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  ٣/ متنوعات/١٢٢م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٨ فبراير/ شباط ١٢   بعد المائةالعشرونوالثانية الدورة 
  EB122/DIV/3  

  
  
  
  

  المقررات اإلجرائية وقائمة بالقرارات
  
  

  المقررات اإلجرائية:  أوال
  

  
مية مـع منظمـة الـصحة       استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرس        )١(١٢٢ت م

  العالمية
  

 عن استعراض ثُلـث     بعد أن نظر في تقرير لجنته المعنية بالمنظمات غير الحكومية          المجلس التنفيذي،  
 وأحاط به علمـاً، وبنـاء علـى         ١المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية         

  . المقررات اإلجرائية الواردة أدناه، توصل إلى)٢(١٢٠م تمتابعة مقرره 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                 
المعلومات، يقرر أن يرجئ لغاية دورته الرابعة والعشرين بعد المائة استعراض العالقات مع المنظمات غيـر                

منظمة الدولية لمرض ألزهايمر، والهيئة الدولية ألدوية طب األعصاب         غا خان، وال  آمؤسسة  : الحكومية التالية 
الكومنولث للوقاية من اإلعاقة العقلية وعالج حاالت قصور النمو، والمنظمة الدوليـة            والطب النفسي، ورابطة    

 األفريقية  لصحة األسرة، والمنظمة الدولية لمساعدة المسنين، والمنظمة الدولية إلدماج المعوقين، ولجنة البلدان           
المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، والرابطة الدولية لصحة المراهقين، والرابطة              
الدولية لمنع االنتحار، والمجلس الدولي لمكافحة االضطرابات الناجمة عن نقص اليـود، والرابطـة الدوليـة                

خوخة، والعصبة الدولية لمكافحة داء الصرع، والتحالف الـدولي         للمهايأة البيئية، واالتحاد الدولي المعني بالشي     
غير الحكومي لمناهضة التبغ، والرابطة الدولية لطب األطفال، واألطباء الدوليون للوقاية من الحرب النووية،              

غذيـة،  واالتحاد الدولي لتنظيم الوالدية، واالتحاد الدولي لإلرشاد والتثقيف الصحي، واالتحاد الدولي لعلـوم الت             
الدوليـة، ورابطـة   " ال ليتـشي "واالتحاد الدولي لعلم النفس، والتحالف الدولي من أجل صحة المرأة، وعصبة        

الطبيبات الدولية، والجمعية الدولية إلعادة التأهيل، ومجلس السكان، والرابطة العالميـة للمرشـدات وفتيـات               
  .لي للصحة العقلية، واالتحاد الدولي للصمالكشافة، واالتحاد العالمي للعالج الطبيعي، واالتحاد الدو

  
وإذ يرحب باتفاقات التعاون بين منظمة الصحة العالمية والجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن                

إدمان الكحول والمنظمة العالمية للحركة الكشفية، يقرر اإلبقاء على العالقات الرسمية لهذه المنظمـات غيـر                
  .صحة العالميةالحكومية مع منظمة ال

                                                           
 .١٢٢/٣٤م تالوثيقة    ١
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وإذ يحيط علماً بتقرير الجمعية الدولية لعلم األوبئة البيئية، وإذ يضع في اعتبـاره اسـتمرار اهتمـام                    
منظمة الصحة العالمية بالتعاون، يقرر أن يرجئ استعراض العالقات مع هذه الجمعية لمدة سنة إضافية حتـى                 

  .رضه المجلس في دورته الرابعة والعشرين بعد المائةيتسنى لهذه الجمعية أن تقدم تقريراً عن تعاونها ليستع
  

: وإذ يحيط علماً بتقارير التعاون التي مازالت معلقة ووردت من المنظمات غيـر الحكوميـة التاليـة                  
الرابطة الدولية لعلم األوبئة، والجمعية الدولية لعلم الدم، واالتحاد الدولي لجمعيات الميكروبيولوجيا، واالتحـاد              

الستخدام الموجات فوق الصوتية في الطب والبيولوجيا، قرر المجلس أن يرجئ استعراض عالقـات              العالمي  
هذه المنظمات غير الحكومية لمدة سنة إضافية وطلب إفادتها بأن عالقاتها الرسمية ستوقف ما لم ترد تقاريرها                 

  .عد المائةفي الوقت المناسب لينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والعشرين ب
  

  )٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني٢٥، التاسعةالجلسة (
      ٩/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م  

  منح جائزة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة  )٢(١٢٢ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنة مؤسسة الدكتور علي توفيق شوشة، جائزة مؤسـسة                  
لما قدمه مـن إسـهامات      ) باكستان( لألستاذ سيد أديب الحسن رضوي       ٢٠٠٨الدكتور علي توفيق شوشة لعام      

