
    
  ٢متنوعات/ /١٣٩م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠١٦ يونيو/ حزيران ١٠  الدورة التاسعة والثالثون بعد المائة
  EB139/DIV./2    

  
  
  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات  
  

  المقررات اإلجرائية  :أوالً 
  

  الخرف  )١(١٣٩م ت
  

  ١في تقرير األمانة عن الخرف، النظر بعد التنفيذي، المجلس
  

الحظ أن االستجابة لعبء الخرف علـى الصـعيد العـالمي يمكـن تعزيزهـا بصـورة كبيـرة مـن خـالل   )١(
التزام مشترك بين الدول األعضاء وجميع أصحاب المصلحة بتوفير السياسات والمـوارد الضـرورية إلتاحـة 

عاية لمرضى الخرف، واالرتقاء بالبحوث، وٕايجاد عالجات معدِّلة للمرض أو عالج يشفي منه، الوقاية والر 
  وٕاعطاء األولوية المناسبة للعمل على مكافحة الخرف في الخطط السياسية الوطنية والعالمية؛

 
قــــرر أن يطلــــب مــــن المــــدير العــــام أن يضــــع، بالمشــــاركة الكاملــــة مــــن جانــــب الــــدول األعضــــاء   )٢(

ون مع أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين، مسـودة خطـة عمـل عالميـة بشـأن االسـتجابة الصـحية وبالتعا
العموميــة للخــرف، كــي تنظــر فيهــا جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعون عــن طريــق دورة المجلــس التنفيــذي 

  األربعين بعد المائة.
  

)٢٠١٦أيار/ مايو  ٣٠(الجلسة األولى،   
  
  

  المعنية بالمنظمات غير الحكومية اللجنة الدائمة  )٢(١٣٩م ت
  

 العالميــة الصــحة جمعيــةلمــا يــرد فــي إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول الــذي اعتمدتــه  وفقــاً   
 ،لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة واإلدارة خــــالل مــــن، مــــن اآلن فصــــاعدًا، التنفيــــذي المجلــــس، ســــيقوم والســــتون التاســــعة

 اسـتعراض عـن فضـالً  رسـمية، عالقـات فـيشـأن الـدخول ب الـدولغيـر  الفاعلـة الجهـاتطلـب تقدمـه  أي استعراضب
  .التجديدطلبات 

  
)٢٠١٦أيار/ مايو  ٣١(الجلسة الثالثة،   

  
  
  

                                                           
 .١٣٩/٣م تالوثيقة    ١
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  عضوية لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  )٣(١٣٩م ت
  

: واإلدارة والميزانيـــــة البرنـــــامج لجنـــــة فـــــي أعضـــــاء أســـــماؤهم التاليـــــة األشـــــخاص التنفيـــــذيعـــــين المجلـــــس 
 )بوتــان( وانغتشــوك تانــدين ليونوبــو الــدكتورو )الدومينيكيــة الجمهوريــة( مــونيغرو رودريغــيس أنتونيــو نيلســن الــدكتور
 سـتيوارت الـدكتورو ) األردن( حياصـات علـي والـدكتور) الصـين( يانغ زانغ السيدةو ) السويد( ويغتسيل أوليفيا والسيدة

تنتهـــي مـــدة عضـــويتهم فـــي المجلـــس، أيهمـــا أســـبق، باإلضـــافة إلـــى  أن إلـــى أو عـــامين لمـــدة ،)نيوزيلنـــدا( جيّســـامين
ــــدكتور  (غامبيــــا)ســــيي والســــيد عمــــر  )الديمقراطيــــة الكونغــــو جمهوريــــة( كوبــــا موكينغيسشــــايي الــــدكتور تومــــاس وال
 األســــــتاذ بنــــــوات فالــــــت (فرنســــــا)و  الــــــدكتور فوزيــــــت براكــــــونغزاي (تايلنــــــد)و  (الواليــــــات المتحــــــدة األمريكيــــــة) فريــــــدن

، رايمونـد بوسـوتيل (مالطـة) الـدكتور ، وهـم أعضـاء فـي اللجنـة بالفعـل. وُعـينعلي سعد العبيدي (الكويـت) الدكتورو 
، نائــــب رئــــيس المجلــــس، عضــــوين بحكــــم تومــــاس فريــــدن (الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة)الــــدكتور رئــــيس المجلــــس و 
 بحكــم المعينــين العضــوين باســتثناء اللجنــة، أعضــاء مــن أي علــى الحضــور تعــّذر إذا أنــه المفهــوم منصــبيهما. ومــن

 جانـب مـن والمسـمى المجلـس فـي البديل له العضو أو يخلفه الذي الشخص اللجنة أعمال في سيشارك منصبيهما،
  .التنفيذي للمجلس الداخلي النظام من ٢ للمادة وفقاً  المعنية، الحكومة

