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  تقارير لجان المجلس التنفيذي
  
  

  بالمنظمات غير الحكومية اللجنة الدائمة المعنية
  
  

اجتمعـــت  ١وفقــًا للمبـــادئ التـــي تحكـــم العالقـــات بـــين منظمـــة الصـــحة العالميـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة  -١
. والمجلـــس مـــدعو إلـــى ٢٠١٤كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ٢١فـــي  ٢اللجنـــة الدائمـــة المعنيـــة بالمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة

  أدناه. ٢٨و ٢٧النظر في مشروع القرار ومشروع المقرر اإلجرائي المقترحين في الفقرتين 
  

(الوثائق الطلبات المقدمة للدخول في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية   :أوالً 
  ٣)EB134/NGO/1–8 المقيَّدة التوزيع

  
والمجلـس مؤسسة الصحة علـى الشـبكة، مقدمة من النظرت اللجنة في طلبات الدخول في عالقات رسمية   -٢

وُمجمَّـع بـراءات  ،.IntraHealth International Incومنظمـة  ،الدولي المعني بالجوانب المشتركة في أتمتة بنـوك الـدم
دوية اإلنجابية، والجمعية الدولية المعنية بالجوانـب والجمعية األمريكية لأل ومبادرة أدوية األمراض المهملة، األدوية،

مـــت اللجنـــة مـــدى جـــدارة كـــل منظمـــة مـــن وقيّ  ٤وشـــبكة العمـــل الدوليـــة مـــن أجـــل أغذيـــة الرضـــع. النفســـية للســـرطان،
أم ال بمعايير الدخول في عالقـات رسـمية وفقـًا  ، برأيها،المنظمات التي قدمت الطلبات لكي تحدد ما إذا كانت تفي

  من المبادئ الُمشار إليها أعاله. ٣ للفقرة
  
وقدمت األمانة معلومات تكميلية عن كل طلب. وفي بعـض الحـاالت جـرى التمـاس توضـيحات وتأكيـدات   -٣

طلبــت اللجنــة معلومــات عمــا إذا كانــت هنــاك منظمــات غيــر ، إضــافية. وفيمــا يتعلــق بمؤسســة الصــحة علــى الشــبكة
حكومية أخرى تعمل في المجال نفسه. وُأفيد بأن هناك منظمات غير حكومية مشابهة على المستويات الوطنية بيد 

المؤسســة هــي المنظمــة غيــر الحكوميــة الوحيــدة التــي تعمــل علــى المســتوى العــالمي لتــوفير معلومــات طبيــة هــذه أن 
  عية. رفيعة النو 

  
، وردًا على سؤال عن مصدر تمويله، ُأكِّـد لّلجنـة أن ُمجمَّع براءات األدويةوفيما يتعلق بالطلب المقدم من   -٤

  المرفق الدولي لشراء األدوية الذي أنشأه.التمويل االبتدائي جاء أساسًا من 

                                                           
  .٢٠٠٩جنيف، منظمة الصحة العالمية،  ،الطبعة السابعة واألربعون ،الوثائق األساسية    ١
، والــدكتور نــور هشــام عبــد اهللا ر. نشــابي كــاموي (ناميبيــا)الــدكتور و. عمــار (لبنــان) (الــرئيس)، والــدكتور األعضــاء:     ٢

  .الدكتورة ز. فالفردي (بنما)(ماليزيا)، والدكتور بي ثت خين (ميانمار)، و 
  .٢٠١٣مبر كانون األول/ ديس ٢٠بتاريخ  L/13.20حيلت إلى أعضاء المجلس التنفيذي في رسالة تحمل رقم أ   ٣
ــــــــــــع ا   ٤  EB134/NGO/5و EB134/NGO/4و EB134/NGO/3و EB134/NGO/2و EB134/NGO/1لوثــــــــــــائق الُمقيــــــــــــدة التوزي
  بالترتيب. EB134/NGO/8و EB134/NGO/7و EB134/NGO/6و
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للجنـة مـن ماليزيـا اللجنـة ، أبلـغ عضـو امبـادرة أدويـة األمـراض المهملـةولدى النظر في الطلب المقـدم مـن   -٥
بأنه عضو في مجلس إدارتها وبالتالي سيكون لديه تعارض فـي المصـالح لـو أنـه نظـر فـي طلبهـا. وقـد اعتـذر عـن 

  عدم حضور االجتماع طوال مدة النظر في الطلب.
  
