
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ٣/متنوعات/١١٥م ت  التنفيذيالمجلس 
  ٢٠٠٥فبراير / شباط ١١   عشرة بعد المائةالخامسةالدورة 

  EB115/DIV/3  
  
  
  
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات
 
  

  المقررات اإلجرائية: أوالً
  

  
  
  مية الثامنة والخمسينجدول األعمال المؤقت لفترة انعقاد جمعية الصحة العال  )١(١١٥ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير المدير العام عن جدول األعمال المؤقت لجمعيـة الـصحة                 
 الثامنة جمعية الصحة العالمية     بأن تعقد  السابق القاضي    بمقرره اإلجرائي  وإذ يذكِّر    ١ والخمسين، الثامنةالعالمية  

وتختتم فـي   ،  ٢٠٠٥مايو  /  أيار ١٦يوم االثنين الموافق    الها  أعمأن تفتتح   و في قصر األمم بجنيف      والخمسون
 على جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة       وافق ٢٠٠٥،٢مايو  /  أيار ٢٥ الموافق   األربعاءموعد أقصاه يوم    

  .، بعد التعديل والخمسينالثامنةالعالمية 
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الحادية عشرةالجلسة (
  ١١/ضر الموجزةالمحا/ ١١٥ت م  

  
  موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي  )٢(١١٥ت م
  

، في  ٢٠٠٥مايو  /  أيار ٢٦،  الخميسقرر المجلس التنفيذي عقد دورته السادسة عشرة بعد المائة يوم             
/  أيـار  ٢٨ يوم الـسبت،      واختتام هذه الدورة في موعد أقصاه      ،المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، جنيف     

  .٢٠٠٥مايو 
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الحادية عشرةالجلسة (
  ١١/المحاضر الموجزة/ ١١٥ت م  

  
   مع منظمة الصحة العالميةذات العالقات الرسميةاستعراض المنظمات غير الحكومية   )٣(١١٥ت م
  

ية بالمنظمات غير الحكوميـة، المتعلـق       المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير لجنته الدائمة المعن           
 وبعـد أن  ٣باستعراض ثلث عدد المنظمات غير الحكومية التي تقيم عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية  

  .خلص إلى القرارات المبينة أدناه) ١(١١٣م تأحاط علماً به، ومتابعة لمقرره اإلجرائي 
                                                           

  .١١٥/٢١م ت    الوثيقة ١
  ).١٠(١١٤م ت    المقرر اإلجرائي ٢
 .١١٥/٢٢م تالوثيقة     ٣
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ن منظمة الصحة العالمية والمنظمات غيـر الحكوميـة          بارتياح أن هناك تعاوناً متواصالً بي      إذ يالحظ   
المؤشر عليها بعالمة نجمية في ملحق التقرير، وأن من المخطط أو المتوقع أن يستمر ذلك التعاون، قـرر أن                   
يبقي على العالقات الرسمية بين تلك المنظمات ومنظمة الصحة العالمية وأن يطلب من األمانة أن تنقـل إلـى         

ير المجلس لدعمها المستمر ألهداف منظمة الصحة العالمية ومساهمتها في النهوض بالصحة            تلك المنظمات تقد  
  .العالمية

  
 أن أمانة منظمة الصحة العالمية مهتمة باستئناف التعاون المخطط مـع االتحـاد الـدولي                وإذ يالحظ   

تسنى وضـع خطـة     لجمعيات الخصوبة، قرر إرجاء استعراض العالقات مع االتحاد المذكور لمدة سنة كي ي            
  .بشأن التعاون

  
 أنه تعذر، خالل فترة االستعراض، اإلبقاء على االتصاالت مع االتحاد الـدولي للمـرأة،               وإذ يالحظ   

والمجلس الدولي للمرأة، والرابطة الدولية ألخوات المحبة وأنه لم يتم، لهذا السبب، تنفيذ خطط التعـاون، وإذ                 
 قرر إرجاء اتخاذ مقرر إجرائي بشأن استعراض  فقدضع خطة عمل، استكشاف إمكانية ومن المزمع يالحظ أن

  .العالقات مع تلك المنظمات غير الحكومية إلى دورة المجلس السابعة عشرة بعد المائة
  

التي غيرت اسمها إلى    (وإذ يالحظ كذلك أنه ال يزال يتعين االتفاق على خطة عمل مع منظمة إنفاكت                 
، قرر إرجاء استعراض العالقات مع هذه المنظمة غير الحكومية إلى دورة            )كاتالمنظمة الدولية لمساءلة الشر   

المجلس السابعة عشرة بعد المائة، إذ سيتم آنئٍذ تقديم تقرير عن حالة تلك العالقات وعن سلوك ممثلـي هـذه                    
  . غير الحكوميةالمنظمة غير الحكومية في االجتماعات الحكومية الدولية إلى اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات

