
  
  
  

 

 
 

  

 

 

 
 
 

  

  ٢متنوعات/ 
  ٢٠١٣ ونيو

EB133/DI  

جميـع األقـاليم 

فيــذي الرابعــة 
عنـــوان البنـــد  

 )٢٠١٣مايو 

قـــام  ١، الـــدول

المبــادئ وصــًا 

مـــداوالت عـــاة 
ية والمخــاطر 
 الفاعلـة غيـر 

٢٠١٤.  

 )٢٠١٣مايو 

 /١٣٣م ت 
حزيران/ يو ١

 IV/2

  ت

مـن جألعضـاء 

ة المجلــس التنف
هـــم القائـــل إن

  ام.مدير الع

أيار/ م ٢٩، ة

الفاعلـــة غيـــر 

لــدول، وخصو

فـــي إطـــار مراع
الشــفافيمســائل 

ة مـع الجهـات 
٤ ينايرلثاني/ 

أيار/ م ٣٠ة، 

 ١٠

 القرارات

ة مع الدول األ
  ونه؛

 المؤقــت لــدورة
علـــى الفه  بنـــاءً 

تي يعقدها الم

الثانيةالجلسة (

  ةلمي
مـــع الجهـــات ا

الفاعلــة غيــر ال

ف عمـــل المقتـــرح
م فيمــا يتعلــق ب

المشـاركةشـأن 
ئة في كانون ا

الجلسة الثالثة(

وقائمة  
   اإلجرائية

  مؤقت؛
ت غير رسمية
ك البند ومضمو
دول األعمــال 
رر اإلجرائـــي، 
غير الرسمية الت

)

ة الصحة العا
المشـــاركة مص ب

 مــع الجهــات ا
  ؛

العم إنجـــاز فـــي
ســيماالمائــة، و 

بش ثـر تفصـيالً 
الثين بعد المائ

)

و إلجرائية
المقررات : 

  

  عمال

ول أعماله الم
وراتمشان يعقد 

كلعنوان ذول 
ي مســودة جــد

هـــذا المقـــررلـــى 
 المشاورات غي

ن في منظمة
لتقريـــر الخـــاص

شــأن المشــاركة 
أنماط التفاعل

ف ضـــي قـــدماً م
الثــين بعــد المث

ضـع إطـار أكث
الرابعة والثال ه

  

 مائة

ررات اإل
:أوالً 

من جدول األع
   يلي:

من جدو ٣-٦ 
لمدير العام أن
ق في اآلراء حو

فــيغيــر معنــون 
اشـــية تشـــير إلــ

حصيلةسدان 

ريف الشؤون
الفـــي  لتنفيـــذي

هج المبــّين بشـ
أطبيعة و  اركة

يم ير العـــام أن
الثالثــة والث رتــه
مـن أجـل وضك 

جلس في دورته

    

 ي
بعد الم الثون

المقر

حذف بند م 
ما س التنفيذي

ن يحذف البند 
يطلب من الن 

صل إلى توافق
غُيــدرج بنــدًا ن 

وحاعـــد المائـــة 
النهائيين سيجس

إصالح تصر 
المجلـــس الـــر 

حــاط علمــًا بــالنه
المشاتلك جيه 

لـــب مـــن المـــدي
تنفيــذي فــي دور

وذلـكلمصـالح، 
المج ينظر فيه 

                     
/١٦. 

لس التنفيذ
والثال ةلثثاال 

١(١٣( 
المجلسقّرر  

أن  )١(
أن  )٢(

التوصبقصد 
أن  )٣(

والثالثـــين بع
ومضمونه ا

٢(١٣( 
بعـــد أن نظـــ

  ي:

أح  )١(
لتوجالشاملة 

طل  )٢(
المجلــس التن
وتضارب الم

لكي ي الدول

                     
/١٣٣م توثيقة 

المجل  
الدورة 

   
  
  
  

  
  

  
٣٣م ت

  
 

  

  
٣٣م ت

  

يلي بما

           
الو    ١
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  عضوية لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  )٣(١٣٣م ت
  

أوا مـــاري كـــول ســـيك  ةواإلدارة هـــم األســـتاذفـــي لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة أعضـــاء عـــّين المجلـــس التنفيـــذي 
 السـيد كـيم تشــانغ مـين (جمهوريـة كوريـا الديمقراطيــةو (األرجنتـين)،  السـيد تومـاس أوغسـتو بيبــو بريانـتو (السـنغال)، 

السيد عبداهللا و )، والدكتور محمد مصطفى حامد (مصر)، توانيايغراباوسكاس (لفيلياس جوناس الدكتور و )، الشعبية
المجلس، أيهما أو إلى أن تنتهي مدة عضويتهم في سنتين مدة ل ر شيغيرو أومي (اليابان)القحطاني (قطر) والدكتو 