  
  )٢٠١٦أيار/ مايو  ٣١، الثالثة (الجلسة

  
  

  مؤسسة ليون برنارد لجنة عضوية  )٤(١٣٩م ت
  

 إيغوريفنـــــا فيرونيكـــــا الســـــيدة عمـــــًال بالنظـــــام األساســـــي لمؤسســـــة ليـــــون برنـــــارد، ،التنفيـــــذي المجلـــــس عـــــّين
 ،التنفيــذي المجلــس فــيا عضــويته مــدة طــوال مؤسســة ليــون برنــارد عضــوًا فــي لجنــة )الروســي االتحــاد( سكفورتســوفا

سكفورتسـوفا السـيدة علـى  تعـّذروذلك باإلضافة إلى رئـيس المجلـس ونائبـه، بحكـم منصـبيهما. ومـن المفهـوم أنـه إذا 
الحكومـــة المعنيـــة  والُمســـّمى مـــن جانـــبفـــي المجلـــس  اأو العضـــو البـــديل لهـــ ايخلفهـــ الحضـــور فـــإن الشـــخص الـــذي

  .س التنفيذيلمن النظام الداخلي للمج ٢سيشارك في أعمال اللجنة، عمًال بالمادة 
  

  )٢٠١٦أيار/ مايو  ٣١، الثالثة(الجلسة 
  
  

  مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحةعضوية لجنة   )٥(١٣٩م ت
  

الـدكتورة فائقـة  عمًال بالنظام األساسي لمؤسسة اإلمارات العربية المتحـدة للصـحة، التنفيذي، المجلس عّين  
طـــوال مـــدة عضـــويتها فـــي  اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة للصـــحةمؤسســـة  عضـــوًا فـــي لجنـــة (البحـــرين)ســـعيد الصـــالح 

علــى  تعــّذرمنصــبيهما. ومـن المفهــوم أنــه إذا  وذلــك باإلضــافة إلــى رئـيس المجلــس ونائبــه، بحكــم المجلـس التنفيــذي،
 والُمســـّمى مـــن جانـــبالحضـــور فـــإن الشـــخص الـــذي يخلفهـــا أو العضـــو البـــديل لهـــا فـــي المجلـــس الـــدكتورة الصـــالح 

  .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٢الحكومة المعنية سيشارك في أعمال اللجنة، عمًال بالمادة 
  

)٢٠١٦أيار/ مايو  ٣١(الجلسة الثالثة،   
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  للصحة ساساكاواعضوية هيئة اختيار الفائزين بجائزة   )٦(١٣٩م ت
  

نغـــوين كـــيم تيـــان الـــدكتور  للصـــحة،جـــائزة ساســـاكاوا ي لعمـــًال بالنظـــام األساســـ المجلـــس التنفيـــذي، عـــّين  
 طـوال مـدة عضـويته فـي المجلـس التنفيـذي،هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة ساسـاكاوا للصـحة، عضوًا فـي نام)  (فييت

كــيم تيــان  علــى الــدكتور تعــّذروذلــك باإلضــافة إلــى رئــيس المجلــس ونائبــه، بحكــم منصــبيهما. ومــن المفهــوم أنــه إذا 
الحكومة المعنية سيشارك  والُمسّمى من جانبالحضور فإن الشخص الذي يخلفه أو العضو البديل له في المجلس 

  .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٢في أعمال اللجنة، عمًال بالمادة 
  

)٢٠١٦أيار/ مايو  ٣١(الجلسة الثالثة،   
  
  

  ويت للبحوث في مجال تعزيز الصحةاختيار الفائزين بجائزة دولة الكعضوية هيئة   )٧(١٣٩م ت
  

 عمًال بالنظام األساسي لمؤسسة دولة الكويـت للبحـوث فـي مجـال تعزيـز الصـحة، المجلس التنفيذي، عّين  
طـوال ، الصـحةالفـائزين بجـائزة البحـوث فـي مجـال تعزيـز هيئة اختيار عضوًا في  الدكتور علي حياصات (األردن)

وذلك باإلضافة إلى رئيس المجلس ونائبه، بحكم منصبيهما. ومن المفهـوم أنـه  مدة عضويته في المجلس التنفيذي،
والُمســّمى علــى الـدكتور حياصــات الحضـور فــإن الشـخص الــذي يخلفـه أو العضــو البـديل لــه فـي المجلــس  تعـّذرإذا 

  .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٢عمًال بالمادة الحكومة المعنية سيشارك في أعمال اللجنة،  من جانب
  

)٢٠١٦أيار/ مايو  ٣١(الجلسة الثالثة،   
  
  

