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  تقارير لجان المجلس التنفيذي
  
  

  المعنية بالمنظمات غير الحكومية اللجنة الدائمة
  
  

اجتمعــت  ١،وفقــًا للمبــادئ التــي تحكــم العالقــات بــين منظمــة الصــحة العالميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة -١
. والمجلـــس مـــدعو إلـــى ٢٠١٥كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ٢٧فـــي  ٢اللجنـــة الدائمـــة المعنيـــة بالمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة

 أدناه. ١٦و ١٥اإلجرائي المقترحين في الفقرتين النظر في مشروع القرار ومشروع المقرر 
  

   أوًال: الطلبات المقدمة للدخول في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية
  ٣)EB136/NGO/1–13(الوثائق 

  
والتحـالف مـن ، الرابطة الدولية للوبائيـات نظرت اللجنة في طلبات الدخول في عالقات رسمية المقدمة من -٢

، ومؤسســة وســائل التشــخيص الجديــدة والجمعيــة الدوليــة للســمعياتومشــروع أدويــة المالريــا، ، أجــل تعزيــز الصــحة
االبتكاريــــة، والمؤسســــة العالميــــة لجمعيــــات الطــــب الصــــيني، والتحــــالف العــــالمي للتكنولوجيــــات الطبيــــة، ومؤسســــة 

الدوليـة للتصـوير   RAD-AIDومنظمـة، والمنظمـة الدوليـة للفيزيـاء الطبيـة، للتجهيـزات الطبيـة (Humatem) هومـاتم
والرابطــــة والمؤسســــة العالميــــة للتشــــخيص الشــــعاعي،  المؤسســــة الدوليــــة لتقيــــيم التكنولوجيــــات الصــــحية،، و باألشــــعة

التجاريــة العالميــة للتصــوير التشخيصــي وتكنولوجيــا معلومــات الرعايــة الصــحية والعــالج باإلشــعاع، وهيئــة صــندوق 
وقّيمــت اللجنــة مــدى جــدارة كــل منظمــة مــن المنظمــات التــي قــدمت  ٤.وائيةشـؤون الصــحة والتثقيــف بالمنــاطق االســت

مـن المبـادئ  ٣الطلبات لكي تحدد ما إذا كانت تفي، برأيها، أم ال بمعـايير الـدخول فـي عالقـات رسـمية وفقـًا للفقـرة 
  الُمشار إليها أعاله.

  
س توضـيحات وتأكيـدات وقدمت األمانة معلومات تكميلية عن كل طلب. وفي بعـض الحـاالت جـرى التمـا -٣

توضـيحات بشـأن قـدرات  ، طلبـت اللجنـةبالطلب المقدم مـن التحـالف مـن أجـل تعزيـز الصـحةإضافية. وفيما يتعلق 
المنظمــة مـــن حيـــث المـــوارد البشـــرية والماليـــة المتاحـــة للمســاهمة فـــي عمـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــة. وتبديـــدًا لهـــذه 

ستوى عالمي نظرًا التساع النطاق الذي يتمتع به من خالل أعضـائه الشواغل، ُأكد للجنة أن التحالف يعمل على م
من المنظمات التي انضم العديد من الرابطات حول العالم إلى عضويتها. ويستطيع التحالف مـن خـالل اجتماعاتـه 

                                                           
  .١٠٢- ٩٧، الصفحات ٢٠١٤جنيف، منظمة الصحة العالمية،  ،واألربعون ثامنةالطبعة ال ،الوثائق األساسية    ١
، والدكتور غازمند بيجتجا (ألبانيا)، والدكتور وليد عمار (لبنان)، ريتشارد نشابي كاموي (ناميبيا) (الرئيس)الدكتور    ٢

  .(بنما)والدكتور نور هشام عبد اهللا (بديًال للدكتور س. سوبرامانيام) (ماليزيا)، والدكتورة رينا جيزيال روا رودريغيس 
 .٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ١٢بتاريخ  L/14.14يذي في رسالة تحمل رقم أحيلت إلى أعضاء المجلس التنف   ٣

 EB136/NGO/5و EB136/NGO/4و EB136/NGO/3و EB136/NGO/2و EB136/NGO/1لوثائق ا   ٤
 EB136/NGO/11 وEB136/NGO/10 وEB136/NGO/9 و EB136/NGO/8و EB136/NGO/7و EB136/NGO/6و
  بالترتيب. EB136/NGO/13و EB136/NGO/12و



