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  ٢٠٠٨ يناير/ الثاني كانون ٢٥   بعد المائةالعشرون والثانيةالدورة 
  EB122/34   من جدول األعمال ٣-٨البند 

  
  
  
  

  تقارير اللجان التابعة للمجلس التنفيذي
  
  

  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية
  
  
 من المبادئ التي تحكم العالقات بين منظمة الصحة العالميـة والمنظمـات          ٦-٤ و ٢-٤ن  وفقاً للفقرتي   -١

 كـانون   ٢٢ اجتماعاً بهذا الصدد في      ٢ عقدت اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية       ١غير الحكومية، 
رحين في الفـرع    والمجلس مدعو إلى النظر في مشروع القرار والمقرر اإلجرائي المقت         . ٢٠٠٨يناير  / الثاني

  .ثالثاً أدناه
  

الطلبات المقدمة من المنظمات غير الحكومية للدخول في عالقات رسـمية مـع               :أوالً
المنظمة، واستعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة          

  )EB122/NGO/1-8الوثائق المقيدة التوزيع (الصحة العالمية 
  
  
قدمة من الجمعية الدولية للتطبيب عن بعد والصحة اإللكترونية، ومؤسسة           م ٣نظرت اللجنة في طلبات     -٢

 وأشارت  .نغ الدولية للعمل الصحي، والجمعية الدولية لأليدز، والشبكة العالمية للنساء المناهضات للتبغ           تستيتش
وميـة قـد    اللجنة إلى أن مهمتها هي تقييم أهلية كل طلب وتقرير ما إذا كانت ترى أن المنظمات غيـر الحك                  

  . من المبادئ المشار إليها أعاله٣استوفت معايير الدخول في عالقات رسمية على النحو المبين في الفقرة 
  
وعلى أساس المعلومات المقدمة والمعلومات اإلضافية الواردة من األمانة والتـي شـملت تفاصـيل                 -٣

ير عملها مع منظمة الصحة العالمية، وبناء       الشؤون المالية والتنظيمية لهذه المنظمات غير الحكومية، ومدى تأث        
المقدمة عن طبيعة عضوية هذه المنظمات غير الحكومية، اقتنعت اللجنة بأن الجمعية الدولية             على اإليضاحات   

للتطبيب عن بعد والصحة اإللكترونية، ومؤسسة ستيتشتنغ الدولية للعمل الصحي، والجمعية الدوليـة لأليـدز،               
خول في عالقات رسمية، ووافقت اللجنة على التوصية بقبول دخولها في عالقات رسـمية              مستوفية لمعايير الد  

أما في حالة الشبكة الدولية للنساء المناهضات للتبغ فقد رأت اللجنة أنها مستوفية لشروط الدخول               . مع المنظمة 
ثم سمعت  .  القلق في موقعها اإللكتروني أثارت   " العضوية حسب البلد  "في عالقات رسمية ولكن طريقة عرض       

                                                           
 .٢٠٠٧ جنيف، منظمة الصحة العالمية، الطبعة السادسة واألربعون،الوثائق األساسية،    ١
. ، والـدكتور ج )آذربيجـان (شـيرالييف  . ك. السيد و:  الحكومية همأعضاء اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير   ٢

، والـسيد   )مدغشقر(جان لوي   . ر. ، والدكتور ر  )الصين(، والدكتور رين مينغوي     )بوتان(سيغمي سينغاي رئيس اللجنة     
 ).بيرو(فالييخوس . ك
  . على التواليEB122/NGO/5وEB122/NGO/3 وEB122/NGO/2  وEB122/NGO/1وردت هذه الطلبات في الوثائق    ٣
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وبناء على هذه المعلومة وافقت     . اللجنة أن هذه المنظمة غير الحكومية قد أدخلت فيما بعد التصويبات الالزمة           
  .اللجنة على التوصية بقبول دخول هذه الشبكة في عالقات رسمية مع المنظمة

