
    
  ٧٠/٥٢ج  السبعونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٤  من جدول األعمال المؤقت ٣-٢٣البند 
  A70/52    

  
  
  

  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  
  

  المدير العــامتقرير من 
  
  
 ،الميزانية واإلدارة في اجتماعها الخامس والعشرينالبرنامج و ، نظرت لجنة ٢٠١٧في كانون الثاني/ يناير   -١

وقـدمت  وأحاطـت بهـا علمـًا. ١نسـخة سـابقة مـن هـذا التقريـرفـي ، األربعـين بعـد المائـةوالمجلس التنفيذي فـي دورتـه 
مزيــد مــن التوجيهــات بشــأن تنفيــذ اإلطــار بمــا فــي ذلــك تــدريب مــوظفي منظمــة الصــحة الاللجنــة والمجلــس التنفيــذي 

 بشــأنهإلشـراف علــى التنفيـذ ورفــع التقـارير لبشـأن اإلطــار، وتقـديم الــدعم مـن األمانــة إلـى اللجنــة وتــوجيههم العالميـة 
الجهات الفاعلة غير قظ لتجنب تضارب المصالح، ووضع اللمسات األخيرة على سجل تيإلى المجلس التنفيذي، وال

مــن التقريــر  ثــةحدّ الــدول ودليــل المــوظفين قبــل انعقــاد جمعيــة الصــحة العالميــة الســبعين. وتراعــي هــذه النســخة الم
  .مزيد من المعلومات عن تنفيذ اإلطارالالمناقشات التي دارت في دورات اللجنة والمجلس التنفيذي، وتقدم 

 
شـــهرًا مـــن المفاوضـــات الحكوميـــة  ١٧رات مستفيضـــة، وبعـــد ، وبعـــد إجـــراء مشـــاو ٢٠١٦فـــي أيـــار/ مـــايو و   -٢

  ٢الدولية، اعتمدت جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.
 
مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى جميـع مسـتويات  ةالمشـارك أنـواعيغطي هذا اإلطـار الجـامع جميـع و   -٣

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

ون التقنــي). وتــم تنــاول كيفيــة نــات والتوعيــة والتعــااألكاديميــة)، وخمســة أنــواع مــن المشــاركة (االشــتراك والمــوارد والبيّ 
إدارة تضارب المصالح وغيرها من مخاطر المشاركة من خالل عملية إيـالء العنايـة الواجبـة وتقيـيم المخـاطر وٕادارة 
المخاطر، مع توفير المزيد من الشفافية من خالل إنشاء سجل للجهات الفاعلة غير الدول. ويشمل اإلطـار أيضـًا: 

ة؛ ويفســـر عالقتـــه بســـائر سياســـات المنظمـــة؛ ويعـــرف عمليـــة الـــدخول فـــي عالقـــات مجموعـــة مـــن األحكـــام المحـــدد
رســمية؛ ويــنظم طــرق اإلشــراف علــى المشــاركة، والتعامــل مــع عــدم االمتثــال، والتنفيــذ، ورصــد وتقيــيم طــرق التنفيــذ. 

ــويكمــل اإلطــار مــن قِ  ــنظم المشــاركة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة و َب كيانــات ل أربــع سياســات محــددة ومنفصــلة ُت
األكاديمية. ويحل اإلطار محل المبادئ التي تحكـم العالقـات بـين  المؤسساتو القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية 

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

  

                                                           
والمحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته األربعين بعد المائة الجلسة  ،١٤٠/٥م تو ١٤٠/٤١م تانظر الوثيقتين    ١

  (باإلنكليزية). ٢السابعة عشرة، الفرع 
 ).٢٠١٦( ١٠- ٦٩ج ص عالقرار    ٢
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من جوانب اإلطار السياسات والممارسات الحالية للمنظمة والتي تحكم المشاركة. ومع ذلك، وتؤكد العديد   -٤
  هناك بعض التغييرات ذات الصلة ومنها ما يلي:

اإلطــار مجموعــة موحــدة مــن القواعــد التــي تحكــم مختلــف أنــواع التعامــل جميعهــا، ومختلــف  يــوفر  (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. ١الدول 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.

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

نـــات والتوعيـــة والتعـــاون : االشـــتراك والمـــوارد والبيّ المشـــاركةويميـــز اإلطـــار بـــين خمســـة أنـــواع مـــن   (ه)
  التقني.

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

  القائمة بالفعل.توصيات إلى المجلس التنفيذي بشأن طلبات الدخول في عالقات رسمية واستعراض تلك 

فـــي مجـــال المراقبـــة تنفيـــذ اإلطـــار وفقـــًا لواليتهـــا  المســـتقلين االستشـــاريةتســـتعرض لجنـــة الخبـــراء   (ز)
والتقارير المقدمة إلى المجلس التنفيذي من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في كل دورة من دوراتها 

  التي تعقد في كانون الثاني/ يناير.

