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      المشاركة مع الجهات الفعالة غير الدول   

  الرسمية مع المنظمة قاتالفاعلة غير الدول ذات العالالجهات 
  
  
"العالقات الرسمية" امتياز ُيمكن للمجلس التنفيذي أن يمنحه للمنظمات غير الحكومية والرابطات التجارية  -١

لخدمـــة مصـــلحة المنظمـــة.  ١الدوليـــة والمؤسســـات الخيريـــة التـــي شـــاركت والتـــزال تشـــارك مشـــاركة مســـتمرة ومنهجيـــة
وتتماشى أهداف كل هذه الكيانات وأنشطتها مع روح دستور المنظمة وأغراضه ومبادئه كمـا تسـهم إسـهامًا ُيعتـد بـه 

 ٢في النهوض بالصحة العمومية.
 
تكـــون الكيانـــات ذات العالقـــات الرســـمية مـــع  ٣،ووفقـــًا إلطـــار المشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول -٢

المنظمة دولية من حيث عضويتها و/ أو نطاقها، ويكون لهـا دسـتور أو وثيقـة أساسـية مماثلـة، ومقـر رئيسـي دائـم، 
وجهاز رئاسي، وهيكـل إداري، وقيـد يحـدَّث بانتظـام فـي سـجِّل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول الـذي 

 ات الالزمة عن الطابع الخاص بالجهة الفاعلة غير الدولة وأنشطتها من خالله.تقدم جميع المعلوم
 
وتستند العالقات الرسمية إلى خطـة ثالثيـة السـنوات للتعـاون مـع المنظمـة تشـترك الجهـة الفاعلـة والمنظمـة  -٣

واءم مـع إطـار المشـاركة منظَّمة وفقًا لبرنامج العمـل العـام والميزانيـة البرمجيـة وبمـا يتـو في وضعها والموافقة عليها، 
مــع الجهــات الفاعلـــة غيــر الــدول. ويجـــب أن تكــون هــذه الخطـــط غيــر معنيــة بالشـــواغل ذات الطبيعــة التجاريـــة أو 

 المرتبطة بتحقيق الربح.
 
ـــــــــــي  -٤ ـــــــــــرر اإلجرائ ـــــــــــرار ٢٠١٦) (٢(١٣٩م توينبغـــــــــــي مالحظـــــــــــة أن المق ـــــــــــذي اعُتمـــــــــــد متابعـــــــــــًة للق   ) ال

مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، نــص علــى حــل اللجنــة الدائمــة ) بشــأن إطــار المشــاركة ٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص ع
تصــدر توصــياتها إلــى المجلــس بشــأن طلــب المنظمــات غيــر ســابقًا المعنيــة بالمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي كانــت 

                                                           
)، ُيعـرف ذلـك ٥ ، الملحـق١/سجالت /٦٩/٢٠١٦ج ص عوفقًا إلطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول (الوثيقة    ١

بأنــه مشــاركة منهجيــة تســتمر لمــدة ســنتين علــى األقــل وفقــًا لمــا هــو موثــق فــي ســجِّل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر 
تقييم كال الطرفين أنها تحقق فائدة متبادلة. وال ُيعد االقتصـار علـى مشـاركة كـل طـرف فـي اجتماعـات الطـرف الدول، وُيثبت 

). وقــد تنطــوي المشــاركة المســتدامة والمنهجيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة بشــأن ٥٠اآلخــر مشــاركة منهجيــة (الفقــرة 
عوة النشـــطة فيمـــا يتعلـــق باجتماعـــات المنظمـــة وسياســـاتها قضـــايا الصـــحة العالميـــة علـــى إجـــراء البحـــوث واالضـــطالع بالـــد

وقواعــدها ومعاييرهــا. ويمكــن النظــر فــي إقامــة عالقــات رســمية مــع تلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى أســاس مــرور ثــالث 
ة سنوات على األقل من اضطالع المنظمات المذكورة باألنشطة ووضعها لخطط عملهـا مسـتقبًال بشـأن إجـراء البحـوث والـدعو 

 ).٥٣فيما يخص قضايا الصحة العمومية العالمية (الفقرة 

، ١/سـجالت /٦٩/٢٠١٦ج ص عمن إطار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول (الوثيقـة  ٦٦-٥٠توضح الفقرات    ٢
 ) القواعد واإلجراءات الخاصة بالعالقات الرسمية.٥ الملحق

 .٥ ، الملحق١/سجالت /٦٩/٢٠١٦ج ص ع وثيقةالانظر    ٣



   EB140/42    ١٤٠/٤٢ت  م

2 

الحكوميـة الـدخول فـي عالقـات رسـمية مـع المنظمـة. ووفقـًا لإلطـار، تكلـف لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعــة 
 لعالقــاتالمجلــس فــي دورتهــا التــي تعقــد فــي كــانون الثــاني/ ينــاير، بــالنظر فــي الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ذات ل

الرسمية مع المنظمة وٕاصـدار التوصـيات إلـى المجلـس بشـأن مـا يلـي: االقتراحـات بشـأن قبـول دخـول جهـات فاعلـة 
ــــات رســــمية ــــي عالق ــــدول ف ــــر ال ــــد ال؛ واســــتعراض غي ــــدول لتجدي ــــر ال ــــة غي ــــات الرســــميةلجهــــات الفاعل ؛ ذات العالق

  واالقتراحات بشأن إرجاء االستعراض؛ واالقتراحات بشأن تعليق أو إنهاء حالة العالقات الرسمية.
 
وستقوم المنظمة في أثناء تطبيقها إلطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول وتوسـعها فـي النسـخة  -٥

ن، بتحديـد يجمعيـة الصـحة العالميـة السـبع بحلـولالدائمة مـن سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول 
ــــع الم ــــأيضــــًا أي مــــن السياســــات األرب ــــق بالمنظمــــات عين ــــك التــــي تتعل ــــة والقطــــاع الخــــاص ة (أي تل ــــر الحكومي غي

والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية) ستنطبق على كل جهة من الجهات الفاعلة غير الـدول. وفـي حـال لـم 
األمانة بها من الجهات الفاعلة غير الدول مؤهلة للمشاركة في عالقات رسمية مع المنظمة، ستتصل جهة تعد أي 

ترغــب فــي تعــديل سياســاتها أو تصــريف شــؤونها أو تمويلهــا بحيــث تتأهــل مــن  للســماح لهــا بــأن تقــرر إذا مــا كانــت
لعالقات الرسمية مـع هـذا الكيـان، لينظـر فيـه المجلـس فـي دورتـه الثانيـة بوضع حد لاألمانة اقتراحًا  تقدمجديد، وٕاال 

 واألربعين بعد المائة.
 
ت الرســـمية، تناولـــت األمانـــة ومـــن أجـــل دعـــم المجلـــس فـــي ســـعيه إلـــى النهـــوض بواليتـــه الخاصـــة بالعالقـــا -٦

الطلبات المقدمة من الجهات الفاعلة غير الدول للدخول في عالقات رسمية مـع منظمـة الصـحة العالميـة والجهـات 
التــي تخضــع لالســتعراض الــذي ُيجــرى كــل ثــالث ســنوات فــي دورة المجلــس األربعــين بعــد المائــة، بــالفحص والتقيــيم 

المتطلبات األخرى المنصـوص عليهـا فـي إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة لضمان استيفائها للمعايير المحددة و 
غيــــر الــــدول. وفــــي هــــذا الصــــدد، تــــم إيــــالء العنايــــة الواجبــــة وٕاجــــراء تقــــدير المخــــاطر فيمــــا يتعلــــق بكــــل جهــــة مــــن 

الفاعلــة غيــر الــدول، والتحقــق مــن القيــود فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ومــن  الجهــات
ـــــك، فقـــــد ُفحصـــــت التقـــــارير الخاصـــــة بالتعـــــاون خـــــالل ا ـــــائق الداعمـــــة ذات الصـــــلة المقدمـــــة. وفضـــــًال عـــــن ذل لوث

) والخطـــط التـــي اتفـــق عليهـــا الطرفـــان للتعـــاون خـــالل الســـنوات الـــثالث ٢٠١٦-٢٠١٤الـــثالث الماضـــية ( الســـنوات
 ).٢٠١٩-٢٠١٧القادمة (

 
ــ -٧ ى النظــر فــي الطلبــات المقدمــة مــن خمــس مــن والمجلــس مــدعو اســتنادًا إلــى العناصــر الســالفة الــذكر، إل

مـن الجهـات  ٧٤الجهات الفاعلة غير الدول للدخول في عالقات رسمية مـع المنظمـة وٕالـى اسـتعراض التعـاون مـع 
 الفاعلة غير الدول في سياق استعراضها الذي ُيجرى كل ثالث سنوات.

  
  ية الطلبات المقدمة للدخول في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالم

 
وفقًا إلطار المشاركة مع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، ُيعـد المجلـس مسـؤوًال عـن اتخـاذ القـرار بشـأن قبـول  -٨

ويجوز للمدير العام أن يقترح قبـول دخـول منظمـات دوليـة غيـر  ١دخول منظمات في عالقات رسمية مع المنظمة.
 حكومية ومؤسسات خيرية ورابطات تجارية دولية في عالقات رسمية مع المنظمة.

 
وقد استعرضت األمانة الطلبات المقدمة للدخول في عالقات رسـمية مـع منظمـة الصـحة العالميـة لضـمان  -٩

كة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر األخــرى المنصــوص عليهــا فــي إطــار المشــار اســتيفائها للمعــايير المحــددة والمتطلبــات 
 الدول.

                                                           
 .٥٤، الفقرة ٥ ، الملحق١/سجالت /٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ١
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ونتيجـــة لالســـتعراض اتضـــح أن الطلبـــات المقدمـــة مـــن الكيانـــات التاليـــة تســـتوفي المعـــايير المحـــددة، وهـــي  -١٠
معروضــة علــى المجلــس كــي ينظــر فيهــا: مؤسســة بيــل وميلينــدا غيــتس؛ ومؤسســة التحــديات الكبــرى بكنــدا؛ ولجنــة 

 ذ الدولية؛ والمؤسسة الدولية إليكولوجيا المعرفة؛ ومؤسسة فريد هالوز.اإلنقا
 
وقد استكملت هذه الكيانات الخمسة قيودها في سجل المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الـدول. ويـرد  -١١

ة موجز عن كل كيان من الكيانات المقدمة للطلبات، يوضح مشاركتها مع المنظمة خالل السـنوات الـثالث الماضـي
 .١وتعاونها المقرر معها في السنوات الثالث القادمة، في الملحق 

  
اإلجراء المقترح: اإلحاطة علمًا بالتقارير والنظر في قبول دخول مؤسسة بيل وميليندا غيتس،  :ألف

ومؤسســة التحـــديات الكبـــرى بكنـــدا، ولجنـــة اإلنقـــاذ الدوليـــة، والمؤسســـة الدوليـــة إليكولوجيـــا المعرفـــة، 
  هالوز، في عالقات رسمية مع المنظمة. ومؤسسة فريد

 
  استعراض الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقة الرسمية مع المنظمة الذي ُيجرى كل ثالث سنوات

 
يســـتعرض المجلـــس مـــن خـــالل لجنـــة البرنـــامج  ١وفقـــًا إلطـــار المشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول، -١٢

كل جهة من الجهات الفاعلة غير الدول التي دخلت في عالقات رسـمية،  والميزانية واإلدارة التابعة له، التعاون مع
كل ثالث سنوات ويقرر ما إذا كان مـن المستحسـن اإلبقـاء علـى العالقـات الرسـمية مـع المنظمـات أو إرجـاء القـرار 

ث سـنوات بشأن االستعراض إلى العام التالي. ويوزَّع استعراض المجلس للجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى فتـرة ثـال
 بحيث يجري استعراض ثلث الكيانات التي دخلت في عالقات رسمية كل عام.

 
ويجوز للمجلس أن يضـع حـدًا للعالقـات الرسـمية إذا اعتبـر أن العالقـات لـم تعـد مالئمـة أو ضـرورية تبعـًا  -١٣

إذا لــم تعــد لتّغيــر البــرامج أو لظــروف أخــرى. وبالمثــل، يجــوز للمجلــس تعليــق العالقــات الرســمية أو وضــع حــد لهــا 
منظمــة مــا تســتوفي المعــايير المنطبقــة لــدى إقامــة تلــك العالقــات أو أخفقــت فــي تحــديث المعلومــات الخاصــة بهــا 
والتبليغ عن التعاون في سجل الجهات الفاعلـة غيـر الـدول أو أخفقـت فـي القيـام بـدورها فـي برنـامج التعـاون المتفـق 

 ٢عليه.
 
