
  
  منظمـة الصحـة العالميـة

  ١١٥/٢٢م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٥ يناير/ الثانيكانون  ٢١   عشرة بعد المائةالخامسةالدورة 

  EB115/22   من جدول األعمال ٤-٧البند 
  
  
  
  

  العالقات مع المنظمات غير الحكومية
  

  ات غير الحكوميةتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالمنظم
  
  

لعالميـة   من المبادئ األساسية المنظمة للعالقات بـين منظمـة الـصحة ا            ٦-٤ و ٢-٤وفقاً للفقرتين     -١
 كـانون   ١٨ فـي    ٢اجتمعت اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية       فقد   ١والمنظمات غير الحكومية،  

 مدعو إلى البت في مـشروع القـرار المقتـرح           والمجلس.  للنظر في الوثائق ذات الصلة     ٢٠٠٥يناير  / الثاني
  .والمقرر المبينين في الفرع ثالثاً أدناه

  
الطلبات المقدمة من المنظمات غير الحكومية للدخول في عالقات رسـمية مـع               :أوالً

  )EB115/NGO/1-3الوثائق المقيدة (المنظمة 
  
ا كانت ترى أن المنظمات غيـر       ة كل طلب وتقرير ما إذ     يأشارت اللجنة إلى أن مهمتها هي تقييم أحق         -٢

 من المبادئ المشار إليهـا      ٣ معايير الدخول في عالقات رسمية على النحو المبين في الفقرة            ىالحكومية تستوف 
الوثيقـة  ( مـن تحـالف االتفاقيـة اإلطاريـة لمكافحـة التبـغ              ٣الطلبات المقدمة  واستعرضت اللجنة    .أعاله

EB115/NGO/1(    وبيئته وسالمته    ، والشبكة الدولية لصحة الطفل )  الوثيقةEB115/NGO/2 (   والجمعية الدوليـة
، على أساس المعلومات المقدمة، فإن هـذه الطلبـات          ه، واقتنعت بأن  )EB115/NGO/3الوثيقة   (يةللسكتة الدماغ 

وفي ضوء ذلك، وافقت اللجنة على التوصية بقبول دخول هـذه           . مستوفية لمعايير الدخول في عالقات رسمية     
  . غير الحكومية الثالثالمنظمات الدولية

  
 الوثيقـة (  الرسمية مع المنظمة   العالقاتاستعراض المنظمات غير الحكومية ذات        :ثانيا

  )EB115/NGO/WP/1المقيدة 
  
 منظمـة  ٨٠تضمنت الوثيقة المشار إليها أعاله معلومات عن التعاون أو حالة العالقات بين المنظمة و           -٣

 ٤).١(١١٣م ت ير الحكومية المشار إليها في المقرر اإلجرائـي         غير حكومية، وحسب االقتضاء، المنظمات غ     

                                                           
 .٢٠٠٣، جنيف، منظمة الصحة العالمية، الطبعة الرابعة واألربعونالوثائق األساسية،     ١
، )إكـوادور (نتـالفو، الـرئيس   هويرتا مو. الدكتور ف: أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية هم   ٢

 حمـد بـالل   المناوبة للدكتور أ  (إقبال  . إ، والسيدة   )أسبانيا(الماتا كوتاندا   . ، والدكتور ف  )ملديف(يوسف  . أ. والدكتور أ 
 ).فييت نام(، والسيدة لي ثاي ثيوها )السودان ،عثمان

  .٢٠٠٤نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢ مؤرخة L/04.24أحيلت إلى أعضاء المجلس ضمن رسالة مرقمة     ٣
  .٢٤و ٢٣، الصفحتان ١/سجالت/١١٣/٢٠٠٤م تالوثيقة     ٤
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والمعلومات مستقاة من التقارير المقدمة من المنظمات غير الحكوميـة عـن            . وترد في الملحق قائمة بأسمائها    
  تحديد استصواب الحفاظ على العالقات في األمانة العامة للتعاون والعالقات بغيةناألنشطة ومن تقييم المسؤولي

