
 2متنوعات/ /111م ت المجلس التنفيذي  
 2112 حزيران/ يونيو 11 بعد المائة الحادية والثالثونالدورة 

 EB131/DIV/2  
 
 
 

 وقائمة القرارات المقررات اإلجرائية
 
 

 المقررات اإلجرائية: أولا 
 

 
 سياسة التقييم (1)111م ت
 

ّ سسف ا ا مايسسمد ّةسسميم الفسسي   ظي ةياةسسم الفليسسير ال لاةسسع  لسس   1المجلسسا الفيذيسسبعد أنسسظ  ف يمسسّ ةسسي مةسسلت
 ةياةم الفليير.

 
 (8118مايل  / ياّ 82د الثاييمالجلةم )

 
 

اإلطار الخاص بالتأهب  لننفلبونزا الجائحبة لتببادر سيروسبات اننفلبونزا والتو بر  لب   (2)111م ت
 اللقاحات والفوائد انخرى

 
ّا ا   ّظ مةسسا مم التسس ّال المسسظيّ النسسار أتسسسف الفلةسير الفياةسسأي لمسسلا المجلسا الفيذيسسبعد أنسسظ  ف يمسسّ ةسي امفسس

ّي  8لالفصظعد أيف  يتطم الفس ب مسف اططساّ الصساا أالفس سب لويذلسليجا الجا  سمد  5-11-6لةلسا  لمسا فلف سيل الذلس
ّّ ما يلي:  م

ّا سسسس  المأ سسسس (1) ّي مسسسسف فيذيسسسسب اططسسسساّ الصسسساا أالفس سسسسب لويذلسسسسليجا الجا  سسسسمد ييأ سسسسي اةسسسسفصظار ةسسسي الم
ّا ا  للفس ب   ثّ مف اةفصظام ا للفصظع.  مةا مم الت

( 8116إلس   سار  8118 ل  لجل الف ظيظد ييأ ي  ل  مظى الةيلا  الصمسا الملألسم )مسف  سار  (8)
ّيأسسسسا  مسسسسف المةسسسسا ما  لفسسسسظاأيّ الفس سسسسب للجا  سسسسم  ٪01اةسسسفصظار  ّيأسسسسا   يتسسسسطم  ٪01لاال فذسسسسام أيةسسسسأم فل فل

ّليم لةا ظف ا ةي فصصيا ا ملا . ّي الم ّل  الفصظعد مع الفةلير أ 

ّ  ا يذلسسسليجا الجا  سسسمد  (0) ل سسسماف  ال ينسسسلع الفلةسسسير الفياةسسسأي فسسسظاأيّ الفصسسسظع الألجمسسسم  ثيسسساة طسسسلا
ّا ا  م مفسا   ّظ مةسا مم التس  ةسأما فلف سيل ا مسّل مسف  ييأ ي  ف يفم ف المظيّ النار مسف فنسظي  فلجيسع مسلا

ّ . لييأ ي  ف يألِّغ المظيّ النار الظل  ا   اة أسع فنظيأل  مف  با اللأي .   ج  الفصظع ل به الطلا

ّاجنم الفلةير الفياةأي مجظظا  ةي  ار  (1)  .8116ييأ ي م
 

 (8118مايل  / ياّ 82د الثاييمالجلةم )
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 اإلشعاع: معايير السالمة انساسية الدوليةالوقاية من اإلشعاع وأمان م ادر  (1)111ت م
 

ّيسّ الصساا أاللمايسم مسف اطتسناا ل مساف مصساظّ اطتسناا: منساييّ   المجلا الفيذيبعد أنظ  ف يمّ ةي الفل
ّّ  ف ي يط  لما  أاليةصم الميل م مف  1الةألمم ا ةاةيم الظلليمد  .مناييّ الةألمم ا ةاةيم الظلليمم

 
 (8118 ياّ/ مايل  82د الثاييم)الجلةم 

 
 
 عضوية لجنة الخبراء المستقلين الستشارية سي مجار المراقبة (4)111ت م
 

ّامأسسسمد  ّيم ةسسسي مجسسسا  الم ّاة المةسسسفلليف االةفتسسسا ّيسسسّ لجيسسسم الصأسسس ل سسسيف  8  سسساط المجلسسسا الفيذيسسسبع  لمسسسا  أفل
ّع ي سلأي )جامأيسا(   سليف ةسي اللجيسم  ّاّ الظ فّل تامتساظ  صفساّ )أا ةسفاف( لالةسيظي مسا ّأسع ةسيلا د لةلسا  لللس  لمسظي  

