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  ٣/نوعاتت م/١٢٤م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٩ فبراير/ شباط ١٢   بعد المائة والعشرونالرابعةالدورة 

  EB124/DIV/3  
  
  
  
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات
  
  

  المقررات اإلجرائية:  أوالً
  

  
مية مـع منظمـة الـصحة       استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرس        )١(١٢٤ت م

  العالمية
  

 عن استعراض ثُلـث     بعد أن نظر في تقرير لجنته المعنية بالمنظمات غير الحكومية          المجلس التنفيذي،  
 وأحاط به علماً، وبناء على متابعة ١المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية

  . المقررات اإلجرائية الواردة أدناه، توصل إلى)١(١٢٢م تمقرره اإلجرائي 
  

إذ يالحظ مع التقدير تعاونها مع منظمة الصحة العالمية ويثني على استمرار تفانيها ألعمال منظمـة                  
الصحة العالمية، يقرر اإلبقاء على العالقات الرسمية بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غيـر الحكوميـة       

  .ئها في ملحق هذا التقريرالتي ترد عالمة نجمية أمام أسما
  

يستدعي المزيد من  وإذ يالحظ أن هناك تقارير، منها ما لم يرد، ومنها ما ورد متأخراً جداً ، ومنها ما                 
 والعشرين بعد المائة استعراض العالقات مع المنظمات غير         السادسةالمعلومات، يقرر أن يرجئ لغاية دورته       

 طب المناطق المدارية في أوروبا؛ ورابطة كروب اليـف الدوليـة؛            رابطة معاهد ومدارس  : الحكومية التالية 
والمؤسسة العالمية للتليف الكيسي؛ واالتحاد العالمي لطب األسنان؛ ومؤسسة هيلين كيلر الدوليـة؛ والوكالـة               

 الدولية  الدولية للوقاية من العمى؛ والرابطة الدولية لبحوث األسنان؛ والرابطة الدولية لداء العداريات؛ والرابطة            
لعيوب الكالم والنطق؛ واللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع؛ واالتحاد الدولي لداء السكري؛ واالتحـاد الـدولي                

واالتحـاد الـدولي لمكافحـة      والعصبة الدولية لمكافحة داء الصرع؛      لجمعيات طب األذن واألنف والحنجرة؛      
واألطبـاء  طفال؛ والمنظمة الدولية لمكافحة التراخوما؛      الجذام؛ والشبكة الدولية المعنية بصحة وسالمة وبيئة األ       

واالتحاد الدولي إلدارة النفايات الصلبة؛ واالتحاد الدولي لمكافحة الـسل          الدوليون للوقاية من الحرب النووية؛      
ي ؛ واالتحاد الدول المناعة؛ واالتحاد الدولي لجمعيات     لصون الطبيعة ومواردها  وأمراض الرئة؛ واالتحاد الدولي     

؛ واالتحاد العالمي للمكفوفين؛ واالتحاد الدولي للمداواة       "أوربيس"لعلم السموم؛ والمؤسسة الدولية لرعاية العيون       
  .بالمياه والمداواة بالمناخ

  
الهيئة الدولية ألدوية طب األعصاب والطب النفسي، والجمعية الدولية لعلم الدم رير اوإذ يحيط علماً بتق  

 المتفق عليـه    معهمات الميكروبيولوجيا، وإذ يضع في اعتباره توقعات استئناف التعاون          واالتحاد الدولي لجمعي  
 لمدة سنة أخرى وأن يطلب من كل        ة غير الحكومي  هذه المنظمات بالتبادل، قرر إرجاء استعراض العالقات مع       
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وذلك لينظر فيـه    منها تقديم تقرير عن عالقتها مع المنظمة وعن نتائج مراسالت االتفاق على خطط التعاون،               
  .المجلس التنفيذي في دورته السادسة والعشرين بعد المائة

  
إذ يحيط علماً بأن تقارير التعاون لم ترد بعد من االتحاد الدولي لصحة المراهقين، واالتحاد الـدولي                 و  

ذه المنظمات للعلوم النفسية، والرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، قرر إرجاء استعراض العالقات مع ه
غير الحكومية لمدة سنة أخرى، وطلب إفادتها بأن عالقاتها الرسمية بالمنظمة ستتوقف ما لم تـرد تقاريرهـا                  

  .لينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته السادسة والعشرين بعد المائة
  

