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  EB117/24   من جدول األعمال ١-٨البند 
  
  
  
  

  العالقات مع المنظمات غير الحكومية
  

  لحكوميةتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير ا
  
  

  
 بين منظمة الصحة العالميـة والمنظمـات     التي تحكم العالقات   من المبادئ    ٦-٤ و ٢-٤وفقاً للفقرتين     -١

 ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ٢٤ في   ٢ اجتمعت اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية       ١غير الحكومية، 
المبينين اإلجرائي مشروع القرار المقترح والمقرر والمجلس مدعو إلى البت في . للنظر في الوثائق ذات الصلة

  .في الفرع ثالثاً أدناه
  

الطلبات المقدمة من المنظمات غير الحكومية للدخول في عالقات رسـمية مـع               :أوالً
  )EB117/NGO/1-3 ة التوزيعالوثائق المقيد(المنظمة 

  
 أن المنظمـات     أم ال  إذا كانت ترى   كل طلب وتقرير ما      أهليةأشارت اللجنة إلى أن مهمتها هي تقييم          -٢

 من المبادئ المـشار     ٣غير الحكومية تستوفى معايير الدخول في عالقات رسمية على النحو المبين في الفقرة              
، )EB117/NGO/1الوثيقـة   ( من جمعيـة زرع األعـضاء        ٣واستعرضت اللجنة الطلبات المقدمة   . إليها أعاله 

والرابطـة الدوليـة للمستحـضرات      ) EB117/NGO/2الوثيقـة   (الـه   والجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وإهم     
، واقتنعت، على أساس المعلومات المقدمة، بأن هذه الطلبـات مـستوفية            )EB117/NGO/3الوثيقة  (البيولوجية  

وأشير إلى أن خطط التعاون يمكن أن تساهم، على التوالي، فـي العمـل              . لمعايير الدخول في عالقات رسمية    
 ممارسات جيدة فيما يتعلق بزرع األعضاء، وأن تشجع على اتبـاع            وتحديدبيانات، والتدريب،   الخاص بجمع ال  

نهج يستند إلى العلم في المهن التي تعمل على مكافحة إيذاء األطفال، بما في ذلك االضطالع بنشاط رئيـسي                   
 تتـيح فرصـة     فإنهـا  الرعاية؛ وأخيـراً،      خدمات لوضع إطار لمنع إيذاء األطفال من جانب الوالدين ومقدمي        

 عمـل ، على دعـم     المعايرة البيولوجية  هيئة علمية دأبت منذ سنوات عديدة، في عملها في مجال            االستفادة من 
وفي ضوء ذلك، وافقت اللجنة على التوصـية بقبـول دخـول هـذه               .الميدانمنظمة الصحة العالمية في هذا      
  .الصحة العالميةمنظمة  في عالقات رسمية مع المنظمات غير الحكومية الثالث

  
  

                                                           
 .٢٠٠٥مة الصحة العالمية،  واألربعون، جنيف، منظالخامسة، الطبعة الوثائق األساسية    ١
. ، والـدكتور ج )آذربيجـان (شـيرالييف  . ك.  السيد أ:أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية هم   ٢

 للدكتورة تابيثـا    بديالً (اهللاعبد  . م. إ.  والدكتور أ  ،)نيبال(أشاريا، الرئيس   . ن. هالدكتور  و ،)إكوادور( غايبور   أندرادي
 .)فييت نام( والسيدة لي ثاي ثيو ها ،)السودان (بطرس شوكاي

  .٢٠٠٥ ديسمبر /كانون األول ١  فيمؤرخةو L/05.33أحيلت إلى أعضاء المجلس ضمن رسالة مرقمة     ٣
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منظمة الـصحة    الرسمية مع    العالقاتاستعراض المنظمات غير الحكومية ذات        :ثانيا
  )EB117/NGO/WP/1 ة التوزيع المقيدالوثيقة( العالمية