  
نظمات غير الحكومية في    قد نص على تدابير لتيسير مشاركة الم      ) ٣(١٢٠م ت وكان المقرر اإلجرائي      -٤

أعمال الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية، وتمكين المنظمات             
غير الحكومية من أن تدخل في عالقات رسمية بصفة مؤقتة مع المنظمـة، بـشرط أن يـستعرض المجلـس          

العالقات أو إنهائهـا طبقـاً لإلجـراءات        غرض توكيد تلك    ل"التنفيذي المنظمات غير الحكومية من هذا القبيل        
وبناء على ذلك استعرضت اللجنة المعلومات المقدمة من منظمة أطباء بال حدود الدولية، والجمعيـة               ". العادية

األوروبية لألدوية الجنيسة، والمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة، والمؤسسة الدوليـة لعـالم المعرفـة               
(Knowledge Ecology).وكانت هذه المنظمات غير الحكومية قد دخلت من قبل في عالقات رسمية بـصفة  ١ 

مؤقتة مع المنظمة، وكان الغرض من دخول هذه المؤسسة األخيرة في عالقات رسمية مؤقتة هو المشاركة في                 
  .والملكية الفكريةالدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار 

  
واستعرضت اللجنة الوثائق المتعلقة بمنظمة أطباء بال حدود الدولية، والجمعية األوروبيـة لألدويـة                -٥

ووضعت اللجنة في اعتبارها مدى الصرامة التي درست        . الجنيسة، والمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة     
وخلصت اللجنة إلـى أنـه ينبغـي توكيـد     . ؤقتة مع المنظمةبها طلباتها السابقة للدخول في عالقات رسمية م      

  .العالقات الرسمية لهذه المنظمات غير الحكومية مع منظمة الصحة العالمية
  
أما في ما يتعلق بالمؤسسة الدولية لعالم المعرفة، فقد رأت اللجنة من منطلق المعلومات المتوفرة عنها                  -٦

. فاء الشروط على العالقة الرسمية لهـذه المنظمـة غيـر الحكوميـة            أن الوقت لم يحن بعد للتوكيد بدون استي       
والحظت اللجنة على وجه الخصوص أن هذه المنظمة غير الحكومية قد أنشئت حديثاً، وأن التساؤالت قد ثارت 

ولذلك قررت اللجنة أن توصي بتوكيد العالقة الرسمية المؤقتـة لهـذه            . حول طبيعتها الدولية ووضعها المالي    
 الحكومي الدولي المعني بالـصحة العموميـة        العاملسة، لغرض وحيد هو المشاركة في أعمال الفريق         المؤس

  .واالبتكار والملكية الفكرية، وإرجاء النظر في صفة هذه العالقات الرسمية طبقاً لإلجراءات المقررة
  

 استعراض المنظمات غير الحكومية التي لها عالقات رسمية مع منظمة الـصحة             :ثانياً
  )EB122/NGO/WP/1 المقيدة التوزيع الوثيقة( العالمية

  
 منظمة غير حكومية، بمـا فيهـا المنظمـات غيـر            ٧٤نظرت اللجنة في التقارير المتعلقة بعالقات         -٧

 وترد قائمة بهذه المنظمات غيـر       ٢.)٢(١٢٠م ت الحكومية المشار إليها في المقرر اإلجرائي للمجلس التنفيذي         
والحظت اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها ُأخذت من التقـارير التـي            . ه الوثيقة الحكومية في ملحق هذ   

قدمتها كل من هذه المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى تقييم أجراه موظفون من األمانـة مـسؤولون عـن                   
ي الفقـرة   وروعي في هذا التقييم ما ورد ف      . التعاون، أو العالقة حسب االقتضاء، مع المنظمات غير الحكومية        

أساس العالقات الرسمية ينبغي أن يكون خطة تعاون قائمة على أهداف اتُفق عليهـا              " من المبادئ من أن      ٤-٥
  ...".بالتبادل وأنشطة للتخطيط

  