 .1ع185ر  
 

 (8118 ياّ/ مايل  82د الثالثم)الجلةم 
 
 
 عضوية لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة (5)111ت م
 

ّي: السسسظ فّل أسسسايي   سسسيف المجلسسسا الفيذيسسسبع  ّيسسسامر لالميجاييسسسم لاطظا ا   سسساة الفاليسسسم  ةسسسما  ر ةسسسي لجيسسسم الأ
ّي يسم(د لالسظ فّل  ّلف(د لالةيظ مي يس  ليمسلف )الم ةسي (د لالسظ فّل ييلسج ظلليسّ )اللاليسا  المف سظي ا م لل ليغ )ال امي

ّج )ألجي سسا(د لالةسسيظ ليسسلل ف ّ   سسايأي يليسسغ الع )ماليجيسسا( لمسسظي ةسسيفيف  ل   مسسظ جامتسسيظ م مسسظ )ملسسظيك(د لالسسظ فّل ظيسس
. ةسايظع )ملجامأيسع(د لإل   ف فيف ي مظي   ليف ر ةي المجلاد  ي ما  ةسأعد أاط ساةم إلس  السظ فّل ملجيي سل  .  

ّيا )فيمسسّل  ّا(د لالسسظ فّل يظلتسفي(د لالسسظ فّل  سسلا –لالةسيظي ماظالييسسا  يجسسار ظا  لةسفا ةسسلا ج ةسيلأّ تسسمايظ  )ةليةسس
ّيسف مي سلع )الصسسيف(د لالسظ فّل جسلع ةسساي   هللا  أسظ الل طسايي )مطسّ(د لالةسسيظ ا. ثاأس  ياتسّ )السسيمف(د لالسظ فّل 

ّ سسيا المجلسساد ّ سسيا المجلسساد   سسلا  أ  سسر ميصسسألد لالسسظ فّل أسلأ ّ ةسسامأا ظاي ل سسلد يا سسب  أ  سسر    سسلا   جسلفد 
  ّ ةسسي   مسسا  اللجيسسم التسسصا ميصسسأل. لمسسف المذ سسلر  يسسل إبا فنسسبّ ال  سسّل  لسس   ع مسسف    سساة اللجيسسم ةيتسسا

 مف اليمار الظاصلي. 8البع يصلذل  ل الن ل الأظي  ةي المجلا لالمنيف مف ِمَأ  ال  لمم المنييمد لةلا  للماظي 
 

 (8118 ياّ/ مايل  82د الثالثم)الجلةم 
 
 
 عضوية اللجنة الدائمة التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالمنظمات غير الحكومية (6)111ت م
 

(   سسليف ةسسي  سسيف المجلسسا الفيذيسسبع الةسسيظ ليسسلل فيليسسغ الع )ماليجيسسا(   لالةسسيظي  . ةايةسسي مسساةأل )إ سسلاظّل
إبا  يسل اللجيم الظا مم المنييم أالميمما   يسّ ال  لميسم طسلا  مسظي   سليف ما ةسي المجلسا الفيذيسبع. لمسف المذ سلر 

ّ  ةسي   مسا  اللجيسم التسصا السبع يصلسك فنبّ ال  ّل  ل  الةيظ ليلل فيليغ  ل الةسيظي  . ةايةسي مساةأل ة يتسا
 مف اليمار الظاصلي. 8   مي ما  ل الن ل الأظي  ةي المجلا لالمنيف مف ِمَأ  ال  لمم المنييمد لةلا  للماظي 

 
 (8118 ياّ/ مايل  82د الثالثم)الجلةم 
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 عضوية لجنة مؤسسة ليون برنارد (7)111ت م
 

ّظ مسأل  أاليمسار ا ةاةسي لم ةةسم  يف المجلسا الفيذيسبعد   ّيسا ّلافيسا(د ليسلف أ ّاج سل  لةسفاجي  )   ا ةسفاب 
ّظ  لا  ةي  ّيا ّ سيا المجلسا  طلا  لجيم م ةةم ليلف أ مظي   ليفل ةي المجلسا الفيذيسبعد لبلس  أاط ساةم إلس  

ّاج سسل  لةسسفاجي ليا أسسلد أ  سسر ميصسسأي ما. لمسسف المذ سسلر  يسسل إبا فنسسبّ  لسس   التسسصا السسبع إف ال  سسّل ةسس ا ةسسفاب 
ّ  لالمنسسسيف مسسسف ِمَأسسس  ل الن سسسل الأسسسظي  لسسسل ةسسسي المجلسسسا  يصلذسسسل د  مسسسأل  ةسسسي   مسسسا  اللجيسسسم ال  لمسسسم المنييسسسم ةيتسسسا
 مف اليمار الظاصلي للمجلا الفيذيبع لميممم الص م النالميم. 8 أالماظي

