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 ٢٠١٩ أيار/ مايو ١٦  من جدول األعمال المؤقت ٢البند 
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  ة واألربعين ثالثه اليتقرير المجلس التنفيذي بشأن دورت
  والرابعة واألربعين بعد المائة بعد المائة 

  
  

، ودورته الرابعة ٢٠١٨مايو  أيار/ ٢٩و ٢٨عقد المجلس التنفيذي دورته الثالثة واألربعين بعد المائة في  -١
ـــباط/ ١كانون الثاني/ يناير إلى  ٢٤واألربعين بعد المائة في الفترة من  ـــ ــ ــ ـــ . ويلخص هذا التقرير ٢٠١٩فبراير  شــ

   الحصائل الرئيسية للدورتين.
  

  ) ٢٠١٨مايو  أيار/ ٢٩و ٢٨الدورة الثالثة واألربعون بعد المائة (
  
ـــمّ  جدول أعمالهاعتمد المجلس  -٢ ــ ــ ـــ ــ ــاِحبة. واعتمد قرارين  ١٧بندًا وبندًا فرعيًا و ١٦ن الذي تضـ ــ ـــ ــ ــ وثيقة ُمصــ

 اثنين وتسعة مقّررات إجرائية.
  
ـــات تناولت و   -٣ ــريف الشــــؤونفي أعقاب مناقشــ ــالح تصــ اقتراحات التخاذ إجراءات وافق المجلس على ، إصــ

ــاء مكتب المجلس؛ وتَ  ـــات المجلس؛ واجتماعات أعضــ ــيع التالية: تنظيم وقت مناقشـ ــأن المواضــ  وتبادل َتبُّعفورية بشــ
المعلومات بشـــأن التوازن بين الجنســـين فيما يتعلق بأعضـــاء المكتب والمســـؤولين الذين يترّأســـون اجتماعات األجهزة 

بشأن كل بند من بنود جدول األعمال؛ وقيام األمانة بوضع منهجية أكثر  مسبقةومات الرئاسية؛ وتقديم األمانة معل
ــًة لتحــديــد  ــان اإلجرائيــة المقترحــة من حيــث الموارد؛ وجعــل اجتمــاعـــات  والمقرراتالقرارات  النتــائج المترتبــة علىمت

  ئق مسبقًا.ورقية، ما لم يتم طلب الوثاال معتِمدة على الوثائق األجهزة الرئاسية المقبلة غير
  
ـــياغة الوقّرر المجلس إرجاء النظر في التعديالت ال  -٤ ـــ ــ في  علقة بنوع الجنس تحديداً تمالزمة لتحل محل الصـــ

 لكي ينظر فيها  بســواء ســواءً  المؤنث والمذكرشــارة إلى لإل أو لتكمِّل تلك الصــياغةالنظام الداخلي لألجهزة الرئاســية 
ــأنهاإجراءات ما يلزم من خذ تّ يو واألربعين بعد المائة  دورته الرابعة المجلس في ـــ ــ ــ ـــ ــ خذ كما اتّ  ).٣١(انظر الفقرة  بشـ

ــأن التعديالت المقترحة على نظامه الداخلي فيما يتعلق  ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــائل بما يليقرارًا بشـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــويت، بما في ذلك بالوسـ ـــ ــ ـــ ــ ــ : التصـ
  ات "المفتوحة".جلس؛ وٕاعادة تسمية الةاإللكترونية؛ وتعليق المناقش

  
ــويت، بما في ذلك وُأدِرج  -٥ ــحة العالمية بشــــأن التصــ ت التعديالت المقترحة على النظام الداخلي لجمعية الصــ

لتصـــويت، والمســـائل المتعلقة ق االعتماد، والحق في ا، وٕاصـــدار وتســـليم أوراةبالوســـائل اإللكترونية، وتعليق المناقشـــ
ة الصــحة العالمية الثانية والســبعين. إال أنه بلجنة أوراق االعتماد، في مقرر إجرائي أوصــي باعتماده من ِقَبل جمعي