  .الرسمية
  
 منظمة غير حكومية مدرجة في ملحق الوثيقـة         ٤٩واستعرضت اللجنة التقارير الموجزة المقدمة من         -٤

EB115/NGO/WP/1)        وقد نفذت المشاريع، في معظمها     ). ووضعت بين عالمات نجمية في ملحق هذا التقرير
المشار إليها فـي الفقـرتين      ، فيما عدا بعض المنظمات غير الحكومية        ٢٠٠٤-٢٠٠٢خالل السنوات الثالث    

؛ وشرحت القائمة المرفقة عنـد االقتـضاء لبيـان فتـرة            )١(١١٣م ت الثالثة والسادسة من المقرر اإلجرائي      
  .االستعراض

  
ير أعمال المنظمات غير الحكومية مع المنظمة وأن التعاون مخطـط لـه أو              دوالحظت اللجنة مع التق     -٥
وفي ضوء هذا، وافقت على أن توصي المجلس باإلبقاء على العالقات . ةتوقع استمراره للسنوات الثالثة المقبلم

  .ير المجلس الستمرار إسهامها في أعمال المنظمة منظمة غير حكومية وأن تبلغ بتقد٤٩الرسمية مع 
  
وكانت هذه الهيئة قد أبلغت     . ونظرت اللجنة حينها في العالقات مع االتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة           -٦

أنها وإن لم يكن لها تعاون يذكر خالل الفترة قيد االستعراض بسبب نقص الموارد فإن هذا الوضع قد                  المنظمة  
ولـذا وافقـت    . كذلك أبدت أمانة المنظمة اهتمامها بهذه النتيجة      . تغير مؤخراً ويريد االتحاد أن يستأنف تعاونه      

 عام واحـد تيـسيراً لوضـع خطـة          اللجنة على توصية المجلس بإرجاء استعراض العالقات مع االتحاد لمدة         
  .للتعاون

  
والرابطة الدولية ألخوات   ثم استعرضت العالقات مع التحالف الدولي للمرأة، والمجلس الدولي للمرأة،             -٧

اللجنة أنها، وفقاً لمسؤوليات المنظمات غير الحكومية ذات العالقة الرسمية مع المنظمة كانت والحظت . المحبة
ولألسف لم تتمكن األمانة العامة من      . مال المنظمة خالل الفترة قيد االستعراض     تنشر معلومات بانتظام عن أع    

ولوحظ . غير الحكومية، ولذا لم يمكن وضع خطط تعاونية معها        الحفاظ على اتصال مستمر مع هذه المنظمات        
 بالمنظمـات   في هذا السياق كذلك أن اإلدارة المعنية بعد الفراغ من استعراض لعملها وهيكلها، تزمع االجتماع              

غير الحكومية بقصد التعرف على إمكانية تنشيط العالقات معها على أساس خطط عملها المتعلقـة بأولويـات                 
وأعربت اللجنة عن ارتياحها ألن هذه المنظمات غير الحكومية ظلت نشطة في مجال نشر المعلومات               . اإلدارة

باإلحاطة علماً باستمرار مناصـرتها للمنظمـة،       ووافقت على أن توصي المجلس      . عن منظمة الصحة العالمية   
  .وفي ضوء هذه الظروف، يرجى استعراض العالقات لمدة عام واحد تيسيراً لوضع خطط للتعاون

  
،  دولية لمساءلة الـشركات،   منظمة ال ال غيرت اسمها مؤخراً ليصبح      نفاكتإوعلمت اللجنة أن منظمة       -٨

دمتها، تتعاون مع المنظمة في عدة أنشطة دعمـاً لوضـع المنظمـة      وهي التي كانت، حسب المعلومات التي ق      
 هذه  تقدمهوالحظت اللجنة أن األمانة العامة أعربت عن تقديرها للدعم الذي           . اتفاقية إطارية قوية لمكافحة التبغ    

جـرد أن   ومع هذا، فلما كانت األمانة العامة تستعرض عملها المقبل بشأن االتفاقية بم           . المنظمة غير الحكومية  
تدخل حيز النفاذ، فقد تعذر االتفاق على خطة للتعاون، ولوحظ أن األمانة العامة تريد إرجاء االستعراض إلـى         

