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  التنفيذي المجلس لجان تقارير
  

  الحكومية غير بالمنظمات المعنية الدائمة اللجنة
  
  
اجتمعــت  ١وفقــًا للمبــادئ التــي تحكــم العالقــات بــين منظمــة الصــحة العالميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة،  -١

. والمجلـــس مـــدعو إلـــى ٢٠١٦كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ٢٦فـــي  ٢اللجنـــة الدائمـــة المعنيـــة بالمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة
 .أدناه ١٦و ١٥اإلجرائي المقترحين في الفقرتين النظر في مشروع القرار ومشروع المقرر 

  
   الطلبات المقدمة للدخول في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية  أوًال:

  ٣)EB138/NGO/1-5 (الوثائق
  
وجمعيـة الحركـة الدوليـة لمكافحـة الجـوع نظرت اللجنة في طلبات الدخول في عالقات رسمية المقدمـة مـن   -٢

ـــادرة   الغذائيـــة بالسياســـاتالمتعلقـــة لبحـــوث لالمعهـــد الـــدولي المغـــذيات الزهيـــدة المقـــدار و شـــبكة باســـتور الدوليـــة ومب
وقّيمت مدى جدارة كل منظمة من المنظمـات غيـر الحكوميـة  ٤السرطان.العالمية بشأن بحوث للوالصندوق الدولي 

، بالمعايير المحددة للدخول فـي عالقـات رسـمية وجهة نظرهامن التي قدمت الطلبات لكي تحدد ما إذا كانت تفي، 
 من المبادئ الُمشار إليها أعاله. ٣على النحو المبين في الفقرة 

  
المنظمـات غيـر  مـا إذا كانـتتوضيحات بشأن عمليـة تقيـيم الحصول على  وطلبت اللجنة خالل االجتماع  -٣

تطبيـــق تـــدابير العنايـــة الواجبـــة عليهـــا. وُوصـــفت الخطـــوات للـــدخول فـــي عالقـــات رســـمية وبشـــأن مؤهلـــة الحكوميـــة 
كـل طلـب وكـل منظمـة مـن  بخصـوصه أجـري تقيـيم للمخـاطر لتطبيق تدابير العناية الواجبة وُأكـد للجنـة أنـالمتخذة 

شــفافية وعلقــت اللجنــة علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة قيــد االســتعراض إضــافة إلــى تطبيــق تــدابير العنايــة الواجبــة. 
 سجل المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول. ضمنمات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية المعلو 

  
وقدمت األمانة معلومات تكميلية عن كل طلب. وفي بعـض الحـاالت جـرى التمـاس توضـيحات وتأكيـدات   -٤

صــول علــى معلومــات الحإضــافية. وفيمــا يتعلــق بالطلــب المقــدم مــن الحركــة الدوليــة لمكافحــة الجــوع، طلبــت اللجنــة 
وردًا على وعن سبل استفادة منظمة الصحة العالمية من التعاون معها. المنظمة  األعمال السابقة لهذهإضافية عن 

تتدخل في حاالت الطوارئ وفـي البلـدان المنخفضـة الـدخل الحركة الدولية لمكافحة الجوع أن باللجنة  خطرتذلك، أُ 
علـى تحديـد الحــاالت المنظمــة هـذه  وتعمـل. ســوء التغذيـة الـوخيم أو المعتــدلالتـي تحتـاج إلـى الــدعم لتـدبير حـاالت 

                                                           
  .١٠٢- ٩٧، الصفحات ٢٠١٤جنيف، منظمة الصحة العالمية،  ،واألربعون الثامنةالطبعة  ،الوثائق األساسية    ١
د حافظ عوالدكتور أس، هاوفيكو (ناميبيا) دبرنار الدكتور (ألبانيا)، والسيد سيلفان سيغار (كندا)، و لدكتور غازمند بيجتجا ا   ٢

  .ماماريل (الفلبين) -(باكستان)، والسيدة فرانسس روز إلغو
 .٢٠١٦ر يناي/ الثانيكانون  ١٨بتاريخ  L/16.1أحيلت إلى أعضاء المجلس التنفيذي في رسالة تحمل رقم    ٣

