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  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات  
  
  

  أوًال: المقررات اإلجرائية
  
  

  الفريق العامل المعني بالتخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية  )١(١٣٥م ت
  

بأن تبقى عضوية الفريق العامل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة توصية المجلس التنفيذي، بعد النظر في   
  ١،كما هي من أجل تيسير مواصلة عملهالمعني بالتخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية 

  
أساس استثنائي، اإلبقاء على العضوية الحالية للفريق العامل المعني بالتخصيص االستراتيجي  قرر، على  )١(

  لحيز الميزانية، أي عضويته التي تضم تحديدًا بلجيكا وكاميرون ومصر وماليزيا وملديف والمكسيك؛
  
السادســـة فـــي دورتـــه التنفيـــذي المجلـــس طلـــب مـــن لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة أن تقـــدم تقريـــرًا إلـــى   )٢(

  .المعني بالتخصيص االستراتيجي لحيز الميزانية والثالثين بعد المائة عن حصيلة مداوالت الفريق العامل
  

  )٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٦، األولى(الجلسة 
    

  عضوية لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  )٢(١٣٥م ت
  

األشــخاص التــالي أســماؤهم أعضــاء فــي لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة: الســيد  عــين المجلــس التنفيــذي  
موكينغيسشـــايي كوبـــا (جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة)، والســـيد عمـــر ســـيي (غامبيـــا)، والـــدكتور زيليبيـــث فـــالفردي 

)، يرلنـدا الشـماليةأالسيدة سالي ديفيز (المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى و و ، (بنما)، والدكتور برافين ميشرا (نيبال)
ســنتين أو ، وذلــك لمــدة )والــدكتور رن مينغهــوى (الصــين، ودية)مش (المملكــة العربيــة الســعيوالــدكتور أحمــد زيــاد مــ

، إضــــافة إلــــى الســــيد تومــــاس أوغوســــتو بيبــــو بريانــــت أســــبقهمــــا المجلــــس، أيّ  حتــــى انقضــــاء مــــدة عضــــويتهم فــــي
غراباوسـكاس  ونـاسفيليـوس ي الـدكتورو )، عبيةالشـ الديمقراطيـة (األرجنتين)، والسيد كيم تشانغ مـين (جمهوريـة كوريـا

. اللجنـةفـي  أعضـاءً  الذين كـانوا فعـالً ومي (اليابان)، أيرو غ(مصر)، والدكتور شي يعدو الستاذ عادل واأل(ليتوانيا)، 
، والــدكتور جاربــاس باربوســا دا ســيلفا جونيــور (البرازيــل)، لمجلــسا ، رئــيسلــديف)مــريم شــاكيال (م ةالــدكتور وُعّينــت 
ي عضـو مـن أعضـاء أعلـى حضـور ال تعـّذرأنه إذا من المفهوم . و اهميبحكم منصبعضوين مجلس، الرئيس  نائب
فــإن خلفــه أو العضــو البــديل لــه فــي المجلــس الــذي تعينــه ، العضــوين المعّينــين بحكــم منصــبيهما، باســتثناء اللجنــة

التنفيــذي للمجلــس  مــن النظــام الــداخلي ٢الحكومــة المعنيــة سيشــارك فــي أعمــال اللجنــة، وذلــك عمــًال بأحكــام المــادة 
  .لمنظمة الصحة العالمية

  
  )٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٦ة، ني(الجلسة الثا

                                                           
  .١١، الفقرة ٦٧/٩الوثيقة جانظر     ١
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  عضوية اللجنة الدائمة التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالمنظمات غير الحكومية  )٣(١٣٥م ت
  

المعنيــة التابعــة للمجلــس و فــي اللجنــة الدائمــة  عضــواً  (ألبانيــا)غازمنــد بيتيــا الــدكتور التنفيــذي عــّين المجلــس   
علـى أي الحضور  تعّذرومن المفهوم أنه إذا  .التنفيذي يته في المجلسعضو مدة طوال بالمنظمات غير الحكومية 

سيشــارك فــي عضــو مــن أعضــاء اللجنــة فــإن خلفــه أو العضــو البــديل لــه فــي المجلــس الــذي تعينــه الحكومــة المعنيــة 
  لمنظمة الصحة العالمية.التنفيذي من النظام الداخلي للمجلس  ٢المادة أحكام ، وذلك عمًال بأعمال اللجنة

  
  )٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٦ة، ني(الجلسة الثا

    
هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة مؤسســة دولــة الكويــت للبحــوث فــي مجــال تعزيــز عضــوية   )٤(١٣٥م ت

   الصحة
  

للبحــوث فــي مجــال تعزيــز الصــحة، عــّين المجلــس النظــام األساســي لمؤسســة دولــة الكويــت أحكــام عمــًال ب  
عضـوًا فـي هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة المؤسسـة طـوال مـدة عضـويته فـي  مصـر)(عـدوي الستاذ عادل األالتنفيذي 

األسـتاذ على  تعّذره. ومن المفهوم أنه إذا بحكم منصبالمعّين ، المجلس التنفيذي، وذلك إضافة إلى رئيس المجلس
 ةهيئـعمـال فإن خلفه أو العضو البديل له في المجلس الذي تعينه الحكومـة المعنيـة سيشـارك فـي أ الحضور عدوي