رح إدراجها تاشـــتراط أن تكون البنود المقلم يتم التوصـــل إلى توافق في اآلراء بشـــأن التعديالت المقترحة فيما يتعلق ب
ـــرةً  ـــحةفي  مباشـــ ــحوبة جدول األعمال المؤقت لجمعية الصـــ ـــ ـــاحيةمذكرة ب مصـ ــ ـــاريع ، والمُ إيضـ هل الزمنية لتقديم مشـــ

ــدول األعمــــال، وإ القرارات  ـــر الموجزة والحرفيــــة، ومواءمــــة  نتــــاجوالمقررات اإلجرائيــــة المتعلقــــة ببنود جــ ــ ـــ ــ ـــ المحــــاضــ
ــطلحات ــ ـــاركة مع  الواردة المصـ ــتخدمة في إطار المشــ ــــطلحات المســـ ــية مع المصـ ــ في النظام الداخلي لألجهزة الرئاسـ

ــيقّدم تقرير إلى المجلس في دورته الرابعة وا غير الدول. الفاعلةالجهات  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــائل وسـ ــ ــ ـــ ــ ألربعين بعد المائة عن حصــــ
   ).٣١األمانة (انظر الفقرة  ُأجِرَيت بقيادةالمشاورات غير الرسمية، التي 
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ــافية في   -٦ ــ ــ ـــة بإدراج بنود إضــ ــ ــــتخدام األداة المعّدلة لتحديد أولويات االقتراحات الخاصـــ ــ كما قّرر المجلس اســ
ـــاس تجريبي، بغرض إعــداد جــدمؤقــت للعمــال الاألجــدول  ــ ـــ ـــ ــ ــ ول األعمــال المؤقــت للــدورة الرابعـــة مجلس، على أســ

  ).فيما يخص التعليقات ٣٢(انظر الفقرة  المائة  واألربعين بعد
  
ــرة ع أحدث المعلوماتوأحاط المجلس علمًا ب  -٧ ــ ـــ ــ ــ ــائي الدولي ن المراجعة الحادية عشـــ ـــ ـــ ــنيف اإلحصــ ــ ــ ـــ للتصـ

، وستحال ٢٠١٨ ويوني في حزيران/ التنفيذنسخة قد ُحدِّد موعد صدور . و لألمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة
  النسخة النهائية إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.

  
ــة معدلة للتقييم؛ تمت المالتقرير الســنوي بشــأن التقييم، وبعد مناقشـــة   -٨ ــتخدامها وافقة على ســـياسـ يمكن اسـ

  يزال قيد اإلعداد.مة، الذي الظسياسة مستقبًال كجزء من نموذج التشغيل الجديد على نطاق المن تأسيسلحين 
  
ــأن   -٩ ــ ــافة.وأحيط علمًا بتقريرين بشــ ــتضــ ــراكات المســ ـــت الشــ ــعىوســـ ـــ ـــتقبل إلى األمانة  سـ ــ تقديم تقرير في المسـ

ــر،  عن ـــ ــراكات في برنامج العمل العام الثالث عشـــ ــ ــــاهمات الشــــ ــ أن توفر معلومات  ها، كما يمكن٢٠٢٣-٢٠١٩مســ
  شراكات مهمة أخرى. عن
  

للجنة وتقرير االجتماع الثامن والعشـــرين  ،لجان خبراءونظر المجلس في التقرير المتعلق باجتماعات أربع   -١٠
  المنظمة.موظفي  جمعياتبيان ممثل و  البرنامج والميزانية واإلدارة،

  
ــ  -١١ ــيف المنظري الموعّين المجلس الدكتور أحمد ســ ــب ســ ؛ قليمي إلقليم شـــرق المتوســـطر اإلمديال في منصــ

  ، على مساهمته والتزامه تجاه المنظمة.بالنيابةالمجلس تقديره للدكتور جواد مهجور، المدير اإلقليمي  وسّجل
  

ــاغرة في   -١٢ ــ ـــغل الوظائف الشــ ــاًء لشـــ ــ  هيئة اختيارو لجنة البرنامج والميزانية واإلدارةكما عّين المجلس أعضــ
  الفائزين بجوائز المؤسسات والجوائز التذكارية.

