
  ٢متنوعات/ /١٣٧م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥ حزيران/ يونيو ٤  بعد المائة والثالثون السابعةالدورة 

  EB137/DIV./2    
  
  
  المقررات اإلجرائية   
  
  
  

  عضوية لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  )١(١٣٧م ت
  

الـدكتورة ة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة: عين المجلـس التنفيـذي األشـخاص التاليـة أسـماؤهم أعضـاء فـي لجنـ
أندريا كاربوني (األرجنتين)، والدكتور تومـاس فرايـدين (الواليـات المتحـدة األمريكيـة)، والـدكتور فوسـيت براكونغسـاي 

بـــوك  -لـــي ســـعد العبيـــدي (الكويـــت)، والـــدكتور جيـــون مـــان(تايلنـــد)، واألســـتاذ بينويـــت فاليـــه (فرنســـا)، والـــدكتور ع
(جمهورية كوريا)، لمدة عامين أو إلى أن تنتهي مدة عضـويتهم فـي المجلـس، أيهمـا أسـبق، باإلضـافة إلـى الـدكتور 

، والســـيد عمـــر ســـاي (غامبيـــا)، والســـيد خاجـــا راج )الديمقراطيـــة الكونغـــو جمهوريـــة( كوبـــا موكينغيسشـــايي الـــدكتور
 عبـداهللا ، والـدكتور)الشـمالية وأيرلنـدا العظمـي لبريطانيـا المتحـدة المملكة((نيبال)، والسيدة كاثرين تايسون  أدهيكاري

، والســـيدة زهـــانغ يـــانغ (الصـــين)، وهـــم أعضـــاء فـــي اللجنـــة بالفعـــل. )الســـعودية العربيـــة المملكـــة( عســـيري مفـــرح بـــن
، نائـب  )أنـدورا(لس، والسيد جوزيب م. كاسـالز ألـيسوُعينت السيدة بريشياس ماتسوزو (جنوب أفريقيا)، رئيس المج

 اللجنــة، أعضــاء مــن أي علــى الحضــور تعــذر إذا أنــه المفهــوم رئــيس المجلــس، عضــوين بحكــم منصــبيهما. ومــن
 البديل له العضو أو يخلفه الذي الشخص اللجنة أعمال في سيشارك منصبيهما، بحكم المعينين العضوين باستثناء

 لمنظمــة التنفيــذي للمجلــس الــداخلي النظــام مــن ٢ للمــادة وفقــاً  المعنيــة، الحكومــة جانــب مــن والمســمى المجلــس فــي
  .العالمية الصحة

  
  )٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٧(الجلسة الثانية، 

  
  

  الحكومية غير بالمنظمات والمعنية التنفيذي للمجلس التابعة الدائمة اللجنة عضوية  )٢(١٣٧م ت
  

الســيد ســيلفان ســيغراد (كنــدا)، والــدكتور أســعد حــافظ (باكســتان) والــدكتورة جانيــت  التنفيــذي المجلــس عــّين
 فــي عضــويتهم مــدة طــوال الحكوميــة غيــر بالمنظمــات المعنيــة الدائمــة لجنتــه فــي أعضــاء لوريتــو غــارين (الفلبــين)

 أعمــال فــي اللجنــة، سيشــارك أعضــاء مــن عضــو أي علــى الحضــور تعــّذر إذا أنــه المفهــوم ومــن. التنفيــذي المجلــس
 ٢ للمـادة وفقـاً  المعنيـة، الحكومـة والمسمى من جانـب المجلس في له البديل العضو أو اللجنة الشخص الذي يخلفه

  .العالمية الصحة لمنظمة التنفيذي للمجلس الداخلي النظام من
  

  )٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٧(الجلسة الثانية، 
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  والستين التاسعة العالمية الصحة جمعية في التنفيذي المجلس ممثلي تعيين  )٣(١٣٧م ت
  

 جنــوب( ماتســوزو بريشــياس ، رئيســه، الســيدة٧ق٥٩م تمــن القــرار  ١عــين المجلــس التنفيــذي، طبقــًا للفقــرة 
ـــا ـــدكتورة)أفريقي ـــه الثالثـــة، ال ـــدكتور)األرجنتـــين( كـــاربوني أنـــدريا ، ونواب ـــة( بـــوك -مـــان جيـــون ، وال ـــا جمهوري ، )كوري

 أنـه المفهـوم والسـتين. ومـن التاسـعة العالميـة الصـحة ليمثلـوا المجلـس فـي جمعيـة والدكتور أسـعد حـافظ (باكسـتان)،
 جوزيــب الســيد اآلخــر، الــرئيس نائــب فــإن الصــحة جمعيــة لحضــور األعضــاء هــؤالء مــن أي وجــود عــدم حالــة فــي
 طلـبيُ  أن يمكـن الشـعبية)، الديمقراطيـة كوريـا السـيد كـيم تشـانغ مـين (جمهوريـة والمقرر، ،)أندورا( أليس كاسالز .م

  .المجلس تمثيل منهما
  

  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٧ الثانية، الجلسة(
    

  المراقبة مجال في المستقلة االستشاريين الخبراء لجنة عضوية  )٤(١٣٧م ت
  

 الخبـراء لجنـة عضوية بشأن ٢ إضافة ١٣٧/٨م تالمجلس التنفيذي علمًا بالتقرير الوارد في الوثيقة أحاط 
المراقبــة، وعــين الســيدة جايــا ويلســون (جنــوب أفريقيــا ونيوزيلنــدا)، والســيد ليونــاردو  مجــال فــي المســتقلة االستشــاريين