  
 إلى عدم أو تأخر ورود تقارير عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية التالية، قرر المجلس                روبالنظ  

الرابطة الدوليـة للدراسـة   : إرجاء استعراض العالقات مع هذه المنظمات إلى دورته السابعة عشرة بعد المائة         
 االتحـاد   ، االتحاد الدولي للمشتغالت بالمهن التجارية والفنية،      العلمية لإلعاقات العقلية، االتحاد الدولي للقابالت     

          االتحـاد الـدولي     ن،الدولي لنقابات عمال الصناعات الكيميائية وعمال الطاقة والمناجم ونقابات العمال العامي 
سـة  للطب الرياضي، الجمعية الدولية للبحوث الطبية البيولوجية بشأن إدمان الكحول، الجمعيـة الدوليـة لدرا              

التنمية السلوكية، االتحاد الدولي للنهوض بالصحة والتثقيف الصحي، االتحاد الدولي لعلـم الـنفس، ورابطـة                
الطبيبات الدولية، الجمعية الدولية للتأهيل، االتحاد العالمي لجمعيات جراحة األعصاب، الرابطة الدولية لطـب              

 الدولي لنقابات عمال الصناعة الكيميائية والطاقـة         حوادث المرور، المنظمة العالمية للحركة الكشفية، االتحاد      
  .والمناجم واألعمال العامة

  
االتحاد المعني بالتعاون   : وإذ يالحظ أنه لم ترد بعد تقارير عن التعاون مع المنظمات الحكومية التالية              

 واالتحـاد الـدولي     الدولي بين المرافق الصحية ومراكز بحوث النظم، والجمعية الدولية للمعالجة الكيميائيـة،           
للكيمياء البحتة والتطبيقية، واالتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين، قرر إرجاء استعراض العالقات معها             
لمدة سنة أخرى ريثما يتم استالم تقاريرها، وطلب أن يتم إبالغها بأنه إذا لم تقدم التقارير في الوقت المناسـب                    

  .ورته السابعة عشرة بعد المائة، فإنه سيتم وقف العالقات الرسمية معهالينظر فيها المجلس التنفيذي في د
  

والحظ المجلس أن العالقات مع األكاديمية الدولية لعلم األمراض، والرابطة الدولية للطب الزراعـي                
ية مـن   والصحة الريفية، والمجلس الدولي للعلوم، والمجلس الدولي للرعاية االجتماعية، والرابطة الدولية للوقا           

اإلشعاع، والجمعية الدولية ألمراض الفطريات البشرية والحيوانية، والجمعية العالمية للشبيبة، واالتحاد العالمي            
  .ألخصائيي الطفيليات، المدرج اسمها أيضاً في ملحق التقرير، كانت موضوع قرار

  
  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الحادية عشرةالجلسة (
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  ١١/المحاضر الموجزة/ ١١٥ت م  
  ليون برناردمنح جائزة مؤسسة   )٤(١١٥ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير هيئة اختيار الفائز بجائزة ليون برنارد، قرر مـنح جـائزة                    
لما قدمه من خدمات متميزة في ميدان       ) كازاخستان(شارمانوف  .  لألستاذ ت  ٢٠٠٥مؤسسة ليون برنارد لعام     

  . فرنك سويسري٢٥٠٠وسيتسلم الفائز بالجائزة ميدالية برونزية ومبلغ . اعيالطب االجتم
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الثانية عشرةالجلسة (
  ١٢/المحاضر الموجزة/ ١١٥ت م  

  
  منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٥(١١٥ت م
  

تور علي توفيق شوشة، جائزة مؤسـسة       منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنة مؤسسة الدك           
لما قدمه من إسهام    ) جمهورية إيران اإلسالمية   (ور للدكتور كامل شادب   ٢٠٠٥  لعام ةالدكتور علي توفيق شوش   

متميز في بلوغ أغراض الرعاية الصحية األولية في المنطقة الجغرافية التي خدم فيها الدكتور علـي توفيـق                  
  . بالفرنك السويسري دوالر أمريكي٢٥٠٠لقى الفائز ما يعادل وسيت. شوشة منظمة الصحة العالمية

  
  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الثانية عشرةالجلسة (
  ١٢/المحاضر الموجزة/ ١١٥ت م  

  
  تقديم منحة مؤسسة جاك باريزو  )٦(١١٥ت م
  

قـديم منحـة    قرر المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائز بمؤسسة جاك باريزو، ت               
 دوالر أمريكـي كـي      ٥٠٠٠وسيتلقى الفائز مبلغاً قدره     ). بربادوس( للدكتور ألوك كُمر     ٢٠٠٥المؤسسة لعام   
  . شهرا١٢ًع بحوث اقترحه خالل فترة رويستكمل مش

  
  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الثانية عشرةالجلسة (
  ١٢/المحاضر الموجزة/ ١١٥ت م  

