
א     א
  ١٢٠/٤١م ت  المجلس التنفيذي

  ٢٠٠٧ يناير/ الثانيكانون  ٢٧   بعد المائةالعشرون  الدورة 
  EB120/41   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 ٢-٤وفقاً للفقرتين     -١

 ٢٠٠٧ينـاير   /  كانون الثاني  ٢٣في   ٢ عقدت اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية       ١غير الحكومية، 
ل فـي   وباإلضافة إلى النظر في الطلبات التي قدمتها المنظمات غير الحكوميـة للـدخو            . اجتماعاً بهذا الصدد  

واستعراض التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي لها بالفعل عالقات رسمية           عالقات رسمية مع المنظمة،     
 نظرت اللجنة في توصية الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكيـة               ،معها

والمقررين اإلجرائيين الواردين فـي الفـرع       والمجلس مدعو إلى النظر في مشروع القرار المقترح          ٣.الفكرية
  .رابعاً أدناه

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

  )EB120/NGO/1-7الوثائق المقيدة التوزيع (المنظمة 
  
 أن المنظمـات    أشارت اللجنة إلى أن مهمتها هي تقييم أهلية كل طلب وتقرير ما إذا كانت ترى أم ال                  -٢

 ٦-٣ إلـى    ١-٣غير الحكومية تستوفي معايير الدخول في عالقات رسمية على النحو المبين في الفقرات من               
:  المنظمات غير الحكوميـة التاليـة       من ٤واستعرضت اللجنة الطلبات المقدمة   .  أعاله امن المبادئ المشار إليه   

ة الرعاية الصحية، الرابطة العالمية للصحة الجنـسية،        المجلس العالمي ألعمال السباكة، الجمعية الدولية لجود      
االتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام، الرابطة الدولية للسلطات التنظيمية الطبية، التحالف الدولي لمنظمـات              

واقتنعـت، علـى أسـاس المعلومـات       ٥.المرضى، الرابطة األوروبية للوقاية من اإلصابات وتعزيز السالمة       
 هذه المنظمات غير الحكومية مستوفية لمعايير الدخول في عالقات رسمية ووافقت على التوصية              المقدمة، بأن 

  .بقبول دخولها في عالقات رسمية مع المنظمة

                                                            
 .٢٠٠٥، الطبعة الخامسة واألربعون، جنيف، منظمة الصحة العالمية، الوثائق األساسية   ١
بوص . م. ، والدكتور ب)آذربيجان(شيرالييف . السيد و: كومية همأعضاء اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الح   ٢
) مدغشقر(راهانتانيرينا . ب. ، والدكتور م)ج، الصيننبديالً للدكتور تشي تشينغدو(والدكتور تشي جن ) البرازيل(

 ).تايلند(والدكتور سويت ويبولبولبراسرت، الرئيس 
  .١١، الفقرة ١ إضافة ١٢٠/٣٥م تالوثيقة    ٣
  .٢٠٠٦نوفمبر /  تشرين الثاني٢٠ ومؤرخة في L/06.24أحيلت إلى أعضاء المجلس ضمن رسالة مرقمة    ٤
  وEB120/NGO/6 وEB120/NGO/5وEB120/NGO/4 وEB120/NGO/3  وEB120/NGO/2 وEB120/NGO/1الوثائق   ٥

EB120/NGO/7على التوالي.  
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استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمـة الـصحة              :ثانياً
   )EB120/NGO/WP/1الوثيقة المقيدة التوزيع (العالمية 

  
 منظمة غير حكومية، بما فيها المنظمات غير الحكومية         ٨٠ظرت اللجنة في تقارير عن العالقات مع        ن  -٣

وأشـير إلـى أن    .  في ملحق هذه الوثيقة    وترد قائمة بأسمائها   ١).٣(١١٧م ت المشار إليها في المقرر اإلجرائي      
ى التقييم الـذي أجـراه موظفـو        المعلومات مستقاة من التقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية إضافة إل          