وقـد  ٣كيانـًا. ٧٤، ٢٠١٦-٢٠١٤الفاعلة غير الدول خـالل الفتـرة واشتمل استعراض التعاون مع الجهات  -١٤

استعرضــت األمانــة هــذه الجهــات األربــع والســبعين وتعــاون المنظمــة معهــا، مــع مراعــاة التقــارير الخاصــة بالتعــاون 
، والقيود المحّدثة في سجل المنظمة الخاص بالجهـات ٢٠١٩-٢٠١٧والخطط المقترحة للتعاون في الفترة  ،السابق

 لفاعلة غير الدول، وحصائل العناية الواجبة وتقدير المخاطر.ا
 
جهـة مـن هـذه الجهـات األربـع والسـبعين. فقـد  ٥٨وتقترح األمانة النظر في استمرار العالقات الرسمية مع  -١٥

، أكدت التقارير بشأن التعاون السابق مع هذه الجهات الفاعلة غير الدول، أن أوجه التعاون المتفق عليها قـد ُنفـذت
قـد ُوضـعت. وفضـًال عـن ذلـك، فـإن هـذه  ٢٠١٩-٢٠١٧وأن الخطط التـي اتفـق عليهـا الطرفـان للتعـاون فـي الفتـرة 

لخـاص بالجهـات الجهات الفاعلة غير الدول قد استوفت المعايير، بما في ذلك تحديث قيودهـا فـي سـجل المنظمـة ا
 الفاعلة غير الدول.

                                                           
 .٦٤، الفقرة ٥ ، الملحق١/سجالت /٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ١

 .٦٦، الفقرة ٥ ، الملحق١/سجالت /٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ٢

سـت مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول  ) علـى إرجـاء القـرار بشـأن اسـتعراض٢٠١٦) (٤(١٣٨م تنص المقرر اإلجرائي    ٣
إلـــى دورة المجلـــس األربعـــين بعـــد المائـــة. وهـــذه الكيانـــات الســـتة مدرجـــة فـــي االســـتعراض الحـــالي لألربـــع والســـبعين جهـــة مـــن 

 الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقة الرسمية مع المنظمة.
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الثمـاني والخمسـين التـي يمكـن النظـر فـي اسـتمرار العالقـات وترد قائمـة بهـذه الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول  -١٦
، ٢٠١٩-٢٠١٧، إلى جانب وصف قصـير للخطـط المتفـق عليهـا للتعـاون فـي الفتـرة ٢الرسمية معها، في الملحق 

والميزانيـــــة البرمجيـــــة،  ٢٠١٩-٢٠١٤بمـــــا يتـــــواءم مـــــع برنـــــامج العمـــــل العـــــام الثـــــاني عشـــــر للمنظمـــــة فـــــي الفتـــــرة 
 لوائح المنصوص عليها في إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. يتماشى مع ال وبما

  
اإلجراء المقترح: اإلحاطة علمًا بالتقرير واإلشادة بالجهات الجهات الفاعلة غير الدول الثماني  :باء

الســتمرار مســاهمتها فــي تحقيــق أهــداف المنظمــة واإلبقــاء علــى  ٢والخمســين المدرجــة فــي الملحــق 
  عالقاتها الرسمية مع المنظمة. 

 
قويض التعاون القائم مع الجهات التاليـة، تقتـرح واستنادًا إلى االستعراض الذي ُأجري، وحرصًا على عدم ت -١٧

 األمانة النظر في إرجاء اتخاذ القرار بشأنها إلى دورة المجلس الثانية واألربعين بعد المائة.
 
التحــالف الــدولي للنســاء: المســاواة فــي الحقــوق والمســاواة فــي المســؤوليات، واالتحــاد الــدولي لســيدات  -١٨

نظرًا ألهمية التعاون في مجاالت المساواة بين الجنسين واإلنصـاف  بات الدولية.األعمال والمهنيات، ورابطة الطبي
رجــاء اتخــاذ القــرار المتعلــق باســتعراض هــذه إبعمــل المنظمــة، تقتــرح األمانــة النظــر فــي  ةوحقــوق اإلنســان المتعلقــ

برنـــامج المنظمـــة، كـــان  الكيانـــات إلـــى دورة المجلـــس الثانيـــة واألربعـــين بعـــد المائـــة. ونظـــرًا لقلـــة عـــدد المـــوظفين فـــي
 خالل الفترة المشمولة بالتقرير.  اً التواصل بين المنظمة وهذه الكيانات محدود

 
االتحاد الدولي لإلعاقة، والجمعية الدوليـة للحبـل الشـوكي، والمنظمـة الدوليـة إلعـادة التأهيـل، والرابطـة  -١٩

خطــة عمــل المنظمــة بشــأن برنــامج التأهيــل  نظــرًا ألن اإليطاليــة ألصــدقاء راءول فــولرو، واالتحــاد العــالمي للصــم.
ُتعـــاد صـــياغتها حاليـــًا، تقتـــرح األمانـــة النظـــر فـــي إرجـــاء اتخـــاذ القـــرار المتعلـــق باســـتعراض هـــذه الكيانـــات إلـــى دورة 

ش مجــاالت عمــل المنظمــة ذات الصــلة وُيتخــذ قــرار بشــأنها فــي نــاقَ المجلــس الثانيــة واألربعــين بعــد المائــة. وســوف تُ 
الجهـات الفاعلـة غيـر هـذه ما سيساعد على تحديد اإلجـراءات والمنجـزات فـي خطـة التعـاون مـع  ،٢٠١٧بداية عام 

 الدول. 
 
ر اسـمها إلـى "أطبـاء مـن أجـل أوروبـا"، قـدمت هـذه الرابطـة التـي تغّيـ الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسـة. -٢٠

يسة المتعلق بعمل المنظمة، تقتـرح األمانـة تقريرًا عن التعاون السابق. ونظرًا ألهمية التعاون في مجال األدوية الجن
إتاحــة المزيــد مــن الوقــت للســماح بــالنظر فــي وضــع خطــة تعــاون مشــتركة علــى الصــعيد المؤسســي األنســب لعمــل 
المنظمــة، ومــن ثــم تقتــرح إرجــاء اتخــاذ القــرار المتعلــق باســتعراض هــذه الرابطــة إلــى دورة المجلــس الثانيــة واألربعــين 

 المائة. بعد
 
تقتـرح األمانـة إرجـاء اتخـاذ القـرار المتعلـق باسـتعراض التعـاون مـع المؤسسـة  اإلنسولين الدوليـة.مؤسسة  -٢١

إلى دورة المجلس الثانية واألربعين بعـد المائـة، إلتاحـة الوقـت الكـافي للنظـر فـي وضـع خطـة أشـمل للتعـاون معهـا. 
تغييرات على المالك الـوظيفي، إلـى الحـد وقد أدت عملية إعادة الهيكلة داخل برنامج المنظمة، بما في ذلك إدخال 

 من التواصل بين المنظمة والمؤسسة خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
 
تحقيقًا لالستفادة من حصائل المـؤتمر العـالمي التاسـع المعنـي  .االتحاد الدولي لإلرشاد والتثقيف الصحي -٢٢

، تقترح األمانة إرجـاء القـرار ٢٠١٦/ نوفمبر بالنهوض بالصحة الذي انعقد في شانغهاي بالصين في تشرين الثاني
المتعلق باستعراض التعاون مـع االتحـاد الـدولي لإلرشـاد والتثقيـف الصـحي إلـى دورة المجلـس الثانيـة واألربعـين بعـد 

 المائة. وُيقترح التأجيل من أجل تعزيز خطة التعاون واألنشطة المشتركة في مجال تعزيز الصحة. 
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القـرار المتعلـق باالسـتعراض إلـى  ١اإلحاطة علمًا بالتقارير والنظـر فـي إرجـاء اإلجراء المقترح: :جيم
دورة المجلـــس الثانيـــة واألربعـــين بعـــد المائـــة للكيانـــات التاليـــة: الرابطـــة األوروبيـــة لألدويـــة الجنيســـة؛ 

 المســاواة فــي الحقــوق والمســاواة فــي المســؤوليات؛ الــدولي لإلعاقــة؛ التحــالف الــدولي للنســاء: االتحــاد
ــة الدوليــة للحبــل  ــات؛ مؤسســة اإلنســولين الدوليــة؛ الجمعي واالتحــاد الــدولي لســيدات األعمــال والمهني
الشــوكي؛ االتحــاد الــدولي لإلرشــاد والتثقيــف الصــحي؛ الرابطــة اإليطاليــة ألصــدقاء راءول فــولرو؛ رابطــة 

  الطبيبات الدولية؛ المنظمة الدولية إلعادة التأهيل؛ االتحاد العالمي للصم.
 
الرسـمية مـع الجهـات  اتتقترح األمانة استنادًا إلى االستعراض الـذي ُأجـري، النظـر فـي وضـع حـد للعالقـو  -٢٣

 الفاعلة غير الدول التالية.
 
. لم تتمكن األمانـة مـن التواصـل مـع المنظمـة الدوليـة إلدمـاج المعـوقين المنظمة الدولية إلدماج المعوقين -٢٤

بشــأن التعــاون الســابق وال خطــة التعــاون، علــى الــرغم مــن المحــاوالت خــالل العــامين الماضــيين، ولــم تتلــق تقريرهــا 
 المتكررة للتواصل معها.

 
. لم يقدم المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة الوثائق ذات المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة -٢٥

بق وخطـــة التعـــاون، ولـــم يحـــّدث االســـتعراض، بمـــا فـــي ذلـــك التقريـــر بشـــأن التعـــاون الســـا ابهـــذالصـــلة التـــي تتعلـــق 
المعلومــات الخاصــة بــه فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول. وال يــرى هــذا الكيــان أن هنــاك 

 مجاًال للتعاون مع المنظمة بما يتماشى مع برنامج عمله الحالي وأولوياته.
 
الرابطــة و ي صــحة المــرأة والطفــل، لجنــة البلــدان األفريقيــة المعنيــة بالممارســات التقليديــة التــي تــؤثر فــ -٢٦

الوثــائق ذات  تالكيانــا هقــدم هــذت. لــم والرابطــة العالميــة للصــحة الجنســيةالعالميــة للتأهيــل النفســي واالجتمــاعي 
خطة التعـاون، ولـم يحـّدثا / أو االستعراض، بما في ذلك التقرير الخاص بالتعاون السابق و ابهذالصلة التي تتعلق 

فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهـــات الفاعلــة غيــر الــدول. وعلــى الــرغم مــن محـــاوالت  المعلومــات الخاصــة بهمــا
 المنظمة المتكررة، لم يتسن للكيانين تقديم الوثائق الالزمة أو استكمال وضع خطط التعاون الوثيقة.

  
اإلجــراء المقتــرح: المجلــس مــدعو إلــى النظــر فــي وضــع حــد للعالقــات مــع الكيانــات التاليــة:  :دال

لجنة البلدان األفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر فـي و الدولية إلدماج المعوقين؛  المنظمة
الرابطــة العالميــة للتأهيــل النفســي و صــحة المــرأة والطفــل؛ والمركــز الــدولي للتجــارة والتنميــة المســتدامة؛ 

 والرابطة العالمية للصحة الجنسية. ؛واالجتماعي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
الثالثيـــة الســـنوات. وســـوف ُيجـــرى االســـتعراض الثالثـــي فـــي حـــال قبـــول التأجيـــل، فإنـــه ال يـــؤثر علـــى دورة االســـتعراض    ١

  .٢٠١٨للمجلس في كانون الثاني/ يناير  بعد المائة السنوات لهذه الجهات الفاعلة غير الدول في الدورة الثانية واألربعين
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  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 
  

 التالي: المقرر اإلجرائيالمجلس مدعو إلى النظر في مشروع  -٢٧
  

بعــد أن نظــر فــي التقريــر الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ذات العالقــة  المجلــس التنفيــذي،
الرسـمية مـع الرسمية مع المنظمة، بمـا فـي ذلـك اسـتعراض ثلـث الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول ذات العالقـة 

   ١المنظمة،
 

 :ّررــق )١(
 

 الصــحة منظمــة مــع رســمية عالقــات فــي التاليــة الحكوميــة غيــر المنظمــات دخــول قبــول  ) أ(
 الدوليــة؛ اإلنقــاذ ولجنــة بكنـدا؛ الكبــرى التحــديات ومؤسســة غيـتس؛ وميلينــدا بيــل مؤسســة: العالميـة

 ؛هالوز فريد ومؤسسة المعرفة؛ إليكولوجيا الدولية والمؤسسة
  

ـــدان   (ب) وضـــع حـــد للعالقـــات الرســـمية مـــع المنظمـــة الدوليـــة إلدمـــاج المعـــوقين؛ ولجنـــة البل
األفريقيـــة المعنيـــة بالممارســـات التقليديـــة التـــي تـــؤثر فـــي صـــحة المـــرأة والطفـــل؛ والمركـــز الـــدولي 

والرابطـــة العالميـــة  ؛الرابطـــة العالميـــة للتأهيـــل النفســـي واالجتمـــاعيو للتجـــارة والتنميـــة المســـتدامة؛ 
 الجنسية. للصحة

  
جهـــة والـــواردة  ٥٨مـــع التقـــدير بتعـــاون الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول البـــالغ عـــددها  علمـــاً ط احـــأ  )٢(

 وقـّررعلـى اسـتمرار تفانيهـا فـي العمـل مـع المنظمـة،  ىثنـأو  ١٤٠/٤٢للوثيقـة م ت ٢أسماؤها في الملحـق 
 اإلبقاء على عالقاتها الرسمية مع المنظمة؛

  
ربالتقــارير وبــأن خطــط التعــاون لــم ُيتَّفــق عليهــا بعــد،  علمــاً كــذلك ط احــأ  )٣( إرجــاء اســتعراض  وقــرَّ

العالقـــات مـــع الرابطـــة األوروبيـــة لألدويـــة الجنيســـة؛ واالتحـــاد الـــدولي لإلعاقـــة؛ والتحـــالف الـــدولي للنســـاء؛ 
ل واالتحــــاد الــــدولي لســــيدات األعمــــال والمهنيــــات؛ ومؤسســــة اإلنســــولين الدوليــــة؛ والجمعيــــة الدوليــــة للحبــــ

الشــوكي؛ واالتحــاد الــدولي لإلرشــاد والتثقيــف الصــحي؛ والرابطــة اإليطاليــة ألصــدقاء راءول فــولرو؛ ورابطــة 
الطبيبـات الدوليــة؛ والمنظمــة الدوليــة إلعــادة التأهيــل؛ واالتحــاد العــالمي للصــم، إلــى دورة المجلــس التنفيــذي 

ث ينبغـــي حينئـــذ تقـــديم التقـــارير إلـــى ، حيـــ٢٠١٨الثانيـــة واألربعـــين بعـــد المائـــة فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير 
 المجلس بشأن خطط التعاون المتفق عليها وعن وضع العالقات. 