لـــدان ح للجنـــة أن عـــدد البالجمعيـــة األمريكيـــة لألدويـــة اإلنجابيـــة، ُأوِضـــوفيمـــا يتعلـــق بالطلـــب المقـــدم مـــن   -٦

  في أفريقيا.  اً قوي اً ة االهتمام بالعقم في أفريقيا. ومع ذلك فإن للجمعية تواجداألفريقية األعضاء فيها قليل لقلّ 
  
ــد لّلجنــة أن ولــدى النظــر فــي الطلــب المقــدم مــن   -٧ الجمعيــة الدوليــة المعنيــة بالجوانــب النفســية للســرطان، ُأكِّ

ــًا بشــأن علــم أورام األ طفــال وأنهــا تعتــزم االضــطالع بأنشــطة إضــافية لــدعم آبــاء األطفــال بالجمعيــة تخصصــًا فرعي
  المصابين بالسرطان. 

  
، ُأكِّـد لّلجنـة أنـه لـيس للشـبكة شـبكة العمـل الدوليـة مـن أجـل أغذيـة الرضـعوفيما يتعلق بالطلب المقـدم مـن   -٨

قّوتهــا تكمــن فــي نشــر تعــارض فــي المصــالح فيمــا يتصــل بالقطــاع الخــاص، وال ســيما صــانعو بــدائل لــبن األم، وأن 
  سياسات المنظمة بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال.  

  
والمجلــس الــدولي مؤسســة الصــحة علــى الشــبكة، علــى المعلومــات المقدمــة، خلصــت اللجنــة إلــى أن  ءً وبنــا  -٩

ـــالمعنــي بالجوانــب المشــتركة ف ـــي أتمتـ ـــة بنــوك الــ ـــومنظم ،دمـ ــع بــراءات  ،.IntraHealth International Incة ـ وُمجمَّ
والجمعية األمريكية لألدوية اإلنجابية، والجمعية الدولية المعنية بالجوانـب  ومبادرة أدوية األمراض المهملة، األدوية،

وشـــبكة العمـــل الدوليـــة مـــن أجـــل أغذيـــة الرضـــع تســـتوفي معـــايير الـــدخول فـــي عالقـــات رســـمية  النفســـية للســـرطان،
  مع المنظمة. وأوصت بقبول دخولها في عالقات رسمية 

  
(الوثيقتان للدخول في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية النظر في طلب   :ثانياً 

  )EB134/NGO/9 Add.1و EB134/NGO/9 المقيَّدتا التوزيع
 

نظرت اللجنة فـي طلـب الـدخول فـي عالقـات رسـمية المقـدم مـن التحـالف العـالمي للتغذيـة المحسـنة، الـذي  -١٠
التنفيــذي قــد أرجــأ فــي دورتــه الثانيــة والثالثــين بعــد المائــة النظــر فيــه إلــى دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد كــان المجلــس 

المائة، إلى جانب معلومات إضافية كان المجلـس التنفيـذي قـد طلبهـا عـن طبيعـة ومـدى عالقـات التحـالف العـالمي 
دعــم سياســات المنظمــة الخاصــة بالتغذيــة  مــع دوائــر الصــناعات الغذائيــة العالميــة، وموقــف التحــالف العــالمي مــن

  ومناصرتها، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغذية الرّضع وتسويق األغذية التكميلية.
  

٪ من تمويل التحالف ٩٩وفيما يتعلق بمدى عالقات التحالف العالمي مع القطاع الخاص، ُأفيد بأن نسبة   -١١
ات ال تستهدف الربح. وال يقبل التحـالف العـالمي تمـويًال العالمي تأتي من جهات مانحة عمومية ومنظمات ومؤسس
٪ المتبقيــة مــن التمويــل، والتــي تــأتي أساســًا مــن القطــاع ١أساســيًا أو غيــر مقّيــد مــن القطــاع الخــاص. وأمــا النســبة 

