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  EB117/DIV/3  
  
  
  
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات
 
  

  المقررات اإلجرائية: أوالً
  

  
  
  ت لتعزيز الصحةعضوية هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكوي  )١(١١٧ت م
  

) باكـستان (، السيد محمد ناصر خـان       )٤(١١٤ت معين المجلس التنفيذي، بموجب المقرر اإلجرائي       
عضواً في هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة طوال فترة عضويته في المجلس                

وعليه . بحكم منصبه في الهيئة المذكورة    والسيد محمد ناصر خان، بصفته رئيساً للمجلس، هو عضو          . التنفيذي
لتحل محل السيد خان كعضو في هيئـة اختيـار          ) البحرين(فقد قرر المجلس تعيين الدكتورة ندى عباس حفّاظ         

ومن المفهوم  . الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكويت لتعزيز الصحة طوال فترة عضويتها في المجلس التنفيذي            
فّاظ الحضور، فإن خلفها أو العضو البديل لها في المجلس الذي تعينه الحكومـة              أنه إذا تعذّر على الدكتورة ح     

  . في أعمال الهيئة، من النظام الداخلي٢المعنية سيشارك، عمالً بالمادة 
  

  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٣، األولىالجلسة (
  ١/المحاضر الموجزة/ ١١٧ت م  

  
  
  ية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذياجتماعات لجنة البرنامج والميزان  )٢(١١٧ت م
  

تعـديل  قـرر    ١ة،، بعد أن أحاط علماً بتقرير لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدار             التنفيذي المجلس  
، وذلك بإضافة الجملة التالية في نهاية الفقرة المعنونة         ٤ق١١٤ت ماختصاصات اللجنة الواردة في ملحق القرار       

جلس أن يقرر أن يدعو إلى عقد اجتماعات اسـتثنائية للجنـة بهـدف تنـاول               يجوز للم ": "دورية االجتماعات "
 التي تدخل ضمن اختصاصاتها والتي البد من النظر فيها في الفترة الفاصلة بـين اجتماعـات                 المسائل العاجلة 
  ."اللجنة العادية

  
  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧ العاشرة،الجلسة (
  ١٠/المحاضر الموجزة/ ١١٧ت م  

  

                                                           
  .١١٧/٣م ت     الوثيقة١
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   مع منظمة الصحة العالميةذات العالقات الرسميةاستعراض المنظمات غير الحكومية   )٣(١١٧ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميـة، المتعلـق                  
 وبعـد أن    ١ميـة باستعراض ثلث عدد المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العال            

  .خلص إلى القرارات المبينة أدناه) ٣(١١٥م تأحاط علماً به، ومتابعة لمقرره اإلجرائي 
  
 المجلس بارتياح التعاون بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية المؤشر التي             إذ يالحظ   

، قرر أن يبقي علـى العالقـات        لمخطط أو المتوقع أن يستمر    واتلي أسماءها عالمة نجمية في ملحق التقرير،        
  .الرسمية بين تلك المنظمات ومنظمة الصحة العالمية

  
 أنه قد تم االتفاق على خطط تعاون بين المنظمة وبين االتحاد الدولي لجمعيات طب األنف                وإذ يالحظ   

 لمـرأة لوالمجلـس الـدولي     ،  للمـرأة واألذن والحنجرة واالتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة والتحالف الدولي         
والرابطة الدولية ألخوات المحبة والرابطة الدولية للدراسة العلمية لحاالت العجز الذهني، واالتحـاد الـدولي               

العالقـات  لسيدات األعمال والنساء المهنيات واالتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، قرر اإلبقـاء علـى               
  .الرسمية بين تلك المنظمات ومنظمة الصحة العالمية

  
، خالل الفترة قيـد االسـتعراض، بـين         تراجعوإذ يالحظ أنه على الرغم من أن التعاون المخطط قد           

 واالتحاد العالمي للطب النووي والبيولوجيا، والمنظمة العالمية        ،المنظمة والرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق     
أساس خطط يتم االتفـاق عليهـا بـين          إمكانية استئناف التعاون على      تحري األطراف   ، تعتزم للحركة الكشفية 

 المنظمات غير الحكومية إلـى  تلك استعراض العالقات مع بشأنقرر تأجيل اتخاذ قرار  فقد  مختلف األطراف،   
  .دورته التاسعة عشرة بعد المائة

