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  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  
 

 الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمةالجهات 
  
  

 تقرير من المدير العام
  
 
"العالقات الرسمية" امتياز ُيمكن للمجلس التنفيذي أن يمنحه للمنظمات غير الحكومية والرابطات التجارية  -١

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

 ١في النهوض بالصحة العمومية.
 
تكـــون الكيانـــات ذات العالقـــات الرســـمية مـــع  ٢ووفقـــًا 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،
تقـدم و حدَّث بانتظام في سجِّل المنظمة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، وجهاز رئاسي، وهيكل إداري، وقيد يُ 

 هذه الكيانات جميع المعلومات الالزمة عن طبيعتها وأنشطتها من خالله.
 
والمنظمـة وتستند العالقات الرسمية إلى خطـة ثالثيـة السـنوات للتعـاون مـع المنظمـة تشـترك الجهـة الفاعلـة  -٣

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

 المرتبطة بتحقيق الربح.
 
ف لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة للمجلـس التنفيـذي فـي دورتهـا التـي تعقـد فـي ووفقًا لإلطار، تكلَّـ -٤

كــــانون الثــــاني/ ينــــاير، بــــالنظر فــــي الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدول ذات العالقــــات الرســــمية مــــع المنظمــــة وٕاصــــدار 
ل فـي عالقـات رسـمية دو التوصيات إلى المجلس بشأن ما يلي: االقتراحات بشأن قبول دخول جهـات فاعلـة غيـر الـ

قتراحـــات بشـــأن إرجـــاء االيـــر الـــدول ذات العالقـــات الرســـمية؛ اســـتعراض التجديـــد للجهـــات الفاعلـــة غمـــع المنظمـــة؛ 
 االقتراحات بشأن تعليق أو إنهاء حالة العالقات الرسمية.االستعراض؛ 

 

                                                           
/ ٦٩/٢٠١٦ج ص عمــن إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول (الوثيقــة  ٦٦-٥٠األحكــام فــي الفقــرات  تــرد   ١

 ).٥، الملحق ١سجالت/

 ).٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص عانظر القرار    ٢
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لمجلـــس التنفيـــذي فـــي ســـعيه إلـــى النهـــوض بواليتـــه الخاصـــة بالعالقـــات الرســـمية، تناولـــت األمانـــة ل اً دعمـــو  -٥
الطلبات المقدمة من الجهات الفاعلة غير الدول للدخول في عالقات رسمية مـع منظمـة الصـحة العالميـة والجهـات 

جلـس الثانيـة واألربعـين بعـد الفاعلة غير الدول التي تخضع لالستعراض الذي ُيجرى كـل ثـالث سـنوات فـي دورة الم
المائـــــة، بـــــالفحص لضـــــمان اســـــتيفائها للمعـــــايير المحـــــددة والمتطلبـــــات األخـــــرى المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي اإلطـــــار. 

الصـــــدد، تـــــم إيـــــالء العنايـــــة الواجبـــــة وٕاجـــــراء تقـــــدير المخـــــاطر فيمـــــا يتعلـــــق بكـــــل جهـــــة مـــــن الجهـــــات  هـــــذا وفـــــي
مـــــة الخـــــاص بالجهـــــات الفاعلـــــة غيـــــر الـــــدول ومـــــن الـــــدول، والتحقـــــق مـــــن القيـــــود فـــــي ســـــجل المنظ غيـــــر الفاعلـــــة
الداعمــة ذات الصــلة المقدمــة. وفضــًال عــن ذلــك، فقــد ُفحصــت التقــارير الخاصــة بالتعــاون خــالل الســنوات  الوثــائق

ــــــثالث الماضــــــية ( ــــــثالث ٢٠١٧-٢٠١٥ال ــــــان للتعــــــاون خــــــالل الســــــنوات ال ــــــق عليهــــــا الطرف ــــــي اتف ) والخطــــــط الت
 ١).٢٠٢٠-٢٠١٨( القادمة

 
، اتخذت األمانة اإلجراءات الالزمـة وأعـدت نموذجـًا لتقريـر سـنوي مـوجز ٥٢إلطار والسيما الفقرة وتنفيذًا ل -٦

عن التقدم الذي تحرزه كل جهة من الجهات الفاعلـة غيـر الـدول فـي تنفيـذ خطـة التعـاون. وُدعيـت الجهـات الفاعلـة 
للمجلـس، إلـى اسـتكمال تقاريرهـا السـنوية، غير الدول التي تم قبولها واستعراضـها خـالل الـدورة األربعـين بعـد المائـة 

التي ستُنشر بدورها في سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول قبـل جمعيـة الصـحة العالميـة الحاديـة 
 والسبعين.

 
 من اإلطار، تقوم المنظمـة عنـد اتخاذهـا إلجـراءات العنايـة الواجبـة، بتحديـد أي السياسـات ١٣ووفقًا للفقرة  -٧

جراءات التشغيلية المحددة (الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسـات الخيريـة، واإل األربع
طبق على كـل جهـة مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، دون المسـاس بوضـعها القـانوني. تُ والمؤسسات األكاديمية) س

ت القطاع الخاص، بحيث يجـب أن تعتبـر وقد ُدعيت الجهات الفاعلة غير الدول التي بدا أنها "تخضع لتأثير كيانا
هذه الجهة الفاعلة في حد ذاتها كيانًا من كيانات القطاع الخاص" إلى إدخال التعديالت الالزمة علـى سياسـاتها أو 

 الذي ُيجرى كل ثالث سنوات.  خضوعها لالستعراضتصريف شؤونها أو تمويلها قبل 
 
من الجهات  ١٢مدعو استنادًا إلى العناصر السالفة الذكر، إلى النظر في الطلبات المقدمة من  والمجلس -٨

مـن الجهـات الفاعلـة  ٨١الفاعلة غير الدول للدخول فـي عالقـات رسـمية مـع المنظمـة وٕالـى اسـتعراض التعـاون مـع 
 غير الدول في سياق استعراضها الذي ُيجرى كل ثالث سنوات.

 
  لدخول في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية الطلبات المقدمة ل

 
وفقًا إلطار المشاركة مع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، ُيعـد المجلـس مسـؤوًال عـن اتخـاذ القـرار بشـأن قبـول  -٩

 ٢دخول منظمات في عالقات رسمية مع المنظمة.
 
صـحة العالميـة لضـمان وقد استعرضت األمانة الطلبات المقدمة للدخول في عالقات رسـمية مـع منظمـة ال -١٠

استيفائها للمعايير المحددة والمتطلبات األخرى المنصوص عليها في اإلطار بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة. 
ونتيجة لالستعراض رأت األمانة أن الطلبات المقدمـة مـن الكيانـات االثنـي عشـر التاليـة تسـتوفي المعـايير المحـددة، 

ى المجلــس كــي ينظــر فيهــا: الرابطــة األفريقيــة لمراكــز شــراء األدويــة األساســية؛ وبنــاًء علــى ذلــك فهــي معروضــة علــ
                                                           

)، أعـدت ٢٠١٧) (١٠(١٤٠م تالجهات الفاعلة غيـر الـدول التـي ُأرجـئ استعراضـها لسـنة ُأخـرى وفقـًا للمقـرر اإلجرائـي    ١
 .٢٠١٩-٢٠١٨ة خطة للتعاون للفترة مع المنظم

  .٥٤، الفقرة ٥، الملحق ١/ سجالت/٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ٢



   EB142/29    ١٤٢/٢٩ت  م

3 

ظمــة المنورام فــي األطفــال؛ األالجمعيــة الدوليــة لعلــم لمنظمــة الدوليــة لســرطان األطفــال؛ امؤسســة عائلــة بلــومبرغ؛ 
التحـــالف نظمـــة أطبـــاء العـــالم؛ مالملكيـــة المركزيـــة لمكافحـــة الســـل؛ المؤسســـة الهولنديـــة الدوليـــة للمتعبـــدين األخيـــار؛ 

"ولكــوم االســتئمانية"؛ مؤسســة لمنظمــة الدوليــة للخــدمات العامــة؛ امؤسســة "بــاث"؛ لــدولي للمعالجــة اليدويــة للعظــام؛ ا
 منظمة الدستور الدوائي للواليات المتحدة. 

 
ة غيـر الـدول. وقد استكملت هذه الكيانات االثني عشر قيودها في سجل المنظمة الخاص بالجهـات الفاعلـ -١١

ويــرد مــوجز عــن كــل كيــان مــن الكيانــات المقدمــة للطلبــات، يوضــح مشــاركتها مــع المنظمــة خــالل الســنوات الــثالث 
 لهذا التقرير. ١الماضية وتعاونها المقرر معها في السنوات الثالث القادمة، في الملحق 

 
اإلجراء المقترح: اإلحاطة علمًا بالتقرير والنظر في دخول الجهـات التاليـة فـي عالقـات رسـمية  :ألف

مـــع منظمـــة الصـــحة العالميـــة: الرابطـــة األفريقيـــة لمراكـــز شـــراء األدويـــة األساســـية؛ ومؤسســـة عائلـــة 
والمنظمــة ورام فــي األطفــال؛ األ بلــومبرغ؛ والمنظمــة الدوليــة لســرطان األطفــال؛ والجمعيــة الدوليــة لعلــم 

ــاء  ــة لمكافحــة الســل؛ ومنظمــة أطب ــة المركزي ــة الملكي ــار؛ والمؤسســة الهولندي ــدين األخي ــة للمتعب الدولي
العالم؛ والتحالف الدولي للمعالجة اليدوية للعظام؛ ومؤسسة "باث"؛ والمنظمة الدوليـة للخـدمات العامـة؛ 

 لمتحدة.ومؤسسة "ولكوم االستئمانية"؛ ومنظمة الدستور الدوائي للواليات ا
  

  استعراض الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمة الذي ُيجرى كل ثالث سنوات
 
يســتعرض المجلـــس التنفيــذي مــن خــالل لجنـــة  ١وفقــًا إلطــار المشــاركة مــع الجهـــات الفاعلــة غيــر الــدول، -١٢

الفاعلـــة غيـــر الـــدول والتـــي دخلـــت فـــي البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة لـــه، التعـــاون مـــع كـــل جهـــة مـــن الجهـــات 
عالقات رسمية، كل ثالث سنوات ويقرر ما إذا كان من المستحسن اإلبقـاء علـى العالقـات الرسـمية مـع المنظمـات 
أو إرجــاء القــرار بشــأن االســتعراض إلــى العــام التــالي. ويــوزَّع اســتعراض المجلــس للجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى 

 استعراض ثلث الكيانات التي دخلت في عالقات رسمية كل عام. فترة ثالث سنوات بحيث يجري
 
ويجوز للمجلس أن يضـع حـدًا للعالقـات الرسـمية إذا اعتبـر أن العالقـات لـم تعـد مالئمـة أو ضـرورية تبعـًا  -١٣

لتّغيــر البــرامج أو لظــروف أخــرى. وبالمثــل، يجــوز للمجلــس تعليــق العالقــات الرســمية أو وضــع حــّد لهــا إذا لــم تعــد 
مــا تســتوفي المعــايير المنطبقــة لــدى إقامــة تلــك العالقــات أو أخفقــت فــي تحــديث المعلومــات الخاصــة بهــا  منظمــة

والتبليغ عن التعاون في سجل الجهات الفاعلـة غيـر الـدول أو أخفقـت فـي القيـام بـدورها فـي برنـامج التعـاون المتفـق 
 ٢عليه.

 
ـــة غيـــر الـــدول خـــالل الفتـــرة  -١٤ ـــًا.  ٨١، ٢٠١٧-٢٠١٥واشـــتمل اســـتعراض التعـــاون مـــع الجهـــات الفاعل كيان

وُأدرجت الكيانات األحد عشر التي ُأرجئ استعراضها بناًء علـى المقـرر اإلجرائـي للمجلـس فـي دورتـه األربعـين بعـد 
ــًا. ات العنايــة الواجبــة إزاء هــذه الكيانــات، وقــد اتخــذت األمانــة إجــراء ٣المائــة، فــي اســتعراض الواحــد والثمــانين كيان

واستعرضــت خططهــا الســابقة وخططهــا المقترحــة للتعــاون وقيودهــا الُمحّدثــة فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات 

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

 .٦٦، الفقرة ٥، الملحق ١/ سجالت/٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ٢

جهـة مـن الجهـات الفاعلـة غيـر  ١١) علـى إرجـاء القـرار بشـأن اسـتعراض ٢٠١٧) (١٠(١٤٠م تنص المقرر اإلجرائـي    ٣
 الدول إلى دورة المجلس الثانية واألربعين بعد المائة.
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فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات  ١)٢٠٢٠-٢٠١٨الخطط المقترحة للتعاون (للفتـرة ترد الفاعلة غير الدول. و 
 الفاعلة غير الدول.

