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  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول

  امــر العــمن المديتقرير 

  ةــالمقدم
 
 ١٠-٦٩ج ص عالصــــــحة العالميــــــة التاســــــعة والســــــتون القــــــرار  اعتمــــــدت جمعيــــــة ،٢٠١٦ مــــــايو أيــــــار/ فــــــي -١

ـــــه  ـــــب في ـــــذي ُطل ـــــدول، ال ـــــر ال ـــــة غي ـــــة  نمـــــبشـــــأن إطـــــار المشـــــاركة مـــــع الجهـــــات الفاعل ـــــين جمل المـــــدير العـــــام، ب
تقريــــر ســــنوي بهــــذا الشــــأن إلــــى  تقــــديمو أمــــور، تفعيــــل التنفيــــذ الكامــــل لإلطــــار خــــالل إطــــار زمنــــي مدتــــه ســــنتان، 
وتــــــرد معلومــــــات عــــــن االقتراحــــــات  ١،المجلــــــس التنفيــــــذي. وتحتــــــوي هــــــذه الوثيقــــــة علــــــى التقريــــــر الســــــنوي الثــــــاني

بشـــــأن قبـــــول دخـــــول جهـــــات فاعلـــــة غيـــــر الـــــدول فـــــي عالقـــــات رســـــمية مـــــع المنظمـــــة وعـــــن اســـــتعراض وضـــــع 
التـــــــي يـــــــنص عليهـــــــا  الشـــــــروطحت اآلن . وقـــــــد أصـــــــب١٤٢/٢٩م تالعالقـــــــات الرســـــــمية القائمـــــــة، فـــــــي الوثيقـــــــة 

 بالكامل. مستوفاةاإلطار بشأن العمليات الخاصة بالعالقات الرسمية، 
 
لفائــــدة الكبيــــرة التــــي يمكــــن للجهــــات الفاعلــــة غيــــر إلــــى االتقــــدم فــــي تنفيــــذ اإلطــــار. ونظــــرًا ويجــــري إحــــراز  -٢

ــــــى الصــــــحة العموميــــــة العالميــــــة وعلــــــى نجــــــاح المنظمــــــة فــــــي أدا ء دورهــــــا فــــــي مجــــــال الــــــدول أن تعــــــود بهــــــا عل
ن مـــــن مواصـــــلة تعزيـــــز المشـــــاركة االســـــتراتيجية، مـــــع الصـــــحة العالميـــــة، فـــــإن اإلطـــــار ســـــوف ُينّفـــــذ بطريقـــــة تمّكـــــ

 حماية وصون نزاهة المنظمة وسمعتها وواليتها بشأن الصحة العمومية. 
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الجهـــــات الفاعلـــــة غيـــــر الـــــدول. وبعـــــد أن تواصـــــل المنظمـــــة مشـــــاركتها النشـــــيطة مـــــع طيـــــف واســـــع مـــــن  -٣

ـــــذ الكامـــــل، سيصـــــبح مـــــن الممكـــــن إعـــــداد لمحـــــة ع امـــــة شـــــاملة عـــــن المشـــــاركات يوضـــــع اإلطـــــار موضـــــع التنفي
ـــــى الجاريـــــة  ـــــدول حاليـــــًا عل ـــــة غيـــــر ال ـــــة. ويحتـــــوي ســـــجل الجهـــــات الفاعل ـــــع مســـــتويات المنظمـــــة الثالث ـــــى جمي عل

لجهـــــات الفاعلـــــة غيـــــر الـــــدول ذات العالقـــــات جهـــــة مـــــن ا ٢٠٠الُمرتســـــمات وخطـــــط المشـــــاركة الخاصـــــة بنحـــــو 
ـــــــدير المخـــــــاطر الخاصـــــــة بالمشـــــــاركات  ـــــــات تق ـــــــة وعملي ـــــــة الواجب ـــــــدابير العناي ـــــــذ ت الرســـــــمية مـــــــع المنظمـــــــة. وتُنّف
ــــة  ــــدابير العنايــــة الواجب ــــى نحــــو متواصــــل. وُتعطــــى المشــــاركات فــــي ســــياق الطــــوارئ األولويــــة فــــي ت المحــــددة، عل

