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  ٣/متنوعات /١٢٣م ت  التنفيذيالمجلس 
  ٢٠٠٨ يونيو/ حزيران ١٨   بعد المائة والعشرونالثالثةالدورة 

  EB123/DIV/3  
  
  
  
  

  المقررات اإلجرائية
  
  
  

عضوية اللجنة الدائمة التابعة للمجلـس التنفيـذي والمعنيـة بالمنظمـات غيـر         )١(١٢٣م ت
  الحكومية

  
سان تـومي   (دي كارفالو   . م. جالدكتور  ، و )عمان(الدكتور علي جعفر محمد     تنفيذي  عين المجلس ال  

في اللجنة الدائمة التابعة للمجلس التنفيـذي والمعنيـة          أعضاء) سلوفينيا (شفولشي. ، والدكتور ب  )وبرينسيبي
فاليخوس .  ك  السيدبالمنظمات غير الحكومية وذلك طوال مدة عضويتهم في المجلس التنفيذي، باإلضافة إلى             

ومن المفهوم أنه إذا تعذر على أي       .  في اللجنة أصال   وهما عضوان ) الصين(والدكتور رين مينغهوي    ،  )بيرو(
عضو في اللجنة الحضور شارك في أعمال اللجنة خلفه أو العضو البديل له في المجلس الذي تعينه الحكومـة                   

  . من النظام الداخلي٢ للمادة اً عنه وفقاًالمعنية عوض
  

  )٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٦، الثانيةالجلسة (
  
  

  عضوية لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  )٢(١٢٣م ت
  

السادة أعضاء المجلس التالية أسماؤهم أعضاء في لجنة البرنـامج والميزانيـة            عين المجلس التنفيذي    
، والـدكتور ريـن     )بـنغالديش (خـان   . م. ك. يد أ والس) جزر البهاما ( ريجيس   –داهل  . مالدكتور  واإلدارة  
سـاالنيبوني  . ، والدكتور ف  )هنغاريا(كوكيني  . ، والدكتور م  )الدانمرك(فيسكر  . ، والسيد ج  )الصين(مينغهوي  

الواليـات المتحـدة    (غارسـيا   .  والـدكتور ج   ،)اإلمارات العربية المتحدة  (، والدكتور علي بن شكر      )مالوي(
عامين أو حتى انقضاء مدة عضويتهم في المجلس أيهما تنقضي أوالً، باإلضافة إلـى              أعضاء لمدة    ،)األمريكية

، )نيوزيلنـدا (كـانليف   . ، والـسيد د   )مالي(توري  . إي. ، والدكتور ع  )إندونيسيا(سوباري   .ف .الدكتورة س 
ولـد  . م. وأ. والسيد م  ؛ رئيس المجلس  )سري النكا (دي سيلفا   . ، والسيد ن  )تونس(والدكتور هشام عبد السالم     

ومن المفهوم أنه إذا تعـذر علـى أي    .ن بحكم منصبيهماعضواوهما  نائب رئيس المجلس، ،)موريتانيا(خليل  
 الحضور فإن خلفه أو العضو البديل لـه          باستثناء العضوين المعينين بحكم منصبيهما     عضو من أعضاء اللجنة   

 من النظام   ٢ بالمادة   عمالً عنه، وذلك    اًة عوض في المجلس الذي تعينه الحكومة المعنية يشارك في أعمال اللجن         
  .الداخلي

  
  )٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٦، الثانيةالجلسة (
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  تهاهيئة اختيار الفائز بجائزولجنة مؤسسة جاك باريزو عضوية   )٣(١٢٣ت م
  

 كأن تتكون لجنة مؤسـسة جـا      عمالً باللوائح التنفيذية لمؤسسة جاك باريزو،        المجلس التنفيذي،    قرر  
كما قرر أن يستمر السير ليام      . ريزو من رئيس المجلس التنفيذي ومن نوابه، بوصفهم أعضاء بحكم مناصبهم          با

في التمتع بعضوية هيئة اختيار الفائز بجائزة       )  المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     المملكة(دونالدسون  
التنفيذي باإلضافة إلى رئيس المجلس التنفيـذي        باريزو طوال مدة واليته كنائب لرئيس المجلس         كمؤسسة جا 

  .بحكم منصبه
  

  )٢٠٠٨مايو /  أيار٢٦، الثانيةالجلسة (
  
  
   ووك التذكارية للصحة العمومية–النظام األساسي لجائزة الدكتور لي جونغ   )٤(١٢٣ت م
  

لنظام األساسـي   قرر المجلس التنفيذي، في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة، الموافقة على مسودة ا              
  ١. ووك التذكارية للصحة العمومية التي طرحت عليه–لجائزة الدكتور لي جونغ 

  
  )٢٠٠٨مايو /  أيار٢٦، الثانيةالجلسة (

  
  
  تعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية الثانية والستين  )٥(١٢٣ت م
  

سـري  (دي سيلفا   . س. ، رئيسه السيد ن   ٧ق٥٩ت م من القرار    ١عين المجلس التنفيذي، طبقاً للفقرة        
المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى    (، بحكم منصبه، ونواب رئيسه الثالثة وهم السير ليام دونالدسون         )النكا

لتمثيـل المجلـس فـي      ) موريتانيا (ولد خليل . م. أ. ، والسيد م  )بيرو(فاليخوس  . ، والسيد ك  )وأيرلندا الشمالية 
 ومن المفهوم أنه في حالة عدم وجود أي من هؤالء األعضاء لحضور             .الثانية والستين جمعية الصحة العالمية    

كـانليف  . والمقـرر الـدكتور د    ) تـونس (جمعية الصحة فإن نائب الرئيس اآلخر الدكتور هشام عبد السالم           
  .يمكن أن يطلب منهما تمثيل المجلس) نيوزيلندا(
  

  )٢٠٠٨مايو /  أيار٢٦الجلسة الثانية، (
  
  
   بعد المائة ومدتها والعشرينالرابعةموعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي   )٦(١٢٣ت م
  

 بعد المائة إلـى االنعقـاد يـوم االثنـين،            والعشرون الرابعةقرر المجلس التنفيذي أن تدعى دورته         
 أقصاه يـوم    ، في المقر الرئيسي للمنظمة بجنيف، وأن تختتم أعمالها في موعد          ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١٩

 كما قرر أن ينعقد االجتماع التاسع للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة           .٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٧،الثالثاء
  . بالمقر الرئيسي للمنظمة٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني١٦ إلى ١٤التابعة للمجلس التنفيذي في الفترة من 

  
  )٢٠٠٨مايو /  أيار٢٦، الثانيةالجلسة (

                                                           
  .١٢٣/٩ت مالوثيقة     ١
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   ومدتها والستينالثانيةموعد ومكان انعقاد جمعية الصحة العالمية   )٧(١٢٣ت م
  

 في قصر األمم بجنيف، وأن تبدأ        والستون الثانيةقرر المجلس التنفيذي أن تعقد جمعية الصحة العالمية           
 .٢٠٠٩ مايو/  أيار٢٧، األربعاء وأن تختتمها في موعد أقصاه يوم ٢٠٠٩مايو /  أيار١٨أعمالها يوم االثنين، 

 ١٥ و ١٤كما قرر أن ينعقد االجتماع العاشر للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي يومي               
  . بجنيف بالمقر الرئيسي للمنظمة٢٠٠٩مايو / أيار

  
  )٢٠٠٨مايو /  أيار٢٦، الثانيةالجلسة (

  
  

=     =     =  


