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  ١٢٤/٢٥م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٩ يناير/ الثانيكانون  ٢٦   بعد المائة والعشرونالرابعةالدورة 

  EB124/25   من جدول األعمال ٣-٧البند 
  
  
  
  

  تقارير اللجان التابعة للمجلس التنفيذي
  

  اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية
  
  

  
 عقـدت   ١ئ التي تحكم العالقات بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكوميـة،           وفقاً للمباد   -١

والمجلس مدعو  . ٢٠٠٩يناير  /  كانون الثاني  ٢٠ اجتماعاً في    ٢اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية     
  .أدناه ٢٦الفقرة إلى النظر في مشروع القرار المقترح ومشروع المقرر اإلجرائي الواردين في 

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

مع المؤقتة  استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية        ، و المنظمة
   ٣)EB124/NGO/1-5الوثيقة المقيدة التوزيع (منظمة الصحة العالمية 

  
ا إذا كانت هذه    طلب وتقرير م  أهلية ال تقييم  ل ٤ئة الطبية الدولية  نظرت اللجنة في الطلب المقدم من الهي        -٢

مـن   ٣ة   معايير الدخول في عالقات رسمية على النحو المبين فـي الفقـر            قد استوفت  غير الحكومية    المنظمة
  .المبادئ المشار إليها أعاله

  
ضافية الواردة عنها من    وبناء على المعلومات المقدمة من هذه المنظمة غير الحكومية والمعلومات اإل            -٣

األمانة، خلصت اللجنة إلى أن هذه المنظمة غير الحكومية مستوفية لمعايير الـدخول فـي عالقـات رسـمية                  
  .وأوصت بقبول دخولها في عالقات رسمية مع المنظمة

  
واستعرضت اللجنة المنظمات غير الحكومية التي دخلت في عالقات رسمية مؤقتـة مـع المنظمـة                  -٤

علـى   الصادر عن المجلس التنفيذي والذي قرر تسهيالً ينطبق          ٥)٣(١٢٠م ت ام المقرر اإلجرائي    بموجب أحك 
التي تطلب الدخول في عالقات رسمية فقط أو، كذلك، بغرض المشاركة في عمـل              "المنظمات غير الحكومية    

                                                           
 .٢٠٠٧، الطبعة السادسة واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية، الوثائق األساسية   ١
والدكتور عبد الجواد ، )الصين(الدكتور رن مينغهوي : ئمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية همأعضاء اللجنة الدا   ٢

. ، والدكتور ب)ساوتومي وبرينسيبي(دوس راموس . ن. أ. ، والدكتور ج)بيرو(فالييخوس . لسيد ك، وا)عمان(محمد 
 ).سلوفينيا(فولييج، الرئيس 

  .٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠ ومؤرخة في L/08.26مة أحيلت إلى أعضاء المجلس ضمن رسالة مرق   ٣
  .EB124/NGO/1الوثيقة المقيدة التوزيع    ٤
 .١/سجالت/ ١٢٠/٢٠٠٧م ت - ١١٩/٢٠٠٦م تالوثيقة    ٥
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ويقتضي هـذا المقـرر     ." الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية         
بغرض تأكيد أو إنهاء هذه العالقات "... اإلجرائي أن يستعرض المجلس التنفيذي هذه المنظمات غير الحكومية  

 الفريق العامل الحكومي الدولي المذكوروفي هذا الخصوص أحاطت اللجنة علماً بأن    " .طبقاً لإلجراءات العادية  
  .قد أنجز أعماله

  
التحـالف  المبادرة الدولية الستحداث لقاحات األيـدز، و      :  الحكومية المعنية هي    المنظمات غير  وكانت  -٥

، ودليـل التجهيـزات الطبيـة       "أفريقيا تكافح المالريا  "، والمؤسسة الدولية    العالمي من أجل تطوير أدوية السل     
لحكومية قـد   هذه المنظمات غير ا   طلبات   وأحاطت اللجنة علماً، ضمن جملة أمور، بأن         ١".يوكوميد"األوروبي  

 المشاركة فـي عمـل الفريـق العامـل      وحيد هوغرضل  في عالقات رسمية مؤقتة مع المنظمة قبلت للدخول 
  .الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
  العالقات الرسمية المؤقتـة    صفةيؤكد  قررت اللجنة أن توصي المجلس بأن       بالنظر لما ورد أعاله،     و  -٦