  

                                                           
  .١٤٠/٤٢الوثيقة م ت   ١
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 ١الملحق 
  
  

  الطلبات المقترحة المقدمة من الجهات الفاعلة غير الدول للدخول في عالقات رسمية مع المنظمة
 
، وتتخـذ ٢٠٠٠. مؤسسة بيل وميليندا غيتس مؤسسة خيرية ُأنشـأت فـي عـام مؤسسة بيل وميليندا غيتس -١

مقرها في سياتل بواشطن، فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة. وتعمـل المؤسسـة محليـًا فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة 
ات االبتكارية في سبيل تحقيق عالم يتاح فيه وفي شتى أنحاء العالم، وتتولى تمويل األفكار الجديدة وتشجيع الشراك

أن يعيشــوا حيــاتهم أصــحاء ومنتجــين. وتتمثــل أهــداف هــذه المؤسســة فيمــا يلــي: ضــمان بقــاء عــدد أكبــر مــن  للجميــع
األطفــال والشــباب علــى قيــد الحيــاة وترعــرعهم؛ وتمكــين األشــخاص األشــد فقــرًا، والســيما النســاء والفتيــات؛ ومحاربــة 

 التي تؤثر بصفة خاصة على األشخاص األشد فقرًا؛ وحث الناس على العمل على تغيير العالم.األمراض المعدية 
  

ويدير المؤسسة فريق القيادة التنفيذية الذي يتولى اإلشراف علـى جهـود المؤسسـة. ويتـألف هـذا الفريـق مـن 
وميلينـدا غيـتس، الـذي ُأنشـئ أمناء المؤسسة والفريـق التنفيـذي. وتتلقـى المؤسسـة التمويـل مـن صـندوق مؤسسـة بيـل 

 ، ويتولى اإلشراف على أصول المؤسسة.٢٠٠٦ككيان مستقل عن المؤسسة في تشرين األول/ أكتوبر 
  

  ٢٠١٦-٢٠١٤مع المنظمة في الفترة  المضطلع بهااألنشطة 
 

أسفرت مشاركة المؤسسة مع المنظمة عن العديد من أوجه التعاون علـى مـدى عـدة سـنوات، بمـا فـي ذلـك 
طابع تمـويلي، وتضـمنت أيضـًا تـوفير الـدعم المتعلـق بالـدعوة بالمشاركة  اتسمت هذهرة الخاضعة لالستعراض. و الفت

والتواصل والمساعدة التقنية والخبرات وغيرها، في جميع مجـاالت عمـل المنظمـة السـتة، مـع التركيـز بصـفة خاصـة 
والتغذيــة؛ ومكافحــة التبــغ؛ وصــحة األم والوليــد علــى مــا يلــي: الســل والمالريــا وأمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة؛ 

والطفــل؛ وخــدمات الميــاه واإلصــحاح والنظافــة؛ وااللتهــاب الرئــوي؛ وتنظــيم التكنولوجيــات الصــحية؛ واستئصــال شــلل 
األطفال؛ والتصدي للفاشيات واألزمات؛ واإلصالح التنظيمي للمنظمـة. وفضـًال عـن ذلـك، فقـد كانـت المؤسسـة مـن 

 . ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٣ األعوامطين في الحوار الخاص بالتمويل في يالمشاركين النش
  

   ٢٠١٩-٢٠١٧األنشطة المقررة للتعاون مع المنظمة في الفترة 
 

خالل السنوات الثالث القادمة، سيجري تعميق التعاون وتعزيزه والتوسع في نطاقه. وفيما يتعلق باألمراض 
أنشطة المنظمة القائمة مـن قبيـل المشـروع الخـاص الموسـع للـتخلص السارية، سوف يستمر التعاون في سبيل دعم 

من أمراض المناطق المداريـة المهملـة فـي أفريقيـا، وتعزيـز المزيـد مـن الشـفافية فـي خصـائص المنتجـات المسـتهدفة 
لمكافحـــة األمـــراض المداريـــة. وفيمـــا يتعلـــق بالتغذيـــة، سيســـتهدف التعـــاون أيضـــًا دعـــم عمـــل المنظمـــة بشـــأن تغذيـــة 

ألمهــــات، والرضــــاعة الطبيعيــــة، والتغذيــــة التكميليــــة، والمغــــذيات الدقيقــــة، والوقايــــة مــــن الهــــزال وتــــدبيره العالجــــي. ا
يتعلــق بمكافحــة التبــغ، ستواصــل المؤسســة دعــم المنظمــة فــي جهودهــا الراميــة إلــى النهــوض بالسياســات التــي  وفيمــا

بـغ. كمـا ستسـتمر المؤسسـة فـي دعـم هـدف المنظمـة تتماشى مع االتفاقية اإلطارية التـي وضـعتها بشـأن مكافحـة الت
  في الحد من وفيات األمومة واألطفال والمواليد.  الذي يتمثل العام

 
استئصــال شــلل الخــاص ب، سيســتمر تلقــي عمــل المنظمــة ٢٠١٩و ٢٠١٧وفــي الفتــرة الواقعــة بــين عــامي 

يــروس شــلل األطفــال. وســوف تحتــاج األطفــال لــدعم المؤسســة، وســيولى المزيــد مــن العنايــة والــدعم لوقــف انتقــال ف
المنظمـة أيضــًا إلـى زيــادة الـدعم الموجــه إلــى التمنيـع الروتينــي لتعزيـز المناعــة فــي سـبيل الحــد مـن احتمــاالت عــودة 

الحساسـية  بمزيد مـنالفيروس إلى الظهور في المناطق حيث توقف انتقاله. وفضًال عن ذلك، سيلزم إجراء الترصد 
  لل األطفال بسرعة إذا عاد إلى الظهور. في سبيل الكشف عن فيروس ش
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وسوف يستمر التعاون أيضًا في سبيل دعم المنظمة في مجال التكنولوجيات الصحية، عن طريق التوسع 
في نطاقه ليشمل أقاليم (اإلقليم األفريقي وٕاقليم األمريكتين) ومجاالت أخرى مثل اإلشـراف علـى التجـارب السـريرية. 

للفاشـــيات واألزمـــات، ســـتدعم المؤسســـة أيضـــًا جهـــود المنظمـــة بتـــوفير المســـاهمات التقنيـــة وفيمـــا يتعلـــق بالتصـــدي 
ــــي مجــــال الكشــــف عــــن الطــــوارئ الصــــحية  ــــى الصــــمود ف ــــدان عل ــــدرة البل ــــدعوة، مــــن أجــــل تحســــين ق ــــل وال والتموي

  لها. واالستجابة
 

الشــفافية كمــا ســتدعم المؤسســة جهــود المنظمــة فــي مجــال إصــالح تصــريف الشــؤون، عــن طريــق تعزيــز 
(بــدعم البوابــة اإللكترونيــة الخاصــة بالميزانيــة البرمجيــة مــثًال)، ودمــج المــنح (إدراج المــنح فــي فئــة وحيــدة للحــد مــن 

 الجهود اإلدارية)، والدعوة، والموارد المالية (مثل المشاركة في الحوار الخاص بالتمويل والمواءمة مع مبادئه).
  

  خرى ذات صلةاألمعلومات ال
 

تطلبات التي يـنص عليهـا إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، تتـاح معلومـات أخـرى وفقًا للم
 ١ذات صلة عن مؤسسة بيل وميليندا غيتس في سجل المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول.

 
وهــي منظمــة  ٢٠٠٨ُســجلت مؤسســة التحــديات الكبــرى بكنــدا فــي عــام مؤسســة التحــديات الكبــرى بكنــدا.  -٢

فـي الصـحة العالميـة،  )Bold Ideas with Big Impact®(حكوميـة تـدعم "األفكـار الجريئـة العظيمـة األثـر"  غيـر
وتركز على إنقاذ حياة المواليد، وٕانقاذ العقول، والصحة النفسية العالمية، وفرط ضغط الدم، ووسائل التشخيص فـي 

 مراكز الرعاية، عن طريق تمويل المبتكرين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
 

 ٥٠ا، وتـدعم حاليـًا األنشـطة فـي أكثـر مـن وتتخذ مؤسسة التحـديات الكبـرى بكنـدا مقرهـا فـي تورونتـو بكنـد
بلــدًا. ويـــدير المؤسســة مجلـــس إدارة مســـؤول عــن اإلشـــراف علـــى جميــع عمليـــات مؤسســـة التحــديات الكبـــرى بكنـــدا، 

ل المؤسســة فــي المقــام األول مــن ِقبــل حكومــة كنــدا، وتتلقــى التمويــل أيضــًا مــن الهيئــات الحكوميــة وتوجيههــا. وتمــوَّ 
  رية.األخرى والمؤسسات الخي

  
  ٢٠١٦-٢٠١٤الفترة  فياألنشطة المضطلع بها مع المنظمة   

 
تعاونـــت المنظمـــة ومؤسســـة التحـــديات الكبـــرى بكنـــدا تعاونـــًا وثيقـــًا بخصـــوص مجـــالي عمـــل محـــددين همـــا 
الصحة النفسـية العالميـة والنمـو فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة. وفـي إطـار تنفيـذ أنشـطة هـذين البرنـامجين، اضـطلعت 

بــدور القيــادة وأتاحــت هــيكًال لــإلدارة وتجميعــًا للمعــارف واســتراتيجية للتقيــيم وفرصــًا لتنفيــذ األهــداف وأطــرًا المنظمــة 
  للتوسع وتحليًال للحوافظ واستثمارات مستهدفة ومشورة استراتيجية.

  
  ٢٠١٩-٢٠١٧األنشطة المقررة للتعاون مع المنظمة في الفترة   

  
خطــة ن كثــب مــع المنظمــة إلحــراز التقــدم فــي تحقيــق أهــداف ســتعمل مؤسســة التحــديات الكبــرى بكنــدا عــ

التـــي وضـــعتها المنظمـــة. وفـــي هـــذا الســـياق،  ٢٠٢٠-٢٠١٣العمـــل الشـــاملة الخاصـــة بالصـــحة النفســـية فـــي الفتـــرة 
يســتهدف التعــاون تســريع وتيــرة تــأثير الملــف العــالمي المتصــل بالصــحة النفســية مــن خــالل التحليــل والمشــاركة فــي 

المعلومــات االســتراتيجية وٕاعــداد ملخصــات السياســات الشــاملة وتيســير عالقــات التبــادل والتعــاون  السياســات وتبــادل
  مع المنظمات الرئيسية.

                                                           
(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=328انظـــــــر الـــــــرابط التـــــــالي:    ١
 .)٢٠١٧/ يناير لثانياكانون   ١٠
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وستواصل المنظمـة ومؤسسـة التحـديات الكبـرى بكنـدا العمـل معـًا مـن أجـل المسـاعدة علـى تعزيـز االبتكـار 
هج جديـدة وأكثـر فعاليـة لمواجهـة نُ ق لضمان وضع في مجالي الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل والمراه

  هذه التحديات المتعلقة بالرعاية الصحية تهدف أيضًا إلى الوصول إلى سكان العالم األكثر تهميشًا.
  

