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  وقائمة القرارات المقررات اإلجرائية
  
 

  المقررات اإلجرائية: أوالً 
  
  

  الشؤون تصريف إصالح بشأن األعضاء الدول اورعملية تش  )١(١٣٨م ت
  

 تصـريف إصـالح بشأن األعضاء الدول اورتشالمتعلق بعملية تقرير الفي بعد أن نظر المجلس التنفيذي، 
مــن أجــل اســتكمال العمليــة الراســخة بموجــب  ٢،وفــي تقريــر لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة لــه ١،الشــؤون

  )، قّرر ما يلي:١٦(١٣٦م تالمقرر اإلجرائي 
  

، اجتماعـًا حكوميـًا ٢٠١٦يعقد فـي أقـرب وقـت ممكـن وفـي موعـد أقصـاه شـهر نيسـان/ أبريـل أن   )١(
ـــ ٣دوليـــاً  دمت خـــالل االجتمـــاع الثـــاني المفتـــوح للـــدول األعضـــاء بشـــأن مفتـــوح لمناقشـــة التوصـــيات التـــي ُق

، واسـتعراض تلـك التوصـيات )٢٠١٥األول/ ديسـمبر كـانون  ١١و ١٠(جنيـف،  إصالح تصريف الشؤون
  ؛١٣٨/٦م تمن الوثيقة  التذييل الثانيوتعديلها واالتفاق عليها على أساس ما يرد في 

  
يطلب من المدير العام أن يقدم نتائج االجتماع الحكومي الدولي المفتـوح إلـى جمعيـة الصـحة أن   )٢(

  .العالمية التاسعة والستين لكي تنظر فيها
  

  )٢٠١٦يناير كانون الثاني/  ٢٨ة، ثامنالجلسة ال(
  
  
  المدير العام لمنظمة الصحة العالميةعملية انتخاب   )٢(١٣٨م ت
  

عمليـــة انتخـــاب المـــدير العـــام لمنظمـــة الصـــحة فـــي تقريـــر األمانـــة عـــن  د أن نظـــرالمجلـــس التنفيـــذي، بعـــ
  قّرر ما يلي: ٤،العالمية

  
رار يلــزم المرشــحين قــيوصــي جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين بــأن تنظــر فــي اعتمــاد أن   )١(

المقترحين لشغل منصب المدير العام بأن يتحدثوا أمام جمعيـة الصـحة قبـل التصـويت علـى تعيـين المـدير 
  العام، وذلك على أساس الفهم التالي:

                                                           
 .١٣٨/٦م تالوثيقة    ١

 .١٣٨/٣م تالوثيقة    ٢

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.حسب أن يشرك أيضًا، و    ٣

 .١٣٨/٤٦م تالوثيقة    ٤
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  دقيقة كحد أقصى؛ ١٥ُيقصر وقت اإلدالء بالبيانات على  أن  (أ)  

  أن ُيبّت في ترتيب البيانات على أساس الحصة؛  (ب)  

  أو أجوبة عليها.أال ُتطرح عقب إلقاء البيانات أية أسئلة   (ج)  
  

 )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٩ ،عشرة ةيثانالجلسة ال(
  
  

  غير الدولالمشاركة مع الجهات الفاعلة إطار   )٣(١٣٨م ت
  

تقريـــر االجتمـــاع الحكـــومي الـــدولي المفتـــوح المعنـــي بمشـــروع إطـــار فـــي بعـــد أن نظـــر  المجلـــس التنفيـــذي،
  قرر ما يلي:  ٢،وفي تقرير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له ١،المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول

  
تمديد واليته الستئناف عمله لدورة ختاميـة تعقـد  طلب االجتماع الحكومي الدولي المفتوحيؤيد أن   )١(

، حتى ُيقدِّم االجتمـاع نصـًا يحظـى بتوافـق اآلراء لمشـروع ٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٧إلى  ٢٥في الفترة من 
إطــار المشــاركة، ومشــروع قــرار إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين مــن خــالل لجنــة البرنــامج 

  والميزانية واإلدارة؛
  
مــن األمانــة تقــديم تقريــر موضــوعي ومتــوازن عــن اآلثــار المترتبــة بالنســبة إلــى المنظمــة أن يطلــب   )٢(

  نتيجة تنفيذ اإلطار، وذلك قبل وقت كاٍف من انعقاد الدورة الختامية.
  