                EB134/40             ١٣٤/٤٠ت م

2 

 ومؤتمراته أن يجتذب المشاركين وأن يجمع اآلراء من مختلف أصحاب المصلحة في شتى البلدان، ما من شأنه أن
يثري عمل منظمة الصحة العالمية. وفضًال عن ذلـك، فقـد اتضـح فيمـا يتعلـق بـالموارد البشـرية الخاصـة بالتحـالف، 
أن عمل العديد من المنظمات غيـر الحكوميـة يعتمـد علـى مسـاهمة المتطـوعين وعلـى عمـل المنظمـات التـي تنتمـي 

 إلى عضوية التحالف.
 
، قُـدم التحـالف العـالمي للتكنولوجيـات الطبيـةقـدم مـن جانـب وخالل المناقشات التي دارت بشأن الطلـب الم -٤

توضيح بشأن عضويته التي تتكون من ممثلي الرابطات التجارية اإلقليمية أو الوطنيـة. ويمثـل هـؤالء بـدورهم دوائـر 
ي صــناعة التكنولوجيــات الطبيــة فــي المنــاطق الجغرافيــة التــي ينتمــون إليهــا. وال يتمثــل الهــدف الرئيســي للتحــالف فــ

تحقيق الربح. ويتعلق المجال الرئيسي لتعاون التحالف مع المنظمة بوضع مدونة األخالقيـات الخاصـة بالمشـتريات 
وتقــديم العطــاءات، وســيجري تعزيــز هــذا التعــاون بواســطة الرابطــات التــي تنتمــي إلــى عضــوية التحــالف فــي البلــدان. 

ية مع منظمة الصحة العالمية، سُيجرى استعراض لهذه قبول دخول التحالف في عالقات رسموُأكد للجنة أنه إذا تم 
العالقـــات كـــل ثـــالث ســـنوات، كمـــا يحـــدث بالنســـبة إلـــى جميـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ذات العالقـــات الرســـمية، 

 وسيتيح ذلك فرصة استعراض الشواغل التي قد تستجد.
  

تلقـت اللجنـة توضـيحًا بـأن  الدوليـة للتصـوير باألشـعة،  RAD-AIDمنظمـةوعند مناقشة الطلب المقـدم مـن  -٥
المنظمة ليست منظمة قائمة على العضوية بمعنى أنهـا تتكـون مـن فـرادى األعضـاء. والحظـت اللجنـة أن المنظمـة 
لها مجلس إدارة يمارس حقوق التصويت في اإلشراف على شؤون المنظمة. ووافقـت اللجنـة علـى أن جميـع معـايير 

إلى األمانة الحصول على توضيحات من المنظمة بشأن الشفافية في الدخول في عالقات رسمية مستوفاة، وطلبت 
 ممارسة حقوق التصويت.

  
والتحـــالف مــن أجـــل ، وبنــاًء علــى المعلومـــات المقدمــة خلصــت اللجنـــة إلــى أن الرابطـــة الدوليــة للوبائيــات  -٦

ــــز الصــــحة ــــة المالريــــا، ، تعزي ــــة للســــمعياتومشــــروع أدوي ــــة الدولي الجديــــدة  ، ومؤسســــة وســــائل التشــــخيصوالجمعي
االبتكاريــــة، والمؤسســــة العالميــــة لجمعيــــات الطــــب الصــــيني، والتحــــالف العــــالمي للتكنولوجيــــات الطبيــــة، ومؤسســــة 

الدوليـة للتصـوير   RAD-AIDومنظمـة، والمنظمـة الدوليـة للفيزيـاء الطبيـة، للتجهيـزات الطبيـة (Humatem) هومـاتم
والرابطــــة والمؤسســــة العالميــــة للتشــــخيص الشــــعاعي،  ة،المؤسســــة الدوليــــة لتقيــــيم التكنولوجيــــات الصــــحي، و باألشــــعة

التجاريــة العالميــة للتصــوير التشخيصــي وتكنولوجيــا معلومــات الرعايــة الصــحية والعــالج باإلشــعاع، وهيئــة صــندوق 
، تفــي جميعهــا بمعــايير الــدخول فــي عالقــات رســمية وأوصــت بقبــول شــؤون الصــحة والتثقيــف بالمنــاطق االســتوائية

ت رسمية مع منظمة الصحة العالمية. وفضًال عن ذلك، وفيمـا يتعلـق بالمنظمـات غيـر الحكوميـة دخولها في عالقا
التي ال تحظى سوى بقدر محدود مـن المـوارد البشـرية والماليـة، طلبـت اللجنـة إلـى األمانـة ضـمان فـي المسـتقبل أن 

لفعالــة فــي عمــل منظمــة أي منظمــة غيــر حكوميــة ُينظــر فــي دخولهــا فــي عالقــات رســمية قــادرة علــى المســاهمة ا
 الصحة العالمية.