ســــتتعاون المنظمــــة  ٢٠٣٠،١وفــــي إطــــار المســــاهمة فــــي تحقيــــق أهــــداف خطــــة التنميــــة المســــتدامة لعــــام 
ومؤسسة التحديات الكبرى بكندا لتعزيز تحالف "سوق االبتكار من أجل كل امرأة كل طفل" وهو تحالف استراتيجي 
لمنظمــات معنيــة باالبتكــار ألغــراض التنميــة يهــدف إلــى ضــمان إمكانيــة توســيع نطــاق الــنهج االبتكاريــة المتبعــة فــي 

والطفـل والمراهـق. وسيسـمح هـذا التعـاون بينهمـا بتبـادل الخبـرة التقينـة  مجالي الصحة اإلنجابية وصـحة األم والوليـد
للتمكـــين مـــن إجـــراء تحليـــل صـــارم لطاقـــات ابتكـــارات داعيـــة إلـــى التفـــاؤل فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية تـــتالءم مـــع 

نتقــال إلــى مســتواهما اإلنمــائي ويســاعد أيضــًا علــى إزالــة عقبــات التمويــل الراهنــة بــين المرحلــة التجريبيــة ومرحلــة اال
  توسيع نطاق هذه االبتكارات.

  
  المعلومات األخرى ذات الصلة  

  
تتــاح معلومــات أخــرى ذات صــلة بمؤسســة التحــديات الكبــرى بكنــدا فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات 

  ٢الفاعلة غير الدول تمشيًا مع المتطلبات المشار إليها في إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.
  
مـن خــالل ضـم منظمتـين همــا  ١٩٤٢ُسـجلت لجنــة اإلنقـاذ الدوليـة رسـميًا فــي عـام  ة اإلنقـاذ الدوليــة:لجنـ  -٣

الرابطــة الدوليــة لإلغاثــة ولجنــة اإلنقــاذ فــي حــاالت الطــوارئ. واخُتصــر اســم المنظمــة فــي وقــت الحــق ليصــبح لجنــة 
  اإلنقاذ الدولية.

  
ساعدة ضـحايا الظلـم واالضـطهاد وٕاعـادة تـأهيلهم ولجنة اإلنقاذ الدولية هي منظمة غير حكومية ُأنشئت لم

وحمايتهم وتنفيذ برنامج للمساعدة اإلنسانية في مناطق تحتاج إليها في العـالم وتقـديم هـذه المسـاعدة بصـرف النظـر 
بلــدًا  ٣٠عــن عــرق المســتفيدين منهــا أو جنســيتهم أو ديــنهم. وتعمــل هــذه المنظمــة فــي الوقــت الحــالي فــي أكثــر مــن 

  اء بمهمتها.بهدف االرتق
  

ويقــع المقــر الرئيســي للجنــة اإلنقــاذ الدوليــة فــي نيويــورك بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ويــدير اللجنــة مجلــس 
إدارة ينتمــي أعضــاؤه إلــى قطاعــات مختلفــة إذ يــأتي بعضــهم مــن مؤسســات أكاديميــة ومنظمــات غيــر حكوميــة بينمــا 

  ع التمويل.ينتسب بعضهم اآلخر إلى قطاع الخدمات المصرفية أو قطا
  

وتتــأتى أغلبيــة مــوارد تمويــل لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة مــن المــنح والعقــود وُيســتمد ثلثهــا مــن الوكــاالت الحكوميــة 
االتحادية والمحلية في الواليـات المتحـدة األمريكيـة ومـا تبقـى منهـا مـن منظمـات أوروبيـة ومنظمـات تابعـة لمنظومـة 

  األمم المتحدة.
  
  
  
  

                                                           
  ) الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة.٢٠١٥( ٧٠/١انظر القرار    ١
ــــــــــالي:    ٢ ــــــــــرابط الت ــــــــــم االطــــــــــالع http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=319انظــــــــــر ال ، (ت
 ).٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ١٠ في
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  ٢٠١٦-٢٠١٤الفترة  فياألنشطة المضطلع بها مع المنظمة   
 

دعــــم التعــــاون الرئيســــي بــــين المنظمــــة ولجنــــة اإلنقــــاذ الدوليــــة خــــالل هــــذه الفتــــرة عمــــل المنظمــــة المتعلــــق 
باألمراض السارية وأنشطة التأهـب والترصـد واالسـتجابة، بمـا فـي ذلـك برنـامج المنظمـة الخـاص بـالطوارئ الصـحية 

  لعالمية التي تقودها المنظمة والشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لمقتضياتها.ومجموعة الصحة ا
  

وتعاونـت المنظمـة أيضـًا مــع لجنـة اإلنقـاذ الدوليــة علـى المسـتويين القطـري واإلقليمــي بشـأن أنشـطة تتصــل 
اإليبــوال. وجــرى التعــاون أيضــًا  ســيما فــي البلــدان المتضــررة مــن مــرض فيــروستأهــب للطــوارئ واالســتجابة لهــا والبال

بخصوص تدريب موظفين معنيين بالخدمات السريرية وغير السريرية فيما يتعلق بدليل التدخالت اإلنسانية لبرنامج 
العمل الخـاص بسـد الفجـوات فـي مجـال الصـحة النفسـية: التـدبير العالجـي السـريري لالعـتالالت النفسـية والعصـبية 

  دمان في الطوارئ اإلنسانية.والناجمة عن تعاطي مواد اإل
  

ودعمــــــــت لجنــــــــة اإلنقــــــــاذ الدوليــــــــة المنظمــــــــة فــــــــي إعــــــــداد إرشــــــــادات وأدوات تقنيــــــــة وتشــــــــغيلية مختلفــــــــة 
  الميداني. واختبارها

  
  ٢٠١٩-٢٠١٧األنشطة المقررة للتعاون مع المنظمة في الفترة 

  
ل األمـراض السـارية وأنشـطة ستواصل المنظمة ولجنة اإلنقاذ الدولية التعاون بينهما في عدة مجـاالت تشـم

التأهب والترصد واالستجابة. وسيوطَّد هذا التعاون لدعم برنامج المنظمة الخاص بالطوارئ الصـحية ويشـمل العمـل 
عــن كثــب مــع مكاتــب المنظمــة اإلقليميــة والقطريــة علــى التأهــب للطــوارئ المتعلقــة بجميــع األخطــار والتصــدي لهــذه 

. ٢٠٣٠-٢٠١٥ســينداي للحــد مــن مخــاطر الكــوارث ) وٕاطــار ٢٠٠٥الدوليــة (األخطــار فــي إطــار اللــوائح الصــحية 
مجموعــة الصــحة العالميــة التــي تقودهــا المنظمــة وســيدعم هــذا التعــاون المشــترك الجهــود الراهنــة المبذولــة فــي ســياق 
  والشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لمقتضياتها.

  
مرار تنفيــذ المشــاريع علــى الصــعيد الــوطني للحــد مــن وفيــات األطفــال وتشــمل مجــاالت محــددة للتعــاون اســت

دون سن الخامسة بتعزيز التـدبير العالجـي المجتمعـي المتكامـل للحـاالت وتوسـيع نطاقـه عبـر إنشـاء مواقـع صـحية 
شـغيلية مجتمعية. ويشمل التعاون أيضًا مساهمات لجنة اإلنقـاذ الدوليـة فـي دعـم إعـداد مـواد المنظمـة اإلرشـادية والت

المعنيــة مثــل إطــار المنظمــة لصــنع القــرارات بشــأن التطعــيم فــي حــاالت الطــوارئ اإلنســانية الحــادة والتنقــيح المقبــل 
  المواد الصحية المشتركة بين الوكاالت لحاالت الطوارئ بقيادة المنظمة.لمجموعة 

  
  المعلومات األخرى ذات الصلة  

  
الدوليــة فـي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر تتـاح معلومــات أخــرى ذات صــلة بلجنــة اإلنقــاذ 

  تمشيًا مع المتطلبات المشار إليها في إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. ١الدول
  
وُكلفــت  ٢٠٠٦ُأسســت المؤسســة الدوليــة إليكولوجيــا المعرفــة عــام  المؤسســة الدوليــة إليكولوجيــا المعرفــة:  -٤

والمؤسســـة الدوليـــة إليكولوجيـــا ضـــل تشـــمل حلـــوًال جديـــدة إلدارة المـــوارد المعرفيـــة". "البحـــث عـــن حصـــائل أفبمهمـــة 
وتشــارك فــي جملــة أمــور مــن بينهــا الــدعوة علــى فــي واشــنطن العاصــمة يوجــد مقرهــا المعرفــة منظمــة غيــر حكوميــة 

                                                           
، (تــــــم االطــــــالع فــــــي http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=311انظــــــر الــــــرابط التــــــالي:    ١
 ).٢٠١٧كانون الثاني/ يناير   ١٠
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فـي أنشـطة الـدعوة  الصعيد العالمي وٕاجراء البحوث واختبار األفكار الجديدة ونشر هذه البحوث واألفكار والمشـاركة
العالميــة مــن أجــل الصــالح العــام وٕاســداء المشــورة التقنيــة إلــى الحكومــات ومنظمــات غيــر حكوميــة أخــرى وكيانــات 
القطــاع الخــاص والعمــل مــن أجــل تعزيــز شــفافية رســم السياســات ورصــد أعمــال الجهــات الفاعلــة الرئيســية وٕاتاحــة 

معرفة ومناقشتها. وقد ُقسـم معظـم أنشـطة المؤسسـة الدوليـة محافل لألشخاص المهتمين لبحث مواضيع إيكولوجيا ال
إلــى مجــالين عــامين همــا المواضــيع المتعلقــة باالبتكــار وٕاتاحــة التكنولوجيــات الطبيــة والمواضــيع المتصــلة بمجــاالت 

  إتاحة المعارف ذات الطابع األعم.
  

ـــــــًا أعضـــــــاءويـــــــدير  ـــــــس إدارة يضـــــــم حالي ـــــــا المعرفـــــــة مجل مـــــــن مؤسســـــــات  المؤسســـــــة الدوليـــــــة إليكولوجي
ومنظمات غير حكومية. وتتلقى المؤسسة الدولية معظم تمويلها من مؤسسات خيرية وعـن طريـق عقودهـا  أكاديمية

  الخاصة بالخدمات.
  

  ٢٠١٦-٢٠١٤الفترة  فياألنشطة المضطلع بها مع المنظمة   
  

تعاونت المؤسسة الدولية إليكولوجيا المعرفة مع المنظمة من خالل تقييم آثـار السياسـات المتعلقـة بتوسـيع 
إعـادة تحديـد قوائم المنظمـة النموذجيـة لألدويـة األساسـية ممـا انطـوى علـى إجـراء مناقشـات اسـتراتيجية بشـأن نطاق 
امج العمــل الخــاص بإتاحــة األدويــة األساســية برنــقــوائم المنظمــة النموذجيــة لألدويــة األساســية ضــمن مجــال وضــع 

وبشـــأن اإلجـــراءات المهمـــة لتقـــديم االقتراحـــات الخاصـــة بالقائمـــة النموذجيـــة واســـتعراض هـــذه القائمـــة وبشـــأن تحديـــد 
  أولويات الصحة العمومية من أجل القائمة النموذجية.

  
ى المنظمة لتناول طرائق التقييم المؤسسة الدولية إليكولوجيا المعرفة إسهاماتها إل، قدمت ٢٠١٤وفي عام 
قـــوائم المنظمـــة النموذجيـــة لألدويـــة عـــالج األورام التـــي ينبغـــي أخـــذها فـــي االعتبـــار إلدراجهـــا فـــي واالختيـــار ألدويـــة 

والمساعدة). وسـاهم هـذا التعـاون فـي جهـود المنظمـة عن األدوية السامة للخاليا  ٢-٨(الستعراض الفرع  األساسية
  ترح الستعراض لجنة الخبراء لبروتوكوالت عالج األورام وأمراض الدم.المبذولة لوضع إطار مق

  
المؤسسة الدولية إليكولوجيا المعرفة مساهمة تقنية فـي مشـاورة المنظمـة التقنيـة ، ساهمت ٢٠١٥وفي عام 

التشـغيل بشأن النماذج االبتكارية لتطوير مضادات حيوية جديـدة وحفظهـا ومشـاورة المنظمـة العالميـة بشـأن معـايير 
  البيني لوسائل التشخيص.

