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 المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  
  

  المديرة العامةتقرير من 
  
  
شـــهرًا مـــن المفاوضـــات الحكوميـــة  ١٧، وبعـــد إجـــراء مشـــاورات مستفيضـــة، وبعـــد ٢٠١٦مـــايو  فـــي أيـــار/  -١

 ١.الدولية، اعتمدت جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  
مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى جميـع مسـتويات ة المشـاركأنـواع يغطي هذا اإلطـار الجـامع جميـع و   -٢

المنظمة. وهو يحدد األساس المنطقي والمبـادئ وفوائـد المشـاركة ومخاطرهـا، ويعـرف أربـع مجموعـات مـن الجهـات 
 والمؤسســـــاتالفاعلـــــة غيـــــر الـــــدول (المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة وكيانـــــات القطـــــاع الخـــــاص والمؤسســـــات الخيريـــــة 

مــن المشــاركة (االشــتراك والمــوارد والبينــات والتوعيــة والتعــاون التقنــي). وتــم تنــاول كيفيــة  األكاديميــة)، وخمســة أنــواع
إدارة تضارب المصالح وغيرها من مخاطر المشاركة من خالل عملية إيـالء العنايـة الواجبـة وتقيـيم المخـاطر وٕادارة 

غير الدول. ويشمل اإلطـار أيضـًا:  المخاطر، مع توفير المزيد من الشفافية من خالل إنشاء سجل للجهات الفاعلة
مجموعـــة مـــن األحكـــام المحـــددة؛ ويفســـر عالقتـــه بســـائر سياســـات المنظمـــة؛ ويعـــرف عمليـــة الـــدخول فـــي عالقـــات 
رســمية؛ ويــنظم طــرق اإلشــراف علــى المشــاركة، والتعامــل مــع عــدم االمتثــال، والتنفيــذ، ورصــد وتقيــيم طــرق التنفيــذ. 

ــنظم المشــاركة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة وكيانــات ويكمــل اإلطــار مــن قبــل أربــع سياســات م حــددة ومنفصــلة ُت
القطــاع الخــاص والمؤسســات الخيريــة والــدوائر األكاديميــة. ويحــل اإلطــار محــل المبــادئ التــي تحكــم العالقــات بــين 

اريـة منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية، والمبـادئ التوجيهيـة الخاصـة بالتعامـل مـع المؤسسـات التج
 لتحقيق الحصائل الصحية المتوخاة.

  
وتؤكد العديد من جوانب اإلطار السياسات والممارسات الحالية للمنظمة والتي تحكم المشاركة. ومع ذلك،   -٣

  هناك بعض التغييرات ذات الصلة ومنها ما يلي:
ومختلــف  يــوفر اإلطــار مجموعــة موحــدة مــن القواعــد التــي تحكــم مختلــف أنــواع التعامــل جميعهــا،  (أ)

  الجهات الفاعلة غير الدول جميعها، مما يضفي قدرًا كبيرًا من الوضوح والشفافية على هذه القواعد.
يوفر السجل العام المتاح على شبكة اإلنترنت معلومات أساسية عن جميع الجهات الفاعلـة غيـر   (ب)

  للمنظمة، مما يوفر المزيد من الشفافية والمساءلة. ٢الدول المشاركة
إن ســير العمــل بشــكل إلكترونــي وعمليــة إيــالء العنايــة الواجبــة، والــدليل المعــد للمــوظفين، واآلليــة   (ج)

  المكرسة للتنسيق مصممة جميعها لضمان التنفيذ المتسق لإلطار على جميع المستويات الثالثة للمنظمة.
                                                           

 .)٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص عالقرار    ١

  الفاعلة غير الدول على الرابط التالي: بالجهاتيمكن االطالع على النسخة االرتيادية لسجل المنظمة الخاص    ٢
http://apps.who.int/register-nonstate-actors/home.aspx ) ٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ٢١تم االطالع(. 



   EB140/41    ١٤٠/٤١ت  م

2 

: المنظمـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى إحـدى المجموعـات األربـع الجهـاتمـن  جهـةيتم توزيع كـل   (د)
  غير الحكومية، وكيانات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والدوائر األكاديمية.