لحكوميـة   الخاص بمشاركة المنظمات غير الحكومية في االجتماعات ا        ١وأحاط المجلس علماً بالتقرير     
  .الدولية التي تنعقد بقرار من األجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية

  
  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦، ةالحادية عشرالجلسة (
  ١١/المحاضر الموجزة/ ١٢٤ت م  

  
  
  منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٢(١٢٤ت م
  

سسة الدكتور علي توفيق شوشة، جائزة مؤسـسة        منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنة مؤ          
 من إسهامات جليلة فـي مجـال   لما قدمته) لبنان( لألستاذة هدى زريق   ٢٠٠٩الدكتور علي توفيق شوشة لعام      

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

  
  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦ة، الجلسة الحادية عشر(
  ١١/المحاضر الموجزة/ ١٢٤ت م  

  
  
  منح جائزة ساساكاوا للصحة  )٣(١٢٤ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للـصحة، جـائزة                  
للعمل االبتكاري الممتـاز الـذي       )البحرين (ر، للدكتورة أمل عبد الرحمن الجود     ٢٠٠٩ساساكاوا للصحة لعام    

  . دوالر أمريكي٣٠ ٠٠٠وستحصل الفائزة على مبلغ . اضطلعت به في مجال التنمية الصحية
  

  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (
  ١١/المحاضر الموجزة/ ١٢٤ت م  

  
  
  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )٤(١٢٤ت م
  

التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة اإلمـارات العربيـة              منح المجلس     
لمشروع الرعاية المتكاملة فـي      ٢٠٠٩المتحدة للصحة، جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام          
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ـ    ) سنغافورة( للنساء واألطفال    KKفترة ما حول الوالدة ومستشفى       راض التنفـسية   والرابطة الجورجيـة لألم
 علـى مبلـغ     كل من الجهات الفائزة الثالث    وستحصل  . الجليلة في مجال التنمية الصحية    لمساهمتها  ) جورجيا(

  . دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠
  

  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (
  ١١/المحاضر الموجزة/ ١٢٤ت م  

  
  
   تعزيز الصحةلمنح جائزة مؤسسة دولة الكويت   )٥(١٢٤ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكويت لتعزيز                 
للمركز الـوطني لتعزيـز      ٢٠٠٩الصحة، جائزة مؤسسة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة لعام            

) البحـرين (رة شـيخة سـليم العـريض     والـدكتو ) بولندا(الصحة في مكان العمل ومعهد نوفر للطب المهني         
 دوالر  ٢٠ ٠٠٠وسيحصل كل من الفائزين علـى مبلـغ         .  في التنمية الصحية   أسهموا به من أعمال جليلة     لما

  .أمريكي
  

  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (
  ١١/المحاضر الموجزة/ ١٢٤ت م  

  
  
  تذكارية للصحة العمومية ووك ال– جائزة الدكتور لي جونغ منح  )٦(١٢٤ت م
  

 - جونغ   ليالدكتور  مؤسسة  منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة              
لعـام   ووك التذكارية للصحة العموميـة       -جائزة مؤسسة الدكتور لي جونغ      ووك التذكارية للصحة العمومية     

لمساهمته الجليلة في   ) جورجيا(ث المناعيات السريرية     لمركز مكافحة األمراض المعدية واأليدز وبحو      ٢٠٠٩
. البحوث المتعلقة باأليدز والعدوى بفيروسه وتوقيه وعالجه ومكافحته وبحوث األمراض السارية ومكافحتهـا            

  . دوالر أمريكي٨٥ ٠٠٠وستحصل الجهة الفائزة على مبلغ 
  

  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (
  ١١/المحاضر الموجزة/ ١٢٤ت م  

  
  
  منح المنحة الدراسية لمؤسسة جاك باريزو  )٧(١٢٤ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنة المنحة الدراسية لمؤسسة جـاك بـاريزو، المنحـة                   
وستحصل الفائزة على مبلـغ     ). غانا( للسيدة ليفسي أبوكيي نافوي      ٢٠٠٩الدراسية لمؤسسة جاك باريزو لعام      

  . دوالر أمريكي٥٠٠٠
  

  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (
  ١١/المحاضر الموجزة/ ١٢٤ت م  
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  تعيين ممثلي المجلس التنفيذي في جمعية الصحة العالمية الثانية والستين  )٨(١٢٤ت م
  