  
المؤسســة الدوليــة إليكولوجيــا المعرفــة وســعيًا إلــى دعــم عمــل المنظمــة المــرتبط باألدويــة األساســية، أذكــت 

الــوعي بمجــال العمــل هــذا وشــجعت عــدة منظمــات غيــر حكوميــة خــالل عــدة اجتماعــات علــى تبــادل اآلراء بشــأن 
النموذجية لألدويـة األساسـية بمـا فيهـا األدويـة لعـالج السـرطان والتهـاب األولويات المتصلة بمراجعة قائمة المنظمة 

  العوز المناعي البشري.وفيروس  Cالكبد 
  

  ٢٠١٩-٢٠١٧األنشطة المقررة للتعاون مع المنظمة في الفترة 
  

المؤسســة الدوليــة إليكولوجيــا المعرفــة إلــى دعــم إعــداد قاعــدة متينــة يهــدف التعــاون المقتــرح بــين المنظمــة و 
لبينـــات للمســـاعدة علـــى تحســـين تكـــافؤ الفـــرص فـــي إتاحـــة أدوات التشـــخيص واألدويـــة واللقاحـــات المتصـــلة بعـــالج ل

واألمراض المعدية األخرى. وسيساهم هذا التعاون في تنفيذ ما يلي: االستراتيجية وخطـة  Cالسرطان والتهاب الكبد 
))؛ وٕاتاحــة ٢٠٠٨( ٢١–٦١ع ص ج القــرار( الفكريــةبشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة العمــل العالميتــان 

العالميــة للمنظمــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض ))؛ وخطــة العمــل ٢٠١٤( ٢٢–٦٧ع ص ج القــراراألدويــة األساســية (
  )).٢٠١٣( ١٠–٦٦ع ص ج القرار( ٢٠٢٠-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 
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المؤسســـة الدوليـــة إليكولوجيـــا المعرفـــة ضـــمان شـــفافية تكـــاليف تطـــوير األدويـــة وٕاضـــافة إلـــى ذلـــك، تـــدعم 
لمكافحة السرطان وستتعاون مع المنظمة من أجل نشر اإلحصاءات بشأن أسعار األدوية لعالج السرطان والتهاب 

ا وتوزيعهـا واألمراض المعدية األخرى والتكنولوجيات الصحية األخرى الباهظة الثمن ويسـر الحصـول عليهـ Cالكبد 
تكــاليف أنشــطة البحــث والتطــوير المتعلقــة بكيانــات جزيئيــة جديــدة (األدويــة واللقاحــات) لعــالج بشــأن واســتخدامها؛ و 

العالقة بين تمويل أنشطة البحـث والتطـوير المتعلقـة باألدويـة بشأن ؛ و ٢٠٠٠السرطان ُأدرجت في السوق منذ عام 
  ات المحّصلة من بيعها.واللقاحات الجديدة لمكافحة السرطان واإليراد

  
ويشــــمل التعــــاون دعــــم المنظمــــة فــــي تحديــــد مجموعــــة مــــن األدويــــة لعــــالج الســــرطان واألدويــــة المضــــادة 

التـــي تكـــون أساســـية فـــي حـــال توافرهـــا بأســـعار معقولـــة، بـــاالعتراف  Cللميكروبـــات واألدويـــة لعـــالج التهـــاب الكبـــد 
دويـة الجنيســة الميســورة الكلفــة و/ أو تعزيــز توافرهــا. وســتعمل بإمكانيـة تحديــد الخيــارات الراميــة إلــى تيســير تــوافر األ

المنظمــة والمؤسســة الدوليــة إليكولوجيــا المعرفــة معــًا مــن أجــل تــوفير البينــات علــى العقبــات التــي قــد تقــّوض منافســة 
األدويـــة الجنيســـة التـــي يحتمـــل أن تســـمح بتخفـــيض أســـعار األدويـــة واللقاحـــات وأجهـــزة التشـــخيص لعـــالج الســـرطان 

  تقديم االقتراحات للتغلب على هذه العقبات.و 
  

  المعلومات األخرى ذات الصلة  
  

في سجل المنظمة الخاص بالجهات المؤسسة الدولية إليكولوجيا المعرفة تتاح معلومات أخرى ذات صلة ب
  ١الدول.الفاعلة غير الدول تمشيًا مع المتطلبات المشار إليها في إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير 

  
وهـي منظمـة غيـر حكوميـة يتمثـل غرضـها  ١٩٩٢مؤسسـة فريـد هـالوز عـام ُأسست  :مؤسسة فريد هالوز  -٥

صـحة العـين الرئيسي المنشود بموجب دستورها في تطوير خدمات مالئمة وسهلة المنال وميسورة الكلفة فـي مجـال 
لدان النامية مـن أجـل تحسـين المزيـد مـن الحصـائل وتيسيرها وٕاتاحتها وتمويلها والدعوة المتصلة بها في أستراليا والب

الصحية الخاصة بمجتمعات السـكان األصـليين فـي أسـتراليا. ويوجـد المقـر الرئيسـي للمؤسسـة فـي روزبـري بأسـتراليا 
بلــدًا فــي أفريقيــا وجنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا والشــرق األوســط ومــع مجتمعــات  ٢٥وتــنظم المؤسســة بــرامج فــي 

ــا ي أســتراليا. وللمؤسســة فــروع فــي الســكان األصــليين فــ ــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية وكيني المملكــة المتحــدة لبريطاني
  (الصين).ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة 

  
يضم أعضاؤها أفرادًا يؤيدون قيم المؤسسة ويساعدون على ضـمان حسـن  والمؤسسة منظمة ذات عضوية

لتصـــبح وســـيطة فعالـــة للتغييـــر. وتشـــمل أنشـــطة تصـــريف شـــؤون  تصـــريف شـــؤونها واإلقـــرار بهـــا ويـــدعمون تطورهـــا
خاللـه مجلـس إدارة المؤسسـة. ومجلـس إدارة المؤسسـة مسـؤول عـن تقـديم التوجيـه  ُيسـألالمؤسسة عقد اجتماع عـام 

االستراتيجي وضمان حسن تصريف شؤون المؤسسة. وتحصل المؤسسـة علـى تمويلهـا عبـر حمـالت جمـع األمـوال 
  والتبرعات التي يقدَّم بعضها من كيانات حكومية. والتركات والوصايا

  
  ٢٠١٦-٢٠١٤الفترة  فياألنشطة المضطلع بها مع المنظمة   

  
) الصادر عن جمعية الصحة والمتعلق بالعمل على توفير صحة ٢٠١٣( ٤–٦٦ع ص ج القراراتساقًا مع 

، تعاونــت المنظمـة مــع المؤسســة لتوليـد بينــات علــى حجــم ٢٠١٩-٢٠١٤العـين للجميــع: خطــة عمـل عالميــة للفتــرة 
مشكلة ضعف البصر وأسبابها وخدمات رعاية العين من خالل دعم تنفيذ أداة المنظمة لتقييم خـدمات رعايـة العـين 

                                                           
، (تــــــم االطــــــالع فــــــي http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=323انظــــــر الــــــرابط التــــــالي:    ١
 ).٢٠١٧كانون الثاني/ يناير   ١٠
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يمكــن  وأداة المنظمــة لتقيــيم نظــم التــدبير العالجــي العــتالل الشــبكية الســكري والســكري والتقيــيم الســريع للعمــى الــذي
ـــة  ـــة المتكامل ـــرامج الوطني ـــذ السياســـات والخطـــط والب ـــة. ودعمـــت المؤسســـة أيضـــًا تنفي ـــه وخطـــط العمـــل اإلقليمي تجنب
الخاصة بصحة العين والمشاركة المتعددة القطاعات والتعـاون الفعـال بهـدف تـدعيم بـرامج صـحة العـين عـن طريـق 

) إلقليم ٢٠١٩-٢٠١٤وخطة العمل اإلقليمية ( ٤–٦٦ع ص ج القراراإلسهام التقني في اجتماع إقليمي بشأن تنفيذ 
غرب المحيط الهادئ. وقدمت المؤسسة أيضًا إسهاماتها خالل مشاورات المنظمة التقنيـة بشـأن الوقايـة مـن ضـعف 

أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢٣إلـــى  ٢١البصـــر النـــاجم عـــن اعـــتالل الشـــبكية الســـكري التـــي ُعقـــدت فـــي جنيـــف بسويســـرا مـــن 
٢٠١٦.  

  
  ٢٠١٩-٢٠١٧للتعاون مع المنظمة في الفترة  األنشطة المقررة

  
ستواصل المنظمة والمؤسسة عالقات المشاركة بينهما استنادًا إلى البرنـامج الـراهن وتعزيـزًا للتعـاون بينهمـا 
مــن أجــل توليــد البينــات علــى حجــم مشــكلة ضــعف البصــر وأســبابها وخــدمات رعايــة العــين ودعــم تنفيــذ السياســات 

لمتعـددة القطاعـات والشـراكات الفعالـة بهـدف والخطط والبرامج الوطنية المتكاملة الخاصة بصحة العين والمشـاركة ا
، ســــينطوي هــــذا التعــــاون المقــــرر علــــى إعــــداد األدوات ٤–٦٦ع ص ج القــــرارتعزيــــز صــــحة العــــين. وتمشــــيًا مــــع 

والملخصــــات التقنيــــة وتنفيــــذها فيمــــا يتعلــــق بســــالمة المرضــــى وجــــودة حصــــائل رعايــــة العــــين التــــي تشــــمل جراحــــة 
ألعضاء الرامية إلى تعزيز إتاحة رعاية العين العالية الجـودة بمـا فيهـا جراحـة سيدعم جهود الدول ا الكاتاراكت، مما

الكاتاراكت في إطار عملها من أجل توفير التغطيـة الصـحية الشـاملة. وسـتتعاون المؤسسـة مـع المنظمـة فـي مجـال 
وارد البشرية المعنية؛ تطوير أنشطة متصلة بالموارد البشرية لرعاية العين بهدف اقتراح أفضل الممارسات لتنمية الم

واســتعراض متطلبــات الكــوادر المهنيــين العــاملين ضــمن األفرقــة المعنيــة بصــحة العــين ورعايــة العــين؛ واســتعراض 
  التجارب في ميدان استبقاء الموظفين؛ وحفز القوى العاملة المعنية برعاية العين.

  
ورة المنظمـة التقنيـة والمتعلقـة بالحـد وستدعم المؤسسة أيضًا متابعـة حلقـات العمـل المعقـودة فـي إطـار مشـا

من ضعف البصر الناجم عن اعتالل الشبكية السكري والوقاية منه. وفضًال عـن ذلـك، ستواصـل المؤسسـة تعاونهـا 
خطــة مــع المنظمــة بشــأن تحديــد األولويــات المســتجدة فــي التمويــل الصــحي المســتدام والفعــال لــدعم اســتمرار تنفيــذ 

  .٢٠١٩-٢٠١٤أن توفير صحة العين للجميع للفترة العمل العالمية للمنظمة بش
  

  المعلومات األخرى ذات الصلة  
  

في سجل المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول تمشيًا  مؤسسة فريد هالوزتتاح معلومات أخرى ذات صلة ب
  ١مع المتطلبات المشار إليها في إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.

  

                                                           
، تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي http://apps.who.int/register-nonstate-actors/nsa.aspx?id=325انظـــــــر الـــــــرابط التـــــــالي:    ١
 ).٢٠١٧كانون الثاني/ يناير   ١٠
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  ٢الملحق 
  

  االستعراض الذي يجرى كل ثالث سنوات للتعاون مع الجهات الفاعلة غير الدول 
  ١ذات العالقات الرسمية مع المنظمة

  
  
سـيما الخـرف مـن فـي ميـدان االضـطرابات العصـبية والتـدعم المنظمـة  .العالمية لمرض ألزهايمرالمنظمة  -١

خالل ما يلي: توفير المساعدة لمقدمي الرعاية غير الرسميين/ المنتمين إلـى األسـرة المعنيـين باألشـخاص المعـانين 
لرصــد المبــادرات المحليــة التــي مــن الخــرف؛ وتعزيــز مشــاريع المجتمعــات المحليــة المراعيــة للخــرف وٕاعــداد أدوات 

لمـــرض تنظمهـــا الحكومـــات ورابطـــات مـــرض ألزهـــايمر وتوجيههـــا؛ وٕاذكـــاء الـــوعي بـــالخرف عبـــر الشـــهر العـــالمي 
 المرصد العالمي للخرف.؛ ودعم عمل ألزهايمر

 
التعــاون بشــأن الرعايــة اإلنجابيــة وفــي مجــال التصــدي للعقــم كمســألة  .الجمعيــة األمريكيــة للطــب اإلنجــابي -٢

ـــة  ـــة فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة مـــن خـــالل نشـــر إرشـــادات المنظمـــة وموادهـــا التثقيفي عالميـــة مـــن مســـائل الرعاي
 ومساردها المعنية وٕانشاء منصة للمناقشة والحوار تحشد مجموعة افتراضية من الكيانات التي لها صلة بالعقم.

  
ـــة لمســـاءلة الشـــركاتلمنظمـــة ا -٣ تـــدعم المنظمـــة فـــي عملهـــا المتعلـــق بمكافحـــة التبـــغ وفـــي ســـياق  .الدولي

اتفاقيـة منظمـة مـن خـالل مـا يلـي: رصـد تنفيـذ  االستراتيجية العالمية بشأن النظـام الغـذائي والنشـاط البـدني والصـحة
ل مكافحـــة التبـــغ والتغذيـــة والـــدعوة الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ ودعمـــه؛ وتعزيـــز الـــوعي بمســـائ

 المتصلة بها؛ ومتابعة الممارسات والتطورات الصناعية في هذه الميادين.
  