 .بالترتيب EB138/NGO/5و EB138/NGO/4و EB138/NGO/3و EB138/NGO/2و EB138/NGO/1الوثائق    ٤
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وقد انطوت عالقات التعاون الماضية مع منظمة الصحة العالمية مراكز عالجية للتغذية وتوفر اإلمدادات. وتنشئ 
ت عــن تغطيــة علــى تقــديم التعليقــات علــى تنفيــذ بروتوكــوالت منظمــة الصــحة العالميــة فــي الميــدان وتــوفير المعلومــا

فــي دليــل  تقــديم مــدخالتتوســيع نطــاق هــذا العمــل فضــًال عــن  فــي المســتقبل، ســتعمل المنظمــة علــىو التــدخالت. 
منظمــة الصــحة العالميــة لتــدبير حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد وبنــاء القــدرات علــى الصــعيد القطــري مــن أجــل خــدمات 

 .األمهات والرضع وصغار األطفال العالمي لرصد تغذيةوتنفيذ اإلطار للمرضى الداخليين الرعاية المتكاملة 
  
معهــدًا مــن  ٢٩أن الجمعيــة تتــألف مــن  ُأشــير إلــىو وٕاذ ُطــرح طلــب جمعيــة شــبكة باســتور الدوليــة للنقــاش،   -٥

وردًا علـى معاهد باستور التي تعتبر جميعها كيانات مستقلة من الناحية القانونية وتشمل معهد باستور في بـاريس. 
تعاونــت مــع العديــد مــن  منظمــة الصــحة العالميــةأحيطــت اللجنــة علمــًا بــأن ر بشــأن التعــاون مــع الجمعيــة، االستفســا

االرتقــاء بالنقــاش إلـــى فــي الجمعيــة علـــى أســاس فــردي غيـــر أن الغــرض مــن التعـــاون مــع الجمعيــة هـــو األعضــاء 
للتعـاون المحتمـل إضـافة إلـى تحديـد المجـاالت االسـتراتيجية مستوى استراتيجي أعلى وتعزيز اتساق التعاون التقنـي 

  بين المنظمة والجمعية في الوقت ذاته.
  
التـي يقـع مقرهـا الرئيسـي فـي كنـدا وتتلقـى  الزهيدة المقدارمبادرة المغذيات ولدى مناقشة الطلب المقدم من   -٦

ا بأنـه، بغيـة تالفـي أي تعـارض متصـوَّر حّصة كبيرة من تمويلها مـن الحكومـة الكنديـة، أبلـغ عضـو اللجنـة مـن كنـد
عـن النظـر فـي سـيمتنع في المصالح لدى النظر في هذا الطلب، ورغم عدم مشاركته في قررات التمويل هذه، فإنـه 

ال تقوم في معرض تقييمها لما إذا الطلب. وُأحيطت اللجنة علمًا، ردًا على استفسار، بأن منظمة الصحة العالمية، 
بالمســاهمين المــاليين فــي هــذه المنظمــة. وفيمــا  ة أم ال للــدخول فــي عالقــات معهــا، باالتصــالكانــت المنظمــة مؤهلــ

توضـــيحات بشـــأن  لّلجنـــةالغذائيـــة، قُـــدمت المتعلقـــة بالسياســـات لبحـــوث ليتعلـــق بالطلـــب المقـــدم مـــن المعهـــد الـــدولي 
  الهيكل اإلداري للمعهد وتصريف شؤونه. 

  
 لّلجنـةالسـرطان، قُـدم توضـيح  الصندوق الدولي للبحـوث العالميـة بشـأنولدى النظر في الطلب المقدم من   -٧

بشأن الطبيعة الدولية لهذه المنظمة وأنشطتها. والصندوق هو اتحاد مكون مـن منظمـات وطنيـة مختلفـة إلـى جانـب 
للصندوق  جهات منتسبة رسمية في أربعة بلدان وشبكة تضم العديد من البلدان األخرى. وتتمثل المسؤولية الرئيسية

البحــوث بشــأن مختلــف مصــادر الســرطان، بيــد أنــه يشــارك أيضــًا فــي الــدعوة مــن خــالل دعــم تعزيــز وتمويــل فــي 
المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية وسياساتها في مختلف أنحاء العـالم. وهـو يعمـل أيضـًا مـع المنظمـة فـي 