                                                           
  .EB122/NGO/8وEB122/NGO/7 وEB122/NGO/6  وEB122/NGO/4وردت هذه الطلبات في الوثائق    ١
 .١/ سجالت/ ٢٠٠٧/ ١٢٠م ت - ٢٠٠٦/ ١١٩م تالوثيقة    ٢
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 منظمة غير حكومية مـذكورة فـي        ٣٠وقد استعرضت اللجنة التعاون بين منظمة الصحة العالمية و          -٨
ات غير الحكومية مازالت ملتزمة بالعمل مع منظمة الصحة العالميـة           والحظت اللجنة أن هذه المنظم    . الملحق

ويسر اللجنة أن توصي بأن يثني المجلس علـى هـذه           . وأن من المعتزم أو من المتوقع أن يستمر هذا التعاون         
  .المنظمات الستمرار تفانيها لصالح أعمال منظمة الصحة العالمية وبأن يبقي على العالقات الرسمية معها

  
وقد الحظت اللجنة ألسباب مختلفة أن التقارير المتعلقة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية التالية لم                 -٩

ألزهايمر، والهيئة الدولية ألدوية طـب األعـصاب والطـب    المنظمة العالمية لمرض : تقدم إليها الستعراضها 
القصور في النمو، والمنظمـة الدوليـة       النفسي، ورابطة الكومنولث للوقاية من اإلعاقة العقلية وعالج حاالت          

لصحة األسرة، والرابطة الدولية لمساعدة المسنين، والمنظمة الدولية إلدماج المعوقين، ولجنة البلدان األفريقية             
المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، والرابطة الدولية لصحة المراهقين، والرابطة              

النتحار، والمجلس الدولي لمكافحة االضطرابات الناجمة عن نقص اليـود، والرابطـة الدوليـة              الدولية لمنع ا  
لدراسات المهايأة البيئية، واالتحاد الدولي المعني بالشيخوخة، والعصبة الدولية لمكافحة داء الصرع، والتحالف             

اء الدوليون للوقاية من الحـرب      الدولي غير الحكومي لمناهضة التبغ، والرابطة الدولية لطب األطفال، واألطب         
النووية، واالتحاد الدولي لتنظيم الوالدية، واالتحاد الدولي لإلرشاد والتثقيف الصحي، واالتحاد الـدولي لعلـوم               

الدوليـة،  " ال ليتـشي "التغذية، واالتحاد الدولي لعلم النفس، والتحالف الدولي من أجل صحة المرأة، وعـصبة         
والجمعية الدولية إلعادة التأهيل، ومجلس السكان، والرابطـة العالميـة للمرشـدات            ورابطة الطبيبات الدولية،    

. وفتيات الكشافة، واالتحاد العالمي للعالج الطبيعي، واالتحاد العالمي للصحة العقلية، واالتحاد العالمي للـصم             
ة إلـى دورتـه     ولذلك أوصت اللجنة بأن يرجئ المجلس استعراض العالقات مع هذه المنظمات غير الحكومي            

  .الرابعة والعشرين بعد المائة
  

وقد دأبت هذه الرابطة على     . الرابطة الدولية لصحة األم والوليد    وأحاطت اللجنة علماً بعد ذلك بتقرير         -١٠
دعوة منظمة الصحة العالمية إلى المشاركة في مؤتمراتها، وكانت نشيطة بطرق أخرى؛ رغم أنه لم يوجد أي                 

ولذلك أوصت . ر في المبادئ، وليست هناك خطط في المستقبل القريب لمواصلة التعاون        تعاون من النوع المقر   
  .اللجنة بوقف العالقات الرسمية مع هذه الرابطة

  
الـصادر عـن    ) ٢(١٢٠م ت  بمتابعة المقرر اإلجرائـي      ة المتعلق التقاريروبعد ذلك نظرت اللجنة في        -١١

  .المجلس التنفيذي
  

الت بانتظار توضيح يتعلق بتقرير مؤسسة أغا خـان، فقـررت أن توصـي         والحظت اللجنة أنها ماز     -١٢
بإرجاء النظر في التعاون مع هذه المؤسسة إلى دورة المجلس الرابعة والعشرين بعد المائة بشرط الحـصول                 

