
 

    
  ١٤٤/٣٧تم   المجلس التنفيذي

  ٢٠١٨ كانون األول/ ديسمبر ١٣  بعد المائة األربعونو  الرابعةالدورة 
 EB144/37  من جدول األعمال المؤقت ٣-٧البند 

  
  
  
  

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
 

  الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمةالجهات 
  
  

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

ـــتمرة ومنهجية لخدمة  ـــاركة مســـ ـــارك مشـــ ـــاركت والتزال تشـــ ـــات الخيرية التي شـــ ــــســـ ــلحة المنظمة.الدولية والمؤســ ــ  مصــ
وتتماشـــى أهداف كل هذه الكيانات وأنشـــطتها مع روح دســـتور المنظمة وأغراضـــه ومبادئه، كما تســـهم إســـهامًا على 

  ١نحو ُيعتد به في النهوض بالصحة العمومية.
  
تكون الكيانات ذات العالقات الرســمية مع  ٢ووفقًا ألحكام إطار المشــاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول،  -٢
منظمة دولية من حيث عضـــويتها و/ أو نطاقها، ويكون لها دســـتور أو وثيقة أســـاســـية مماثلة، ومقر رئيســـي دائم، ال

ل المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول الذي  ــجِّ ــ ـــ ــي، وهيكل إداري، وقيد يحدَّث بانتظام في سـ ــ ــ وجهاز رئاســ
  ة الفاعلة غير الدولة وأنشطتها.تقدم من خالله جميع المعلومات الالزمة عن الطابع الخاص بالجه

  
ــمية إلى خطة ثالثية الســـنوات للتعاون مع المنظمة تشـــترك الجهة الفاعلة والمنظمة   -٣ ــتند العالقات الرسـ وتسـ

ــعها والموافقة عليها، ومنظَّمة وفقًا لبرنامج العمل العام والميزانية البرمجية وبما يتواءم ــ ـــاركة  في وضــ ــ مع إطار المشــ
ــواغـل ذات الطبيعـة التجـاريـة أو  مع الجهـات الفـاعلـة غير الـدول. ــ ـــ ـــ ــ ــ ويجـب أن تكون هـذه الخطط غير معنيـة بـالشـ

  المرتبطة بتحقيق الربح.
  
ووفقــًا ألحكــام اإلطــار، تكلَّف لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التــابعــة للمجلس التنفيــذي في دورتهــا التي   -٤

ــدار تعقد في كانون  الثاني/ يناير، بالنظر في الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرســـمية مع المنظمة وٕاصـ
التوصـــيات إلى المجلس بشـــأن ما يلي: االقتراحات بشـــأن قبول دخول جهات فاعلة غير الدول في عالقات رســـمية 

الدول؛ واالقتراحات بشــأن إرجاء  مع المنظمة؛ واســتصــواب اإلبقاء على العالقات الرســمية مع الجهات الفاعلة غير
  .ئهاأو إنها االستعراض؛ واالقتراحات بشأن تعليق العالقات الرسمية

                                                           
، ١سجالت/ /٦٩/٢٠١٦ج ص ع الوثيقة( الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة من إطار ٦٦-٥٠ ترد األحكام في الفقرات   ١

  ، إطار جامع للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول).٥الملحق 
  ).٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص عاعتمدته جمعية الصحة العالمية في قرارها     ٢
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ودعمًا للمجلس التنفيذي في سعيه إلى االضطالع بواليته المتصلة بالعالقات الرسمية، نظرت األمانة في   -٥
ــم ـــ ـــ ــ ــ ية مع المنظمة ومن الجهات الفاعلة الطلبات المقدمة من الجهات الفاعلة غير الدول للدخول في عالقات رســـ

غير الدول التي تخضـــع لالســـتعراض الذي ُيجرى كل ثالث ســـنوات في دورة المجلس الرابعة واألربعين بعد المائة، 
ــوص عليها في اإلطار. ــ ــ ـــ ـــتيفائها للمعايير المحددة والمتطلبات األخرى وفقا لألحكام المنصــ ـــ ــ ــمان اســـ ــ ـــ ــ وفي هذا  لضــ

ـــدد، تم إيالء العناية ال ـــ ــ ــ ـــ ــ واجبة وٕاجراء تقدير للمخاطر فيما يتعلق بكل جهة من الجهات الفاعلة غير الدول، الصـ
ــلة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــجل المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول ومن الوثائق الداعمة ذات الصــ ــ ــ ـــ ــ ـــ والتحقق من القيود في سـ

ــية ( المقدمة. ــ ـــنوات الثالث الماضـ ــًال عن ذلك، جرى تقييم التعاون على مدى الســ ــ ُنظر في ) و ٢٠١٨-٢٠١٦وفضـ
  .نيالطرف المتفق عليها بين ١)٢٠٢١-٢٠١٩لسنوات الثالث القادمة (ل التعاون خطط

  
ــالفة الذكر، إلى النظر في الطلبات المقدمة من   -٦ ــ ــ ــر الســـ ــ ــ ـــتنادًا إلى العناصـــ ـــ ــ ــبعةوالمجلس مدعو اسـ ــ ــ من  ســـ

ـــتعراض التعاون مع  ــ ــ ـــ ــ ــــمية مع المنظمة وٕالى اســ ــ ــ ـــ من جهة  ٧٩الجهات الفاعلة غير الدول للدخول في عالقات رســـ
  الجهات الفاعلة غير الدول في سياق استعراضها الذي ُيجرى كل ثالث سنوات.

  
  الطلبات المقدمة للدخول في عالقات رسمية مع المنظمة

  
ـــاركة مع الجهات  -٧ ـــ ــ ـــؤوًال عن اتخاذ  وفقًا ألحكام إطار المشـ ـــ ــ الفاعلة غير الدول، يكون المجلس التنفيذي مسـ

  ٢القرار بشأن قبول دخول منظمات في عالقات رسمية مع المنظمة.
  
ــمية مع   -٨ ــت األمانة الطلبات المقدمة من الجهات الفاعلة غير الدول للدخول في عالقات رســ وقد اســــتعرضــ

المتطلبات األخرى المنصـــوص عليها في اإلطار، بما في ذلك ما المنظمة للتحقق من اســـتيفائها للمعايير المحددة و 
التالية تســتوفي  الســبعةرأت األمانة أن الطلبات المقدمة من الكيانات  ،ونتيجة لالســتعراض يتصــل بالعناية الواجبة.

ــابين  المعايير المحددة، وبناًء على ذلك فهي معروضــــة على المجلس كي ينظر فيها: للقاحات، معهد ألبرت ب. ســ
ــــة الوطنية المَ  ــ ــســ ــ ــ ــــحة لَ والرابطة الدولية لجمعيات طب الجلد، والمؤســ ــ كية لقوارب النجاة، وفرقة العمل من أجل الصـــ

  العالمية، ومؤسسة األمم المتحدة، ومنظمة المرأة نبع الحياة، واالتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين.
  
ــجل   -٩ ــ ــ ــ ـــ ـــتكملت هذه الكيانات قيودها في ســ ــ ــ ـــ ــ المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول. ويرد في وقد اسـ

ــاركتها مع المنظمة خالل  ٣هذا التقريرب ١الملحق  ـــح مشـــ موجز عن كل كيان من الكيانات المقدمة للطلبات، يوضــ
  .السنوات الثالث الماضية وتعاونها المقرر معها في السنوات الثالث القادمة

  
  
  
  

                                                           
فيها خطط التعاون بشــــأن الجهات الفاعلة غير الدول والتي التعاون في ســــجل المنظمة، بما الع على خطط يمكن االطّ    ١

علمًا بأن خطط التعاون بشــأن  ).٢٠١٧() ١٠(١٤٠م ت وفقًا لما يرد في المقرر اإلجرائيأّجل اســتعراضــها لمدة ســنة واحدة 
   ٢٠٢٠-٢٠١٩نات المعنية تشمل فترة أقصر، أال وهي الكيا

https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx#  ٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  ٢٩(تم االطالع في.(  
  .٥٤، الفقرة ٥، الملحق ١سجالت/ /٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ٢
  #https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspxيمكن االطالع على خطط التعاون في سجل المنظمة:    ٣
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اإلحــاطــة علمــًا بــالتقرير والنظر في دخول الجهــات التــاليــة في  اإلجراء المقترح على المجلس: :ألف
ـــابين للقاحات، والرابطة الدولية لجمعيات طب الجلد،  ـــمية مع المنظمة: معهد ألبرت ب. ســـ عالقات رســـ
ــة األمم  ــســ ـــحة العالمية، ومؤســ ـــة الوطنية الملكية لقوارب النجاة، وفرقة العمل من أجل الصـ ــســ والمؤســ

  نبع الحياة، واالتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين.المتحدة، ومنظمة المرأة 
  

ــمية مع المنظمة الذي ُيجرى كل  ــ ــتعراض التعاون مع الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسـ اســـ
  ثالث سنوات

  
يستعرض المجلس التنفيذي من خالل لجنة  ١وفقًا ألحكام إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول،  -١٠

ــمية  ـــ البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له، التعاون مع كل جهة من الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرســ
ــمية معها أو إرجاء  ــ ــن اإلبقاء على العالقات الرسـ ــ ــتحسـ ــنوات ويقرر ما إذا كان من المســـ ــ مع المنظمة، كل ثالث سـ

ويوزَّع استعراض المجلس على فترة ثالث سنوات بحيث يجري استعراض  الستعراض إلى العام التالي.القرار بشأن ا
  ثلث الكيانات ذات العالقات الرسمية مع المنظمة كل عام.

