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  ٣/متنوعات /١٢١م ت  التنفيذيالمجلس 

  ٢٠٠٧ يونيو/ حزيران ٨   بعد المائةالحادية والعشرونالدورة 
  EB121/DIV/3  

  
  
  
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة القرارات
  
  

  المقررات اإلجرائية  :أوالً
  
  

نيـة بالمنظمـات غيـر    عضوية اللجنة الدائمة التابعة للمجلـس التنفيـذي والمع     )١(١٢١م ت
  الحكومية

  
) بيـرو (كالـديرون إييريكـو     . ج والـدكتور    ،)بوتان(جيغمي سنغاي   عين المجلس التنفيذي الدكتور     

 في اللجنة الدائمة التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالمنظمات غير الحكوميـة وذلـك طـوال مـدة                  عضوين
والدكتور ريـن مينغهـوي     ) ذربيجانآ(شيرالييف  . ك.  و السيد في المجلس التنفيذي، باإلضافة إلى       اعضويتهم

ومن المفهوم أنه إذا تعذر علـى  .  في اللجنة أصال  وهم أعضاء ) مدغشقر(جان لوي   . ر. والدكتور ر ) الصين(
أي عضو في اللجنة الحضور شارك في أعمال اللجنة خلفه أو العضو البديل له فـي المجلـس الـذي تعينـه       

  . من النظام الداخلي٢ للمادة اً وفق عنهاًالحكومة المعنية عوض
  

  )٢٠٠٧مايو  /أيار ٢٤، الثانيةالجلسة (
  
  

  عضوية لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي  )٢(١٢١م ت
  

السادة أعضاء المجلس التالية أسماؤهم أعضاء في لجنة البرنـامج والميزانيـة            عين المجلس التنفيذي    
) مالي(يوبا  . م. والدكتور ز ) اليابان(شينوزاكي  . هوالدكتور  ) إندونيسيا(فضلة سوباري   .  س الدكتورواإلدارة  
بيريـرا ميغيـل   . واألسـتاذ ج ) نيوزيلنـدا (هودجـسون  . ، والسيد ب)المكسيك(بايلون غونزاليس   . والسيد م 

ة عـضويتهم فـي     أعضاء لمدة عامين أو حتى انقـضاء مـد        ،)تونس(والدكتور الهادي عبد السالم     ) البرتغال(
) الـدانمرك (فيسكر  . ، والسيد ج  )أفغانستان(الحي  ص. س. المجلس أيهما تنقضي أوالً، باإلضافة إلى الدكتور أ       

الواليات (نوبي  أغوو. والدكتور ج ) سري النكا (دي سيلفا   . س. والسيد ن ) ليبيريا(غوينيغيل  . ت. والدكتور و 
. ج رئيس المجلس، عضوا بحكم منصبه؛ والـدكتور         )افورةسنغ(سيفان  سادا. والدكتور ب ) حدة األمريكية المت

ومن المفهوم أنه إذا تعـذر علـى أي          .، نائب رئيس المجلس، عضوا بحكم منصبه      )السلفادور (مازا بريزويال 
عضو من أعضاء اللجنة الحضور فإن خلفه أو العضو البديل له في المجلس الذي تعينـه الحكومـة المعنيـة                    

  . من النظام الداخلي٢ بالمادة عمالً عنه، وذلك اً عوضيشارك في أعمال اللجنة
  

  )٢٠٠٧مايو  /أيار ٢٤، الثانيةالجلسة (
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  عضوية لجنة مؤسسة ليون برنارد  )٣(١٢١م ت
  

عـضواً  ) تركيا(أيدين  . عين المجلس التنفيذي، طبقاً للنُظم األساسية لمؤسسة ليون برنارد، األستاذ س          
 مدة عضويته في المجلس التنفيذي، باإلضافة إلى رئيس المجلس ونوابـه            في لجنة مؤسسة ليون برنارد طوال     

أيدين الحضور فسيشارك في أعمـال      . ومن المفهوم أنه إذا تعذر على األستاذ س       . وهم أعضاء بحكم مناصبهم   
  . عنه من النظام الداخلي عوضا٢ًاللجنة خلفه أو العضو البديل له المعين من قبل الحكومة المعنية وفقاً للمادة 

  
  )٢٠٠٧مايو  /أيار ٢٤، الثانيةالجلسة (

  
  
  عضوية هيئة اختيار الفائز بجائزة مؤسسة جاك باريزو  )٤(١٢١ت م
  

المملكـة  (عمالً باللوائح التنفيذية لمؤسسة جاك باريزو، السير ليام دونالدسون          عين المجلس التنفيذي،      
هيئة اختيار الفائز بجائزة مؤسسة جاك باريزو طـوال         عضواً في   ) المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    

ومن المفهـوم  . فترة عضويته في المجلس التنفيذي، وذلك باإلضافة إلى رئيس المجلس ونوابه، بحكم مناصبهم     
أنه إذا تعذر على السير دونالدسون الحضور، فإن خلفه أو العضو البديل له في المجلس الذي تعينه الحكومـة                   

  . من النظام الداخلي، في أعمال هيئة اختيار الفائز عوضاً عنه٢ك، عمالً بالمادة المعنية فسيشار
  

  )٢٠٠٧مايو /  أيار٢٤، الثانيةالجلسة (
  
  عضوية هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للصحة  )٥(١٢١ت م
  

يونـغ سـي    عمالً بالنظام األساسي لجائزة ساساكاوا للصحة األستاذ سوهن م        عين المجلس التنفيذي،      
عضواً في هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للصحة، وذلك باإلضـافة إلـى رئـيس               ) جمهورية كوريا (