، ١ق١٢٥ت  مقابلـة للتجديـد، طبقـًا للقـرار غوميز بيريرا (البرازيل)، عضـوين فـي اللجنـة لمـدة أربـع سـنوات غيـر  ب.
  .٢٠١٦وذلك بدءًا من أيار/ مايو 

  
)٢٠١٥ يوما/ أيار ٢٧ الثانية، الجلسة(  

    
 واالجتمـاع دورة المجلس التنفيذي الثامنة والثالثين بعد المائة انعقادوموعد ومدة  مكان  )٥(١٣٧م ت

  التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج للجنة والعشرين الثالث
  

/ الثـاني كـانون ٢٥ الموافـق االثنـين يـوم المائـة بعـد والثالثـون الثامنـة دورته تعقد أن التنفيذي المجلس قرر
 السـبت يـوم أقصـاه موعد في أعمالها تختتم وأن بجنيف، العالمية الصحة لمنظمة الرئيسي المقر في ،٢٠١٦ يناير

 التابعــة واإلدارة والميزانيــة البرنــامج لجنــة تعقــد أن كــذلك المجلــس وقــرر. ٢٠١٦ ينــاير/ الثــاني كــانون ٣٠الموافــق 
كـانون الثـاني/ ينـاير ويـوم الجمعـة الموافــق  ٢١الخمـيس الموافـق  يـوم الثالـث والعشـرينالتنفيـذي اجتماعهـا  للمجلـس

  .بجنيف العالمية الصحة لمنظمة الرئيسي في المقر ٢٠١٦ يناير/ الثاني كانون ٢٢
  

  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٨ الثالثة، الجلسة(
    

 لرابــعا واالجتمــاع والســتين التاســعة العالميــة الصــحة جمعيــة انعقــاد مكــان وموعــد ومــدة  )٦(١٣٧م ت
  التنفيذي للمجلس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج للجنة والعشرين

  
 تبـدأ وأن بجنيـف، األمم قصر في والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية ُتعقد أن التنفيذي المجلس قرر

 يـوم أقصـاه السـاعة السادسـة مـن مسـاء موعـد فـي تختتمهـا وأن ٢٠١٦ مـايو/ أيار ٢٣ الموافق االثنين يوم أعمالها
 التنفيـذي للمجلـس التابعة واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تعقد أن قرر كما. ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨ الموافق السبت

 فــي ٢٠١٦ أيــار/ مـايو ٢٠ الموافـق الجمعــة ويـوم أيــار/ مـايو ١٩الموافـق  الخمــيس يـوم والعشــرين الرابـع اجتماعهـا
  العالمية بجنيف. الصحة لمنظمة الرئيسي المقر

  
  )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٨ الثالثة، الجلسة(
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  االستراتيجي لحيز الميزانية التخصيص  )٧(١٣٧م ت
  

 ١الميزانيـة، لحيـز االسـتراتيجي بالتخصـيص المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير الفريق العامل المعنـي
  :التالي المقرر اإلجرائي ن باعتمادالعالمية التاسعة والستي الصحة جمعية يوصي

  ما يلي:قررت  والستونجمعية الصحة العالمية التاسعة 

بتقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالتخصــيص االســتراتيجي لحيــز الميزانيــة، وتعــرب عــن أن ترحــب  )١(
تقديرها ألعضاء الفريق العامل نظرًا للعمل الشامل الذي اضطلعوا به في استعراض العمل السابق، ونظرُا 

 إلعداد نموذج منقح على نحو موضوعي ومناسب التوقيت؛

الفريق العامل المعني بالتخصيص االسـتراتيجي لحيـز  أن تعتمد النموذج المقترح الذي أوصى به )٢(
 الميزانية؛

 أن تطلب من المدير العام أن يقوم بما يلي فيما يتعلق بالنموذج المعتمد: )٣(

تطبيق النموذج الموصى به على مدى ثـالث إلـى أربـع ثنائيـات، والتقليـل إلـى أدنـى حـد   )أ (
ى الُقطـري واإلقليمـي، وخصوصـًا فـي ممكن من أي أثر سـلبي بالنسـبة إلـى الميزانيـة علـى المسـتو 

البلـــدان األكثـــر احتياجـــًا، وذلـــك بالتشـــاور مـــع المـــديرين اإلقليميـــين، وبجعـــل التخصـــيص الحـــالي 
  للتعاون التقني على الصعيد الُقطري نقطة االنطالق؛

 بالميزانيــة الخاصــة التقــارير فــي إطــار الجديــد النمــوذج تنفيــذ عــنتقــديم تقريــر كــل ثنائيــة   )ب (
 إلى المجلس التنفيذي، من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له؛ ،البرمجية

إجــراء استعراضــات كــل ســت ســنوات علــى األقــل مــن أجــل تقيــيم مــدى مالءمــة النمــوذج   )ج (
 اإلقليمية؛لالحتياجات الُقطرية وأثره على حوافظ الميزانيات 

 
أن يعمــل مــع المــديرين اإلقليميــين علــى بــذل جهــود دؤوبــة مــن  كــذلك أن تطلــب مــن المــدير العــام )٤(

مـوارد إضـافية  جمـع فـي والفكـري االجتمـاعي ورأسـمال المنظمـةأجل استخدام الميزانيات الُقطريـة للمنظمـة 
 .بفعالية استدامتها وتحقيق األولوية ذات الوطنية لبرامجا تنفيذ أجلمن 

  
 )٢٠١٥ مايو/ أيار ٢٨ الثالثة، الجلسة(

  
  

=     =     =  

                                                           
 ، الملحق.١٣٧/٦م تالوثيقة    ١