وقد استرعت إحدى الدول األعضاء انتباه اللجنة إلى ما اعتبرته سلوكاً . دورة المجلس السابعة عشرة بعد المائة
في دورات هيئة التفاوض الحكومية الدولية بشأن اتفاقية  لية  غير الئق من ممثل منظمة المسؤولية الجماعية الدو       

  .المنظمة اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
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 إلى دورة المجلس     لمساءلة الشركات  الدوليةمنظمة  الوأوصت اللجنة بإرجاء استعراض العالقات مع         -٩
ى اللجنة الدائمة عن حالة العالقـات       السابعة عشرة بعد المائة، وبأن تقدم األمانة العامة في ذلك الوقت تقرير إل            

  .بين المنظمة وتلك المنظمة غير الحكومية، وعن سلوك ممثليها في االجتماعات الحكومية الدولية
  
وعلى أسـاس   . ونظرت اللجنة في التقرير المقدم من الرابطة الدولية للطب الزراعي والصحة الريفية             -١٠

. في مؤتمرات تتعلق بعمل المنظمة ولكنها لم تنظم بصورة مشتركةالمعلومات المقدمة، بدا أن الرابطة شاركت 
. واألمانة العامة للمنظمة ليس لديها خطط للتعاون مع الرابطة، رغم قيمة أعمال الرابطة في مجال تخصصها               

وبالنظر إلى هذا، فقد أوصت اللجنة بأن يعرب المجلس عن شكره للرابطة على تقريرها واستمرار عملها في                 
لعدم وجود خطط لمتابعة التعاون في المستقبل، فإنها توصـي بقطـع العالقـات              ان الصحي، ولكن نظراً     الميد

  .الرسمية
  
والحظت اللجنة أن التقارير عن التعاون من المنظمات غير الحكومية التالية، إما أنها وصلت متأخرة                 -١١

، واالتحاد الدولي للقـابالت، واالتحـاد       العقليةالرابطة الدولية للدراسات العلمية لإلعاقات      : وإما لم تصل لآلن   
لنقابات عمال الـصناعة الكيميائيـة والمنـاجم والطاقـة          الدولي لسيدات األعمال والمهنيات، واالتحاد الدولي       

الدولية للبحوث الطبية البيولوجية بـشأن إدمـان        ، واالتحاد الدولي للطب الرياضي، والجمعية       واألعمال العامة 
، واالتحاد الـدولي    المرورحوادث  لطب  ، والرابطة الدولية    تنمية السلوكية دولية لدراسة ال  الكحول، والجمعية ال  
 ة الدولي ة، والرابطة الدولية للطبيبات، والمنظم    لعلم النفس ، واالتحاد الدولي    التثقيف الصحي للنهوض بالصحة و  

وأوصت اللجنة بأن   . للتأهيل، واالتحاد العالمي لجمعيات جراحة األعصاب، والمنظمة العالمية للحركة الكشفية         
  .يرجئ المجلس على األثر، استعراض العالقات مع هذه المنظمات الحكومية لمدة عام واحد

  
  ).١(١١٣م تلمجلس لاإلجرائي مقرر الثم نظرت اللجنة في تقارير متابعة   -١٢
  
 للرعاية  ووفقاً للفقرة الخامسة من ذلك المقرر اإلجرائي أرجئ استعراض للعالقات مع المجلس الدولي              -١٣

وفـي رسـالة    . االجتماعية انتظاراً لوصول تقرير عن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق على خطة العمـل             
 أفاد المجلس الدولي، في جملة أمور، أنه على الرغم من استمرار اهتمامـه              ٢٠٠٤أغسطس  /  آب ١٠مؤرخة  

أعـرب عـن تفـضيله لتعليـق        بالعمل مع المنظمة فإن ظروفه ال تسمح بوضع خطة عمل في هذا الوقت و             
ونظراً إلى أن استعراض العالقـات مـع ذلـك          . وأعربت أمانة المنظمة عن ارتياحها لهذه الخطوة      . العالقات

