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  ٣/متنوعات /١٢٥م ت  التنفيذيالمجلس 

  ٢٠٠٩ يونيو/ حزيران ١٢   بعد المائة والعشرونالخامسةالدورة 
  EB125/DIV/3  

  
  
  
  

  اتالقرارقائمة ب والمقررات اإلجرائية
  
  

  المقررات اإلجرائية: أوالً
  
  

  
  ة للمجلس التنفيذيعضوية لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابع  )١(١٢٥م ت
  

السادة أعضاء المجلس التالية أسماؤهم أعضاء في لجنة البرنـامج والميزانيـة            عين المجلس التنفيذي    
أومي . الدكتور س، )الهند(دايال .  السيد ن،)فرنسا(هوسان  . ، السيد د  )البرازيل(باس  . م. الدكتور ب واإلدارة  

، أعضاء  )عمان(الدكتور علي جعفر محمد     ،  )النيجر(دجيبو  . ر أ الدكتو،  )نيوزيلندا(ريال  . السيد ت ،  )اليابان(
 –داهـل   . الدكتور م باإلضافة إلى   لمدة عامين أو حتى انقضاء مدة عضويتهم في المجلس أيهما تنقضي أوالً،             

. الـدكتور ك  ،  )هنغاريـا (كوكيني  . ، الدكتور م  )بنغالديش(حق  . ر. م. ف. ، األستاذ أ  )جزر البهاما (ريجيس  
، رئـيس   )أوغندا(زارامبا  . ، الدكتور س  )اإلمارات العربية المتحدة  (الدكتور علي بن شكر     ،  )مالوي(و  كاموت

ن بحكـم   عـضوا وهمـا    نائب رئـيس المجلـس،       )جمهورية كوريا ( سي   –واألستاذ سوهن ميونغ    المجلس،  
معينـين بحكـم     باستثناء العـضوين ال     ومن المفهوم أنه إذا تعذر على أي عضو من أعضاء اللجنة           .منصبيهما
 الحضور فإن خلفه أو العضو البديل له في المجلس الذي تعينه الحكومة المعنية يشارك في أعمـال                  منصبيهما

  . للمجلس التنفيذي من النظام الداخلي٢ بالمادة عمالً عنه، وذلك اًاللجنة عوض
  

  )٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٣، الثانيةالجلسة (
  
  

ابعة للمجلـس التنفيـذي والمعنيـة بالمنظمـات غيـر      عضوية اللجنة الدائمة الت   )٢(١٢٥م ت
  الحكومية

  
 عـضوين ) ساموا(غيدلو  . أ. والسيدة ج ) بنغالديش( حق   . ر .م. ف. األستاذ أ عين المجلس التنفيذي    

 فـي   افي اللجنة الدائمة التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالمنظمات غير الحكومية وذلك طوال مدة عضويتهم             
. الدكتور ج ، و )بيرو(فايخوس  . ، والسيد ك  )عمان( الدكتور علي جعفر محمد      ي، باإلضافة إلى  المجلس التنفيذ 

ومن المفهوم أنه إذا تعذر علـى أي        .  في اللجنة أصال   ، وهم أعضاء  )سان تومي وبرينسيبي  (دي كارفالهو   . م
مجلس الذي تعينـه     اللجنة الحضور شارك في أعمال اللجنة خلفه أو العضو البديل له في ال             من أعضاء عضو  

  . للمجلس التنفيذي من النظام الداخلي٢ للمادة اً عنه وفقاًالحكومة المعنية عوض
  

  )٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٣، الثانيةالجلسة (
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  ليون برناردلجنة مؤسسة عضوية   )٣(١٢٥ت م
  

وريـة  جمه(أبـابي   . عين المجلس التنفيذي، وفقاً للنظام األساسي لمؤسسة ليون برنارد، الدكتور إي            
 في لجنة مؤسسة ليون برنارد طوال مدة واليته في المجلس التنفيذي باإلضافة إلـى رئـيس                 عضواً) مولدوفا

أبابي الحضور شارك في    . ومن المفهوم أنه إذا تعذر على الدكتور إي       . المجلس التنفيذي ونوابه بحكم مناصبهم    
 مـن   ٢ للمادة   وفقاًضاً عنه   أعمال اللجنة خلفه أو العضو البديل له في المجلس الذي تعينه الحكومة المعنية عو             

  .النظام الداخلي للمجلس التنفيذي
  

  )٢٠٠٩مايو /  أيار٢٣، الثانيةالجلسة (
  
  
   والستينالثالثةتعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية   )٤(١٢٥ت م
  

 ،)أوغنـدا (با  زارام. الدكتور س ، رئيسه   ٧ق٥٩ت م من القرار    ١عين المجلس التنفيذي، طبقاً للفقرة        
خيمينيـث  . ، والـدكتور إي   )إندونيـسيا (سوباري  . ف. الدكتورة س بحكم منصبه، ونواب رئيسه الثالثة وهم       

 الثالثة لتمثيل المجلس في جمعية الصحة العالمية        )جمهورية كوريا ( سي   –، واألستاذ سوهن ميونغ     )باراغواي(
ء األعضاء لحضور جمعية الـصحة فـإن نائـب           ومن المفهوم أنه في حالة عدم وجود أي من هؤال          .والستين

 يمكن أن يطلب    ،)صربيا(لييفتش  ميلوساف.  ت األستاذوالمقرر  ) عمان(علي جعفر محمد    الرئيس اآلخر الدكتور    
  .منهما تمثيل المجلس

  
  )٢٠٠٩مايو /  أيار٢٣الجلسة الثانية، (

  
  
   بعد المائة ومدتهاشرين والعالسادسةموعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي   )٥(١٢٥ت م
  

 بعـد المائـة إلـى االنعقـاد يـوم            والعـشرون  الـسادسة قرر المجلس التنفيذي أن تدعى دورتـه          
، في المقر الرئيسي للمنظمة بجنيف، وأن تختتم أعمالها فـي موعـد             ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٨ االثنين،
 للجنة البرنـامج    الحادي عشر ينعقد االجتماع    كما قرر أن     .٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ٢٣،السبتيوم   أقصاه

 بـالمقر الرئيـسي     ٢٠١٠ينـاير   /  كانون الثاني  ١٥و ١٤ يوميوالميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي      
  .للمنظمة

  
  )٢٠٠٩مايو /  أيار٢٣، الثانيةالجلسة (
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   ومدتها والستينالثالثةموعد ومكان انعقاد جمعية الصحة العالمية   )٦(١٢٥ت م
  

 في قصر األمم بجنيف، وأن تبدأ        والستون الثالثةقرر المجلس التنفيذي أن تعقد جمعية الصحة العالمية           
 .٢٠١٠مايو  /  أيار ٢٢،  السبت وأن تختتمها في موعد أقصاه يوم        ٢٠١٠مايو  /  أيار ١٧أعمالها يوم االثنين،    

يوم الجمعة  نامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي        للجنة البر  الثاني عشر كما قرر أن ينعقد االجتماع      
  . بجنيف بالمقر الرئيسي للمنظمة٢٠١٠مايو /  أيار١٤
  

  )٢٠٠٩مايو /  أيار٢٣، الثانيةالجلسة (
  
  
  
  القرار: ثانياً

  
  
  لجنة الخبراء المستقلين االستشارية في مجال المراقبة  ١ق١٢٥ت م
  
  
  

=     =     =  