  .على ذلك التوضيح
  

ناداً إلـى   واسـت . وأحاطت اللجنة علماً بتقرير الرابطة الطبية للكومنولث الذي عرضت فيه التعـاون             -١٣
المعلومات المتوفرة، بدا وأن التعاون قد فتر خالل المدة قيد الدراسة، وأنه ال يتوقع النظر في المستقبل القريب                  

وأوصت اللجنة باإلحاطة علماً بالتقرير ووقـف       . في عرض هذه الرابطة الستطالع إمكانيات عقد اتفاق تعاون        
  .العالقات الرسمية مع هذه الرابطة

  
الرابطة الدوليـة   :  اللجنة أن التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية التالية لم ترد بعد            والحظت  -١٤
 األوبئة، والجمعية الدولية لعلم الدم، واالتحاد الدولي لجمعيات الميكروبيولوجيا، واالتحاد العالمي الستخدام             لعلم

جلس بإرجاء استعراض العالقات مع هذه      وقررت أن توصي الم   . الموجات فوق الصوتية في الطب والبيولوجيا     
المنظمات غير الحكومية لمدة سنة أخرى وإفادتها بأن عالقاتها الرسمية ستوقف ما لم ترد تقاريرها في الوقت                 

  .المناسب لينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة
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لمجلس التنفيذي، تم إرجاء استعراض العالقات مع       الصادر عن ا  ) ٢(١٢٠م ت ووفقاً للمقرر اإلجرائي      -١٥
وأشارت اللجنـة   . االتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين في انتظار التوصل إلى اتفاق حول خطة تعاون            

عملية االتصال باالتحاد قد تعثرت تعثراً واضحاً مما جعل مسألة عقد هذا االتفاق غير مرجحـة فـي                  أن  إلى  
وفي ظل هذه الظروف وافقت اللجنة على تقديم توصية باإلحاطة علمـاً بـالتقرير وبوقـف                . المستقبل القريب 

  .العالقات الرسمية مع هذا االتحاد
  

وأرجئ أيضاً النظر في العالقات مع كل من الجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيويـة بـشأن إدمـان             -١٦
  .لتوصل إلى اتفاق بشأن خطط التعاونالكحول، والمنظمة العالمية للحركة الكشفية، ريثما يتم ا

  
وفي ما يتعلق بالجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان الكحول، رحبت اللجنة بخطة العمل   -١٧

عدة مطبوعات في شكل دراسات إفرادية أو مقـاالت علميـة عـن نتـائج               : التي نصت على األنشطة التالية    
لعالمية عن الواصمات البيولوجية لتعاطي الكحول على نحـو ضـار           االستعراض الشامل المشترك للمراجع ا    

وإدمان الكحول، واستعراض التفاعالت السلوكية والدوائية بين الكحول ونخبة من األدوية المستخدمة ألغراض             
دة ومن المعتزم عقد دورتين مشتركتين إبان انعقاد المؤتمرين الدوليين لهذه الجمعية في الواليات المتح. سريرية

ورهناً بتوافر الموارد للمنظمتين سيوضع برنامج لتقديم       . ٢٠١٠ وفي فرنسا في عام      ٢٠٠٨األمريكية في عام    
.  العلميين واألطباء السريريين والمستشارين السياسيين فـي البلـدان الناميـة            من منح دراسية لتدريب الشباب   

طوير العديد من األنشطة التي تـضطلع بهـا         ووافقت الجمعية أيضاً على إتاحة فرص االستفادة من خبراتها لت         
  .منظمة الصحة العالمية

  
وستدعم منظمـة الـصحة     . كما رحبت اللجنة أيضاً بخطة العمل مع المنظمة العالمية للحركة الكشفية            -١٨