المجلس ظل معلقاً منذ الدورة الحادية عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي، ومع مراعاة طلب المجلس الـدولي،                 
  . إلى أن يحين الوقت لوضع خطة للتعاونأوصت اللجنة بتعليق العالقات مع ذلك المجلس

  
فقد أرجئ استعراض العالقـات مـع المجلـس    ) ١(١١٣م تووفقاً للفقرة الثالثة من المقرر اإلجرائي        -١٤

 وأشار تقرير المجلس الالحق إلى عدة أنشطة بين المنظمـة وبعـض             .الدولي للعلوم انتظاراً لوصول تقريره    
وفيما يتعلق بأنشطة المجموعة األولى     . لس والهيئات األخرى المرتبطة به    الرابطات الدولية، األعضاء في المج    

ومن ثم فأنشطتها استعرضها المجلس التنفيذي      . فقد لوحظ أن الرابطات الدولية ذات عالقة بالفعل مع المنظمة         
ي هذا الوقت  أما عن األنشطة األخرى التي أشير إليها فاألمانة العامة للمنظمة ترى أن العالقة ف             . بشكل منفصل 

  .ال تؤهل للعالقات الرسمية
  
والحظت اللجنة أن المجلس منظمة لها احترامها العلمي ولكن بسبب عدم وجـود خطـط السـتمرار         -١٥

التعاون المباشر مع المجلس بما يصلح أساساً لعالقات رسمية، فقد وافقت على أن توصـي بقطـع العالقـات                   
  .الرسمية مع المجلس المذكور
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 تقارير من المنظمات غير الحكومية التالية، المشار إليها أيضاً في الفقرة الثالثة من المقـرر              وظلت ال   -١٦
اتحاد التعاون الدولي للخدمات الصحية ومراكز بحـوث األنظمـة، والجمعيـة            : معلقة) ١(١١٣م ت  اإلجرائي
لمي للطـب والبيولوجيـا     ة والتطبيقية، واالتحاد العا   ، واالتحاد الدولي للكيمياء البحت    للمعالجة الكيميائية الدولية  

وفـي  . النوويين، ونظراً لعدم ورود تقارير أو معلومات عن حالة العالقات فمن المتعذر استعراض العالقـات              
ضوء ذلك، ومع مراعاة المقرر اإلجرائي السابق للمجلس فيما يتعلق بحاالت مماثلة، وافقت اللجنـة علـى أن              

المنظمات غير الحكومية سنة أخـرى، وعلـى أن تبلّـغ           توصي المجلس بإرجاء استعراض العالقات مع هذه        
المنظمات، عندما يتأكد طلب تقاريرها، بأن عالقاتها الرسمية مع المنظمة سوف تقطع إذا لم تصل تقاريرها في 

  .السابعة عشرة بعد المائةالمواعيد المحددة كيما ينظر المجلس فيها في دورته 
  
الـذي اتخـذه    ) ١(١١٣م ت  من المقرر اإلجرائي     السادسةفقاً للفقرة   وذكّرت اللجنة أخيراً بأنه تمت، و       -١٧

دعوة عدة منظمات غير حكومية لم تقدم تقاريرها بعد إلى تقديم هذه التقارير، وبـأن هـذه                 المجلس التنفيذي،   
ـ                  ُأالمنظمات   ه بلغت، في الوقت نفسه، بأنه إذا لم تقدم التقارير في وقت قريب كي ينظر فيها المجلس في دورت

وتفيد المعلومات المقدمة بأن المنظمات غيـر       . الخامسة عشرة بعد المائة، فسيتم وقف العالقات الرسمية معها        
األكاديمية الدولية لعلم األمراض، والرابطة الدولية للوقاية مـن اإلشـعاع،           : الحكومية التالية لم تستجب للطلب    

، واالتحـاد العـالمي      للـشبيبة  العالميـة الجمعيـة   ية الدولية ألمراض الفطريات البشرية والحيوانية، و      والجمع
وقررت اللجنة، في ضوء المقرر اإلجرائي السابق الذي اتخذه المجلـس، أن توصـي              . ألخصائيي الطفيليات 