  سياسات الوقاية من السرطان.  تحليل سياسات البلدان من أجل تقييم ما إذا كانت متفقة مع
  
الحركــة الدوليــة لمكافحــة الجــوع وجمعيــة شــبكة وعلــى أســاس المعلومــات المقدمــة، خلصــت اللجنــة إلــى أن   -٨

والمعهــد الــدولي لبحــوث السياســات الغذائيــة والمنظمــة الدوليــة لصــندوق  مبــادرة المغــذيات الدقيقــةو  باســتور الدوليــة
فــي عالقــات رســمية مــع  بــدخولها وأوصــت لــدخول فــي عالقــات رســميةيير ابحــوث الســرطان العــالمي تســتوفي معــا

  .منظمة الصحة العالمية
  

  ذات العالقات الرسمية مع المنظمةاستعراض المنظمات غير الحكومية   :ثانياً 
  )EB138/NGO/WP/1 (الوثيقة

  
منظمـــة غيـــر  ٦٤ التـــي شـــملت ٢٠١٥-٢٠١٣خـــالل الفتـــرة  نظـــرت اللجنـــة فـــي تقـــارير بشـــأن العالقـــات  -٩

. وجمعــــت التقـــارير المعلومــــات المقدمـــة مــــن المنظمـــات غيــــر الحكوميـــة وتقييمــــات ذات عالقــــات رســـميةحكوميـــة 
علـــى مـــا يلـــي: "تســـتند العالقـــات  تـــنصمـــن المبـــادئ التـــي  ٥-٤هـــذا التقيـــيم بعـــين االعتبـــار الفقـــرة  ويأخـــذاألمانـــة. 

  ها كال الطرفين وتحدد األنشطة...".الرسمية... إلى خطة تعاون تقوم على أساس أهداف اتفق علي
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وعــــن خطــــط التعــــاون  ٢٠١٥-٢٠١٣واستعرضــــت اللجنــــة التقــــارير المقدمــــة عــــن التعــــاون خــــالل الفتــــرة   -١٠
منظمة غير حكومية، وأوصت المجلس التنفيذي بأن يثني  ٥٧بين منظمة الصحة العالمية و ٢٠١٨-٢٠١٦  للفترة

منظمــة الصـــحة  أغــراضإلســهاماتها المســتمرة فـــي تحقيــق  ســينالســبع والخم المنظمــات غيــر الحكوميـــة تلــكعلــى 
المنظمـات  هـذ العالمية، واإلبقاء على العالقات الرسـمية لهـذه المنظمـات مـع منظمـة الصـحة العالميـة. وتـرد أسـماء

 العالقـات ذات الحكوميـة غيـر المنظمـات بأسـماء قائمـةتحـت العنـوان " والخمسين في الملحـق السبعغير الحكومية 
 علـى اإلبقـاء وقـّرر المائـة، بعـد والثالثـين الثامنـة دورتـه فـي التنفيـذي المجلس استعرضها التي المنظمة مع ميةالرس

  ".المنظمة مع الرسمية عالقاتها
  

شــرعت اللجنــة فــي اســتعراض التقــارير الفرديــة بشــأن العالقــات مــع المنظمــات التــي طــرأت عليهــا تغيــرات و   -١١
  خالل الفترة قيد االستعراض.

  
ورابطــة الكومنولــث  المنظمــة الدوليــة لتوحيــد المقــاييسغــا خــان و آثــم نظــرت اللجنــة فــي تقــارير مــن مؤسســة   -١٢

االتصاالت بـين هـذه  في انقطاع ، كانت هناك EB138/NGO/WP/1. وألسباب متنوعة، ترد في الوثيقة للصيادلة
. وفـي جميـع ٢٠١٥-٢٠١٣المنظمات ومنظمة الصحة العالمية، وتوقف التعـاون مـع هـذه المنظمـات خـالل الفتـرة 

األحــوال، مــن المتوقــع إمكانيــة اســتئناف التعــاون علــى أســاس خطــط تعــاون ثالثيــة الســنوات يتفــق عليهــا الطرفــان. 
بغية تشجيع إكمال المناقشات بشأن خطط التعاون بنجاح،  وكان من دواعي سرور اللجنة أن علمت بذلك وقررت،