  
ويجوز للمجلس أن يضع حدًا للعالقات الرسمية إذا رأى أن هذه العالقات لم تعد مالئمة أو ضرورية تبعًا   -١١

ــــع حّد لها إذا لم تعد  أو لظروف أخرى. لتّغير البرامج ــ ـــ ــ ـــمية أو وضــ ـــ ــ ــ وبالمثل، يجوز للمجلس تعليق العالقات الرســـ
ـــة بها  ــ ـــ ــ ــ ــتوفي المعايير المنطبقة لدى إقامة تلك العالقات أو أخفقت في تحديث المعلومات الخاصـــ ــــ ــ ـــ ــ منظمة ما تســ

ت في القيام بدورها في برنامج والتبليغ عن التعاون في سجل المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول أو أخفق
  ٢التعاون المتفق عليه.

  
ـــتعراض التعاون مع الجهات الفاعلة غير الدول خالل الفترة   -١٢ ــ ــ ــ ـــ ــمل اســـ ــ ــ ـــ ـــ ــ  ما مجموعه ٢٠١٨-٢٠١٦وشـ
ــها بناًء على المقرر اإلجرائي  ٧٩ ــتعراضــ ــتعراض الكيانات األحد عشــــر التي ُأرجئ اســ كيانًا. وُأدرجت في هذا االســ

ـــادر عن ا ـــ ــ ــ ـــ وقد اتخذت األمانة إجراءات العناية الواجبة إزاء  ٣في دورته الثانية واألربعين بعد المائة.لمجلس الصـــ
ـــجل المنظمة الخاص كياناً  ٧٩ ــابقة وخططها المقترحة للتعاون وقيودها الُمحّدثة في ســ ــ ــت خططها السـ ــتعرضـــ ، واســـ

ـــجل المنظمة ال ــ ــ ـــ ــ خاص بالجهات الفاعلة غير بالجهات الفاعلة غير الدول. وترد الخطط المقترحة للتعاون في ســـ
  ٤الدول.

  
جهة من الجهات الفاعلة غير  ٧٩من أصـــل  ٧١مع وتوصـــي األمانة المجلس بتجديد العالقات الرســـمية   -١٣

التعاون المتفق عليها  أنشــــطةالدول. وقد أكد تقييم األمانة للتعاون الســــابق مع هذه الجهات الفاعلة غير الدول، أن 
ـــًال عن ذلك،  ٢٠٢١–٢٠١٩اتفق عليها الطرفان للتعاون في الفترة قد ُنفذت، وأن الخطط التي  ــ ـــعت. وفضـ ــ قد ُوضـ

ـــتوفت معايير األهلية، ــ ــ ـــ ــ ــ ــجل  ٥فإن هذه الجهات الفاعلة غير الدول قد اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ بما في ذلك توفير قيود محّدثة في ســ
  المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول.

                                                           
  .٦٤، الفقرة ٥، الملحق ١سجالت/ /٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ١
  .٦٦، الفقرة ٥، الملحق ١سجالت/ /٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ٢
ـــتعراض أحد عشــــــر جهة من الجهات  ،)٢٠١٨() ٩(١٤٢م ت بموجب المقرر اإلجرائي ،ًأرجئ   ٣ اتخاذ القرار المتعلق باســـ

نات المعنية تشمل فترة علمًا بأن خطط التعاون بشأن الكياالفاعلة غير الدول إلى دورة المجلس الرابعة واألربعين بعد المائة. 
  .٢٠٢٠-٢٠١٩أقصر، أال وهي 

  .#https://publicspace.who.int/sites/GEM/default.aspx يمكن االطالع على خطط التعاون في سجل المنظمة:   ٤
  .٥١، الفقرة ٥، الملحق ١سجالت/ /٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ٥
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التي ُيقترح و  جهــة ٧١البــالغ عــددهــا بهــذا التقرير قــائمــة بــالجهــات الفــاعلــة غير الــدول  ٢وترد في الملحق   -١٤
  تجديد عالقاتها الرسمية.

  
ــادة بالجهات الفاعلة غير الدول  ،اإلحاطة علمًا بالتقرير اإلجراء المقترح على المجلس: :باء ــ ـــ ــ واإلشــ

ــتمرة في تحقيق أهداف المنظمة، لمجهة،  ٧١بالغ عددها الو  ٢المدرجة في الملحق  ــ ــ ـــاهمتها المســ ـــ ســ
  وتجديد عالقاتها الرسمية مع المنظمة.

  
ـــًا على عدم تقويض التعاون القائم مع الجهات الفاعلة غير   -١٥ ــتعراض الذي ُأجري، وحرصــ ـــتنادًا إلى االســـ اســ

ـــتعراض  ـــ ــ ــ التالية إلى دورة  الكياناتالدول، تقترح األمانة على المجلس أن ُينَظر في إرجاء اتخاذ القرار المتعلق باســــ
  .٢٠٢٠في كانون الثاني/ يناير المقرر عقدها المجلس السادسة واألربعين بعد المائة 

  
 ،كشــف تقييم العالقة مع هذا الكيان عن وجود فجوة في التعاون مع المنظمة .رابطة الكومنولث للصــيادلة  -١٦

ــيحتاج الكيان إلى مزيد من الوقت لبحث  ــطة. وسـ ــلة تنفيذ بعض األنشـ فضـــًال عن عدم توافر الموارد الالزمة لمواصـ
  إمكانية وضع خطة شاملة مشتركة.

  
ــيح طبيعة تعاون المنظمة مع رابطة  .رابطة كروب اليف الدولية  -١٧ ــ ــ ـــ ــ ــ البد من إتاحة مزيد من الوقت لتوضــ

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. كروب اليف الدولية بما يتماشى مع
  

ــحة  -١٨ ـــ ـــ ــــحة  لقد أثرت تغييرات الموظفين التي طالت كالً  .المجلس العالمي للصــ ــ ـــ ــ من المجلس العالمي للصـــ
ومنظمة الصحة العالمية على التعاون خالل الفترة المشمولة بالتقرير. والبد من إتاحة مزيد من الوقت إلعداد خطة 

  تعاون مجدية.
 

سيحتاج هذا الكيان إلى مزيد من الوقت لبحث إمكانية وضع خطة شاملة مشتركة.  .منظمة إنقاذ الطفولة  -١٩
  وقد أثرت تغييرات الموظفين التي طالت المنظمة على التعاون خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

  
ــاء اإلجراء المقترح على المجلس: :جيم ــالتقرير والنظر في إرجــ ــًا بــ ــة علمــ ــاطــ القرار المتعلق  ١اإلحــ

ــة واألربعين بعد  ــ ـــادســ ــتعراض الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول التالية إلى دورة المجلس الســـ ــ باالســ
ــحة، ومنظمة  المائة: ـــيادلة، ورابطة كروب اليف الدولية، والمجلس العالمي للصـــ رابطة الكومنولث للصــ

  إنقاذ الطفولة.
  

ــتنادًا إلى االســــتعراض الذي ُأجري، تقترح   -٢٠ ــع حد للعالقة الرســــمية مع الجهات اســ األمانة أن ُينظر في وضــ
  الفاعلة غير الدول التالية.