  
   استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمةثانيًا: 

  )EB136/NGO/WP/1(الوثيقة 
  
منظمــة غيــر حكوميــة المقدمــة فــي الوثيقــة المطروحــة  ٦١نظــرت اللجنــة فــي التقــارير بشــأن العالقــات مــع   -٧

 تقييمــات األمانــة.و بــين المعلومــات المقدمــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التقــارير عــن العالقــات  عليهــا. وجمعــت
من المبادئ التي نصت على ما يلي: "تستند العالقات الرسـمية... إلـى  ٥-٤أخذ هذا التقييم بعين االعتبار الفقرة و 

  طة...".خطة تعاون تقوم على أساس أهداف اتفق عليها كال الطرفين وتحدد األنش
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وعــــن خطــــط التعــــاون  ٢٠١٤-٢٠١٢واستعرضــــت اللجنــــة التقــــارير المقدمــــة عــــن التعــــاون خــــالل الفتــــرة   -٨
منظمة غير حكومية، وأوصت المجلس التنفيذي بأن يثني  ٥٧وبين منظمة الصحة العالمية  ٢٠١٧-٢٠١٥  للفترة

تلـــك المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة إلســـهاماتها المســـتمرة فـــي تحقيـــق أهـــداف منظمـــة الصـــحة منظمـــة مـــن  ٥٦علـــى 
غيـر العالمية، واإلبقاء على العالقات الرسمية لهذه المنظمات مع منظمة الصحة العالمية. وتـرد أسـماء المنظمـات 

  ١.في الملحقالحكومية الست والخمسين 
  
علــى طلــب أحــد أعضــاء اللجنــة. وعلــى  لعلــوم الحيــاة بنــاءً المعهــد الــدولي ثــم بحثــت اللجنــة العالقــات مــع   -٩

الرغم من أن عالقـة التعـاون فـي حـد ذاتهـا قـد أثبتـت فائـدتها ومـن أنـه تـم االتفـاق علـى خطـة التعـاون لفتـرة التعـاون 
المقبلــة، أعربــت اللجنــة عــن قلقهــا ألن شــركة عضــوًا فــي أحــد فــروع المعهــد تملكهــا شــركة تصــنع التبــغ وتبيعــه وفقــًا 

مـن جانــب  ٢٠١٥كـانون الثـاني/ ينـاير  ١٩غ عنـه. وُلفـت انتبــاه اللجنـة إلـى مسـألة إخطـار األمانـة فــي هـو مبلّـ مـال
 ٢٠١٥كـانون الثـاني/ ينـاير  ١٧المعهد بأن مجلس أمناء المعهد الدولي لعلوم الحياة أجمع على تعديل لوائحه في 

تــي تصــنع منتجــات التبــغ أو تنتجهــا أو تســوقها أو كــي تــذكر أن المعهــد لــن يعتــرف بالشــركات أو فــروع الشــركات ال
تبيعهـــا أو توزعهـــا. وأوضـــح المعهـــد الـــدولي لعلـــوم الحيـــاة قـــائًال إن ذلـــك األمـــر يعنـــي أن الشـــركة المشـــار إليهـــا لـــن 
تستطيع من اآلن فصاعدًا أن تكون عضوًا فيه. وأحاطت اللجنة علمًا بهذه المعلومات غير أنها رأت أن المعهد لـم 

فية تامــة فــي عالقاتــه مــع المنظمــة نظــرًا إلــى إدخــال التعــديل علــى اللــوائح فــي اآلونــة األخيــرة فقــط بعــد أن يبــد شــفا
. وأحاطــت اللجنــة أيضــًا علمــًا بإدخــال التعــديل علــى اللــوائح منــذ بضــعة أيــام EB136/NGO/WP/1نشــرت الوثيقــة 