 الخــاص، فُتســتخدم لتعزيــز الخبــرة التقنيــة فــي الشــركات وٕاجــراء البحــوث. والعالقــات الرئيســية للتحــالف العــالمي مــع
القطاع الخاص هي مع الشركات الوطنية والمحلية من أجل تمكينها من توفير مواد غذائية مغذيـة وميسـورة التكلفـة 
فــي إطــار تحالفــات التــدعيم الوطنيــة التــي تقودهــا الحكومــة. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن مقاعــد مجلــس اإلدارة لــم تعــد 

  قطاع الخاص.ُتخصَّص بحسب القطاعات، وبالتالي فال يوجد مقعد محجوز لل
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تحــالف األعمــال التــابع للتحــالف العــالمي، الــذي كــان يتمثــل  ٢٠١٣فــي كــانون األول/ ديســمبر  ُأنهــيوقــد   -١٢
هدفــه فــي تشــجيع الشــركات الدوليــة علــى وضــع سياســات أفضــل بشــأن التغذيــة وٕاشــراكها فــي مناقشــات بشــأن نظــم 

د تمــت االستعاضــة عــن مــؤخرًا جــدًا. وقــ اإلنهــاءالتغذيــة والمــواد الغذائيــة. وُأعــرب عــن االنشــغال إزاء حــدوث هــذا 
التحالف العالمي وبرنامج األغذية العالمي في رئاسة شبكة األعمـال التابعـة لحركـة تعزيـز التغذيـة،  أنشطته بتشارك

  التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تحقيق األمن التغذوي والغذائي في األجل البعيد.
  

بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك المتعلقـــة بتغذيـــة  يـــة ومناصـــرتها،وفيمـــا يتعلـــق بـــدعم سياســـات المنظمـــة الخاصـــة بالتغذ  -١٣
تغذيـة الرّضـع وتسـويق األغذيـة الرّضع وتسويق األغذية التكميلية، ُأفيد بـأن التحـالف يؤيـد سياسـات المنظمـة بشـأن 

  ويدعم تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم وقرارات جمعية الصحة ذات الصلة الالحقة. التكميلية
  

على المعلومات المقدمة من األمانة والتوضيحات التي وفرتها األمانة بشـأن أسـئلة اللجنـة المتنوعـة،  وبناءً   -١٤
سـيما الو ال تجد اللجنـة أي سـبب لالعتـراض علـى قبـول دخـول التحـالف العـالمي فـي عالقـات رسـمية مـع المنظمـة، 

تحــالف األعمــال التــابع للتحــالف العــالمي. ومــع ذلــك، فقــد قــررت اللجنــة إبــالغ المجلــس  بإنهــاءبعــد تلقيهــا تأكيــدًا 
  تحالف األعمال مؤخرًا جدًا. إنهاءبانشغالها إزاء 

 
مــع منظمــة الصــحة  ذات العالقــات الرســميةاســتعراض المنظمــات غيــر الحكوميــة   :ثالثاً 

 )EB134/NGO/WP/1 (الوثيقة الُمقيدة التوزيعالعالمية 
  

 ملحــق هــذه الوثيقــةنظــرت اللجنــة فــي التقــارير بشــأن العالقــات مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الُمبيَّنــة فــي   -١٥
تقييمــات و  لمقدمــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــةجمعــت التقــارير بــين المعلومــات اقــد منظمــة. و  ٧٣والبــالغ عــددها 

لتــي نصــت علــى مــا يلــي: "تســتند العالقــات مــن المبــادئ وا ٥-٤أخــذ هــذا التقيــيم بعــين االعتبــار الفقــرة و األمانــة. 
  الرسمية... إلى خطة تعاون تقوم على أساس أهداف اتفق عليها كال الطرفين وتحدد األنشطة...".

  
 منظمـة غيـر حكوميـة ٥٧وعن التعاون بـين منظمـة الصـحة العالميـة  المقدمة واستعرضت اللجنة التقارير  -١٦

إلسـهاماتها  غيـر الحكوميـة المنظمـات تلـكعلـى  تنفيذي بـأن يثنـيال، وأوصت المجلس ٢٠١٣-٢٠١١خالل الفترة 
المستمرة فـي تحقيـق أهـداف منظمـة الصـحة العالميـة، واإلبقـاء علـى العالقـات الرسـمية لهـذه المنظمـات مـع منظمـة 

  الصحة العالمية. وترد أسماء هذه المنظمات في الملحق مميزة بعالمة النجمة.
  