يهدف التعاون بشأن األمـراض السـارية إلـى المسـاهمة فـي خارطـة طريـق  .مبادرة أدوية األمراض المهملة -٤

ملــة مثــل داء المثقبيــات األفريقــي علــى بعــض أمــراض المنــاطق المداريــة المه ٢٠٢٠المنظمــة للقضــاء بحلــول عــام 
وداء شاغاس من خالل مواصلة دعم تطوير األدوية لعالج هذه األمراض المهملة حيثمـا البشري وداء الليشمانيات 

ألنشــطة البحــث والتطــوير االبتكاريــة فــي تــوفير تكنولوجيــات صــحية مكيفــة وناجعــة وميســورة فشــل النظــام الحــالي 
 الكلفة.

  
تـدعم مجـالين مـن مجـاالت بـرامج المنظمـة (األمـراض السـارية والصـحة  .ة األسـرةالمنظمة الدوليـة لصـح -٥

وصــحة األم العــوز المنــاعي البشــري، بمــا فــي ذلــك الصــحة اإلنجابيــة فيــروس طيلــة العمــر) بــالتركيز الخــاص علــى 
العـوز المنـاعي فيـروس والوليد والطفل والمراهق. ويهدف التعاون إلى ما يلي: تعزيز تنفيذ إرشادات المنظمة بشـأن 

العـــوز المنـــاعي البشـــري؛ واســـتكمال نتـــائج فيـــروس البشـــري؛ وتحســـين إدارة األدوات المعنيـــة للوقايـــة مـــن العـــدوى ب
 العوز المناعي البشري ونشرها.فيروس التجارب والتحاليل المتصلة ب

  
علــى تركــز األنشــطة المشــتركة علــى مــا يلــي: جــودة المعلومــات الصــحية  .مؤسســة الصــحة علــى الشــبكة -٦

اإلنترنــت وموثوقيتهــا؛ والمســاهمة التقنيــة فــي عمــل المنظمــة فــي مجــال تصــريف شــؤون الصــحة اإللكترونيــة؛ ودعــم 
 حصول البلدان النامية على المعلومات الصحية المتعددة اللغات عبر الموارد اإللكترونية.

  
ــــة لمســــاعدة المســــنين -٧ ــــز التعــــاون بشــــأن اســــتمرار وضــــع خارطــــة طريــــق لت .الرابطــــة الدولي ــــه تركي وجي

) وتنفيــذهما. وســيغطي التعــاون ٢٠٢٠-٢٠١٦االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الشــيخوخة والصــحة (
األغــراض االســتراتيجية الــواردة فــي االســتراتيجية العالميــة ويركــز أيضــًا علــى الجهــود األوليــة مــن أجــل إعــداد حملــة 

 عالمية لمكافحة التمييز ضد المسنين.
                                                           

  .٢٠١٩-٢٠١٧األنشطة المقررة للتعاون مع المنظمة في الفترة يرد وصف    ١
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تـــدعم المنظمـــة فـــي تحســـين حيـــاة األشـــخاص  .نســـان فـــي ســـياق الصـــحة النفســـيةمؤسســـة حقـــوق اإل  -٨
نفسـية بـالتركيز الخـاص علـى انتهاكـات حقـوق اإلنسـان وتطـوير خـدمات تفـي بالمعـايير الدوليـة المصابين بأمراض 

لـى وتستهدف المستفيدين منها وتركز على إعادة إدماج المصـابين بـأمراض نفسـية فـي المجتمـع. وسـيركز العمـل ع
رسـم خــرائط المشــاكل الهيكليــة والتنظيميــة والمفاهيميــة الراهنــة وٕاعـداد مســارات ترمــي إلــى التصــدي للمشــاكل وتزويــد 

 الجهات صاحبة المصلحة بالمواد التثقيفية التي تجعلهم على علم بالمعايير والمتطلبات الدولية الحالية.
  

بشـأن الصـحة سـيدعم التعـاون  .ن المتصـلة بـهالرابطة الدولية للطـب النفسـي لألطفـال والمـراهقين والمهـ -٩
النفسية وتعاطي مواد اإلدمان استعراض مواد المنظمة المعنية حسب االقتضاء ويتيح الفرص لنشر أدوات المنظمة 

ثة ألطلس المنظمة الخاص بصحة األطفال النفسية مـن الراهنة في كال مجالي البرامج. وسيدعم إعداد صيغة محدَّ 
 البيانات عن موارد صحة األطفال النفسية على نطاق األقاليم.خالل جمع 
  

عـن االنتحـار تدعم المنظمة في أعمـال المتابعـة منـذ نشـر تقريـر المنظمـة  .الرابطة الدولية لمنع االنتحار -١٠
، وخصوصـًا فـي توسـيع نطـاق منتـديات الخبـراء كمـورد دعـم الوقاية من االنتحـار: ضـرورة عالميـةفي العالم بعنوان 

 وتوجيه لوضع استراتيجيات وطنية للوقاية من االنتحار.
  

تـــوفر الـــدعم التقنـــي لعمـــل المنظمـــة المـــرتبط  .الرابطـــة الدوليـــة للدراســـة العلميـــة لحـــاالت العجـــز الـــذهني -١١
بالصحة النفسية وتعاطي مواد اإلدمان في إطار المسائل المتصلة بعافية األشخاص المعانين مـن إعاقـة ذهنيـة و/ 

 النمو.أو قصور في 
  

التعـاون بشـأن أنشـطة متصـلة بالممارسـات المثلـى لتغذيـة  .شبكة العمـل الدوليـة مـن أجـل أغذيـة األطفـال -١٢
ســـيما حمايـــة الرضـــاعة الطبيعيـــة والنهـــوض بهـــا ودعمهـــا، بهـــدف الحـــد مـــن وفيـــات وال الرضـــع وصـــغار األطفـــال،

 األطفال وسوء تغذيتهم وتحسين نمو الطفل وتوسع مداركه وصحة األم.
  

يحســن الخــدمات االجتماعيــة والطبيــة المتاحــة لألشــخاص المصــابين  .المكتــب الــدولي لمكافحــة الصــرع -١٣
سيما من خالل مـا يلـي: دعـم إعـداد مـواد إرشـادية ذات صـلة تركـز واظب على تعزيز الوعي بالصرع والبالصرع وي

حمــالت للتوعيــة؛ الــدعوة علــى تحســين خــدمات التشــخيص والعــالج للمصــابين بالصــرع؛ تنفيــذ أنشــطة تثقيفيــة وشــن 
لتحســين الخــدمات الطبيــة وفــرص إتاحتهــا للمصــابين بالصــرع وخصوصــًا للموجــودين مــنهم فــي البلــدان المنخفضــة 

 ذات الدخل المنخفض والمتوسط.الدخل والبلدان 
  

تقـــدم الـــدعم التقنـــي لضـــمان تعمـــيم إرشـــادات  .اللجنـــة الدوليـــة لرصـــد تقنيـــات المســـاعدة علـــى اإلنجـــاب -١٤
 تشــخيص حـاالت العقــم وتــدبيرها العالجـي وتنفيــذ التــدخالت لعالجهــالمعنيــة وخصوصــًا اإلرشـادات بشــأن المنظمـة ا

وتوزيع هذه اإلرشادات على المهنيين فـي مجـال الطـب اإلنجـابي علـى الصـعيد العـالمي. وتقـدم أيضـًا الـدعم التقنـي 
ون بشـــأن قيـــاس مؤشـــرات الرعايـــة إلجـــراء المراجعـــة الحاديـــة عشـــرة للتصـــنيف الـــدولي لألمـــراض فضـــًال عـــن التعـــا

مساعدة على اإلنجاب وتحسـينها وٕاذكـاء الصحية ورصدها؛ وبناء القدرات لوضع السجالت الوطنية للتكنولوجيات ال
 الوعي عبر برامج التثقيف المهني وتدريب المهنيين والمساعدة التقنية.

  
لوثـائق ذات الصـلة بالصـحة المهنيـة التعـاون مـن أجـل إعـداد ا .اللجنة الدوليـة المعنيـة بالصـحة المهنيـة -١٥

لتعزيز المعارف العلمية في هذا المجال وجعـل أمـاكن العمـل أكثـر مأمونيـة وأوفـر صـحة علـى الصـعيدين اإلقليمـي 
 والعالمي.
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يقـدم الــدعم التقنـي إلــى المنظمــة فـي وضــع القواعــد والمعـايير العالميــة الخاصــة  .االتحــاد الــدولي للقــابالت -١٦
سـيما القواعـد والمعـايير المتصـلة بالقبالـة ونشـرها وتنفيـذها ومـن أجـل تعزيـز والطفل والمراهـق والألم والوليد ابصحة 

القدرة على البحث فـي مجـال القبالـة والتعلـيم فـي مجـال القبالـة. ويقـدم الـدعم للـدعوة مـن أجـل االسـتراتيجية العالميـة 
حة العموميــة المتاحــة عبــر القبالــة بمــا فيهــا للــدعوة فــي مجــال القبالــة التــي تــديرها المنظمــة ومــن أجــل خــدمات الصــ

تنظـيم األسـرة والرضـاعة الطبيعيـة وتحسـين جـودة الميــاه وخـدمات اإلصـحاح فـي المرافـق الطبيـة والتصـدي لمقاومــة 
 مضادات الميكروبات.

  
يــدعم أنشــطة المنظمــة المرتبطــة  .المجلــس الــدولي المعنــي بالجوانــب المشــتركة فــي أتمتــة بنــوك الــدم -١٧

البشـرية المنشــأ بمـا فـي ذلـك المســاهمات فـي أنشـطة المنظمـة فــي مجـال وضـع األدوات العالميــة الطبيـة  بالمنتجـات
لتصــريف الشــؤون والمبــادئ األخالقيــة الخاصــة بهــذه المنتجــات والمســاهمة فــي إعــداد إرشــادات المنظمــة المتصــلة 

 بنقل الدم والزرع.
  

تعـاون علـى دراسـات الحـاالت عـن التـدخالت الفعالـة سـيركز ال .الرابطة الدولية لدراسـات المهايـأة البيئيـة -١٨
لتحســـين صـــحة العـــاملين فـــي ســـياقات العمـــل النمطيـــة الخاصـــة بالقطـــاع غيـــر النظـــامي ونشـــر توصـــيات المنظمـــة 

 ومعلوماتها عن األدوات الرامية إلى تقييم خطر ظهور اضطرابات عضلية هيكلية متعلقة بالعمل.
  

المســاهمة فــي اســتمرار تطــوير بيئــات مراعيــة للســن واســتدامتها مــن  .االتحــاد الــدولي المعنــي بالشــيخوخة -١٩
خالل تأييد فرص التواصل داخل الشبكات ودعم إذكاء الوعي ونشـر معلومـات المنظمـة المعنيـة وجمـع الممارسـات 
الجيــدة مــن أجــل قاعــدة بيانــات عالميــة للمنظمــة بشــأن الممارســات المراعيــة للســن ودعــم تجميــع المعــارف وٕارســاء 

ابط بمواضيع محددة متعلقة بالرعاية المتكاملة لحفـز إجـراء مناقشـات بشـأن سياسـات مسـندة بالبينـات مـع القـادة الرو 
 وصانعي القرارات الرئيسيين في الحكومة واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني.

  
التعـاون فـي مجـاالت متعلقـة بتعزيـز صـحة المـرأة وخصوصـًا  .االتحاد الدولي لطب النساء وطـب التوليـد -٢٠

من خالل دعم نشر المبادئ التوجيهية واألدوات والسياسـات المؤسسـية وتنفيـذها وفيمـا يتصـل بتحسـين جـودة رعايـة 
 النساء والمواليد واألطفال والمراهقين عبر تنظيم حلقات عمل على الصعيدين اإلقليمي والوطني. 

  
للمدونـة الدوليـة لتسـويق بـدائل لـبن التعـاون للـدعوة إلـى دعـم الحكومـات  .ة لخبـراء اإلرضـاعالرابطة الدولي -٢١
(اليونيســــف) والخاصــــة وحمايــــة األمومــــة والمبــــادرة المشــــتركة بــــين المنظمــــة ومنظمــــة األمــــم المتحــــدة للطفولــــة  األم

ـــــدعم المجتمعـــــي ـــــة وال ـــــال واإلرشـــــاد بشـــــأن الرضـــــاعة الطبيعي ـــــة  بالمستشـــــفيات الصـــــديقة لألطف للرضـــــاعة الطبيعي
 لتســـويق بـــدائل لـــبن األموالـــدعم علـــى الصـــعيد العـــالمي لتنفيـــذ المدونـــة الدوليـــة (شـــبكة الرصـــد  NetCode وشـــبكة

والقرارات الالحقة المعنية لجمعية الصحة العالمية) والمبادرة العالمية المشتركة بين المنظمة واليونيسـف للـدعوة إلـى 
 تحدة للعمل من أجل التغذية.الرضاعة الطبيعية وعقد األمم الم

  
تــدعم تحســين الخــدمات الطبيــة واالجتماعيــة المقدمــة إلــى المصــابين  .الرابطــة الدوليــة لمكافحــة الصــرع -٢٢

سيما من خالل دعم إعداد مواد إرشادية ذات صلة تركـز علـى على نطاق العالم وال بالصرع وتعزز الوعي بالصرع
على الصعيدين  صرع؛ وتنفيذ أنشطة تثقيفية وشن حمالت للتوعيةخدمات التشخيص والعالج للمصابين بالتحسين 

 العالمي واإلقليمي.
 