الفريق العامل الحكومي الـدولي     أن يحيط علماً بأن     ب أعاله؛ و  ٥ في الفقرة    المذكورةللمنظمات غير الحكومية    
 قد فرغ من أعماله وأن المجلس غير مطالب بالتالي باتخاذ       المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية     

  .أية إجراءات أخرى
  
باإلضافة  -الحظت اللجنة أن هذا الدليل      ،  "ميدويوك"طبية األوروبي    دليل التجهيزات ال   لصفةوبالنسبة    -٧

 الفريق العامـل    لغرض وحيد هو المشاركة في أعمال      في عالقات رسمية مؤقتة مع المنظمة      دخولهإلى قبول   
ات  في عالق   أيضاً  قد قدم طلباً للدخول    - الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية       

بـأن يرجـئ     المجلس   اللجنةونظراً لعدم وجود خطة عمل متفق عليها معه، فقد أوصت           . رسمية مع المنظمة  
  .المنظمة غير الحكوميةهذه النظر في الطلب المقدم من 

  
استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمـة الـصحة              :ثانيا

  .)EB124/NGO/WP/1الوثيقة المقيدة التوزيع (العالمية 
  
 منظمة غير حكومية، بما فيها المنظمات غير الحكومية         ٨٩في تقارير عن العالقات مع      نظرت اللجنة     -٨

وأخذت المعلومات عنها حسب االقتضاء من التقارير المقدمـة          ٢).١(١٢٢م ت  في المقرر اإلجرائي     المذكورة
  هذاوراعى.  مع المنظمات غير الحكوميةقاتالعال ة العامة المسؤولون عن أجراه موظفو األمان منها ومن تقييم  

إلى خطة تعاون تقوم على     ... تستند العالقات الرسمية   ": التي نصت على ما يلي      من المبادئ  ٥-٤لفقرة  االتقييم  
 في  المنظمات غير الحكومية هذه وترد قائمة بأسماء...".أساس أهداف اتفق عليها كال الطرفين وتحدد األنشطة   

  .الوثيقةملحق هذه 
  
 سرورها لدى اإلحاطة علماً بالتعاون بين المنظمة والمنظمات غيـر الحكوميـة البـالغ               أبدت اللجنة و  -٩

وأوصت اللجنة بأن يحيط    .  الوثيقة أسماؤها وأمامها عالمة النجمة في ملحق هذه       منظمة والتي ترد     ٥٦عددها  
  وأن يبقي علـى    ،ة في بلوغ أغراض المنظمة     المنظمات غير الحكومي   هذهإسهامات  بمع التقدير   المجلس علماً   

  .العالقات الرسمية لهذه المنظمات مع المنظمة من باب االعتراف بالدعم المتواصل المقدم منها

                                                           
  .EB124/NGO/ 5  وEB124/NGO/ 4  وEB124/NGO/ 3 و EB124/NGO/ 2 الوثائق المقيدة التوزيع   ١
  .١/ سجالت/١٢٢/٢٠٠٨م تالوثيقة انظر    ٢
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، وبعد ذلك أحاطت اللجنة علماً بالتقرير المقدم من رابطة البلدان األمريكية للهندسة الصحية والبيئيـة                -١٠
 على خطة   واتفقتخالل الفترة قيد االستعراض،     في إقليم األمريكتين     شاملة   ت بنجاح أنشطة تعاونية   نجِزأ التي

منظمـة  اللجنة التنفيذيـة ل   اللجنة أن   وعلمت  . لمواصلة هذا التعاون  منظمة الصحة للبلدان األمريكية     عمل مع   
علـى  قـت    أب التنفيذيـة اللجنة  تلك  التعاون، وأن   هذا   قد استعرضت بانتظام جوانب      الصحة للبلدان األمريكية  

وتفيد المعلومات المتاحة بـأن التعـاون       . منظمة الصحة للبلدان األمريكية   مع  العالقات الرسمية لهذه الرابطة     
  . على خطة للتعاون في المستقبلوال توجد خطط لالتفاق، خالل الفترة قيد االستعراضالعالمي لم يستمر 