التقــارير الفرديــة بشــأن العالقــات مــع المنظمــات التــي طــرأت عليهــا تغيــرات وشــرعت اللجنــة فــي اســتعراض   -١٧
  خالل الفترة قيد االستعراض.

  
ولجنـة البلـدان األفريقيـة المعنيـة  االتحاد الـدولي لإلرشـاد والتثقيـف الصـحيثم نظرت اللجنة في تقارير من   -١٨

العالمية لألطبـاء النفسـيين. وألسـباب متنوعـة، يـرد  والرابطة بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل
توقف التعاون مع هذه المنظمات على ما يبدو خالل الفتـرة ، EB134/NGO/WP/1ذكرها في الوثيقة المقيدة التوزيع 

. وفــي جميــع الحــاالت، كــان ُيتوقــع أن باإلمكــان اســتئناف التعــاون علــى أســاس خطــة تعــاون ثالثيــة ٢٠١٣-٢٠١١
الســنوات متفــق عليهــا بــين جميــع األطــراف. وقــد شــعرت اللجنــة باالرتيــاح وقــد علمــت بــذلك وقــررت، بغيــة تشــجيع 

ات بشــأن خطــط التعــاون بنجــاح، أن توصــي بإرجــاء اســتعراض العالقــات مــع هــذه المنظمــات غيــر اختتــام المناقشــ
الحكومية إلى دورة المجلس التنفيذي السادسة والثالثين بعد المائة، وأنه ينبغي عندئذ تقديم تقارير إلـى المجلـس إمـا 

  عن خطط التعاون المتفق عليها أو عن حالة العالقات. 
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ئة الدولية ألدوية طب األعصاب والطـب النفسـي، الحظـت اللجنـة أن الهيئـة لـم تعـد تشـارك وفي حالة الهي  -١٩
فــي أنشــطة مشــتركة أو تعــاون مــع المنظمــة. ولــدى النظــر فــي العالقــات الرســمية مــع مجلــس الصــناعة مــن أجــل 

اون. وقـد نظـرت وبالتـالي لـم يقـدم خططـًا للتعـ ٢٠١٣التنمية، الحظت اللجنة أن المجلس جرى حّله في نهاية عـام 
الهيئــة الدوليــة ألدويــة طــب األعصــاب والطــب النفســي اللجنــة فــي التقريــرين وأوصــت بإنهــاء العالقــات الرســمية مــع 

  .مجلس الصناعة من أجل التنميةو 
  

الصــناعات الدوليــة لألغذيــة القوتيــة الخاصــة. وكانــت المنظمــة قــد أبلغــت عــن وُنظــر فــي التقريــر الخــاص ب  -٢٠
المحــرز بشــأن تنفيــذ خطــة التعــاون. ولــم تتلــق المنظمــة المنجــزات المســتهدفة التــي كانــت متوقعــة عــدم كفايــة التقــدم 

الصــناعات خــالل فتــرة التعــاون. وبــالنظر إلــى ذلــك، اتفقــت اللجنــة علــى أن توصــي بإنهــاء العالقــات الرســمية مــع 
  .الدولية لألغذية القوتية الخاصة

  
) الصــادر عــن المجلــس الــذي أرجــأ، فــي جملــة ٩(١٣٢م تئــي ثــم نظــرت اللجنــة فــي متابعــة المقــرر اإلجرا  -٢١

والمنتدى  مجلس البحوث الصحية ألغراض التنميةو  المجلس العالمي للصحةأمور أخرى، استعراض العالقات مع 
اللجنــة الكاثوليكيـة الدوليــة و  العمــل الكنسـي مـن أجــل الصـحة –اللجنـة الطبيــة المسـيحية و  العـالمي للبحـوث الصــحية

االتحـــاد الـــدولي لهندســـة المستشـــفيات ورابطـــة الكومنولـــث للصـــيادلة و  والعـــاملين الطبيـــين االجتمـــاعيينللممرضـــات 
والمنظمــة الدوليــة للبرلمــانيين الطبيــين والمــؤتمر الــدولي لعمــداء كليــات تــدريس الطــب بالفرنســية ومنظمــة أوكســفام، 

