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  ٣/ متنوعات/١٢٠م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٧ فبراير/ شباط ٢٨   بعد المائةالعشرونالدورة 
  EB120/DIV/3  

  
  
  
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات
  
  

  المقررات اإلجرائية:  أوال
  

  
المتحدة على اإلطار العام للجنة الخدمة المدنية الدولية        تأكيد موافقة الجمعية العامة لألمم        )١(١٢٠ت م

  بما في ذلك تنفيذ التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين وتحديد تكلفتها
  

علـى   المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في التقرير الخاص بتأكيد موافقة الجمعية العامة لألمم المتحـدة                
المـوظفين وتحديـد     الئحة لية بما في ذلك تنفيذ التعديالت المدخلة على       للجنة الخدمة المدنية الدو    اإلطار العام 

  : ما يليقرر ١تأجيل تاريخ دخول التعديالت على الئحة الموظفين حيز النفاذ،: تكلفتها
  
التصديق على التعديالت المدخلة على الئحة الموظفين والتي أقرها المجلس التنفيـذي فـي                )١(

 والتي تنطبق علـى المـوظفين المعينـين فـي     ٢٠٠٦مايو /  أيارفيمائة دورته الثامنة عشرة بعد ال  
وظائف دائمة والموظفين المعينين في وظائف بعقود محددة المدة، والتي يبدأ سريانها اعتبـاراً مـن                

، رهناً بإقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لإلطار العام الذي أوصته به            ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١
، باستثناء التعديالت المدخلـة علـى       ٢٠٠٧يوليو  /  تموز ١دمة المدنية الدولية، اعتباراً من      لجنة الخ 

الئحة الموظفين والمتعلقة بعالوة التنقل والمشقة وبدل االنتداب؛ وهذه التعديالت تخضع لتدابير انتقالية             
  يحددها المدير العام؛

  
لى الئحة الموظفين بشأن عـالوة التنقـل        التصديق على التعديالت المذكورة آنفاً والمدخلة ع        )٢(

 المعينـين    والموظفين والمشقة وبدل االنتداب والتي تنطبق على الموظفين المعينين في وظائف دائمة          
/  كانون الثـاني   ١في وظائف بعقود محددة المدة على أن تدخل تلك التعديالت حيز النفاذ اعتباراً من               

  .٢٠٠٧يناير 
  

  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثانية عشرة، (
  ١٢/المحاضر الموجزة/ ١٢٠ت م  

  
  
  
  

                                                            
 .١٢٠/٢٦ت مالوثيقة    ١
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  استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية  )٢(١٢٠ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميـة، المتعلـق                  
 ومتابعـة   ١لمنظمات غير الحكومية التي تقيم عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية          باستعراض ثلث عدد ا   

  .خلص إلى القرارات المبينة أدناه) ٣(١١٧ت ملقراره اإلجرائي 
  

إذ يثني على استمرار الجهود المبذولة تفانياً في خدمة األغراض التي تتوخاها أنشطة منظمة الصحة                 
القات الرسمية مع المنظمات غير الحكومية المشار إليها بعالمة نجمية في ملحق            العالمية قرر أن يبقي على الع     

  .التقرير
  

وقرر المجلس، مالحظاً أن هناك تقارير لم ترد أو أنها وردت متأخرة جـداً أو ألن األمـر يقتـضي                      
قـات مـع    توفير المزيد من المعلومات، أن يرجئ إلى دورته الثانية والعشرين بعد المائـة اسـتعراض العال               

 خان، ورابطة الكومنولث الطبية، والرابطة الدولية لمكاتب تسجيل      مؤسسة آغا : المنظمات غير الحكومية التالية   
السرطان، واللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين، والرابطة الدولية لجمعيـات            

التي تستخدم الفرنسية، والرابطة الدولية للوبائيات، واالتحـاد  طب الجلد، والمؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب      
علم المختبرات الطبية الحيوية، واالتحاد الدولي لرابطات طالب الطب، والرابطة الدولية للمعلوميـات             لالدولي  

الطبية، والجمعية الدولية إلصابات الحروق، والجمعية الدولية ألمراض الـدم، واالتحـاد الـدولي لجمعيـات                
ميكروبيولوجيا، ومنظمة أوكسفام، واالتحاد العالمي للتصوير بالموجات فوق الصوتية فـي مجـالي الطـب               ال

  .والبيولوجيا، ومنظمة الرؤية العالمية الدولية
  

وإذ يالحظ المجلس أن خطط التعاون بين منظمة الصحة العالمية والرابطة الدوليـة لعيـوب الكـالم                   
الموافقة عليها، فقد قرر اإلبقاء على العالقات الرسمية بين المنظمة          ية قد تمت    والنطق والرابطة البيطرية العالم   