  
 العالمية منظمة الصحة تضمنت الوثيقة المشار إليها أعاله معلومات عن التعاون أو حالة العالقات بين               -٣
مية، وحسب االقتضاء، المنظمات غير الحكومية المشار إليها فـي المقـرر اإلجرائـي     منظمة غير حكو ٧٦و
والمعلومات مستقاة من التقارير المقدمة من المنظمات غيـر         .  وترد في الملحق قائمة بأسمائها     ١).٣(١١٥ت م

ـ  والعالقات مع المنظمات  موظفي األمانة العامة المسؤولين عن التعاون       الحكومية ومن تقييم      .ر الحكوميـة   غي
... تستند العالقات الرسـمية  "وينص على أن    ) ٥-٤الفقرة  (ويأخذ التقييم في االعتبار اشتراطاً يرد في المبادئ         

  ...".نشطةألإلى خطة تعاون تقوم على أساس أهداف اتفق عليها كال الطرفين وتحدد ا
  
يـر حكوميـة وأنـواع       منظمة غ  ٤٠تقارير التعاون مع     EB117/NGO/WP/1 ويلخص ملحق الوثيقة    -٤

وتـرد هـذه    . ٢٠٠٥-٢٠٠٣وقد نفذت األنشطة، في معظمها، خالل السنوات الثالث         . األنشطة التي تقوم بها   
حـسب االقتـضاء، إلـى الفتـرة المـشمولة      ، ويشار، مقرونة بعالمة نجمية، في ملحق هذا التقرير؛  األسماء

  .باالستعراض
  
 وأن التعاون   ، مع المنظمة   بالعمل  المنظمات غير الحكومية   استمرار التزام والحظت اللجنة مع التقدير       -٥

وفي ضوء هذا، وافقت على أن توصي المجلس باإلبقاء على العالقات الرسمية            . مخطط له أو متوقع استمراره    
 بتقـدير المجلـس السـتمرار      وأن تبلغ هذه المنظمـات      منظمة ٤٠البالغ عددها   المنظمات غير الحكومية    مع  

  .العالمية منظمة الصحةل إسهامها في أعما
  
وعلى الـرغم مـن     ".  الكالم والنطق  لعيوبالرابطة الدولية   "ونظرت اللجنة بعد ذلك في العالقات مع          -٦

تشمل الفترة، رأت المنظمة أن الرابطة المذكورة يمكن أن تؤدي دوراً بالغ الفائدة فـي               تعاون  عدم تنفيذ خطة    
 إمكانية االتفاق   لتحريقترحت، في ضوء ذلك، االتصال بالرابطة        وا ،تطوير مبادرتها الخاصة بمعينات السمع    

وأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس علماً بالحالة وبأن يبقي على العالقـات            . على خطة تعاون إلحياء العالقات    
الرسمية مع الرابطة وأن يستعرض المجلس هذه العالقات في دورته التاسعة عشرة بعد المائـة فـي كـانون                   

  .٢٠٠٧ناير ي/ الثاني
  
، الحظـت اللجنـة     "االتحاد الدولي لجمعيات طب األنف واألذن والحنجرة      "وفيما يخص العالقات مع       -٧

 أنه تم االتفاق على خطة عمل رأت اللجنـة          بيد. انقطاع النشاط المشترك خالل الفترة المشمولة باالستعراض      
ئناف التعاون المخطط له، أوصـت اللجنـة        وبالنظر إلى است  . أنها يمكن أن تصلح كأساس لقيام عالقة رسمية       

  .منظمة الصحة العالميةباإلبقاء على العالقات الرسمية مع 
  
 أنشطة، إال أنه    عدةأفادت عن   " المشاورة الدولية المعنية بأمراض الجهاز البولي     "والحظت اللجنة أن      -٨

وة علـى ذلـك، أن المـصالح        وبدا، عال . منظمة الصحة العالمية  لم يتم االضطالع بأي من هذه األنشطة مع         
المنظمـة غيـر    تلـك    ال تتوخى التعاون بشكل مخطط له مع         منظمة الصحة العالمية  المتبادلة قد اختلفت وأن     