 
ألمانـــة تجديـــد العالقـــات الرســـمية لســـت وســـتين جهـــة مـــن الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول الواحـــدة وتقتـــرح ا -١٥

أكد تقييم األمانة للتعاون السابق مع هذه الجهات الفاعلة غير الدول، أن أوجه التعاون المتفق عليها  فقدوالثمانين. 
قد ُوضعت. وفضًال عن ذلك،  ١ ٢٠٢٠–٢٠١٨قد ُنفذت، وأن الخطط التي اتفق عليها الطرفان للتعاون في الفترة 
بما في ذلك تقديم قيود محّدثة في سجل المنظمة  ٢فإن هذه الجهات الفاعلة غير الدول قد استوفت معايير التأهل،

 لخاص بالجهات الفاعلة غير الدول.ا
 
الرسـمية فـي سـتين التـي يمكـن النظـر فـي تجديـد عالقاتهـا الوترد قائمة الجهات الفاعلة غير الدول السـت و  -١٦

 لهذا التقرير. ٢الملحق 
 

اإلجراء المقترح: اإلحاطة علمًا بالتقرير واإلشادة بالجهات الفاعلة غير الـدول السـت والسـتين  :باء
الســتمرار مســاهمتها فــي تحقيــق أهــداف المنظمــة، وتجديــد عالقاتهــا الرســمية  ٢المدرجــة فــي الملحــق 

  المنظمة. مع
 
ُأجري، وحرصًا على عدم تقويض التعـاون القـائم مـع الجهـات الفاعلـة غيـر واستنادًا إلى االستعراض الذي  -١٧

الدول التالية، تقترح األمانة النظر في إرجاء اتخاذ القرار المتعلق باستعراضـها إلـى دورة المجلـس الرابعـة واألربعـين 
 .٢٠١٩بعد المائة في كانون الثاني/ يناير 

 
لمكفوفين. وسـتتيح يجري حاليًا تقييم التعاون بين المنظمة والبعثة المسيحية ل البعثة المسيحية للمكفوفين. -١٨

إعــادة وضــع إطــار لخطــة التعــاون واألنشــطة المشــتركة فــي مجــال البصــر وتعزيزهــا. وتقتــرح األمانــة نتــائج التقيــيم 
األربعـــين بعـــد المائـــة إرجـــاء القـــرار بشـــأن اســـتعراض التعـــاون مـــع البعثـــة المســـيحية للمكفـــوفين إلـــى الـــدورة الرابعـــة و 

 للمجلس لضمان استرشاد مرحلة العمل التالية بالتقييم.
 
تقتـرح األمانـة إرجـاء اسـتعراض التعـاون مـع رابطـة كـروب اليـف الدوليـة إلـى  رابطة كروب اليـف الدوليـة. -١٩

دورة المجلس الرابعـة واألربعـين بعـد المائـة إلتاحـة الوقـت الكـافي للرابطـة لتوضـيح موقفهـا وموقـف بعـض أعضـائها 
 وٕاجراءاتهما فيما يتعلق بأنشطة المنظمة.

 
لقـرار بشـأن اسـتعراض التعـاون مـع اتحـاد النقـل الجـوي تقتـرح األمانـة إرجـاء ا اتحاد النقـل الجـوي الـدولي. -٢٠

الدولي إلى دورة المجلس الرابعة واألربعين بعد المائة إلتاحة الوقت الكافي للنظر في وضع خطة أفضل من حيـث 
االستنارة والمنحى العملي للتعاون، تتماشى مع الجهود الجارية الرامية إلى إعداد مبادرة جامعة مشتركة بين منظمة 
الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة السياحة العالمية للتعاون بشأن نقاط االلتقـاء بـين الصـحة 

 العمومية العالمية، والنقل الجوي الدولي، والسياحة العالمية.
 

                                                           
)، أعـدت ٢٠١٧) (١٠(١٤٠م تالجهات الفاعلة غيـر الـدول التـي ُأرجـئ استعراضـها لسـنة ُأخـرى وفقـًا للمقـرر اإلجرائـي    ١

 .٢٠١٩-٢٠١٨للفترة مع المنظمة خطة للتعاون 

  .٥١، الفقرة ٥، الملحق ١/ سجالت/٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ٢
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الوكالــة الدوليــة للوقايــة مــن العمــى؛ والمؤسســة الدوليــة لرعايــة العيــون؛ ومؤسســة أوربــيس الدوليــة؛  -٢١
مــن أجــل االســتفادة مــن مرحلــة العمــل التاليــة التحــاد العــالمي للمكفــوفين؛ والمجلــس العــالمي لفحوصــات النظــر. وا

وضــمان استرشـــادها بنتـــائج التقريــر الخـــاص بالبصـــر فـــي العــالم الـــذي تعكـــف المنظمـــة علــى إعـــداده حاليـــًا، تقتـــرح 
ة غيـــر الـــدول إلـــى دورة المجلـــس الرابعـــة األمانـــة إرجـــاء القـــرار بشـــأن اســـتعراض التعـــاون مـــع هـــذه الجهـــات الفاعلـــ

 واألربعين بعد المائة. 
 
تقتــرح األمانــة إرجــاء اتخــاذ القــرار المتعلــق باســتعراض التعــاون مــع  الرابطــة الدوليــة لدراســة ظــاهرة األلــم. -٢٢

ي للنظـر فـي الرابطة الدولية لدراسة ظاهرة األلم إلى دورة المجلس الرابعة واألربعين بعد المائـة، إلتاحـة الوقـت الكـاف
وضع خطة أشمل للتعاون معها. فقد أثرت التغييرات التي ُأدخلت على المالك الـوظيفي فـي المنظمـة وفـي الرابطـة 

 الدولية لدراسة ظاهرة األلم سواًء بسواء، على التعاون بينهما أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.
 
مانـة إرجـاء اتخـاذ القـرار المتعلـق باسـتعراض تقتـرح األ .الشبكة الدولية لعالج السرطان وبحوث السـرطان -٢٣

التعـــاون مـــع الشـــبكة الدوليـــة لعـــالج الســـرطان وبحـــوث الســـرطان إلـــى دورة المجلـــس الرابعـــة واألربعـــين بعـــد المائـــة، 
أثـرت إعـادة هيكلـة برنـامج المنظمـة الخـاص  فقـد إلتاحة الوقت الكافي للنظر في وضع خطة أشمل للتعـاون معهـا.

التعـاون  هـذا لألمراض غير السارية، بما في ذلك التغييرات المدخلة علـى المـالك الـوظيفي، علـىبالتدبير العالجي 
 في الفترة المشمولة بالتقرير.

 
نظرًا إلى أهمية التعـاون فـي مجـال الطـب الطبيعـي وطـب  الجمعية الدولية للطب الطبيعي وطب التأهيل. -٢٤

يــادة الجمعيــة، تقتــرح األمانــة إرجــاء القــرار بشــأن اســتعراض التأهيــل ونظــرًا إلــى التغيــرات التــي حــدثت مــؤخرًا فــي ق
التعــاون مــع هــذا الكيــان إلــى دورة المجلــس الرابعــة واألربعــين بعــد المائــة، إلتاحــة الوقــت الكــافي لبلــورة خطــة شــاملة 

 مشتركة للتعاون، تدعم التوجه االستراتيجي الجديد للمنظمة بشأن التأهيل. 
 

القـرار المتعلـق باالسـتعراض إلـى  ١اطة علمًا بالتقارير والنظـر فـي إرجـاءاإلجراء المقترح: اإلح :جيم
يــة: البعثــة المســيحية دورة المجلــس الرابعــة واألربعــين بعــد المائــة للجهــات الفاعلــة غيــر الــدول التال

 اتحـاد النقـل الجـوي الـدولي؛كالة الدولية للوقاية من العمـى؛ الو رابطة كروب اليف الدولية؛ للمكفوفين؛ 
ة لعـالج السـرطان الشـبكة الدوليـالمؤسسة الدولية لرعايـة العيـون؛ لدراسة ظاهرة األلم؛ طة الدولية الراب

االتحــاد مؤسسـة أوربـيس الدوليـة؛ وليـة للطـب الطبيعــي وطـب التأهيـل؛ الجمعيـة الدوبحـوث السـرطان؛ 
 المجلس العالمي لفحوصات النظر. العالمي للمكفوفين؛ 

 
األمانة استنادًا إلى االستعراض الذي ُأجـري، أنـه ينبغـي النظـر فـي وضـع حـد للعالقـة الرسـمية مـع  وتقترح -٢٥

 الجهات الفاعلة غير الدول التالية.
 
على الرغم من أن هذا الكيان قد  المركز األوروبي للسموميات اإليكولوجية وسموميات المواد الكيميائية. -٢٦

التـي ُأتيحـت للتعـاون فـي السـنوات األخيـرة كانـت قليلـة. وعلـى الـرغم  دعم عمل المنظمة في الماضـي، فـإن الفـرص
المركز الوثائق المتعلقة بهذا االستعراض، بما في ذلك التقرير عن التعاون لم يقدم من مطالبات المنظمة المتكررة، 

 .٢٠٢٠-٢٠١٨الماضي و/ أو خطة التعاون المقترحة للفترة 

                                                           
فـي حـال قبــول إرجـاء القـرار، فإنــه ال يـؤثر علـى دورة االســتعراض الثالثيـة السـنوات. وســوف ُيجـرى االسـتعراض الثالثــي    ١

  .٢٠١٩للمجلس في كانون الثاني/ يناير  بعد المائة السنوات لهذه الجهات الفاعلة غير الدول في الدورة الرابعة واألربعين
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نظــرًا إلــى أن المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة والجهــات  اريــة.مؤسســة وســائل التشــخيص الجديــدة االبتك -٢٧
الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمة تخضعان لقواعد وسياسات مختلفة تتنافى فيما بينها، ونظرًا 

وجيــات إلــى أن المؤسســة ُعّينــت بوصــفها مركــزًا متعاونــًا مــع المنظمــة فــي مجــال تعزيــز مختبــرات الســل وتقيــيم تكنول
 عالقاتــه، فــإن هــذا الكيــان قــد أخطــر األمانــة بأنــه لــن يقــدم طلبــًا بتجديــد ٢٠١٨-٢٠١٤تشــخيص الســل فــي الفتــرة 

 المؤسسة.هذه الرسمية مع المنظمة. وتقترح األمانة إنهاء العالقات الرسمية مع 
 
فقـــًا للمقـــرر و لـــم توضـــع خطـــة فعليـــة للتعـــاون المســـتقبلي  االتحـــاد الـــدولي لســـيدات األعمـــال والمهنيـــات. -٢٨

) الـــذي يـــنص علـــى إرجـــاء اســـتعراض االتحـــاد. ويبـــدو أن التعـــاون بـــين المنظمـــة ٢٠١٧) (١٠(١٤٠م تاإلجرائـــي 
 واالتحاد قد توقف. وتقترح األمانة إنهاء العالقات الرسمية مع االتحاد.