  
 على المعلومات التي نقلتها     ، كتابة ، المنظمة الدولية لمساءلة الشركات إلى التعليق      وقرر المجلس دعوة  

النظر في التقريـر    تأجيل   و ،ه إحدى الدول األعضاء، وتأجيل النظر في عالقاتها مع منظمة الصحة العالمية           إلي
  .الخاص بسلوك ممثلي تلك المنظمة في االجتماعات الحكومية الدولية إلى دورته التاسعة عشرة بعد المائة

  
لرسمية بين المعهد الدولي لعلوم     على أساس المعلومات المقدمة اإلبقاء على العالقات ا       وقرر المجلس،     

  .الحياة ومنظمة الصحة العالمية
  
 تقارير عن التعاون، قرر المجلس إرجاء استعراض العالقات         ،أو تأخر ورود  ورود،  ونظراً إلى عدم      

الرابطة الدولية لبحـوث األسـنان،      : إلى دورته التاسعة عشرة بعد المائة     المنظمات غير الحكومية التالية     مع  
طة الدولية لداء العداريات، واللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع، واالتحاد الدولي لإلسـكان والتخطـيط،               والراب

والجمعية الدولية للوبائيات البيئية، والجمعية الدولية لعلم األورام الوقائي، والجمعية الدولية لألطباء المـدافعين              
رعاية مرضى السرطان، واالتحـاد الـدولي لمكافحـة         عن البيئة، والجمعية الدولية للممرضات العامالت في        

 واالتحاد الدولي للحفاظ علـى الطبيعـة والمـوارد          ،السرطان، واالتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة      
  .الطبيعية، والرابطة البيطرية العالمية

  

                                                           
 .١١٧/٢٤م تالوثيقة    ١
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االتحـاد  : لتاليـة أنه لم ترد بعد تقارير عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية ا           المجلس  وإذ يالحظ     
 واالتحاد الدولي للطب الرياضي، والجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيويـة بـشأن إدمـان               ،الدولي للقابالت 

 واالتحاد العالمي لجمعيات    ، والجمعية الدولية لدراسة التنمية السلوكية، والرابطة الدولية لطب المرور         ،الكحول
 قرر إرجاء استعراض العالقات معها لمدة سنة أخرى وإبالغها بأنه إذا لم تقدم التقارير               ، فقد جراحة األعصاب 

في الوقت المناسب لينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة بعد المائة، سـيتم وقـف العالقـات                   
  .الرسمية معها

  
  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧، العاشرةالجلسة (
  ١٠/ الموجزةالمحاضر/ ١١٧ت م   

  
  
  منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة ومنحتها الدراسية  )٤(١١٧ت م
  

جائزة مؤسـسة   منح  المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة،               
 الكبير في   إلسهامه) األردن (ه للدكتور سعد الخرابش   ٢٠٠٦الدكتور علي توفيق شوشة ومنحتها الدراسية لعام        

 فرنـك سويـسري بالـدوالر    ٢٥٠٠وسيتلقى الفائز مبلغاً يعادل   . تطوير الصحة العمومية الوطنية في األردن     
  .األمريكي

  
  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧، العاشرةالجلسة (
  ١٠/المحاضر الموجزة/ ١١٧ت م   

  
  
  منح جائزة ساساكاوا للصحة  )٥(١١٧ت م
  

جـائزة  مـنح    في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للصحة،          المجلس التنفيذي، بعد النظر     
وهـو  (وإلى برنامج أغابي للصحة فـي الريـف         ) الهند( لالتحاد الدولي للجذام     ٢٠٠٦ساساكاوا للصحة لعام    

ز وسيتلقى كل فائ  ). مدينة بورتو برنيسيسا بمنطقة باالوان في الفلبين      ) (برنامج مجتمعي شامل للتنمية الصحية    
  . دوالر أمريكي تقديراً ألعماله المتميزة في ميدان التنمية الصحية٤٠ ٠٠٠بهذه الجائزة مبلغاً وقدره 

  
  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧، العاشرةالجلسة (
  ١٠/المحاضر الموجزة/ ١١٧ت م   

  
  