وسيتلقى الفائز مبلغاً بالـدوالر األمريكـي يعـادل         . جليلة في مجال الصحة العمومية في إقليم شرق المتوسط        
  . فرنك سويسري٢٥٠٠

  
  )٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني٢٥الجلسة التاسعة، (
      ٩/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م  

  منح جائزة ساساكاوا للصحة  )٣(١٢٢ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة ساساكاوا للـصحة، جـائزة                  
، في البرازيل للعمـل     )MORHAN(، لحركة إعادة إدماج المنكوبين بداء هانسن        ٢٠٠٨ساساكاوا للصحة لعام    

 ٤٠ ٠٠٠وستحصل الجهة الفائزة على مبلـغ       . التنمية الصحية االبتكاري الممتاز الذي اضطلعت به في مجال        
  .دوالر أمريكي

  
  )٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني٢٥الجلسة التاسعة، (
      ٩/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م  

  منحة فرانشيسكو بوكياري الدراسية  )٤(١٢٢ت م
  

لدراسـية، منحـة    منحـة فرانشيـسكو بوكيـاري ا      منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير لجنة           
والـدكتورة انتـصار    ) منغوليـا ( للدكتورة أورانشيميغ دافاتسيرين     ٢٠٠٨اسية لعام   فرانشيسكو بوكياري الدر  

   . دوالر أمريكي١٠ ٠٠٠وستتلقى كل من الفائزتين مبلغاً قدره ). اليمن(السعيدي 
  

  )٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني٢٥الجلسة التاسعة، (
  ٩/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م  
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  جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة  )٥(١٢٢ت م
  

منح المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة اإلمـارات العربيـة                  
لمستـشفى سـرطان األطفـال       ٢٠٠٨المتحدة للصحة، جائزة مؤسسة اإلمارات العربية المتحدة للصحة لعام          

 ٤٠ ٠٠٠وستحصل الجهة الفائزة علـى مبلـغ        . لمساهمته الجليلة في مجال التنمية الصحية     ) مصر(بالقاهرة  
  .دوالر أمريكي

  
  )٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني٢٥الجلسة التاسعة، (
  ٩/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م  

  
   تعزيز الصحةمنح جائزة مؤسسة دولة الكويت للبحوث في مجال  )٦(١٢٢ت م
  

النظر في تقرير هيئة اختيار الفائزين بجائزة مؤسسة دولة الكويت لتعزيز           منح المجلس التنفيذي، بعد       
 زازا ميتريفيلـي     للـدكتور  ٢٠٠٨جائزة مؤسسة دولة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة لعام            الصحة،

وسيحصل كـل مـن     . ليلة في التنمية الصحية   لمساهمتهما الج ) كمبوديا(والدكتورة شوان شانتوفيز    ) جورجيا(
  . دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠الفائزين على مبلغ 

  
  )٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني٢٥الجلسة التاسعة، (
  ٩/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م  

  
   ووك التذكارية للصحة العمومية–إنشاء جائزة الدكتور لي جونغ   )٧(١٢٢ت م
  

 بعد النظر في االقتراح الذي تقـدمت بـه جمهوريـة كوريـا              أقر المجلس التنفيذي من حيث المبدأ،       
والقاضي بإنشاء جائزة تمنح لمكافأة البحوث المضطلع بها في مجاالت األيدز والعدوى بفيروسه واألمـراض               

 ووك  –جائزة الدكتور لي جونـغ      " وأمراض المناطق المدارية المنسية، إنشاء جائزة يطلق عليها اسم           السارية
، والتي يتعين صياغة نظامها األساسي بالتعاون مع جمهورية كوريا، وطرحه على            "حة العمومية التذكارية للص 

المجلس إلقراره في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة، مشفوعاً بالتوصيات الخاصة بتغطية التكاليف اإلدارية              
  .المتكبدة في ما يتعلق بتلك الجائزة

  
  )٢٠٠٨ يناير / كانون الثاني٢٥الجلسة التاسعة، (
  ٩/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م  

  
  حل مؤسسة دارلينغ  )٨(١٢٢ت م
  

: إدارة ومنح جائزة مؤسسة دارلينـغ     "وافق المجلس التنفيذي، بعد النظر في تقرير المديرة العامة عن             
، على حل مؤسسة دارلينغ وطلب إلى المديرة العامة أن تتخـذ اإلجـراءات الالزمـة                "اقتراح بحل المؤسسة  