ويأخذ التقييم  . األمانة العامة المسؤولون عن التعاون أو العالقات حسب االقتضاء مع المنظمات غير الحكومية            
إلى خطة تعاون تقـوم علـى       ... تستند العالقات الرسمية  " من المبادئ    ٥-٤في االعتبار حقيقة أنه وفقاً للفقرة       
  ...".طرفين وتحدد األنشطةأساس أهداف اتفق عليها كال ال

  
 فـي الملحـق     مة غير حكومية ترد قائمة بأسمائها      منظ ٤٩واستعرضت اللجنة التعاون بين المنظمة و       -٤
وأحاطت اللجنـة علمـاً     ). فيها الرابطة الطبية العالمية التي كانت األمانة قد قدمت معلومات إضافية عنها            بما(

وأبـدت اللجنـة    . ه تم التخطيط للتعاون معها ومن المتوقع أن يستمر        بالتزامها المستمر بالعمل مع المنظمة وأن     
ثني المجلس على استمرار هذه المنظمات غير الحكومية في التفاني في عمل منظمـة              يسرورها للتوصية بأن    

  .الصحة العالمية
  
عهـا  ولم تتمكن اللجنة من استعراض العالقات مع عدة منظمات غير حكومية ألن تقارير التعـاون م                 -٥

وفي ضوء ذلك أوصت اللجنة     . وصلت متأخرة أو ألنها ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات بشأنها           
 الحكومية التالية إلى دورته الثانية والعـشرين بعـد     غير بأن يؤجل المجلس استعراض العالقات مع المنظمات      

ة، والرابطة الدولية لمكاتـب تـسجيل    خان، ورابطة الكومنولث الطبي آغامؤسسة  : وهذه المنظمات هي  . المائة
السرطان، واللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين، والرابطة الدولية لجمعيـات            
طب الجلد، والمؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب التي تستخدم الفرنسية، والرابطة الدولية للوبائيات، واالتحـاد          

رات الطبية الحيوية، واالتحاد الدولي لرابطات طالب الطب، والرابطة الدولية للمعلوميـات            الدولي لعلم المختب  
الطبية، والجمعية الدولية إلصابات الحروق، والجمعية الدولية ألمراض الـدم، واالتحـاد الـدولي لجمعيـات                

 فـي مجـالي الطـب       الميكروبيولوجيا، ومنظمة أوكسفام، واالتحاد العالمي للتصوير بالموجات فوق الصوتية        
  .والبيولوجيا، ومنظمة الرؤية العالمية الدولية

  
ومن ثم نظرت اللجنة في التقارير المتعلقة بنتائج اإلجراءات التي طلبها المجلس في المقرر اإلجرائي                 -٦
  ).٣(١١٧م ت
  
 الدوليـة   ووفقاً للفقرة الرابعة من ذلك المقرر اإلجرائي تقرر تأجيل استعراض العالقات مع الرابطـة               -٧

لعيوب الكالم والنطق واالتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين، والمنظمة العالمية للحركة الكشفية إلعطاء             
  .ديد التعاون على أساس الخطط المتفق عليها من الطرفيناألطراف فرصة الستكشاف إمكانية تج

  
ها بين المنظمة والرابطة العالمية لعيوب      وأبدت اللجنة سرورها لدى اإلحاطة علماً بالخطة المتفق علي          -٨

  .بأن يبقي المجلس على العالقات الرسمية لها مع المنظمةالكالم والنطق وأوصت 
  

                                                            
  .١/سجالت/ ١١٧/٢٠٠٦م تالوثيقة    ١
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ووفقاً للمعلومات المقدمة، استمر النقاش مع االتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النـوويين والمنظمـة                -٩
وأوصـت  . ؤلها بالتوصل إلى اتفاق حول خطط التعاون      العالمية للحركة الكشفية، وحافظت األطراف على تفا      