  .وبين هاتين المنظمتين غير الحكوميتين
  

وإذ يالحظ المجلس استمرار التوقعات فيما يتعلق بالموافقة على خطط التعاون بين المنظمـة وبـين                  
عالمية للحركة الكشفية فقد قـرر إرجـاء اسـتعراض          االتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين والمنظمة ال      

  .العالقات مع هاتين المنظمتين غير الحكوميتين حتى دورته الثانية والعشرين بعد المائة
  

وإذ يحيط المجلس علماً بالمعلومات التي وردت من المنظمة الدولية لمساءلة الشركات فقد قرر اإلبقاء                 
رسمية مع تلك المنظمة وطلب إلى األمانة أن تذكّر، عند إحاطـة هـذه              على عالقات منظمة الصحة العالمية ال     

المنظمة علماً بهذا القرار، أهمية اتباع سلوكيات تتسق مع المزايا الممنوحة للمنظمات غيـر الحكوميـة ذات                 
  .العالقات الرسمية مع المنظمة

  
للجنـة الدوليـة    : ية التاليـة  وإذ يالحظ أنه لم ترد بعد تقارير عن التعاون من المنظمات غير الحكوم              

للوقاية من اإلشعاع، واالتحاد الدولي لإلسكان والتخطيط، والجمعية الدولية للوبائيات البيئية، والجمعية الدولية             
لعلم األورام الوقائي، والجمعية الدولية للممرضات العامالت في رعاية المصابين بالـسرطان، فقـد قـرر أن                 

العالقات مع هذه المنظمات غير الحكومية وقرر أيضاً إبالغ هذه المنظمات           يرجئ لمدة سنة أخرى استعراض      

                                                            
 .١٢٠/٤١ت مالوثيقة    ١
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بأنه في صورة عدم ورود تقارير منها لينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته الثانية والعشرين بعد المائة، فإن                  
  .العالقات الرسمية معها سيتم وقفها

  
 الدولية للبحوث الطبية الحيوية حـول إدمـان         وإذ يالحظ المجلس أن المعلومات التي قدمتها الجمعية         

الكحول بشأن الجهود المبذولة من أجل استئناف التعاون المزمع مع منظمة الصحة العالميـة، وإذ يأخـذ فـي          
الحسبان الطلب الذي تقدمت به تلك المنظمة بشأن استمرار العالقات الرسمية فقد قرر اإلبقاء على العالقـات                 

دة سنة أخرى إلفساح المجال أمام األطراف لالتفـاق علـى خطـة للتعـاون يتـولى                 الرسمية مع الجمعية لم   
  .استعراضها المجلس في دورته الثانية والعشرين بعد المائة

  
وقرر المجلس اإلبقاء على العالقات الرسمية مع االتحاد الدولي للقابالت لمدة سنة أخرى شـريطة أن                  

 أشهر من تاريخ إبالغه بهذا القرار، تقديم تقرير ينظر فيه المجلس            يتولى االتحاد توكيد نيته، في غضون ثالثة      
فإذا لم تبلّغ المنظمة بهذا التوكيد في بحر ثالثة أشهر فإنه سيتم وقـف              . في دورته الثانية والعشرين بعد المائة     

  .العالقات الرسمية معه
  

  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
  ١٣/ضر الموجزةالمحا/ ١٢٠ت م  

  
  
التدابير التي يتعين اتخاذها لتيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمـال الفريـق                )٣(١٢٠ت م

  العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية
  

لـدولي المعنـي    المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في التوصية التي تقدم بها الفريق العامل الحكـومي ا                
 أذن  ٢ وتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميـة        ١بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية    

لرئيس المجلس التنفيذي، بمعية رئيس اللجنة الدائمة، بقبول المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسـمية               
بق اآللية المنشأة بموجـب هـذا المقـرر اإلجرائـي علـى             وستنط. مع منظمة الصحة العالمية، بشكل مؤقت     

لغرض المشاركة فـي    أيضاً  المنظمات غير الحكومية التي تطلب الدخول في عالقات رسمية دون سواها، أو             
أعمال الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية رهنـاً بالـشروط               

  :والمتطلبات التالية
  

يجب على المنظمات غير الحكومية أن تكون على عالقات عمل مع المنظمـة عنـد تقـديم                   )١(
طلباتها بحيث تكون قد انقضت حوالى سنتين من عالقات العمل عندما يعمد المجلس التنفيـذي إلـى                 