 
) الـذي يـنص علـى إرجـاء ٢٠١٧) (١٠(١٤٠م توفقـًا للمقـرر اإلجرائـي  المنظمة الدولية إلعادة التأهيل. -٢٩

لــم تقــدم خطــة للتعــاون  الدوليــة إلعــادة التأهيــل اســتعراض المنظمــة الدوليــة إلعــادة التأهيــل، ونظــرًا إلــى أن المنظمــة
المســتقبلي، فــإن األمانــة تقتــرح إنهــاء العالقــات الرســمية معهــا. ومــع ذلــك، فســوف تبحــث منظمــة الصــحة العالميــة 

تقبلية لتعزيز عالقتهما وتنظران في التعاون مستقبًال في ضوء برنـامج والمنظمة الدولية إلعادة التأهيل الفرص المس
 : دعوة إلى العمل".٢٠٣٠ مبادرة المنظمة "التأهيل

  
اإلجراء المقترح: المجلس مدعو إلى النظر فـي وضـع حـد للعالقـات مـع الجهـات الفاعلـة غيـر  :دال

وسموميات المواد الكيميائية؛ ومؤسسة وسـائل الدول التالية: المركز األوروبي للسموميات اإليكولوجية 
التشـــخيص الجديـــدة االبتكاريـــة؛ واالتحـــاد الـــدولي لســـيدات األعمـــال والمهنيـــات؛ والمنظمـــة الدوليـــة 

 التأهيل. إلعادة
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 
  
 المجلس مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي: -٣٠
 

التنفيذي، بعـد أن نظـر فـي التقريـر الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول ذات العالقـات الرسـمية  المجلس
 ١الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمة، المنظمة، بما في ذلك استعراض ثلثمع 

 قرر ما يلي: )١(

منظمـــة الصـــحة قبـــول دخـــول المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التاليـــة فـــي عالقـــات رســـمية مـــع   )أ (
لمراكــــز شــــراء األدويــــة األساســــية؛ مؤسســــة عائلــــة بلــــومبرغ؛  العالميــــة: الرابطــــة األفريقيــــة

ــم األورامالجمعيــة الدوليــة لمنظمــة الدوليــة لســرطان األطفــال؛ ا ظمــة المنفــي األطفــال؛  لعل
الملكيــة المركزيــة لمكافحــة الســل؛ منظمــة المؤسســة الهولنديــة الدوليــة للمتعبــدين األخيــار؛ 

لمنظمـة الدوليـة الجـة اليدويـة للعظـام؛ مؤسسـة "بـاث"؛ التحـالف الـدولي للمعاباء العالم؛ أط
 منظمة الدستور الدوائي للواليات المتحدة؛للخدمات العامة؛ مؤسسة "ولكوم االستئمانية"؛ 

                                                           
 .١٤٢/٢٩م تالوثيقة    ١
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وضــع حــد للعالقــات الرســمية مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول التاليــة: المركــز األوروبــي   )ب (
ئل التشـخيص الجديـدة مؤسسـة وسـاية وسـموميات المـواد الكيميائيـة؛ ولوجللسموميات اإليك

 المنظمة الدولية إلعادة التأهيل؛دولي لسيدات األعمال والمهنيات؛ االتحاد الاالبتكارية؛ 

جهـة والـواردة أسـماؤها  ٦٦أحاط علمًا مع التقدير بتعاون الجهات الفاعلة غير الدول البالغ عددها  )٢(
وأثنــى علــى اســتمرار تفانيهــا فــي العمــل مــع المنظمــة، وقــّرر  ،١٤٢/٢٩م توثيقــة لل ٢فــي الملحــق 

 تجديد عالقاتها الرسمية مع المنظمة؛

البعثــة المســيحية  :أحــاط كــذلك علمــًا بــأن خطــط التعــاون لــم ُيتَّفــق عليهــا بعــد مــع الكيانــات التاليــة )٣(
اتحـــاد النقـــل الجـــوي كالـــة الدوليـــة للوقايـــة مـــن العمـــى؛ الو رابطـــة كـــروب اليـــف الدوليـــة؛ للمكفـــوفين؛ 

ة لعـالج الشـبكة الدوليـالمؤسسة الدولية لرعاية العيون؛ طة الدولية لدراسة ظاهرة األلم؛ الرابالدولي؛ 
مؤسســـة أوربـــيس يعـــي وطـــب التأهيـــل؛ الجمعيـــة الدوليـــة للطـــب الطبالســـرطان وبحـــوث الســـرطان؛ 

المجلــس العــالمي لفحوصــات النظــر؛ وقــرر إرجــاء اســتعراض  االتحــاد العــالمي للمكفــوفين؛الدوليــة؛ 
، ٢٠١٩ الثــاني/ ينــاير إلــى دورة المجلــس الرابعــة واألربعــين بعــد المائــة فــي كــانون هــاالعالقــات مع

المتفـــق عليهـــا وعـــن وضـــع  التعـــاون حيـــث ينبغـــي حينئـــذ تقـــديم التقـــارير إلـــى المجلـــس بشـــأن خطـــط
 العالقات.
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 ١الملحق 
  
  

  المقترحة المقدمة من الجهات الفاعلة غير الدول للدخول في عالقات رسمية مع المنظمة الطلبات
 
الرابطـــة هـــي منظمـــة غيـــر حكوميـــة تأسســـت فـــي  ١الرابطـــة األفريقيـــة لمراكـــز شـــراء األدويـــة األساســـية. -١

لكيــان وتتخــذ مقرهــا الرئيســي فــي واغــادوغو، وهــي خاضــعة إلدارة جمعيــة عامــة تتــألف مــن أعضــاء ا ٢٠٠٤ عــام
الوكاالت الوطنيـة المعنيـة بشـراء األدويـة األساسـية فـي اإلقلـيم األفريقـي وٕاقلـيم  ينتمون إلىعضوًا  ٢٢البالغ عددهم 

 شرق المتوسط. وتمّول الرابطة بالمنح التي تقدمها المنظمات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية.
 
ة والمنتجـــات الصـــحية الميســـورة التكلفـــة والمضـــمونة وتهـــدف الرابطـــة إلـــى تحســـين إتاحـــة األدويـــة األساســـي -٢

الجودة عن طريق ُنظم الشراء العام الفّعالة والمستدامة. وتعمل على تعزيـز وضـع الوكـاالت الوطنيـة المعنيـة بشـراء 
ـــدعوة. وتشـــجع الرابطـــة علـــى التعـــاون التقنـــي بـــين  ـــة األساســـية فـــي النظـــام الصـــيدالني العـــام عـــن طريـــق ال األدوي

بطـرق مـن بينهـا تنفيـذ آليـة للحـد مـن حـاالت نفـاد مخزونـات األدويـة وتبـادل الممارسـات الجيـدة. وفضـًال أعضائها، 
عــن ذلــك، فهــي تُنفّــذ أنشــطة بنــاء القــدرات التــي تركــز فــي المقــام األول علــى تعزيــز ُنظــم ضــمان الجــودة. وتــدعم 

م ة حيثما ال توجد مثل هذه الوكاالت في اإلقليالرابطة أيضًا إنشاء الوكاالت الوطنية المعنية بشراء األدوية األساسي
 األفريقي وٕاقليم شرق المتوسط.

 
 ٢٠١٧-٢٠١٥األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 

 
 مـن وكـاالت الشـراء الوطنيـة ١٠ركز التعاون بين الرابطة والمنظمة على تحسين ُنظـم ضـمان الجـودة فـي  -٣

المنظمـة  إرشـاداتت الرابطـة واتبعـفي أفريقيا، وفقـًا لنظـام المنظمـة النمـوذجي لضـمان الجـودة فـي وكـاالت الشـراء. 
وطنيــة. وتولــت الشــراء الوكــاالت مــن  ١٠إجــراء تقيــيم لمــدى االمتثــال للنظــام النمــوذجي لضــمان الجــودة فــي عنــد 

النـاطقين باللغـة الفرنسـية، وتعاونـت مـع المنظمـة  مسـتخدمي األداةصـالح ترجمة النظام النموذجي لضـمان الجـودة ل
على وضع برنامج مالئم للسياق الوطني للتدريب على النظام النموذجي لضمان الجـودة. ونتيجـة لهـذا التعـاون، تـم 

مـــن الصـــيادلة المتخصصـــين فـــي ضـــمان الجـــودة مـــن وكـــاالت الشـــراء الوطنيـــة. وبثـــت الرابطـــة المـــواد  ٢٠تـــدريب 
عدت على أعضائها االثنين والعشرين وأجرت تقييمًا نهائيًا لمدى االمتثال للنظام النموذجي لضـمان التدريبية التي أُ 

 الجودة في البلدان التي استفادت من التدريب. 
 

 ٢٠٢٠٢-٢٠١٨أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 
 
مونة الجـودة والميسـورة التكلفـة ستواصل الرابطـة والمنظمـة تعاونهمـا لضـمان شـراء األدويـة األساسـية المضـ -٤

من ِقبل وكاالت الشراء الوطنية في اإلقلـيم األفريقـي وٕاقلـيم شـرق المتوسـط. وسـتعمل الرابطـة بالتعـاون مـع المنظمـة 
على تعزيز أداء وكاالت الشراء الوطنية بتحسين ُنظمها الخاصة بضمان الجـودة بمـا يتمشـى مـع النظـام النمـوذجي 

                                                           
يمكن االطالع على المعلومات المـوجزة عـن هـذا الكيـان فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى    ١

تشــــــــرين األول/  ٢٣، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#الــــــــرابط التــــــــالي: (
  ).  ٢٠١٧ أكتوبر

يمكــن االطــالع علــى خطــة التعــاون التــي اقترحهــا هــذا الكيــان فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول    ٢
تشــــرين األول/  ٢٣ي ، تــــم االطـــالع فـــhttps://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#علـــى الـــرابط التـــالي: (

 ).٢٠١٧أكتوبر 
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إلى زيادة التعاون بين سبع وكاالت شراء وطنية والسـلطات التنظيميـة الوطنيـة لكـل منهـا لضمان الجودة. وستسعى 
في سبيل مواءمة إجراءات االختبار المسبق للصالحية والتسجيل بما يتمشى مع النظام النموذجي لضمان الجـودة. 

لضـمان وضـع ُنظـم ُيعتمـد  وبناًء علـى طلـب المنظمـة وتوجيهاتهـا، سـتعمل الرابطـة علـى بنـاء قـدرة الـدول األعضـاء
عليها لشراء األدوية األساسية والمنتجات الصحية المضمونة الجودة والميسورة التكلفة واإلمـداد بهـا وفقـًا للتوصـيات 

ـــواردة فـــي القـــرار  ـــة األساســـية، والقـــرار ٢٠١٤( ٢٢-٦٧ج ص عال ) ٢٠١٦( ٢٥-٦٩ج ص ع) بشـــأن إتاحـــة األدوي
  يًا، ومأمونية أدوية األطفال وٕامكانية إتاحتها.بشأن معالجة حاالت نقص األدوية عالم

 
الخيريـة  بمسـمى مؤسسـة بلـومبرغ مؤسسة عائلة بلومبرغ التـي ُيشـار إليهـا عـادةً  ١مؤسسة عائلة بلومبرغ. -٥

بغــرض ضــمان حيــاة أفضــل وأطــول ألكبــر عــدد مــن النــاس، بــالتركيز  ٢٠٠٦هــي مؤسســة خيريــة ُأنشــئت فــي عــام 
والصحة العمومية. وتتخذ المؤسسـة  يم والبيئة واالبتكارات الحكوميةعلى خمسة مجاالت رئيسية، وهي الفنون والتعل

لعــالم إلــى جانــب عملهــا محليــًا. وتخضــع المؤسســة مقرهــا الرئيســي فــي نيويــورك وتــدعم المشــاريع فــي شــتى أنحــاء ا
إلدارة مجلــس أمنــاء يتــألف مــن مجموعــة مــن األكــاديميين وقيــادات قطــاع األعمــال وفــاعلي الخيــر والفنــانين واألفــراد 
الذين تميزوا في وظائف الخدمة العامة التي ُتشغل باالنتخاب أو التعيين. ويعمل مديرو المؤسسة بصـفة استشـارية 

وتقع مسؤولية اإلدارة اليومية للمؤسسة علـى عـاتق فريـق تنفيـذي صـغير. وتحصـل المؤسسـة علـى التمويـل  ورقابية،
مـــــن إيـــــرادات االســـــتثمار واألفـــــراد، والســـــيما مباشــــــرة مـــــن الســـــيد مايكـــــل ر. بلـــــومبرغ، المســـــؤول التنفيــــــذي األول 

ر تتــولى إدارة األصــول الخيريــة بلــومبرغ. وقــد أودعــت المؤسســة أصــولها واســتثماراتها لــدى شــركة اســتثما لمؤسســة
 للسيد مايكل ر. بلومبرغ بما في ذلك تلك التي تخص المؤسسة. 