، ٧ق٥٩م ت ر   من القـرا   ١وطبقاً للفقرة   ) ٥(١٢٣م ت عين المجلس التنفيذي، عمالً بالمقرر اإلجرائي         
، بحكم منصبه، ونواب رئيسه الثالثة وهم السير ليام دونالدسـون           )سري النكا (دي سيلفا   . س. رئيسه السيد ن  

تـوري  . إي. ، والـسيد ع   )بيرو(فاليخوس  . ، والسيد ك  )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     (
ومن المفهوم أنه في حالة عدم وجود أي من         . نية والستين لتمثيل المجلس في جمعية الصحة العالمية الثا      ) مالي(

والمقـرر  ) تونس(هؤالء األعضاء لحضور جمعية الصحة فإن نائب الرئيس اآلخر الدكتور هشام عبد السالم              
  .يمكن أن يطلب منهما تمثيل المجلس) الصين(الدكتور رين مينغهوي 

  
  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (
  ١١/المحاضر الموجزة/ ١٢٤ت م  

  
  
   والستين وفترة انعقادهاالثانيةجدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية   )٩(١٢٤ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير المديرة العامة عـن جـدول األعمـال المؤقـت لجمعيـة                     
ي السابق القاضي بأن تعقد جمعية الصحة العالميـة   وإذ يذكّر بمقرره اإلجرائ١ والستين، الثانيةالعالمية   الصحة
 وتختتم في  ٢٠٠٩مايو  /  أيار ١٨ والستون في قصر األمم بجنيف وأن تفتتح أعمالها يوم االثنين الموافق             الثانية

 وإذ يذكر كذلك باالتفاق الذي تم التوصل إليه أثناء مناقشة           ٢٠٠٩،٢مايو  /  أيار ٢٧ األربعاءموعد أقصاه يوم    
 والستين بعـد    الثانية من الدورة الحالية، وافق على جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية             ٤-٧البند  
  .تعديله

  
  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (
  ١١/المحاضر الموجزة/ ١٢٤ت م  

  
  
  مائة والعشرين بعد الالخامسةموعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي   )١٠(١٢٤ت م
  

 بـالمقر   ٢٠٠٩مـايو   /  أيار ٢٨ والعشرين بعد المائة يوم      الخامسةقرر المجلس التنفيذي عقد دورته        
  .٢٠٠٩مايو /  أيار٣٠الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، واختتام هذه الدورة في موعد أقصاه يوم 

  
  )٢٠٠٩يناير /  كانون الثاني٢٦الجلسة الحادية عشرة، (
  ١١/ر الموجزةالمحاض/ ١٢٤ت م  

  
  
  
  
  

                                                           
 .٢ إضافة ١٢٤/٢٧م ت و١ إضافة ١٢٤/٢٧م ت و١٢٤/٢٧م تالوثائق    ١
 ).٧(١٢٣ت مانظر المقرر اإلجرائي    ٢
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  قائمة بالقرارات: ثانياً
  
  

  تعيين المدير اإلقليمي لجنوب شرق آسيا  ١ق١٢٤ت م
  
  تعيين المدير اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ  ٢ق١٢٤ت م
  
  اإلعراب عن التقدير للدكتور شيغيرو أومي  ٣ق١٢٤ت م
  
ـ   األوضاع الصحية الخطيرة الناجمة عن العمليات       ٤ق١٢٤ت م رائيلية فـي   العسكرية اإلس

  وخاصة في قطاع غزة المحتل األرض الفلسطينية المحتلة،
  
  تغير المناخ والصحة  ٥ق١٢٤ت م
  
الحد من حاالت الغبن في الصحة مـن خـالل العمـل الخـاص بالمحـددات                  ٦ق١٢٤ت م

  االجتماعية للصحة
  
  مكافحة داء شاغاس والتخلص منه  ٧ق١٢٤ت م
  
  تعزيز النُظم الصحية  ذلكالرعاية الصحية األولية بما في  ٨ق١٢٤ت م
  
  )الشعبي(الطب التقليدي   ٩ق١٢٤ت م
  
  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ١٠ق١٢٤ت م
  
  العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ١١ق١٢٤ت م
  
  في مجال البحوث الصحية دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها  ١٢ق١٢٤ت م
  
  ج البشريةزرع األعضاء والنُس  ١٣ق١٢٤ت م
  
  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٤ق١٢٤ت م
  
  تعديالت النظام األساسي للموظفين  ١٥ق١٢٤ت م
  
  في رتب ومرتب المدير العام مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة  ١٦ق١٢٤ت م

  
  
  

=     =     =  