  الواردة أدناه، أو يجب عليها أن تستوفي المعايير        ٣استعراض طلباتها بشكل رسمي في إطار النقطة        
 من المبادئ التي تحكم العالقات بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غيـر             ٣المذكورة في النقطة    

  ٣الحكومية؛
  

                                                            
 .، الفرع واو١ إضافة ١٢٠/٣٥ت مالواردة في الوثيقة    ١
 .١٢٠/٤١ت مالوثيقة    ٢
 .٢٠٠٥يف، منظمة الصحة العالمية،  جن،الوثائق األساسية، الطبعة الخامسة واألربعونفي    ٣
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يجب أن تكون مهام المنظمات غير الحكومية المعنية ذات صلة بأنـشطة الفريـق العامـل                  )٢(
  الحكومي الدولي؛

ذات العالقات الرسمية المؤقتة    سيتولى المجلس التنفيذي استعراض المنظمات غير الحكومية          )٣(
يناير التي تعقب قبولها إلقامة عالقات رسـمية، وذلـك          / في دورته التي تعقد في شهر كانون الثاني       

  .لغرض توكيد تلك العالقات أو إنهائها طبقاً لإلجراءات العادية
  

 أنـشطة الفريـق     ويظل هذا المقرر اإلجرائي معموالً به، ما لم ينهه المجلس أو ينقحه، حتى استكمال               
  .العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
  ١٣/المحاضر الموجزة/ ١٢٠ت م  

  
  
   شوشةتوفيقمنح جائزة مؤسسة الدكتور علي   )٤(١٢٠ت م
  

رير لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة، جائزة مؤسـسة          منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تق        
لما قدمه من إسهامات جليلة فـي مجـال         ) لبنان( للدكتور نبيل قرنفل     ٢٠٠٧الدكتور علي توفيق شوشة لعام      

 فرنـك   ٢٥٠٠وسيتلقى الفائز مبلغاً بالـدوالر األمريكـي يعـادل          . الصحة العمومية في إقليم شرق المتوسط     
  .سويسري

  
  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩لثالثة عشرة، الجلسة ا(
  ١٣/المحاضر الموجزة/ ١٢٠ت م  

  
  
  منح جائزة مؤسسة ليون برنارد  )٥(١٢٠ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير لجنة مؤسسة ليون برنارد، قرر منح جائزة مؤسـسة ليـون                    
. جليلة التي أسداها في ميدان الطب االجتماعي      للخدمات ال ) ميانمار( للدكتور ثان تون سيني      ٢٠٠٧برنارد لعام   

  . فرنك سويسري٢٥٠٠وسيتسلم الفائز بالجائزة ميدالية برونزية ومبلغ 
  

  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
  ١٣/المحاضر الموجزة/ ١٢٠ت م  

  
  
  منح جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة  )٦(١٢٠ت م
  

نفيذي، بعد أن نظر في تقرير هيئة اختيار الفائز بجائزة مؤسسة إحـسان دغرمجـي               منح المجلس الت    
 مناصفة للـسيدة مهريبـان آلييفـا        ٢٠٠٧لصحة األسرة، جائزة مؤسسة إحسان دغرمجي لصحة األسرة لعام          

 كل  وستتلقى. لما قدمتاه من خدمات في ميدان صحة األسرة       ) المكسيك(والسيدة غيلرمينا ناتيراري    ) آذربيجان(
  . دوالر أمريكي١٠ ٠٠٠من الفائزتين مبلغ 
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  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
  ١٣/المحاضر الموجزة/ ١٢٠ت م  

  منح جائزة ساساكاوا للصحة  )٧(١٢٠ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للـصحة، جـائزة                  
مكافأة له على أعماله االبتكاريـة      ) الفلبين(، للدكتور خوسيه أنطونيو سكراتيس      ٢٠٠٧وا للصحة لعام    ساساكا

  . دوالر أمريكي٣٠ ٠٠٠وسيتلقى الفائز مبلغ . الجليلة في مجال التنمية الصحية
  

  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
  ١٣/المحاضر الموجزة/ ١٢٠ت م  

  
  
  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )٨(١٢٠ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة اإلمـارات العربيـة                  
ل وميلينـدا غيـتس     ي لمؤسسة ب  ٢٠٠٧المتحدة للصحة، جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام          

 الفـائز علـى مبلـغ       لوسيحـص . لمساهمتها الجليلة في مجال التنمية الصحية     ) الواليات المتحدة األمريكية  (
  . دوالر أمريكي٤٠ ٠٠٠

  
  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
  ١٣/المحاضر الموجزة/ ١٢٠ت م  