  
  ٢٠١٧-٢٠١٥مع المنظمة في الفترة  األنشطة المنفذة

 
بشـأن األمـراض غيـر السـارية. وبـدأ  ٢٠٠٧تعاونت المنظمة ومؤسسـة عائلـة بلـومبرغ فـي البدايـة فـي عـام  -٦

ذلــك ليشــمل البيانــات الخاصــة بالصــحة، والوقايــة مــن اإلصــابات غيــر  بعــدتوّســع ثــم التعــاون بشــأن مكافحــة التبــغ 
ق والوقاية من الغرق. ودعمـت المسـاهمات الماليـة التـي قـدمتها المؤسسـة دة، بما في ذلك السالمة على الطر المتعم

جـاالت المختلفـة للعمـل. استثمار المنظمة في اإلرشادات التقنية وفي تقـديم الـدعم إلـى الـدول األعضـاء فـي هـذه الم
كمــا دعمــت هــذه المســاهمات عمــل المنظمــة علــى تحويــل المبــادئ التوجيهيــة والسياســات الخاصــة بــاألمراض غيــر 

وعلــى تنظــيم حلقــات العمــل التدريبيــة لبنــاء قــدرة البلــدان والبــرامج  ،للتنفيــذ العملــي مســّندة بالبّينــات الســارية إلــى حــزم
انـــت المؤسســـة مـــن المشـــاركين النشـــطين فـــي الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل فـــي المســـتدامة. وفضـــًال عـــن ذلـــك، فقـــد ك

 . ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٣ ألعواما
  

  ٢٠٢٠٢-٢٠١٨أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 
 
ز  ستواصل المنظمة ومؤسسة عائلة بلومبرغ تعاونهما الحالي. وعلى -٧ مـدى السـنوات الـثالث القادمـة، سـُيعزَّ

التعاون ويوّسع نطاقه لمواصلة دعم العمل التقني واالستشاري الجاري من أجـل تحديـد الحلـول وتنفيـذها فيمـا يتعلـق 
باألمراض غير السارية والوقايـة مـن اإلصـابات غيـر المتعمـدة. وسـيركز التعـاون علـى مـا يلـي: التقـدم نحـو أهـداف 

                                                           
يمكن االطالع على المعلومات المـوجزة عـن هـذا الكيـان فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى    ١

تشــــــــرين األول/  ٢٣، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#الــــــــرابط التــــــــالي: (
 ).٢٠١٧ أكتوبر

ة غيــر الــدول يمكــن االطــالع علــى خطــة التعــاون التــي اقترحهــا هــذا الكيــان فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــ   ٢
تشــــرين األول/  ٢٣، تــــم االطـــالع فـــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#علـــى الـــرابط التـــالي: (

 ).٢٠١٧أكتوبر 
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؛ وبنـــاء قـــدرة البلـــدان ٢٠٢٠-٢٠١٣لميـــة بشـــأن الوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا خطـــة العمـــل العا
ق؛ ورصـــد االتجاهـــات وتقيـــيم التقـــدم صـــوب بلـــوغ لوطنيـــة الخاصـــة بالســـالمة علـــى الطـــر تعزيـــز التشـــريعات ا علـــى

لحلــول الممكنــة نــاول ات مــن أهــداف التنميــة المســتدامة؛ وتبــادل الخبــرات التقنيــة للتمكــين مــن ٦-٣و ٤-٣ الغــايتين
؛ واالســتفادة مــن شــبكات المؤسســة فــي إذكــاء التحليــل الــدقيقب دث المــروراللوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية وحــو 

 إحـراز الوعي العالمي بشأن الوقايـة مـن الغـرق. ويكتسـي التعـاون مـع المؤسسـة أهميـة لتمكـين الـدول األعضـاء مـن
  .٢٠٣٠لغايات الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام التقدم في تحسين الحصائل الصحية وبلوغ ا

 
المنظمة الدولية لسرطان األطفال، االتحاد الدولي لمنظمـات  تأسست ١المنظمة الدولية لسرطان األطفال. -٨

واتخـذت مقرهـا الرئيسـي وُسـجلت فـي هولنـدا منـذ  ١٩٩٤آباء وأمهات األطفال المصابين بالسرطان سابقًا، في عام 
ســـبانيا. وهـــذا الكيـــان هـــو أكـــان الكيـــان مســـجًال فـــي  ٢٠١٤و ٢٠٠٤. وفـــي الفتـــرة الواقعـــة بـــين عـــامي ٢٠١٥عـــام 

من منظمات اآلباء واألمهات، ورابطات الناجين من سرطان األطفـال، وجماعـات  ١٨١غير حكومية تمثل منظمة 
إلدارة جمعيــة عامــة  الكيــان بلــدًا. ويخضــع ٩٠الــدعم المعنيــة بســرطان األطفــال، وجمعيــات مكافحــة الســرطان فــي 

يعملــون فــي مجــال الرعايــة والــدعوة أفــراد  ٩تتــألف مــن أعضــائه المائــة والواحــد والثمــانين ومجلــس أمنــاء يتــألف مــن 
 بشأن سرطان األطفال. 

 
وتعمــل المنظمــة الدوليــة لســرطان األطفــال بالتعــاون مــع راســمي السياســات والمجتمــع المــدني والمنظمــات  -٩

الدوليــة والمهنيــين فــي مجــال الصــحة والبحــث والطــب. وتســتهدف الحــد مــن الوفيــات الناجمــة عــن ســرطان األطفــال 
هــا، وتهيئــة بيئــة داعمــة ومواتيــة للمبــادرات الخاصــة بســرطان األطفــال، ودفــع التقــدم فــي عالجــات التــي يمكــن تالفي

 سرطان األطفال، وتعزيز اإلنصاف في إتاحة الرعاية، وٕاحداث تحول في جودة الرعاية.
 

 ٢٠١٧-٢٠١٥األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 
 
لية لسرطان األطفال على تهيئـة بيئـات مواتيـة وحفـز التنفيـذ تعاونت منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدو  -١٠

الفّعال للخطط الصحية الوطنية من أجل التصدي لإلجحافات وتلبية االحتياجات غيـر الملّبـاة فـي الرعايـة الخاصـة 
بسرطان األطفال. وقد قام هـذا الكيـان بالتعـاون مـع المنظمـة بمـا يلـي: بـث إرشـادات المنظمـة بشـأن رعايـة مرضـى 
الســـرطان عـــن طريـــق حلقـــات العمـــل واليـــوم العـــالمي لســـرطان األطفـــال مـــن أجـــل تعزيـــز الرعايـــة الملّطفـــة والتـــدبير 
. االعالجــي لأللــم؛ وتحســين إتاحــة األدويــة األساســية؛ وزيــادة دعــم رعايــة مرضــى ســرطان األطفــال وتحســين إتاحتهــ

بشــأن رعايــة مرضــى  فــي البلــدان المحــددة يمهــذا الكيــان واســتكمل أدوات للتقيــ طــورالمنظمــة  بنــاًء علــى إرشــاداتو 
سرطان األطفال. ودعم الكيان المنظمـة فـي تنظـيم حلقـات عمـل ُقطريـة فـي إثيوبيـا وفيجـي وغانـا وميانمـار، لوضـع 
خطط العمل الوطنية واستراتيجيات التنفيذ المستدامة من أجل بناء القدرة الوطنية في مجـال رعايـة مرضـى سـرطان 

بلـدًا فـي إقلـيم األمـريكتين لتحليـل  ١٦قد استرشـد الكيـان بتوجيهـات المنظمـة فـي إجـراء التقيـيم فـي األطفال. وأخيرًا ف
لهذه البلـدان. وأسـفر هـذا التعـاون عـن البّينـات  لعامةاكيفية دمج رعاية مرضى سرطان األطفال في الُنظم الصحية 

مرضــى ســرطان  مســّندة بالبّينــات وتحســين رعايــةالخاصــة بــالُنظم الصــحية الالزمــة لتوجيــه قــرارات السياســة العامــة ال
 األطفال في اإلقليم.

 

                                                           
سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى يمكن االطالع على المعلومات المـوجزة عـن هـذا الكيـان فـي    ١

تشــــــــرين األول/  ٢٣، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#الــــــــرابط التــــــــالي: (
 ).٢٠١٧ أكتوبر
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 ٢٠٢٠١-٢٠١٨أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 
 
المنظمـــة التعـــاون مـــع المنظمـــة الدوليـــة لســـرطان األطفـــال فـــي مجـــال رعايـــة مرضـــى ســـرطان  ستواصـــل -١١

األطفـــال، والســـيما عـــن طريـــق تعظـــيم مشـــاركة اآلبـــاء واألمهـــات ومقـــدمي الرعايـــة واألســـر باســـتخدام نهـــج المنظمـــة 
لألطفــال، والتــدبير المتكامــل الــذي يركــز علــى النــاس. وســيعمل الكيــان مــع المنظمــة علــى تحســين الرعايــة الملطِّفــة 

العالجي لأللم واألعراض بتنفيذ المبادئ التوجيهيـة للمنظمـة بشـأن العـالج الصـيدالني لأللـم المسـتمر لـدى األطفـال 
واألمهـــات علـــى اســـتخدام المـــواد ذات الصـــلة.  اآلبـــاءالمصـــابين بـــاعتالالت طبيـــة وفقـــًا للســـياق الُقطـــري، وبتـــدريب 

ن الحـــد مـــن ســـوء التغذيـــة وتحســـين الحالـــة التغذويـــة لألطفـــال المصـــابين وســـيروج الكيـــان إلرشـــادات المنظمـــة بشـــأ
بالسرطان. وباستخدام المنصات القائمة مثل اليوم العالمي لسرطان األطفال واألسبوع العالمي للناجين مـن سـرطان 
 األطفــال، سيســلط الكيــان الضــوء بالتعــاون مــع المنظمــة علــى ســرطان األطفــال كمصــدر للقلــق فــي مجــال الصــحة

. وأخيـرًا، ٢٠٢٠-٢٠١٣العمومية وفقًا لخطـة العمـل العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا 
فإن الكيان سيدعم أنشطة المنظمة في البلدان مـن أجـل التوّسـع فـي الجهـود الراميـة إلـى الوقايـة مـن األمـراض غيـر 

ياجـات األطفـال والمـراهقين المصـابين بالسـرطان وتعبئـة الـدعم السارية ومكافحتها بتهيئـة البيئـات المواتيـة لتلبيـة احت
 لتلبية االحتياجات النفسية االجتماعية للمتضررين من اآلباء واألمهات واألسر.

 
فــي األطفــال هــي منظمــة غيــر  لعلــم األورامالجمعيــة الدوليــة  ٢فــي األطفــال. لعلــم األورامالجمعيــة الدوليــة  -١٢

. والكيـــان هـــو منظمـــة قائمـــة علـــى ٢٠١٥هـــي مســـجلة فـــي سويســـرا منـــذ عـــام و  ١٩٦٩حكوميـــة تأسســـت فـــي عـــام 
عضــو، مــن بيــنهم مهنيــون فــي مجــال الصــحة والعلــوم مــن المهتمــين بمجــال  ١٢٠٠العضــوية تتــألف مــن أكثــر مــن 

ســرطان األطفـــال. ويخضــع الكيـــان إلدارة جمعيــة مكونـــة مــن جميـــع أعضــائه الـــذين لهــم حـــق التصــويت، ومجلـــس 
المسؤولين الرئيسيين في الكيان، ومجلـس إدارة يتكـون مـن أسـاتذة فـي مجـال علـم األورام. وتمـّول تنفيذي مكون من 

الجمعيــة فــي المقــام األول مــن رســوم العضــوية. كمــا أنهــا تتلقــى دخــًال مــن رعــاة مؤتمراتهــا الــذين يشــملون كيانــات 
 القطاع الخاص. 

 
وتعمــل الجمعيــة علــى ضــمان أن جميــع األطفــال والشــباب المصــابين بالســرطان يتــاح لهــم الحصــول علــى  -١٣

العالج والرعاية الكافيين وأن جميع المشاركين في مجال سرطان األطفال في العالم يتاح لهم الحصول على أحدث 
تمر. وتــدعم الجمعيــة القــائمين المعلومـات عــن طريــق االجتماعـات والتواصــل داخــل الشـبكات والتطــور المهنــي المسـ

علــى رعايــة األطفــال والشــباب المصــابين بالســرطان كــي يقــدموا أفضــل العالجــات الشــافية والملّطفــة. وأخيــرًا، فإنهــا 
 تدعو إلى المتابعة الطويلة األجل المالئمة لألطفال والشباب بعد عالجهم من السرطان.