  لعالقات. أو تقديم تقرير عن حالة ا ريثما يتم االتفاق على خطط للتعاون معها
  

واللجنـــــة الكاثوليكيـــــة الدوليـــــة للممرضـــــات والعـــــاملين الطبيـــــين  المجلس العـــــالمي للصـــــحةبـــــ وفيمـــــا يتعلـــــق  -٢٢
، استعرضت اللجنة ومنظمة أوكسفام االجتماعيين واالتحاد الدولي لهندسة المستشفيات ورابطة الكومنولث للصيادلة

التقارير وكانت راضـية عـن وضـع خطـط للتعـاون متفـق عليهـا. واتفقـت اللجنـة علـى توصـية المجلـس باإلبقـاء علـى 
  العالقات غير الرسمية لهذه المنظمات غير الحكومية مع المنظمة. 

  
والمنتـــدى العـــالمي للبحـــوث الصـــحية، أدمجـــت  مجلـــس البحـــوث الصـــحية ألغـــراض التنميـــةوفيمـــا يتعلـــق ب  -٢٣

المنظمتان عملياتهما مع احتفاظ كل منهما بجهازها الرئاسي. وقد ترتـب علـى ذلـك عـدم يقـين بشـأن الوظـائف التـي 
ضــطلع بهــا كــل منهمــا، ال ســيما فيمــا يتصــل بالعالقــات مــع المنظمــة. وبغيــة توضــيح حالــة عالقــة كــل منهمــا مــع ي

 إلــىنفيــذي فــي دورتــه الثانيــة والثالثــين بعــد المائــة إرجــاء اســتعراض عالقــات المنظمتــين المنظمــة، قــرر المجلــس الت
ـح رغباتـه فيمـا يتعلـق بالعالقـة  دورته الرابعـة والثالثـين بعـد المائـة وطلـب مـن الجهـاز الرئاسـي لكـل منظمـة أن يوضِّ

باإلضــافة إلــى األنشــطة، وأن  وقــد أعربــت اللجنــة عــن ارتياحهــا لمــا علمتــه مــن إدمــاج األصــول المؤسســيةالرســمية. 
لمنتـدى العـالمي . ومـن ثـم، لـم يعـد لمجلس البحوث الصحية ألغـراض التنميـةالمنظمتين ستعمالن كمنظمة واحدة: 

وجود كمنظمة مستقلة. وأحاطت اللجنة أيضا علمًا بوضع خطة تعاون متفق عليها. واستنادًا إلـى  للبحوث الصحية
مـع  مجلس البحوث الصحية ألغراض التنميـةل بقاء على العالقات غير الرسميةباإلهذه المعلومات، توصي اللجنة 

  . المنتدى العالمي للبحوث الصحيةالمنظمة وٕانهاء العالقات الرسمية مع 
  

. واسـتجابة لطلـب العمـل الكنسـي مـن أجـل الصـحة –اللجنـة الطبيـة المسـيحية وُنظر في التقرير الخـاص ب  -٢٤
بشأن تقـديم تقريـر عـن حالـة عالقـات المنظمـة مـع منظمـة  ١لثانية والثالثين بعد المائةالمجلس التنفيذي في دورته ا

العمـــل  –اللجنـــة الطبيـــة المســـيحية الصـــحة العالميـــة، وخاصـــة عـــن ترتيباتهـــا الدســـتورية، خلصـــت اللجنـــة إلـــى أن 
اط مجلـس الكنــائس لـم تـوّفر بعـد توضــيحات بشـأن وثيقتهـا أو وثائقهـا الدسـتورية. وقـد أحـ الكنسـي مـن أجـل الصـحة

                                                           
 .)٩(١٣٢م تانظر المقرر اإلجرائي    ١
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العمـل الكنسـي  –اللجنـة الطبيـة المسـيحية بأنه يمـر بعمليـة إعـادة هيكلـة، بمـا فـي ذلـك وضـع  العالمي األمانة علماً 
باعتبارهــا جــزءًا مــن المجلــس. وأوصــت اللجنــة بــأن ُيحــاط علمــًا بــالتقرير وأن ُيرجــأ للمــرة الثانيــة  مــن أجــل الصــحة