  
  ) ٢٠١٩فبراير  شباط/ ١-كانون الثاني/ يناير ٢٤واألربعون بعد المائة (الدورة الرابعة 

  
قرارًا  ١٢بة. كما اعتمد صاحِ وثيقة مُ  ٦٧بندًا وبندًا فرعيًا و ٤٥ن الذي تضمّ  جدول أعمالهاعتمد المجلس   -١٣
  مقّررًا إجرائيًا. ١٥و
  

للجنة البرنامج والعشــرين  التاســع االجتماع، ونظر في تقرير اللجان اإلقليميةوأحاط المجلس علمًا بتقرير   -١٤
  والميزانية واإلدارة.

  
  ذات األولوية االستراتيجية المسائل

  
ــأن يط أح  -١٥ ــ ــ ــ ـــ ــ . ومع الترحيب بالهيكل ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة علمًا بثالثة تقارير بشـــ

ـــودة الميزانية البر الجديد  ــ ــيل قبل  تقديم بلِ طُ ، ٢٠٢١-٢٠٢٠مجية المقترحة لمســـ ــ ـــ ــ إلى  إحالتهامزيد من التفاصــ
ــ ــ ــ ـــافة إلى مراجعة نصـ ــ ــــبعين. وباإلضــ ــ ـــحة العالمية الثانية والسـ ـــ وثيقتي معلومات  األمانة تقديم تعتزم، هاجمعية الصـ

  ط االنتقال في مجال شلل األطفال.تخطي عنأكثر تفاصيل  توفيرو تفعيل الميزانية  لتغطيةإضافيتين، 
  

ــــع النطاق ب عن تعرِ وأُ   -١٦ ــ ــحة العالميةأييد واســـ ـــ ــادر عن منظمة الصـ ــ وٕان كان قد ، إلطار قياس األثر الصــ
إلى تضمينه مزيدًا من التفاصيل وتنقيحه. وستوفر األمانة قبل انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين  ُدِعي

ــاليبمزيدًا من المعلومات عن األ ــ ــ ـــ ـــ ــ يب بالمدخالت المقّدمة من الدول الداعمة لإلطار ونظام القياس. وتم الترح ســ
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في فترة وسُتجرى مشاورات األعضاء لبلورة اإلطار وٕاتاحة التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن مجموعة المؤشرات. 
ــــحة العالمية الثانية بو  معلوماتوثائق ال، مدعومًة بتينبين الدور ما  ــ ــ ـــ ــ ــافية، قبل انعقاد جمعية الصــ ــ ـــ ــ ــ ــيل إضــــ ــ ــ ـــ ــ ــ تفاصــ

ــع إطار ـــ ــ ـــبعين إلتاحة وضــ ـــ ــودة الميزانية البر  قياس األثر والســـ ـــ ــ ــيغتهما  ٢٠٢١-٢٠٢٠مجية المقترحة ومســ ــــ ــ في صـ
  النهائية.

  
تقرير لجنة الخبراء المســتقلين االســتشــارية في مجال المراقبة المعنية ببرنامج المنظمة وناقش المجلس   -١٧

ـــحية ــيما و ، للطوارئ الصـــ ــ ــ ــية مرض فيروس اإليبوال ال علىالســ ــ ــوء فاشــــ ــ ــ  نغو الديمقراطية.هنة في جمهورية الكو راضــ
ــًا ل ــحة العالمية الثانية والســـبعين ملخصـ ــتقدم اللجنة إلى جمعية الصـ ــادر عن برنامج تقرير لوسـ نصـــف الســـنوي الصـ

كما وافقت اللجنة على تقديم المشــورة إلى األمانة  بشــأن التقدم المحرز في تنفيذ توصــيات اللجنة. الطوارئ الصــحية
إذا كانت ادعاءات ســوء الســلوك في المنظمة قد كشــفت عن أي مســائل عامة تقتضــي اتخاذ إجراءات في  بشــأن ما

  البرنامج. واستعرضت اللجنة العمل الذي تم االضطالع به حتى اآلن وستواصل مراقبة االستجابة لالدعاءات.
  