ســتحال بالتــالي التحقــق مــن تنفيــذ التعــديل فقــط وبعــدم إتاحــة أي بينــات إضــافية تثبــت تنفيــذ ذلــك التعــديل الفعلــي وا
  على هذه الشواغل، قررت اللجنة أن توصي بوقف العالقات الرسمية مع المعهد الدولي لعلوم الحياة. الالزم. وبناءً 

  
وشــرعت اللجنــة فــي اســتعراض التقــارير الفرديــة بشــأن العالقــات مــع المنظمــات التــي طــرأت عليهــا تغيــرات   -١٠

  االستعراض.خالل الفترة قيد 
  

ونظــرت اللجنــة فــي اســتعراض العالقــات مــع ثــالث منظمــات أرجــأ المجلــس التنفيــذي اســتعراض العالقــات   -١١
ريثمــا يــتم االتفــاق علــى خطــط للتعــاون معهــا أو تقــديم تقريــر عــن حالــة  ٢)،٧(١٣٤ت  ممعهــا فــي المقــرر اإلجرائــي 

ولجنـــة البلـــدان األفريقيـــة المعنيـــة  ،لتثقيـــف الصـــحياالتحـــاد الـــدولي لإلرشـــاد وا. والمنظمـــات المعنيـــة هـــي العالقـــات
  .والرابطة العالمية لألطباء النفسيين ،بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل

 
وفيما يخص هـذه المنظمـات، استعرضـت اللجنـة التقـارير وأعربـت عـن ارتياحهـا إذ تضـمن خطـط التعـاون   -١٢

مـع غير الحكوميـة اإلبقاء على العالقات الرسمية لهذه المنظمات مة إلى األمانة المتفق عليها حسب الصيغة المقد
  . ووافقت اللجنة على تقديم توصية إلى المجلس في ذلك الصدد.منظمة الصحة العالمية

  
العمـل الكنسـي مـن أجـل الصـحة  –اللجنـة الطبيـة المسـيحية ثم نظرت اللجنة في استعراض العالقـات مـع   -١٣

  ٣المجلس التنفيذي أيضًا استعراض العالقات معها في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة.التي أرجأ 
  

العمــــل الكنســــي مــــن أجــــل الصــــحة، أرجــــأ المجلــــس التنفيــــذي  –وفيمــــا يتعلــــق باللجنــــة الطبيــــة المســــيحية   -١٤
المائــة للمــرة الثانيــة  اســتعراض عالقــات هــذه المنظمــة مــع منظمــة الصــحة العالميــة فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد

                                                           
 المعهد الدولي لعلوم الحياة.لم يشمل االختيار النهائي    ١

 .١سجالت/ /١٣٤/٢٠١٤ت  مالوثيقة    ٢

 ).٧(١٣٤ت  مانظر المقرر اإلجرائي    ٣
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نظرًا إلى عدم توضيح الترتيبات الدسـتورية والمؤسسـية ذات الصـلة حتـى اآلن. وقـد أحـاط مجلـس الكنـائس العـالمي 
العمــل الكنســي مــن أجــل  –وقتــذاك علمــًا بأنــه يمــر بعمليــة إعــادة هيكلــة تــؤثر فــي وضــع اللجنــة الطبيــة المســيحية 

الطالعهــا علــى قــرار الجمعيــة العاشــرة لمجلــس الكنــائس العــالمي بشــأن الصــحة. وأعربــت اللجنــة اآلن عــن ســرورها 
العمــل الكنســي مــن أجــل الصــحة بمــا فــي ذلــك اســمها إدماجــًا تامــًا فــي مجلــس  –إدمــاج اللجنــة الطبيــة المســيحية 

الكنائس العالمي بهدف إدراج العمل المتصل بالصـحة بوضـوح فـي اختصـاص مجلـس الكنـائس العـالمي. وأحاطـت 
علــى هــذه  لمــًا بــأن مجلــس الكنــائس العــالمي وافــق علــى خطــة للتعــاون مــع منظمــة الصــحة العالميــة. وبنــاءً أيضــًا ع

العمـــل  –للجنـــة الطبيـــة المســـيحية العالقـــات الرســـمية المعلومـــات، توصـــي اللجنـــة المجلـــس التنفيـــذي باإلبقـــاء علـــى 
الكيـان األم أي مجلـس الكنـائس فـي ظـل اسـمها الرسـمي فـي  مع منظمـة الصـحة العالميـة الكنسي من أجل الصحة

  العالمي.
  