  
وضع خطة تعاون عالمية في هـذا       يمي، وبأن   واعترفت اللجنة بأهمية هذه العالقة على الصعيد اإلقل         -١١

رابطـة البلـدان     العالقات الرسمية على الصعيد العـالمي مـع          بوقف أوصت   ولذلك،   أمر غير متوقع   الصدد
 وأوصت اللجنة كذلك بأن تتولى المديرة العامة عند إبالغ الرابطة بقـرار             .األمريكية للهندسة الصحية والبيئية   

  .رابطة على تعاونها المتواصل مع المنظمة على المستوى اإلقليميالمجلس تقديم آيات شكرها لل
  

وتبين . الرابطة الدولية لمنظمات التفاعل بين اإلنسان والحيوان       التقرير الوارد من     واستعرضت اللجنة   -١٢
األمراض الحيوانية المنشأ   مكافحة  عن  إعداد أحد منتجات نظم المعلومات الصحية       كان يخص   معها  أن التعاون   

بإمكانية التعاون مع أعربت الرابطة الدولية عن اهتمامها قد و.  بحماية صحة األطفالوعن مسائل أخرى متعلقة
 ، وال بحـث    مواصلة التعاون في مجال مكافحة األمراض الحيوانيـة المنـشأ          لكن المنظمة ال تعتزم   . المنظمة

 أوصـت اللجنـة بوقـف       ولذلك. بطة اقترحتها الرا  األخرى التي مجاالت  الإمكانيات وضع خطة للتعاون في      
  .الرابطة الدولية لمنظمات التفاعل بين اإلنسان والحيوانالعالقات الرسمية مع 

  
ألسباب مختلفـة،   أن عدداً من تقارير بعض المنظمات غير الحكومية لم يرد بعد            وأشارت اللجنة إلى      -١٣

 وفيما يخص الفترة المقبلة تـساءلت       .ةيواظب على إنجاز أعمال قيم    وأحاطت علماً بأن بعض هذه المنظمات       
  .حينهااللجنة عما إذا كانت هناك وسائل لتيسير عملية االستعراض في 

  
استعراض العالقات مـع    إلى دورته السادسة والعشرين بعد المائة        المجلس   يرجئوأوصت اللجنة بأن      -١٤

 معاهد ومدارس طب المناطق المدارية      رابطة:  منظمة ٢٣المنظمات غير الحكومية الواردة أدناه والبالغ عددها        
في أوروبا؛ ورابطة كروب اليف الدولية؛ والمؤسسة العالمية للتليف الكيسي؛ واالتحاد العالمي لطب األسنان؛              
ومؤسسة هيلين كيلر الدولية؛ والوكالة الدولية للوقاية من العمى؛ والرابطة الدولية لبحوث األسنان؛ والرابطـة               

يات؛ والرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق؛ واللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع؛ واالتحـاد             الدولية لداء العدار  
الدولي لداء السكري؛ واالتحاد الدولي لجمعيات طب األذن واألنف والحنجرة؛ واالتحاد الدولي لمكافحة الجذام؛              

ة لمكافحة التراخوما؛ واالتحاد الـدولي      والشبكة الدولية المعنية بصحة وسالمة وبيئة األطفال؛ والمنظمة الدولي        
االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة؛ واالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعـة            وإلدارة النفايات الصلبة؛    

والمؤسـسة الدوليـة    والموارد الطبيعية؛ واالتحاد الدولي لجمعيات علم التمنيع؛ واالتحاد الدولي لعلم السموم؛            
  . واالتحاد العالمي للمكفوفين؛ واالتحاد الدولي للمداواة بالمياه والمداواة بالمناخ؛"أوربيس"لرعاية العيون 

  
 ٥ و ٣في الفقرتين   المذكورة  بعدها استعرضت اللجنة التقارير المتعلقة ببقية المنظمات غير الحكومية          و  -١٥

منظمات غيـر الحكوميـة      استعراض ال  إرجاءفي مزايا وعيوب    ونظرت   ١).١(١٢٢م ت من المقرر اإلجرائي    
 وأن اتخاذ مقرر إجرائي بتعليـق        أن دعم المنظمات غير الحكومية أمر ضروري       ورأت. ألكثر من عام أحياناً   

