
    المجلس التنفيذي          
      بعد المائة واألربعون السادسةالدورة 

  
  
  
  
  
  

  ،١سجالت/ /١٤٥/٢٠١٩ت  منصوص مقتبسة من الوثيقة 
  المجلس التنفيذي كي ينظر فيها 
  ١واألربعين بعد المائة في دورته السادسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
ــة   ١ ــة من الوثيقــ ــة النهـــائيـ ــخـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاح النســـ ــتُت ــ ــ ـــ ــ ــ ــه. وســـ ــداوالتـ ـــاعـــدة المجلس التنفيـــذي في مـ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــاح هـــذه الوثيقـــة بغرض مسـ   تُتـ
ـــــجالت/ /١٤٥/٢٠١٩ت  م ـــــب على  ١ســـ ــــــص لموقع الفي الوقت المناســـ ـــــؤون على العنوان اإللكتروني المخصــ ــريف الشـــ ــ ـــ تصـ

 ./http://apps.who.int/gb/or  التالي:
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  القرارات
  
  

  ١التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١ق١٤٥ت  م
  
 

  ،المجلس التنفيذيإن 
  

  ٢؛تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفينالمتعلق بفي التقرير  بعد النظر
  

  ٣والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي،اإلحاطة علمًا أيضًا بتقرير لجنة البرنامج وبعد 
 

 لموظفين، على التعديالت التي أدخلها المدير العامل النظام األســــــــاســــــــيمن  ٢-١٢وفقًا للمادة ، يصـــــادق
مــــا يلي: تــــاريخ دخول الئحــــة الموظفين حّيز النفــــاذ؛ التعــــاريف؛ المــــدفوعــــات  فيمــــا يخص على الئحــــة الموظفين

تموز/  ١اعتبــــارًا من  النفــــاذ حّيزهــــذه التعــــديالت دخــــل تــــعلى أن  ،والمقتطعــــات؛ اإلجــــازة الســـــــــــــــنويــــة؛ التقــــاعــــد
  ٤.  ٢٠١٩  يوليو

  
  

  )٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة الثانية، 
  
  

_______________ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة اعتماد القرار. ٢الملحق انظر    ١
 .١٤٥/١٣م تالوثيقة    ٢
 .١٤٥/٢م تالوثيقة    ٣
  .١انظر الملحق    ٤
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  اإلجرائية المقررات
  
  

  والسبعين العالمية الثالثة الصحة جمعية التنفيذي في المجلس ممثلي تعيين  )١(١٤٥م ت
  

 )، رئيســـــــــــــــــه، الـدكتور هيروكي نـاكـاتــاني١٩٧٧( ٧ق٥٩م تمن القرار  ١عين المجلس التنفيــذي، طبقــًا للفقرة 
، )اإلمارات العربية المتحدة( ، والدكتور حســين الرند)ســري النكا( راجيثا ســيناراتني، وأول نوابه الثالثة، الدكتور )اليابان(

 في أنه المفهوم العالمية الثالثة والســــــبعين. ومن الصــــــحة (فنلندا)، ليمثلوا المجلس في جمعية بيفي ســــــيالنوكي والدكتورة
ديدييه كوجو   الدكتور اآلخر، الرئيس نائب فإن الصــــــــــــحة جمعية لحضــــــــــــور األعضــــــــــــاء هؤالء من أي وجود عدم حالة

  .المجلس تمثيل منهما ُيطلب أن يمكن السيد بيتر شمايسنر (الواليات المتحدة األمريكية)، والمقرر، ،)بنن( أغوسادو
  

)٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة الثانية،   
  

  عضوية لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  )٢(١٤٥م ت
  

 مارتين  الســـيدعين المجلس التنفيذي األشـــخاص التالية أســـماؤهم أعضـــاء في لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة: 
 زاهد مالكي  الســــــــــيد، و )شــــــــــيلي( هيريرا باتريســــــــــيو والســــــــــيد ،)زامبيا( ماالما كيندي الدكتورو  ،)غابون( ندوتومو إســــــــــونو

غلينيس بيوتشـــــــــامب   الســـــــــيدة)، و األســـــــــتاذ إتامار غروتو (إســـــــــرائيل)، والدكتورة ســـــــــونيا بن شـــــــــيخ (تونس)، و (بنغالديش
، لمدة عامين أو إلى أن تنتهي مدة عضويتهم في المجلس، أيهما أسبق، باإلضافة إلى السيد نيلو دياتز فيلهو (أستراليا)

 محمد ســـــــــارة والدكتورة ،)ألمانيا( الســـــــــيد بيورن كوميللويك (إندونيســـــــــيا)، و (البرازيل)، واألســـــــــتاذة الدكتورة نايال فريد موي
، وهم أعضــــــــاء في اللجنة بالفعل. وُعين الدكتور هيروكي ناكاتاني والســــــــيدة زهانغ يانغ (الصــــــــين) ،)الســــــــودان( عثمان

ن بحكم منصـــــبيهما. ، نائب رئيس المجلس، عضـــــويراجيثا ســـــيناراتني (ســـــري النكا)(اليابان)، رئيس المجلس، والدكتور 
 منصـــــــــبيهما، بحكم المعينين العضـــــــــوين باســـــــــتثناء اللجنة، أعضـــــــــاء من أي على الحضـــــــــور تعذر إذا أنه المفهوم ومن

 المعنية، الحكومة جانب من والمسمى المجلس في البديل له العضو أو يخلفه الذي الشخص اللجنة أعمال في سيشارك
  .العالمية الصحة لمنظمة التنفيذي للمجلس الداخلي النظام من ٢ للمادة وفقاً 
  