  مشروع القرار ومشروع المقرر اإلجرائي المقترحان   ًا:ثالث
  

  مشروع القرار  -١٥
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١بعد النظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية،
  
 :العالميـــة الصـــحة منظمـــة مـــع رســـمية عالقـــات فـــي التاليـــة الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات دخـــول قبـــول يقـــّرر  -١

الجمعيـة الدوليـة للسـمعيات؛ و مشروع أدويـة المالريـا؛ و التحالف من أجل تعزيز الصحة؛ و الرابطة الدولية للوبائيات؛ 
التحــالف العــالمي و المؤسســة العالميــة لجمعيــات الطــب الصــيني؛ و مؤسســة وســائل التشــخيص الجديــدة االبتكاريــة؛ و 

ــــة؛  ــــات الطبي ــــة؛ (Humatem) مؤسســــة هومــــاتمو للتكنولوجي ــــزات الطبي ــــاء الطبيــــة؛ او  للتجهي ــــة للفيزي لمنظمــــة الدولي
والمؤسسـة العالميـة  المؤسسة الدولية لتقييم التكنولوجيات الصـحية؛و  ة؛للتصوير باألشعالدولية   RAD-AIDمنظمةو 

الرابطــــة التجاريــــة العالميــــة للتصــــوير التشخيصــــي وتكنولوجيــــا معلومــــات الرعايــــة الصــــحية و  للتشــــخيص الشــــعاعي؛
  هيئة صندوق شؤون الصحة والتثقيف بالمناطق االستوائية؛و والعالج باإلشعاع؛ 

  
  .معهد الدولي لعلوم الحياةالوقف العالقات الرسمية مع  كذلك يقّرر  -٢
  

   مشروع مقرر إجرائي بشأن استعراض المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمة  -١٦
  

المجلس التنفيـذي، بعـد النظـر فـي تقريـر لجنتـه الدائمـة المعنيـة بالمنظمـات غيـر الحكوميـة عـن اسـتعراض 
وبعــد اإلحاطــة بــه علمـــًا،  ١ثلــث المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــات الرســمية مــع منظمــة الصــحة العالميــة،

  :ر ما يلي)، قد قرّ ٧(١٣٤م توٕالحاقًا بالمقرر اإلجرائي 
  

منظمـــة والـــواردة  ٥٦البـــالغ عـــددها إذ يحـــيط علمـــًا مـــع التقـــدير بتعـــاون المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة   )١(
ر قــرّ فإنــه المنظمــة، فــي العمــل مــع يثنــي علــى اســتمرار تفانيهــا أســماؤها فــي ملحــق هــذه الوثيقــة و 

  ؛قاء على عالقاتها الرسمية مع المنظمةاإلب
  

                                                           
  .١٣٦/٤٠م تالوثيقة    ١
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لمـًا أيضـًا باالتفـاق علـى خطـط للتعـاون، فإنـه قـّرر اإلبقـاء علـى العالقـات الرسـمية بـين وٕاذ يحيط ع  )٢(
ولجنـــة البلـــدان األفريقيـــة المعنيـــة  ،االتحـــاد الـــدولي لإلرشـــاد والتثقيـــف الصـــحيالمنظمـــة وكـــل مـــن 

  ؛والرابطة العالمية لألطباء النفسيين ،المرأة والطفلبالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة 
  

الصحة قد ُدِمجت في  أجل من الكنسي العمل – المسيحية الطبية اللجنةوٕاذ يحيط علمًا أيضًا بأن   )٣(
مجلــس الكنــائس العــالمي، وأنهــا تعمــل اآلن بوصــفها جــزءًا مــن المجلــس المــذكور، وٕاذ يحــيط علمــًا 

 الطبيــة اللجنــةفإنــه قــّرر اإلبقــاء علــى العالقــات الرســمية بــين كــذلك باالتفــاق علــى خطــة للتعــاون، 
  ائس العالمي.والمنظمة، تحت اسم مجلس الكنالصحة  أجل من الكنسي العمل – المسيحية
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  الملحق
 

قائمة بأسماء المنظمات غيـر الحكوميـة ذات العالقـات الرسـمية مـع المنظمـة التـي استعرضـها المجلـس 
  التنفيذي في دورته السادسة والثالثين بعد المائة، وقّرر اإلبقاء على عالقاتها الرسمية مع المنظمة:

  
  مؤسسة كاريتاس الدولية  -١
  مسيحية للمكفوفينالبعثة ال  -٢
  رابطة كروب اليف الدولية  -٣
  المركز األوروبي للسموميات اإليكولوجية وسموميات المواد الكيميائية  -٤
  الجمعية األوروبية لألورام الطبية  -٥
 FDIاالتحاد العالمي لطب األسنان   -٦
  مؤسسة هيلين كيلر الدولية  -٧
  الوكالة الدولية للوقاية من العمى  -٨
  الجمعية الدولية لأليدز  -٩
  الرابطة الدولية للنقل الجوي  -١٠
  الرابطة الدولية لبحوث طب األسنان  -١١
  الرابطة الدولية للرعاية الخيرية والملطفة  -١٢
  الرابطة الدولية لدراسة ظاهرة األلم  -١٣
  الرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق  -١٤
  والبحث بشأنها وب الخلقيةرصد العيتغرفة المقاصة الدولية لُنظم   -١٥
  اللجنة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة  -١٦
  اللجنة الدولية للوقاية من األشعة  -١٧
  المجلس الدولي لطب العيون  -١٨
  االتحاد الدولي لداء السكري  -١٩
  المؤسسة الدولية لرعاية العيون  -٢٠
  االتحاد الدولي لجمعيات طب األنف واألذن والحنجرة  -٢١
  الرابطة الدولية للجذام  -٢٢
  الهيئة الطبية الدولية  -٢٣
  الشبكة الدولية لعالج السرطان وبحوث السرطان  -٢٤
  الشبكة الدولية لصحة الطفل والبيئة والسالمة  -٢٥
  الجمعية الدولية للوبائيات البيئية  -٢٦
  الجمعية الدولية لألطباء المدافعين عن البيئة  -٢٧
  ب الكليالجمعية الدولية لط  -٢٨
  االتحاد الدولي للنفايات الصلبة  -٢٩
  األمراض المنقولة جنسياً عدوى االتحاد الدولي لمكافحة   -٣٠
  االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة  -٣١
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  االتحاد الدولي لجمعيات المناعة  -٣٢
  االتحاد الدولي للسموميات  -٣٣
  مؤسسة مارش أوف دايمس  -٣٤
  العمىمنظمة الوقاية من   -٣٥
  مؤسسة أوربيس الدولية  -٣٦
  منظمة الروتاري الدولية  -٣٧
  (+GNP) شبكة ستيشتينغ العالمية للمتعايشين مع األيدز والعدوى بفيروسه  -٣٨
  االتحاد الدولي للثالسيميا  -٣٩
  التحالف العالمي لمكافحة داء الكلب  -٤٠
  الرابطة الدولية لنوادي الينز  -٤١
  االتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام  -٤٢
  جمعية الكومنولث الملكية للمكفوفين (جمعية رعاية العين)  -٤٣
  االتحاد العالمي للرعاية الخيرية والملطفة  -٤٤
  االتحاد من أجل مكافحة السرطان على الصعيد الدولي  -٤٥
   منظمة المعونة المائية  -٤٦
  االتحاد العالمي للمكفوفين  -٤٧
  جلس العالمي لفحوصات النظرالم  -٤٨
  االتحاد العالمي للناعور (الهيموفيليا)  -٤٩
  االتحاد العالمي للمداواة بالمياه والمداواة بالمناخ  -٥٠
  االتحاد العالمي للقلب  -٥١
  التحالف العالمي اللتهاب الكبد  -٥٢
  الرابطة العالمية لمكافحة فرط ضغط الدم  -٥٣
  السباكةالمجلس العالمي ألعمال   -٥٤
  المنظمة العالمية لمكافحة السكتة الدماغية  -٥٥
  الرابطة البيطرية العالمية  -٥٦
  

المنظمات غيـر الحكوميـة ذات العالقـات الرسـمية مـع المنظمـة التـي أرجـأ المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه 
السادســة الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة النظــر فــي العالقــات التــي تربطهــا بالمنظمــة، وقــرر فــي دورتــه 

  والثالثين بعد المائة اإلبقاء على عالقاتها الرسمية مع المنظمة
  
  االتحاد الدولي لإلرشاد والتثقيف الصحي  -١
  لجنة البلدان األفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل  -٢
  الرابطة العالمية لألطباء النفسيين  -٣
  مجلس الكنائس العالميالصحة تحت اسم  أجل من الكنسي العمل – المسيحية الطبية اللجنة  -٤
  
  

=     =     =  