 
 (8118 ياّ/ مايل  82د الثالثم)الجلةم 

 
 
 العربية المتحدة لل حةاإلمارات عضوية لجنة مؤسسة  (8)111ت م
 

ّأيسسسم المف سسسظي للصسسس م مسسسأل  أاليمسسسار ا ةاةسسسي لم ةةسسسم  سسسيف المجلسسسا الفيذيسسسبعد   ّا  الن السسسظ فّل د اطمسسسا
ّأيسم المف سظي للصس م  لا  ةي لجيم م ةةسم  اأ  ياتّ )اليمف(ث ا. ّا  الن مسظي   سليفل ةسي المجلسا  طيلسم اطمسا

ّ يا المجلا السظ فّل ثاأس  . لمسف المذ سلر  يسل إبا فنسبّ  لس  أسلليا  دأ  ر ميصأل دالفيذيبعد لبل  أاط اةم إل  
ال  سسّل ةسسسإف التسسصا السسسبع يصلذسسل  ل الن سسسل الأسسظي  لسسل ةسسسي المجلسسا لالمنسسسيف مسسف ِمَأسسس  ال  لمسسم المنييسسسم  ياتسسّ

ّ  ةي   ما  اللجيمد  مأل  أالماظي   مف اليمار الظاصلي للمجلا الفيذيبع لميممم الص م النالميم. 8ةيتا
 

 (8118 ياّ/ مايل  82د الثالثملجلةم )ا
 
 
 تعيين ممثلي المجلس التنفيذي سي جمعية ال حة العالمية السادسة والستين (9)111ت م
 

ّي   ّاّ  1 يف المجلا الفيذيبعد طألا  للذل ّأساظلا( 0ع52ر  مسف اللس ّ يةسل السظ فّل جسلع ةساي  جسلف )أ د 
ّيسسف  ّ يةسسل الثألثسسم ا لا سس  ل سسر السسظ فّل  مي سسلع )الصسسيف( لالسسظ فّل   مسسظ جامتسسيظ م مسسظ )ملسسظيك( لالسسظ فّل ليسسلاب 

ّا( لفمثيسس  المجلسسا ةسسي جمنيسسم الصسس م النالميسسم الةاظةسسم لالةسسفيف. لمسسف المذ سسلر  يسسل ةسسي  ّتسسمايظ  )ةليةسس غ. ةيلأ
ّ يا ا صسسّ السسظ فّل أسسلأ ّ ةسسامأا   السسم  سسظر لجسسلظ  ع مسسف  سس الة ا   سساة ل  سسّل جمنيسسم الصسس م ةسسإف يا سسب السس

ّّ الظ فّل لليظ  ماّ )لأياف(د يم ف  ف يطلب مي ما فمثي  المجلا. ظاي ل ل  )الةي ا ( لالمل
 

 (8118 ياّ/ مايل  82د الثالثم)الجلةم 
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مكببان وموعببد ومببدة دورة المجلببس التنفيبببذي الثانيببة والثالثببين بعببد المائببة وجمعيبببة  (11)111ت م
السبببتثنائي للجنبببة البرنبببامج ال ببحة العالميبببة السادسبببة والسبببتينت وكببذل  الجتمببباع 

 والميزانية واإلدارة
 

ّا  اللاظمسسم للمجلسسا الفيذيسسبع لجمنيسسم الصسس مالمجلسسا الفيذيسسبعد   ّيسسّ الصسساا أالسسظل  أنسسظ  ف يمسسّ ةسسي الفل
ّّ ما يلي: 1دالنالميم  م

ّي المجلسسا ف ُفنلسسظ  (1) يّ  سسايلف الثسسايي/ ييسسا 81أنسسظ الما سسم يسسلر االثيسسيف الملاةسسع  لالثألثسسلفالثاييسسم  ظل
ّ يةسسي أجييسسكد ل ف ُفصفسسفر ةسسي مل سسظ  مصسساه يسسلر الثألثسساة الملاةسسع 8110  سسايلف  82د ةسسي ملسسّ الميممسسم ال

 ؛8110الثايي/ ييايّ 

ّي الفاأنسسم للمجلسسا الفيذيسسبع مسسف  (8) ّيسسامر لالميجاييسسم لاطظا إلسس   6 ف ُينلسسظ اجفمسساا اةسسفثيا ي للجيسسم الأ
 يةسسسيد ل ف ي سسسسلف االجفمسسسساا مذفل سسسا  ل سسسس  السسسسظل  ةسسسي ملسسسسّ الميممسسسسم الّ  8118 سسسايلف ا ل / ظيةسسسسمأّ  0