  .وقررت اللجنة، في ظل هذه الظروف، أن توصي بوقف العالقات الرسمية. الحكومية في المستقبل القريب
  

                                                           
  .٤٠و ٣٩، الصفحتان ١/سجالت /١١٥/٢٠٠٥م تالوثيقة     ١
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لم يعد له وجود، أوصت اللجنـة       " ولي للسلطات المحلية  االتحاد الد "وفي ضوء التقرير الذي يفيد بأن         -٩
  .أن يوقف العالقات الرسمية مع االتحادب المجلس علماً بذلك ويحيطبأن 

  
ومنظمـة الـصحة    " المعهد الدولي لعلـوم الحيـاة     "واستعرضت اللجنة التقرير الخاص بالتعاون بين         -١٠

الذي اتخذه المجلـس وقـت االسـتعراض        ) ٦(١١١ت ممقرر اإلجرائي   لل المعهد   استجابة، فضالً عن    العالمية
بالمعلومات المقدمة عـن المعهـد، وبالـصالت    من جملة أمور، ض، وقد أحاط المقرر اإلجرائي علماً   . السابق

القائمة بين أعضائه وبعض مصادر التمويل من القطاع الخاص، بما في ذلك دوائر صناعة التبغ، وذكر أنـه                  
  .سيتم رصد أنشطته

  
 )التقعيديـة (التقييـسية   ضافة إلى تقديم معلومات، طلب المعهد من المنظمة التمييز بين األنشطة            وباإل  -١١

وُأبلغت اللجنة بأن المعهد يمثل قاعدة موارد معرفية لتطبيق أحـدث مـا             . )التقعيدية(التقييسية  واألنشطة غير   
 المعهد لن يشارك في أنـشطة       ولكن . األغذية والسالمة الكيميائية   مجاليتوصل إليه العلم ولنقل المعارف في       

  . إلى وضع معايير ميكروبيولوجية أو كيميائية لألغذية والمياهالراميةالمنظمة 
  
أن القصد من التعاون مع المعهـد       من  ونظرت اللجنة في المعلومات المقدمة وقررت، بعد أن تأكدت            -١٢

 أن توصي المجلس بأن     ،)التقعيدية(طة التقييسية   األنشهو االستفادة من خبرته التقنية مع استبعاد التعاون بشأن          
  .الدولي لعلوم الحياة ومنظمة الصحة العالميةيحيط علماً بذلك وبأن يبقي على العالقات الرسمية بين المعهد 

  
والحظت اللجنة أن هناك عدة تقارير خاصة بالتعاون وردت متأخرة جداً أو لم ترد بعد، وقـررت أن            -١٣

 دورة المجلس التاسعة عشرة بعد      حتىراض العالقات مع المنظمات غير الحكومية التالية        توصي بإرجاء استع  
الرابطة الدولية لبحوث األسنان، والرابطة الدولية لداء العداريات، واللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع،             : المائة

 والجمعية الدولية لعلم األورام الوقائي،      واالتحاد الدولي لإلسكان والتخطيط، والجمعية الدولية للوبائيات البيئية،       
والجمعية الدولية لألطباء المدافعين عن البيئة، والجمعية الدولية للممرضات العامالت فـي رعايـة مرضـى                
السرطان، واالتحاد الدولي لمكافحة السرطان، واالتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة، واالتحاد الدولي             

  .الموارد الطبيعية، والرابطة البيطرية العالميةللحفاظ على الطبيعة و
  
 اتخاذها بموجب المقـرر اإلجرائـي   التي طُلبنظرت اللجنة في التقارير المتعلقة بنتائج اإلجراءات      و  -١٤

  ).٣(١١٥م تللمجلس التنفيذي 
  
 مـع االتحـاد    العالقاتاستعراض، تم إرجاء المقرر اإلجرائيوفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة، من ذلك      -١٥