ــلل األطفالوفي إطار بند جدول األعمال المتعلق   -١٨ ـــ ــال ، أحاط المجلس علمًا بتقريرين عنبشــ ــ ــ ـــتئصـ ــ  االســ
  من التقارير إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين. اً األمانة مزيد قدموست االنتقال.و
  

  . ٢٠٣٠بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام وأحاط المجلس علمًا بالتقرير المتعلق   -١٩
  

ــات  وفي أعقاب  -٢٠ ـــ ـــأنثالثة تقارير  تناولتمناقشــ ــ ــاملة بشــ ــحية الشـــ ــى المجلس جمعية التغطية الصـــ ــ ، أوصـــ
ـــملت هذه القرارات طلبات إلى المدير العام:  ــبعين باعتماد ثالثة قرارات. وشـــ ــ ـــحة العالمية الثانية والســ أن يقوم، الصـــ

للرعاية بالتشـــاور مع الدول األعضـــاء، قبل انعقاد جمعية الصـــحة العالمية الثالثة والســـبعين، بوضـــع إطار تشـــغيلي 
ريرًا كل ثالث سنوات إلى جمعية الصحة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ القرار المتعلق ؛ وأن يقدم تقالصحية األولية

عن التغطية الصحية الشاملة  اً تقرير أن يعّد ؛ و مي الرعاية الصحية األوليةن من مقدِّ يالمجتمعيالصحيين  عاملينبال
ــــتنيرة في  ــات مســ ــ ــير إجراء مناقشــ ـــ ـــتوى للجمعية العامةلتيسـ لألمم المتحدة المعني بالتغطية  االجتماع الرفيع المســ

  الصحية الشاملة.
  

الصادرة مسودة االستراتيجية العالمية : وهما الصحة والبيئة وتغّير المناخ فيما يخصعلمًا بتقريرين يط وأح  -٢١
بشكل مستدام الناس وعافيتهم لتحسين حياة  إحداثه ل الالزمر المناخ: التحوّ منظمة بشأن الصحة والبيئة وتغيّ عن ال

ــحية من خالل إيجاد ـــ ــ ــأن تغيّ و  ،بيئات صـــ ــ ـــ ــودة خطة العمل العالمية بشـــ ــ ـــ ـــحة في الدول الُجُزرية مســـ ـــ ر المناخ والصــــ
  .النامية الصغيرة

  
، أحاط المجلس علمًا بالتقرير األدوية واللقاحات والمنتجات الصــحيةوفي إطار بند جدول األعمال بشـــأن   -٢٢

ـــودة خارطة الطريق إلتاحة األدوية واللقاحات والمنتجات  بإتاحة األدوية واللقاحاتالمتعلق  ــ ـــ ــ ــ ــّمن مســـ ـــ ــ ـــ ــ ــ الذي يتضـ
ــحية األخرى،  ـــ ــ ـــتأخذ األمانة ٢٠٢٣-٢٠١٩الصـــ ـــ ــ ـــعاها المدخالت الواردة من المجلس  بعين االعتبار. وســ ــ ـــ في مســ

ـــلة تنقيح ـــ ــ ــــودة خارطة الطريق قبل  لمواصــ ــ ــ ــــبعين. كما أحاط تقديممســ ــ ــ ـــحة العالمية الثانية والســ ــ ـــ ها إلى جمعية الصــ
  بأدوية السرطان.المجلس علمًا بالتقرير المتعلق 

  
ــــات  وفي أعقاب  -٢٣ ــأنأربعة تقارير  تناولتمناقشــ ــ ـــتوى للجمعية العامة  بشــ متابعة االجتماعات الرفيعة المسـ