جــــل تيســــير التنفيــــذ الفــــوري فــــي الميــــدان. وتــــولى العنايــــة الالزمــــة علــــى المشــــاركات فــــي الظــــروف األخــــرى مــــن أ
 ل المشاركات الجارية. لضمان أن تنفيذ اإلطار ال يعطّ 
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ر اإلطــــــار أساســــــًا صــــــلبًا لتعزيــــــز المشــــــاركة، وُيســــــتخدم أيضــــــًا كــــــأداة لتحديــــــد المخــــــاطر وموازنتهــــــا ويــــــوفّ  -٤
ــــــة وصــــــون نزاهــــــة المنظمــــــة وســــــمعتها  ــــــد المتوقعــــــة، مــــــع حماي ــــــة.مــــــع الفوائ  ١وواليتهــــــا بشــــــأن الصــــــحة العمومي

 أحيانــــــاً وتتمثـــــل إحــــــدى العواقـــــب غيــــــر المتوقعـــــة لعمليــــــة المســــــاءلة التـــــي يــــــنص عليهـــــا اإلطــــــار، فـــــي اعتبارهــــــا 
ولكـــــي تـــــنهض  العـــــزوف عـــــن المجازفـــــة المتأصـــــل بالفعـــــل فـــــي المنظمـــــة. زيـــــادةمطلبــــًا إضـــــافيًا، مـــــا يـــــؤدي إلـــــى 

المســــتدامة، ســــيلزم عليهــــا أن تتبــــع نهجــــًا أكثــــر اســــتباقية للمشــــاركة المنظمــــة بواليتهــــا فــــي حقبــــة أهــــداف التنميــــة 
مــــــع وضــــــع اإلطــــــار موضــــــع التنفيــــــذ الكامــــــل. وتعمــــــل المنظمــــــة علــــــى إذكــــــاء وعــــــي المــــــوظفين بأهميــــــة تعزيــــــز 
المشـــــاركة مـــــع الجهـــــات الفاعلـــــة غيـــــر الـــــدول وفوائـــــده مـــــن أجـــــل تقـــــدم الصـــــحة العالميـــــة وعمـــــل المنظمـــــة، مـــــع 

 بذلك بواسطة العمليات التي يحددها اإلطار.  إدارة المخاطر المرتبطة
 
ــــي.  -٥ ــــدول فــــي عمــــل المنظمــــة مــــا يل ــــة غيــــر ال ــــى مشــــاركة الجهــــات الفاعل ــــة األخيــــرة عل فــــي وتشــــمل األمثل

مــــــن الجهــــــات الفاعلــــــة غيــــــر الــــــدول ذات العالقــــــات الرســــــمية  ١٠٤جمعيــــــة الصــــــحة العالميــــــة الســــــبعين، أدلــــــت 
ـــــدوبيها  ـــــغ مجمـــــوع من ـــــًا بشـــــأن  ١٢٤١مـــــع المنظمـــــة، بل ـــــة وواحـــــد وتســـــعين بيان ـــــدوبًا، بمائ ـــــدًا. ٣١من وتعكـــــف  بن

المنظمـــــة علـــــى اســـــتطالع الشـــــراكات االســـــتراتيجية مـــــع عـــــدد مـــــن المؤسســـــات الخيريـــــة، بمـــــا فـــــي ذلـــــك مؤسســـــة 
ــــــات المشــــــتركة،  ــــــز العمــــــل الخــــــاص باألولوي ــــــة، مــــــن أجــــــل تعزي ــــــومبرغ الخيري "ولكــــــوم االســــــتئمانية" ومؤسســــــة بل

اومـــــة مضـــــادات الميكروبـــــات، والبحـــــوث، واألمـــــراض غيـــــر الســـــارية. واجتمـــــع المـــــدير مثـــــل التأهـــــب لألوبئـــــة، ومق
ــــه مؤسســــة األمــــم المتحــــدة وحركــــة  ــــي حــــدث نظمت ــــادات المجتمــــع المــــدني ف ــــى هــــامش  RESULTSالعــــام بقي عل