  .العالقات معها ينطوي على عواقب وخيمة

                                                           
 .١/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨م تالوثيقة    انظر ١
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الهيئـة الدوليـة     لعدة أسباب تقديم تقرير عن التعاون بين          على أنه لم يتسن    لمعلومات الواردة ا ودلت  -١٦
، غير أن كال الطرفين أعرب عن اهتمامه        ٢٠٠٥المنظمة منذ عام    بين   و ب األعصاب والطب النفسي   ألدوية ط 
 على العالقات الرسمية مع قررت اللجنة أن توصي بأن يبقي المجلسلذلك و. على وضع خطة للتعاونباالتفاق  

يطلب من هـذه     وأن   عد المائة  ب الهيئة الدولية لحين موعد انعقاد دورة المجلس التنفيذي السادسة والعشرين         هذه  
الهيئة تقريراً عن عالقاتها ونتائج المراسالت بشأن االتفاق على خطة تعاون مدتها ثالث سنوات لينظـر فيـه                  

  .المجلس
  

اتحـاد العلـوم    من  و الرابطة الدولية لصحة المراهقين   وأحاطت اللجنة علماً بأن التقارير المقدمة من          -١٧
 يرجئ المجلس اسـتعراض     ، وأوصت بأن  دلم ترد بع   للمرشدات وفتيات الكشافة     عالميةالرابطة ال من  الدولي و 

 وأن يطلب من هذه المنظمات الثالث مجدداً تقديم تقاريرها وأن         هذه المنظمات غير الحكومية لمدة سنة أخرى،        
ا في دورته   مجلس بالنظر فيه   ترد أية إجابة في موعد يسمح لل       ستتوقف ما لم  معها  يبلغها بأن العالقات الرسمية     

  . والعشرين بعد المائةةالسادس
  

 واألطباء الدوليون للوقاية من الحـرب النوويـة،         ،وفيما يتعلق بالعصبة الدولية لمكافحة داء الصرع        -١٨
 ،٢٠٠٧-٢٠٠٥ الفتـرة    بأنهما لم ترسال أي رد على استفسارات المنظمة بشأن تقـارير          أحاطت اللجنة علماً    

 المنظمتين غير الحكوميتين لحين  هاتين بإرجاء استعراض العالقات مع   لمجلس  االلجنة على أن توصي     ووافقت  
  . بعد المائةموعد انعقاد دورة المجلس التنفيذي السادسة والعشرين

  
 دعي عدد من المنظمات غير الحكومية إلى تقديم         ١،)١(١٢٢ت م من المقرر اإلجرائي     ٦وطبقاً للفقرة     -١٩

حة العالمية، وُأخطرت بأنه ما لم ترد هذه التقارير في حينها ليـستعرضها             تقارير عن تعاونها مع منظمة الص     
  .المجلس في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة سيتم وقف العالقات الرسمية معها

  
وبالرغم من أن الجمعية الدولية ألمراض الدم واالتحاد الدولي لجمعيات الميكروبيولوجيا قد استجابوا               -٢٠

وعلمت اللجنة أن التحريات غير     . لم يتسن ألي منهما ألسباب مختلفة أن يقدم تقريراً عن التعاون          لهذه الدعوة،   
الرسمية بينت منذ آخر مرة استعرض فيها المجلس في ودورته الثالثة عشرة بعد المائة هاتين المنظمتين فـي                  

ثر تفـصيالً مـن هـاتين       غير أنه في غياب أي معلومات أخرى أك       .  أن التعاون معهما قد انقضى     ٢٠٠٤عام  
ولذلك أحاطت اللجنة علماً بأن منظمة الصحة العالمية مهتمـة          . المنظمتين سيتعذر القطع بمدى التعاون معهما     

بأعمال هاتين المنظمتين، ورأت أن هناك كل اإلمكانيات إلنعاش العالقات معهما، وأوصت بناء على ذلـك أن                 
منظمة ويطلب منهما تقديم تقارير عن حالة عالقاتهما، بما في ذلك يحافظ المجلس على عالقاتهما الرسمية مع ال

  .الموافقة على خطط التعاون، لينظر فيها المجلس في دورته السادسة والعشرين بعد المائة
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .١/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨م تالوثيقة    انظر ١
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  أية أعمال أخرى  :ثالثا
  

جهـزة  مشاركة المنظمات غير الحكومية في االجتماعات الحكومية الدولية التي تعقد بقـرار مـن األ   
  .الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية

  
 نظـرت اللجنـة فـي       ١طبقاً للطلب المقدم إلى الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي،            -٢١

المعلومات الخاصة بطريقة مشاركة المنظمات غير الحكومية في االجتماعات الحكومية الدولية، وفي واقعـة              
أنفة للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية          حدثت في الدورة الثانية المست    

  .٢٠٠٨مايو /  أيار٣أبريل إلى /  نيسان٢٨الفكرية، المعقودة في جنيف من 
  

 من المبادئ التي تحكم العالقات بين منظمة الصحة العالمية والمنظمـات        ٦والحظت اللجنة أن الفقرة       -٢٢
طت المنظمات غير الحكومية ذات العالقة الرسمية بمنظمة الصحة العالمية جملة حقـوق،              أع ٢غير الحكومية 

وأحاطت اللجنة علماً   .  معينة إلى المشاركة في االجتماعات الحكومية الدولية       طومن بينها أن تُدعى رهناً بشرو     
 ومن  –تُدعى للمشاركة   بأن قرارات عقد أو إنشاء أي هيئة حكومية دولية قد تنص على أسماء المنظمات التي                

  . وقد تُقرر بنفسها أيضاً إجراءات المشاركة–بينها المنظمات غير الحكومية 
  

وعند النظر في المعلومات الخاصة بإجراءات تسهيل مشاركة المنظمات غير الحكومية فـي جمعيـة                 -٢٣
. ص سوى الجلسات العلنيـة    الصحة العالمية والمجلس التنفيذي، أحاطت اللجنة علماً بأن تلك اإلجراءات ال تخ           

 األجهزة  وفي حالة الفريق العامل، وباإلضافة إلى اتخاذ إجراءات الجتماعاته تشبه تلك المتبعة إزاء اجتماعات             
الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية، أحاطت اللجنة علماً بجواز دعوة المنظمات غير الحكوميـة إلـى حـضور                 
الجلسات الخاصة للمجموعات اإلقليمية وما شابهها من األفرقة المستقلة عن اجتماعات الفريق العامل المذكور              

  .أعاله، وذلك حسب تقدير الدول األعضاء المعنية
  

طت اللجنة علماً بأن الدعوات وجهت في الماضي من منطلق هذا السياق إلى ممثلي المنظمـات                وأحا  -٢٤
غير الحكومية لحضور االجتماعات الخاصة وغير الرسمية والتنسيقية ألي مجموعـة إقليميـة مـن الـدول                 

ن ذلك الممثـل    ويبدو أ . األعضاء، والتي قام في إحداها أحد ممثلي منظمة غير حكومية بتعميم مواد بدون إذن             
قد فعل ذلك دون دراية منظمته غير الحكومية التي أعربت عن صادق أسفها لحدوث هذه الواقعـة واتخـذت                   
إجراء فورياً لتصحيح الوضع وقدمت اعتذارها في جلسة علنية للفريق العامل الحكومي الدولي كما اعتـذرت                

  .أيضاً مباشرة لألطراف المعنية
  

  .المعلومات الخاصة بالمشاركة، ورأت أن تلك الواقعة كانت خطًأ في التقريروأحاطت اللجنة علماً ب  -٢٥
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .، المحضر الموجز للجلسة األولى١/سجالت/ ١٢٣/٢٠٠٨م تالوثيقة    انظر ١
 .٢٠٠٧، جنيف، منظمة الصحة العالمية، الوثائق األساسية، الطبعة السادسة واألربعون   ٢
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي  :رابعاً
  

  مشروع القرار  -٢٦
  

  المجلس التنفيذي،  
  

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

   الدولية في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية؛ قبول دخول الهيئة الطبيةيقرر  -١
  

صفة العالقات الرسمية المؤقتة مع منظمة الـصحة        ) ٣(١٢٠ت م وفقاً للمقرر اإلجرائي     يؤكد  -٢
المبادرة الدولية الستحداث لقاحات األيدز، ومؤسسة التحالف       : العالمية للمنظمات غير الحكومية التالية    

 ودليـل التجهيـزات     ،"أفريقيا تكافح المالريا  "ة السل، والمؤسسة الدولية     العالمي من أجل تطوير أدوي    
وذلك لغرض وحيد هو مشاركتها في أعمال الفريـق العامـل الحكـومي             " يوكوميد"الطبية األوروبية   

  الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفركية؛
  

ي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكيـة        بأن الفريق العامل الحكومي الدول     حيط علماً ي  -٣
الفكرية قد أنهى أعماله وال داعي بالتالي ألي إجراء آخر بشأن صفة العالقـات الرسـمية المؤقتـة                  

   من منطوق هذا القرار؛٢الممنوحة للمنظمات غير الحكومية المذكورة في الفقرة 
  

طلب الدخول في عالقات رسمية     " يوكوميد" بأن دليل التجهيزات الطبية األوروبي       يحيط علماً   -٤
مع منظمة الصحة العالمية باإلضافة إلى قبول دخوله في عالقات رسمية مؤقتة مع منظمـة الـصحة                 
العالمية لغرض وحيد هو المشاركة في أعمال الفريق العامل الحكـومي الـدولي المعنـي بالـصحة                 

  العمومية واالبتكار والملكية الفكرية؛
  

اب أي خطة عمل متفق عليها، إرجاء النظر في الطلـب المقـدم مـن دليـل                 ، في غي  يقرر  -٥
  للدخول في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية؛" يوكوميد"التجهيزات الطبية األوروبي 

  
 وقف العالقات الرسمية مع رابطة البلدان األمريكية للهندسة الصحية والبيئيـة، ومـع              يقرر  -٦

  .التفاعل بين اإلنسان والحيوانالرابطة الدولية لمنظمات 
  

مشروع مقرر إجرائي بشأن استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمـة                -٢٧
  .الصحة العالمية

  
  المجلس التنفيذي،  

  
 عن اسـتعراض ثلـث      ١بعد النظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية           

 ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية، وإلحاقاً بمقرره اإلجرائي           المنظمات غير الحكومية  
  .أصدر المقررات اإلجرائية الواردة أدناه) ١(١٢٢ت م
  

                                                           
 .١٢٤/٢٥م تالوثيقة    ١
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المجلس التنفيذي، إذ أحاط علماً مع التقدير بتعاون المنظمات غير الحكوميـة التـي وردت                 
نى على استمرار تفانيها ألعمال منظمة الصحة عالمة النجمة بعد أسمائها في ملحق هذه الوثيقة، وإذ أث
  .العالمية، قرر اإلبقاء على عالقاتها الرسمية مع المنظمة

  
المجلس التنفيذي، إذ أحاط علماً بأن المنظمات غير الحكومية الخمـس والعـشرين التاليـة                 

أو كـان   أسماؤها لم ترد تقاريرها، أو وردت تقاريرها بتأخر مفرط حال دون اسـتعراض حالتهـا،                
المطلوب منها إرسال المزيد من المعلومات، قرر إرجاء استعراض العالقات معها إلى حـين انعقـاد                

رابطة معاهد ومدارس طب المناطق المداريـة فـي أوروبـا؛           : دورته السادسة والعشرين بعد المائة    
 لطب األسـنان؛    الدولية؛ والمؤسسة العالمية للتليف الكيسي؛ واالتحاد العالمي      " كروب اليف "ورابطة  

ومؤسسة هيلين كيلر الدولية؛ والوكالة الدولية للوقاية من العمى؛ والرابطة الدولية لبحوث األسـنان؛              
والرابطة الدولية لداء العداريات؛ والرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق؛ واللجنة الدولية للوقاية مـن              

ولي لجمعيات طب األذن واألنـف والحنجـرة؛        اإلشعاع؛ واالتحاد الدولي لداء السكري؛ واالتحاد الد      
والعصبة الدولية لمكافحة داء الصرع؛ واالتحاد الدولي لمكافحة الجذام؛ والشبكة الدولية المعنية بصحة            
وسالمة وبيئة األطفال؛ والمنظمة الدولية لمكافحة التراخوما؛ واألطباء الدوليون للوقاية من الحـرب             

رة النفايات الصلبة؛ واالتحاد الدولي لمكافحة الـسل وأمـراض الرئـة؛            النووية؛ واالتحاد الدولي إلدا   
واالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية؛ واالتحاد الدولي لجمعيـات علـم التمنيـع؛               