والتي ستكون حافزاً للتعاون على عدد من قضايا صحة المراهقين، " شارة الصحة الكشفية"العالمية عملية إعداد 
شـارة الـصحة    "وسوف يشمل برنـامج     . ل الصحة النفسية والصحة اإلنجابية والنشاط الرياضي والتغذية       مث

وستترجم هذه الدالئل اإلرشـادية     . المقترح دالئل إرشادية عن أخطار التدخين والتعرض لدخان التبغ        " الكشفية
ل مـشتركة وحلقـة تـدريب       وعالوة على ذلك ستنظم على األقل حلقة عم       . وتوزع على جميع أقاليم الكشافة    

وبرنامج على المستوى اإلقليمي، وستشارك المنظمة العالمية للحركة الكشفية مشاركة فعالة في تنظيم وتعزيز              
  .أنشطة االحتفال باليوم العالمي لوقف التدخين

  
ـ                 -١٩ شأن أعربت اللجنة عن ارتياحها لكون اتفاقي التعاون مع الجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيويـة ب

إدمان الكحول ومع المنظمة العالمية للحركة الكشفية أديا إلى عالقة رسمية، وكان من دواعي سرور اللجنة أن                 
  .توصي باإلبقاء على العالقات الرسمية لهذه المنظمات غير الحكومية مع منظمة الصحة العالمية

  
وفي ما يتعلق بالعالقات مع االتحاد الدولي لإلسكان والتخطيط، والرابطة الدولية لعلم األورام الوقائي،                -٢٠

والجمعية الدولية للممرضات العامالت في رعاية مرضى السرطان، أشارت اللجنة إلى أن هذه المنظمات غير               
 كي ينظر فيهـا المجلـس       ٢٠٠٥-٢٠٠٣ام  الحكومية كانت قد دعيت إلى تقديم تقارير عن تعاونها في األعو          

بعد المائة، وكانت قد أبلغت بأن عالقاتها الرسمية ستوقف ما لم ترد هـذه      التنفيذي في دورته الثانية والعشرين      
) ٢(١٢٠م ت وأوصت طبقاً للمقرر اإلجرائـي      . وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن هذه التقارير لم ترد بعد         . التقارير

  .ة مع هذه المنظمات غير الحكوميةبوقف العالقات الرسمي
  

بالجمعية الدولية لعلم األوبئة البيئي، فقد أشارت اللجنة إلى أن هذه الجمعية التمـست              أما في ما يتعلق       -٢١
، وأن أمانة المنظمة ماتزال مهتمة ٢٠٠٥-٢٠٠٣صبر المجلس ريثما تجمع المعلومات الالزمة لتقرير األعوام 

ووافقت اللجنة على التوصية باإلحاطة علماً بالتقرير وبإرجاء استعراض العالقـات           . بالتعاون مع هذه الجمعية   
  .مع هذه الجمعية إلى الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي
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أبلغـت منظمـة الـصحة      " فارما هيلث "وفي الختام أشارت اللجنة إلى أن جمعية الصندوق األلماني            -٢٢
وعالوة على ذلك أشار هذا الصندوق إلى أنه منذ قبول دخوله فـي عالقـات               . ل نفسها العالمية بأنها قررت ح   

 دأب على العمل بصفة رئيسية على دعم األنشطة القطريـة           ١٩٩٩رسمية مع منظمة الصحة العالمية في عام        
المتفق عليها  لمكافحة العداوى الطفيلية، وأنه وضع الترتيبات الالزمة للوفاء ببقية التزاماته بخصوص األنشطة             

وأوصت اللجنة باإلحاطة علماً مع التقدير بالدعم الذي قدمه هذا          . ٢٠٠٧مع منظمة الصحة العالمية حتى عام       
  .الصندوق إلى أنشطة المنظمة، وبوقف العالقات الرسمية معه

  
  مشروع القرار والمقرر اإلجرائي المقترحين  :ثالثاً

  
  .مشروع القرار  -٢٣
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١عد النظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية،ب  
  
 أن يقبل دخول الجمعية الدولية لأليدز، والشبكة الدوليـة للنـساء المناهـضات للتبـغ،        يقرر  -١