حتـــى دورة المجلـــس التنفيـــذي  الـــثالث أن توصـــي بتأجيـــل اســـتعراض العالقـــات مـــع هـــذه المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة
 وضـعاألربعين بعد المائة، حيث ستُقدَّم تقارير إلى المجلس التنفيـذي إمـا عـن خطـط التعـاون المتفـق عليهـا أو عـن 

  .العالقات
  

االتحــاد الــدولي للكيميــاء الســريرية وطــب ، و تحــاد الــدولي لعلــم المختبــرات الطبيــة الحيويــةوفيمــا يتعلــق باال  -١٣
تلقـت اللجنـة معلومـات محدثـة عـن التقريـر ، الرابطة العالمية لجمعيات علم األمراض وطب المختبـرات، و المختبرات

نية المسؤولة عن هذه المنظمات غير الحكومية قد أفـادت مع المنظمات الثالث. وكانت الوحدة التق بشأن العالقات
 وقـف العالقـات تـم اقتـراحو بعدم إجراء أي أنشطة وأن التعاون المستقبلي ال يقع في نطاق عمل هذه الوحـدة التقنيـة 

فـــي مجـــال تحديـــد  غيـــر الحكوميـــة التعـــاون مـــع هـــذه المنظمـــات فـــيوحـــدة تقنيـــة أخـــرى  وبعـــد ذلـــك بـــدأت. الرســـمية
إجــراءات المختبــرات الســريرية والباثولوجيــا واألجهــزة الطبيـــة الالزمــة لتشــخيص األمــراض، والســيما األمــراض غيـــر 

عنـه أثنـاء يـتم اإلبـالغ السارية، وتضمن التعاون عمًال يركز على تشخيص السرطان ُأجري في العـام الماضـي ولـم 
واختيــار األجهــزة الطبيــة  تقبل األمــراض غيــر الســارية األخــرىعمليــة االســتعراض. وســوف يتضــمن العمــل فــي المســ

ذات األولوية. والوحدة التقنية المعنية باألجهزة الطبيـة تـرى أن الباثولوجيـا والكيميـاء السـريرية وطـب المختبـرات ُتعـد 
لهـــذا و جميعهــا مــن المجــاالت الرئيســية التــي تــدعم تشــخيص األمــراض، وأنهــا بالتــالي ذات صــلة بعمــل المنظمــة، 

. ونظـــرًا للمعلومــات اإلضــافية المقدمـــة غيــر الحكوميــة المنظمــات ذهمواصـــلة العالقــات مــع هـــالوحــدة تؤيــد  الســبب
تحسـين التعـاون فـي مجـال ومن أجل تشـجيع أشير إليه من مالءمة العالقات للعمل الخاص باألجهزة الطبية،  ولما

التحـــاد الـــدولي لعلـــم المختبـــرات عراض العالقـــات مـــع االباثولوجيـــا والمختبـــرات، قـــررت اللجنـــة التوصـــية بتأجيـــل اســـت
الرابطــة العالميــة لجمعيــات علــم األمــراض ، و االتحــاد الــدولي للكيميــاء الســريرية وطــب المختبــرات، و الطبيــة الحيويــة
في التقارير عن خطط التعاون  لكي ُينظر حينئذٍ إلى الدورة األربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي،  وطب المختبرات

  المتفق عليها أو التقارير عن وضع العالقات.

. وأشــارت اللجنــة الرابطــة الدوليــة لجمعيــات طــب الجلــدونظــرت اللجنــة فــي التقريــر الخــاص بالعالقــات مــع   -١٤
إلى أن التقرير الذي قدمته هذه الرابطة وضح التعاون مع عدة وحدات تقنية فـي المنظمـة. وكانـت الوحـدات التقنيـة 

األولويــــات فــــي  إحــــدىقــــد أفــــادت بــــأن التعــــاون كــــان مرضــــيًا ومــــع ذلــــك فلــــم يعتبــــر أي منهــــا األمــــراض الجلديــــة 
 األمراض الجلدية، لم يكـن هـذا العمـل الفرص للعمل في مجالعندما سنحت عملها، وفي الحاالت النادرة  مجاالت
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إحـدى المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي عالقـة رسـمية مـع عنـدما تكـون  أو الزماً  ةمستمر أو  ةمهمذا طبيعة  المقصود
 . ولم تر الوحـدات التقنيـة أن هنـاك مجـاًال لمواصـلة التعـاون والعالقـات الرسـمية مـع الرابطـة فـي المسـتقبل.المنظمة