؛ واالتحاد العالمي للمكفوفين؛    "أوربيس " لرعاية العيون  واالتحاد الدولي لعلم السموم؛ والمؤسسة الدولية     
  .تحاد الدولي للمداواة بالمياه والمداواة بالمناخواال

  
المجلس التنفيذي، إذ يحيط علماً بالتقريرين الواردين أحدهما من الهيئة الدولية ألدوية طـب                

األعصاب والطب النفسي، واآلخر من االتحاد الدولي لجمعيات الميكروبيولوجيا، وإذ يضع في اعتباره 
المتفق عليه بالتبادل، قرر إرجاء استعراض العالقـات مـع هـاتين            توقعات استئناف التعاون معهما     

المنظمتين غير الحكوميتين لمدة سنة أخرى وأن يطلب من كل منهما تقديم تقرير عن عالقتهـا مـع                  
المنظمة وعن نتائج مراسالت االتفاق على خطط التعاون، وذلك لينظر فيه المجلس التنفيذي في دورته 

  .المائةالسادسة والعشرين بعد 
  

المجلس التنفيذي، إذ يحيط علماً بأن تقارير التعاون لم ترد بعد من االتحاد الـدولي لـصحة                   
المراهقين، واالتحاد الدولي للعلوم النفسية، والرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، قرر إرجـاء             

إفادتها بـأن عالقاتهـا   استعراض العالقات مع هذه المنظمات غير الحكومية لمدة سنة أخرى، وطلب           
الرسمية بالمنظمة ستتوقف ما لم ترد تقاريرها لينظر فيها المجلس التنفيـذي فـي دورتـه الـسادسة                  

  .والعشرين بعد المائة
  

وأحاط المجلس علماً بالتقرير الخاص بمشاركة المنظمات غير الحكومية فـي االجتماعـات               
  .رئاسية لمنظمة الصحة العالميةالحكومية الدولية التي تنعقد بقرار من األجهزة ال
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  الملحق
  

  قائمة بأسماء المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية التي
  العشرين بعد المائةالرابعة واستعرضها المجلس التنفيذي في دورته 

  
  

  )٢٠٠٦-٢٠٠٤* (مؤسسة آغا خان
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (لزهايمرأالمية لمرض المنظمة الع

  رابطة معاهد ومدارس طب المناطق المدارية في أوروبا
   ١البعثة المسيحية للمكفوفين

  الهيئة الدولية ألدوية طب األعصاب والطب النفسي
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (رابطة الكومنولث للوقاية من اإلعاقة العقلية وعالج حاالت القصور في النمو

  الدوليةرابطة كروب اليف 
  المؤسسة العالمية للتليف الكيسي

  *المركز األوروبي للسموميات اإليكولوجية وسموميات المواد الكيميائية
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (المنظمة الدولية لصحة األسرة
  FDIاالتحاد العالمي لطب األسنان 

  مؤسسة هيلين كيلر الدولية
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (الرابطة الدولية لمساعدة المسنين

  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (الدولية إلدماج المعوقينالمنظمة 
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (لجنة البلدان األفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل

  رابطة البلدان األمريكية للهندسة الصحية والبيئية
  الوكالة الدولية للوقاية من العمى

  *الرابطة الدولية للنقل الجوي
  ية لصحة المراهقينالرابطة الدول

  الرابطة الدولية لبحوث طب األسنان
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (الرابطة الدولية لمنع االنتحار

  *الرابطة الدولية لدراسة ظاهرة األلم
  الرابطة الدولية لمنظمات التفاعل بين اإلنسان والحيوان

  الرابطة الدولية لداء العداريات
  الرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق

  ٢*لمقاصة الدولية لنُظم رصد العيوب الخلقيةغرفة ا
  *اللجنة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة

  اللجنة الدولية للوقاية من األشعة
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (دولي لمكافحة االضطرابات الناجمة عن نقص اليودمجلس الال
  

                                                           
وبعد تنقيح مواد نظامها األساسي أصبح اسمها البعثة المـسيحية          . كان اسمها في السابق بعثة كريستوفل للمكفوفين         ١

 .CBMللمكفوفين وأصبحت تستخدم لنفسها المختصر 
 .كان اسمها في السابق غرفة المقاصة الدولية لنظم رصد العيوب الخلقية    ٢
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  ١*المجلس الدولي لطب العيون
  االتحاد الدولي لداء السكري