  
  
  
  
  
 

                                                           
التعــاون التــي اقترحهــا هــذا الكيــان فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول يمكــن االطــالع علــى خطــة    ١

تشــــرين األول/  ٢٣، تــــم االطـــالع فـــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#علـــى الـــرابط التـــالي: (
  ).٢٠١٧بر أكتو 
يمكن االطالع على المعلومات المـوجزة عـن هـذا الكيـان فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى    ٢

تشــــــــرين األول/  ٢٣االطــــــــالع فــــــــي  ، تــــــــمhttps://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#الــــــــرابط التــــــــالي: (
 ).٢٠١٧ أكتوبر
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 ٢٠١٧-٢٠١٥األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 
 
المنظمــة فـي مجــال رعايــة مرضــى ســرطان األطفـال بتقــديم المــدخالت التقنيــة لوضــع  عتعاونـت الجمعيــة مــ -١٤

دعمــت المنظمــة فــي  إطــار المنظمــة الخــاص بالخــدمات الصــحية المتكاملــة التــي تركــز علــى النــاس وتنفيــذه. كمــا
اســــتعراض بــــرامج مكافحــــة الســــرطان الوطنيــــة وقائمــــة المنظمــــة لألجهــــزة الطبيــــة ذات األولويــــة للتــــدبير العالجــــي 
للســـرطان. وقـــدمت الجمعيـــة مـــدخالت فـــي المنشـــور المعنـــون "تســـريع العمـــل العـــالمي مـــن أجـــل صـــحة المـــراهقين: 

ع البيانــات عــن نقــص األدويــة األساســية عالميــًا، ودعمــت إرشــادات لــدعم التنفيــذ فــي البلــدان"، وأداة المنظمــة لجمــ
المنظمــة فــي إعــدادهما. وقامــت الجمعيــة بالتعــاون مــع المنظمــة ببــث إرشــادات المنظمــة الخاصــة برعايــة مرضــى 
السرطان، من خالل حلقات العمل الُقطرية المشتركة مع المنظمـة وممثلـي وزارات الصـحة بشـأن سـرطان األطفـال، 

 جمعية.وفي مؤتمرات ال
 

 ٢٠٢٠١-٢٠١٨أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 
 
ستتعاون الجمعية مع المنظمة دعمًا لتنفيذ اإلطار الخاص بالخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي تركـز علـى  -١٥

على طلـب المنظمـة وتوجيهاتهـا، سـتقدم الجمعيـة الـدعم  الناس، وأنشطة المنظمة المتعلقة بمكافحة السرطان. وبناءً 
التقني إلى الدول األعضاء لتحسين قدرتها على إدارة رعايـة مرضـى سـرطان األطفـال. وسـتقدم الجمعيـة الـدعم إلـى 
المنظمــة فــي وضــع البــرامج الراميــة إلــى تعزيــز قــدرات المــوارد البشــرية فــي مجــال رعايــة مرضــى ســرطان األطفــال، 

يب مقـــدمي الخـــدمات المـــؤهلين. كمـــا ســـتدعم الجمعيـــة المنظمـــة فـــي إعـــداد أداة إلجـــراء تحاليـــل الحالـــة وتتـــولى تـــدر 
يتعلق بإتاحة خدمات التشـخيص والعـالج، وتحديـد العقبـات التـي تحـول دون الحصـول علـى األدويـة األساسـية  فيما

طفـــال. وأخيـــرًا، فـــإن الجمعيـــة ســـتقوم والتكنولوجيـــات الطبيـــة الجيـــدة والميســـورة التكلفـــة الالزمـــة لمكافحـــة ســـرطان األ
  والتكنولوجيات الطبية األساسية. بالتعاون مع المنظمة بإجراء أنشطة الدعوة لتحسين إتاحة األدوية

 
تتمثـل رؤيـة المنظمـة الدوليـة للمتعبـدين األخيـار التـي تأسسـت فـي  ٢المنظمة الدوليـة للمتعبـدين األخيـار. -١٦

شــر مــع تمــتعهم بالحريــة لتحقيــق كامــل إمكانــاتهم، وخلــوهم مــن األضــرار التــي ، فــي "الحيــاة لجميــع الب١٨٥١عــام 
بلوغ هذا الهدف، تشجع المنظمة الدولية للمتعبدين األخيـار علـى نمـط كحول وسائر المخدرات". وكوسيلة ليسببها ال

توكهولم ويضم المعيشة الخالي من الكحول وسائر المخدرات. ويمثل الكيان منظمة غير حكومية تتخذ مقرها في س
المنظمــات الوطنيــة والمؤسســات وفــي بعــض األحيــان األفــراد الــذين يقبلــون شــروط العضــوية ويحترمونهــا. وتنتمــي 

  بلدًا إلى عضويتها.  ٥٨منظمات من ال
 
تتمثـــل الســـلطة الُعليـــا للمنظمـــة فـــي المـــؤتمر الـــدولي ألعضـــاء المنظمـــة الدوليـــة للمتعبـــدين األخيـــار. وفـــي  -١٧

نــاط الســلطة بــالمجلس الــدولي الــذي ينتخبــه المــؤتمر. ويتــأتى نصــف تمويــل ة بــين دورات المــؤتمر تُ الفتــرات الفاصــل
  .تالمساهما سائر المنظمة من رسوم العضوية والنصف اآلخر من

  
 

                                                           
يمكــن االطــالع علــى خطــة التعــاون التــي اقترحهــا هــذا الكيــان فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول    ١

تشــــرين األول/  ٢٣، تــــم االطـــالع فـــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#علـــى الـــرابط التـــالي: (
 ).٢٠١٧أكتوبر 

يمكن االطالع على المعلومات المـوجزة عـن هـذا الكيـان فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى    ٢
تشــــــــرين األول/  ٢٣، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#الــــــــرابط التــــــــالي: (

 ).  ٢٠١٧ أكتوبر
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  ٢٠١٧-٢٠١٥األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 
 
في تنفيذ استراتيجيتها العالمية للحد من دعمت المنظمة الدولية للمتعبدين األخيار منظمة الصحة العالمية  -١٨

لبنـاء القـدرات بشـأن الوقايـة مـن الكحـول، بالتعـاون مـع  مثالً  تعاطي الكحول على نحو ضار، بتنظيم حلقات العمل
المكاتب الُقطرية للمنظمة في بعض البلـدان المختـارة. ودعمـت المنظمـة الدوليـة للمتعبـدين األخيـار منظمـة الصـحة 

في التخطيط ألول منتدى للمنظمة بشـأن الكحـول والمخـدرات وسـلوكيات اإلدمـان، وتنظيمـه، بتيسـير  العالمية أيضاً 
مشــاركة المجتمــع المــدني والمســاهمة بأمثلــة مــن الــدروس المســتفادة مــن المجتمــع المــدني. كمــا ســاهم هــذا الكيــان 

ألمــراض غيــر الســارية الــذي بعــرض أفضــل الممارســات مــن المجتمــع المــدني فــي المــؤتمر العــالمي للمنظمــة بشــأن ا
، وسـاهم كـذلك فـي عمـل آليـة التنسـيق العالميـة بشـأن الوقايـة مـن األمـراض ٢٠١٧انعقد في تشـرين األول/ أكتـوبر 

 غير السارية ومكافحتها، والسيما فيما يتعلق بتعاطي الكحول وباإلدمان.
  

  ٢٠٢٠١-٢٠١٨أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 
 
المنظمة الدولية للمتعبـدين األخيـار دور منظمـة الصـحة العالميـة كوكالـة معنيـة بوضـع المعـايير فـي  تدعم -١٩

مجـــال الصـــحة العموميـــة والعالميـــة. ومـــن هـــذا المنطلـــق، تتعـــاون المنظمـــة الدوليـــة للمتعبـــدين األخيـــار مـــع منظمـــة 
حـد مـن تعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار. الصحة العالمية دعمًا للدول األعضاء فـي تنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة لل

وستواصل التعاون مع المنظمة في تخطيط التدريب وتنظيمه لبناء قدرة المجتمع المدني علـى الـدعوة علـى الصـعيد 
الُقطــري واإلقليمــي والــدولي فــي ســبيل الحــد مــن تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار وبنــاء القــدرات التقنيــة بشــأن تنفيــذ 

وٕانفاذهـا، ودمـج االعتبـارات المتعلقـة بالسياسـات الخاصـة بـالكحول فـي سـائر مجـاالت السياسات الخاصة بـالحكول 
السياسات ذات الصلة. وستدعم المنظمة الدولية للمتعبدين األخيار المبادرة المشـتركة بـين منظمـة الصـحة العالميـة 

المعديــة، وتســهم فيهــا، وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي بشــأن تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار والعنــف واألمــراض 
بهدف تيسير التواصل داخل الشبكات الدولية والمشتركة بين البلـدان وتبـادل الخبـرات وأفضـل الممارسـات. وسـتدعم 
المنظمـــة الدوليـــة للمتعبـــدين األخيـــار منظمـــة الصـــحة العالميـــة فـــي إجـــراء البحـــوث المقارنـــة بشـــأن مختلـــف جوانـــب 

تي تتناول مدى فّعالية مختلف التدابير السياسية المتخذة في السياقات تعاطي الكحول على نحو ضار والدراسات ال
الثقافيــة والتنمويــة المتنوعــة لضــمان بــث المعــارف الجديــدة عــن وبائيــات اســتهالك الكحــول واألضــرار الناجمــة عــن 

  كافحتها.الكحول. كما ستواصل دعم عمل آلية التنسيق العالمية المعنية بالوقاية من األمراض غير السارية وم
 
ت ُأنشـئالمؤسسة هي منظمـة دوليـة غيـر حكوميـة  ٢.المؤسسة الهولندية الملكية المركزية لمكافحة السل -٢٠

فــي الهــاي بهولنــدا، بهــدف الــتخلص مــن الســل فــي العــالم عــن طريــق وضــع اســتراتيجيات مكافحــة  ١٩٠٣فــي عــام 
تدعمها. وتتخذ المؤسسة مقرهـا فـي الهـاي ولهـا مكاتـب السل الناجعة والفّعالة والمستدامة وتنفيذها في البلدان التي 

  في العديد من البلدان المعنية ببرامجها.
 
والمؤسســــة هــــي منظمــــة قائمــــة علــــى العضــــوية، يتــــألف أعضــــاؤها مــــن المؤسســــات الخيريــــة والمؤسســــات  -٢١

تق الجمعيـة العامـة األكاديمية والكيانات الحكومية. وتقع المسؤولية النهائيـة عـن تصـريف شـؤون المؤسسـة علـى عـا
عّين مجلس أمناء ليتولى اإلشراف على تصريف شؤون الكيان. ويتأتى معظم دخل المؤسسة من ألعضائها، التي تُ 
 المنح الحكومية.

                                                           
يمكــن االطــالع علــى خطــة التعــاون التــي اقترحهــا هــذا الكيــان فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول    ١

تشــــرين األول/  ٢٣ي ، تــــم االطـــالع فـــhttps://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#علـــى الـــرابط التـــالي: (
 ).٢٠١٧أكتوبر 

ر الـدول علـى يمكن االطالع على المعلومات المـوجزة عـن هـذا الكيـان فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـ   ٢
تشــــــــرين األول/  ٢٣، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#الــــــــرابط التــــــــالي: (

 ).  ٢٠١٧ أكتوبر
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   ٢٠١٧-٢٠١٥األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 
 
المنظمة مع المؤسسة الهولندية الملكية المركزية لمكافحة السـل منـذ أمـد طويـل فـي مجـال مكافحـة  تتعاون -٢٢

السياســات بشــأن الســل علــى الصــعيد العــالمي مــن خــالل عضــوية مجموعــة  رســمالســل. ويشــمل هــذا التعــاون دعــم 
ك الفريــــق االستشــــاري مختلفــــة مــــن الشــــبكات واللجــــان السياســــية للمنظمــــة، والمشــــاركة النشــــيطة فيهــــا، بمــــا فــــي ذلــــ

االستراتيجي والتقني المعني بالسل ولجان الضوء األخضر اإلقليمية. كمـا قـدمت المؤسسـة أيضـًا دعمـًا مباشـرًا إلـى 
سياسات المنظمة ومبادئها التوجيهية العالمية وبثها وتنفيذها على الصعيد الُقطري، بوضع من أجل تعزيز المنظمة 

بنــاء القــدرات والــدعم التقنــي. وشــاركت ، و السياســات الخاصــة بالمنظمــةة مــن وثــائق أدوات التنفيــذ العمليــة المســتمد
المؤسسة الهولندية الملكية المركزية لمكافحة السل أيضًا مع اإلقليم األوروبي في تأسيس مـؤتمر وولفهيـزي لراسـمي 

 السياسات والباحثين في مجال السل.
  

  ٢٠٢٠١-٢٠١٨أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 
 
يتمثل الهدف العام من تعاون المنظمة مع المؤسسـة الهولنديـة الملكيـة المركزيـة لمكافحـة السـل فـي تيسـير  -٢٣

األخذ باستراتيجية المنظمة للقضاء على السل واعتمادها وتطبيقها على الصعيد الُقطري، وتوليد المزيد من البّينـات 
تمشـيًا مــع أهــداف التنميــة  ٢٠٣٠علـى الســل فــي عــام مـن الميــدان لمكافحــة الســل بفّعاليـة ونجاعــة لتحقيــق القضــاء 

المستدامة. ولهذا الغرض، ستدعم المؤسسة المنظمة في تسريع التقدم نحو القضـاء علـى السـل، مـع التركيـز بصـفة 
خاصة على احتياجات األشخاص الـذين يعيشـون فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل، وفـي توليـد المزيـد مـن 

، وتحديد العقبات التي تحول دون تقديم الخدمات الجيدة في مجال الموّجهدان بشأن فحص التحري البّينات من المي
بّينات لمكافحة السل في األطفال على  ةوضع قاعدأيضًا التعاون ليشمل  نطاق السل، وبروتوكوالت العالج. ويمتد

مركزيــة لمكافحــة الســل إلــى تحفيــز رســم نحــو فّعــال. وســيهدف التعــاون بــين المنظمــة والمؤسســة الهولنديــة الملكيــة ال
السياسات العالمية بشأن السل وٕارشادها والمساهمة فيها، ودعم الدعوة السياسـية الرفيعـة المسـتوى لاللتـزام السياسـي 

  بمكافحة السل.
 