ــحة ــائل المتعلقة بالصـــ ـــبعين  ،لألمم المتحدة المعنية بالمســـ ــحة العالمية الثانية والســـ ــ ــى المجلس جمعية الصــ ـــ أوصـ
ــأن  ــ ـــ ــ ــادات الميكروبات باعتماد قرار بشـــ ـــ ــ ــأن مقاومة مضـ ــ ـــ ــ ـــارية ومقرر إجرائي بشـــ ـــ الوقاية من األمراض غير الســ

ـــيق العالمية . كما أحاط المجلس علمًا بالتقارير المتعلقة ومكافحتها ــ ــة بآلية التنســـ ــ بخطة العمل المقترحة الخاصــــ
مزيد من المشاورات، إجراء . وبعد إنهاء السلو، ٢٠٢٠األمراض غير السارية ومكافحتها لعام   ة منبشأن الوقاي

   ستقّدم مسودة منقحة إلطار المساءلة المتعدد القطاعات إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين.



  2/2A7     ٢٧/٢ج

4 

ـــنيف وأحاط المجلس علمًا بالتقرير المتعلق   -٢٤ ـــرة للتصـ إجراء . وبعد الدولي لألمراضبالمراجعة الحادية عشـ
في فترة ما بين الدورتين، سـتقدَّم نسـخة معدلة من مشـروع القرار إلى جمعية الصـحة العالمية مشـاورات غير رسـمية 

  الثانية والسبعين.
  

  المسائل التقنية األخرى
  

الجائحة لتبادل فيروسات ألنفلونزا امواجهة تأهب لطار الخاص بالباإلمتعلق ال بعد اإلحاطة علمًا بالتقرير  -٢٥
ــل إلى اللقاحات والفوائد األخرى ــ ــ ــ ، )٢٠١٨) (١١(٧١ج ص عفيما يتعلق بتنفيذ المقرر اإلجرائي  األنفلونزا والتوصـ

  بهذا الشأن. مقرر إجرائيقرر المجلس أن يوصي جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين بالنظر في اتخاذ 
  

ـــاد االجتماعينونظر المجلس في تقارير   -٢٦ ــــابع سالســـ ــاء آللية والســ ــأن المنتجات الطبية  الدول األعضــ بشــ
  .المتدنية النوعية والمغشوشة

  
ــحيةوفي إطار بند جدول األعمال بشــــأن   -٢٧ ــرية الصــ ، أحاط المجلس علمًا بتقريرين، فيما يخص الموارد البشــ

الدولي: الجولة الثالثة من  مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى
ــرية: و  ،التقارير الوطنية ــ ــ ـــحية البشــ ــ ـــأن الموارد الصـــ ــ ــ ــتراتيجية العالمية بشـ ـــ على أن  وقرر. ٢٠٣٠القوى العاملة االســـ

  باعتباره عام التمريض والِقبالة. ٢٠٢٠يوصي جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين بتعيين عام 
  

ــًا   -٢٨ ــودة خطــة وأحـــاط المجلس علمـ ــ ــ ــ ــحــة الالجئين ٢٠٢٣-٢٠١٩، يــةالعــالم العمــلبمســـ ــ ـــ ــ ، تعزيز صــ
كي وســُتجرى مشــاورات إضــافية قبل تقديم مســودة الخطة المنقحة  ، وحّث على تحســين مســودة الخطة.والمهاجرين

  ن.و الثانية والسبع العالمية نظر فيها جمعية الصحةت
  

جملة  في، قرر المجلس، رحمبتســريع وتيرة التخلص من ســرطان عنق الوبعد النظر في التقرير المتعلق   -٢٩
المدير العام أن يقوم، بالتشــاور مع الدول األعضــاء والجهات المعنية األخرى، بوضــع مســودة  منأمور، أن يطلب 

في دورته  التنفيذي اســـتراتيجية عالمية كي تنظر فيها جمعية الصـــحة العالمية الثانية والســـبعون، من خالل المجلس
  السادسة واألربعين بعد المائة.