  )٢٠٠٦-٢٠٠٤* (ية للوبائياتالرابطة الدول
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (الرابطة الدولية لدراسات المهيأة البيئية

  "أوربيس " لرعاية العيونالمؤسسة الدولية
  االتحاد الدولي لجمعيات طب األنف واألذن والحنجرة

  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (االتحاد الدولي المعني بالشيخوخة
  العصبة الدولية لمكافحة داء الصرع

  لية للجذامالرابطة الدو
  *المعهد الدولي لعلوم الحياة

  الشبكة الدولية لصحة الطفل والبيئة والسالمة
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (التحالف الدولي غير الحكومي لمكافحة التبغ

  )التراخوما(المنظمة الدولية لمكافحة الحثر 
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (الرابطة الدولية لطب األطفال

  وويةاألطباء الدوليون للوقاية من الحرب الن
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (االتحاد الدولي لتنظيم الوالدية

  )٢٠٠٨-٢٠٠٣* (الجمعية الدولية للوبائيات البيئية
  *الجمعية الدولية لألطباء المدافعين عن البيئة

  الجمعية الدولية ألمراض الدم
  االتحاد الدولي للنفايات الصلبة

  *االتحاد الدولي لمكافحة السرطان
  *ألمراض التناسليةاالتحاد الدولي لمكافحة ا

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

  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (االتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي
  االتحاد الدولي لجمعيات المناعة

  االتحاد الدولي لجمعيات الميكروبيولوجيا
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (م التغذيةاالتحاد الدولي لعلو

  االتحاد الدولي لعلم النفس
  *االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية

  االتحاد الدولي للسموميات
  *الرابطة الدولية للمياه

  )٢٠٠٧-٢٠٠٥ (٢*التحالف الدولي من أجل صحة المرأة
  *المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية

  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (الدولية" ال ليتشي"عصبة 
  
  

                                                           
 .حاد الدولي لجمعيات طب العيونكان اسمها في السابق االت    ١
 . االئتالف الدولي من أجل صحة المرأةكان اسمها في السابق    ٢
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  ١*مؤسسة مارش أوف دايمس
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥ (*الرابطة الدولية للطبيبات
  الجمعية الدولية للتأهيل

  *منظمة الوقاية من العمى
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (الجمعية الدولية للتأهيل

  *الروتاري الدولي
  *االتحاد الدولي للتالسيميا
  *نزيالرابطة الدولية لنوادي ال

  *جذاماالتحاد الدولي لرابطات مكافحة ال
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (مجلس السكان

  *)الجمعية الدولية لرعاية العين (جمعية الكومنولث الملكية للمكفوفين
  الرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

  االتحاد العالمي للمكفوفين
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (االتحاد العالمي للعالج الطبيعي

  *المجلس العالمي لفحوصات النظر
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (صحة العقليةاالتحاد العالمي لل

  )٢٠٠٦-٢٠٠٤* (االتحاد العالمي الستخدام الموجات فوق الصوتية في الطب والبيولوجيا
  )*الهيموفيليا(االتحاد العالمي للناعور 

  االتحاد العالمي للمداواة بالمياه والمداواة بالمناخ
  )٢٠٠٧-٢٠٠٥* (االتحاد العالمي للصم
  *االتحاد العالمي للقلب

  *ة العالمية لمكافحة فرط ضغط الدمالرابط
  *المجلس العالمي ألعمال السباكة

  ٢*المنظمة العالمية لمكافحة السكتة الدماغية
  *الرابطة البيطرية العالمية

  
  

=     =     =  
  
  
  

                                                           
، )، ما لم يـأت إشـعار آخـر        ٢٠٠٨-٢٠٠٦(استناداً إلى تقارير عن التعاون المشترك في المدة قيد االستعراض              *

عالقات الرسمية مع المنظمات غير الحكومية التي       أوصت اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية باإلبقاء على ال         
 .تلي أسماءها عالمة نجمية، أما المنظمات غير الحكومية األخرى، فهي موضوع مقررات إجرائية محددة أو قرار محدد

 .مؤسسة مارش أوف دايمس للعيوب الخلقيةكان اسمها في السابق     ١
 .فحة السكتة الدماغية كان اسمها في السابق الجمعية الدولية لمكا   ٢