  .الرابطة الدولية لجمعيات طب الجلدوبناًء على ذلك وافقت اللجنة على التوصية بوقف العالقات الرسمية مع 

  مشروع القرار ومشروع المقرر اإلجرائي المقترحان  ًا:ثالث
  مشروع القرار  -١٥

  المجلس التنفيذي،

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

 الصـــحة منظمـــة مـــع رســـمية عالقـــات فـــي التاليـــة الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات دخـــول قبـــول يقـــّرر  -١
، ومبادرة المغذيات الزهيدة المقدار، وجمعية شبكة باستور الدولية؛ الحركة الدولية لمكافحة الجوع :العالمية

  ؛لصندوق الدولي لبحوث السرطان العالمية، وااألغذيةوالمعهد الدولي لبحوث سياسات 

  .الرابطة الدولية لجمعيات طب الجلدوقف العالقات الرسمية مع  كذلك يقّرر  -٢

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

التنفيـذي، بعـد النظـر فـي تقريـر لجنتـه الدائمـة المعنيـة بالمنظمـات غيـر الحكوميـة عـن اسـتعراض المجلس 
وبعـد اإلحاطـة بـه علمـًا، قـد  ١ثلث المنظمـات غيـر الحكوميـة ذات العالقـات الرسـمية مـع منظمـة الصـحة العالميـة،

  :ر ما يليقرّ 

 والــواردة منظمــة ٥٧ عــددها البــالغ الحكوميــة غيــر المنظمــات بتعــاون التقــدير مــع علمــاً  يحــيط إذ )١(
 قــّرر فإنــه المنظمــة، مــع العمــل فــي تفانيهــا اســتمرار علــى ويثنــي ١٣٨/٤٨م ت الوثيقــة ملحــق فــي أســماؤها
  المنظمة؛ مع الرسمية عالقاتها على اإلبقاء

ر بعـد، عليهـا ُيتَّفـق لـم التعـاون خطـط وأن بالتقـارير علماً  يحيط وٕاذ )٢(  اسـتعراض إرجـاء المجلـس قـرَّ
 دورة حتى للصيادلة الكومنولث ورابطة المقاييس، لتوحيد الدولية والمنظمة خان، غاآ مؤسسة مع العالقات
 عن أو عليها المتفق التعاون خطط عن تقارير في لكي ُينظر حينئذٍ  المائة بعد األربعين التنفيذي المجلس
 .العالقات وضع

 وطــب األمــراض علــم مجــال فــي الُمحسَّــن التعــاون لتشــجيع منــه وســعياً  رير،ابالتقــ علمــاً  يحــيط وٕاذ )٣(
 اســـتعراض إرجـــاء المجلـــس قـــرر الحكوميـــة، غيـــر والمنظمـــات العالميـــة الصـــحة منظمـــة بـــين المختبـــرات
 وطــب الســريرية للكيميــاء الــدولي واالتحــاد الحيويــة، الطبيــة المختبــرات لعلــم الــدولي االتحــاد مــع العالقــات

 التنفيــــذي المجلــــس دورة إلــــى المختبــــرات وطــــب األمــــراض علــــم لجمعيــــات العالميــــة والرابطــــة المختبــــرات،
 عليهــا المتفــق التعــاون خطــط عــن تقــارير الــذي ينبغــي أن ُيعــرض عليهــا فــي حينهــا المائــة بعــد األربعــين

  . العالقات وضع عن أو
                                                           

  .١٣٨/٤٨م تالوثيقة     ١
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 الملحق
  

 قائمة بأسماء المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمة
  التي استعرضها المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والثالثين بعد المائة

 
 