الدولي لجمعيات الخصوبة، والتحالف الدولي للمرأة، والمجلس الدولي للمرأة، والرابطـة الدوليـة ألخـوات               
واستعرضت اللجنة خطط التعاون، وقررت التوصية بـأن        .  إمكانية االتفاق على خطط للتعاون     لتحريالمحبة،  

 علـى   يبقـي ، وأن    له  التعاون المخطط  استئناف بنجاح الجهود الرامية إلى      ، مع السرور،  يحيط المجلس علماً  
  .المنظمات غير الحكومية ومنظمة الصحة العالميةتلك العالقات الرسمية بين 

  
المقرر اإلجرائي إلى أنه مازال يتعين االتفاق على خطة عمل، وأرجأت            الفقرة الخامسة من     وأشارت  -١٦

عـن  م إلى اللجنة تقرير     د ومن المقرر أيضاً أن يق     . العالقات مع المنظمة الدولية لمساءلة الشركات      استعراض
  . الحكومية الدولية وسلوك ممثليها في االجتماعاتحالة العالقات معها
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مـؤخراً   علماً بأن األمانة تلقـت       أحاطت بأنشطة المتابعة، كما     الخاص اللجنة علماً بالتقرير     وأحاطت  -١٧
أكدت الدولـة   و. هذه المسألة أول من استرعى االنتباه إلى      المعلومات ذات الصلة من الدولة العضو التي كانت         
 منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة     الدولية المعنية باتفاقية  العضو أنه أثناء اجتماعات هيئة التفاوض الحكومية        

  وفود البلـدان   تضليل موقف الدولة العضو بهدف      تحريف المنظمة غير الحكومية     تبشأن مكافحة التبغ، حاول   
كما ذكرت الدولة العضو أن المنظمـة       .  كما شنت هجوماً على أحد أعضاء وفدها في رسالة إخبارية          ،األخرى

مع حكومتـه،    خاصةغير الحكومية قد انتهكت خصوصية أحد أعضاء وفدها عندما كان يجري مكالمة هاتفية              
الدولة العـضو فـي      تشككتوقد  .  المنظمة غير الحكومية    تلك ضداألمانة  مما أدى إلى تقديم شكوى بمشاركة       

  . المنظمة غير الحكوميةاإلبقاء على العالقات الرمية مع تلكمدى مالءمة 
  
 للمجلس، من المهم أن تطلـع علـى     مستنيرة بالمعلومات ونري اللجنة أنه لكي يمكنها إصدار توصية          -١٨

نظمة الدوليـة   ومن ثم، توصي اللجنة بضرورة دعوة الم      . وجهات نظر المنظمة غير الحكومية في هذا الشأن       
 اإلدعاءات التي طرحتها الدولة العـضو، وأن يرجـئ المجلـس            علىلمساءلة الشركات إلى تقديم رد كتابي       

 العالقات مع المنظمة الدولية لمساءلة الشركات لحين انعقاد الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس          استعراض
االستعراض عمالً بالتوصـية سـيتم      ر المجلس إرجاء     قر وإذا. ٢٠٠٧يناير  /  في كانون الثاني   والمقرر عقدها 

  .منظمة الصحة العالمية خالل هذه الفترةوغير الحكومية اإلبقاء على العالقات الرسمية بين المنظمة 
  
واصلت اللجنة النظر في التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية المذكورة في الفقرة السادسة              و  -١٩

والتي أرجئ استعراضها لحـين ورود تقاريرهـا عـن          ،  )٣(١١٥م ت مجلس التنفيذي   من المقرر اإلجرائي لل   
  .التعاون

  
أبلغت الرابطة الدولية للدراسة العلمية لحاالت العجز الذهني، منظمة الصحة العالمية بأن الموارد لـم                 -٢٠

الظـروف   فقد تغيرت وعلى الرغم من ذلك،     . تتم إتاحتها بما يتيح التعاون خالل الفترة الخاضعة لالستعراض        
ورأت اللجنة أن الخطة تشير بنجاح إلى مواصلة األنشطة المشتركة، وقررت           . وتم االتفاق على خطة للتعاون    