  .المجلس بأن يقرر وقف العالقات الرسمية مع تلك المنظمات غير الحكومية
  

    القرار والمقرر اإلجرائي المقترحانمشروعا  :ثالثاً
  
  مشروع القرار  -١٨
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١بعد أن نظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية،  
  

 قبول أن تدخل منظمة الصحة العالمية في عالقات رسمية مع تحالف االتفاقية اإلطارية              يقرر  -١
  صحة الطفل وبيئته وسالمته، والجمعية الدولية للسكتة الدماغية؛لشبكة الدولية لمكافحة التبغ، وال

  
ق العالقات الرسمية   ي، آخذاً في االعتبار طلب المجلس الدولي للرعاية االجتماعية، وتعل         يقرر  -٢

  مع المجلس المذكور إلى حين وضع خطة بشأن التعاون؛
  
لية للطب الزراعي والصحة الريفية والمجلـس        وقف العالقات الرسمية مع الرابطة الدو      يقرر  -٣

  الدولي للعلوم؛
  
، بسبب عدم ورود تقارير من األكاديمية الدولية لعلم األمراض، والرابطة الدولية للوقاية             يقرر  -٤

، الجمعية العالميـة للـشبيبة    من اإلشعاع، والجمعية الدولية ألمراض الفطريات البشرية والحيوانية، و        
  .ألخصائيي الطفيليات، وقف العالقات الرسمية مع هذه المنظمات غير الحكوميةواالتحاد العالمي 

                                                           
 .١١٥/٢٢م تالوثيقة    ١
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مشروع مقرر إجرائي بشأن استعراض المنظمات غير الحكومية التي تقيم عالقـات رسـمية مـع                  -١٩
  منظمة الصحة العالمية

  
وميـة،  بعد أن نظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غيـر الحك           التنفيذي،  المجلس    

المتعلق باستعراض ثلث عدد المنظمات غير الحكومية التي تقيم عالقات رسمية مع منظمة الـصحة               
خلص إلى القرارات المبينة    ) ١(١١٣م ت  وبعد أن أحاط علماً به، ومتابعة لمقرره اإلجرائي          ١العالمية
  .أدناه

  
ية والمنظمـات غيـر      بارتياح أن هناك تعاوناً متواصالً بين منظمة الصحة العالم         إذ يالحظ   

الحكومية المؤشر عليها بعالمة نجمية في ملحق التقرير، وأن من المخطط أو المتوقع أن يستمر ذلك                
التعاون، قرر أن يبقي على العالقات الرسمية بين تلك المنظمات ومنظمة الصحة العالمية وأن يطلب               

ألهداف منظمة الصحة العالمية    ستمر  من األمانة أن تنقل إلى تلك المنظمات تقدير المجلس لدعمها الم          
  .ومساهمتها في النهوض بالصحة العالمية

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

الدولي لجمعيات الخصوبة، قرر إرجاء استعراض العالقات مع االتحاد المذكور لمدة سنة كي يتسنى              
  .تعاونوضع خطة بشأن ال

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

للمرأة، والمجلس الدولي للمرأة، والرابطة الدولية ألخوات المحبة وأنه لم يتم، لهذا السبب، تنفيذ خطط               
تخاذ مقرر إجرائـي    التعاون، وإذ يالحظ أنه يزمع استكشاف إمكانية وضع خطة عمل، قرر إرجاء ا            
السابعة عـشرة بعـد     بشأن استعراض العالقات مع تلك المنظمات غير الحكومية إلى دورة المجلس            

  .المائة
  

 تالتي غيـر  (يتعين االتفاق على خطة عمل مع منظمة إنفاكت         وإذ يالحظ كذلك أنه ال يزال         
قات مع هذه المنظمة غير      قرر إرجاء استعراض العال    ،)اسمها إلى المنظمة الدولية لمساءلة الشركات     

الحكومية إلى دورة المجلس السابعة عشرة بعد المائة، إذ سيتم آنئٍذ تقديم تقرير عن حالة تلك العالقات                 
وعن سلوك ممثلي هذه المنظمة غير الحكومية في االجتماعات الحكومية الدولية إلى اللجنـة الدائمـة           