فـــي فرنســـا، وهـــي منظمـــة غيـــر  ١٩٨٠تأسســـت منظمـــة أطبـــاء العـــالم فـــي عـــام  ٢منظمـــة أطبـــاء العـــالم. -٢٤

شـبكتها  تتـولىبلـدًا مـن خـالل برامجهـا المنتشـرة حـول العـالم. و  ٤٥رها فـي بـاريس، ولهـا وجـود فـي حكومية تتخذ مق
كــل مــن األرجنتــين وبلجيكــا وكنــدا وألمانيــا واليونــان واليابــان ولكســمبرغ  مــنالعالميــة التــي تضــم عضــويتها منظمــات 

يرلنـدا الشـمالية والواليـات المتحـدة أيـا العظمـى و سبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحـدة لبريطانأوهولندا والبرتغال و 
األمريكية، تنفيذ المزيد من البرامج حول العالم. ويتمثل الهدف األساسي للمنظمة في تقديم الرعاية إلى المجموعات 
السكانية األسرع تأثرًا في ظـروف األزمـات والحرمـان حـول العـالم وفـي فرنسـا، باالسـتناد إلـى ممارسـتها للطـب علـى 

حــو مــن االســتقالل التــام. كمــا أنهــا تعمــل علــى لفــت االنتبــاه إلــى مخــاطر األزمــات واألخطــار التــي تهــدد صــحة ن
  اإلنسان وكرامته من أجل المساعدة على الوقاية منها.

 

                                                           
ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول يمكــن االطــالع علــى خطــة التعــاون التــي اقترحهــا هــذا الكيــان فــي    ١

تشــــرين األول/  ٢٣ي ، تــــم االطـــالع فـــhttps://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#علـــى الـــرابط التـــالي: (
  ).٢٠١٧أكتوبر 

لومات المـوجزة عـن هـذا الكيـان فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى يمكن االطالع على المع   ٢
تشــــــــرين األول/  ٢٣، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#الــــــــرابط التــــــــالي: (

 ).٢٠١٧ أكتوبر
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معظمهـــم مـــن  -أطبـــاء العـــالم هـــي منظمـــة قائمـــة علـــى العضـــوية، يتـــألف أعضـــاؤها مـــن األفـــراد  ومنظمـــة -٢٥
المهنيين فـي مجـال الصـحة. ويتمثـل جهازهـا الرئاسـي األعلـى فـي الجمعيـة العامـة ألعضـائها، التـي تتـولى انتخـاب 

ية للكيــان. ويتــأتى مجلــس. وتجتمــع الجمعيــة العامــة علــى أســاس شــهري التخــاذ القــرارات بشــأن التوجهــات السياســ
نصف تمويل منظمة أطبـاء العـالم تقريبـًا مـن الجمهـور العـام وأوقـاف التركـات، فـي حـين يتـأتى النصـف اآلخـر مـن 
التمويــل المؤسســي والمــنح مــن القطــاع العــام. ويتلقــى أعضــاء الشــبكة تمــويًال مســتقًال، ومــع ذلــك فــبعض األعضــاء 

 يجرون معامالت مالية مع بعضهم البعض.
  

  ٢٠١٧-٢٠١٥طة المنفذة مع المنظمة في الفترة األنش
 
ســاهمت منظمـــة أطبـــاء العـــالم فـــي المبـــادئ التوجيهيـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة بشـــأن فحـــص المصـــابين  -٢٦

والتهـــاب  Bالمـــزمن ورعـــايتهم وعالجهـــم والمبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن اختبـــار التهـــاب الكبـــد  Cبعـــدوى التهـــاب الكبـــد 
ت المتعلقـــة بالتهـــاب الكبـــد، وفـــي وضـــع االســـتراتيجية العالميـــة لقطـــاع الصـــحة بشـــأن ، وفـــي رســـم السياســـاC الكبـــد

. وشــارك الكيــان فــي اللجنــة االستشــارية المعنيــة بوضــع خطــة العمــل ٢٠٢١-٢٠١٦التهــاب الكبــد الفيروســي للفتــرة 
ودعــم التخطــيط تهــاب الكبــد الفيروســي فــي اإلقلــيم األوروبــي التــابع للمنظمــة، لالخاصــة باســتجابة قطــاع الصــحة ال

والتحضير لمؤتمر القمة العالمي بشأن التهاب الكبد. وقد جـرى التعـاون مـع منظمـة الصـحة العالميـة علـى الصـعيد 
الُقطري بصفة خاصة؛ ومثال على ذلك أن منظمة أطباء العالم دعمت العمـل الـذي قادتـه منظمـة الصـحة العالميـة 

الترصـد الوبـائي المشـترك فـي نيبـال، وسـاهمت  معهـا وأجـرت بشـأن الصـحة النفسـية فـي جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى،
فــي األنشــطة المنفــذة فــي إطــار حــاالت األزمــات اإلنســانية حــول العــالم. وامتــد التعــاون أيضــًا ليشــمل مجــال الصــحة 
 الجنسية واإلنجابية للمراهقين لزيادة إتاحة التدخالت الرامية إلى تعزيز صحة النساء والمواليد واألطفال والمراهقين.

  
  ٢٠٢٠١-٢٠١٨طة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة أنش
 
ستواصــل منظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة أطبــاء العــالم التعــاون فــي مجــال الــتخلص مــن التهــاب الكبــد  -٢٧

فــي العــالم وفــي أوروبــا، وســيقدم هــذا الكيــان الــدعم إلــى المنظمــة فــي وضــع  ٢٠٢٠-٢٠١٨الفيروســي فــي الفتــرة 
بالقواعد والمعايير، وفي إشراك المجتمع المدني في الوقاية من فيروس العـوز المنـاعي البشـري اإلرشادات الخاصة 

والتهــاب الكبــد الفيروســي ومكافحتهمــا، وفــي بعثــات التقيــيم الُقطــري. وسيســتمر التعــاون بشــأن الصــحة النفســية فــي 
 هالنفســية ومــن خــالل تقديمــ جمهوريــة أفريقيــا الوســطى مــن خــالل مشــاركة الكيــان فــي عمــل المنظمــة بشــأن الصــحة

ز التعاون فيما يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية، وستواصل ل لدعم إلى العمل المنفذ على الصعيد الُقطري. وسُيعزَّ
  منظمة أطباء العالم دعم عمل منظمة الصحة العالمية في إطار حاالت األزمات اإلنسانية.

 
اليدويـــة للعظـــام فـــي تأســـس التحـــالف الـــدولي للمعالجـــة  ٢.التحـــالف الـــدولي للمعالجـــة اليدويـــة للعظـــام -٢٨
يقــع مكتبهــا الرئيســي فــي شــيكاغو لينــوي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهــو منظمــة غيــر حكوميــة فــي إ ٢٠٠٤ عــام
هــــدف هــــذا الكيــــان فــــي دفــــع التقــــدم بفلســــفة المعالجــــة اليدويــــة للعظــــام وطــــب المعالجــــة اليدويــــة  لينوي. ويتمثــــلبــــإ

وممارســتهما حــول العــالم، وتعزيــز االمتيــاز فــي التعلــيم والبحــث وتقــديم الرعايــة الصــحية فــي مجــال طــب المعالجــة 
  اليدوية للعظام.

                                                           
يمكــن االطــالع علــى خطــة التعــاون التــي اقترحهــا هــذا الكيــان فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول    ١

ل/ تشــــرين األو  ٢٣االطـــالع فـــي ، تــــم https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#علـــى الـــرابط التـــالي: (
 ).٢٠١٧أكتوبر 

يمكن االطالع على المعلومات المـوجزة عـن هـذا الكيـان فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى    ٢
تشــــــــرين األول/  ٢٣، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#الــــــــرابط التــــــــالي: (

 ).  ٢٠١٧ أكتوبر
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على العضوية، تتكـون مـن المنظمـات الوطنيـة التحالف الدولي للمعالجة اليدوية للعظام هو منظمة قائمة و  -٢٩
منظمة  ٧٩ألطباء المعالجة اليدوية للعظام والمتخصصين في طب المعالجة اليدوية للعظام. ويضم التحالف حاليًا 

قــارات. وُيعــد االجتمــاع العــام الســنوي الهيئــة الُعليــا التخــاذ القــرار فــي المنظمــة، وُيعــد  ٥بلــدًا فــي  ٢٨عضــوًا، تمثــل 
دارة مســؤوًال عــن تمثيــل المنظمــات األعضــاء فــي تنفيــذ أهــداف الكيــان واإلشــراف علــى القــرارات الماليــة مجلــس اإل

واللجـــان. وتتـــأتى ثالثـــة أربـــاع تمويـــل التحـــالف مـــن رســـوم عضـــوية المنظمـــات ويتـــأتى بـــاقي التمويـــل مـــن رســـوم 
 المؤتمرات. 

  
   ٢٠١٧-٢٠١٥األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 

 
والســـيما دعمـــًا لوضـــع ، ٢٠٠٥منـــذ عـــام التحـــالف الـــدولي للمعالجـــة اليدويـــة للعظـــام مـــع المنظمـــة  تعـــاون -٣٠

األســـس المرجعيـــة للتـــدريب فـــي مجـــال المعالجـــة اليدويـــة للعظـــام. وســـاهم التحـــالف أيضـــًا بمـــدخالت لـــدى وضـــع 
ولويــات الخاصــة لتحديــد أســاليب البحــث واأل ،٢٠٢٣-٢٠١٤اســتراتيجية المنظمــة فــي الطــب التقليــدي (الشــعبي): 

بالطــب التقليــدي وتحديــد األســس المرجعيــة لممارســة طــب "تيونــا". وشــمل الــدعم المســاهمة فــي صــياغة السياســات 
والوثائق والممارسات وتحريرها واستعراضها، والمشاركة في المناقشات والمساهمات بشأن المعارف الخاصة بالطب 

 التقليدي والسيما المعالجة اليدوية للعظام.
  

  ٢٠٢٠١-٢٠١٨أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 
 
سيقوم التحالف الدولي للمعالجة اليدوية للعظام بما يلي باالستناد إلى تعاونه السـابق: دعـم تنفيـذ األهـداف  -٣١

 بتـوفير البيانـات ،٢٠٢٣-٢٠١٤االستراتيجية التي تنص عليها استراتيجية المنظمة في الطب التقليدي (الشـعبي): 
المســاهمة فــي وضــع بعــن نمــو مهنــة المعالجــة اليدويــة للعظــام ونطاقهــا، كــي تسترشــد بهــا ملخصــات السياســات؛ و 

إعــداد مســرد للمصــطلحات الخاصــة بالمعالجــة باألســس المرجعيــة للممارســة فــي مجــال المعالجــة اليدويــة للعظــام؛ و 
  بها.مواصلة دعم المنظمة على أساس مخصص، بناًء على طلباليدوية للعظام؛ و 

 
، وهـي ١٩٨١تأسست المؤسسة في والية واشنطن بالواليات المتحدة األمريكيـة منـذ عـام  ٢مؤسسة "باث". -٣٢

ر اسـم تغّيـ ١٩٨٤منظمة غير حكومية تدعم االبتكارات التحويلية من أجل تحسين صحة المرأة والطفل. وفـي عـام 
ــ ٢٠١٤ة"، وفــي عــام برنــامج التكنولوجيــا المالئمــة فــي مجــال الصــح -الكيــان إلــى "بــاث  ر ُعــدل عقــد تأسيســه وتغّي

اسمه ليصبح "بـاث". وتخضـع مؤسسـة "بـاث" إلدارة مجلـس يتكـون مـن أفـراد عـاملين فـي مجـاالت مختلفـة، بمـا فـي 
ل مؤسسـة "بـاث" ذلك القطاع الخاص، مثل المختبرات والشركات الصـيدالنية والتكنولوجيـة والتجاريـة والماليـة. وتمـوّ 

  ن المؤسسات الوقفية والمنح الحكومية.في المقام األول م
 
ــــات الصــــحية وقبولهــــا  -٣٣ ــــي: تحســــين إتاحــــة المنتجــــات والتكنولوجي ــــاث" فيمــــا يل ــــل أهــــداف مؤسســــة "ب وتتمث

واستخدامها ومأمونيتها في البلدان النامية؛ وتحديد التكنولوجيات والمنتجات التي ستؤدي إلى تحسين إتاحـة الرعايـة 
لمنتجـات أو تطويعهـا؛ وبـث نتـائج البيانـات الصحية األولية أو إلـى توسـيع نطاقهـا، أو تطـوير هـذه التكنولوجيـات وا

                                                           
يمكــن االطــالع علــى خطــة التعــاون التــي اقترحهــا هــذا الكيــان فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول    ١

تشــــرين األول/  ٢٣، تــــم االطـــالع فـــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#علـــى الـــرابط التـــالي: (
 ).٢٠١٧أكتوبر 

يمكن االطالع على المعلومات المـوجزة عـن هـذا الكيـان فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى    ٢
تشــــــــرين األول/  ٢٣، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#الــــــــرابط التــــــــالي: (

 ).  ٢٠١٧ أكتوبر



  EB142/29           Annex 1    ١الملحق           ١٤٢/٢٩ت  م

17 

لـدول األعضـاء المهتمـة بهـا. وألداء مهمتهـا، أمـام اجيات الصحية المالئمـة، وٕاتاحتهـا العلمية والتقنية بشأن التكنولو 
 تتعاون مؤسسة "باث" مع طيف من كيانات القطاع الخاص.