  
  اوا للصحةمنح جائزة ساساك  )٧(١١٥ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائز بجائزة ساسـاكاوا للـصحة، الجـائزة                   
). المكـسيك ( للفالحـين     والـصحة   إلى مركز التدريب والتعليم في مجال اإليكولوجيـا        ٢٠٠٥المذكورة لعام   

اء أعماله المتميزة فـي ميـدان التنميـة          دوالر أمريكي لق   ٤٠ ٠٠٠وسيتلقى المركز الفائز بهذه الجائزة مبلغ       
  .الصحية

  
  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الثانية عشرةالجلسة (
  ١٢/المحاضر الموجزة/ ١١٥ت م  
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  تقديم منحة فرانشيسكو بوكياري  )٨(١١٥ت م
  

 المنحة  منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائز بمنحة فرانشيسكو بوكياري هذه               
من  دوالر أمريكي لتتمكن     ١٠ ٠٠٠وستتلقى الفائزة مبلغ    ). تركيا( لألستاذة الدكتورة غونول دنش      ٢٠٠٥لعام  

  .مواصلة البحوث التي اقترحت إجراءها
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الثانية عشرةالجلسة (
  ١٢/المحاضر الموجزة/ ١١٥ت م  

  
  ربية المتحدة للصحةجائزة مؤسسة اإلمارات الع  )٩(١١٥ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائز التابعة لمؤسـسة اإلمـارات العربيـة                   
وستتلقى الفـائزة مبلـغ     ). األردن(اهللا   لجاللة الملكة رانيا العبد      ٢٠٠٥المتحدة للصحة، جائزة المؤسسة لعام      

  .جال التنمية الصحية دوالر أمريكي لمساهمتها المتميزة في م٤٠ ٠٠٠
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤، الثانية عشرةالجلسة (
  ١٢/المحاضر الموجزة/ ١١٥ت م  

  
  صندوق العقارات  )١٠(١١٥ت م
  

قرر المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في كل من تقرير المدير العام بشأن الميزانية البرمجية المقترحـة                   
تقرير الجلسة األولى للّجنة البرنامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة           و ١صندوق العقارات : ٢٠٠٧-٢٠٠٦للمدة  

 أن يطلب إلى المدير العام تقديم تقرير عن التقدم المحرز فـي وضـع تفاصـيل الخطـة                   ٢،للمجلس التنفيذي 
الرئيسية لألصول الرأسمالية وإنشاء آليات طويلة األجل لتمويل هذه الخطة إلى المجلس في دورتـه الـسابعة                 

  .ة بعد المائة بهذا الخصوصعشر
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٢، شرةالعاالجلسة (
  ١٠/المحاضر الموجزة/ ١١٥ت م   

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١١٥/٤١م تالوثيقة    ١
 .١١٥/٤٥م تالوثيقة    ٢
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  قائمة بالقرارات: ثانيا
  
  

  تعيين المدير اإلقليمي ألفريقيا  ١ق١١٥ت م
  
  اإلعراب عن التقدير للدكتور إبراهيم مالك سامبا  ٢ق١١٥ت م
  
  إلقليمي ألوروباتعيين المدير ا  ٣ق١١٥ت م
  
  إجراءات منقحة: األسماء الدولية غير المسجلة الملكية  ٤ق١١٥ت م
  
  مشاكل الصحة العمومية الناجمة عن تعاطي الكحول على نحو ضار  ٥ق١١٥ت م
  
  خطر يتهدد األمن الصحي العالمي: مقاومة مضادات الميكروبات  ٦ق١١٥ت م
  
   الشيخوخةتعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة  ٧ق١١٥ت م
  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦االشتراكات المقدرة للفترة   ٨ق١١٥ت م
  
  تعديالت على الالئحة المالية والنظام المالي  ٩ق١١٥ت م
  
  العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ١٠ق١١٥ت م
  
العمل الصحي المتعلق باألزمات والكوارث، مع التركيز بوجه خاص على الزالزل وأمواج              ١١ق١١٥ت م

  ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول٢٦حدثت في جنوب آسيا في تسونامي التي 
  
  تغذية الرضع وصغار األطفال  ١٢ق١١٥ت م
  
  التمويل الصحي المستدام، والتغطية الشاملة والتأمين الصحي االجتماعي  ١٣ق١١٥ت م
  
  المالريا  ١٤ق١١٥ت م
  
  اقتراح بتكريس اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: مأمونية الدم  ١٥ق١١٥ت م
  
  تعزيز التأهب لجائحة األنفلونزا واالستجابة لمقتضياتها  ١٦ق١١٥ت م
  
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المصنفة على رتب ومرتب المدير العام  ١٧ق١١٥ت م
  
  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٨ق١١٥ت م
  
  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٩ق١١٥ت م
  
  يةالصحة اإللكترون  ٢٠ق١١٥ت م
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