 
ــابق  .اللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضــات والعاملين الطبيين االجتماعيين  -٢١ ــتعراض التعاون السـ أشـــار اسـ

ــترك  ــ ـــترك بين المنظمة واللجنة، كما أنه ليس هناك أي تعاون مشــ إلى أنه ليس ثمة أي دليل على وجود تعاون مشـــ
  في خطة التعاون. الواردةفيما يخص األنشطة المقترحة 

                                                           
ــتعراض الثالثي    ١ ــــُيجرى االســـــــ ــ ــنوات. وســـ ــ ــتعراض الثالثي الســـــ ـــــ في حال قبول إرجاء القرار، فإنه ال يؤثر على دورة االســ

ـــنوات لهذه الجهات الفاعلة غير الدول في دورة  ـــة واألربعين بعد المائة المجلس الســ في كانون الثاني/ المقرر عقدها الســـــادســ
  .٢٠٢٠يناير 
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لتمكين التعاون الناشئ  البد من تعزيز العالقة بين المنظمة وهذا الكيان .المؤسسة الدولية لرعاية العيون  -٢٢
  من أن يتجسد في شكل أنشطة جوهرية.

  
ــي  -٢٣ ــ ـــ ــ لقد أخطر هذا الكيان األمانة بأنه لن يقدم طلبًا بتجديد عالقـاتـه  .المنظمة الدولية للتوحيد القياســ

  .الرسمية مع المنظمة. وسُينظر مع الكيان في فرص المشاركة التي يمكن أن ُتتاح مستقبالً 
  

ــــنوات األخيرة قليلـة.  .ي لجمعيات الميكروبيولوجيااالتحاد الدول  -٢٤ ــ ــ ـــ ــ كانت الفرص المتاحة للتعاون في الســ
ألمانة، إال أن االتحاد الدولي لجمعيات الميكروبيولوجيا لم يقدم الوثائق المتعلقة ل طلبات المتكررةالوعلى الرغم من 

ل المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غ   ١ير الدول.باستعراضه ولم يحّدث قيده في سجِّ
  

ــع حـد للعالقـات مع الجهــات  اإلجراء المقترح على المجلس: :دال ــ ـــ ــ المجلس مـدعو إلى النظر في وضــ
ــات والعاملين الطبيين االجتماعيين،  الفاعلة غير الدول التالية: ـــ ـــ ــ اللجنة الكاثوليكية الدولية للممرضـ

ـــي، واالتحاد الدولي لجمعيات  ـــ ــ ــة الدولية لرعاية العيون، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسـ ــ ـــ ــســ ــ ــ والمؤســـ
  الميكروبيولوجيا.

  
 الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمةآخر المستجدات بشأن 

  
) الذي أقّر بدخول مبادرة المغذيات الدقيقة في عالقات رســمية ٢٠١٦( ٨ق١٣٨م تللمقرر اإلجرائي  تبعاً   -٢٥

ــمه في عام  إلى منظمة التغذية الدولية. وقّدم  ٢٠١٧مع المنظمة، تبلغ األمانة المجلس بأن هذا الكيان قد غّير اســـ
مه في ســجالتها. وليس هناك تغييرات أخرى فيما يتعلق الكيان األدلة والوثائق المناســبة، وســتقوم األمانة بتغيير اســ

  بهذا الكيان.
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 

  المجلس مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي:  -٢٦
 

ــاركــة مع الجهــات الفــاعلــة غير الــدول:  ــ ـــ ـــ ــ ــ المجلس التنفيــذي، بعــد أن نظر في التقرير عن المشـــ
ــتعراض ثلث الجهات الجهات الفاعلة غير الدول  ــ ـــ ــ ــ ــمية مع المنظمة، بما في ذلك اسـ ـــ ـــ ــ ذات العالقات الرســ

  ٢الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمة،
  

  قّرر ما يلي:  )١(
 

ــمية مع المنظمة:  )أ( ــ ـــ ــ ــ ـــ  قبول دخول الجهات الفاعلة غير الدول التالية في عالقات رسـ
ــابين للقاحات، والرابطة الدولية  ــ ـــ ــ ـــة  لجمعيات طب الجلد،معهد ألبرت ب. سـ ــ ــ ــــســــ ــ ــ والمؤســـ

ـــة األمم  ـــســ ــحة العالمية، ومؤســ الوطنية الملكية لقوارب النجاة، وفرقة العمل من أجل الصـــ
 المتحدة، ومنظمة المرأة نبع الحياة، واالتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين.

                                                           
  .٦٦، الفقرة ٥، الملحق ١سجالت/ /٦٩/٢٠١٦ج ص عانظر الوثيقة    ١
  .١٤٤/٣٧م تالوثيقة    ٢
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ــمية مع الجهات الفاعلة غير الدول التالية:  (ب) ــ ــ ـــ ـــع حد للعالقات الرســ ــ ــ ـــ  اللجنة وضـ
الكاثوليكية الدولية للممرضــات والعاملين الطبيين االجتماعيين، والمؤســســة الدولية لرعاية 

  العيون، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، واالتحاد الدولي لجمعيات الميكروبيولوجيا؛
 

ــالغ عــددهــا   )٢( جهـــة  ٧١أحــاط علمــًا مع التقــدير بتعــاون الجهــات الفــاعلــة غير الــدول الب
ــــماؤها في الملحق والواردة  ــ ــتمرة في عمل ١٤٤/٣٧م تبالوثيقة  ٢أســ ــ ـــاهمتها المســــ ـــ ــاد بمســ ــ ، وأشــــ

  المنظمة، وقّرر تجديد عالقاتها الرسمية مع المنظمة؛
  
أحــاط علمــًا كــذلــك بــأنــه لم ُيتَّفق بعــد على خطط التعــاون مع الكيــانــات التــاليــة: رابطــة   )٣(

ــيادلة، ورابطة كروب اليف الدولية، والم ــ ــ ــ ــحة، ومنظمة إنقاذ الكومنولث للصــــ ــ ـــ ــ جلس العالمي للصـــ
الطفولة. وقرر إرجاء اســـتعراض العالقات معها إلى دورة المجلس الســـادســـة واألربعين بعد المائة 

، حيــث ينبغي حينئــذ تقــديم التقــارير إلى المجلس ٢٠٢٠في كــانون الثــاني/ ينــاير المقرر عقــدهــا 
  بشأن خطط التعاون المتفق عليها وعن وضع العالقات.
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 ١الملحق 
  
  

  الطلبات المقترحة المقدمة من الجهات الفاعلة غير الدول 
 مع المنظمةللدخول في عالقات رسمية 

  
  
ــعى إلى . معهد ألبرت ب. ســــابين للقاحات  -١ ــابين للقاحات هو منظمة غير حكومية تســـ معهد ألبرت ب. ســـ

ــتيعابها في مختلف أنحاء العالم والنهوض بالبحث والتطوير المتعلقين  ـــ ــ ــول إلى اللقاحات واسـ ـــ ــ ــيع نطاق الوصـ ـــ ــ "توسـ
س هذا المعهد في عام باللقاحات وتعزيز المعرفة واالبتكار في مجال اللقاحات".  ــي ١٩٩٣وتأســــّ ، ويقع مقره الرئيســ

  في واشنطن العاصمة.
 
وللمعهد وجود على الصعيد الدولي من خالل دراسات الترصد التي يجريها في آسيا لتتبع حاالت اإلصابة   -٢

  الرئوية.اللقاح المضاد للمكورات  بالتيفود، وفي أمريكا الالتينية حيث شارك في دراسات ترمي إلى قياس أثر
 
ــبق لهم أن عملوا في   -٣ ـــية وســـ ــخصــ ــفتهم الشـــ ــاء يعملون بصـــ ويدير هذا الكيان مجلس أمناء يتألف من أعضـــ

ـــات الخيرية  ـــ ـــسـ ــ ـــات أكاديمية وكيانات القطاع الخاص. ويتلقى المعهد التمويل من المؤســ ــ ــســ ـــ وكاالت حكومية ومؤســ
ــاهمات ــ ــرط  والمنظمات غير الحكومية في المقام األول، كما أنه يقبل المســـ ــ المقدمة من كيانات القطاع الخاص بشـــ

  ٪ من الدخل اإلجمالي للمعهد".٧"أال يتجاوز مبلغ المنحة التي تقدمها كل جهة مانحة 
  

 ٢٠١٨-٢٠١٦األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 
  
ــتمرة   -٤ ــابين عالقات تعاون طويلة األمد ومســ ــحة العالمية ومعهد ســ ــأن اتربط منظمة الصــ ـــول حلبشــ  علىصـ

  اللقاحات، مما يتيح االبتكار وتوسيع نطاق التمنيع عبر العالم.
 