السـيد رودريغـو رينـا (المكسـيك)، والـدكتور أحمـد و )، مـارتين بـايي لوكونـغ (الكـاميرونباإلضافة إلى الـدكتور  أسبق،
)، الــذين كــانوا بالفعــل (ماليزيــا ليــو تيونــغ اليالســيد )، و اديــرك كــويبرس (بلجيكــالــدكتور و (ملــديف)، محمــد جمشــيد 
، نائـــب رئـــيس بريشـــييس ماتسوســـووالســـيدة وُعيِّنـــت األســـتاذة جـــين هـــالتن، رئـــيس المجلـــس، اللجنـــة. فـــي أعضـــاء 

، باســتثناء إذا تعــذر الحضــور علــى أي مــن أعضــاء اللجنــة أنــهمــن المفهــوم و منصــبيهما. بحكــم عضــوين مجلــس، ال
يل فـــي سيشـــارك فـــي أعمـــال اللجنـــة الشـــخص الـــذي يخلفـــه أو العضـــو البـــدالعضـــوين المعينـــين بحكـــم منصـــبيهما، 

للمجلــس التنفيــذي لمنظمــة الصــحة  مــن النظــام الــداخلي ٢المجلــس والمعــين مــن ِقَبــل الحكومــة المعنيــة، وفقــًا للمــادة 
  .العالمية

 )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠الجلسة الثالثة، (
  
  والمعنية بالمنظمات غير الحكومية اللجنة الدائمة التابعة للمجلس التنفيذيعضوية   )٤(١٣٣م ت
  

الـدكتور الدكتور ريتشارد نشابي كاموي (ناميبيا) والدكتورة زيليبيث فـالفردي (بنمـا) و ي التنفيذعّين المجلس 
فـي المجلـس  مفي اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية طوال مـدة عضـويتهوليد عمار (لبنان) أعضاء 

أعضــاء اللجنــة سيشــارك فــي أعمــال اللجنــة الشــخص إذا تعــذر الحضــور علــى أي مــن  أنــهالتنفيــذي. ومــن المفهــوم 
مــن النظــام الــداخلي  ٢الــذي يخلفــه أو العضــو البــديل فــي المجلــس والمعــين مــن ِقَبــل الحكومــة المعنيــة، وفقــًا للمــادة 

  للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
  

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠الجلسة الثالثة، (
  
   ئزين بجائزة ساساكاوا للصحةهيئة اختيار الفا ةعضوي  )٥(١٣٣م ت

  
ـــدكتور جـــون مـــانساســـاكاوا للصـــحة ي، عمـــًال بالنظـــام األساســـي لجـــائزة المجلـــس التنفيـــذعـــين  بـــوك  -ال

عضـــوًا فـــي هيئـــة اختيـــار الفـــائزين بجـــائزة ساســـاكاوا للصـــحة، طيلـــة مـــدة عضـــويته فـــي المجلـــس (جمهوريـــة كوريـــا) 
، وهمـا عضـوان بحكـم منصـبيهما. ومـن المفهـوم أنـه إذا تعـذر ونائبـهالتنفيذي، وذلـك باإلضـافة إلـى رئـيس المجلـس 

الشـخص الـذي يخلفـه أو العضـو هيئة اختيار الفائزين سيشارك في أعمال الحضور بوك  -الدكتور جون مانعلى 
مـن النظـام الـداخلي للمجلـس التنفيـذي لمنظمـة  ٢البديل في المجلس والمعين من ِقَبل الحكومة المعنية، وفقًا للمادة 

  لصحة العالمية.ا
  

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠الجلسة الثالثة، (
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  مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحةهيئة اختيار الفائزين بجائزة عضوية   )٦(١٣٣ت  م
  

مؤسسـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة للصـحة الـدكتور ي، عمًال بالنظام األساسـي لجـائزة التنفيذلمجلس اعّين   
مؤسســة اإلمــارات العربيــة عضــوًا فــي هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة  (المملكــة العربيــة الســعودية) زيــاد أحمــد مــيمش
طيلـــة مـــدة عضـــويته فــي المجلـــس التنفيـــذي، وذلـــك باإلضـــافة إلــى رئـــيس المجلـــس ونائبـــه، وهمـــا  ،المتحــدة للصـــحة

 لحضور سيشـارك فـي أعمـالازياد أحمد ميمش الدكتور عضوان بحكم منصبيهما. ومن المفهوم أنه إذا تعذر على 
الشخص الذي يخلفـه أو العضـو البـديل فـي المجلـس والمعـين مـن ِقَبـل الحكومـة المعنيـة، وفقـًا هيئة اختيار الفائزين 