، ٢٠١٧ الـــــدورة الثانيــــــة والســــــبعين للجمعيــــــة العامـــــة لألمــــــم المتحــــــدة، انعقــــــد فـــــي نيويــــــورك فــــــي أيلــــــول/ ســــــبتمبر
 يز التعاون بين منظمة الصحة العالمية والمجتمع المدني. بشأن تعز 
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، سيســــــــتمر التنفيــــــــذ حتــــــــى الموعــــــــد النهــــــــائي فــــــــي أيــــــــار/ )٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص عتمشــــــــيًا مــــــــع القــــــــرار  -٦

. وقــــد تحقــــق عــــدد مــــن األهــــداف المرحليــــة بالفعــــل. وبــــدأ التنفيــــذ فــــور اعتمــــاد اإلطــــار فــــي أيــــار/ ٢٠١٨ مــــايو
قتراحــــــات بشــــــأن المشــــــاركة وفقــــــًا ألحكامــــــه. وُأنشــــــئ ســــــجل الجهــــــات الفاعلــــــة ، ويجــــــري تقيــــــيم اال٢٠١٦ مــــــايو

ــــدول ذات العالقــــات الرســــمية مــــع المنظمــــة.  ــــر ال ــــة غي ــــل الجهــــات الفاعل ــــدول واســــُتهل اســــتخدامه مــــن ِقب غيــــر ال
واُتخـــــــذ عـــــــدد مـــــــن اإلجـــــــراءات اإلداريـــــــة المتعلقـــــــة بتنفيـــــــذ اإلطـــــــار، بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك مـــــــا يلـــــــي: تحـــــــديث الموقـــــــع 

وتنقـــــيح الفـــــروع ذات الصـــــلة فـــــي الـــــدليل  ٢الخـــــاص بالمشـــــاركة مـــــع الجهـــــات الفاعلـــــة غيـــــر الـــــدول؛ اإللكترونـــــي
 واألقـــــــــاليماإللكترونـــــــــي وجميـــــــــع السياســـــــــات الداخليـــــــــة األخـــــــــرى؛ وتقـــــــــديم جلســـــــــات إعالميـــــــــة لصـــــــــالح اإلدارات 
ــــا ــــي عالق ــــدخول ف ــــة طلــــب ال ــــة التابعــــة للمنظمــــة؛ وضــــمان أن عملي ــــة التقني ــــرامج المشــــتركة واألفرق ت رســــمية والب

وقبولــــــه تتمشــــــى مــــــع متطلبــــــات السياســــــات؛ واســــــتهالل مشــــــروع إلدارة التغييــــــر فــــــي المشــــــاركة. ويجــــــري تطبيــــــق 
المعــــــــايير والمبــــــــادئ الخاصــــــــة بانتــــــــداب المــــــــوظفين مــــــــن المنظمــــــــات غيــــــــر الحكوميــــــــة والمؤسســــــــات الخيريــــــــة 

وفـــــي  ٣ميـــــة الســـــبعين.والمؤسســـــات األكاديميـــــة، التـــــي تـــــنص عليهـــــا الوثيقـــــة المقدمـــــة إلـــــى جمعيـــــة الصـــــحة العال
 -، كــــــان هنــــــاك أربعــــــة مــــــوظفين منتــــــدبين مــــــن الجهــــــات الفاعلــــــة غيــــــر الــــــدول المختلفــــــة ٢٠١٧تمــــــوز/ يوليــــــو 

                                                           
 من إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.  ٤انظر الفقرة    ١

تشـــرين األول/  ٢٤(تـــم االطـــالع فـــي  /http://who.int/about/collaborations/non-state-actors/enانظـــر الـــرابط التـــالي:    ٢
 ).٢٠١٧أكتوبر 