ــترك، منذ عام   -٥ ــ ــ ـــ ــ ــندة بالبّينات على ٢٠١٦ولقد رّكزت جهود التعاون المشــ ـــ ــ ــ ــ ، على دعم برامج التمنيع المســ

ــــملت مجاالت  د األمراض. وشــ ـــّ ــ ــع نماذج لترصـ ــ ـــطة الدخل ووضــ ــ ــــة والمتوسـ ــتوى القطري في البلدان المنخفضــ ـــ المسـ
ــاء عليها (بما في ذلك داء التعاون ا ــ ـــ ــية األخرى الدعوة إلى مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة والقضــ ـــ ــ لرئيســ

  الفيالريات) من خالل زيادة الوعي بحمالت الوقاية والعالج الجموعية.
 
) في برامج التمنيع الروتيني الوطنيــة في أمريكــا PCV10ولــدعم إدراج اللقــاح المتقــارن للمكورات الرئويــة (  -٦

منظمة باالشــتراك مع معهد ســابين، دراســة ألثر هذا اللقاح وفعاليته فيما يتعلق بالحد من حاالت الالالتينية، أجرت 
  مرضى االلتهاب الرئوي في مرحلة الطفولة، والوقاية من الوفيات.لالمستشفى  العالج في

  
 ٢٠٢١-٢٠١٩ة المقررة للفترة أنشطة التعاون مع المنظم

  
ـــجيع الملكية الُقطرية لبرامج التمنيع، دعمًا لخطة   -٧ ــ ـــابين من أجل تشــ ــ ـــتعزز المنظمة تعاونها مع معهد ســ ــ ســ

ــة باللقاحات ( ــ ـــاً ٢٠٢٠-٢٠١١العمل العالمية الخاصـ ـــترك أيضــ ـــادرة عن المنظمة. ويرمي التعاون المشــ إلى  ) الصــ
تعزيز قدرات مديري التمنيع والنهوض بالنظم الصــحية من أجل تحســين تســليم اللقاحات ألغراض التمنيع الروتيني. 
ــتخدامه في التمنيع الروتيني وفي حاالت  ـــ ــ وتبحث المنظمة، بدعم تقني من المعهد، إمكانية اعتماد لقاح التيفود واســ

  الفاشيات.
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ـــابين أي  -٨ ــ ــتتعاون المنظمة مع معهد سـ ـــ ــاً وسـ ــ ـــأن االبتكار ضــ ــ ــتراتيجيات بشـ ــ ـــع اســ ، هوتحديد أولويات على وضـــ
ـــع نظام  ـــ ــــمل وضــ ــ ــــادرة عن المنظمة، والتي تشــ ــ ـــة بلقاحات األنفلونزا الصــ ــ ــيدّعمان خطة العمل العالمية الخاصـــ ــ ــ وســ

  إيكولوجي لالبتكار يرمي إلى تشجيع اإلسراع في استحداث لقاح عالمي لإلنفلونزا واالستثمار في هذا المشروع.
  
الرابطــة الــدوليــة لجمعيــات طــب الجلــد هي منظمــة غير حكوميــة . رابطــة الــدوليــة لجمعيــات طــب الجلــدال  -٩

ـــئت في عام  ـــ ـــعيد  ١٩٣٥أنشـــ ــ ــ ــــجيع النهوض بالتعليم والرعاية والعلوم في مجال طب الجلد على الصــ ــ من أجل "تشـــ
المهنيين المعنيين العالمي من خالل تحسين معارف ومهارات وممارسات المتخصصين في طب الجلد وغيرهم من 

ــحة الجيدة  ــين رعاية األشـــــخاص الذين يعانون من أمراض الجلد وتعزيز الصـــ ــيب الجلد، وتحســـ باألمراض التي تصـــ
  للجلد، واإلعالن عن أي تقدم ُيحرز في مجال علوم األمراض الجلدية".

 
ــوية تتألف من الجمعيات الوطنية لطب الجلد أو  -١٠ ـــ الجمعيات العاملة  والرابطة هي منظمة قائمة على العضـــ

  .بلداً  ٨٠أعضاء من اتحادات في أكثر من  في مجال طب الجلد، وتضم حالياً 
 

ـــاء أعلى جهاز التخاذ القرار في الرابطة، و   -١١ ــ يتولى انتخاب ويعد االجتماع العام لمندوبي الجمعيات األعضــ
ــائها ليتولوا إدارة أعمال الرابطة في الفترة ــ ــ ــاء مجلس اإلدارة من بين أعضــ ــ ـــتمد  أعضــــ ــ بين االجتماعات العامة. وُيســـ

ــتثماراته والمنح التي يتلقاها من كيانات القطاع الخاص. و  ــوية واســـ ــوم العضـــ ــنوي للكيان من رســـ ــكلالتمويل الســـ ــ  يشـ
ــافياً  ــدرًا هامًا وٕاضــ ــنوات، مصــ ـــوم  المؤتمر العالمي لطب الجلد الذي تنظمه الرابطة كل أربع ســ للدخل من خالل رسـ

  ية المقدمة من الجهات الراعية، من بينها القطاع الخاص.المشاركة والموارد المال
  

 ٢٠١٨-٢٠١٦األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 
  

لقد دّعم التعاون بين المنظمة والرابطة عمل المنظمة الرامي إلى تحسين تصنيفات تخصصات طب الجلد   -١٢
فيما يتعلق بالجلد واألمراض المتصلة به، في إطار المراجعة الحادية عشرة للتصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض 

ــلة  ــ ــ ــحية ذات الصــ ــ ـــاكل الصــــ ــ ـــة، واختبارها ا -والمشـــ ــ ـــاءات الوفاة والمراضـــ ـــ لميداني. وعالوة على ذلك، قدمت إحصــ
ـــاهمات تقنية فيما يتعلق بإعداد ملف االقتراح الرامي إلى إدراج الجرب في  الرابطة، بناءً  ـــ ــ ــ على طلب المنظمة، مســـ

ــأن خيارات عالج الجرب لتنظر  مجموعة ـــ ــ ــهامات بشـ ــ ـــ أمراض المناطق المدارية المهملة، كما قدمت دعما تقنيا وٕاسـ
ــــا تقديم فيها لجنة الخبراء المعنية ب ــ ـــمل التعاون أيضــ ــ ــتخدامها التابعة للمنظمة. وشـــ ــ ــية واســــ ـــ ـــاســـ ــ اختيار األدوية األســـ

مسـاهمات في إطار دليل التدريب الصـادر عن المنظمة الخاص بالعاملين الصـحيين في الخطوط األمامية للتعرف 
  على أمراض المناطق المدارية المهملة من خالل التغييرات التي تطرأ على الجلد.

  
 ٢٠٢١-٢٠١٩تعاون مع المنظمة المقررة للفترة أنشطة ال

  
ــات طب الجلد، فيما   -١٣ ــصـ ــنيفات تخصـ ــتوّطد المنظمة والرابطة جهود التعاون بينهما من أجل تحســـين تصـ سـ

ــائي الدولي لألمراض  ــ ـــنيف اإلحصـــ ــ ـــرة للتصــ ــ ـــلة به، في إطار المراجعة الحادية عشــ ــ يتعلق بالجلد واألمراض المتصــ
إحصاءات الوفاة والمراضة، بما في ذلك تحسين رموز التمديد الخاصة بالمراجعة  -والمشاكل الصحية ذات الصلة 

ــيما فيما يتعلق و المذكورة،  ــية واألدوية. وســـيهدف التعاون أيضـــ بالطوبوغرافياالسـ إلى تعزيز  اً والمواد المثيرة للحســـاسـ
ة ذات الصــلة وزيادة فائدتها تنفيذ المراجعة الحادية عشــرة للتصــنيف اإلحصــائي الدولي لألمراض والمشــاكل الصــحي

الســتخدامها ألغراض ســريرية. وســتدعم الرابطة المنظمة في تحديد الوســائل التي يمكن من خاللها تحســين التعرف 
ــين التعرف على أمراض المنــاطق المــداريــة  ـــ ــ ــ ـــ ــ على الجرب وغيره من أمراض الطفيليــات الخــارجيــة وٕادارتهــا، وتحسـ

ــل بناء قدرات العاملين في ــ ـــ ــ ــحية في الخطوط األمامية لتمكينهم من التعرف على  المهملة بفضـ ــ ـــ ــ مجال الرعاية الصـ
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ــتقدم الرابطة المســـــاعدة التقنية فيما يتعلق بأدوية عالج االلتهابات الجلدية  عالمات المرض حســـــب حالة الجلد. وســـ
  للمنظمة. المتصلة باألمراض غير السارية ومرض الصدفية في حال مراجعة القوائم النموذجية لألدوية األساسية

  
ــة الوطنية الملكية لقوارب النجاة  -١٤ ــ ــســ ــ ـــة الوطنية الملكية لقوارب النجاة هي منظمة غير . المؤســ ــ ــــســـ ــ المؤســ

بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا  حكومية يقع مقرها الرئيســي في مدينة ُبول الواقعة في مقاطعة دورســيت
  الشمالية. وتتمثل مهمتها في "إنقاذ األرواح في المياه وما حولها".