  
، أوصى المجلس جمعية العمل العالمي بشأن سالمة المرضىفي أعقاب مناقشات تناولت تقريرًا يخص و   -٣٠

جملة أمور، أن يتولى صـــياغة في الصـــحة العالمية الثانية والســـبعين باعتماد مشـــروع قرار يطلب من المدير العام، 
ـــاء وجميع  ـــاور مع الدول األعضـــ ــى بالتشـــ ــ ــالمة المرضــ ــ ــأن ســ ــ ــــلة، خطة عمل عالمية بشــ الجهات المعنية ذات الصــ

من خالل المجلس  ٢٠٢١فيها القطاع الخاص، لتقديمها إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين في عام   بما
ـــحاح والنظافة في دورته الثامنة واألربعين بعد المائة. كما أحاط المجلس علمًا بالتقرير المتعلق  ـــ ــ بالمياه واإلصـــ

، وأوصى جمعية الصحة الثانية والسبعين باعتماد مشروع قرار يتضمن طلبًا إلى لصحيةالعامة في مرافق الرعاية ا
  .٢٠٢٣و ٢٠٢١المدير العام بأن يقدم تقريرًا عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار إلى جمعية الصحة في عامي 

  
  الشؤون اإلدارية والتنظيمية ومسائل تصريف الشؤون 

  
ـــة ت  -٣١ ـــ ــ ـــأن ناقش المجلس خمسـ ـــ ــ ــالح المنظمة، بما فيها برنامج عمل التحول، وتنفيذ قارير بشـ ـــ عمليات إصــ

ت لتحّل محّل الصـــياغة المتعلقة بنوع الجنس تحديدًا تعديالإدخال ر . وقرّ إصــالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية
كما  .فقطاللغة اإلنكليزية  فيســواًء بســواء المؤنث والمذكر إلشــارة إلى في نظامه الداخلي أو لتكمِّل تلك الصــياغة ل
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. وسـتدخل تلك التعديالت طريقةنفس البأوصـى جمعية الصـحة العالمية الثانية والسـبعين بأن تعّدل نظامها الداخلي 
  النظام الداخلي. بتعديلالمدير العام  بمجرد قيامإلى حيز التنفيذ 

  
ــتخدام أداة تحديد األولويات المعد  -٣٢ لة المقترحة على أســــاس تجريبي في التقرير وُأدِرجت التعليقات بشــــأن اســ

ـــودة جدول األعمال المؤقت للمجلس التنفيذي. المتعلق  ــ ـــ بتحديد أولويات االقتراحات المطلوب إدراجها في مســـ
ــــُ  ـــل األمانة العمل على إيجاد ســ ــكل أكثر فعالية. وطلب المجلس وتواصـــ بل لتحديد أولويات بنود جدول األعمال بشــــ

ـــع نموذج ــ ــ ــير تحليل بنود جدول األعمال المقترحة و من األمانة أن تضــــ ـــ ــ ــ ــاء مكتب المجلس  أن تتيحهًا لتيســ ــ ــ ـــ ألعضــ
  بغرض إعداد مسودة جدول األعمال المؤقت لدورة المجلس الخامسة واألربعين بعد المائة.

  
بشأن  المشاورة غير الرسمية ائلحص حول التنفيذيتقرير رئيس المجلس وفي أعقاب مناقشات تناولت   -٣٣

ــريف ــالح تصــ ـــؤون إصــ ـــاريع المُ  لتحديد، قرر المجلس تعديل مادتين من نظامه الداخلي الشـ هل الزمنية لتقديم مشـــ
ـــتخـدمـة في نظـامـه الـداخلي مع تلـك  ،أو مقررات إجرائيـة إلى المجلس قرارات و/ ــ ــ ـــ ـــ ــطلحـات المســ ـــ ــ ـــ ــ ــ ومواءمـة المصـ

ــاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. كما طلب المجلس  ــ ــ ـــ ــ ــتخدمة في إطار المشـــ ــــ ــ ــ ـــ ير العام أن يتولى المد منالمسـ
، بشأن عقد مع المنظمة إلى المجلس، في دورته الخامسة واألربعين بعد المائة قّدمتوصيات ت طرحصياغة تقرير و 

ــــمية. كما  ـــاء والجهات الفاعلة غير الدول معًا في عالقات رســـ ـــمي أو منتدى لجمع الدول األعضــــ اجتماع غير رســــ
ر أن يوصي بمقرر إجرائي إلى جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين يتضمن، في جملة أمور، عدة تعديالت قرّ 

ــمنت  ــ ـــ ــ ــ ـــحة العالمية وعددًا من الطلبات الموجهة إلى المدير العام. وتضــ ــ ــ ـــ مقترحة على النظام الداخلي لجمعية الصـــ
ـــودة مبادئ توجيهية  تقديمالطلبات األخيرة  ــ ــة واألربعين بعد المائة إلى المجلس في دور مســـ ــ ــتعين بها ته الخامســــ ــ ــ تســ

ـــاء ا ـــ ـــ ص لذلك، وتقديم تقرير إلى المجلس في  خطيةالبيانات ال إيداعفي لدول األعضــ ـــّ ــ ــ ـــ على موقع إلكتروني مخصـ
دورته الســادســة واألربعين بعد المائة، عقب إجراء مشــاورات غير رســمية مع الدول األعضــاء، بشــأن أســاليب عمل 

  .جمعية الصحة والمجلس
  

ــور المنظمة في البلدان واألقاليم والمناطقونظر المجلس في التقرير المتعلق   -٣٤ ــ ـــ ــ ــمن، الذي بحضــ ــ ــ ـــ ــ ــ  يتضــ
ــــ ــ ــ ـــ ــيقدَّم تقرير عام ٢٠١٩إعداد تقرير عام  وأحدث المعلومات عن ٢٠١٧لتقرير عام  اً ملخصـ ــ ــ ـــ ــ ، الذي ٢٠١٩. وسـ

  سبعين.، إلى جمعية الصحة العالمية الثانية وال٢٠١٨بيانات ُجِمعت من عام  حويي
  

ــايا الواردة في التقرير المتعلق   -٣٥ ــ ـــ ــ ، طلب المجلس بتقييم عملية انتخاب المدير العاموبالنظر إلى كثرة القضــ
  من األمانة أن تنظم مشاورات خالل فترة ما بين الدورتين من أجل إتاحة إجراء مناقشات أكثر استفاضًة.

  
، بما في ذلك إجراء مراجعة الجهات الفاعلة غير الدولالمشــاركة مع وبعد اإلحاطة علمًا بتقريرين بشــأن   -٣٦

لثلث الجهات الفاعلة غير الدول المرتبطة بعالقات رسمية مع المنظمة، اعتمد المجلس مقررًا إجرائيًا بشأن حصيلة 
   بما في ذلك الدخول في تلك العالقات مع عدة هيئات ووقفها.تلك المراجعة، 

  
ـــحة العالميةوبالتعددية اللغوية وأحاط المجلس علمًا بالتقريرين المتعلقين   -٣٧ ـــ ــ . وبالنظر إلى توافق أيام الصـــ

المية، ة إلى وضـــع اســـتراتيجية ومعايير شـــاملة الختيار مواضـــيع أيام الصـــحة العجاآلراء داخل المجلس بشـــأن الحا
وقّرر المجلس أن يوصي جمعية  ألعضاء لمناقشتها.ختيار، وستقّدم إلى الدول استضع األمانة استراتيجية لهذا اال