اللجنة بأن يؤجل المجلس استعراض العالقات مع هذه المنظمات غير الحكومية لمدة سنة أخرى وطلبت تقـديم        
التعاون إلى المجلس التنفيـذي فـي دورتـه الثانيـة           تقرير عن نتائج الجهود الرامية إلى االتفاق على خطط          

  .والعشرين بعد المائة
  
، وجهت الدعوة إلى المنظمة الدولية لمساءلة الشركات للتعليـق         )٣(١١٧م ت وعمالً بالمقرر اإلجرائي      -١٠

على المعلومات التي قدمتها إحدى الدول األعضاء والتي أوصلت آراءها بسلوك هذه المنظمة غير الحكوميـة                
لصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة       في دورات هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية باتفاقية منظمة ا         

وفي ضوء المعلومات المقدمة واإليضاحات التي قدمتها األمانة، أوصت اللجنة بأن يحيط المجلس علمـاً           . التبغ
. بهذه المعلومات وأن يقرر اإلبقاء على العالقات الرسمية بين المنظمة الدولية لمساءلة الـشركات والمنظمـة               

ة بأن تذكر عندما تكتب إلى المنظمة المذكورة إلبالغها قرار المجلس أهمية الـسلوك              وطلبت اللجنة إلى األمان   
  .المتسق مع االمتيازات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمة

  
 مـن   ووفقاً للمعلومات المقدمة، فإن تقارير المنظمات غير الحكومية المشار إليها في الفقرة الـسابعة               -١١

وبالنظر .  من المنظمات غير الحكومية أبلغت عن نيتها بتقديم تقرير         ثالثاًالمقرر اإلجرائي لم تقدم بعد؛ بيد أن        
إلى عدم ورود التقارير، قررت اللجنة أن توصي المجلس بأن يرجئ لمدة سنة أخرى استعراض العالقات مع                 

سكان والتخطيط، والجمعية الدولية للوبائيـات البيئيـة،        اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع، واالتحاد الدولي لإل       
والجمعية الدولية لعلم األورام الوقائي، والجمعية الدولية للممرضات العامالت في رعاية المصابين بالسرطان،             
 وأن يتم إبالغ هذه المنظمات بذلك، وإذا لم ترد أية إجابة في موعد يسمح للمجلس بالنظر فيها في دورته الثانية   

  .سيتم وقف العالقات الرسمية معهاوالعشرين بعد المائة 
  
وفيما يتعلق بالتقرير الوارد من الرابطة البيطرية العالمية، أشارت اللجنة إلى أنه رغم توقف التعاون                 -١٢

وأوصت اللجنة بأن يحيط المجلس علماً بهـذه  . خالل الفترة قيد االستعراض، فقد تم االتفاق على خطة للتعاون       
  .طة وأن يبقي على العالقات الرسمية مع هذه الرابطةالخ
  
وجهت الدعوة إلى عدد من المنظمـات غيـر         ) ٣(١١٧م ت ووفقاً للفقرة الثامنة من المقرر اإلجرائي         -١٣

؛ وتم إبالغها أيضاً بأنه إذا لـم تقـدم هـذه            ٢٠٠٤-٢٠٠٢الحكومية لتقديم تقاريرها بشأن التعاون في الفترة        
  .م وقف العالقات الرسمية معهاالتقارير فإنه سيت

  
وأشارت اللجنة إلى أن التعاون بين المنظمة واالتحاد الدولي للطب الرياضي والرابطة الدولية لطـب                 -١٤

وعالوة على ذلك فإن االتحاد     . المرور وأنه ما من توقعات تدل على قيام أي تعاون معهما في المستقبل القريب             
وبالنظر إلى ذلك أوصت اللجنة بوقف العالقـات الرسـمية مـع كلتـا             . تالعالقا" لتجميد"أعرب عن تفضيله    