 
ــاء، على   -١٥ ـــلحة، بما في ذلك أمانة المنظمة والدول األعضـــ ـــحاب المصــ ـــة مع مختلف أصــ ـــســ وتتعاون المؤســ

ــأن.  الوقاية من الغرق، كما تدعو إلى جعل الوقاية من الغرق أولوية ــ ــ ـــم الخبرات التقنية في هذا الشـ ــ عالمية، وتتقاســ
ــغيلياً  وتقدم المؤســــســــة دعماً  ــرق آســــيا التابعة  تشــ إلعداد برامج الوقاية من الغرق في أقاليم أفريقيا وأوروبا وجنوب شــ

  للمنظمة.
 

ــبق لهم أن عملوا في   -١٦ ـــ ــ ــــية وســ ــ ـــخصـــ ــ ـــفتهم الشــــ ـــ ــاء يعملون بصـــ ــ ـــ ويدير الكيان مجلس أمناء يتألف من أعضــ
  ت الحكومية والقطاع الخاص. ويتلقى التمويل في المقام األول من األفراد والكيانات الحكومية.الوكاال

  
 ٢٠١٨-٢٠١٦األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 

  
ــمل التعاون بين المنظمة والمؤســــســــة خالل هذه الفترة مجموعة من المســــائل التقنية والبحثية ورّكز على   -١٧ شــ

  إلى الوقاية من الغرق. تعزيز األنشطة الرامية
 

ولتيسير فهم حجم حوادث الغرق في بلدان إقليم جنوب شرق آسيا وٕاقليم غرب المحيط الهادئ واالستجابة   -١٨
ــعيد الوطني،  ـــأتالحالية على الصــ ــة تقييماً  أنشـ ــســ ، وُأعّدت أداة تقييم هوأجرت لحوادث الغرق إقليمياً  المنظمة والمؤســـ

إلى ذلك، قدمت المؤســـســـة الدعم الالزم للمنظمة من أجل إجراء مســـح واســـع على موحدة لهذا الغرض. وباإلضـــافة 
ــكيل العمل المتعلق بالوقاية من الغرق  ــلة تشـ ــاعد على مواصـ ــتوى القطري، والذي وّفر بّينات من شـــأنها أن تسـ المسـ

  في اإلقليم األفريقي.
  

ــاً   -١٩ ــ ـــة أيضــ ــســـ ــ ة من الغرق لفائدة مجموعة من على النهوض بالخطط الوطنية للوقاي وعملت المنظمة والمؤســ
ــة والمتوســـطة الدخل اســـتنادًا إلى التوصـــيات الواردة في التقرير العالمي عن الغرق ــادر عن  ١البلدان المنخفضـ الصـ

ــة  ــسـ ــتخدامها في كذلك المنظمة. وتقاســـمت المؤسـ ــترات النجاة واسـ خبرتها التقنية مع المنظمة فيما يتعلق بمعايير سـ
ــــ ــ ـــ ــ ــة والمتوسـ ــ ــ ــ ـــ طة الدخل، حيث أقّرت المنظمة في تقريرها العالمي عن الغرق وفي دليلها التطبيقي البلدان المنخفضـ

  أن سترات النجاة تشّكل وسيلة تدخل فعالة للوقاية من الغرق. ٢بشأن الوقاية،
  
  

                                                           
   ٢٠١٤التقرير العالمي عن الغرق: الوقاية من سبب رئيسي من أسباب الوفاة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ١

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/143893/9789241564786_eng.pdf;jsessionid=0296050D
90453B2E7103288327F5831D?sequence=1   

  ).٢٠١٨تشرين األول/ أكتوبر  ٢٩تم االطالع في (
٢            Preventing drowning: an implementation guide. Geneva: World Health Organization; 2017 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255196/9789241511933-eng.pdf?sequence=1, 
accessed 29 October 2018).  
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 ٢٠٢١-٢٠١٩أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 
  

ــتناداً   -٢٠ ـــ ــ ـــ ــيات الواردة في كل من التقرير  اسـ ــ ــ ـــ ـــأن الوقاية إلى التوصــ ــ ـــ ــ العالمي عن الغرق والدليل التطبيقي بشـ
الصادرْين عن المنظمة، ستعمل المنظمة والمؤسسة على تعزيز قدرات الدول األعضاء على إعداد وتنفيذ سياسات 

  وبرامج وطنية مسندة بالبّينات بشأن الوقاية من الغرق.
 

ــة أيضــــاً   -٢١ ــســ ــتوّفر المؤســ ــد بها  وســ ــترشــ ــأن التدخالت مدخالتها وخبراتها لُيســ في إعداد توصــــيات المنظمة بشــ
ـــوراً  ــ ـــ ـــادراً  المأمونة والفعالة للوقاية من الغرق والتي يمكن بدورها أن تثري منشـــ ـــ ــ ــأن الغرق. وٕاذ  صـــ ــ ـــ ــ عن المنظمة بشــ

ــتقدم  ــ ــــائل التدخل للوقاية من الغرق، ســ ـــيلة فعالة من وســ ـــّكل وســـ ــترات النجاة يشـــ ــ ــتخدام ســ ــ اعترفت المنظمة بأن اســ
ــســــة الدعم التقن ــترات المؤســ ــتخدام ســ ــعيفة الســ ي الالزم للمنظمة من أجل تحديد العوامل الكامنة وراء المعدالت الضــ

 النجاة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
  

وستواصل المنظمة والمؤسسة العمل على تنفيذ خطط وطنية للوقاية من الغرق لفائدة مجموعة من البلدان   -٢٢
  ًا إلى التوصيات الواردة في التقرير العالمي عن الغرق الصادر عن المنظمة.المنخفضة والمتوسطة الدخل استناد

  
ــحة العالمية  -٢٣ ـــ ــحة العالمية هي منظمة غير حكومية . فرقة العمل من أجل الصــ ــ ـــ ــ فرقة العمل من أجل الصـ

ات وتهدف إلى المســـاهمة في حل المشـــاكل الصـــحية الواســـعة النطاق التي تعاني منها الفئ ١٩٨٤أنشـــئت في عام 
ـــاء على أمراض المناطق المدارية المهملة  ـــ ـــة على القضــ ــ ــ ـــفة خاصـ ــ ــ ـــكان. وترّكز في عملها بصـ ــ ــ ـــعيفة من السـ ــ الضـــ

لدول إلى اواستئصال شلل األطفال وتعزيز التأهب العالمي لجوائح األنفلونزا. وباإلضافة إلى ذلك، فإنها تقدم الدعم 
ــحية وبرامجها الرامية إلى ــ ـــاء من أجل تعزيز نظمها الصـــ ــ ـــحيين في الخطوط األمامية  األعضــ ــ تدريب العاملين الصــ

ـــتخدام المعلومات  ـــ ــاعد البلدان على اســ ـــ ــتجابة لها، كما أنها تســـ ــ ـــيات األمراض واالســــ ــ ــ ـــف عن فاشـ ــ على كيفية الكشـــ
  لتحسين الحصائل الصحية.

 
ــائه أن عملوا في   -٢٤ ــ ــبق ألعضــ ــ ــية وســ ــ ـــخصــ ـــفته الشـــ ـــتقل يعمل بصـــ ــتىويدير فرقة العمل مجلس إدارة مســـ  شــــ

  القطاعات: المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص.
  

ــات الخيرية واألفراد، كما أنها تتلقى من   -٢٥ ــ ــســ ــــطة فرقة العمل من المنح المقدمة من جانب المؤســــ وُتمّول أنشــ
اض المنـــاطق المـــداريـــة المهملـــة عالج أمر لكيـــانـــات القطـــاع الخـــاص تبرعـــات عينيـــة كبيرة من األدويـــة واللقـــاحـــات 

ــــمية ــ ــ ــحة  هذه التبرعات ُتدار. و واإلنفلونزا الموســـ ــ ـــ ــ توزيعها على  التي تتولىعن طريق برامج الكيان في وزارات الصــ
  المستوى القطري.