  .التوصية بالمحافظة على العالقات الرسمية للرابطة مع المنظمة
  
حظت اللجنة أن   وال. ونظرت اللجنة في العالقات مع االتحاد الدولي لسيدات األعمال والنساء المهنيات            -٢١

االتحاد واصل تأييد سياسات المنظمة في فترة االستعراض، وأنه لما لم تتمكن المنظمة من المحافظـة علـى                  
. وتغيرت الظروف واتفق الطرفـان علـى خطـة عمـل          . استمرار االتصال فإنه تعذّر القيام بأنشطة تعاونية      

ة أن توصي بضرورة المحافظة علـى العالقـات         والحظت اللجنة أن الخطة تبشِّر بعالقة مثمرة، ويسعد اللجن        
  .الرسمية بين االتحاد وبين المنظمة

  
والحظت اللجنة أن التعاون قد أصابه الفتور مع االتحاد الدولي التحادات العمال الكيميائيين وعمـال                 -٢٢

. مـع االتحـاد   الطاقة والمناجم واالتحادات العامة للعمال، وأن المنظمة لم تتصور مواصلة التعاون المخطط             
  .وقررت اللجنة التوصية بوقف العالقات الرسمية مع االتحاد

  
وعلى الرغم من أن تقرير المنظمة العالمية للحركة الكشفية قد أشار إلى المشاركة فـي اجتماعـات                   -٢٣

ن، ونظراً ألن المنظمتـي   . منظمة الصحة العالمية، إال أنه لم يتفق على أنشطة مشتركة خالل فترة االستعراض            
من حيث المبدأ، ترغبان في تنشيط التعاون المخطط، فقد أوصت اللجنة بإرجاء عملية مراجعة العالقات مـع                 

  .المنظمة حتى الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي، وذلك لحين االتفاق على خطة للتعاون
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االتحاد الدولي  :  التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية التالية التزال معلقة         والحظت اللجنة أن    -٢٤
للقابالت، واالتحاد الدولي للطب الرياضي، والجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمـان الكحـول،               

د العالمي لجمعيات جراحـة     والجمعية الدولية لدراسة التنمية السلوكية، والرابطة الدولية لطب المرور، واالتحا         
وفي ضوء ذلك، وافقت اللجنة على التوصية بإرجاء المجلس اسـتعراض العالقـات مـع هـذه                 . األعصاب

المنظمات غير الحكومية لمدة عام آخر، وبإبالغ هذه الجمعيات بأنه إذا لم تقدم التقارير في حينها لكي ينظـر                   
  .فسوف توقف العالقات الرسمية معهافيها المجلس في دورته التاسعة عشرة بعد المائة، 

  
، تم إبالغ عدد من المنظمات      )٣(١١٥ت ملمجلس التنفيذي   ل المقرر اإلجرائي وطبقاً للفقرة السابعة من       -٢٥

غير الحكومية بأنه إذا لم تقدم تقاريرها بشأن تعاونها مع منظمة الصحة العالمية في حينها لكي ينظـر فيهـا                    
وقد استعرضت . لسابعة عشرة بعد المائة، فسوف يتم وقف العالقات الرسمية معهاالمجلس التنفيذي في دورته ا   

  .اللجنة اإلجراء المتخذ استجابة لهذا القرار
  
ووفقاً للمعلومات المقدمة، فإنه بالرغم من أن التعاون مع االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية قد                 -٢٦

، إال أن التعاون المخطط قد تواصل       ٢٠٠٣ إلى عام    ٢٠٠١ من عام    أصابه الفتور خالل فترة االستعراض، أي     
  .وقررت اللجنة التوصية بالمحافظة على استمرار العالقات الرسمية مع االتحاد الدولي منذ ذلك الحين،