  .المنظمتين
  
وعند النظر في العالقات مع الجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمـان الكحـول، ُأبلغـت                   -١٥

خـب  المنت بادر المجلـس     EB120/NGO/WP/1 بعد االنتهاء من االستعراض المتضمن في الوثيقة         هاللجنة بأن 
حديثاً للجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان الكحول إلى إرسال خطاب إلى المديرة العامة يفيـد                 
بأن الجمعية قد شرعت في التفاوض مع المنظمة لالتفاق على خطة عمل وأنها طلبت إيالء اعتبـار خـاص                   

التي يمكن أن تقدمها مثـل هـذه المنظمـة          وبالنظر إلى الخبرات    . لإلبقاء على عالقاتها الرسمية مع المنظمة     
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 بشأن مشاكل الصحة العمومية الناجمـة عـن         ٢٦-٥٨ج ص ع  لمنظمة الصحة العالمية، وباإلشارة إلى القرار       
استعمال الكحول على نحو ضار، أوصت اللجنة بأن يحيط المجلس علماً بطلـب الجمعيـة وأن يبقـي علـى                    

ر لمنح الطرفين الوقت الالزم لالتفاق على خطـة للتعـاون كـي             عالقاتها الرسمية مع المنظمة لفترة عام آخ      
  .يستعرضها المجلس في دورته الثانية والعشرين بعد المائة

  
وأعربت اللجنة لدى مناقشة العالقات مع االتحاد الدولي للقابالت، عن قلقها إزاء فكرة وقف العالقات                 -١٦
وعالوة على . احتمال أن يصبح االتحاد شريكاً نافعاً للمنظمةولفتت اللجنة األنظار إلى أهمية هذه المهنة و. معه
ومع ذلك فإنه مما يبعث     . التركيز على صحة المرأة    استذكرت أن المديرة العامة كانت أعربت عن نيتها          ،ذلك

. الموجهة إليـه لتقـديم التقـارير       إلى الدعوات    ٢٠٠٤على القلق أن االتحاد لم يستجب على ما يبدو منذ عام            
 بشرط أن يؤكد االتحاد     ،حت اللجنة أن يبقي المجلس على العالقات الرسمية مع هذه المنظمة لسنة أخرى            واقتر

 أشهر بعد إبالغه بقرار المجلس التنفيذي نيته تقديم تقرير كي ينظر فيه المجلس التنفيذي في                ةفي غضون ثالث  
 أشهر  ة تلقي هذا التأكيد خالل فترة الثالث      وأوصت اللجنة بأنه في حال عدم     . دورته الثانية والعشرين بعد المائة    

  .فإنه ينبغي وقف العالقات الرسمية معه
  
وبالنظر إلى عدم ورود تقرير من الجمعية الدولية لدراسة التنمية السلوكية لم تستطع اللجنة استعراض                 -١٧

قف العالقات الرسمية    بو )٣(١١٧م ت اللجنة، آخذة في االعتبار المقرر اإلجرائي       العالقات ولهذا السبب أوصت     
  .مع الجمعية

  
مشاركة المنظمات غير الحكوميـة فـي الفريـق العامـل الحكـومي الـدولي                 :ثالثاً

الوثيقــة المقيــدة ( بالــصحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــة المعنــي
   )EB120/NGO/WP/2 التوزيع

  
اً لتوصـية وردت فـي تقريـر    عدادها وفقأحاطت اللجنة علماً بأن الوثيقة الوارد ذكرها أعاله قد تم إ           -١٨

وقـدمت األمانـة    ١. قد تم إعداده كي تنظر فيه اللجنة عن نتائج الدورة األولى للفريق العاملاألمانة الذي كان 
معلومات إضافية تفيد بأن العديد من المنظمات غير الحكومية أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في الدورة، وأن                

