
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٣/متنوعات/ ١١٦م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٥ مايو/ أيار ٣١   المائةعد عشرة بالسادسةالدورة 

  EB116/DIV/3  
  
  
  
  

  المقررات اإلجرائية
  
  
  

  عضوية اللجنة الدائمة التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالمنظمات غير الحكومية  )١(١١٦ت م
  

، عضوين )نيبال(أتشاريا . ن. هالدكتور ، و)آذربيجان (إنسانوف. ب. أذي الدكتور عين المجلس التنفي    
 فـي المجلـس     افي اللجنة الدائمة التابعة له والمعنية بالمنظمات غير الحكومية وذلك طوال مـدة عـضويتهم              

، )الـسودان (، والدكتور أحمد بـالل عثمـان        )إكوادور(هويرتا مونتالفو   . الدكتور ف التنفيذي، باإلضافة إلى    
ومن المفهوم أنه إذا تعذر على أي عضو فـي          . وهم من أعضاء اللجنة أصالً    ،  )فييت نام (والسيدة لي ثي ثوها     

 من ٢ الحكومة المعنية وفقاً للمادة الذي تعينه اللجنة الحضور شارك في أعمال اللجنة خلفه أو العضو البديل له            
  . عوضاً عنهالنظام الداخلي

  
  )٢٠٠٥مايو /  أيار٢٧، الرابعةالجلسة (
  ٤/المحاضر الموجزة/ ١١٦ت م   

  
  
   التابعة للمجلس التنفيذياإلدارة والميزانية وامجنالبرعضوية لجنة   )٢(١١٦ت م
  

. والـسيد ج  ) العـراق (والدكتور علي محمـد     ) بوتان(عين المجلس التنفيذي الدكتور جيغمي سنغاي       
. والدكتور ف ) رواندا(نتاووكوليريايو  . د. والدكتور ج ) غالالبرت(بيريرا ميغيل   . واألستاذ ج ) جامايكا(جونور  
أعـضاء فـي     أو حتى انقضاء مدة عضويتهم في المجلـس أيهمـا تنقـضي أوالً،               نلمدة عامي ) تونغا(تانغي  
هالتون . باإلضافة إلى السيدة ج   لمدة سنة واحدة،    ) كندا(شوغارت  . والسيد إ البرنامج والميزانية واإلدارة     لجنة

) ليـسوتو (فوكو  .  والدكتور م  ،)فرنسا(هوسان  .  واألستاذ د  ،)البحرين(والدكتورة ندى عباس حفاظ     ) ياأسترال(
 ،)باكستان(محمد ناصر خان    ، وهم من أعضاء اللجنة أصالً والسيد        )تايلند(نراتاناكول  إواألستاذ سوشاي تشارو  

ومن المفهوم أنه   .  رئيس المجلس  ، نائب )لكسمبرغ(غ  نيكو -هانسن. والدكتور د بحكم منصبه،   رئيس المجلس   
إذا تعذر على أي عضو من أعضاء اللجنة الحضور فإن خلفه أو العضو البديل له في المجلس الـذي تعينـه                     

  . من النظام الداخلي، في أعمال اللجنة عوضاً عنه ٢الحكومة المعنية شارك، عمالً بالمادة 
  

  )٢٠٠٥مايو /  أيار٢٧، الرابعةالجلسة (
  ٤/المحاضر الموجزة/ ١١٦ت م     
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   والخمسينالتاسعةتعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية   )٣(١١٦ت م
  

محمد ناصر خـان    السيد  ، رئيسه   ٧ق٥٩ت م من القرار    ١عين المجلس التنفيذي، عمال بأحكام الفقرة         
. والـدكتور ك  ) نيبـال (أتـشاريا   .  ن .ه  الدكتور ونواب رئيسه الثالثة اُألول وهم    ، بحكم منصبه،    )باكستان(

 فإذا لـم    . والخمسين التاسعة لتمثيله في جمعية الصحة العالمية       ،)أستراليا(هالتون  . والسيدة ج ) ناميبيا(شانغوال  
ـ  كو -هانـسن . يحضر أي منهم الجمعية فإن باإلمكان أن يطلب من نائب الـرئيس اآلخـر، الـدكتور د                 غ ني

  .، تمثيل المجلس)المكسيك(يلون غونزاليث با. ، والمقرر السيد م)لكسمبرغ(
  

  )٢٠٠٥مايو /  أيار٢٧، الرابعةالجلسة (
  ٤/المحاضر الموجزة/ ١١٦ت م     

  
  
   عشرة بعد المائة ومدتهاالسابعةموعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي   )٤(١١٦ت م
  

 كـانون   ٢٣نعقاد يوم االثنين،     عشرة بعد المائة إلى اال     السابعةقرر المجلس التنفيذي أن تدعى دورته         
، الـسبت ، في المقر الرئيسي للمنظمة بجنيف، وأن تختتم أعمالها في موعد أقصاه يـوم               ٢٠٠٦يناير  / الثاني
  .٢٠٠٦يناير / كانون الثاني ٢٨
  

  )٢٠٠٥مايو /  أيار٢٧، الرابعةالجلسة (
  ٤/المحاضر الموجزة/ ١١٦ت م     

  
  
   ومدتها والخمسينالتاسعةالصحة العالمية موعد ومكان انعقاد جمعية   )٥(١١٦ت م
  

 والخمسون في قصر األمم بجنيف، وأن       التاسعةقرر المجلس التنفيذي أن تعقد جمعية الصحة العالمية           
مـايو  /  أيـار  ٢٧،  الـسبت  وأن تختتمها في موعد أقصاه يوم        ٢٠٠٦مايو  /  أيار ٢٢تبدأ أعمالها يوم االثنين،     

٢٠٠٦.  
  

  )٢٠٠٥مايو / ار أي٢٧، الرابعةالجلسة (
  ٤/المحاضر الموجزة/ ١١٦ت م     
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