  
  
  منح جائزة مؤسسة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة  )٩(١٢٠ت م
  

 بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكويت للبحوث             قرر المجلس التنفيذي،    
  .٢٠٠٧في مجال تعزيز الصحة، أال يمنح جائزة هذه المؤسسة في عام 

  
  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
  ١٣/المحاضر الموجزة/ ١٢٠ت م  

  
  
  صحة العالمية الستين وفترة انعقادهاجدول األعمال المؤقت لجمعية ال  )١٠(١٢٠ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير المديرة العامة عـن جـدول األعمـال المؤقـت لجمعيـة                     
 وإذ يذكّر بمقرره اإلجرائي السابق القاضي بأن تعقد جمعية الصحة العالمية الـستون           ١العالمية الستين،  الصحة

 وتختتم في موعد أقـصاه      ٢٠٠٧مايو  /  أيار ١٤ يوم االثنين الموافق     في قصر األمم بجنيف وأن تفتتح أعمالها      

                                                            
 .١٢٠/٣٢ت مالوثيقة    ١
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 وافق على جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الستين بعـد            ٢٠٠٧،١مايو  /  أيار ٢٣يوم األربعاء   
  .تعديله

  
  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
  ١٣/المحاضر الموجزة/ ١٢٠ت م  

  
  
  موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي الحادية والعشرين بعد المائة  )١١(١٢٠ت م
  

 ٢٠٠٧مـايو   /  أيـار  ٢٤قرر المجلس التنفيذي عقد دورته الحادية والعشرين بعد المائة يوم الخميس              
ايو م/  أيار٢٦بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، واختتام هذه الدورة في موعد أقصاه يوم السبت      

٢٠٠٧.  
  

  )٢٠٠٧يناير /  كانون الثاني٢٩الجلسة الثالثة عشرة، (
  ١٣/المحاضر الموجزة/ ١٢٠ت م  

  
  
  

  قائمة بالقرارات: ثانيا
  
  

  آلية إدارة المخاطر المحتملة التي تكتنف عملية االستئصال: شلل األطفال  ١ق١٢٠ت م
  
  تعيين المدير اإلقليمي لشرق المتوسط  ٢ق١٢٠ت م
  
  التقدم المحرز والتخطيط الطويل األجل: ة السلمكافح  ٣ق١٢٠ت م
  
  نُظم رعاية الطوارئ: النُظم الصحية  ٤ق١٢٠ت م
  
  خطة عمل ترويجية والوقاية المتكاملة من األمراض: صحة الفم  ٥ق١٢٠ت م
  
  مسودة استراتيجية لدمج التحليل واإلجراءات الجنسوية في عمل المنظمة  ٦ق١٢٠ت م
  
التطورات واالستجابة والمتابعة وتطبيـق     : واألنفلونزا الجائحة أنفلونزا الطيور     ٧ق١٢٠ت م

، وأفضل الممارسات لتبادل المعلومـات     )٢٠٠٥(أحكام اللوائح الصحية الدولية     
  الخاصة بفيروسات األنفلونزا وسلسلتها الجينية

  
  

                                                            
 ).٥(١١٨ت مر اإلجرائي انظر المقر   ١
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  تدمير مخزونات فيروس الجدري: استئصال الجدري  ٨ق١٢٠ت م
  
  لمالية والنظام الماليتعديالت على الالئحة ا  ٩ق١٢٠ت م
  
  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٠ق١٢٠ت م
  
  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١١ق١٢٠ت م
  
  استعمال األدوية على نحو رشيد  ١٢ق١٢٠ت م
  
  أدوية أفضل لعالج األطفال  ١٣ق١٢٠ت م
  
  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  ١٤ق١٢٠ت م
  
  الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحيةدور منظمة   ١٥ق١٢٠ت م
  
  المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم عالمي للمالريا  ١٦ق١٢٠ت م
    ١ تصويب ١٦ق١٢٠ت مو
  
  تنفيذ االستراتيجية العالمية: توقي ومكافحة األمراض غير السارية  ١٧ق١٢٠ت م
  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول تقدير االشتراكات   ١٨ق١٢٠ت م
  
اسـتعراض المـسائل    : المدير العام ونائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية         ١٩ق١٢٠ت م

  التي 
  طُرحت في دورة المجلس التنفيذي االستثنائية ودورته الثامنة عشرة بعد المائة  ١ تصويب ١٩ق١٢٠ت مو
  
  العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ٢٠ق١٢٠ت م
  
  التكنولوجيات الصحية  ٢١ق١٢٠ت م
  
  
  

  ==     =     