واسترشدت اللجنة أيضاً بالمقرر اإلجرائي الذي اعتمـده        . غب في تسهيل هذه المشاركة    الفريق العامل نفسه ير   
المجلس فيما يتعلق بهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة بـشأن                

شروع المقـرر    ومن ثم وافقت اللجنة على أن توصي بموجب الشروط المنصوص عليها في م             ٢.مكافحة التبغ 
أدناه، بأن يأذن المجلس التنفيذي لرئيس المجلس عن طريق العمل مع رئيس اللجنة             " رابعاً"اإلجرائي في الفرع    

الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية، بقبول دخول منظمات غير حكومية في عالقات رسمية مع المنظمة               
  .بصورة مؤقتة

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .١١، الفقرة ١ إضافة ١٢٠/٣٥م تالوثيقة انظر    ١
  ).٢(١٠٧م تالمقرر اإلجرائي انظر    ٢
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  ح ومشروعا المقررين اإلجرائيين المقترحينمشروع القرار المقتر  :رابعاً
  
  مشروع القرار  -١٩
  

  المجلس التنفيذي،    
  

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

 قبول أن تدخل منظمة الصحة العالمية في عالقات رسمية مع المجلس العالمي ألعمـال     يقرر  -١
ة لجودة الرعاية الصحية، والرابطة العالمية للصحة الجنسية، واالتحاد الدولي          السباكة، والجمعية الدولي  

لرابطات مكافحة الجذام، والرابطة الدولية للسلطات التنظيمية الطبية، والتحـالف الـدولي لمنظمـات           
  .المرضى، والرابطة األوروبية للوقاية من اإلصابات وتعزيز السالمة

  
االتحـاد الـدولي للطـب      :  وقف العالقات الرسمية مع المنظمات غير الحكومية التالية        يقرر  -٢

  .الرياضي، والجمعية الدولية لدراسة التنمية السلوكية، والرابطة الدولية لطب المرور
  

مشروع المقرر اإلجرائي بشأن استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسـمية              -٢٠
  عالميةمع منظمة الصحة ال

  
المجلس التنفيذي، بعد أن نظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميـة، المتعلـق                  

 وبعـد أن    ١،باستعراض ثلث عدد المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية            
  .ارات المبينة أدناه خلص إلى القر،)٣(١١٧م تأحاط علماً به، ومتابعة لمقرره اإلجرائي 

  
أثنى على التفاني المستمر في عمل منظمة الصحة العالمية من ِقَبل المنظمـات غيـر الحكوميـة              إذ  و  

المؤشر عليها بعالمة نجمية في ملحق التقرير، قرر أن يبقي على العالقات الرسمية بين تلك المنظمات غيـر                  
  .الحكومية ومنظمة الصحة العالمية

  
د التقارير، أو ورودها في وقت متأخر للغاية، أو ضرورة تقـديم المزيـد مـن                وإذ الحظ عدم ورو   

المعلومات، قرر أن يرجئ إلى دورته الثانية والعشرين بعد المائة استعراض العالقات مع المنظمـات غيـر                  
طان،  خان، والرابطة الطبية للكومنولث، والرابطة الدولية لمكاتب تسجيل الـسر          آغامؤسسة  : ةالحكومية التالي 

واللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين، والرابطة الدولية لجمعيات طب الجلـد،             
والمؤتمر الدولي لعمداء كلية الطب التي تستخدم الفرنسية، والرابطة الدولية للوبائيات، واالتحاد الدولي لعلـوم               

جمعيات طلبة الطب، والرابطـة الدوليـة للمعلوميـات الطبيـة،           المختبرات الطبية الحيوية، واالتحاد الدولي ل     
والجمعية الدولية إلصابات الحـروق، والجمعيـة الدوليـة ألمـراض الـدم، واالتحـاد الـدولي لجمعيـات                   
الميكروبيولوجيا، ومنظمة أوكسفام، واالتحاد العالمي للتصوير بالموجات فوق الصوتية فـي مجـالي الطـب               