  
، بعدة ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠٠١واضطلع االتحاد العالمي للطب النووي والبيولوجيا، خالل المدة من عام     -٢٧

وقد أعربت أمانة المنظمة عن تقديرها      . وأعرب عن رغبته في المحافظة على االتصال مع المنظمة        مبادرات،  
للمعلومات التي تلقتها بشأن أنشطة االتحاد، وعن رغبتها في مواصلة االتصال بغية استطالع إمكانية وضـع                

تعراض العالقات مع االتحاد    وأوصت اللجنة باإلحاطة علماً بتقرير االتحاد، وبأن يتم إرجاء اس         . خطة للتعاون 
لحين انعقاد الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي، وذلك في ضوء رغبة االتحاد في وضع خطـة                  

  .للتعاون
  
وأخيرا، الحظت اللجنة أن االتحاد المعني بالتعاون الدولي بين المرافق الصحية ومراكز بحوث النظم،     -٢٨
المقـرر  الفقرة السابعة من    ، قد تمت إحاطتهما علماً بالشروط الواردة في         لكيميائيةالجمعية الدولية للمعالجة ا   و

المقـرر  وفـي ضـوء     . وليس هناك ما يفيد استجابة المنظمتين لذلك      ). ٣(١١٥ت ماإلجرائي للمجلس التنفيذي    
ظمتين غيـر    الرسمية مع هاتين المن    العالقات المجلس   بوقف السابق للمجلس، قررت اللجنة التوصية       اإلجرائي

  .الحكوميتين
  

    القرار والمقرر اإلجرائي المقترحانمشروعا  :ثالثاً
  
  مشروع القرار  -٢٩
  

  المجلس التنفيذي،  
  

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

اء، جمعية زرع األعـض    قبول أن تدخل منظمة الصحة العالمية في عالقات رسمية مع            يقرر  -١
  ؛والجمعية الدولية لمنع إيذاء الطفل وإهماله والرابطة الدولية للمستحضرات البيولوجية

                                                           
 .١١٧/٢٤م تالوثيقة    ١
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االتحاد المعني بالتعـاون    : مع المنظمات غير الحكومية التالية     وقف العالقات الرسمية     يقرر  -٢
 ،ز البولي الدولي بين المرافق الصحية ومراكز بحوث النظم، والمشاورة الدولية المعنية بأمراض الجها           

الجمعية الدوليـة   والرباطة الدولية التحادات العمال الكيميائيين وعمال الطاقة واالتحاد العام للعمال، و          
  .، واالتحاد الدولي للسلطات المحليةللمعالجة الكيميائية

  
مشروع مقرر إجرائي بشأن استعراض المنظمات غير الحكومية التي تقيم عالقـات رسـمية مـع                  -٣٠

  ة العالميةمنظمة الصح
  

بعد أن نظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غيـر الحكوميـة،             المجلس التنفيذي،     
المتعلق باستعراض ثلث عدد المنظمات غير الحكومية التي تقيم عالقات رسمية مع منظمة الـصحة               

القرارات المبينة  خلص إلى   ) ٣(١١٥م ت  وبعد أن أحاط علماً به، ومتابعة لمقرره اإلجرائي          ١العالمية
  .أدناه

  
 بارتياح أن هناك تعاوناً متواصالً بين منظمة الصحة العالمية والمنظمـات غيـر              إذ يالحظ و  

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

  
 االتحاد الـدولي لجمعيـات      ه قد تم االتفاق على خطط تعاون بين المنظمة وبين          أن وإذ يالحظ   

 والرابطـة   ،طب األنف واألذن والحنجرة واالتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة والتحالف الدولي للنساء          
الت العجز الـذهني، واالتحـاد الـدولي        الدولية ألخوات المحبة والرابطة الدولية للدراسة العلمية لحا       

لسيدات األعمال والنساء المهنيات واالتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، قـرر اإلبقـاء علـى               
  .عالقات هذه المنظمات الرسمية مع المنظمة