 المنظمات غير الحكومية المحافظة على عالقاتها الرسمية مع المنظمة
  

 المؤسسة األفريقية الدولية للطب والبحوث  -١
 الرابطة الدولية لتقنيي البيولوجيا الحيوية   -٢
 المنظمة الدولية التحادات المستهلكين  -٣
 مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية  -٤
 مجلس البحوث الصحية ألغراض التنمية  -٥
 الرابطة األوروبية للوقاية من اإلصابات وتعزيز السالمة  -٦
 تحالف االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ  -٧
 المجلس العالمي للصحة  -٨
 التحالف الدولي للتوحيد القياسي في مجال البيولوجيا  -٩
 التحالف الدولي لمنظمات المرضى  -١٠
  السرطان الرابطة الدولية لمكاتب تسجيل -١١
 اللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضات والعاملين الطبيين االجتماعيين  -١٢
  كلية الجراحين الدولية  -١٣
 المجلس الدولي للتوحيد القياسي في مجال علم الدم  -١٤
 المجلس الدولي للممرضين والممرضات  -١٥
  للهندسة الطبية واألحيائيةالدولي  االتحاد  -١٦
 االتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة  -١٧
  االتحاد الدولي لرابطات إدارة المعلومات الصحية  -١٨
  االتحاد الدولي لهندسة المستشفيات  -١٩
 التحاد الدولي لرابطات طلبة الطبا  -٢٠
 االتحاد الدولي لمنتجي األدوية والرابطات الصيدالنية  -٢١
 االتحاد الدولي لكليات الجراحة  -٢٢
 االتحاد الدولي للمستشفيات  -٢٣
 االتحاد الدولي إلنقاذ األرواح  -٢٤
 الرابطة الدولية للمعلوميات الطبية  -٢٥
  الصيدلة مهنةلاالتحاد الدولي   -٢٦
 االتحاد الدولي لطلبة الصيدلة  -٢٧
 الجمعية الدولية للتطبيب عن ُبعد والصحة اإللكترونية  -٢٨
  الجمعية الدولية لنقل الدم  -٢٩
 الجمعية الدولية لجراحة العظام ورضوحها  -٣٠
 الجمعية الدولية لعلم األشعة  -٣١
 الجمعية الدولية للخثار ووقف النزف  -٣٢
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 للمهندسين المعماريين االتحاد الدولي  -٣٣
 االتحاد الدولي لجمعيات الميكروبيولوجيا  -٣٤
 االتحاد الدولي للدوائيات األساسية والسريرية  -٣٥
 الرابطة الدولية للمياه  -٣٦
 المنظمة الدولية للتعاون في مجال الرعاية الصحية -منظمة ميديكوس موندي الدولية   -٣٧
 منظمة أوكسفام  -٣٨
 لتعاونشبكة كوكرين ل  -٣٩
 جمعية الدولية إلصابات الحروقال  -٤٠
 الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية  -٤١
 الجمعية الدولية لمصوري وتقنيي األشعة  -٤٢
 شبكة تحقيق الوحدة من أجل الصحة  -٤٣
 صندوق إنقاذ الطفولة  -٤٤
  جمعية زرع األعضاء  -٤٥
  الرابطة العالمية للطب  -٤٦
  مجلس الكنائس العالمي  -٤٧
 االتحاد العالمي لتعليم الطب  –٤٨
  االتحاد العالمي للتصوير بالموجات فوق الصوتية في مجالي الطب والبيولوجيا  -٤٩
  االتحاد العالمي لجمعيات الوخز اإلبري وكي الجلد  -٥٠
  االتحاد العالمي للمعالجة اليدوية   -٥١
  االتحاد العالمي لجمعيات الصحة العمومية  -٥٢
  العالمي لجمعيات أخصائيي التخديراالتحاد   -٥٣
 ةسر األالمنظمة العالمية ألطباء   -٥٤
 الصناعة العالمية للتطبيب الذاتي  ٥٥
 منظمة الرؤية العالمية الدولية  -٥٦
 الشبكة العالمية لزرع الدم والنقي  -٥٧
 

المنظمات غير الحكومية ذات العالقات الرسمية مع المنظمة التـي أرجـأ المجلـس التنفيـذي 
 النظر في العالقات التي تربطها بالمنظمة حتى دورته األربعين بعد المائة

  
 مؤسسة آغا خان -١
 االتحاد الدولي لعلم المختبرات الطبية الحيوية  -٢
 االتحاد الدولي للكيمياء السريرية وطب المختبرات  -٣
 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  -٤
 رابطة الكومنولث للصيادلة  -٥
 الرابطة العالمية لجمعيات علم األمراض وطب المختبرات  -٦
  
  

=     =     =  