  .رؤية العالمية الدوليةومنظمة الوالبيولوجيا، 
  

                                                            
 .١٢٠/٤١م تالوثيقة    ١
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وإذ الحظ أنه قد تم االتفاق على خطط للتعاون بين منظمة الصحة العالمية والرابطة الدولية لعيـوب                 
الكالم والنطق، والرابطة البيطرية العالمية، قرر المجلس أن يبقي على العالقات الرسمية بين تلك المنظمـات                

  .غير الحكومية ومنظمة الصحة العالمية
  

 الحظ أنه مازال ينتظر تقديم خطط للتعاون بين منظمة الصحة العالمية واالتحاد العـالمي للطـب        وإذ  
يين والمنظمة العالمية للحركة الكشفية قرر المجلس أن يرجئ إلى دورته الثانية والعشرين بعد              ووالبيولوجيا النو 

  .المائة استعراض العالقات مع تلك المنظمات غير الحكومية
  

 قرر المجلس أن يبقي على      ، علماً بالمعلومات الواردة من المنظمة الدولية لمساءلة الشركات        وإذ أحاط   
العالقات الرسمية بين هذه المنظمة غير الحكومية ومنظمة الصحة العالمية، وطلب إلى األمانة أن تشير، لدى                

المتيازات التي تمنح للمنظمـات     إبالغ تلك المنظمة غير الحكومية بهذا القرار، إلى أهمية السلوك المتسق مع ا            
  .غير الحكومية التي تقيم عالقات رسمية

  
اللجنة الدولية للوقاية : وإذ الحظ أنه لم ترد بعد تقارير عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية التالية            

ة الدوليـة لعلـم     من اإلشعاع واالتحاد الدولي لإلسكان والتخطيط والجمعية الدولية لعلم األوبئة البيئية والجمعي           
 قـرر المجلـس إرجـاء       السرطاناألورام الوقائي والجمعية الدولية للممرضات العامالت في رعاية مرضى          

استعراض عالقاتها مع منظمة الصحة العالمية لمدة سنة أخرى وطلب إبالغ تلك المنظمات غير الحكومية بأنه                
ته الثانية والعشرين بعد المائـة، فإنـه سـيتم وقـف            إذا لم تقدم التقارير لينظر فيها المجلس التنفيذي في دور         

  .العالقات الرسمية معها
  
وإذ أحاط علماً بالمعلومات المقدمة من الجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان الكحـول                 

بخصوص استئناف التعاون المخطط مع منظمة الصحة العالمية، مع مراعاة طلب المنظمة غيـر الحكوميـة                
صلة العالقات الرسمية، قرر المجلس أن يبقي على العالقات الرسمية مع الجمعية لمدة عام آخـر ليتـيح                  موا

  .الوقت الالزم لكي يتفق الطرفان على خطة تعاون يستعرضها المجلس في دورته الثانية والعشرين بعد المائة
  
الت لمدة عام آخر بـشرط أن       وقرر المجلس أن يبقي على العالقات الرسمية مع االتحاد الدولي للقاب            

يقوم االتحاد، في غضون ثالثة شهور من إبالغه بهذا القرار، بتأكيد عزمه على تقديم تقرير لكي ينظـر فيـه                    
وإذا لم يرد هذا التأكيد في غضون فترة الشهور الثالثة سـيتم            . المجلس في دورته الثانية والعشرين بعد المائة      

  .وقف العالقات الرسمية
  

 المقرر اإلجرائي بشأن التدابير الكفيلة بتسهيل مشاركة المنظمات غير الحكومية في            مشروع  -٢١
  عمل الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكرية

  
المعني بالصحة المجلس التنفيذي، بعد النظر في التوصية الصادرة عن الفريق العامل الحكومي الدولي   