والجمعية الدولية للتطبيب عن بعد والصحة اإللكترونية، ومؤسسة ستيتشتنغ الدولية للعمل الصحي في             
  مع منظمة الصحة العالمية؛عالقات رسمية 

  
 أن يؤكد قبول دخول الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسة، والمركـز الـدولي للتجـارة               يقرر  -٢

  والتنمية المستدامة ومنظمة أطباء بال حدود الدولية في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية؛
  
 (Knowledge Ecology)المعرفـة   عالم مؤسسة أن يؤكد العالقات الرسمية المؤقتة مع يقرر  -٣

لغرض المشاركة في أعمال الفريق الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكـار والملكيـة              
الفكرية، ويقرر أن يرجئ أي مزيد من النظر في حالة العالقات الرسمية التي تتجاوز هـذه الـصفة                  

  المؤقتة؛
  
الرابطة الطبية للكومنولث،   :  الحكومية التالية   وقف العالقات الرسمية مع المنظمات غير      يقرر  -٤

، والرابطة الدولية لصحة األم والوليد، واالتحاد الـدولي لإلسـكان           "فارما هيلث "والصندوق األلماني   
والتخطيط، والجمعية الدولية لعلم األورام الوقائي، والجمعية الدولية للممرضات العامالت في رعايـة             

  .المي للطب والبيولوجيا النوويينمرضى السرطان، واالتحاد الع
  

مشروع المقرر اإلجرائي بشأن استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقة الرسمية مع منظمة               -٢٤
  .الصحة العالمية

  
  المجلس التنفيذي،  

  
 عـن اسـتعراض ثُلـث       ٢بعد أن نظر في تقرير لجنته المعنية بالمنظمات غير الحكوميـة            

ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية وأحاط به علمـاً، وبنـاء             المنظمات غير الحكومية    
  .لمقررات اإلجرائية الواردة أدناه، توصل إلى ا)٢(١٢٠م تعلى متابعة مقرره اإلجرائي 

                                                           
 .١٢٢/٣٤م تالوثيقة    ١
 .١٢٢/٤١م تالوثيقة    ٢
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إذ يالحظ مع التقدير تعاونها مع منظمة الصحة العالمية ويثني على استمرار تفانيها ألعمـال                 
يقرر اإلبقاء على العالقات الرسمية بين منظمة الصحة العالمية والمنظمـات           منظمة الصحة العالمية،    

  .غير الحكومية التي ترد عالمة نجمية أمام أسمائها في ملحق هذا التقرير
  

يـستدعي   وإذ يالحظ أن هناك تقارير، منها ما لم يرد، ومنها ما ورد بتأخر مفرط، ومنها ما                 
لغاية دورته الرابعة والعشرين بعد المائة استعراض العالقـات  المزيد من المعلومات، يقرر أن يرجئ    

مؤسسة أغا خان، والمنظمة الدولية لمرض ألزهـايمر، والهيئـة          : مع المنظمات غير الحكومية التالية    
الكومنولث للوقاية من اإلعاقة العقلية وعـالج       الدولية ألدوية طب األعصاب والطب النفسي، ورابطة        

لمنظمة الدولية لصحة األسرة، والمنظمة الدولية لمساعدة المسنين، والمنظمـة       حاالت قصور النمو، وا   
البلدان األفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر فـي صـحة           ولجنة  الدولية إلدماج المعوقين،    

دولي المرأة والطفل، والرابطة الدولية لصحة المراهقين، والرابطة الدولية لمنع االنتحار، والمجلس ال           
لمكافحة االضطرابات الناجمة عن نقص اليود، والرابطة الدولية للمهايأة البيئيـة، واالتحـاد الـدولي               
المعني بالشيخوخة، والعصبة الدولية لمكافحة داء الصرع، والتحالف الدولي غير الحكومي لمناهضة            