  منح جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )٦(١١٧ت م
  

النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين التابعة لمؤسسة اإلمارات العربية المتحدة           المجلس التنفيذي، بعد      
 لكل من مؤسسة رفيـق الحريـري        ٢٠٠٦جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام        منح  للصحة،  

الفائزين مبلغاً  وسيتلقى كل من    ). ملديف(والسيدة أمينة جميل، المديرة التنفيذية، لمركز منفى للشيخوخة         ) لبنان(
  . دوالر أمريكي تقديراً لمساهمته المتميزة في مجال التنمية الصحية٢٠ ٠٠٠وقدره 

  
  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧، العاشرةالجلسة (
  ١٠/المحاضر الموجزة/ ١١٧ت م   
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  جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحةمنح   )٧(١١٧ت م
  

ين التابعة لمؤسسة دولـة الكويـت لتعزيـز    في تقرير هيئة اختيار الفائزالمجلس التنفيذي، بعد النظر     
الصحة، منح جائزة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة، لبرنامج التدخل المبكر لمعالجـة الـذهان                 

   . دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠وسيتلقى الفائز مبلغاً وقدره ). ةسنغافور(
  

  )٢٠٠٦ناير ي/  كانون الثاني٢٧، العاشرةالجلسة (
  ١٠/المحاضر الموجزة/ ١١٧ت م   

  
  
  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين ومدتها  )٨(١١٧ت م
  

المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير المدير العام عن جدول األعمال المؤقت لجمعيـة الـصحة                   
ائي السابق القاضي بأن تُعقد جمعيـة الـصحة العالميـة            وإذ ُيذكر بمقرره اإلجر    ١العالمية التاسعة والخمسين،  

 وتختتم  ٢٠٠٦مايو  /  أيار ٢٢التاسعة والخمسون في قصر األمم بجنيف وأن تفتتح أعمالها يوم االثنين الموافق             
 وافق على جـدول األعمـال المؤقـت         ٢٠٠٦،٢مايو  /  أيار ٢٧أعمالها في موعد أقصاه يوم السبت الموافق        

  .لمية التاسعة والخمسين بصيغته المعدلةلجمعية الصحة العا
  

  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧، العاشرةالجلسة (
  ١٠/المحاضر الموجزة/ ١١٧ت م   

  
  
  موعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي الثامنة عشرة بعد المائة  )٩(١١٧ت م
  

مـايو  /  أيـار ٢٩ثنين الموافـق  قرر المجلس التنفيذي أن تُعقد دورته الثامنة عشرة بعد المائة يوم اال       
 بجنيف، وأن تختتم أعمالها في موعـد أقـصاه يـوم الخمـيس الموافـق                للمنظمة في المقر الرئيسي     ٢٠٠٦

  .٢٠٠٦يونيو / حزيران ١
  

  )٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٧، العاشرةالجلسة (
  ١٠/المحاضر الموجزة/ ١١٧ت م   

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١١٧/٢٧م تالوثيقة    ١
 ).٥(١١٦م تانظر المقرر اإلجرائي    ٢
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  قائمة بالقرارات: ثانيا
  
  

  ستئصال شلل األطفالا  ١ق١١٧ت م
  
  التغذية واأليدز والعدوى بفيروسه  ٢ق١١٧ت م
  
  فقر الدم المنجلي  ٣ق١١٧ت م
  
  الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ٤ق١١٧ت م
  
  التجارة الدولية والصحة  ٥ق١١٧ت م
  
  دور منظمة الصحة العالمية ومسؤولياتها في مجال البحوث الصحية  ٦ق١١٧ت م
  
  )٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية   ٧ق١١٧ت م
  
بـشأن  تنفيذ منظمة الصحة العالمية لتوصيات فرقة العمل العالمية المعنية بتحسين التنسيق              ٨ق١١٧ت م

  األيدز فيما بين المؤسسات المتعددة األطراف والجهات المانحة الدولية
  
  تعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة  ٩ق١١٧ت م
  
  ديق على تعديالت الئحة الموظفينالتص  ١٠ق١١٧ت م
  
  مرتبات الموظفين في الوظائف غير المحددة الدرجات والمدير العام  ١١ق١١٧ت م
  
  العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ١٢ق١١٧ت م
  
  أنشطة البحث والتطوير األساسية في مجال الصحة] اإلطار العالمي بشأن [   ١٣ق١١٧ت م
  
  
  

=     =     =  