  .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية ٢للمادة 
  

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠الجلسة الثالثة، (
  
   ة والستينسابعالمجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية الممثلي تعيين   )٧(١٣٣ت  م
  

أول و ستاذة جين هالتن (أسـتراليا)، ، رئيسه األ٧ق٥٩من القرار م ت ١طبقًا للفقرة  ،المجلس التنفيذيعّين   
(جمهوريـــة إيـــران  ســـتاذ أوغتـــاي شـــيرالييف (أذربيجـــان)، واألســـتاذ محمـــد حســـين نيكنـــامنـــواب رئيســـه الثالثـــة وهـــم األ

عة ســـابفـــي جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الالتنفيـــذي ) لتمثيـــل المجلـــس ميانمـــار(اإلســـالمية)، والـــدكتور بـــي تيـــت خـــين 
والستين. ومن المفهوم أنه في حالة عدم وجود أي من هؤالء األعضـاء لحضـور جمعيـة الصـحة فـإن نائـب الـرئيس 

، يمكـن أن يطلـب منهمـا الدكتورة زيليبيـث فـالفردي (بنمـا)مقرر ) والجنوب أفريقيا( بريشييس ماتسوسوالسيدة اآلخر 
  .تمثيل المجلس

  
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠الجلسة الثالثة، (

  
  ةفي مجال المراقب االستشاريين المستقلةلجنة الخبراء ة عضوي  )٨(١٣٣ت  م
  

ة الخبــــراء لجنــــعضــــوية بشــــأن  ١٣٣/١١م تالــــوارد فــــي الوثيقــــة ي علمــــًا بــــالتقرير المجلــــس التنفيــــذأحــــاط   
والســيد بــوب ســاملز (كنــدا) والســيد ســتيف تنتــون (المملكــة مــوكيش أريــا (الهنــد) عــين الســيد ، و االستشــاريين المســتقلة

، وذلـك ١ق١٢٥م تمـدة أربـع سـنوات وفقـًا للقـرار فـي اللجنـة ليرلنـدا الشـمالية) أعضـاء أالمتحدة لبريطانيـا العظمـى و 
   لتنفيذي الرابعة والثالثين بعد المائة.اختتام دورة المجلس اموعد من  ابتداءً 

  
  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠ة، الرابعالجلسة (

  
موعـــد ومكـــان انعقـــاد ومـــدة دورة المجلـــس التنفيـــذي الرابعـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة   )٩(١٣٣ت  م

  عشر للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي واالجتماع التاسع
  

كـانون الثـاني/  ٢٠عقـد دورتـه الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة يـوم االثنـين الموافـق أن تُ  التنفيذيالمجلس قّرر   
كـــانون  ٢٥فـــي مقـــر المنظمـــة الرئيســـي بجنيـــف، وأن ُتختـــتم فــــي موعــــد أقصــــاه يـــوم الســـبت الموافـــق  ٢٠١٤ينـــاير 

إلدارة التابعة له اجتماعها التاسـع عشـر . كما قرر المجلس أن تعقد لجنة البرنامج والميزانية وا٢٠١٤الثاني/ يناير 
  .في مقر المنظمة الرئيسي ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ١٧و ١٦يومي الخميس والجمعة الموافقين 
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موعـــد ومكـــان انعقـــاد ومـــدة جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين واالجتمـــاع   )١٠(١٣٣ت  م
  للمجلس التنفيذي للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعةالعشرين 

  
جمعية الصحة العالميـة السـابعة والسـتين فـي قصـر األمـم بجنيـف وأن تبـدأ عقد قّرر المجلس التنفيذي أن تُ   

أيــار/  ٢٤ُتختــتم فــي موعــد أقصــاه يــوم الســبت الموافــق أن ، و ٢٠١٤أيــار/ مــايو  ١٩أعمالهــا يــوم االثنــين الموافــق 
. كمـــا قـــرر المجلـــس أن تعقـــد لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة لـــه اجتماعهـــا العشـــرين يـــومي ٢٠١٤مـــايو 

  .جنيفبفي مقر المنظمة الرئيسي  ٢٠١٤أيار/ مايو  ١٦و ١٥الخميس والجمعة الموافقين 
  

  )٢٠١٣أيار/ مايو  ٣٠الجلسة الرابعة، (
  
  

  ثانيًا: القرارات
  

  
   الجهود الشاملة والمنسقة المبذولة من أجل التدبير العالجي الضطرابات طيف التوحد  - ١
  
  اليوم العالمي لمرض الصدفية  - ٢
  
  تعديالت الئحة الموظفين لمصادقة علىا  - ٣
  
  

=    =    =  