 .٧٠/٥٣الوثيقة ج   ٣
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ــــــدب ثالثــــــة مــــــنهم للعمــــــل فــــــي المقــــــر  - ٢واثنــــــان مــــــن مؤسســــــات خيريــــــة ١اثنــــــان مــــــن مؤسســــــات أكاديميــــــة انُت
 واحد للعمل في أحد المكاتب الُقطرية. و الرئيسي 

 
 .٢٠١٨ُيســـــــتكمل بحلــــــول أيـــــــار/ مـــــــايو ويجــــــري العمـــــــل علـــــــى اتخــــــاذ خطـــــــوات التنفيـــــــذ التاليــــــة وســـــــوف  -٧

الـــــدليل الخـــــاص بـــــالموظفين المســـــؤولين عـــــن تنفيـــــذ إطـــــار المشـــــاركة مـــــع الجهـــــات الفاعلـــــة غيـــــر الـــــدول،  ُوضـــــع
ـــــرة مـــــن  ـــــي الفت ـــــع المـــــوظفين ف ـــــدانيًا بمشـــــاركة جمي ـــــاره مي ـــــة تشـــــاورية واســـــعة. وجـــــرى اختب ـــــاع عملي ـــــران/ باّتب حزي

وتنقيحــــــه بعــــــد ذلــــــك. وســــــوف ُينشــــــر اإلصــــــدار الثــــــاني مــــــن الــــــدليل بحلــــــول  ٢٠١٧يونيــــــو إلــــــى آب/ أغســــــطس 
ولتحقيــــــق التــــــوازن الصــــــحيح بــــــين تعزيــــــز كــــــل مــــــن المشــــــاركة والمســــــاءلة، ســــــوف ُيســــــلَّط  ٢٠١٧.٣نهايــــــة عــــــام 

المشــــــاورات مـــــــع  الضــــــوء فــــــي الفــــــرع التمهيــــــدي للــــــدليل علــــــى األهميــــــة االســــــتراتيجية للمشــــــاركة. وبعــــــد إجــــــراء
، يجـــــــري وضـــــــع الصـــــــيغة النهائيـــــــة للـــــــدليل الخـــــــاص ٢٠١٧الجهـــــــات الفاعلـــــــة غيـــــــر الـــــــدول فـــــــي أيـــــــار/ مـــــــايو 

. وتــــــوفر أداة إدارة المشــــــاركة العالميــــــة ٢٠١٧بالجهــــــات الفاعلــــــة غيــــــر الــــــدول وســــــوف ُينشــــــر قبــــــل نهايــــــة عــــــام 
لتســـــــيير العمـــــــل الخـــــــاص ة لســـــــجل الجهـــــــات الفاعلـــــــة غيـــــــر الـــــــدول وســـــــتوفر أيضـــــــًا النظـــــــام اإللكترونـــــــي منّصـــــــ

بالعمليــــــة التــــــي يــــــنص عليهــــــا اإلطــــــار. وقــــــد اتضــــــح أن عمليــــــة اإلعــــــداد أكثــــــر تعقيــــــدًا ممــــــا كــــــان متوقعــــــًا فــــــي 
البدايـــــة، حيــــــث إنهـــــا تهــــــدف أيضــــــًا إلـــــى تيســــــير تنســــــيق تعبئـــــة المــــــوارد علــــــى نطـــــاق المنظمــــــة وٕادارة إعالنــــــات 

اد لتــــــدريب المــــــوظفين. وســــــوف ُيســــــتهل المصــــــالح لفــــــرادى الخبــــــراء. ويجــــــري وضــــــع خطــــــة إلدارة التغييــــــر ومــــــو 
 .٢٠١٨النظام اإللكتروني لتسيير العمل وعملية تخليص اإلجراءات، تدريجيًا في بداية عام 

 
ويتعــــــاون جميــــــع األقــــــاليم بنشــــــاط علــــــى تنفيــــــذ اإلطــــــار عــــــن طريــــــق شــــــبكة جهــــــات التنســــــيق. ووضــــــعت  -٨