ب النووية، واالتحاد الدولي    التبغ، والرابطة الدولية لطب األطفال، واألطباء الدوليون للوقاية من الحر         
لتنظيم الوالدية، واالتحاد الدولي لإلرشاد والتثقيف الصحي، واالتحاد الدولي لعلوم التغذية، واالتحـاد             

الدوليـة، ورابطـة    " ال ليتـشي  "الدولي لعلم النفس، والتحالف الدولي من أجل صحة المرأة، وعصبة           
أهيل، ومجلس السكان، والرابطة العالميـة للمرشـدات        الطبيبات الدولية، والجمعية الدولية إلعادة الت     

وفتيات الكشافة، واالتحاد العالمي للعالج الطبيعي، واالتحاد الدولي للصحة العقلية، واالتحاد الـدولي             
  .للصم

  
وإذ يرحب باتفاقات التعاون بين منظمة الصحة العالمية والجمعية الدولية للبحـوث الطبيـة                

ول والمنظمة العالمية للحركة الكشفية، يقرر اإلبقاء على العالقات الرسـمية           الحيوية بشأن إدمان الكح   
  .لهذه المنظمات غير الحكومية مع منظمة الصحة العالمية

  
وإذ يحيط علماً بتقرير الجمعية الدولية لعلم األوبئة البيئية، وإذ يضع في اعتبـاره اسـتمرار                  

ن يرجئ استعراض العالقات مع هذه الجمعية لمدة سنة اهتمام منظمة الصحة العالمية بالتعاون، يقرر أ 
إضافية حتى يتسنى لهذه الجمعية أن تقدم تقريراً عن تعاونها ليستعرضه المجلس في دورته الرابعـة                

  .والعشرين بعد المائة
  

وإذ يحيط علماً بتقارير التعاون التي مازالت معلقة ووردت من المنظمات غيـر الحكوميـة                 
طة الدولية لعلم األوبئة، والجمعية الدوليـة لعلـم الـدم، واالتحـاد الـدولي لجمعيـات                 الراب: التالية

الميكروبيولوجيا، واالتحاد العالمي الستخدام الموجات فوق الصوتية في الطـب والبيولوجيـا، قـرر              
المجلس أن يرجئ استعراض عالقات هذه المنظمات غير الحكومية لمدة سنة إضافية وطلب إفادتهـا               

قاتها الرسمية ستوقف ما لم ترد تقاريرها في الوقت المناسب لينظر فيها المجلس التنفيذي في               بأن عال 
  .دورته الرابعة والعشرين بعد المائة
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  الملحق
  

  قائمة بأسماء المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية
  ائةالتي استعرضها المجلس التنفيذي في دورته الثانية والعشرين بعد الم

  
  

  مؤسسة أغا خان
  المنظمة الدولية لمرض ألزهايمر

  الهيئة الدولية ألدوية طب األعصاب
  رابطة الكومنولث للوقاية من اإلعاقة العقلية وعالج حاالت قصور النمو

  الرابطة الطبية للكومنولث
  المنظمة الدولية لصحة األسرة

  "فارما هيلث"الصندوق األلماني 
  المسنينالمنظمة الدولية لمساعدة 

  المنظمة الدولية إلدماج المعوقين
  *مجلس الصناعة من أجل التنمية

  لجنة البلدان األفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل
  الرابطة الدولية لصحة المراهقين

  *الرابطة الدولية للطب النفسي لألطفال والمراهقين والمهن المتصلة به
   الدولية لصحة األم والوليدالرابطة

  الرابطة الدولية لمنع االنتحار
  *الرابطة الدولية لدراسة السمنة

  )٢٠٠٦-٢٠٠٤* (الرابطة الدولية لمكاتب تسجيل السرطان
  *المكتب الدولي لمكافحة الصرع

  )٢٠٠٦-٢٠٠٤* (اللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين
  *ولية المعنية بالصحة المهنيةاللجنة الد

  )٢٠٠٥-٢٠٠٣* (اللجنة الدولية المعنية بالحماية اإلشعاعية
  )٢٠٠٧-٢٠٠٢* (االتحاد الدولي للقابالت