ومن المفهوم أنه إذا تعذر على األستاذ سوهن ميونغ         . المجلس وممثل للمؤسس، وهما عضوان بحكم منصبيهما      
 ٢لمادة  با  الحضور فإن خلفه أو العضو البديل له في المجلس الذي تعينه الحكومة المعنية فسيشارك، عمالً               سي

  . في أعمال الهيئة عوضاً عنهمن النظام الداخلي
  

  )٢٠٠٧مايو /  أيار٢٤، الثانيةالجلسة (
  
  
  ة للصحةعضوية هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحد  )٦(١٢١ت م
  

عمالً بالنظام األساسي لمؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للـصحة، الـدكتور           عين المجلس التنفيذي،      
عضواً في هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة،           ) تونس(الهادي عبد السالم    

 وهو ينتمي إلى دولة عضو في إقليم شـرق          وذلك باإلضافة إلى رئيس المجلس وأحد أعضاء المجلس التنفيذي        
ومن المفهوم أنه إذا تعذر على الدكتور عبـد الـسالم           . المتوسط وممثل للمؤسس، وهم أعضاء بحكم مناصبهم      

 من  ٢الحضور، فإن خلفه أو العضو البديل له في المجلس الذي تعينه الحكومة المعنية سيشارك، عمالً بالمادة                 
  .اللجنة عوضاً عنهالنظام الداخلي، في أعمال 

  
  )٢٠٠٧مايو /  أيار٢٤، الثانيةالجلسة (
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  عضوية هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة  )٧(١٢١ت م
  

 بن  عليعمالً بالنظام األساسي لمؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة، الدكتور          عين المجلس التنفيذي،      
ضواً في هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة           ع) اإلمارات العربية المتحدة  (شكر  

 وأحد أعضاء المجلس التنفيـذي      طوال فترة عضويته في المجلس التنفيذي، وذلك باإلضافة إلى رئيس المجلس          
 ومـن   .أعضاء بحكـم مناصـبهم     وممثل للمؤسس، وهم     وهو ينتمي إلى دولة عضو في إقليم شرق المتوسط        

 الحضور فإن خلفه أو العضو البديل له في المجلس الذي تعينه            علي بن شكر   الدكتورنه إذا تعذر على     المفهوم أ 
  . من النظام الداخلي، في أعمال الهيئة عوضاً عنه٢الحكومة المعنية فسيشارك، عمالً بالمادة 

  
  )٢٠٠٧مايو /  أيار٢٤، الثانيةالجلسة (

  
  الحادية والستيني جمعية الصحة العالمية تعيين ممثلي المجلس التنفيذي ف  )٨(١٢١ت م
  

ساداسـيفان  . الدكتور ب ، رئيسه   ٧ق٥٩ت م من القرار    ١عين المجلس التنفيذي، عمال بأحكام الفقرة         
. والدكتور ف ) ليبيريا(غوينيغيل  . ت. وونواب رئيسه الثالثة اُألول وهم الدكتور       ، بحكم منصبه،    )سنغافورة(

 ومـن   .الحادية والـستين   لتمثيله في جمعية الصحة العالمية       ،)جيبوتي(ميغيل  . أ. والسيد أ ) التفيا(جاكسونس  
إذا تعذر على أي عضو من بين أولئك األعضاء الحضور في جمعية الصحة فـإن باإلمكـان أن                  أنه  المفهوم  

) وتانب(والمقرر الدكتور جيغمي سنغاي     ) السلفادور(مازا بريزويال   . يطلب من نائب الرئيس اآلخر الدكتور ج      
  .تمثيل المجلس

  
  )٢٠٠٧مايو /  أيار٢٤، الثانيةالجلسة (

  
  
   بعد المائة ومدتهاالثانية والعشرينموعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي   )٩(١٢١ت م
  

 ٢١ بعد المائة إلى االنعقـاد يـوم االثنـين،           الثانية والعشرون قرر المجلس التنفيذي أن تدعى دورته         
، في المقر الرئيسي للمنظمة بجنيف، وأن تختتم أعمالها في موعـد أقـصاه يـوم                ٢٠٠٨ يناير/ كانون الثاني 

  .٢٠٠٨يناير / كانون الثاني ٢٦،السبت
  

  )٢٠٠٧مايو /  أيار٢٤، الثانيةالجلسة (
  
  
   ومدتهاالحادية والستينموعد ومكان انعقاد جمعية الصحة العالمية   )١٠(١٢١ت م
  

 في قصر األمم بجنيـف، وأن       الحادية والستون عية الصحة العالمية    قرر المجلس التنفيذي أن تعقد جم       
مـايو  /  أيـار  ٢٤،  الـسبت  وأن تختتمها في موعد أقصاه يوم        ٢٠٠٨مايو  /  أيار ١٩تبدأ أعمالها يوم االثنين،     

٢٠٠٨.  
  

  )٢٠٠٧مايو /  أيار٢٤، الثانيةالجلسة (
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  القرارات  :ثانياً
  
  أساليب عمل المجلس التنفيذي  ١ق١٢١م ت
  
  إنشاء لجنة فرعية: لجنة الخبراء المعنية باختيار األدوية األساسية واستخدامها  ٢ق١٢١م ت
  
 
  

=     =     =  