: االشـــتراك والمـــوارد والبينـــات والتوعيـــة والتعـــاون لمشـــاركةاويميـــز اإلطـــار بـــين خمســـة أنـــواع مـــن   (ه)
  التقني.

ـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي محـــل ال  (و) ـــة تحـــل لجنـــة البرنـــامج والميزاني لجنـــة الدائمـــة المعني
بالمنظمــات غيــر الحكوميــة لتــوفير اإلشــراف علــى تنفيــذ اإلطــار مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، ولتقــديم 

  توصيات إلى المجلس التنفيذي بشأن طلبات الدخول في عالقات رسمية واستعراض تلك القائمة بالفعل.
المراقبـــة تنفيـــذ اإلطـــار وفقـــًا لواليتهـــا تســـتعرض لجنـــة الخبـــراء االستشـــاريين المســـتقلة فـــي مجـــال   (ز)

والتقارير المقدمة إلى المجلس التنفيذي من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في كل دورة من دوراتها 
  التي تعقد في كانون الثاني/ يناير.

العالقــــات الرســــمية متاحــــة للمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة والمؤسســــات الخيريــــة ورابطــــات األعمــــال   (ح)
  التجارية الدولية.

 
 تنفيذ اإلطار

  
الجداول الزمنية وواليات تنفيذ اإلطار. وتطلب جمعية الصحة من ) ٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص عيحدد القرار   -٤

  المدير العام ما يلي:
  ؛الشروع في التنفيذ على الفور  (أ)

  ؛واإلدارةتقديم تقرير سنوي إلى المجلس التنفيذي من خالل لجنة البرنامج والميزانية   (ب)
  ؛ل جمعية الصحة العالمية السبعينبَ إنشاء سجل الجهات الفاعلة غير الدول بالكامل من قِ   (ج)
  ؛تفعيل التنفيذ الكامل لإلطار خالل إطار زمني مدته سنتان  (د)
 .٢٠١٩عام إجراء تقييم أولي لتنفيذ اإلطار في   (ه)

  
من جمعية الصحة العالمية السبعين أن تستعرض التقدم في التنفيذ على مستويات  وطلبت جمعية الصحة  -٥

المنظمــة الثالثــة، بغيــة اتخــاذ أيــة قــرارات ضــرورية تتــيح التنفيــذ الكامــل والمتماســك والمتســق إلطــار المشــاركة مــع 
  الجهات الفاعلة غير الدول.

  
مراقبــة تنفيــذ اإلطــار فــي اجتماعهــا التاســع عشــر وناقشــت لجنــة الخبــراء االستشــاريين المســتقلة فــي مجــال ال  -٦

) ٢٠١٦أكتــوبر  تشــرين األول/ ٢٠-١٨) وفــي اجتماعهــا العشــرين (جنيــف ٢٠١٦يوليــو  تمــوز/ ٢٩-٢٧(جنيــف 
ورحبــت اللجنــة باعتمــاد اإلطــار. وســتتولى اللجنــة اإلشــراف علــى تطبيــق القواعــد واإلجــراءات لتقيــيم مــا إذا كــان يــتم 

وفعالة عبر المسـتويات الثالثـة للمنظمـة. وأحاطـت علمـًا بطلـب جمعيـة الصـحة إلدراج قسـم تطبيقها بطريقة موحدة 
خاص بالتنفيذ في تقريرهـا المقـدم للجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة فـي دورتهـا التـي تعقـد فـي كـانون الثـاني/ ينـاير. 

المشـاركة" مـن منظـور إمـا/ أو فحسـب. وأوصت اللجنـة بعـدم النظـر فـي "الفوائـد مقابـل المخـاطر" و"الحمايـة مقابـل 
ورأت أنه يتحـتم مـن البدايـة إنشـاء الـنظم عبـر جميـع مكاتـب المنظمـة بطريقـة موحـدة، وأن يـتم تطبيـق قواعـد تحديـد 
المخــاطر وٕادارتهــا بطريقــة متســقة ومتجانســة. ونصــحت المنظمــة بقــوة بإنشــاء مســتويين فقــط للعنايــة الواجبــة وتقيــيم 