لـرئيس   وتقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكوميـة، أذن           ١لعمومية واالبتكار والملكية الفكرية،   ا
المجلس التنفيذي، من خالل العمل المشترك مع رئيس اللجنة الدائمة، بأن يقبل مؤقتاً دخـول منظمـات غيـر         

يل الذي حـدده هـذا القـرار علـى          وسينطبق التسه . حكومية في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية       
المنظمات غير الحكومية التي تطلب الدخول في عالقات رسمية فقط أو، كذلك، بغرض المشاركة فـي عمـل                  

                                                            
 .، الفرع واو١ إضافة ١٢٠/٣٥م تالوثيقة    ١
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الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية واالبتكـار والملكيـة الفكريـة، رهنـاً بالـشروط                 
  :والمتطلبات التالية

  
حة العالمية في وقـت     ت غير الحكومية عالقات عمل مع منظمة الص       يجب أن تكون للمنظما     )١(

، بحيث يكون قد مر عامان تقريباً من عالقات العمل في الوقت الـذي يـستعرض فيـه                  تقديم طلباتها 
أدناه، ويجب، بخالف ذلك، أن تستوفي المعايير المحـددة         ) ٣(المجلس طلباتها رسمياً بمقتضى النقطة      

  التي تحكم العالقات بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية؛ من المبادئ ٣في الفرع 
  

  يجب أن تكون والية المنظمات غير الحكومية مناسبة لعمل الفريق العامل الحكومي الدولي؛  )٢(
  

سيستعرض المجلس التنفيذي المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية المؤقتـة فـي               )٣(
يناير بعد قبول دخولها في عالقات رسمية، بغرض تأكيد أو إنهاء  / في كانون الثاني  دورته التي ستُعقد    

  .هذه العالقات طبقاً لإلجراءات العادية
  
وسيظل هذا المقرر اإلجرائي سارياً، ما لم يقوم المجلس بإنهائه أو مراجعته، حتى اكتمال عمل الفريق      

  .االبتكار والملكية الفكريةالعامل الحكومي الدولي المعني بالصحة العمومية و
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  الملحق
  

  قائمة بأسماء المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية التي استعرضها
   بعد المائةالعشرينالمجلس التنفيذي في دورته 

  
  

  *المؤسسة األفريقية الدولية للطب والبحوث
   خانآغامؤسسة 

  *العمل الكنسي من أجل الصحة -اللجنة الطبية المسيحية 
  الرابطة الطبية للكومنولث

  *رابطة الكومنولث الصيدالنية
  ١*المنظمة الدولية للمستهلكين

  المنظمة الدولية لمساءلة الشركات
  *مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية

  *مجلس البحوث الصحية ألغراض التنمية
  *المحفل العالمي للبحوث الصحية

  *ي للصحةالمجلس العالم
  ٢*الرابطة الدولية لبحوث طب األسنان
  *الرابطة الدولية للتقنيين البيولوجيين

  ة الدولية لمكاتب تسجيل السرطانالرابط
  ٢*الرابطة الدولية لداء العداريات

  الرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق
  اللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين

  *كلية الدولية للجراحينال
  اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع

   الدولي للقابالتاالتحاد
  كليات الطب التي تستخدم الفرنسيةالمؤتمر الدولي لعمداء 

  *المجلس الدولي للتوحيد القياسي في مجال علم الدم
  *المجلس الدولي للممرضات
  الرابطة الدولية للوبائيات
  والتخطيطاالتحاد الدولي لإلسكان 

  *االتحاد الدولي للهندسة الطبية والبيولوجية
   لعلم المختبرات الطبية الحيويةاالتحاد الدولي
  *لكيمياء السريرية وطب المختبراتاالتحاد الدولي ل

  *االتحاد الدولي لمنظمات السجالت الصحية
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  *االتحاد الدولي لهندسة المستشفيات
   الطباالتحاد الدولي لجمعيات طلبة