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

 
 تنفيذ اإلطار

  
) الجــداول الزمنيــة وواليــات تنفيــذ اإلطــار. وتطلــب جمعيــة الصــحة ٢٠١٦( ١٠-٦٩ج ص عيحــدد القــرار   -٥

  من المدير العام ما يلي:التاسعة والستون العالمية 

  ؛التنفيذ على الفورالشروع في   (أ)

  ؛تقديم تقرير سنوي إلى المجلس التنفيذي من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة  (ب)

  ؛ل جمعية الصحة العالمية السبعينبَ إنشاء سجل الجهات الفاعلة غير الدول بالكامل من قِ   (ج)

                                                           
  يمكن االطالع على النسخة االرتيادية لسجل المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول على الرابط التالي:   ١

http://apps.who.int/register-nonstate-actors/home.aspx  ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٦(تم االطالع.( 
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  ؛تفعيل التنفيذ الكامل لإلطار خالل إطار زمني مدته سنتان  (د)

 .٢٠١٩ عامإجراء تقييم أولي لتنفيذ اإلطار في   (ه)
  
أن تســـتعرض "مـــن جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعين التاســـعة والســـتون  العالميـــة الصـــحة جمعيـــة وطلبـــت  -٦

التقـدم فــي التنفيـذ علــى مسـتويات المنظمــة الثالثـة، بغيــة اتخـاذ أيــة قـرارات ضــرورية تتـيح التنفيــذ الكامـل والمتماســك 
  ."مشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولوالمتسق إلطار ال

  
، ناقشــت معظــم اللجــان اإلقليميــة ســبل تنفيــذ اإلطــار، ويخطــط جميــع ١٠-٦٩ج ص عوبعــد اعتمــاد القــرار   -٧

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

واســتجابة لطلــب  ١منظمــة الصــحة العالميــة اعتمــاد اإلطــار وتنفيــذه. /مــة الصــحة للبلــدان األمريكيــةوالخمســون لمنظ
اللجنــة اإلقليميــة ألوروبــا، قــام المكتــب اإلقليمــي ألوروبــا بوضــع اللمســات األخيــرة علــى وثيقــة عمــل حــول الشــراكة 

  من اإلطار. ٥٧تتماشى تمامًا مع اإلطار، وبإعداد إجراءات لمنح االعتماد لدورات اللجنة اإلقليمية بموجب الفقرة 
  
المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول، وتنظيم سير العمل بشـكل إلكترونـي. ويـتم  إعداد سجل وتم  -٨

وسيتم إدماج هذا العمل في منصـة إدارة المعلومـات بهـدف  وتعميم استخدامهما.على سبيل االرتياد  همااختبار اآلن 
ارد وٕادارة إعالنـات المصـالح آلحـاد تنسيق عمليـة تعبئـة المـو  تحقيق اإلدارة العالمية للمشاركات، والتي ستدعم أيضاً 

علــى وشــك االنتهــاء منهمــا وســيتم  الخبــراء. وهنالــك دليــل للمــوظفين وكتيــب عــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول أيضــاً 
نشـــرهما قبـــل انعقـــاد جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـبعين. وســـيتم تحـــديث هـــذه الوثـــائق بانتظـــام فـــي ضـــوء الخبـــرات 

يجـري العمـل و  تاحتها على الموقـع الخـاص بالمنظمـة علـى شـبكة اإلنترنـت.إي سيتم المكتسبة من تنفيذ اإلطار والت
  على إعداد خطة إلدارة التغيير، ومواد تدريبية للموظفين.

  
لإلطـار علـى  آزروينبغي لهذه الخطوات مجتمعة أن تسمح للمنظمـة بتحقيـق التنفيـذ الكامـل والمتسـق والمتـ  -٩

الذي طلب التشغيل الكامـل  ١٠-٦٩ج ص عالقرار  بموجبللجدول الزمني المحدد  المستويات الثالثة للمنظمة وفقاً 
  .مدته سنتان في إطار زمني

  
أعــدت المــديرة العامــة، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء مجموعــة مــن  ٢علــى طلــب جمعيــة الصــحة، وبنــاءً   -١٠

األكاديميــة. وهـي مبينــة  والمؤسسـاتالمعـايير والمبـادئ لإلعــارة مـن المنظمــات غيـر الحكوميــة والمؤسسـات الخيريــة 
  .٧٠/٥٣قة جفي الوثي

    
  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من

  
  اإلحاطة علمًا بهذا التقرير. إلى ةمدعو جمعية الصحة   -١١
  
  

=     =     =  

                                                           
 ).٢٠١٦( CD55.R3القرار    ١

 ).٨(٣، الفقرة ١٠- ٦٩ج ص عالقرار    ٢