 
  ٢٠١٧-٢٠١٥األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 

 
 ،١٩٩٨ن مؤسسة "باث" مع المنظمة منذ استهالل برنامج لقاحات األطفال التابع للمؤسسة في عام تتعاو  -٣٤

وتدعم حاليًا المنظمة في تنفيذ خطة العمل العالمية الخاصـة باللقاحـات. وشـمل تعـاون مؤسسـة "بـاث" مـع المنظمـة 
 MenAfriVac®ال الروتينـــي للقـــاح بشـــأن التمنيـــع واللقاحـــات تقـــديم الـــدعم إلـــى المنظمـــة لتيســـير اعتمـــاد االســـتعم

) فـــي بـــرامج التمنيـــع الوطنيـــة وٕاعـــداد ورقـــة منقحـــة عـــن لقـــاح التهـــاب الـــدماغ A(اللقـــاح المضـــاد اللتهـــاب الســـحايا 
اليابـــاني. كمـــا دعمـــت مؤسســـة "بـــاث" المنظمـــة فـــي التطـــوير الســـريري للقاحـــات المالريـــا الـــذي أدى إلـــى تـــرخيص 

واعتمـاده فـي البلـدان المنخفضـة الـدخل. وأخيـرًا، فـإن مؤسسـة "بـاث" قـدمت  المرشـح المضـاد للمالريـا RTS,S لقاح
لمنظمـة دعمـًا لعملهـا بشـأن األمـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات، والصـحة اإلنجابيـة وصـحة إلى االتمويل 

 األمهات، والمالريا.
 

 ٢٠٢٠١-٢٠١٨أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 
 
مؤسسة "باث" التعاون مع المنظمـة بشـأن التمنيـع واللقاحـات، والسـيما بـدعم المنظمـة فـي تحقيـق ستواصل  -٣٥

. وسـيتمحور التركيـز المحـدد للتعـاون حـول مـا ٢٠٢٠أهداف خطة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـات بحلـول عـام 
ي التنفســي؛ ودعــم المنظمــة فــي بشــأن تمنيــع األمهــات، مــع التركيــز علــى الفيــروس الِمْخَلــوِ  قــدماً  يلــي: دفــع العمــل

إلتاحة لقاح قابل للحقـن يـوفر  ،المضاد للمالريا في غانا وكينيا ومالوي RTS,S/AS01االستعمال التجريبي للقاح 
صــغار األطفــال؛ وتقــديم الــدعم التقنــي لتســريع اعتمــاد اللقاحــات الجديــدة التــي خضــعت لحمايــة جزئيــة مــن المالريــا 
 لصالحية؛ وٕاجراء أنشطة الدعوة دعمًا لتنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات.الختبار المنظمة المسبق ل

 
وهــي  ١٩٠٧تأسســت المنظمــة الدوليــة للخــدمات العامــة فــي عــام  ٢المنظمــة الدوليــة للخــدمات العامــة. -٣٦

مات العامة الجيـدة فـي مسجلة كرابطة في فرنسا. وهذا الكيان هو اتحاد دولي للنقابات العمالية المعنية بتعزيز الخد
مليــون عامــل فــي  ٢٠بلــدًا. وتمثــل هــذه االتحــادات معــًا أكثــر مــن  ١٥٠عضــوًا مــن أكثــر مــن  ٦٥٠يضــم و  ،العــالم

القطاع العام، ممن يقـدمون الخـدمات فـي الحكومـات المركزيـة والرعايـة الصـحية واالجتماعيـة، والحكومـات المحليـة 
الكيــان منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل علــى حمايــة وتعزيــز الخــدمات العامــة واإلقليميــة، والمرافــق العامــة. وُيعــد هــذا 

 الجيدة، وبناء قدرات النقابات العمالية، والحقوق األساسية في العمل، والمساواة والتنوع.
 
ويتألف الهيكل اإلقليمي للكيان من أربعـة أقـاليم: أفريقيـا والبلـدان العربيـة؛ وآسـيا والمحـيط الهـادئ؛ وأوروبـا  -٣٧
ن خالل االتحاد األوروبي لنقابات الخدمـة العامـة)؛ والبلـدان األمريكيـة. ويخضـع إلدارة مـؤتمر يتـألف مـن جميـع (م

لــف مــن بعــض الممثلــين مؤ منــدوبي أعضــائه مــن المنظمــات الــذين يجتمعــون كــل خمــس ســنوات، ومجلــس تنفيــذي 

                                                           
يمكــن االطــالع علــى خطــة التعــاون التــي اقترحهــا هــذا الكيــان فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول    ١

تشــــرين األول/  ٢٣، تــــم االطـــالع فـــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#بط التـــالي: (علـــى الـــرا
 ).٢٠١٧أكتوبر 

جهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى يمكن االطالع على المعلومات المـوجزة عـن هـذا الكيـان فـي سـجل المنظمـة الخـاص بال   ٢
تشــــــــرين األول/  ٢٣، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#الــــــــرابط التــــــــالي: (

 ).٢٠١٧ أكتوبر
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ان في المقام األول مـن رسـوم العضـوية المختارين من المنظمات التابعة له، يجتمع على أساس سنوي. ويموَّل الكي
 والمنح المقدمة من سائر المنظمات غير الحكومية والمؤسسات األكاديمية.

 
 ٢٠١٧-٢٠١٥األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 

 
القـوى العاملـة  تـوافرتعاونت منظمة الصحة العالمية مع المنظمة الدولية للخدمات العامة من أجل تعظـيم  -٣٨

وأدائهـا وجودتهـا وأثرهـا، عـن طريـق الـدعوة االسـتراتيجية إلـى السياسـات التـي تسترشـد بالبّينـات. وقـد عمـل  الصحية
الكيان كعضو في الهيئة الرفيعة المستوى المعنية بالعمالة في مجال الصحة والنمو االقتصادي التي تتولى تنسيقها 

ون والتنمية في الميـدان االقتصـادي. وفـي هـذا السـياق منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعا
قـــدم الكيـــان بّينـــات إلـــى فريـــق الخبـــراء التـــابع للهيئـــة الرفيعـــة المســـتوى المعنيـــة بالعمالـــة فـــي مجـــال الصـــحة والنمـــو 
االقتصــادي، ويّســر مشــاورة اللجنــة مــع منظمــات العــاملين الصــحيين. ودعــم الكيــان فريــق إعــداد المبــادئ التوجيهيــة 

ظمة بشأن برامج العاملين الصحيين المجتمعيين، وصياغة المنظمة لالستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية للمن
 ، باإلسهام بالبّينات وتقديم التوصيات أثناء عملية المشاورة. ٢٠٣٠الصحية 

 
 ٢٠٢٠١-٢٠١٨أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 

 
ستتعاون المنظمة الدوليـة للخـدمات العامـة مـع منظمـة الصـحة العالميـة دعمـًا لتنفيـذ االسـتراتيجية العالميـة  -٣٩

بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية وخطــة العمــل الخمســية "العمــل مــن أجــل الصــحة" بشــأن العمالــة فــي مجــال الصــحة 
اون مــع المنظمــة علــى تعزيــز التوّســع ). وســيعمل الكيــان بالتعــ٢٠٢١-٢٠١٧والنمــو االقتصــادي الشــامل للجميــع (

التحـــولي فـــي تعلـــيم المهنيـــين الصـــحيين ســـعيًا إلـــى تـــوفير القـــوى العاملـــة الصـــحية واالجتماعيـــة المســـتدامة الالزمـــة 
لتحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة باالســتناد إلــى حــوار اجتمــاعي ثالثــي األطــراف. وســيتعاون الكيــان مــع المنظمــة 

. وســُيجري هــاوتعزيز  نشــاء اآلليــات والعمليــات والمؤسســات الخاصــة بــالحوار االجتمــاعيلــدعم الــدول األعضــاء فــي إ
الكيـــان البحـــوث التعاونيـــة الخاصـــة بتحليـــل ســـوق العمـــل. وســـيعّزز تبـــادل المعـــارف ويـــدعم تنفيـــذ مدونـــة المنظمـــة 

 العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي.
 
وُســجلت فــي  ١٩٣٦ُأنشــئت هــذه المؤسســة الخيريــة فــي البدايــة فــي عــام  ٢"ولكــوم" االســتئمانية. مؤسســة -٤٠

انكلترا وويلز، وهي تدعم البحوث الطبية الحيوية التي تستهدف دفع األفكار الجديدة قدمًا، وفهـم الصـحة والمـرض، 
جوانــب مــن صــحة اإلنســان  وتحســين الصــحة عــن طريــق االبتكــار والتــأثير فــي السياســات، فــي ســبيل حمايــة عــدة

ورفاهه والحفاظ عليها ودفعهـا قـدمًا، وتعزيـز المعرفـة والتعلـيم فـي مجـال الصـحة والتشـجيع عليهمـا. ولهـذا الغـرض، 
 بلدًا.  ٧٠تدعم المؤسسة العلماء والباحثين في المملكة المتحدة وفي أكثر من 

 
سـتئمانية" فـي مجلـس المحـافظين الـذي يتـألف مـن وتتمثل الهيئة الُعليا لصنع القرار في مؤسسـة "ولكـوم اال -٤١

مـن الشخصـيات المعروفـة فـي مجـال الطـب والعلـوم  هـم مديري الصندوق االسـتئماني وأعضـائه. وأعضـاء المجلـس

                                                           
هــذا الكيــان فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول يمكــن االطــالع علــى خطــة التعــاون التــي اقترحهــا    ١

تشــــرين األول/  ٢٣، تــــم االطـــالع فـــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#علـــى الـــرابط التـــالي: (
 ).٢٠١٧أكتوبر 

طالع على المعلومات المـوجزة عـن هـذا الكيـان فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى يمكن اال   ٢
ألول/ تشــــــــرين ا ٢٣، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#الــــــــرابط التــــــــالي: (

 ).٢٠١٧ أكتوبر
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واألعمال والسياسات. ويحظى الكيان بحافظة متنوعة من االستثمارات ُتستخدم عائداتها فـي تمويـل جميـع األعمـال 
  التي تدعمها المؤسسة.

 
 ٢٠١٧-٢٠١٥األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 

 
دعمــت مؤسســة "ولكــوم االســتئمانية" أنشــطة البحــث والتطــوير التــي أجرتهــا منظمــة الصــحة العالميــة والتــي  -٤٢

 رض فيـروسمـو  ٢٠١٥-٢٠١٤فـي الفتـرة  رض فيـروس اإليبـوالمـساعدتها علـى تنفيـذ األولويـات المتعلقـة بفاشـيتي 
. وشــمل ذلــك مــا تولــت منظمــة الصــحة العالميــة قيادتــه مــن تجــارب ســريرية علــى ٢٠١٦-٢٠١٥زيكــا فــي الفتــرة 
بحـوث متعلقـة بتحسـين التأهـب لألوبئـة، بمـا فـي ذلـك دعـم تقـدم ُأطـر تبـادل البيانـات، وتحديـد مـن لقاحات اإليبوال و 

"ولكوم االستئمانية"  أخالقيات البحوث وبروتوكوالت تصريف الشؤون للباحثين في هذا المجال. كما دعمت مؤسسة
 تقييم المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن الطوارئ الصحية وٕاعداد مجموعة أدوات لدعم تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية. 

 
 ٢٠٢٠١-٢٠١٨أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 

 
تشـهد التعـاون حاليـًا، وأن من المتوقع أن يستمر التعـاون فـي السـنوات الـثالث القادمـة فـي المجـاالت التـي  -٤٣

يتوّســـع نطاقـــه ليشـــمل تقـــديم المزيـــد مـــن الـــدعم إلـــى عمـــل المنظمـــة بشـــأن التأهـــب لألوبئـــة وجهودهـــا المبذولـــة فـــي 
االســتجابة للطــوارئ الصــحية، والســيما مــن خــالل مخطــط البحــث والتطــوير للعمــل علــى الوقايــة مــن األوبئــة. كمــا 

عزيـــزًا لعمـــل المنظمـــة وجهودهـــا المبذولـــة فـــي محاربـــة العـــدوى المقاومـــة ُيتـــوخى دعـــم مؤسســـة "ولكـــوم االســـتئمانية" ت
تغييـر  علـى حـثللألدوية، بطرق من بينها دعم األنشطة العالمية المتعلقة بالدعوة مـع زيـادة التركيـز علـى البّينـات ل

الســلوك، وعلــى وســائل التشــخيص ودور اللقاحــات فــي محاربــة مقاومــة مضــادات الميكروبــات. وتُبــذل الجهــود حاليــًا 
 للتوسع في التعاون بين المنظمة ومؤسسة "ولكوم االستئمانية" ليشمل مجاالت أخرى للعمل.