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ ،عشرة ةلث(الجلسة الثا
  
  

  الرسمية مع المنظمة ذات العالقاتالمنظمات غير الحكومية استعراض   )٤(١٣٨م ت
  

لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميـة عـن اسـتعراض المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير 
 ٣،بـالتقرير وبعـد اإلحاطـة علمـاً  ثلث المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية،

  أدناه،نة توّصل إلى المقّررات اإلجرائية المبيّ فقد 
  
 والــواردة منظمــة ٥٧ عــددها البــالغ الحكوميــة غيــر المنظمــات بتعــاون التقــدير مــع علمــاً  يحــيط إذ )١(

 قــّرر فإنــه المنظمــة، مــع العمــل فــي تفانيهــا اســتمرار علــى ويثنــي ١٣٨/٤٨م ت الوثيقــة ملحــق فــي أســماؤها
 المنظمة؛ مع الرسمية عالقاتها على اإلبقاء

  

                                                           
  .١٣٨/٧ملحق الوثيقة م ت   ١
  .١٣٨/٣م تالوثيقة    ٢
 .١٣٨/٤٨م تالوثيقة    ٣
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ر بعـد، عليهـا ُيتَّفـق لـم التعـاون خطـط وأن بالتقـارير علماً  يحيط وٕاذ )٢(  اسـتعراض إرجـاء المجلـس قـرَّ
 دورة حتى للصيادلة الكومنولث ورابطة المقاييس، لتوحيد الدولية والمنظمة خان، غاآ مؤسسة مع العالقات
 عن أو عليها المتفق التعاون خطط عن تقارير في لكي ُينظر حينئذٍ  المائة بعد األربعين التنفيذي المجلس
 ؛العالقات وضع

 وطب األمراض علم مجال في الُمحسَّن التعاون تشجيعى لإ منه وسعياً  رير،ابالتق علماً  يحيط وٕاذ )٣(
 اســـتعراض إرجـــاء المجلـــس قـــرر الحكوميـــة، غيـــر والمنظمـــات العالميـــة الصـــحة منظمـــة بـــين المختبـــرات
 وطــب الســريرية للكيميــاء الــدولي واالتحــاد الحيويــة، الطبيــة المختبــرات لعلــم الــدولي االتحــاد مــع العالقــات

 التنفيــــذي المجلــــس دورة إلــــى المختبــــرات وطــــب األمــــراض علــــم لجمعيــــات العالميــــة والرابطــــة المختبــــرات،
 عن أو عليها المتفق التعاون خطط عن تقارير ي ينبغي أن ُيعرض عليه في حينهاتال المائة بعد األربعين
  . العالقات وضع

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ ،عشرة ة(الجلسة الرابع
  
  

  جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٥(١٣٨ت  م
  

مــنح جــائزة  ١ة مؤسســة الــدكتور علــى توفيــق شوشــة،فــي تقريــر لجنــة جــائز المجلــس التنفيــذي، بعــد أن نظــر 
جليلـة ا قدمـه مـن إسـهامات علـى مـوليـد عمـار مـن لبنـان  لـدكتورل ٢٠١٦مؤسسة الدكتور على توفيـق شوشـة لعـام 

الرعاية الصحية األوليـة والسياسـات الصـحية، وعلـى جهـوده  يالسيما في مجالو لبنان، ب في مجال الصحة العمومية
يحصـــل الفـــائز علـــى مبلـــغ يعـــادل وف ســـو فـــي ســـبيل ترجمـــة البحـــوث والبّينـــات إلـــى سياســـات وبـــرامج وممارســـات. 