  ٣* ورابطاتهم المستحضرات الصيدالنيةلصانعياد الدولي االتح
  االتحاد الدولي للطب الرياضي
  *االتحاد الدولي لكليات الجراحة

  *االتحاد الدولي للمستشفيات
  لرابطة الدولية لجمعيات طب الجلدا

  الرابطة الدولية للمعلوميات الطبية
  *مة الدولية للبرلمانيين الطبيينالمنظ

  * للتوحيد القياسيالمنظمة الدولية
  *االتحاد الدولي للصيدلة

  *االتحاد الدولي لطلبة الصيدلة
  الجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان الكحول

  الجمعية الدولية إلصابات الحروق
  الجمعية الدولية للوبائيات البيئية

  الجمعية الدولية لعلم األورام الوقائي
  نمية السلوكيةالجمعية الدولية لدراسة الت
  *الجمعية الدولية لنقل الدم

  ٢*الجمعية الدولية لألطباء من أجل البيئة
  الجمعية الدولية ألمراض الدم

  الجمعية الدولية للممرضات العامالت في رعاية مرضى السرطان
  *الجمعية الدولية لجراحة العظام ورضوحها
  *الجمعية الدولية لمصوري وتقنيي األشعة

  *ة لعلم األشعةالجمعية الدولي
  الرابطة الدولية لطب المرور

  ٢*االتحاد الدولي لمكافحة السرطان
  ٢*االتحاد الدولي لمكافحة التدرن وأمراض الرئة

  ٢*االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية
  *االتحاد الدولي للمهندسين المعماريين

  ٤*االتحاد الدولي للدوائيات األساسية والسريرية
   الدولي لجمعيات الميكروبيولوجيااالتحاد

  *المنظمة الدولية للتعاون في مجال الرعاية الصحية
  أوكسفاممنظمة 

  *الجمعية الدولية للخثار ووقف النزف
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  *شبكة تحقيق الوحدة من أجل الصحة
  *صندوق إنقاذ الطفولة

  *االتحاد العالمي لجمعيات الوخز اإلبري وكي الجلد
  *جمعيات علم األمراض وطب المختبراتالرابطة العالمية ل

  *االتحاد العالمي للتعليم الطبي
  صوتية في مجالي الطب والبيولوجيالتصوير بالموجات فوق اللاالتحاد العالمي 

  *االتحاد العالمي للمعالجة اليدوية
  ٥*االتحاد العالمي لجمعيات جراحة األعصاب
  االتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين

  *حاد العالمي لرابطات الصحة العامةاالت
  *االتحاد العالمي لجمعيات أخصائيي التخدير

  *الرابطة الطبية العالمية
  *منظمة العالمية ألطباء العائالتال

  المنظمة العالمية للحركة الكشفية
  *لصناعة العالمية للتطبيب الذاتيا

  الرابطة البيطرية العالمية
  ةمنظمة الرؤية العالمية الدولي

  
  
  

=     =     =  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
استناداً إلى تقارير عن التعاون المشترك في المدة قيد االستعراض، أوصت اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غيـر     *    

نظمات غير  الحكومية باإلبقاء على عالقات رسمية مع المنظمات غير الحكومية التي تلي أسماءها عالمة نجمية، أما الم               
  . الحكومية األخرى، فهي موضوع مقررات إجرائية محددة أو قرار محدد

  .)المنظمة الدولية للمستهلكين (المستهلكينالتي كانت تعرف باسم المنظمة الدولية التحادات     ١
  .٢٠٠٥-٢٠٠٣األنشطة بالفترة تتعلق     ٢

  .مستحضرات الصيدالنيةالذي كان يعرف باسم االتحاد الدولي لرابطات منتجي ال   ٣
  ).الفارماكولوجيا(سمى في السابق االتحاد الدولي للدوائيات ي   كان ٤
  .٢٠٠٤-٢٠٠٢تتعلق األنشطة بالفترة    ٥