اتفاقيـة منظمـة تـدعم مـن منظـور المسـاواة بـين الجنسـين تنفيـذ  .الشبكة الدولية للنسـاء المناهضـات للتبـغ -٢٣
التبــغ؛ وتعــزز دور الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ؛ وتشــجع االرتقــاء بالسياســات الوطنيــة لمكافحــة 

المرأة القيادي في مكافحة التبغ مما يتحقق من خالل جهود إذكاء الـوعي وأنشـطة بنـاء القـدرات واألحـداث الموجهـة 
 إلى الموظفين الحكوميين وكيانات أخرى.
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التعـــاون إلعـــداد مجموعـــات أدوات المنظمـــة الخاصـــة بأمـــاكن العمـــل  .الرابطـــة الدوليـــة للصـــحة المهنيـــة -٢٤
فيزيائيـة وبيولوجيـة كمـوارد كيميائيـة و يذها والتدريب علـى اسـتخدامها ممـا يشـمل إعـداد وحـدات تدريبيـة الصحية وتنف

 منهجية وتقنية للعمال والموظفين.
  

تدعم المنظمة في تنسـيق السياسـات والمبـادئ التوجيهيـة علـى الصـعيدين  .الرابطة الدولية ألطباء األطفال -٢٥
التخطـــيط الـــوطني والعـــالمي ومبـــادرات محـــددة وتمضـــي قـــدمًا بخطـــط  الـــوطني والعـــالمي مـــن خـــالل المشـــاركة فـــي

 بلدًا) لتحسين صحة الطفل. ١٤٠المنظمة ومبادراتها العالمية في كل جمعية عضو في الرابطة (في 
  

تــدعم الجهــود المتواصــلة المبذولــة فــي ظــل تحــالف  .رابطــة األطبــاء الدوليــة لمنــع نشــوب حــرب نوويــة -٢٦
بــالتركيز علــى المســاعدة عنــد االقتضــاء علــى إعــداد منشــوراته وأنشــطته وبرامجــه األساســية. المنظمــة لمنــع العنــف، 

ويـــدعم هـــذا التعـــاون عـــن طريـــق نهـــج مســـند بالبينـــات األعمـــال التقنيـــة وأنشـــطة تنفيـــذ السياســـات ونشـــر مخرجـــات 
 التحالف الرئيسية.

  
وصحة األم والوليـد والطفـل والمراهـق الصحة اإلنجابية التعاون في مجالي  .االتحاد الدولي لتنظيم األسرة -٢٧

وضـــمان إدمـــاج المســـاواة بـــين الجنســـين وحقـــوق اإلنســـان فـــي السياســـات والبـــرامج لـــدعم نشـــر المبـــادئ التوجيهيـــة 
للمنظمة. ويهدف التعاون أيضـًا إلـى تعزيـز آليـات المسـاءلة االجتماعيـة وتوليـد البينـات علـى التـدخالت الفعالـة فـي 

 ين إتاحة فرص تصدي قطاع الصحة للعنف ضد المرأة وتطوير منتجات تقنية متعددة.السياقات اإلنسانية وتحس
  

التعـــاون بشـــأن الجوانـــب النفســـية واالجتماعيـــة  .الجمعيـــة الدوليـــة المعنيـــة بالجوانـــب النفســـية للســـرطان -٢٨
بناء القـدرات  للسرطان من أجل توفير الرعاية الداعمة للمرضى المصابين بالسرطان بما فيها الرعاية الملطفة لدعم

في البلدان والمنـاطق ذات الـدخل المـنخفض والمتوسـط عبـر بـرامج التثقيـف. ومحـور التركيـز األساسـي هـو تحسـين 
معايير الرعاية الملطفة والداعمة والمساعدة في تطوير خـدمات متخصصـة للرعايـة الصـحية لهـا القـدرة علـى تـوفير 

ت التـــدريب فـــي مجـــال الرعايـــة الملطفـــة والداعمـــة للمرضـــى معـــايير محســـنة وتطـــوير الـــنظم داخـــل البلـــدان وعمليـــا
 المصابين بالسرطان.

  
تـدعم إعـداد استعراضـات عـن الواصـمات  .الجمعية الدولية للبحوث الطبية الحيوية بشأن إدمان الكحول -٢٩

األجنــة. بمجموعــة اضــطرابات الكحــول فــي والتفاعــل بــين الكحــول واألدويــة وأنشــطة المنظمــة المتصــلة  البيولوجيــة
وتعــزز أيضــًا تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة للحــد مــن تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار وتســهم فــي المراجعــة الحاديــة 

 فيما يتصل باالضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان وسلوك اإلدمان. عشرة للتصنيف الدولي لألمراض
  

بشــأن هــي دعــم خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة األنشــطة المقترحــة  .الجمعيــة الدوليــة للبــدليات والمقــاويم -٣٠
التي تنسقها المنظمة لتعزيـز إتاحـة  ومبادرة التعاون العالمي في مجال التكنولوجيا المساعدة ٢٠٢١-٢٠١٤العجز 

الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من المحتاجين إليها وتحسين السياسات وتوفير التمويـل والمـوارد البشـرية 
احة الخدمات الصحية المتكاملـة المركـزة علـى األشـخاص وتحسـين إتاحـة األدويـة المأمونـة والناجعـة لزيادة فرص إت

 والعالية الجودة والتكنولوجيات الصحية األخرى واستخدامها الرشيد.
  

الصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األم والوليـــد والطفـــل ســـيظل التعـــاون بشـــأن  .الجمعيـــة الدوليـــة لطـــب الـــذكورة -٣١
بأعلى مسـتويات تحليـل السـائل المنـوي وخصوصـًا مـن خـالل دليـل المنظمـة ى مواصلة النهوض والمراهق يركز عل

لمختبرات فحص السائل المنوي البشري ومعاملته وطبعاته القادمة المحتملة. وسيسمح أيضًا بنشر أنشـطة المنظمـة 
 للبحث والتطوير المتعلقة بوسائل منع الحمل وتعزيزها.
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التعاون بشأن إبراز سوء التغذية وبناء القـدرة علـى الوقايـة مـن سـوء التغذيـة  .التغذيةاالتحاد الدولي لعلوم  -٣٢
وعالجـــه والـــدعوة إلـــى إدراج ســـوء التغذيـــة فـــي المنـــاهج الدراســـية الطبيـــة والتمريضـــية. ويـــدعم االتحـــاد أيضـــًا عمـــل 

ة بشــأن التــدبير العالجــي المنظمــة المتصــل بســوء التغذيــة للمســاعدة علــى ضــمان تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــ
 للحاالت في أجنحة المستشفيات المخصصة لطب األطفال.

  
ـــدولي مـــن أجـــل صـــحة المـــرأة -٣٣ مواصـــلة التعـــاون بشـــأن خـــدمات التربيـــة الجنســـية الشـــاملة؛  .التحـــالف ال

بشـأن يـة والحقـوق اإلنجابيـة؛ ودعـم االسـتراتيجيات الرئيسـية مثـل االسـتراتيجية العالمواإلجهاض المأمون والقـانوني؛ 
التــي اســتهلها األمــين العــام لألمــم المتحــدة وخطــة العمــل العالميــة  ٢٠٣٠-٢٠١٦صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق 

للمنظمــة لتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــار اســتجابة وطنيــة متعــددة القطاعــات للتصــدي للعنــف بــين األفــراد، 
 .وخصوصًا ضد النساء والفتيات وضد األطفال

  
المســاهمة فــي مراجعــة العنصــر الخــاص بالصــحة النفســية وتعــاطي مــواد  .لعلــم الــنفس االتحــاد الــدولي -٣٤

المراجعــة الحاديــة عشــرة للتصــنيف الــدولي لألمــراض ودعــم تنفيــذ خطــة العمــل الشــاملة للمنظمــة اإلدمــان مــن أجــل 
والعـالج) من خالل تطوير تدخالت نفسية (التقييم/ التشـخيص  ٢٠٢٠-٢٠١٣الخاصة بالصحة النفسية في الفترة 

 تستهدف السياقات القليلة الموارد.
  

ــة إنتراهلــث منظمــة -٣٥ بشــأن الخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى األشــخاص مــن  التعــاون .الدولي
بإيجــاد حلــول مفتوحــة المصــادر تمتثــل للمعــايير الدوليــة؛ خــالل دعــم البلــدان فــي إدارة القــوى العاملــة الصــحية فيهــا 

والخبرة إلى البلدان بشأن إدماج البيانات ونظم المعلومات عن القوى العاملة الصحية كجزء  وتقديم المساعدة التقنية
من سياساتها الوطنية المتعلقـة بالصـحة اإللكترونيـة؛ وتعزيـز االسـتخدام المالئـم لمؤشـرات المنظمـة الخاصـة بعـبء 

 العمل والحاجة إلى الموظفين.
  

ة المتعلقــة بالتغذيــة بــاليود فــي تحديــد المقــاييس والمعــايير تــدعم خطــة عمــل المنظمــ .شــبكة اليــود العالميــة -٣٦
المستخدمة لتتبع تنفيذ البرامج الراميـة إلـى ضـمان التغذيـة المثلـى بـاليود وتأثيرهـا؛ وتسـاند تتبـع التقـدم المحـرز علـى 

ســـية ســـيما مـــن خـــالل جمـــع البيانـــات األساأجـــل بلـــوغ مســـتوى اليـــود األمثـــل والالصـــعيدين اإلقليمـــي والعـــالمي مـــن 
 وتحليلها.

  
سيتواصل التعاون بشأن الصحة النفسية وتعـاطي مـواد اإلدمـان عبـر الحملـة العالميـة  .شراكة إزالة العبء -٣٧

لمكافحــة الصــداع بهــدف الحــد مــن عــبء الصــداع علــى نطــاق العــالم مــن خــالل قيــاس نطــاق العــبء وحجمــه علــى 
مـع الكيانـات المحليـة لتخطـيط حلـول مكيفـة مـع  الصعيدين الوطني واإلقليمي في المقام األول ثم عن طريق العمـل

 االحتياجات في مجال الرعاية الصحية وتنفيذها.
  

سيساهم التعاون في تعجيل إتاحة أدويـة جديـدة مشـمولة بحمايـة البـراءات  .مؤسسة مجمع براءات األدوية -٣٨
بلــدان. وفــي هــذا الســياق، فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخفض والمتوســط وييســر إعــداد التركيبــات الالزمــة فــي تلــك ال

والســـل والتهــاب الكبـــد العــوز المنـــاعي البشــري ســتدعم المؤسســـة تنفيــذ المبـــادئ التوجيهيــة للمنظمـــة لعــالج فيـــروس 
 الفيروسي من خالل الترخيص الطوعي وٕانشاء مجمع لبراءات األدوية.

  
ألدويـة والبـراءات واألسـعار يركز التعاون علـى المجـاالت التاليـة: إتاحـة ا .منظمة أطباء بال حدود الدولية -٣٩

لالختبــار المســبق للصــالحية؛ وتقــديم اإلســهام التقنــي لــدعم وضــع المبــادئ التوجيهيــة العالجيــة؛ وبرنــامج المنظمــة 
والســـل؛ وتوريـــد األدويـــة باســـم المنظمـــة؛ ووســـائل التشـــخيص واألدويـــة وأنشـــطة الـــدعوة المتصـــلة بـــأمراض المنـــاطق 

 المعمق مع المنظمة بالتركيز الخاص على فاشيات األوبئة. المدارية المهملة؛ والحوار العملي
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سيواصل التعاون مـا يلـي: تـوخي تعزيـز وعـي الجمهـور وفهمـه للتصـلب  .االتحاد الدولي للتصلب المتعدد -٤٠
؛ ودعـم اسـتكمال التصـنيف الواضـح ٢٠١٧المتعدد واالكتئاب من خالل أنشـطة متعلقـة بيـوم الصـحة العـالمي لعـام 

اسـتخدامه بهـدف تيسـير إدراك مقـدمي الخـدمات الصـحية والتشـخيص وصـنع القـرارات فـي جميـع للمرض وتعميمه و 
 أنحاء العالم.
  

ــة للعمــل الصــحي -٤١ تــدعم وتنشــر سياســات المنظمــة وبرامجهــا المتعلقــة بمــا يلــي:  .منظمــة ستشــتنغ الدولي
العناصـر السـعرية) ومـدى توافرهـا والقـدرة علـى تحمـل تكاليفهـا؛ أسعار األدوية التي تشـمل األنسـولين (بمـا فـي ذلـك 

وٕاتاحة السلع األساسية الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية؛ وٕاتاحة األدويـة المضـادة لسـموم الثعـابين؛ واالسـتخدام 
  الرشيد لألدوية.