  السبعين العالمية الصحة جمعية في التنفيذي المجلس ممثلي تعيين  )٨(١٣٩م ت
  

، رايمونـد بوسـوتيل (مالطـة) الـدكتور، رئيسـه، ٧ق٥٩م تمـن القـرار  ١عين المجلس التنفيذي، طبقـًا للفقـرة 
ـــــــوابأول و  ـــــــة، رئيســـــــ ن ـــــــدن تومـــــــاس الـــــــدكتوره الثالث ـــــــة المتحـــــــدة الواليـــــــات( فري الـــــــدكتور رام جانـــــــام و  ،)األمريكي

 ومـن. السـبعين العالميـة الصـحة جمعيـة فـي التنفيذي المجلس ليمثلوا ،)الصين( يانغ زانغ السيدة(نيبال)، و  تشودري
السـيدة  اآلخـر، الـرئيس نائـب فـإن الصـحة جمعية لحضور األعضاء هؤالء من أي وجود عدم حالة في أنه المفهوم

  .المجلس تمثيل منهما ُيطلب أن يمكن ،)غامبيا( عمر سيي السيد والمقرر، ،فائقة سعيد الصالح (البحرين)
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٣٠ ،األولى الجلسة(
    

  دير العام لمنظمة الصحة العالمية: موعد انعقاد منتدى المرشحينعملية انتخاب الم  )٩(١٣٩م ت
  

 ١التنفيذي، بعد النظر في التقرير الخاص بعملية انتخاب المدير العـام لمنظمـة الصـحة العالميـة، المجلس  
سيحددها فيمـا لمدة  ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١قرر أن ُيعقد منتدى المرشحين ابتداًء من يوم الثالثاء الموافق 

  .بعد أعضاء مكتب المجلس حسب عدد المرشحين
  

)٢٠١٦أيار/ مايو  ٣١(الجلسة الثالثة،   

                                                           
 .١٣٩/١١م تالوثيقة    ١
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 واالجتمـــاع بعـــد المائـــة األربعـــين دورة المجلـــس التنفيـــذي انعقـــادوموعـــد ومـــدة  مكـــان  )١٠(١٣٩م ت
  التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج للجنة والعشرين الخامس

  
/ الثــــاني كــــانون ٢٣ الموافــــق االثنــــين يــــوم المائــــة بعــــد األربعــــون دورتــــه تعقــــد أن التنفيــــذي المجلــــس قــــرر

 أقصـــــاه موعـــــد فـــــي أعمالهـــــا تختـــــتم وأن بجنيـــــف، العالميـــــة الصـــــحة لمنظمـــــة الرئيســـــي المقـــــر فـــــي ،٢٠١٧ ينـــــاير
 واإلدارة والميزانيـــة البرنـــامج لجنـــة تعقـــد أن كـــذلك المجلـــس وقـــرر. ٢٠١٧شـــباط/ فبرايـــر  ١الموافـــق  األربعـــاء يـــوم

وحتــى يــوم الجمعــة الموافــق  ١٨الموافــق  األربعــاء يــوممــن  والعشــرين الخــامس التنفيــذي اجتماعهــا للمجلــس التابعــة
  .بجنيف العالمية الصحة لمنظمة الرئيسي في المقر ٢٠١٧ يناير/ الثاني كانون ٢٠
  

  )٢٠١٦ مايو/ أيار ٣١ الثالثة، الجلسة(
    

ـــدة  )١١(١٣٩م ت ـــان وموعـــد وم ـــاد مك ـــة انعق ـــة الصـــحة جمعي ـــاع الســـبعين العالمي  الســـادس واالجتم
  التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج للجنة والعشرين

  
 أعمالها تبدأ وأن بجنيف، األمم قصر في السبعون العالمية الصحة جمعية ُتعقد أن التنفيذي المجلس قرر

/ أيــــار ٣١ الموافــــق األربعــــاء يــــوم أقصــــاه موعــــد فــــي تختتمهــــا وأن ٢٠١٧ مــــايو/ أيــــار ٢٢ الموافــــق االثنــــين يــــوم
 اجتماعهـــا التنفيـــذي للمجلـــس التابعـــة واإلدارة والميزانيـــة البرنـــامج لجنـــة تعقـــد أنالمجلـــس  قـــرر كمـــا. ٢٠١٧ مـــايو

 لمنظمـــة الرئيســـي المقـــر فـــي ٢٠١٧ أيـــار/ مـــايو ١٩و ١٨ ينالمـــوافقوالجمعـــة  الخمـــيس ييـــوم والعشـــرين الســـادس
  العالمية بجنيف. الصحة

  
    )٢٠١٦ مايو/ أيار ٣١ الثالثة، الجلسة(

  
  القراراتقائمة  :ثانياً 

  
 وفقـــدان الصـــمم مـــن الوقايـــة أجـــل مـــن الصـــحة لجمعيـــة جديـــدين عمـــل وخطـــة قـــرار إعـــداد  ١ق١٣٩ت م

  السمع
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