لمنظمـــة الصـــحة التنفيـــذي للمجلـــس  مـــن النظـــام الـــداخلي ٢، وذلـــك عمـــًال بأحكـــام المـــادة اختيـــار الفـــائزين المـــذكورة
  .العالمية

  
  )٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٦ة، ني(الجلسة الثا

    
  ووك التذكارية -اختيار الفائزين بجائزة الدكتور لي جونغ هيئة عضوية   )٥(١٣٥م ت

  
، عـّين المجلـس للصحة العموميـة التذكارية ووك -الدكتور لي جونغ األساسي لجائزة أحكام النظام عمًال ب  

 ووك التذكارية -الدكتور لي جونغ ) عضوًا في هيئة اختيار الفائزين بجائزة أستراليا(ن و ة جين هالتالتنفيذي األستاذ
في المجلس التنفيذي، وذلك إضافة إلـى رئـيس المجلـس، المعـّين بحكـم منصـبه. ومـن المفهـوم  اطوال مدة عضويته

فــي المجلــس الــذي تعينــه الحكومــة  اأو العضــو البــديل لهــ افــإن خلفهــالحضــور  ة هــالتنعلــى األســتاذ رتعــذّ أنــه إذا 
 مـــن النظـــام الـــداخلي ٢، وذلـــك عمـــًال بأحكـــام المـــادة اختيـــار الفـــائزين المـــذكورة ةهيئـــالمعنيـــة سيشـــارك فـــي أعمـــال 

  لمنظمة الصحة العالمية.التنفيذي للمجلس 
  

  )٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٦ة، ني(الجلسة الثا
    

  تعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين  )٦(١٣٥م ت
  

)، ة مريم شاكيال (ملديفرئيسه الدكتور المجلس التنفيذي عّين  ،٧ق٥٩ت  ممن القرار  ١لفقرة طبقًا ألحكام ا  
دكتورة يانكــالبي ان) والــلبنــ(وليــد عمــار والــدكتور (بلجيكــا)  ديــرك كــويبرزدكتور ونــواب رئيســه الثالثــة األوائــل وهــم الــ

ة والســـتين. ومـــن نـــامثفـــي جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ال التنفيـــذي لتمثيـــل المجلـــسهوري (تشـــاد)، ابـــابونج ماتشـــوك مـــ
الـدكتور لحضور جمعية الصحة فـإن نائـب الـرئيس اآلخـر  أنه في حالة عدم وجود أي من هؤالء األعضاءالمفهوم 
، يمكــن أن يطلــب بــوك (جمهوريــة كوريــا) -الســيد جــون مــانوالمقــرر باربوســا دا ســيلفا جونيــور (البرازيــل)  جاربــاس

  منهما تمثيل المجلس.
  

  )٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٦ة، ني(الجلسة الثا
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ـــان   )٧(١٣٥م ت ـــدة موعـــد ومك ـــذي وم ـــس التنفي ـــاد دورة المجل ـــينانعق ـــة  السادســـة الثالث ـــد المائ بع
  يالتابعة للمجلس التنفيذ والعشرين للجنة البرنامج والميزانية واإلدارةاالجتماع الحادي و 

  
كانون الثـاني/  ٢٦الموافق  بعد المائة يوم االثنين الثالثونالسادسة و تعقد دورته قرر المجلس التنفيذي أن   

ثالثاء اليوم  بجنيف، وأن تختتم أعمالها في موعد أقصاه لمنظمة الصحة العالمية، في المقر الرئيسي ٢٠١٥يناير 
للجنــــة البرنــــامج حــــادي والعشــــرين أن يعقــــد االجتمــــاع الالمجلــــس كــــذلك قــــرر و  .٢٠١٥يــــر فبرا/ شــــباط ٣ الموافــــق

كــانون  ٢٣إلــى  ٢١فــي الفتــرة مــن  الجمعــةم يــوم األربعــاء إلــى يــو مــن والميزانيــة واإلدارة التابعــة للمجلــس التنفيــذي 
  المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية.ب ٢٠١٥الثاني/ يناير 

  
  )٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٦ة، نيالثا (الجلسة

  
  

واالجتمـاع الثـاني  الثامنـة والسـتين ومـدتهاانعقاد جمعيـة الصـحة العالميـة موعد ومكان   )٨(١٣٥م ت
  والعشرين للجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي

  
فـي قصـر األمـم بجنيـف، وأن تبـدأ  ة والسـتوننامثالتعقد جمعية الصحة العالمية قرر المجلس التنفيذي أن   

أيـار/  ٢٦ الموافـقثالثـاء الوأن تختتمهـا فـي موعـد أقصـاه يـوم  ٢٠١٥أيـار/ مـايو  ١٨الموافـق  ثنـينأعمالها يوم اال
التابعــة للجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة ثــاني والعشــرون أن يعقــد االجتمــاع الالمجلــس كــذلك قــرر و  .٢٠١٥مــايو 

بـالمقر الرئيسـي  ٢٠١٥ مـايو/ أيـار ١٥إلـى  ١٣للمجلس التنفيذي من يوم األربعاء إلى يوم الجمعـة فـي الفتـرة مـن 
  .في جنيف لمنظمة الصحة العالمية

  
  )٢٠١٤ مايو/ أيار ٢٦ة، ني(الجلسة الثا

  
  

  القراراتثانيًا: 
  
  الت الئحة الموظفينيالتصديق على تعد  -١
  
  

=     =     =  