  
وإذ يالحظ أنه على الرغم من أن التعاون المخطط قد انقضى، خالل الفترة قيد االستعراض،               

نظمة والرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق واالتحاد العالمي للطـب النـووي والبيولوجيـا،              بين الم 
والمنظمة العالمية للحركة الكشفية فقد نوت األطراف استكشاف إمكانية استئناف التعاون على أسـاس              

 مـع   خطط يتم االتفاق عليها بين مختلف األطراف، قرر تأجيل اتخاذ قرار حول استعراض العالقات             
  .هذه المنظمات غير الحكومية إلى دورته التاسعة عشرة بعد المائة

  
 قرر المجلس دعوة هذه المنظمة      المنظمة الدولية لمساءلة الشركات   وفيما يخص العالقات مع     

 كتابة على المعلومات التي نقلتها إليه إحدى الدول األعضاء، وتأجيل النظر في عالقاتها              –إلى التعليق   
حة العالمية والنظر في التقرير الخاص بسلوك ممثلي تلك المنظمة فـي االجتماعـات              مع منظمة الص  

  . إلى دورته التاسعة عشرة بعد المائة الدوليةالحكومية
  

وقرر المجلس، وقد أحاط علماً بالمعلومات المتعلقة بالمعهد الدولي لعلوم الحياة، الحفاظ على               
  .عالقات المعهد الرسمية مع المنظمة

  
اً إلى عدم أو تأخر ورود تقارير عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية التالية، قرر               ونظر  

الرابطـة   : عشرة بعد المائة   التاسعةالمجلس إرجاء استعراض العالقات مع هذه المنظمات إلى دورته          
ـ         ، والرابطة الدولية لداء العداريات    ،الدولية لبحوث األسنان    ،عاع واللجنة الدوليـة للوقايـة مـن اإلش
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 والجمعية الدولية لعلم األورام     ، والجمعية الدولية للوبائيات البيئية    ،واالتحاد الدولي لإلسكان والتخطيط   
 والجمعية الدولية للممرضات العـامالت فـي        ،الوقائي، والجمعية الدولية لألطباء المدافعين عن البيئة      

 ،حـاد الـدولي لمكافحـة الـسل        واالت ، واالتحاد الدولي لمكافحة السرطان    ،رعاية مرضى السرطان  
  . والرابطة البيطرية العالمية،وأمراض الرئة واالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية

  
االتحـاد  : الحكومية التالية غير  وإذ يالحظ أنه لم ترد بعد تقارير عن التعاون مع المنظمات              

جمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان  وال،الدولي للقابالت واالتحاد الدولي للطب الرياضي 
والجمعية الدولية لدراسة التنمية السلوكية، والرابطة الدولية لطب المرور واالتحـاد العـالمي     الكحول  

قرر إرجاء استعراض العالقات معها لمدة سنة أخرى ريثما يتم اسـتالم            . لجمعيات جراحة األعصاب  
 بشرط تقديم التقارير وإبالغها بأنه إذا لم تقدم التقارير فـي الوقـت              تقاريرها، وطلب أن يتم تذكيرها    

 عشرة بعد المائة، فإنه سيتم وقف العالقـات         التاسعةالمناسب لينظر فيها المجلس التنفيذي في دورته        
  .الرسمية معها
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  الملحق
  

  ة مع منظمة الصحة العالمية قائمة المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمي
   عشرة بعد المائةالسابعةالتي استعرضها المجلس التنفيذي في دورته 

  
  

  *رابطة معاهد ومدارس طب المناطق المدارية في أوروبا
  *مؤسسة كريستوفل لرعاية العميان
  المنظمة الدولية لمساءلة الشركات
  *المؤسسة الدولية لحياة المحاصيل

  *تليف الكيسيالمؤسسة العالمية لل
  *المركز األوروبي للسموميات اإليكولوجية وسموميات المواد الكيميائية

 *FDIاالتحاد العالمي لطب األسنان 
  االتحاد المعني بالتعاون الدولي بين المرافق الصحية ومراكز بحوث النظم