  ة.األمريكي اتفرنك سويسري محسوبًا بالدوالر  ٢٥٠٠
  

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (
  
  

  مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرةجائزة   )٦(١٣٨ت  م
  

مــنح  ١،مؤسســة إحســان دغرمجــي لصــحة األســرةأن نظــر فــي تقريــر لجنــة جــائزة المجلــس التنفيــذي، بعــد 
المملكـة المتحـدة لبريطانيـا مـن مايكـل مـارموت سـتاذ ألل ٢٠١٦لعـام  مؤسسة إحسان دغرمجي لصـحة األسـرةجائزة 

مـا فـي مجـال الصـحة العموميـة العالميـة، وخصوصـًا فيعلى ما قدمه من إسهامات جليلـة العظمى وأيرلندا الشمالية 
دوالر  ٢٠ ٠٠٠لى مبلغ قدره الفائز عيحصل وف سو . والطفل يتعلق بالمحددات االجتماعية للصحة وصحة المرأة

  ي.أمريك
  

  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (
  
  
  
  

                                                           
 .١٣٨/٤٩م تالوثيقة    ١
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  ةجائزة ساساكاوا للصح  )٧(١٣٨ت  م
  

نح جــائزة مــ ١،بعــد أن نظــر فــي تقريــر هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة ساســاكاوا للصــحةالمجلــس التنفيــذي، 
مشـــروعه المعنـــون "تحويـــل نظـــم الصـــحة تقـــديرًا لالتحـــاد األســـباني ألطبـــاء العـــالم ل ٢٠١٦ساســـاكاوا للصـــحة لعـــام 

دولة بوليفيا المتعددة السلفادور وغواتيماال وبيرو و العمومية بناًء على مبادئ الرعاية الصحية األولية" الذي ُأعد في 
  دوالر أمريكي. ٤٠ ٠٠٠، على مبلغ مؤسسةوسوف يحصل الفائز، كالقوميات منذ أكثر من عقدين. 

  
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  
   مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحةجائزة   )٨(١٣٨ت  م
  

اإلمـارات العربيـة المتحـدة بعـد أن نظـر فـي تقريـر هيئـة اختيـار الفـائزين بجـائزة مؤسسـة المجلس التنفيـذي، 
مـن الصـين تقـديرًا باليز محمد لدكتورة ل ٢٠١٦منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام  ١للصحة،

عامـــًا فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة وفـــي مجـــال مكافحـــة األوبئـــة  ٣٠االبتكـــاري الـــذي اضـــطلعت بـــه طـــوال  هـــالعمل
  دوالر أمريكي. ٢٠ ٠٠٠على مبلغ  ةحصل الفائز توسوف  واألمراض والوقاية منها.

  
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  

سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح للبحوث في مجالي الرعاية الصـحية جائزة   )٩(١٣٨ت  م
  للمسنين وتعزيز الصحة

  
دولــة الكويــت للبحــوث فــي مجــال بعــد أن نظــر فــي تقريــر هيئــة اختيــار الفــائزين بجــائزة لتنفيــذي، المجلــس ا

فـــي مجـــالي الرعايـــة الصـــحية ســـمو الشـــيخ صـــباح األحمـــد الجـــابر الصـــباح للبحـــوث مـــنح جـــائزة  ١،تعزيـــز الصـــحة
طوال الثالثـين عامـًا من سلوفاكيا على إسهاماته البارزة نوفاك  ميكال للدكتور ٢٠١٦لعام  للمسنين وتعزيز الصحة

دوالر  ٢٠ ٠٠٠. وســوف يحصــل الفــائز علــى مبلــغ وعالجــه داء ألزهــايمرالبحــوث المتعلقــة بأســباب الماضــية فــي 
  أمريكي.

  
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
 ووك التذكارية للصحة العمومية –جائزة الدكتور لي جونغ   )١٠(١٣٨م ت
 

 ووك - جونــــغ لــــي الــــدكتور جــــائزةب فــــي تقريــــر هيئــــة اختيــــار الفــــائزين بعــــد أن نظــــرالمجلــــس التنفيــــذي، 
جمهورية من رضا ميزداغينيا  للدكتور علي ٢٠١٦ عامل التذكارية ووك – جونغ لي الدكتور جائزةمنح  ١،التذكارية

اللتزامه طيلة حياته بتعزيز ُقُدرات مرافـق الصـحة العموميـة واألنظمـة التعليميـة فـي جمهوريـة تقديرًا  إيران اإلسالمية
  دوالر أمريكي. ١٠٠ ٠٠٠ قدره فائز على مبلغاليحصل وف سو إيران اإلسالمية وقيادته في هذا المضمار. 

