ٠,٠٠٢٠  النيجر
  ٠,٢٠٩٠  نيجيريا
  ٠,٠٠٤٠  نيكاراغوا
  ٠,٢٦٨٠  نيوزيلندا

  ٠,٠٠١٠  في األمم المتحدة) اً نيووي (ليست عضو 
  ٠,٠٠٣٠  هايتي
  ٠,٧٣٧٠  الهند

  ٠,٠٠٨٠  هندوراس
  ٠,١٦١٠  هنغاريا
  ١,٤٨٢١  هولندا

  ٢٢,٠٠٠٠  الواليات المتحدة األمريكية
  ٠,٠٠١٠  واليات ميكرونيزيا الموحدة

  ٩,٦٨٠٢  اليابان
  ٠,٠١٠٠  اليمن
  ٠,٤٧١٠  اليونان
  ١٠٠‚٠٠٠٠  المجموع
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  من جدول األعمال ١-٢١البند 
  

  تقرير مراجع الحسابات الخارجي
  
  

  الصحة العالمية التاسعة والستون،جمعية 
  
  ١،الصحة جمعية إلى المقدم الخارجي الحسابات مراجع تقرير في النظر بعد
  
 التنفيـذي للمجلـس التابعـة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة من المقدم بالتقرير علماً  اإلحاطة بعدو 

  ٢،والستين ةتاسعال العالمية الصحة جمعية إلى
  

  .الصحة جمعية إلى الخارجي الحسابات مراجع من المقدم التقرير تقبل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٦٩/٥٠الوثيقة ج   ١
 .٦٩/٦٤الوثيقة ج   ٢
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  من جدول األعمال ٣-٢٢البند 
  

  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام
  
  

  الصحة العالمية التاسعة والستون،جمعية 
  

رتـب  تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بمرتبات الموظفين في الوظائف غيـر المصـنفة فـي إذ
  ومرتب المدير العام،

  
  لــــــــغمبالعــــــــاّمين المســــــــاعدين والمــــــــديرين اإلقليميــــــــين ب المرتبــــــــات اإلجماليــــــــة للمــــــــديرين ددّ تحــــــــ  -١

(للمعيـــــــل)  والرًا أمريكيــــــاً د ١٣٧ ٠٢٤فــــــي الســـــــنة ليكــــــون المرتــــــب الصـــــــافي دوالرًا أمريكيــــــًا  ١٧٦ ٤٦٣
  ؛دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل) ١٢٤ ٠٨٠ أو
  
دوالرًا أمريكيــًا فــي الســنة ليكــون  ١٩٤ ١٣٦بلــغ مالمــدير العــام ب اإلجمــالي لنائــبمرتــب ال دتحــدّ   -٢

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٣٤ ٤٤٩دوالرًا أمريكيًا (للمعيل) أو  ١٤٩ ٣٩٥المرتب الصافي 
  
دوالرًا أمريكيــًا فــي الســنة ليكــون المرتــب  ٢٣٨ ٦٤٤العــام بمبلــغ  المرتــب اإلجمــالي للمــدير دتحــدّ   -٣

  دوالرًا أمريكيًا (لغير المعيل)؛ ١٦٠ ٥٦٦ (للمعيل) أوًا أمريكيًا دوالر  ١٨٠ ٥٥١الصافي 
  
ـــــز  رتقـــــرّ   -٤ ـــــي المرتبـــــات حّي ـــــارًا مـــــن  النفـــــاذأن تـــــدخل هـــــذه التســـــويات ف كـــــانون الثـــــاني/  ١اعتب

  .٢٠١٦ يناير
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  من جدول األعمال ٣-٢٢البند 
  

  للموظفين: تسوية المنازعات األساسي النظام تعديالت
  
  

  الصحة العالمية التاسعة والستون،جمعية 
  

  ،بتسوية المنازعاتإذ تشير إلى توصيات المجلس التنفيذي المتعلقة 
  
  المقترح إدخاله على عنوان المادة الحادية عشرة من النظام األساسي للموظفين؛التعديل  تعتمد -١

  
 من النظام األساسي للموظفين؛ ٢-١١التعديل المقترح إدخاله على المادة  تعتمد  -٢
  
عديالت سـارية مـع دخـول سياسـات إصـالح العدالـة الداخليـة فـي المنظمـة هذه التصبح أن ت رتقرّ   -٣

  .النفاذحّيز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  A69/71 (Draft)    ٦٩/٧١ج(مسودة) 

16 

  من جدول األعمال ٤-٢٢البند 
  

   التقاعدية المعاشات لجنة في ممثلين تعيين
  العالمية الصحة منظمة لموظفي

  
  