من أجـل السـماح لهـذه المنظمـة  العمل الكنسي من أجل الصحة –المسيحية اللجنة الطبية استعراض العالقات مع 
باالنتهاء من عملية إعادة تنظيمها وأن ُيطلب تقديم خطة تعاون متفق عليها مع منظمة الصحة العالمية، وال سيما 

  ي ينظر فيها.الترتيبات الدستورية للمنظمة المعنية، إلى المجلس في دورته السادسة والثالثين بعد المائة لك
  

المنظمـــة الدوليــة للبرلمـــانيين وفيمــا يتعلـــق بــالجهود المبذولـــة للتوصــل إلـــى اتفــاق علـــى خطــة للتعـــاون مــع   -٢٥
الطبيين والمؤتمر الدولي لعمداء كليـات الطـب التـي تسـتخدم الفرنسـية، الحظـت اللجنـة أن منظمـة الصـحة العالميـة 

وطلبت منهما إعداد خطة للتعاون. ولم ُيستلم أي رد منهما،  ٢٠١٣قد اتصلت بالمنظمَتين على حد سواء في عام 
ويبـــدو أن التعـــاون قـــد توقـــف. وتوصـــي اللجنـــة بوقـــف العالقـــات الرســـمية مـــع المنظمـــة الدوليـــة للبرلمـــانيين الطبيـــين 

  والمؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب التي تستخدم الفرنسية.
  

ع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، ال سـيما فيمـا يتعلـق بفـتح البـاب وتتطلع اللجنة إلى تنفيذ إطار المشاركة م  -٢٦
أمــــام الجمهــــور للحصــــول علــــى الوثــــائق المقدمــــة إلــــى لجنــــة المجلــــس التنفيــــذي الدائمــــة المعنيــــة بالمنظمــــات غيــــر 
ـــة الدائمـــة فـــي  ـــالتبليغ عـــن المخالفـــات، وتيســـير عمـــل اللجن ـــة، ممـــا مـــن شـــأنه زيـــادة الشـــفافية، والســـماح ب الحكومي

  قبل.المست
  

  مشروع القرار ومشروع المقرر اإلجرائي المقترحان  :رابعاً 
  

  مشروع القرار  -٢٧
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١بعد النظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية،
  

 الصـــحة منظمـــة مـــع رســـمية عالقـــات فـــي التاليـــة الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات دخـــول قبـــول يقـــرر  -١
 ،والمجلس الدولي المعني بالجوانب المشتركة في أتمتـة بنـوك الـدممؤسسة الصحة على الشبكة،  :العالمية

ــع بــراءات األدويــة، ،.IntraHealth International Incومنظمــة   ومبــادرة أدويــة األمــراض المهملــة، وُمجمَّ
وشـبكة العمـل  ية للسـرطان،والجمعية األمريكية لألدوية اإلنجابية، والجمعية الدولية المعنية بالجوانب النفس

  ؛الدولية من أجل أغذية الرضع
  
ــرر  -٢ فــي عالقــات رســمية مــع منظمــة الصــحة  ول التحــالف العــالمي للتغذيــة المحســنةقبــول دخــ يق

بين التحالف العالمي  عالقاتالطبيعة ومدى النظر على نحو ُمرض في المعلومات المتعلقة ببعد  العالمية
، عقــب تأكيــد إغــالق تحالفــه التجــاري، وموقــف التحــالف العــالمي إزاء العالميــةدوائــر الصــناعات الغذائيــة و 

دعمه ومناصرته لسياسات المنظمة الخاصة بالتغذية، بما في ذلـك مـا تعلـق منهـا بتغذيـة الرضـع وتسـويق 
  األغذية التكميلية؛

  

                                                           
  .١٣٤/٤٤م تالوثيقة    ١



                EB134/44             ١٣٤/٤٤ت م

6 

ومجلـس ، يالهيئة الدولية ألدوية طـب األعصـاب والطـب النفسـوقف العالقات الرسمية مع  يقرر  -٣
والمنتــدى العــالمي للبحــوث الصــناعات الدوليــة لألغذيــة الحميويــة الخاصــة، الصــناعة مــن أجــل التنميــة، و 

المنظمـــة الدوليـــة للبرلمـــانيين الطبيـــين، والمـــؤتمر الـــدولي لعمـــداء كليـــات الطـــب التـــي تســـتخدم ، و الصـــحية
  الفرنسية.