 
 ٢٠١٨-٢٠١٦األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 

  
ــبيل تحقيق أهداف المنظمة   -٢٦ ـــ ــ ـــ ــ ــ المتعلقة بمكافحة األمراض المعدية تعاونت المنظمة مع فرقة العمل في سـ

ـــحية في مختلف البلدان. وقد دعمت فرقة العمل األولويات  ـــ ــ ــ ــــالها، وتعزيز النظم الصــ ــ ـــ ـــتئصـــ ـــ ــ ــ ـــاء عليها واســ ــ ــ ـــ والقضــ
ــتراتيجية للمنظمة من خالل تعاونها في مجاالت محددة، من بينها أمراض المناطق المدارية المهملة والكوليرا  ـــ ــ ــ االسـ

ــلل األطفال واألنفلونزا  ــ ـــ ـــ ــ ــبيل المثال، دّعم هذا التعاون وشـ ــ ـــ ــ ــ والبرامج الميدانية للتدريب في مجال الوبائيات. فعلى ســ
جهود البلدان الرامية إلى الوقاية من األنفلونزا الموســمية ومكافحتها، وتعزيز التأهب للجوائح بفضــل تخطيط البرامج 

  وتقييمها والتبرع باللقاحات.
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ــاً   -٢٧ ــاريع البحو  ودعمت فرقة العمل أيضـ ــتجابة مشـ ــكل االسـ ــغيلية الرامية إلى المســـاعدة على تحديد شـ ث التشـ
ــافة  ــتعتمده المنظمة إزاء التحديات الماثلة أمام البرامج المتعلقة بأمراض المناطق المدارية المهملة. وباإلضــــ ــ الذي ســ

ــاء على إلى ذلك، تعاونت فرقة العمل مع المنظمة في إطار برنامج التبرع بعقار ميكتيزان الذي يهدف إلى ال ــ ـــ ــ ــ قضــــ
ـــًا إلى بناء  ــ ـــعيد العالمي. ويهدف هذا التعاون أيضــ ــ داء الفيالريات اللمفية وداء كالبية الذنب ومكافحتهما على الصــ

  قدرات البلدان من أجل تحسين االستجابة لفاشيات األمراض بفضل التدريب الميداني الفعال على الوبائيات.
 

 ٢٠٢١-٢٠١٩أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 
  

ــتئصـــــالها،   -٢٨ ــاء عليها واســـ ـــتعزز المنظمة وفرقة العمل تعاونهما من أجل مكافحة األمراض المعدية والقضـــ ســ
ـــالً  ــ ــــيما أمراض المناطق المدارية المهملة فضــ ـــاركان جنباً  الســـ ــتشــــ ــ ـــلل األطفال واألنفلونزا، وســـ ــ إلى جنب في  عن شــ

  .األنشطة الرامية إلى تعزيز النظم الصحية على الصعيد العالمي
  

ــتقبلية تقديم الدعم لبرنامج المنظمة العالمي لمكافحة الجذام من أجل تنفيذ   -٢٩ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــمل خطة التعاون المســ ــ ـــ ــ ــ وتشـــ
وغيرها من الوثائق التوجيهية المعيارية، بما في ذلك المبادئ  ٢٠٢٠-٢٠١٦االســـتراتيجية العالمية لمكافحة الجذام 

  التوجيهية لتشخيص الجذام وعالجه والوقاية منه.
 

ــــاهمة في   -٣٠ ــ ــتحداث لقاحات عالمية لألنفلونزا، والمســ ــ ــراع في اســــ ــ ــ وعالوة على ذلك، يهدف التعاون إلى اإلســ
  القضاء على شلل األطفال وفي األنشطة الرامية إلى القضاء على التراخوما.

 
ــل  -٣١ ــول  ،في إطار هذا التعاون ،وســـــتتواصـــ ــطة برنامج التبرع بعقار ميكتيزان لتمكين المنظمة من الوصـــ أنشـــ

ـــة للخطر وتحقيق األهداف العالمية لمكافحة داء الفيالريات اللمفية وداء كالبية الذنب  ــ ــكان المعرضـــ ـــ إلى فئات الســـ
ـــتقدم فرقة العمل الدعم التقني لألمانة من أجل إعداد رؤية موحدة لمكافحة األمراض التي  ــ ــ ـــ ــاء عليهما. وســـ ــ ــ ـــ ــ والقضــ

وســـيتواصـــل التعاون على بناء قدرات أخصـــائيي  ه.وبعد ٢٠٢٠تســـببها الديدان المنقولة بواســـطة التربة بحلول عام 
  الوبائيات الميدانيين فيما يتعلق بفاشيات األمراض على الصعيد العالمي.

  
ويقع  ١٩٩٨مؤســـســـة األمم المتحدة هي منظمة غير حكومية تأســـســـت في عام . مؤســســة األمم المتحدة  -٣٢

مقرها الرئيســي في واشــنطن العاصــمة. وأنشــئ الكيان بهدف "دعم األغراض الخيرية لقضــايا األمم المتحدة، بما في 
ــارك فيها األمم المتحدة من خالل الدعوة والتوعية  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــطة األمم المتحدة أو تلك التي تشــ ــ ــ ـــ ـــ ــ وتوفير ذلك برامج وأنشـ

ــحة العالمية، من التمويل ـــة عمل المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، بما فيها منظمة الصـــ ــســ ". وتدعم المؤســـ
ــحة العالمية  ـــ ــائل الصـ ـــ ـــين حصـ ـــحة وتحســـ ــائل القائمة الملحة مثل عواقب تغير المناخ على الصـــ ـــ أجل معالجة المسـ

  قر.وخفض معدل وفيات األطفال وتمكين المرأة والقضاء على الف
  

ويدير المؤســســة مجلس إدارة يعمل بصــفته الشــخصــية، وُتمّول من المنح المقدمة من المنظمات الحكومية   -٣٣
  والمنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الخيرية، ومن التبرعات التي يقدمها األفراد.

 
 ٢٠١٨-٢٠١٦األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 

  
ــطة المنظمة الرامية إلى إحراز تقدم   -٣٤ ــــة األمم المتحدة على دعم أنشـــ ــسـ لقد رّكز التعاون بين المنظمة ومؤســـ

في مكافحة األمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل شـــلل األطفال والمالريا والحصـــبة والحصـــبة األلمانية، وتحســـين 
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إجراءات ســريعة ومتعددة القطاعات بشــأن مقاومة صــحة النســاء واألطفال، وزيادة الوعي بالحاجة الملحة إلى اتخاذ 
  مضادات الميكروبات وتعزيز التغطية الصحية الشاملة.

 
النهوض بقضــايا الصــحة العمومية الرئيســية، بما في ذلك  من أجلوتعاونت المنظمة والمؤســســة عن كثب   -٣٥

  أهداف التنمية المستدامة.على سبيل المثال ال الحصر، استئصال األمراض واألمن الصحي العالمي وتحقيق 
  

دراسة أثر زيادة إمكانية الحصول على إطار وباإلضافة إلى ذلك، قدمت المؤسسة الدعم إلى المنظمة في   -٣٦
ن الحصــائل الصــحية. وقد  ذلك  أفضــىالتيار الكهربائي في المرافق الصــحية الواقعة في اإلقليم األفريقي على تحســّ

  الصالت القائمة بين الطاقة والصحة.شأن إلى إعداد تقرير مشترك اسُتخدم لزيادة الوعي ب
 

ــاً عملت و   -٣٧ ــ ــة أيضـ ـــســـ ـــاً على الترويج  المؤســ ـــاســ ـــطتها المتعلقة أســ باألمراض التي يمكن  لوالية المنظمة وألنشــ
  على المستوى القطري.فيما يتعلق بأثر أعمال المنظمة  قوياً  الوقاية منها، كما أنها كانت مناصراً 

  
 ٢٠٢١-٢٠١٩أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 

  
دعمًا لبرنامج  ،سـتعزز المنظمة والمؤسـسـة تعاونهما من أجل معالجة األولويات الصـحية العالمية الرئيسـية  -٣٨

المستدامة. ولهذا ) ولتحقيق الغايات المتعلقة بالصحة من أهداف التنمية ٢٠٢٣-٢٠١٩العمل العام الثالث عشر (
ــاء على األمراض التي  ــة على تعميق تعاونهما بهدف زيادة الوعي ودعم القضــ الغرض، ســــتعمل المنظمة والمؤســــســ

ــيهدف التعاون أيضـــ ــبة األلمانية. وسـ ــبة والحصـ ــلل األطفال والحصـ إلى ضـــمان أن تظّل  اً يمكن الوقاية منها مثل شـ
  ودعم أي إجراء ُيتخذ في هذا الشأن.مقاومة مضادات الميكروبات في مقدمة االهتمامات 

  
وســتعزز المنظمة والمؤســســة تعاونهما من أجل القضــاء على المالريا والوقاية منها من خالل وســائل مثل   -٣٩

إلى دعم مركز االبتكار التابع للمنظمة من  اً توفير وتوزيع الناموســــيات في البلدان الموطونة. ويهدف التعاون أيضــــ
ـــتوى أجل االرتقاء باالبتك ــحة األم والوليد والطفل والمراهق إلى المســ ــحة اإلنجابية وصـــ ارات المالئمة في مجال الصـــ

  المطلوب بفضل جهود الدعوة المشتركة.
 

