
  
  
  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  ١٣٤/٤٧ت
  ٢٠١٣ مبر

EB134/47  

 /شــــــباط ٢٨ 

مـن  ٥٢ مـادة
صــب المــدير 

يترابــال ســينغ 

 فـي حـين أن 
 ٢٠١٢ عـام 

ول/ أكتـــوبر. 
ميـين اآلخـرين 
لجنــوب شــرق 
صـبها كمـدير 

م ت 
 األول/ ديسم
 7

  آسيا
فــــــي رق آســــــيا

طبقًا ألحكـام الم
لمنص بــال ســينغ

  ،آسياشرق 

ونــام خيب ةكتور 

آذار/ مـارس،
لتنفيـذي. وفـي

تشـــرين األو ١ 
إلقليممـديرين ا

دير اإلقليمــي ل
سـينغ منص رابـال

كانون ٦ 

 شرق آ

لجنــــــوب شــــــرق 

ط، والستين سة
ام خيترابنــبو  ةر 

لجنوب ش يمي

الــدكذي تعيــين 

آ ١ آسـيا فـي 
نهم المجلس ال
بـــدأ عـــادة فـــي 
 مـدد واليـة الم
داء مهــام المــد

بونـام خيتراورة 

لجنوب  

ــــدير إقليمــــــي 

السادس دورتها 
اخلي، الــدكتور 

  ور،

ب المدير اإلقلي

مجلــس التنفيـــذ

 لجنـوب شـرق
يعين ير بعد أن

التـــي كانـــت تب
رق آسـيا وبـين
ســيتوقف عــن أد
سـتتولى الـدكتو

.  

  
إلقليمي 

  
  
كمــــ بانغشــــــانغ

في د رق آسيا،
الــدا هــان نظام

  ١الي:

من الدستور ٥٢

   الداخلي،

 سينغ لمنصب

قتــرح علــى المي

مـدير اإلقليمـي
شباط/ فبراير ١

ق المتوســـط، ا
ـي لجنـوب شـر
ر العــام بأنــه س
ًء علـى ذلـك س

٢٠١٤فبراير 

  

 مائة
 ل المؤقت

مدير اإل

 ســــــاملي بليانب

لجنوب شرمية 
مــن ٤٩والمــادة 

مدت القرار التا

،  

٢تبارها المادة 

من نظامها  ٤

ونام خيترابالب

يدير العــام أن 
  .٢٠١٤ير 

أ مدة والية الم
خرين تبدأ في 

إلقليمـــي لشـــرق
المـدير اإلقليمـي

بــإبالغ المــدير 
. وبنـا٢٠١٤ 

شباط/ ف ١من 

    

 ي
بعد الم الثون

جدول األعمال

عيين الم

ــــــين الــــــدكتور 

اللجنة اإلقليم 
ـحة العالميــة و

واعتم، ق آسيا

لجنة اإلقليمية،

 تضع في اعت

٤٩للمادة  طبقاً 

ب ةالدكتور  رشح

المــد مــنطلــب 
شباط/ فبراي ١ 

ة على أن تبدأ
خإلقليميين اآل
واليـــة المـــدير ا
ين مـدة واليـة 

 بليانبانغشــانغ 
 الثـاني/ ينـاير
سنوات ابتداًء م

                     
SEA/R.  

لس التنفيذ
ة والثالرابعال 

من ج ١-١٢

تع

تعيـــ ينتهــــــي 
٢٠١٤.  

رشحتوقد  
 منظمــة الصــح

لجنوب شرق ي

اللج   

إذ    

وط   

ترش  -١ 

تط  -٢
اعتبارًا من 

  
جرت العادة 

الية المديرين اإل
مـــدة وال مواءمـــة

ن المواءمة بـي
بكتور ســاملي 

كـانون  ٣١ي 
 لمدة خمس س

                     
RC66.R1قرار 

المجل  
الدورة 
٢البند    

  

١- 
 فبراير

  
٢- 

دســتور
اإلقليمي

  
 
  
 
  
 
  
 
  

٣- 
مدد وال
تمـــت م
ولضمان
قــام الــدك
آسيا في
إقليمي 

  
  
  
  
  

           
الق    ١



  EB134/47    ١٣٤/٤٧ت  م

2 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
طبقـًا ألحكـام المـادة  لجنـوب شـرق آسـياقـرار اللجنـة اإلقليميـة في  أن ينظرقد يرغب المجلس التنفيذي في   -٤
  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. ٤٨ من الدستور والمادة ٥٢
  
  النظر في مشروع القرار التالي:، إلى كذلكوالمجلس التنفيذي مدعو   -٥
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ؛نظمة الصحة العالميةممن دستور  ٥٢إذ يضع في اعتباره المادة 
  

ـــة الصـــادر عـــن ترشـــيح الوٕاذ يضـــع فـــي اعتبـــاره  فـــي دورتهـــا  لجنـــوب شـــرق آســـيااللجنـــة اإلقليمي
  ،والستين السادسة

  
شــــباط/  ١اعتبــــارًا مــــن  آســــيالجنــــوب شــــرق  ونــــام خيترابــــال ســــينغ مــــديرًا إقليميــــاً ب ةالــــدكتور  يعــــين  -١

  ؛٢٠١٤ فبراير
  
مـن  ابتـداءً خمـس سـنوات  ونام خيترابال سينغ لفترةب ةلدكتور لإصدار عقد  في المدير العاميفّوض   -٢
  حكام النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين.طبقًا أل، ٢٠١٤شباط/ فبراير  ١
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