  .المعنية بالمنظمات غير الحكومية
  

دم أو تأخر ورود تقارير عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية التالية، قرر             ونظراً إلى ع    
 الرابطـة   :المجلس إرجاء استعراض العالقات مع هذه المنظمات إلى دورته السابعة عشرة بعد المائة            

مهن الدولية للدراسة العلمية لإلعاقات العقلية، االتحاد الدولي للقابالت، االتحاد الدولي للمشتغالت بـال            
، الجمعية الدولية للبحوث الطبية البيولوجيـة بـشأن         للطب الرياضي التجارية والفنية، االتحاد الدولي     

التثقيـف  ، االتحاد الدولي للنهوض بالصحة و     التنمية السلوكية إدمان الكحول، الجمعية الدولية لدراسة      
لتأهيـل، االتحـاد    لليـة    الطبيبات الدولية، الجمعية الدو     ورابطة لعلم النفس، ، االتحاد الدولي    الصحي

العالمي لجمعيات جراحة األعصاب، الرابطة الدولية لطب حوادث المرور، المنظمة العالمية للحركـة      
  .واألعمال العامة والمناجم والطاقة الكشفية، االتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعة الكيميائية 
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االتحاد المعني  : لمنظمات الحكومية التالية  وإذ يالحظ أنه لم ترد بعد تقارير عن التعاون مع ا            
بالتعاون الدولي بين المرافق الصحية ومراكز بحوث النظم، والجمعية الدولية للمعالجـة الكيميائيـة،              
واالتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، واالتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين، قرر إرجـاء             

ة سنة أخرى ريثما يتم استالم تقاريرها، وطلب أن يتم تذكيرها بـشرط             استعراض العالقات معها لمد   
تقديم التقارير وإبالغها بأنه إذا لم تقدم التقارير في الوقت المناسب لينظر فيها المجلس التنفيذي فـي                 

  .دورته السابعة عشرة بعد المائة، فإنه سيتم وقف العالقات الرسمية معها
  

مع األكاديمية الدولية لعلم األمراض، والرابطة الدوليـة للطـب      والحظ المجلس أن العالقات       
الزراعي والصحة الريفية، والمجلس الدولي للعلوم، والمجلس الدولي للرعاية االجتماعية، والرابطـة            
الدولية للوقاية من اإلشعاع، والجمعية الدولية ألمراض الفطريات البـشرية والحيوانيـة، والجمعيـة              

المدرج اسمها أيضاً في ملحق التقرير، كانت        واالتحاد العالمي ألخصائيي الطفيليات،      العالمية للشبيبة، 
  .موضوع قرار
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  الملحق
  

  قائمة المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية 
  عد المائةالتي استعرضها المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة ب

  
  *لزهايمرأالمنظمة الدولية لمرض 
  ١* العمل الكنسي من أجل الصحة-اللجنة الطبية المسيحية 

  *الجمعية الدولية لدراسات التأثير النفسي للعقاقير
  *رابطة الكومنولث للوقاية من اإلعاقة العقلية وعالج حاالت قصور النمو

  ١*رابطة الكومنولث الصيدالنية
  ٢لمساءلة الشركاتالمنظمة الدولية 

  *الرابطة الدولية لصحة األسرة
  االتحاد المعني بالتعاون الدولي بين المرافق الصحية ومراكز بحوث النُظم

  *المنظمة الدولية لمساعدة المسنين
  *المؤسسة الدولية للدمج

  *مجلس الصناعة من أجل التنمية
  *ثر في صحة المرأة والطفللجنة البلدان األفريقية المعنية بالممارسات الضارة التي تؤ

  األكاديمية الدولية لعلم األمراض
  التحالف الدولي للمرأة

  *الرابطة الدولية لصحة المراهقين
  *صحة األم والطفللالرابطة الدولية 

  *الرابطة الدولية لمنع االنتحار
  الرابطة الدولية للدراسة العلمية لإلعاقات العقلية 

  لصحة الريفيةالرابطة الدولية للطب الزراعي وا
  *المكتب الدولي للصرع

  ١*اللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين
  *اللجنة الدولية المعنية بالصحة المهنية