 
ُسـجلت منظمـة الدسـتور الـدوائي للواليـات المتحـدة بوصـفها  ٢منظمة الدسـتور الـدوائي للواليـات المتحـدة. -٤٤

. وهـي منظمـة غيـر حكوميـة ١٩٧٤منظمة غير هادفة للـربح، فـي ميريالنـد بالواليـات المتحـدة األمريكيـة، منـذ عـام 
ان لها كيانات فرعية في كل من البرازيل والصين وغانا والهند والفلبين ونيجيريا وسويسرا. ويتأتى معظـم تمويـل الكيـ

عضــوًا مــن  ٤٥٨مــن  الكيــان مــن مبيعــات المعــايير المرجعيــة والمنشــورات وبــرامج التحقــق والتعلــيم الــدوائي. ويتــألف
ــــة والعلميــــة للممارســــين فــــي مجــــال الصــــحة؛ ومنظمــــات  ــــة؛ والرابطــــات المهني ــــى المؤسســــات األكاديمي المنتمــــين إل

المصـــّنعين والتجـــار والرابطـــات المنتســـبة لهـــا؛ المســـتهلكين وســـائر المنظمـــات التـــي تمثـــل الصـــالح العـــام؛ ورابطـــات 
عب الحكوميـة؛ والهيئـات غيـر الحكوميـة المعنيــة بوضـع المعـايير وتقيـيم االمتثـال. ويخضـع الكيــان والهيئـات أو الُشـ

 القطاع الخاص.  من إلدارة مجلس أمناء يتألف من أفراد عاملين في مؤسسات أكاديمية وكيانات
 
ائي للواليات المتحدة وتبـث المعلومـات عـن معـايير الجـودة المعتـرف بهـا رسـميًا تضع منظمة الدستور الدو  -٤٥

والمعلومات ذات الحجية بشأن استعمال الدواء وتكنولوجيـات الرعايـة الصـحية مـن ِقبـل المهنيـين فـي مجـال الرعايـة 
ال الجرعـات فـي أشـكبدواء و  ٦ ٣٠٠الصحية والمرضى والمستهلكين. وتقدم معلومات عن المعايير الخاصة بنحو 

                                                           
يمكــن االطــالع علــى خطــة التعــاون التــي اقترحهــا هــذا الكيــان فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول    ١

تشــــرين األول/  ٢٣، تــــم االطـــالع فـــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#علـــى الـــرابط التـــالي: (
 ).٢٠١٧أكتوبر 

يمكن االطالع على المعلومات المـوجزة عـن هـذا الكيـان فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى    ٢
تشــــــــرين األول/  ٢٣، تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#الــــــــرابط التــــــــالي: (

 ).٢٠١٧ أكتوبر
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التنظيميــة  األدويــة والمكمــالت الغذائيــة. وتعمــل المنظمــة عــن كثــب مــع الوكــاالت الحكوميــة، والــوزارات والســلطات
أن تسـهم فـي حمايـة اإلمـدادات العالميـة مـن األدويـة  مـن شـأنها التـي معلومات عن المعـاييرالللمساعدة على تقديم 

 والمكمالت الغذائية ومكونات األغذية. 
 

 ٢٠١٧-٢٠١٥األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 
 
تعاون الكيان مع المنظمة في سبيل تحسين إتاحـة األدويـة والتكنولوجيـات الصـحية، بطـرق مـن بينهـا دعـم  -٤٦

منتجــات األدويــة األساســية. وتعــاون الكيــان مــع فيمــا يتعلــق بالختبــار المســبق لصــالحية األدويــة برنــامج المنظمــة ل
ليمـي لألمــريكتين/ منظمـة الصـحة للبلــدان األمريكيـة دعمــًا لشـبكة البلـدان األمريكيــة للمختبـرات الرســمية المكتـب اإلق

المعنيــة بمراقبــة األدويــة والبرنــامج الخــارجي لمراقبــة الجــودة. وبنــاًء علــى طلــب المنظمــة، تــولى الكيــان قيــادة أنشــطة 
رشـد بهـا األدويـة. كمـا قـدم البيانـات الجيـدة كـي تست لـدول األعضـاء دعمـًا لرصـد جـودةدى االتدريب وبناء القدرات لـ
 لدول األعضاء والمنظمة بشأن األدوية المتدنية النوعية والمغشوشة.التي تنفذها امبادرات الرصد العالمية 

 
 ٢٠٢٠١-٢٠١٨أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 

 
ية والتكنولوجيات الصحية األساسـية. وسـيعمل ستواصل المنظمة التعاون مع الكيان في مجال إتاحة األدو  -٤٧

الكيــان تحــت قيــادة المنظمــة علــى تعزيــز الــُنظم الوطنيــة لمراقبــة الجــودة وضــمان الجــودة. وسيســتفيد مــن منصــاته 
التدريبيــة القائمــة علــى نطــاق الوظــائف والمســائل التنظيميــة، فــي توســيع نطــاق الجهــود اإلقليميــة. وســيدعم الكيــان 

بـــار المســـبق لصـــالحية األدويـــة المتمثـــل فـــي زيـــادة اإلمـــدادات مـــن المنتجـــات الطبيـــة األساســـية هـــدف برنـــامج االخت
المضــمونة الجــودة علــى الصــعيد العــالمي. وســيتعاون مــع المنظمــة فــي عملهــا الخــاص بالمنتجــات الطبيــة المتدنيــة 

رصد جودة األدوية، وٕاتاحـة البيانـات الجيـدة، والتشـجيع فيما يتعلق بالجهود المبذولة فيما يلي: النوعية والمغشوشة، 
 طـرق مـن بينهـابعـبء األدويـة المتدنيـة النوعيـة والمغشوشـة،  التخفيـف مـنباع أفضل الممارسـات مـن أجـل على ات

المستجدة مثل مقاومة التصدي لألخطار أنشطة المنتجات الطبية المتدنية النوعية و  العمل بشأن زيادة الصالت بين
بنـاء لن الـدعم مضادات الميكروبات. وبناًء على طلب المنظمة وتمشيًا مع سياسات المنظمة ولوائحها، سيقدم الكيا

  قدرة المصّنعين المحليين على تلبية الطلب المحلي على األدوية المضمونة الجودة. 
  

                                                           
يمكــن االطــالع علــى خطــة التعــاون التــي اقترحهــا هــذا الكيــان فــي ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول    ١

تشــــرين األول/  ٢٣، تــــم االطـــالع فـــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#علـــى الـــرابط التـــالي: (
 ).٢٠١٧أكتوبر 

 



 EB142/29           ANNEX 2    ١٤٢/٢٩ت  م

21 

 ٢الملحق 

  الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمة الخاضعة 
 الستعراض تعاونها مع المنظمة الذي ُيجرى كل ثالث سنوات

  
  
 التحالف من أجل تعزيز الصحة -١
 مؤسسة كاريتاس الدولية -٢
 الجمعية األوروبية لألورام الطبية -٣
 االتحاد العالمي لطب األسنان -٤
 والعالج باإلشعاع الرابطة التجارية العالمية للتصوير التشخيصي وتكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية -٥
 التحالف العالمي للتكنولوجيات الطبية -٦
 المؤسسة الدولية لتقييم التكنولوجيات الصحية -٧
 مؤسسة هيلين كيلر الدولية -٨
 "هوماتم"مؤسسة  -٩
 الجمعية الدولية لأليدز - ١٠
 الرابطة الدولية لبحوث طب األسنان - ١١
 ةالرابطة الدولية للرعاية الخيرية والملطف - ١٢
 الرابطة الدولية لعيوب الكالم والنطق - ١٣
 غرفة المقاصة الدولية لُنظم ترصد العيوب الخلقية والبحث بشأنها - ١٤
 اللجنة الدولية للوقاية من األشعة غير المؤينة - ١٥
 اللجنة الدولية للوقاية من األشعة - ١٦
 المجلس الدولي لطب العيون - ١٧
 االتحاد الدولي لداء السكري - ١٨
 الرابطة الدولية للوبائيات  - ١٩
 االتحاد الدولي لجمعيات طب األنف واألذن والحنجرة - ٢٠
 الرابطة الدولية للجذام - ٢١
 الهيئة الطبية الدولية - ٢٢
 الشبكة الدولية لصحة الطفل والبيئة والسالمة - ٢٣
 المنظمة الدولية للفيزياء الطبية  - ٢٤
 الجمعية الدولية للوبائيات البيئية - ٢٥
 الجمعية الدولية لعلم السمع - ٢٦
 الجمعية الدولية لألطباء المدافعين عن البيئة  - ٢٧
 الجمعية الدولية لطب الكلي - ٢٨
 االتحاد الدولي للنفايات الصلبة - ٢٩
 االتحاد الدولي لمكافحة عدوى األمراض المنقولة جنسياً  - ٣٠
 االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة  - ٣١
 اد الدولي لجمعيات المناعةاالتح - ٣٢
 االتحاد الدولي للسموميات - ٣٣
 "مارش أوف دايمس"مؤسسة  - ٣٤
 مشروع أدوية المالريا - ٣٥
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 منظمة الوقاية من العمى - ٣٦
 الدولية للتصوير باألشعة RAD-AIDمنظمة  - ٣٧
 منظمة الروتاري الدولية - ٣٨
 )GNP+والعدوى بفيروسه ( شبكة ستيشتينغ العالمية للمتعايشين مع األيدز - ٣٩
 االتحاد الدولي للثالسيميا - ٤٠
 التحالف العالمي لمكافحة داء الكلب - ٤١
 الرابطة الدولية لنوادي الينز - ٤٢
 االتحاد الدولي لرابطات مكافحة الجذام - ٤٣
 جمعية الكومنولث الملكية للمكفوفين (جمعية رعاية العين) - ٤٤
 رية والملطفةاالتحاد العالمي للرعاية الخي - ٤٥
 هيئة صندوق شؤون الصحة والتثقيف بالمناطق االستوائية  - ٤٦
 االتحاد من أجل مكافحة السرطان على الصعيد الدولي  - ٤٧
 منظمة المعونة المائية - ٤٨
 المؤسسة العالمية لجمعيات الطب الصيني - ٤٩
 االتحاد العالمي للناعور (الهيموفيليا) - ٥٠
 واة بالمياه والمداواة بالمناخ االتحاد العالمي للمدا - ٥١
 االتحاد العالمي ألمراض القلب - ٥٢
 التحالف العالمي اللتهاب الكبد - ٥٣
 الرابطة العالمية لمكافحة فرط ضغط الدم - ٥٤
 المجلس العالمي ألعمال السباكة - ٥٥
 المنظمة العالمية لمكافحة السكتة الدماغية - ٥٦
 الرابطة البيطرية العالمية - ٥٧

 
القرار المتعلق باستعراض العالقـات الرسـمية مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول التاليـة، مـن الـدورة ُأرجئ 

ـــــين ـــــرر  األربع ـــــة، بموجـــــب المق ـــــد المائ ـــــين بع ـــــة واألربع ـــــدورة الثاني ـــــى ال ـــــس إل ـــــة للمجل ـــــد المائ   بع
  ١):٢٠١٧) (١٠(١٤٠م تاإلجرائي 

 
 االتحاد الدولي لإلعاقة - ٥٨
 مساواة في الحقوق والمساواة في المسؤولياتالتحالف الدولي للنساء: ال - ٥٩
 مؤسسة اإلنسولين الدولية - ٦٠
 الجمعية الدولية للحبل الشوكي - ٦١
 االتحاد الدولي لإلرشاد والتثقيف الصحي - ٦٢
 الرابطة اإليطالية ألصدقاء راءول فولرو - ٦٣
 رابطة الطبيبات الدولية - ٦٤
 رابطة أدوية من أجل أوروبا (الرابطة األوروبية لألدوية الجنيسة سابقًا) - ٦٥
 االتحاد العالمي للصم - ٦٦

=     =     =  
                                                           

سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات  متاحـة فـي ٢٠١٩-٢٠١٨المعلومات عن أنشطة التعـاون مـع المنظمـة المقـررة للفتـرة    ١
تشــــرين األول/  ٢٣، تــــم االطــــالع فــــي https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#الفاعلــــة غيــــر الــــدول (

 ).٢٠١٧أكتوبر 