ّ ج جظل    مالسل  لس  مسا يلسي: جلايسب منييسم مسف  مليسم إصسألل ميممسم الصس م النالميسم؛  ا   اةد لي
ّا  الفسسي ُل سسن  لةلسسا  لللثيلسسم ا ّي  سسف جمنيسسم الصسس م النالميسسم الصامةسسم  65/5لاليمسسّ ةسسي الصيسسا الصسساظ

ّليفسسل؛ لالةسفيف أتسسسف التسذاةيم ةسسي فمليس  الميم م اييسم الفيأسس  أسل لم ّ سس  مسسم لاك ّا  المةسسا   الفسي ُط لاةسفن
ّمجيسسسم  ّيسسسامر النمسسس  النسسسار الثسسسايي  تسسسّ لالميجاييسسسم الأ ظي أ ةسسسي ميامتسسسا  اللجسسساف اطمليميسسسم أصصسسسلا مةسسسلت

ّ م؛  الملف

ّي الفاأنسسسم للمجلسسا الفيذيسسسبع اجفما  سسسا الةسساأع  تسسسّ مسسسف  (0) ّيسسامر لالميجاييسسسم لاطظا  ف فنلسسظ لجيسسسم الأ
ّع إلسس  أليسسم  8110 سسايلف الثسسايي/ ييسسايّ  12إلسس   10 ّ يةسسي أجييسسك مسسف  جسس  الفطسس ةسسي ملسسّ الميممسسم ال

ةسي ملسّ  8110 يساّ/ مسايل  10إلس   16جظل    ما  اللجيمد ل ف ُينلظ االجفماا الثسامف  تسّ للجيسم مسف 
ّ يةي أجييك؛  الميممم ال

 مسر أجييسسك ل ف فأسظ    مال سسا يسسلر  ف ُفنلسظ جمنيسسم الصس م النالميسسم الةاظةسم لالةسسفيف ةسي مصسسّ ا (1)
 يسسساّ/ مسسسايل  82د لُفصفسسسفر ةسسسي مل سسسظ  مصسسساه يسسسلر الثألثسسساة الملاةسسسع 8110 يسسساّ/ مسسسايل  81االثيسسسيف الملاةسسسع 

 ؛8110
 

ّّ المجلا الفيذيبع  ف يطلب مف المظيّ النار ما يلي:  لأاط اةم إل  بل  م

ّي المجلسسا الفيذيسسبع (5) الثاييسسم لالثألثسسيف أنسسظ الما سسم لجمنيسسم   ف يسسلةّد ةسسي إطسساّ الف  سسيّ لنلسسظ ظل
الصسس م النالميسسسم الةاظةسسسم لالةسسفيفد جلةسسسا  إ ألميسسسم للسسظل  ا   سسساة أتسسسسف جميسسع جلايسسسب فيذيسسسب  مليسسسم 
ّي  يار  لس  ا مس  مسف أظايسم االجفمساا االةسفثيا ي  اطصأللد أما ي مف إفا م اللثا ع با  الصلم مأ   ت

ّي ةسسس ّيسسسامر لالميجاييسسم لاطظا ّي المجلسسا الفيذيسسسبع الثاييسسسم 8118ي  سسسايلف ا ل / ظيةسسمأّ للجيسسم الأ د لمسسسف ظل
 ؛8110لالثألثيف أنظ الما م ةي  ايلف الثايي/ ييايّ 
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ّا   (6) ّفسسل الثاييسسم لالثألثسسيف أنسسظ الما سسم لثيلسسم ف سسظظ لفلسسيِّر صيسسا  ف يلسسظر إلسس  المجلسسا الفيذيسسبع ةسسي ظل
ّيك التسس لف الظاصليسسم د 65/5م سسظظي أصصسسلا النياصسسّ المأييسسم ةسسي اللثيلسسم ا لالةسسيما ةيمسسا يفنلسسع أفصسس

ّ يةسسي لالم افسسب اطمليميسسم ل  ّيسسم ةيمسسا يصسسا مةسسسلم ظّل للميممسسمد أمسسا ةسسي بلسس  الملاةمسسم أسسيف الملسسّ ال اللط
ّ اةيم. ّيك الت لف الص يم النالميمد ل ةاليب  م  ا ج جي ال  الميممم ةي فص

 
 (8118 ياّ/ مايل  82د الثالثم)الجلةم 

 
 

 لقراراتثانياا: ا
 

 الفصظيع  ل  فنظيأل  ال  م الملمذيف 1ق111م ت
 
ّي الفاأنم للمجلا الفيذيبع 2ق111م ت ّيامر لالميجاييم لاطظا  االصفصاصا  الميل م للجيم الأ
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