  
   مية ذات العالقات الرسمية مع المنظمةمشروع مقرر إجرائي بشأن استعراض المنظمات غير الحكو   -٢٨

  
عــن  ١المجلـس التنفيـذي، بعـد النظـر فـي تقريـر لجنتــه الدائمـة المعنيـة بالمنظمـات غيـر الحكوميـة

اســـتعراض ثلـــث المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ذات العالقـــات الرســـمية مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة، وبعـــد 
  .)، قد قرر ما يلي٩(١٣٢م تاإلحاطة به علمًا، وٕالحاقًا بالمقرر اإلجرائي 

  
ٕاذ يحـــيط علمـــًا مـــع التقـــدير بتعـــاون المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التـــي وردت عالمـــة النجمـــة بعـــد و 

أســـمائها فـــي ملحـــق هـــذه الوثيقـــة، وٕاذ يثنـــي علـــى اســـتمرار تفانيهـــا ألعمـــال المنظمـــة، قـــرر اإلبقـــاء علـــى 
  .عالقاتها الرسمية مع المنظمة

  
االتحــاد الــدولي لإلرشــاد والتثقيــف مــع جــاء اســتعراض العالقــات وٕاذ يحــيط علمــًا بــالتقرير، قــرر إر 

 ،ولجنـــة البلـــدان األفريقيـــة المعنيـــة بالممارســـات التقليديـــة التـــي تـــؤثر فـــي صـــحة المـــرأة والطفـــل ،الصـــحي
 النظــر فــي عندئــذ ســيتمالسادســة والثالثــين بعــد المائــة، و  تــهدور  ، إلــىوالرابطــة العالميــة لألطبــاء النفســيين

  .خطط التعاون المتفق عليها أو عن حالة العالقات عن تقاريرال
  

اللجنة الطبيـة المسـيحية مع  للمرة الثانية وٕاذ يحيط علمًا بالتقرير، قرر إرجاء استعراض العالقات
وطلـب المزيـد مـن التوضـيح  السادسـة والثالثـين بعـد المائـة، تـهدور إلـى  العمل الكنسي من أجـل الصـحة –

  طة متفق عليها للتعاون مع المنظمة.عن ترتيباتها الدستورية وخ
  

ـــالتقرير ـــةالـــذي مفـــاده أن  وٕاذ يحـــيط علمـــًا ب والمنتـــدى  مجلـــس البحـــوث الصـــحية ألغـــراض التنمي
مجلــس البحــوث الصــحية قــد انــدمجا وصــارا يعمــالن كمنظمــة واحــدة، أال وهــي:  العــالمي للبحــوث الصــحية

إلبقــاء علــى العالقــات الرســمية بــين مجلــس ، وباالتفــاق علــى خطــط للتعــاون، فإنــه قــرر األغــراض التنميــة
  البحوث الصحية ألغراض التنمية والمنظمة.

  
وٕاذ يحـــيط علمـــًا باالتفـــاق علـــى خطـــط للتعـــاون، فإنـــه قـــرر اإلبقـــاء علـــى العالقـــات الرســـمية بـــين 

اللجنــة الكاثوليكيــة الدوليــة للممرضــات والعــاملين الطبيــين و  ،المجلــس العــالمي للصــحةالمنظمــة وكــل مــن 
  .ومنظمة أوكسفام، ورابطة الكومنولث للصيادلة ،االتحاد الدولي لهندسة المستشفياتو  ،تماعييناالج

  

                                                           
  .١٣٤/٤٤م تالوثيقة    ١
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   الملحق
 

  قائمة بأسماء المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية 
  التي استعرضها المجلس التنفيذي في دورته مع المنظمة

  الرابعة والثالثين بعد المائة
  

  *المنظمة العالمية لمرض ألزهايمر
  الصحة أجل من الكنسي العمل – المسيحية الطبية اللجنة

  الهيئة الدولية ألدوية طب األعصاب والطب النفسي
  المنظمة الدولية لمساءلة الشركات*

  مجلس البحوث الصحية ألغراض التنمية
   الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسة*