  
ألغذيـة ويودنـة الملـح، . يـدعم هـذا التحـالف المنظمـة فـي مجـال إغنـاء االتحالف العالمي لتحسين التغذيـة  -٤٢

في جهودها الرامية إلى تحسين تغذية المراهقين بالتوجه إلى الممارسات الخاصة بالنظام الغذائي الصـحي فـي هـذه 
المجموعــة، وٕالــى المســاعدة بصــفة خاصــة أيضــًا علــى الحــد مــن فقــر الــدم وســد الثغــرة المعرفيــة فــي مجــال تغذيــة 

  اليل الثانوية للبيانات، بالتعاون مع المكاتب الُقطرية للمنظمة.المراهقين، عن طريق إجراء البحث أو التح
 

ســيركز التعــاون مــع هــذه الجمعيــة فــي المقــام األول علــى  الجمعيــة الدوليــة لمنــع إيــذاء الطفــل وٕاهمالــه.  -٤٣
األنشـــطة الداعمـــة لخطـــة العمـــل العالميـــة للمنظمـــة مـــن أجـــل تعزيـــز دور النظـــام الصـــحي فـــي االســـتجابة الوطنيـــة 
المتعــــددة القطاعــــات للتصــــدي للعنــــف بــــين األشــــخاص، والســــيما العنــــف ضــــد النســــاء والفتيــــات واألطفــــال؛ ونشــــر 

مشــتركة بــين هيئــات متعــددة والخاضــعة لقيــادة المنظمــة، "إنســباير": ســبعة اســتراتيجيات للقضــاء المجموعــة التقنيــة ال
  على العنف ضد األطفال، وٕانشاء شراكة عالمية للقضاء على العنف ضد األطفال.

 
 . يقدم هذا المجلس المساعدة التقنية تعزيزًا إلتاحة الرعاية الشاملة لضحايا العنف الجنسـيمجلس السكان  -٤٤

والعنـــف القـــائم علـــى نـــوع الجـــنس، بمـــا فـــي ذلـــك رعايـــة ضـــحايا االغتصـــاب، وموانـــع الحمـــل الطارئـــة واإلجهـــاض 
ويقدم المجلس الدعم إلى المنظمـة فـي وضـع إرشـادات تكميليـة لمقـدمي الرعايـة  ١المأمون، وفقًا لبروتوكول مابوتو.

ضاء التناسلية األنثويـة وعـالج النسـاء اللـواتي الصحية وتنفيذها، بشأن استراتيجيات القضاء على تشويه/ قطع األع
  خضعن لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

 
يهدف التعاون مع هذه الرابطة إلى الوقاية مـن داء المشـوكات الكيسـي،  الرابطة العالمية لداء المشوكات.  -٤٥

ت الســــكانية المعرضــــة وداء المشــــوكات الســــنخي، وداء المشــــوكات المــــداري الجديــــد، وتحســــين صــــحة المجموعــــا
للطفيليات المسؤولة عن هذه الحاالت المرضـية، عـن طريـق تعزيـز الـدعوة والتواصـل والتوعيـة والتنسـيق بـين بـرامج 

  الترصد ومكافحة المرض في شتى أنحاء العالم. 
 

ة األدويـة . تشمل مجاالت التعاون مع هذا االتحاد، العجز والتأهيل وٕاتاحـاالتحاد العالمي للعالج الطبيعي  -٤٦
والتكنولوجيــــات الصــــحية األساســــية. كمــــا سيشــــمل هــــذا التعــــاون المســــائل المتعلقــــة بــــإدارة مخــــاطر الطــــوارئ وٕادارة 

؛ ٢٠٢١-٢٠١٤األزمــات. ويــدعم االتحــاد تنفيــذ خطــط العمــل التاليــة للمنظمــة: خطــة العمــل العالميــة بشــأن العجــز 
؛ وخطـــة العمـــل العالميـــة بشـــأن ٢٠٢٠-٢٠١٦الصـــحة واالســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميتـــان بشـــأن الشـــيخوخة و 

  . ٢٠٢٠-٢٠١٣الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

                                                           
البروتوكــول الملحـــق بالميثــاق األفريقـــي لحقــوق اإلنســـان والشــعوب المتعلـــق بحقــوق المـــرأة فــي أفريقيـــا، الــذي اعتمـــد فـــي    ١

  .٢٠٠٣مابوتو في عام 
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يـدعم هـذا االتحـاد تنفيـذ خطـة عمـل المنظمـة الشـاملة الخاصـة بالصـحة  االتحاد العالمي للصحة العقليـة.  -٤٧
في مجال الصحة النفسـية، بتسـليط  وبرنامج عمل المنظمة الخاص بسد الفجوات ٢٠٢٠-٢٠١٣النفسية في الفترة 

الضــوء علــى التفــاوت فــي المــوارد والخــدمات بــين البلــدان المرتفعــة الــدخل والبلــدان المنخفضــة الــدخل. كمــا يســاهم 
  االتحاد في إحياء اليوم العالمي السنوي للصحة النفسية.

 
هـــود المنظمـــة المتعلقـــة سيســـتمر التعـــاون مـــع هـــذا االتحـــاد فـــي دعـــم ج االتحـــاد الـــدولي لعلـــم األعصـــاب.  -٤٨

بأمراض الدماغ، في جميع نواحيها وآثارها على الصحة والعافية، عن طريق ما يلي: إنتاج المواد التعليمية ونشرها 
فــي شــكل أطلــس، والســيما مــوارد البلــدان الخاصــة برعايــة الحــاالت العصــبية؛ ودعــم الرعايــة والمعلومــات الخاصــة 

للعجــز؛ ودعــم العمــل بشــأن حــاالت العجــز المتعلقــة بــاألمراض التنكســية بإصــابات/ أمــراض الــدماغ كســبب رئيســي 
  العصبية وٕاصابات الدماغ الرضحية.

 
ســيركز التعــاون مــع هــذا االتحــاد علــى تعزيــز المجــاالت  االتحــاد العــالمي لجمعيــات جراحــة األعصــاب.  -٤٩

المهملــة فــي الرعايــة الخاصــة بجراحــات األعصــاب. وســيركز هــذا التعــاون بصــفة خاصــة علــى البلــدان المنخفضــة 
والمتوسطة الدخل، وُيترجم إلى ما يلي: أنشطة الدعوة بشأن االحتياجات غير الملباة في مجال جراحـة األعصـاب؛ 

ـــة  ودعـــم البحـــث فـــي اإلجحافـــات فـــي الرعايـــة الخاصـــة بجراحـــات األعصـــاب؛ ودعـــم عمليـــة دمـــج الرعايـــة المأمون
والميســورة التكلفــة الخاصــة بجراحــات األعصــاب فــي ُنظــم الجراحــة الوطنيــة؛ وٕاجــراء التحلــيالت التــي تتنــاول الســكتة 

  الدماغية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
 

. يســـاهم هـــذا االتحـــاد فـــي تعزيـــز تقـــديم خـــدمات التأهيـــل إلصـــابات المهنيـــةاالتحـــاد العـــالمي لمعـــالجي ا  -٥٠
الوطنيــة. ويــدعم عمــل المنظمــة بالمشــاركة فــي عمليــات التشــاور التــي تجريهــا المنظمــة فــي مجــال العجــز والتأهيــل 

سـتراتيجية والميادين ذات الصلة، وبالمساهمة في التعاون العـالمي فـي مجـال التكنولوجيـات المسـاعدة وفـي تنفيـذ اال
  ).٢٠٢٠-٢٠١٦( وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة

 
يركــز التعــاون مــع االتحــاد علــى الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية  االتحــاد العــالمي لمكافحــة الســمنة.  -٥١

الت المرتبطــة بالســـمنة فــي األطفـــال والبـــالغين، عــن طريـــق دعــم المنظمـــة فـــي وضــع الوثـــائق التقنيــة بتقـــديم المـــدخ
التقنية، واسـتعراض الوثـائق واالسـتجابة لالستشـارات، ونشـر المبـادئ التوجيهيـة والمطبوعـات الصـادرة عـن المنظمـة 

  وتوزيعها، وتعزيز المبادئ التوجيهية والمعايير الصادرة عن المنظمة في المنظمات األخرى.
 

ة بشــأن بعــض األنشــطة المختــارة مــن يجــري التعــاون مــع هــذه الرابطــ الرابطــة العالميــة لألطبــاء النفســيين.  -٥٢
. وتسـاعد الرابطـة المنظمـة فـي ٢٠٢٠-٢٠١٣أجل تنفيذ خطة العمل الشاملة الخاصـة بالصـحة النفسـية فـي الفتـرة 

إنشاء فـرع ُيعنـى باالضـطرابات النفسـية والسـلوكية فـي المراجعـة الحاديـة عشـرة للتصـنيف الـدولي لألمـراض، وتـدعم 
، وبرنــامج عمــل المنظمــة ٢٠٢٠-٢٠١٣لة الخاصــة بالصــحة النفســية فــي الفتــرة تنفيــذ خطــة عمــل المنظمــة الشــام

  الخاص بسد الفجوات في مجال الصحة النفسية، والصحة النفسية في الطوارئ.
 

ُأرجئ القرار المتعلق باستعراض العالقـات الرسـمية مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول التاليـة، مـن الـدورة الثامنـة 
   ١):٢٠١٦) (٤(١٣٨م تة للمجلس إلى الدورة األربعين بعد المائة، بموجب المقرر اإلجرائي والثالثين بعد المائ

 

                                                           
  .٢٠١٨-٢٠١٦يرد وصف ألنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة    ١
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. تــدعم هــذه المؤسســة عمــل المنظمــة فــي مجــاالت الصــحة اإلنجابيــة وصــحة األمهــات مؤسســة أغــا خــان  -٥٣
واسـتخدامها، علـى والمواليد واألطفال والمراهقين، مـن أجـل تحسـين مـدى تـوافر خـدمات الصـحة األساسـية وجودتهـا 

ـــُنظم المعنيـــة بجمـــع البيانـــات الصـــحية علـــى صـــعيد المرافـــق  ـــدعم المنظمـــة فـــي تعزيـــز ال الصـــعيد الُقطـــري. كمـــا ت
  والمجتمعات المحلية وتحليلها واستخدامها، في سبيل تحسين جودة الرصد والتقييم والبحث والتعلم.

 
هذا االتحاد مساهمات بشأن استخدام األجهزة الطبيـة قدم  االتحاد الدولي لعلم المختبرات الطبية الحيوية.  -٥٤

وٕارشادات بشأن مختبرات الباثولوجيا األساسية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الـدخل، وقـدم الـدعم لبلـورة الوثـائق 
والتوجيهـــات واستعراضـــها واســـتكمالها فيمـــا يتعلـــق باالســـتخدام المالئـــم، والوصـــول بـــاإلجراءات وأفضـــل الممارســـات 

  اصة بطب المختبرات إلى المستوى األمثل.الخ
 

تعــاون هــذا االتحــاد فــي وضــع المــواد المعلوماتيــة  االتحــاد الــدولي للكيميــاء الســريرية وطــب المختبــرات.  -٥٥
  المتاحة بشأن الكيمياء السريرية وطب المختبرات دعمًا لبرامج المنظمة.

 
تحسنت عالقات العمل بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدوليـة  المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.  -٥٦

لتوحيــد المقــاييس فــي مجــال وضــع المعــايير الدوليــة المتعلقــة بالصــحة/ القطــاع الطبــي، مــع التركيــز علــى مجــاالت 
 نتجـــاتالعمـــل التاليـــة: إدارة الجـــودة وضـــمان الجـــودة؛ ووســـائل التشـــخيص فـــي المختبـــر والفحـــوص المختبريـــة؛ والم

  واألجهزة الطبية المساعدة.
 

تتـولى هـذه الرابطـة تـوفير المـوارد التعليميـة لـدعم االسـتخدام المـأمون والفعـال  رابطة الكومنولث للصيادلة.  -٥٧
  لألدوية في عالج األمراض غير السارية واالستعمال الرشيد لألدوية الجيدة.

 
تدعم هذه الرابطة تخطيط مختبرات الباثولوجيـا  .الرابطة العالمية لجمعيات علم األمراض وطب المختبرات  -٥٨

األساســــية والمتقدمــــة، ودعــــم التخطــــيط لتوظيــــف األفــــراد فــــي جميــــع فئــــات الخــــدمات المختبريــــة، وتــــدريب مــــوظفي 
 المختبرات، والمساعدة على وضع برامج إدارة الجودة في المختبرات.

  
  خرى ذات صلةاألمعلومات ال
 

عليهــا إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، تتــاح المعلومــات األخــرى ذات وفقــًا للمتطلبــات التــي يــنص 
 ١لخاص بالجهات الفاعلة غير الدول.الصلة عن الكيانات المذكورة أعاله في سجل المنظمة ا

  
  

=     =     =  
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