ل وتنفيــــذ اإلطــــار علــــى جــــدول أعمالهــــا كة مــــع الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدو اثنتــــان مــــن اللجــــان اإلقليميــــة المشــــارَ 
ــــــي تقاريرهــــــا العامــــــة.  ــــــي حــــــين أدرجتهمــــــا اللجــــــان األخــــــرى ف ــــــدمو ف ــــــب اإلقليمــــــي لألمــــــريكتين/ منظمــــــة  يق المكت

ــــــة ــــــه التنفيذي ــــــى لجنت ــــــذ اإلطــــــار إل ــــــاريره بشــــــأن تنفي ــــــة تق ــــــدان األمريكي ــــــة  ٤،الصــــــحة للبل ــــــة اإلقليمي ونظــــــرت اللجن
ووضـــــعت إجـــــراًء مـــــن خـــــالل  ٥حة فـــــي اإلقليمـــــي األوروبـــــي،ألوروبـــــا فـــــي تقريـــــر عـــــن الشـــــراكة مـــــن أجـــــل الصـــــ

ــــــــــرار ــــــــــرة  ٦ EUR/RC67/R7 (2017) الق ــــــــــًا للفق ــــــــــة  ٥٧ووفق ــــــــــة الدولي مــــــــــن اإلطــــــــــار، لمــــــــــنح الجهــــــــــات الفاعل
واإلقليميـــــــة والوطنيـــــــة غيـــــــر الـــــــدول، التـــــــي ليســـــــت ذات عالقـــــــات رســـــــمية مـــــــع المنظمـــــــة، حـــــــق المشـــــــاركة فـــــــي 

ـــــب  ـــــة. وأنشـــــأ المكت ـــــة اإلقليمي ـــــولى أيضـــــًا اجتماعـــــات اللجن ـــــة، تت ـــــة اختيـــــار داخلي اإلقليمـــــي لشـــــرق المتوســـــط لجن

                                                           
رة األيــدز والعــدوى بفيروســه لتقــديم الــدعم التقنــي إلــى ينتمــي أحــد المــوظفين المنتــدبين إلــى جامعــة كانــازاوا ويعمــل فــي إدا   ١

البرنامج العالمي بشأن التهاب الكبد؛ وينتمـي اآلخـر إلـى شـراكة كينغـز وسـيراليون ويعمـل فـي المكتـب الُقطـري لسـيراليون مـن 
 أجل تعزيز التعاون العلمي والتقني في ميدان إدارة المستشفيات.

مؤسســة بيــل وميلينــدا غيــتس ويتــولى دعــم المشــاريع لتعزيــز الشــفافية والمســاءلة فــي  ينتمــي أحــد المــوظفين المنتــدبين إلــى   ٢
برنــامج مكافحــة شــلل األطفــال؛ ويعمــل اآلخــر وهــو أحــد كبــار الخبــراء االســتراتيجيين فــي مؤسســة األمــم المتحــدة، علــى تعزيــز 

 طفال.أنشطة التوعية والدعوة للجهات المانحة في المبادرة العالمية الستئصال شلل األ

ـــالي:    ٣ ـــرابط الت ـــرابط فـــي كـــانون األول/  /http://who.int/about/collaborations/non-state-actors/enانظـــر ال (سُيضـــاف ال
 )٢٠١٧ديسمبر 

 CE160/6انظر الوثيقة     ٤
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=40199&Itemid=270&lang=en.  

 EUR/RC67/17 Rev.1الوثيقة    ٥
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/346969/67wd17e_Rev.1_Partnerships_170712.pdf?ua=1.  

٦   http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/349225/67rs07e_Partnerships_170893.pdf?ua=1. 
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ـــــي يُ  ـــــة بشـــــأن المـــــنح الت ـــــرارات اإلداري ـــــدول االســـــتعراض واتخـــــاذ الق ـــــر ال ـــــة غي ـــــى الجهـــــات الفاعل ـــــديمها إل ـــــرح تق قت
 كشركاء منفذين، باالستناد إلى نتائج التقييم (التقييم التقني والعناية الواجبة) الذي ُأجري. 

  
 

  ن المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب م
 
 التقرير.هذا المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا ب -٩
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