، ســري النكــامــن وفــد  باليتــا غوناراســنا ماهيبــاال،الــدكتور جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون  عينــت  -١
  .٢٠١٩لمدة ثالث سنوات حتى أيار/ مايو  لموظفي منظمة الصحة العالميةلجنة المعاشات التقاعدية عضوًا في 

  
وعينت جمعية الصحة الدكتور نـاوكو يمـاموتو، مـن وفـد اليابـان، والـدكتور غيـراردو لـوبين بورغـوس برنـال   -٢

 لمــدة ثــالث لجنــة المعاشــات التقاعديــة لمــوظفي منظمــة الصــحة العالميــةفــي كولومبيــا، عضــوين بــديلين مــن وفــد 
 .٢٠١٩سنوات حتى أيار/ مايو 
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  من جدول األعمال ١-٢٣البند 
  

  جنيف مباني تجديد استراتيجية عن المعلومات أحدث: العقارات
  
  
العقـارات:  شـأنفي تقريـر المـدير العـام ب بعد أن نظرت جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،

  :يلي قررت ما ١،استراتيجية تجديد مباني جنيف أحدث المعلومات عن

أن ُتعـــرب مجـــددًا عـــن تقـــديرها لالتحـــاد السويســـري ولجمهوريـــة وكـــانتون جنيـــف، لحســـن  )١(
  ها على الدوام؛ونالضيافة التي يظهر 

ــــى النحــــو الموضــــح فــــي التقريــــر بشــــأن  )٢( اعتمــــاد اســــتراتيجية تجديــــد مبــــاني جنيــــف، عل
  ؛ية تجديد مباني جنيفاستراتيج العقارات: أحدث المعلومات عن

ماليــين فرنـــك  ١١٠تجديـــد المبنــى الرئيســـي ( أن تــأذن للمــدير العـــام بالمضــي قـــدمًا فــي )٣(
فــي موقــع المقــر الرئيســي للمنظمــة  مليــون فرنــك سويســري) ١٤٠( تشــييد مبنــى جديــدسويســري) و 

فــة علمــًا بأنــه فــي حــال زيــادة التكلمليــون فرنــك سويســري،  ٢٥٠إجماليــة مقــدارها  بجنيــف بتكلفــة
خالل فترة وضع التصميم، ينبغي الحصول على تصريح  ٪١٠ يزيد علىبما للمشروع اإلجمالية 

  ؛العالمية جديد من جمعية الصحة

أن تــــأذن للمــــدير العــــام بقبــــول كامــــل مبلــــغ القــــرض بــــدون فوائــــد المقــــدم مــــن الســــلطات  )٤(
ـــة السويســـرية، وقـــدره  عامـــًا، رهنـــًا  ٥٠مليـــون فرنـــك سويســـري ويســـدد علـــى مـــدى  ١٤٠االتحادي

  ؛٢٠١٦بموافقتها على منحه في كانون األول/ ديسمبر 

 بـدون فوائـدالقرض تكاليف التجديد و أن توافق على استخدام صندوق العقارات في سداد  )٥(
عامـــًا تبـــدأ اعتبـــارًا مـــن العـــام األول مـــن اكتمـــال  ٥٠علـــى مـــدى  ،الســـلطات السويســـرية إذا أقرتـــه
  المبنى؛

  :المدير العام منأن تطلب  )٦(

 مليون دوالر أمريكي من كل ثنائية لصندوق العقارات؛ ٢٥ضمان تخصيص   ) أ(

إلـى المجلـس التنفيـذي وجمعيـة  ال تزيـد علـى سـنتينقدم تقريـرًا علـى فتـرات تأن   ) ب(
مـــا يتعلـــق بـــذلك مـــن الصـــحة العالميـــة بشـــأن التقـــدم الُمحـــرز فـــي تشـــييد المبنـــى الجديـــد و 

 .تكاليف
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  من جدول األعمال ٢-٢٣البند 
  

  انتخاب المدير العام  عملية
  لمنظمة الصحة العالمية

  
  

  الصحة العالمية التاسعة والستون،جمعية 
  

   ١تقرير عن عملية انتخاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،الفي  تبعد أن نظر 
  

لمنظمــة الصــحة  لشــغل منصــب المــدير العــاميتحــدث المرشــحون الــذين يقتــرحهم المجلــس التنفيذيأن  تقــرر
  أمام جمعية الصحة قبل التصويت على تعيين المدير العام، وذلك على أساس الفهم التالي: العالمية

  دقيقة كحد أقصى؛ ١٥أن ُيقصر وقت اإلدالء بالبيانات على   (أ)

  أن ُيبّت في ترتيب البيانات على أساس الحصة؛  (ب)

  أجوبة عليها.أال ُتطرح عقب إلقاء البيانات أية أسئلة أو   (ج)

  أن تُبث البيانات على موقع المنظمة اإللكتروني بجميع اللغات الرسمية.  (د)
  
  

=     =     =  
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