  المنظمة الدولية لصحة األسرة*
  المنتدى العالمي للبحوث الصحية

  للصحة لميالعا المجلس
  المبادرة العالمية بشأن الطب النفسي*

  االتحاد الدولي لإلعاقة*
  الرابطة الدولية لمساعدة المسنين*
  المنظمة الدولية إلدماج المعوقين*
  مجلس الصناعة من أجل التنمية

  لجنة البلدان األفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل
  لدولية للطب النفسي لألطفال والمراهقين والمهن المتصلة به*الرابطة ا

  الرابطة الدولية لمنع االنتحار*
  الرابطة الدولية للدراسة العلمية لحاالت العجز الذهني*

  الرابطة الدولية لداء العداريات*
  المكتب الدولي لمكافحة الصرع*

  االجتماعييناللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين 
  المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة*

  اللجنة الدولية المعنية بالصحة المهنية*
  اللجنة الدولية لرصد تقنيات المساعدة على اإلنجاب*

  االتحاد الدولي للقابالت*
  المؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب التي تستخدم الفرنسية

  ناجمة عن نقص اليود*المجلس الدولي لمكافحة االضطرابات ال
  الرابطة الدولية للمهايأة البيئية*

  االتحاد الدولي لسيدات األعمال والنساء المهنيات*
  االتحاد الدولي لطب النساء وطب التوليد*

  االتحاد الدولي لهندسة المستشفيات
  االتحاد الدولي المعني بالشيخوخة*

  مؤسسة اإلنسولين الدولية*
  إلرضاع*الرابطة الدولية لخبراء ا

  الرابطة الدولية لمكافحة الصرع*
  المنظمة الدولية للبرلمانيين الطبيين
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  الشبكة الدولية للنساء المناهضات للتبغ*
  الرابطة الدولية للصحة المهنية*
  الرابطة الدولية ألطباء األطفال*

  األطباء الدوليون للوقاية من الحرب النووية*
  االتحاد الدولي لتنظيم الوالدية*

  عية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان الكحول*الجم
  الجمعية الدولية للبدليات والمقاويم*

  الجمعية الدولية لطب الذكورة*
  الجمعية الدولية للطب الطبيعي وطب التأهيل*
  الصناعات الدولية لألغذية الحميوية الخاصة

  الجمعية الدولية للحبل الشوكي*
  والتثقيف الصحياالتحاد الدولي لإلرشاد 

  االتحاد الدولي لعلوم التغذية*
  *النفس معلل الدولي االتحاد

  التحالف الدولي من أجل صحة المرأة*
  الرابطة اإليطالية ألصدقاء راءول فولرو*

  شراكة إزالة العبء*
  رابطة الطبيبات الدولية*

  منظمة أطباء بال حدود الدولية*
  االتحاد الدولي للتصلب المتعدد*

  أوكسفاممنظمة 
  المنظمة الدولية إلعادة التأهيل*
  ستشتنغ الدولية للعمل الصحي*

  رابطة الكومنولث للصيادلة
  التحالف الدولي من أجل المرأة: المساواة في الحقوق والمساواة في المسؤوليات*

  الرابطة الدولية لدراسة السمنة*
  الجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وٕاهماله*

  مجلس السكان*
  ابطة العالمية للتأهيل النفسي واالجتماعي*الر 

  الرابطة العالمية للصحة الجنسية*
  االتحاد العالمي للعالج الطبيعي*
  االتحاد العالمي للصحة العقلية*
  االتحاد الدولي لعلم األعصاب*

  االتحاد العالمي لجمعيات جراحة األعصاب*
  االتحاد العالمي لمعالجي اإلصابات المهنية*

  *عالمي للصماالتحاد ال
  الرابطة العالمية لألطباء النفسيين

=     =     =  

                                                           
قيد االستعراض، أوصـت اللجنـة الدائمـة المعنيـة  ٢٠١٣-٢٠١١خالل الفترة عن التعاون المشترك  التقاريراستنادًا إلى     *

بالمنظمات غير الحكومية باإلبقـاء علـى العالقـات الرسـمية مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة التـي تلـي أسـماءها عالمـة نجميـة، 
  ئية محددة أو قرار محدد.أما المنظمات غير الحكومية األخرى، فهي موضوع مقررات إجرا