  االتحاد الدولي للقابالت
  *المجلس الدولي لمكافحة االضطرابات الناجمة عن نقص اليود

  المجلس الدولي للعلوم
  لمرأةالمجلس الدولي ل

  المجلس الدولي للرعاية االجتماعية
  ١*االتحاد الدولي للهندسة الطبية والبيولوجية

  االتحاد الدولي لسيدات األعمال والنساء المهنيات
  االتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعة الكيميائية والطاقة والمناجم واألعمال العامة

  االتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة
  *لطب النساء والتوليداالتحاد الدولي 

  الدولي للطب الرياضياالتحاد 
  ٣ *االتحاد الدولي للشيخوخة

  *الرابطة الدولية لمستشاري اإلرضاع
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  *الرابطة الدولية لمكافحة الصرع
  *التحالف غير الحكومي لمكافحة التبغ

  *الرابطة الدولية لإلصحاح المهني
  *الرابطة الدولية لطب األطفال

  *األطباء الدوليون للوقاية من الحرب النووية
  *لدولي لتنظيم األسرةاالتحاد ا

  الرابطة الدولية للوقاية من اإلشعاع
  بشأن إدمان الكحولالجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية 

  الجمعية الدولية ألمراض الفطريات البشرية والحيوانية
  *الجمعية الدولية للبدليات والتقويم

  الجمعية الدولية لدراسة التنمية السلوكية
  *الذكورةالجمعية الدولية لطب 

  ١*الجمعية الدولية لنقل الدم
  الجمعية الدولية للمعالجة الكيميائية

  *االتحاد الدولي للطب الطبيعي والتأهيل
  ٤*الرابطة الدولية للفضالت الصلبة

  *الجمعية الدولية لصناعات األغذية القوتية الخاصة
  الرابطة الدولية لطب حوادث المرور
  لتثقيف الصحياالتحاد الدولي للنهوض بالصحة وا
  ٤*االتحاد الددولي لجمعيات المناعة

  *االتحاد الدولي لعلوم التغذية
  االتحاد الدولي لعلم النفس

  االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية
  *التحالف الدولي من أجل صحة المرأة

  *الجمعية اإليطالية ألصدقاء راؤول فولرو
  *رابطة الليتشي الدولية

   للطبيباتالرابطة الدولية
  *االتحاد الدولي لجمعيات التصلب المتعدد

  الجمعية الدولية للتأهيل
  الرابطة الدولية ألخوات المحبة

  *مجلس السكان
  الجمعية العالمية للشبيبة

  ٣*الرابطة العالمية للتأهيل النفسي االجتماعي
  *ات الكشافةيالرابطة العالمية للمرشدات وفت

  ١*مراض وطب المختبراتمعيات علم األالرابطة العالمية لج
  *االتحاد العالمي للعالج الطبيعي
  *االتحاد العالمي للصحة النفسية
  *االتحاد العالمي لطب األعصاب

  االتحاد العالمي لجمعيات جراحة األعصاب
  االتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين
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  *االتحاد العالمي ألخصائيي العالج المهني
  يي الطفيلياتاالتحاد العالمي ألخصائ
  *االتحاد العالمي للصم

  المنظمة العالمية للحركة الكشفية
  *الرابطة العالمية للطب النفساني
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  ـــــــــــــــــــــ

استناداً إلى التقارير الخاصة بالتعاون المشترك خالل الفترة موضع االستعراض، أوصت اللجنة الدائمـة المعنيـة                    *
كومية باإلبقاء على العالقات الرسمية للمنظمات غير الحكومية التي تلي أسماءها عالمة نجمية؛ أمـا  بالمنظمات غير الح  

  .المنظمات غير الحكومية األخرى، فإنها موضوع مقررات إجرائية محددة أو قرار محدد
 .٢٠٠٣- ٢٠٠١األنشطة تتعلق بالفترة    ١
 .المعروفة سابقاً باسم إنفاكت   ٢
  .٢٠٠٤-١٩٩٩بالفترة تتعلق  األنشطة   ٣
  .٢٠٠٢-٢٠٠٠بالفترة تتعلق  األنشطة   ٤