  لمي لمرض شاغاس.الصحة العالمية الثانية والسبعين بإقامة يوم عا
  

واحدة. كما قرر إنشـــاء جائزة نيلســـون مانديال لتعزيز الصـــحة منحة دراســية وجوائز ومنح المجلس خمس   -٣٨
ـــودة والموافقة على  ــ ـــ ــ طة تطّبق على منح الجائزة ألول مرة في مسـ ــّ ــ ـــ ــ ـــًال عن تدابير مبســ ــ ـــ ــ ـــي، فضـ ـــ ــ ــاســـ ـــ ــ ـــ نظامها األسـ

  اساكاوا للصحة.. وقرر أيضًا تعديل النظام األساسي لجائزة س٢٠١٩  عام
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  المسائل المالية
  

ــات  -٣٩ ــ ــأن  خالل مناقشـــ ــ ــتعراض العام لتمويل الميزانية البرمجية ُأجِرَيت بشـــ ، وتنفيذها ٢٠١٩-٢٠١٨االســـ
المكاتب الرئيســـية وأماكن العمل. وتم تســـليط الضـــوء  لى صـــعيدالمســـتمر في التمويل ع باينأثيرت شـــواغل حول الت

، على كانت األموال غير مخصـــصـــة أم مخصـــصـــةعلى الحاجة إلى تمويل متعدد الســـنوات يمكن التنبؤ به، ســـواء 
أعلى مســـتوى ممكن، تماشـــيًا مع نهج األمانة في حشـــد الموارد. وســـتقدم األمانة مســـتقبًال تحليًال أكثر إســـهابًا لتنفيذ 

  ية البرمجية والحالة المالية للمنظمة. الميزان
  

ــبع  -٤٠ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــحة العالمية الثانية والسـ ـــ ــ ــ ـــ ــى المجلس جمعية الصــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــتراكات ن بأن تعتمد يوأوصـ ــ ـــ ــ جدول تقدير االشــ
  .٢٠٢١-٢٠٢٠  للثنائية

  
  الموارد البشرية

  
ــب يأعاد المجلس تعيين الدكتورة بونام خيترابال ســــ  -٤١ ما ؛ كالمدير اإلقليمي لجنوب شـــرق آســـيانغ في منصــ

، معربًا عن امتنانه وتقديره للدكتور المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئاي في منصب سعّين الدكتور تاكيشي كا
سو، بمناسبة تقاعده من منصب المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ، على مساهمته البارزة في عمل -شين يانغ
  المنظمة.

  
ـــحة العالمية بيانونظر المجلس في الوثائق التالية:   -٤٢ ــ ـــ ــ ـــ تقرير أمين ؛ و ممثل جمعيات موظفي منظمة الصــ

ـــرية، بما فيها عن البرنامج العالمي للتدريب الداخلي؛ و المظالم ــ ـــ ــ ــ  بما في ذلك، أحدث المعلومات عن الموارد البشـــ
ــالة ـــ ــ ـــأفي نهاية العام  ةدار اإل رســ ــ ـــ ـــتغاللبشـ ـــ ــ ــي ن الوقاية من االسـ ــ ـــ ــــي وال الجنســ ــ غ عن مثل هذه يبلتواالنتهاك الجنســـ

  بتقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية.االدعاءات. وأحاط المجلس علمًا 
  

ـــّدق المجلس على   -٤٣ ــ ــ ـــ ـــ ــ العليــا الفئــات الفنيــة و  ةفيمــا يخص أجور موظفي الفئــتعديالت الئحة الموظفين وصـ
ة الثانية والســبعين والجدول الموحد لالقتطاعات اإللزامية من مرتبات الموظفين. كما أوصــى جمعية الصــحة العالمي

  ومرتب المدير العام. ،مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصّنفة في ُرَتبباعتماد قرار بشأن 
  

  مسائل للعلم
  

تقييم أحدث المعلومات عن ، و بحصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذيةأحيط علمًا بالتقرير المتعلق   -٤٤
بمجموعــات . كمـــا نظر المجلس في التقرير المتعلق ثالث لجــان خبراءبــاجتمــاعــات ، والتقرير الخـــاص المنظمــة

  ولجان الخبراء االستشاريين وعضويتها.
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