  .مضي في عملية الحل رهناً بجميع الموافقات واإلجراءات التي يقتضيها القانون السويسريلل
  

  )٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني٢٥الجلسة التاسعة، (
  ٩/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م  
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  جدول األعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية الحادية والستين وفترة انعقادها  )٩(١٢٢ت م
  

ذي، بعد أن نظر في تقرير المديرة العامة عـن جـدول األعمـال المؤقـت لجمعيـة                  المجلس التنفي   
 وإذ يذكّر بمقرره اإلجرائي السابق القاضي بأن تعقد جمعية الصحة العالمية            ١العالمية الحادية والستين،   الصحة

تختـتم   و ٢٠٠٨مايو  /  أيار ١٩الستون في قصر األمم بجنيف وأن تفتتح أعمالها يوم االثنين الموافق            الحادية و 
وإذ يذكر كذلك باالتفاق الذي تم التوصـل إليـه أثنـاء             ٢٠٠٨،٢مايو  /  أيار ٢٤ السبتفي موعد أقصاه يوم     

وافق على جدول    ، من الدورة الحالية بشأن رصد المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة          ١٤-٤مناقشة البند   
  . بعد تعديلهالستينالحادية واألعمال المؤقت لجمعية الصحة العالمية 

  
  )٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني٢٥الجلسة التاسعة، (
  ٩/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م  

  
   والعشرين بعد المائةالثالثةموعد ومكان انعقاد دورة المجلس التنفيذي   )١٠(١٢٢ت م
  

 بالمقر  ٢٠٠٨مايو  /  أيار ٢٦ االثنين والعشرين بعد المائة يوم      الثالثةقرر المجلس التنفيذي عقد دورته        
مـايو  /  أيـار  ٢٩الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، واختتام هذه الدورة في موعد أقصاه يوم الـسبت               

٢٠٠٨.  
  

  )٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني٢٥الجلسة التاسعة، (
  ٩/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م  

  
مـراض غيـر    المشاورة غير الرسمية حول مسودة االستراتيجية العالمية بشأن األ          )١١(١٢٢ت م

  السارية
  

قرر المجلس التنفيذي، الدعوة إلى تقديم مالحظات مكتوبـة إلـى المـديرة العامـة حـول مـسودة                     
 غيـر رسـمية حـول مـسودة         ةاالستراتيجية العالمية بشأن األمراض غير السارية، كما قرر عقد مـشاور          

تم إخطار الدول األعضاء بشأن     وسي.  وذلك في تاريخ يتفق عليه     ٢٠٠٨االستراتيجية في جنيف في مطلع عام       
  .وستقدم االستنتاجات إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والستين. مذكرة شفويةالترتيبات الالزمة عن طريق 

  
  )٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني٢٢، الرابعةالجلسة (
  ٤/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م  

  
  أسلوب عمل جمعية الصحة  )١٢(١٢٢ت م
  

، أن تنظر لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة، في اجتماعها الثامن، فـي الـسبل   قرر المجلس التنفيذي   
  .التي يمكن بها زيادة كفاءة اجتماعات اللجنة العامة في جمعية الصحة والتقليل من المدد التي تستغرقها

  
  )٢٠٠٨يناير /  كانون الثاني٢٤، الثامنةالجلسة (
  ٨/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م  

                                                           
 .١٢٢/٢٢ت مالوثيقة    ١
 ).١٠(١٢١ت مانظر المقرر اإلجرائي    ٢
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  ة بالقراراتقائم: ثانيا
  
  

  للسيطرة على المخاطر المحتملة المحدقة بعملية االستئصالآلية : شلل األطفال  ١ق١٢٢ت م
  
  استراتيجيات الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار  ٢ق١٢٢ت م
  
  )٢٠٠٥(تطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية   ٣ق١٢٢ت م
  
  تغير المناخ والصحة  ٤ق١٢٢ت م
  
  صحة المهاجرين  ٥ق١٢٢ت م
  
  تعيين المدير اإلقليمي لألمريكتين  ٦ق١٢٢ت م
  
  االستراتيجية العالمية للتمنيع  ٧ق١٢٢ت م
  
  أسلوب عمل جمعية الصحة  ٨ق١٢٢ت م
  
  تنفيذ خطة العمل: التعددية اللغوية  ٩ق١٢٢ت م
  
  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١٠ق١٢٢ت م
  
  التصديق على تعديالت الئحة الموظفين  ١١ق١٢٢ت م
  
  العالقات مع المنظمات غير الحكومية  ١٢ق١٢٢ت م
  
  تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  ١٣ق١٢٢ت م
  
  

=     =     =  