  *الصندوق األلماني فارما هيلث
  *مؤسسة هيلين كيلر الدولية

  *ية للهندسة الصحية والبيئيةرابطة البلدان األمريك
  *الوكالة الدولية للوقاية من العمى

  *الرابطة الدولية للنقل الجوي
  التحالف الدولي للنساء

  الرابطة الدولية لبحوث طب األسنان
  الرابطة الدولية للدراسة العلمية لحاالت العجز الذهني

  *الرابطة الدولية لدراسة ظاهرة األلم
  *ت التفاعل بين اإلنسان والحيوانالرابطة الدولية لمنظما

  الرابطة الدولية لداء العداريات
  الرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق

  *غرفة المقاصة الدولية لنظم رصد العيوب الخلقية
  *اللجنة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة

  اللجنة الدولية للوقاية من األشعة
  االتحاد الدولي للقابالت

   الدولية المعنية بأمراض الجهاز البوليالمشاورة
  المجلس الدولي للنساء

  *االتحاد الدولي لداء السكري
  *المؤسسة الدولية للعيون

  الدولي لإلسكان والتخطيطاالتحاد 
  االتحاد الدولي لسيدات األعمال والنساء المهنيات

  واالتحادات العامة للعمالالرابطة الدولية التحادات العمال الكيميائيين وعمال الطاقة والمناجم 
  االتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة
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  *االتحاد الدولي لجمعيات طب العيون
  االتحاد الدولي لجمعيات طب األنف واألذن والحنجرة

  االتحاد الدولي للطب الرياضي
  *الرابطة الدولية للجذام

  المعهد الدولي لعلوم الحياة
  )*ماالتراخو(المنظمة الدولية لمكافحة الحثر 

  الجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان الكحول
  الجمعية الدولية للوبائيات البيئية

  الجمعية الدولية لعلم األورام الوقائي
  الجمعية الدولية لدراسة التنمية السلوكية

  الجمعية الدولية للمعالجة الكيميائية
  الجمعية الدولية لألطباء المدافعين عن البيئة

  عية الدولية للممرضات العامالت في مجال رعاية مرضى السرطانالجم
  الرابطة الدولية لطب المرور

  االتحاد الدولي لمكافحة السرطان
  * االتحاد الدولي لمكافحة األمراض التناسلية

  االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة
  االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية

  ١*اد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحياالتح
  االتحاد الدولي للسلطات المحلية
  ١*االتحاد الدولي للعلوم النفسية

  االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والكيمياء التطبيقية
  *االتحاد الدولي للسموميات

  *الرابطة الدولية للمياه
  *المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية

  *س للعيوب الخلقيةمؤسسة مارش أوف دايم
  ١*الرابطة الدولية للطبيبات
  *منظمة الوقاية من العمى

  * أوربيسةالمؤسسة الدولي
  ١*الجمعية الدولية للتأهيل

  *الروتاري الدولي
  الرابطة الدولية ألخوات المحبة

  *االتحاد الدولي للتالسيميا
  *الرابطة الدولية لنوادي الينز

  *جمعية الكومنولث الملكية للمكفوفين
  *االتحاد العالمي للمكفوفين
  )*الهيموفيليا(االتحاد العالمي للناعور 

  *االتحاد العالمي للمداواة بالمياه والمداواة بالمناخ
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  االتحاد العالمي لجمعيات جراحة األعصاب
  االتحاد العالمي للطب النووي والبيولوجيا

  *االتحاد العالمي للقلب
  *لدمالرابطة العالمية لمكافحة فرط ضغط ا

  المنظمة العالمية للحركة الكشفية
  الرابطة البيطرية العالمية

 
  
  

=     =     =  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ

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

  .أما المنظمات غير الحكومية األخرى، فإنها موضوع مقررات إجرائية محددة أو قرار محدد

  .٢٠٠٤-٢٠٠٢   أنشطة تخص الفترة ١