ــاً   -٤٠ ــطة المشــــتركة أيضــ ــتدعم األنشــ د  وســ ــم خرائط آليات ترصــــّ ع للتمنيع من خالل رســ برنامج المنظمة الموســــّ
  األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

  
ويقع  ٢٠٠٩منظمة المرأة نبع الحياة هي منظمة غير حكومية مسـجلة في عام . منظمة المرأة نبع الحياة  -٤١

ـــراً  ــفها عنصـــ ــ ـــحة األم والنهوض بها بوصــ ـــي في نيويورك، وتتمثل مهمتها في تعزيز صـــ ـــر  مقرها الرئيســـ من العناصـــ
  األساسية لبرنامج عمل التنمية العالمي.

 
ــعى   -٤٢ ـــدر عالمي للمعلومات من  منظمة المرأة نبعوتســ ـــطتها، إلى أن تكون بمثابة مصـ الحياة من خالل أنشـ

ــعة من  ــــ ــائل وأدوات وغيرها من موارد الدعوة بهدف دعم مجموعة واســ ـــ ــ ــر رسـ ــ ــ أجل الدعوة والعمل، وٕالى إعداد ونشــ
لى ع أصــحاب المصــلحة. وتعمل على زيادة الوعي وتنظيم حمالت بشــأن صــحة وحقوق الفتيات والنســاء ورفاهيتها

ـــحة األم وحقوقها والصــــحة والحقوق  ــين وصـ ــاواة بين الجنســ ــكل خاص على المســ الصــــعيد العالمي، مع التركيز بشــ
  الجنسية واإلنجابية.
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ــبق لهم أن عملوا في   -٤٣ ــية وســ ـــخصــ ـــفتهم الشـ ــاؤه بصـ ويدير منظمة المرأة نبع الحياة مجلس إدارة يعمل أعضــ
ــاً  وتبرعات منظمات غير حكومية. ويتلقى الكيان منحاً  ــ ـــاســـ ــات الخيرية وكيانات من الحكومات أســــ ــ ــــســـ ، ومن المؤســـ

  القطاع الخاص.
  

 ٢٠١٨-٢٠١٦األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 
  

ــــاريع   -٤٤ ــ ــ ــحة العالمية مع منظمة المرأة نبع الحياة في إطار طائفة متنوعة من المشـــ ــ ــ ـــ لقد تعاونت منظمة الصــ
ـــأن أثر الوقاية من األمراض ــطة مثل الدعوة بشـــ ــ ـــاء ومكافحتها. كما قدمت  واألنشــ ــارية على الفتيات والنســـ ــ غير الســ

ــحة العالمية  ـــ ــ ــ ـــ ــ تحديد التحديات المطروحة والفرص المتاحة بهدف منظمة المرأة نبع الحياة الدعم إلى منظمة الصـ
  يتعلق بالجمع بين مجتمعْي صحة األم واألمراض غير السارية من أجل النهوض بجدول أعمال صحة المرأة.  فيما

 
ــأن   -٤٥ ــ ــات الحالة التي تعّدها بشـ ـــحة العالمية ودراســـ ــمل التعاون زيادة الوعي والترويج لبّينات منظمة الصــ ــ وشـ

وفيات األمهات، والصـحة والحقوق الجنسـية واإلنجابية، والعنف القائم على نوع الجنس، وصـحة المراهقين. وقدمت 
ـــحــة العــالميــة م ـــ ــ ــ ــ ن أجــل إعــداد مجموعــة من الوثــائق المحــددة منظمــة المرأة نبع الحيــاة الــدعم التقني لمنظمــة الصـــ

ــمان مراعاة المنظور  ــحة النســـاء والمراهقين في العمليات العالمية، وضـ ــحة العمومية والتي تتناول صـ المتعلقة بالصـ
  الجنساني في سياسات وبرامج منظمة الصحة العالمية بشأن صحة النساء والمراهقين.

  
 ٢٠٢١-٢٠١٩ أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة

  
ــت  -٤٦ ــ ــ ــحة العالمية ومنظمة المرأة نبع الحياة تعاونهما من أجل تعزيز نتائج بحوث منظمة  وّطدســ ـــ ــ منظمة الصـ

ـــُتحّول  ــ ــ ــرها وتوليفها. وسـ ــ ـــ ـــري ونشـ ــ ـــأن اإلنجاب البشـــ ــ ـــحة العالمية بشـــ ــ إلى مذكرات إحاطة إعالمية هذه النتائج الصـــ
  دعوة.وملخصات للسياسات ومواد للدعوة، وسُتستخدم ألغراض ال

 
ـــاً   -٤٧ ــــمل التعاون أيضـــ ــأن  ويشــ ــ ـــات الحالة التي تعّدها بشــ ــــحة العالمية ودراســـ زيادة الوعي ببّينات منظمة الصــ

  وفيات األمهات، والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية، والعنف القائم على نوع الجنس، وصحة المراهقين.
 

ــــمان   -٤٨ ــحة العالمية لضـ ــل منظمة المرأة نبع الحياة تقديم الدعم التقني إلى منظمة الصـــ ــتواصـــ ــ ، أن ُيراعىوسـ
في عمليات منظمة الصـــحة العالمية الرامية إلى إعداد ومراجعة وثائقها التقنية،  حســـب االقتضـــاء، منظور جنســـاني

  األم والصحة الجنسية واإلنجابية. منظمة الصحة العالمية في مجال صحةلوعند إنشاء المنتجات المعرفية 
  

االتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين هو منظمة غير . االتحاد العالمي للطب والبيولوجيا النوويين  -٤٩
تحسين الطب النووي وتعزيزه في مختلف  فيويقع مقرها في فيينا. وتتمثل مهمتها  ١٩٧٠حكومية تأسست في عام 

  أنحاء العالم.
 

ــعة   -٥٠ ــ ــ ـــ ــتخدمين لألشــ ــ ــ ـــ ـــيادلة المســ ـــ ــ ويدعم االتحاد العالمي الجهود الرامية إلى تعليم األطباء والفيزيائيين والصـــ
علماء العاملين في مجال الطب النووي، السيما أولئك الذين ينتمون إلى الوأخصائيي الكيمياء اإلشعاعية والتقنيين و 

  البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
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وُيمّثل أعضـاؤه في الجمعية العامة للوفود، ويديره  ،منظمة قائمة على العضـويةعبارة عن  الكيان هوهذا و   -٥١
مجلس تنفيذي. ويضـــــّم االتحاد العالمي الجمعيات والمجموعات الوطنية واإلقليمية المعنية بالبحث والتدريب والعمل 

  في مجال الطب النووي والتصوير الهجين والبيولوجيا.
 