  )٢٠٠٦-٢٠٠٤* (المؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب التي تستخدم الفرنسية
  المجلس الدولي لمكافحة االضطرابات الناجمة عن نقص اليود

  ة لعلم األوبئةالرابطة الدولي
  الرابطة الدولية للمهايأة البيئية

  االتحاد الدولي لإلسكان والتخطيط
  )٢٠٠٦-٢٠٠٤* (االتحاد الدولي لعلم المختبرات الطبية الحيوية

  *االتحاد الدولي لطب النساء وطب التوليد
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  )٢٠٠٦-٢٠٠٤* (االتحاد الدولي لرابطات طلبة الطب
  االتحاد الدولي المعني بالشيخوخة

  *لرابطة الدولية لخبراء اإلرضاعا
  الرابطة الدولية لمكافحة الصرع

  )٢٠٠٦-٢٠٠٤* (الرابطة الدولية لجمعيات طب الجلد
  )٢٠٠٦-٢٠٠٤* (الرابطة الدولية للمعلوميات الطبية

  التحالف الدولي غير الحكومي لمناهضة التبغ
  *الرابطة الدولية للصحة المهنية
  الرابطة الدولية ألطباء األطفال

  األطباء الدوليون للوقاية من الحرب النووية
  االتحاد الدولي لتنظيم الوالدية

  الجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان الكحول
  )٢٠٠٦-٢٠٠٤* (الجمعية الدولية إلصابات الحروق
  الجمعية الدولية لعلم األوبئة البيئية

  الجمعية الدولية لعلم األورام الوقائي
  *الدولية للبدليات والمقاويمالجمعية 

  *الجمعية الدولية لطب الذكورة
  الجمعية الدولية لعلم الدم

  الجمعية الدولية للممرضات العامالت في رعاية مرضى السرطان
  *الجمعية الدولية للطب الطبيعي وطب التأهيل
  *الصناعات الدولية لألغذية القوتية الخاصة

  صحياالتحاد الدولي لإلرشاد والتثقيف ال
  االتحاد الدولي لجمعيات الميكروبيولوجيا

  االتحاد الدولي لعلوم التغذية
  االتحاد الدولي للعلم النفسي االجتماعي
  التحالف الدولي من أجل صحة المرأة

  *الرابطة اإليطالية ألصدقاء راءول فولرو
  الدولية" ال ليتشي"عصبة 

  رابطة الطبيبات الدولية
  *دداالتحاد الدولي للتصلب المتع

  *)٢٠٠٦-٢٠٠٤) (أوكسفام( *لجنة أوكسفورد لإلغاثة في حاالت المجاعة
  المنظمة الدولية إلعادة التأهيل

  مجلس السكان
  *الرابطة العالمية للتأهيل النفسي واالجتماعي
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  الرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
  االتحاد العالمي للعالج الطبيعي
  االتحاد العالمي للصحة العقلية

  االتحاد العالمي الستخدام الموجات فوق الصوتية في الطب والبيولوجيا
  *االتحاد الدولي لعلم األعصاب

  االتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين
  * اإلصابات المهنيةلمعالجياالتحاد العالمي 

  االتحاد العالمي للصم
  المنظمة العالمية للحركة الكشفية

  *النفسيينالرابطة العالمية لألطباء 
  )٢٠٠٦-٢٠٠٤* (منظمة الرؤية العالمية الدولية

  
  
  

 أوصـت   ،) ذلـك  ف ما لم يذكر خال    ٢٠٠٧-٢٠٠٥(بناء على تقارير التعاون المشترك للمدة قيد الدراسة         *   
اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية باإلبقاء على العالقات الرسمية مع المنظمـات الدوليـة غيـر             

ة التي ترد عالمة نجمية أمام أسمائها، أما المنظمات غير الحكومية األخرى فهي موضـع مقـررات                 الحكومي
  .إجرائية محددة أو قرارات

  
  
  

=     =     =  