  
)٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (      

                                                           
 .١٣٨/٤٩م تالوثيقة    ١
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   والستينتاسعة ال لجمعية الصحة العالمية جدول األعمال المؤقت  )١١(١٣٨م ت
  

فـــي تقريـــر المـــدير العـــام عـــن جـــدول األعمـــال المؤقـــت لجمعيـــة الصـــحة المجلـــس التنفيـــذي، بعـــد أن نظـــر 
التاســعة العالميــة  جمعيــة الصــحة ُتعقــد بــأنالســابق القاضــي  بمقــرره اإلجرائــيوٕاذ يــذكِّر  ١،التاســعة والســتينالعالميــة 
فـي موعـد  هـاوتختتم ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٣يوم االثنين الموافق أعمالها أن تفتتح و في قصر األمم بجنيف  والستون

علـى جـدول األعمـال المؤقـت لجمعيـة الصـحة العالميـة  وافـق ٢٠١٦،٢أيـار/ مـايو  ٢٨ السـبت الموافـقأقصاه يـوم 
 لجمعيــة العامــة اللجنــة علــى التنفيــذي المجلــس اقتــرح األعمــال جــدول بنــود بتوزيــع يتعلــق وفيمــا. التاســعة والســتين

 برنــامج إلــى" أ" اللجنــة عمــل برنــامج مــن المؤقــت األعمــال جــدول مــن ١٧و ١٦ البنــدين نقــل فــي تنظــر أن الصــحة
  ٣.المبدئي اليومي الزمني الجدول في مبين هو كما ،"ب" اللجنة عمل

  
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  

  المائة بعد والثالثين ةتاسعال التنفيذي المجلس دورة انعقاد ومكان موعد  )١٢(١٣٨ت م
  

فـي  ٢٠١٦ أيار/ مايو ٣١و ٣٠المجلس التنفيذي أن ُتعقد دورته التاسعة والثالثون بعد المائة يومي قّرر 
  مقر المنظمة الرئيسي في جنيف.

  
  )٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٣٠ عشرة، ةرابعالالجلسة (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١٣٨/٥٠م تالوثيقة    ١
  ).٦(١٣٧م تانظر المقرر اإلجرائي    ٢
  .٢، الملحق ١٣٨/٥٠م تالوثيقة انظر    ٣
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  ثانيًا: قائمة بالقرارات
  
  

  لعبء الورم الفطريالتصدي   ١ق١٣٨م ت

  الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناستعزيز   ٢ق١٣٨م ت

العمــل العالميــة للمنظمــة لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيـــة  خطــة  ٣ق١٣٨م ت
وضـد  ،متعددة القطاعات للتصـدي للعنـف بـين األفـراد، وخصوصـًا ضـد النسـاء والفتيـات  
  األطفال  

مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهــا: االســتجابة للتكليفــات المحــددة مــن أجــل  الوقاية  ٤ق١٣٨م ت
ـــأن    ـــدة بشــ ـــم المتحــ ـــة لألمـ ـــة العامــ ـــتوى للجمعيــ ـــع المسـ ـــث الرفيــ ـــاع الثالــ التحضـــير لالجتمـ
  ٢٠١٨الوقايــة مـــن األمـــراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها في عام   

  الشاملة  بلوغ التغطية الصحية ل دعماً الوظائف األساسية للصحة العمومية تعزيز   ٥ق١٣٨م ت

  ٢٠١٧ جدول تقدير االشتراكات لعام  ٦ق١٣٨م ت

  أحدث المعلومات عن استراتيجية تجديد مباني جنيفالعقارات:   ٧ق١٣٨م ت

   ر الحكوميةياللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غ  ٨ق١٣٨م ت

التصديق على تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين: مرتبات المـوظفين   ٩ق١٣٨م ت
   الفئة الفنية والفئات العليافي   

تعديالت النظـام األساسـي للمـوظفين والئحـة المـوظفين: مرتبـات المـوظفين فـي الوظـائف   ١٠ق١٣٨م ت
   غير المصنفة في رتب ومرتب المدير العام  

التصديق على تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحـة المـوظفين: المسـؤولية الماليـة   ١١ق١٣٨م ت
   التصنيف وسياسات التوظيفومراجعة   

التصــديق علــى تعــديالت النظــام األساســي للمــوظفين والئحــة المــوظفين: إصــالح العدالــة   ١٢ق١٣٨م ت
   الداخلية  

  تعديالت النظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين: تسوية المنازعات  ١٣ق١٣٨م ت
=     =     =  