  .اتالمؤتمر الناجمة عن تنظيم  عائداتمن الاألكبر من موارده المالية من رسوم العضوية و وُيستمد الجزء   -٥٢
  

 ٢٠١٨-٢٠١٦األنشطة المنفذة مع المنظمة في الفترة 
  

ـــول على   -٥٣ ــين الحصـ ــتركة بين المنظمة واالتحاد العالمي ترمي إلى تحســ ــطة مشــ ــابق أنشــ ــمل التعاون الســ شــ
ــافة  ــ ـــحيين. وباإلضـــ خدمات الرعاية عالية الجودة في مجال الطب النووي وتعزيز التدريب المقدم إلى المهنيين الصــــ

ل إعداد وثائق ذات طابع تقني تهدف إسهامات وتوصيات تقنية إلى المنظمة من أجاالتحاد العالمي إلى ذلك، قدم 
ـــاء  ــادرة عن الوكالة الدولية للطاقة في إلى توفير الدعم للدول األعضـ ــية الدولية الصــ ــالمة األســــاســ تنفيذ معايير الســ

الذرية. كما وّفر االتحاد العالمي الخبرة التقنية من أجل تطوير قائمة المنظمة لألجهزة الطبية ذات األولوية للتدبير 
ـــرطان، العالجي ـــرطان. وعملت المنظمة  ١للســ ــتخدام الطب النووي في إدارة الســ مع التركيز بشـــــكل خاص على اســـ

واالتحاد العالمي على إذكاء الوعي وتعزيز سياسات المنظمة وتوصياتها ورسائلها الرئيسية في مجال الطب النووي 
ــات الطب النووي لألط ــ ـــ ـــ ــــأن فحوصـ ــ ـــ ــترك لمواد إعالمية بشــ ــ ــ ــ فال. وعقدت المنظمة واالتحاد من خالل اإلعداد المشـــ

  العالمي جلسات عمل مشتركة بشأن اإلشعاعات والحماية منها في مجال الطب النووي.
  

 ٢٠٢١-٢٠١٩أنشطة التعاون مع المنظمة المقررة للفترة 
  

ــول على خدمات   -٥٤ ـــين الحصــ ــاعدة المنظمة على تحسـ يهدف التعاون بين المنظمة واالتحاد العالمي إلى مســ
  عالية الجودة في مجال الطب النووي وتعزيز تعليم القوى العاملة الصحية وتدريبها.الرعاية 

 
ــــالمة   -٥٥ ــ ـــ ـــأن الســ ــ ــ ــيقدم االتحاد العالمي الدعم التقني من أجل تنفيذ كل من المبادرة العالمية للمنظمة بشـــ ــ ــ ــ وســ

ـــعيا إلى تحقيق هذه  ــ ــ ــ ـــحية وبرنامج المنظمة لألجهزة الطبية ذات األولوية. وســ ـــ ــ ــعاعية في مرافق الرعاية الصـــ ـــ ـــ اإلشـــ
ـــيدعم االتحاد العالمي  ــ ـــ ــ ــ ــيـد إلى تحديد تك ةالمنظمة الرامي جهودالغاية، ســـ ــــ ــ ــ ـــ نولوجيات وأجهزة الطب النووي وترشــ

  استخدامها ألغراض التشخيص والعالج.
 

إلى دعم األنشطة المتعلقة بتنفيذ معايير السالمة األساسية الدولية ونداء بون للعمل  ويهدف التعاون أيضاً   -٥٦
تقنية وأدوات االتصال بشأن الحماية من اإلشعاعات في المجال الطبي. وستُعّد لهذا الغرض مجموعة من الوثائق ال
ــعاعية وتعزيزها في مرافق الرعاية الصــــحية، و  ــالمة اإلشــ ــتركة من أجل إرســــاء ثقافة الســ ــأن الســــالمة أخرى المشــ بشــ

  اإلشعاعية ونوعية اإلشعاعات في مجال الطب النووي.
  
  
  
  

                                                           
١          WHO list of priority medical devices for cancer management (WHO Medical device technical 

series). Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255262/9789241565462-eng.pdf?sequence=1, 
accessed 29 October 2018).  
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 ٢الملحق 
  
  

  الجهات الفاعلة غير الدول ذات العالقات الرسمية مع المنظمة 
  ثالثي السنوات  الستعراض تعاونها مع المنظمةالتي يخضع 

  
  

 منظمة العمل لمكافحة الجوع الدولية  -١
 مؤسسة آغا خان  -٢
  AMREF Health Africaمؤسسة   -٣
 الرابطة الدولية لتقنيي البيولوجيا الحيوية  -٤
 البعثة المسيحية للمكفوفين  -٥
 المنظمة الدولية التحادات المستهلكين  -٦
 مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية  -٧
 مجلس البحوث الصحية ألغراض التنمية  -٨
 ت وتعزيز السالمةالرابطة األوروبية للوقاية من اإلصابا  -٩

 تحالف االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  -١٠
 الوكالة الدولية للوقاية من العمى  -١١
 اتحاد النقل الجوي الدولي  -١٢
 التحالف الدولي للتوحيد القياسي في مجال البيولوجيا  -١٣
 التحالف الدولي لمنظمات المرضى  -١٤
 الرابطة الدولية لدراسة ظاهرة األلم  -١٥
 الرابطة الدولية لمكاتب تسجيل السرطان  -١٦
 كلية الجراحين الدولية  -١٧
 المجلس الدولي للتوحيد القياسي في مجال علم الدم  -١٨
 المجلس الدولي للممرضين والممرضات  -١٩
 االتحاد الدولي للهندسة الطبية واألحيائية  -٢٠
 االتحاد الدولي لعلم المختبرات الطبية الحيوية  -٢١
 تحاد الدولي للكيمياء السريرية وطب المختبراتاال  -٢٢
 االتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة  -٢٣
 االتحاد الدولي لرابطات إدارة المعلومات الصحية  -٢٤
 االتحاد الدولي لهندسة المستشفيات  -٢٥
 االتحاد الدولي لرابطات طلبة الطب  -٢٦
 الصيدالنيةاالتحاد الدولي لمنتجي األدوية والرابطات   -٢٧
 االتحاد الدولي لكليات الجراحة  -٢٨
 المعهد الدولي للبحوث المتعلقة بالسياسات الغذائية  -٢٩
 االتحاد الدولي للمستشفيات  -٣٠
 االتحاد الدولي إلنقاذ األرواح  -٣١
 الرابطة الدولية للمعلوميات الطبية  -٣٢
 الشبكة الدولية لعالج السرطان وبحوث السرطان  -٣٣
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 االتحاد الدولي للصيدلة  -٣٤
 االتحاد الدولي لطلبة الصيدلة  -٣٥
 الجمعية الدولية للتطبيب عن ُبعد والصحة اإللكترونية  -٣٦
 الجمعية الدولية لنقل الدم  -٣٧
 الجمعية الدولية لجراحة العظام ورضوحها  -٣٨
 الجمعية الدولية لعلم األشعة  -٣٩
 هيلالجمعية الدولية للطب الطبيعي وطب التأ  -٤٠
 الجمعية الدولية للخثار ووقف النزف  -٤١
 االتحاد الدولي للمهندسين المعماريين  -٤٢
 االتحاد الدولي للدوائيات األساسية والسريرية  -٤٣
 الرابطة الدولية للمياه  -٤٤
 شبكة الصحة للجميع -منظمة ميديكوس موندي الدولية   -٤٥
 منظمة التغذية الدولية  -٤٦
 منظمة أوكسفام   -٤٧
 جمعية شبكة باستور الدولية  -٤٨
 مؤسسة أوربيس الدولية  -٤٩
 شبكة كوكرين للتعاون  -٥٠
 الجمعية الدولية إلصابات الحروق  -٥١
 الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية  -٥٢
 الجمعية الدولية لمصوري وتقنيي األشعة  -٥٣
 شبكة تحقيق الوحدة من أجل الصحة  -٥٤
 جمعية زرع األعضاء  -٥٥
 الرابطة العالمية للطب  -٥٦
 الرابطة العالمية لجمعيات علم األمراض وطب المختبرات  -٥٧
 االتحاد العالمي للمكفوفين  -٥٨
 الصندوق الدولي للبحوث العالمية بشأن السرطان  -٥٩
 مجلس الكنائس العالمي  -٦٠
 المجلس العالمي لفحوصات النظر  -٦١
 االتحاد العالمي لتعليم الطب  -٦٢
 العالمي للتصوير بالموجات فوق الصوتية في مجالي الطب والبيولوجيا االتحاد  -٦٣
 االتحاد العالمي لجمعيات الوخز اإلبري وكي الجلد  -٦٤
 االتحاد العالمي للمعالجة اليدوية  -٦٥
 االتحاد العالمي لجمعيات الصحة العمومية  -٦٦
 االتحاد العالمي لجمعيات أخصائيي التخدير  -٦٧
 مية ألطباء األسرةالمنظمة العال  -٦٨
 الرابطة العالمية للتطبيب الذاتي  -٦٩
 منظمة الرؤية العالمية الدولية  -٧٠
  الشبكة العالمية لزرع الدم والنقي  -٧١
  

=     =     =  