  توخى في اإلطار من خالل التمييز بين العمليات المنتظمة واإلجراء المنخفض المخاطر.المخاطر على النحو الم
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نــة إن اإلجــراءات المنقحــة لقبــول الــدخول فــي عالقــات رســمية للمجلــس واســتعراض حالتهــا مــن خــالل لج  -٧
  .١٤٠/٤٢م ت، مبينة في الوثيقة البرنامج والميزانية واإلدارة

  
، ناقشــت معظــم اللجــان اإلقليميــة ســبل تنفيــذ اإلطــار، ويخطــط جميــع ١٠-٦٩ج ص عوبعــد اعتمــاد القــرار   -٨

المكاتـــب اإلقليميـــة لتنفيـــذه بنشـــاط، علـــى ســـبيل المثـــال مـــن خـــالل إحاطـــة رؤســـاء المكاتـــب القطريـــة وٕاجـــراء دورات 
التـوجيهي الخـامس ، قـرر المجلـس والسـتين تدريبية للموظفين. وأثناء اللجنة اإلقليميـة لألمـريكتين فـي دورتهـا الثامنـة

واســتجابة لطلــب  ١والخمســون لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة ومنظمــة الصــحة العالميــة اعتمــاد اإلطــار وتنفيــذه.
اللجنــة اإلقليميــة ألوروبــا، قــام المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا بوضــع اللمســات األخيــرة علــى وثيقــة عمــل حــول الشــراكة 

  من اإلطار. ٥٧ت لمنح االعتماد لدورات اللجنة اإلقليمية بموجب الفقرة تتماشى تمامًا مع اإلطار، وبإعداد إجراءا
  
وقـــد التقـــى مســـؤولو االتصـــال المعنيـــين بالمشـــاركة مـــن جميـــع األقـــاليم والمجموعـــات فـــي األمانـــة (جنيـــف،   -٩
) لتعزيـــز تنســـيق ســـبل تنفيـــذ اإلطـــار، وتوضـــيح دور كـــل مـــنهم كمســـاعد أساســـي ٢٠١٦ســـبتمبر  أيلـــول/ ٢٢و ٢١

  ات التقنية في مشاركتها وتوثيق هذه المشاركة.للوحد
  

وجار العمل على إعداد سجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، وتنظـيم سـير العمـل بشـكل   -١٠
وسـيتم تقـديم  ٢٠١٧ عـام إلكتروني. وسيتم اختبار أداة تسيير العمل بشكل إلكتروني على سـبيل االرتيـاد فـي مطلـع

معية الصحة العالمية في دورتها السبعين. وسيتم إدماج هذا العمل في منصة إدارة المعلومات السجل قبل انعقاد ج
تنسيق عملية تعبئـة المـوارد وٕادارة إعالنـات المصـالح  بهدف تحقيق اإلدارة العالمية للمشاركات، والتي ستدعم أيضاً 

قيــد اإلعــداد، وذلــك بهــدف  لــدول أيضــاً آلحــاد الخبــراء. وهنالــك دليــل للمــوظفين وكتيــب عــن الجهــات الفاعلــة غيــر ا
. وباإلضــافة إلــى صــياغة الوثــائق وتوضــيح األدوار، ٢٠١٧وضــع اللمســات األخيــرة بحلــول كــانون الثــاني/ ينــاير 

  يجري العمل على إعداد خطة إلدارة التغيير، ومواد تدريبية للموظفين.
  

ور مــع الــدول األعضــاء مجموعــة مــن أعــدت المــديرة العامــة، بالتشــا ٢علــى طلــب جمعيــة الصــحة، وبنــاءً   -١١
األكاديميــة. وهـي مبينــة  والمؤسسـاتالمعـايير والمبـادئ لإلعــارة مـن المنظمــات غيـر الحكوميــة والمؤسسـات الخيريــة 

  .١٤٠/٤٧م تفي الوثيقة 
    

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
 .التقريرهذا اإلحاطة علمًا ب المجلس مدعو إلى -١
  
  

=     =     =  

                                                           
 ).٢٠١٦( CD55.R3القرار    ١

 .)٨(٣، الفقرة ١٠-٦٩ج ص عالقرار    ٢