 )٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة الثانية، 
  
  عضوية هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للصحة  )٣(١٤٥م ت
  

) فورةاغنســــن (الم بين مي الدكتور للصــــحة،جائزة ســــاســــاكاوا عمًال بالنظام األســــاســــي ل المجلس التنفيذي، عّين
وذلك باإلضـــافة  طوال مدة عضـــويته في المجلس التنفيذي،هيئة اختيار الفائزين بجائزة ســـاســـاكاوا للصـــحة، عضـــوًا في 

الحضــــــــــــــــور فإن الم بين مين  على الدكتور تعّذرإلى رئيس المجلس ونائبه، بحكم منصــــــــــــــــبيهما. ومن المفهوم أنه إذا 
، الهيئةالحكومة المعنية سيشارك في أعمال  بوالُمسّمى من جانالشخص الذي يخلفه أو العضو البديل له في المجلس 

  .العالمية الصحة لمنظمة من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٢عمًال بالمادة 
  

  )٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة الثانية، 
  
 

  المتحدة للصحة عضوية هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة اإلمارات العربية  )٤(١٤٥م ت
  

ســونيا بن  الدكتورة عمًال بالنظام األســاســي لمؤســســة اإلمارات العربية المتحدة للصــحة، التنفيذي، المجلس عّين  
طوال مدة عضويتها في  اإلمارات العربية المتحدة للصحةمؤسسة اختيار الفائزين بجائزة  ةهيئ عضوًا في )تونس( شيخ
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نصــــــــــــــــبيهما. ومن المفهوم أنه إذا تعّذر على م وذلك باإلضــــــــــــــــافة إلى رئيس المجلس ونائبه، بحكم المجلس التنفيذي،
بن شـــيخ الحضـــور فإن الشـــخص الذي يخلفها أو العضـــو البديل لها في المجلس والُمســـّمى من جانب الحكومة   الدكتورة

  .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لجمعية الصحة العالمية ٢المعنية سيشارك في أعمال الهيئة، عمًال بالمادة 
  
  

)٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٩لثانية، (الجلسة ا  
  
  التذكارية ووك –عضوية هيئة اختيار الفائزين بجائزة الدكتور لي جونغ   )٥(١٤٥م ت
  

ووك التذكارية للصــــــــــحة  -الدكتور لي جونغ عمًال بأحكام النظام األســــــــــاســــــــــي لجائزة عّين المجلس التنفيذي،   
 ووك التذكارية -الدكتور لي جونغ عضــــوًا في هيئة اختيار الفائزين بجائزة  (تونغا) بيوكاال ماو ســــايا الدكتور، العمومية

طوال مدة عضويته في المجلس التنفيذي، وذلك إضافة إلى رئيس المجلس، المعّين بحكم منصبه. ومن المفهوم أنه إذا 
ينه الحكومة المعنية الحضــــــــــــــــور فإن خلفه أو العضــــــــــــــــو البديل له في المجلس الذي تع ماو بيوكاالتعّذر على الدكتور 

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لمنظمة  ٢ســـــــــيشـــــــــارك في أعمال هيئة اختيار الفائزين، وذلك عمًال بأحكام المادة 
  الصحة العالمية.

  
  

  )٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة الثانية، 
  
 بعد المائةدورة المجلس التنفيذي الســــــــــادســــــــــة واألربعين  وموعد ومدة انعقاد مكان  )٦(١٤٥م ت

  التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج للجنة واالجتماع الحادي والثالثين
  

شــــــــــــــــبــاط/  ٣الموافق  االثنين يوم المــائــة بعــد دورتــه الســـــــــــــــــادســـــــــــــــــة واألربعون ُتعقــد أن التنفيــذي المجلس قرر
يوم  أقصـــــــــاه موعد في أعمالها تختتم وأن الكائن بجنيف، العالمية الصـــــــــحة لمنظمة الرئيســـــــــي المقر في ،٢٠٢٠  فبراير
 للمجلس  التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تعقد أن كذلك المجلس وقرر. ٢٠٢٠شــــباط/ فبراير  ٨الموافق  الســــبت

كـــانون الثـــاني/ ينـــاير وحتى يوم الجمعـــة الموافق  ٢٩من يوم األربعـــاء الموافق  التنفيـــذي اجتمـــاعهـــا الحـــادي والثالثين
  .العالمية الكائن بجنيف الصحة لمنظمة الرئيسي في المقر ٢٠٢٠ يناير /الثاني نونكا  ٣١
  
  

  )٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٩(الجلسة الثانية، 
  
واالجتماع الثاني  العالمية الثالثة والســـــــبعين الصـــــــحة جمعية انعقاد مكان وموعد ومدة  )٧(١٤٥م ت

  التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج للجنة والثالثين
  

األمم ومركز المؤتمرات  قصــــــــر في العالمية الثالثة والســــــــبعون الصــــــــحة جمعية ُتعقد أن التنفيذي المجلس قرر
 أقصـــــــــــاه موعد في تختتمها وأن ٢٠٢٠ مايو /أيار ١٧ الموافق بعد ظهيرة يوم األحد تفتتح أعمالها وأن بجنيف، الدولي

 التــابعــة واإلدارة والميزانيــة البرنــامج لجنــة تعقــد المجلس كــذلــك أن وقرر. ٢٠٢٠  مــايو /أيــار  ٢١ الموافق يوم الخميس
أيار/  ١٥أيار/ مايو إلى يوم الجمعة الموافق  ١٣اجتماعها الثاني والثالثين من يوم األربعاء الموافق  التنفيذي للمجلس

  العالمية الكائن بجنيف. الصحة لمنظمة الرئيسي المقر في ٢٠٢٠ مايو
  

 )٢٠١٩أيار/ مايو  ٢٩الثانية، (الجلسة 

––––––––––––––– 


