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 إعادة النظر في طلبين مقدمين: المنظمات غير الحكومية
 ١ة مع منظمة الصحة العالميةللدخول في عالقات رسمي

 
 
 

 األمانة من تقرير
 
 

 
 لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات ٢نظر المجلس التنفيذي في دورته الثالثة عشرة بعد المائة، في توصية -١

غير الحكومية بقبول طلبي كل من المجلس الدولي لرابطات صانعي منتجات البقالة واتحاد صناعات األغذيـة                
وتركزت مناقـشة   . ي االتحاد األوروبي الدخول في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية          والمشروبات ف 

هل هاتان المنظمتان ال تستهدفان الربح بحكم طبيعتيهما وهل لهما صـالت            : المجلس أساساً على مسألتين هما    
في طلبيهمـا إلـى      النظر   أبدوائر صناعة التبغ؟ وطلب المجلس معلومات إضافية من هاتين المنظمتين وأرج          

 ٣.دورته الرابعة عشرة بعد المائة
 
واستعرضت اللجنة الدائمة، أثناء انعقاد الدورة الرابعة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي، ردي هاتين               -٢

.  تقرير اللجنة بهذا الخصوص    ١ويتضمن الملحق   .  على األسئلة ذات الصلة بذلك     ٤المنظمتين غير الحكوميتين  
بأن تبحث في الصالت، إن وجدت، القائمـة        "...  القاضي   ٥ على الطلب الذي تقدمت به األمانة      واتفق المجلس 

بين هاتين المنظمتين ودوائر صناعة التبغ، وما إذا كان يمكن قطع هذه الـصلة، إن كانـت موجـودة، بتلـك         
بهـذا الـشأن إلـى     وتقديم تقرير ،الصناعة، وما إذا كانت هناك منظمات أخرى ال تقيم صالت من هذا القبيل           

ي المجلس واالتحاد على التحريـات      دوعليه فقد تم استنساخ ر    ". المجلس في دورته الخامسة عشرة بعد المائة      
 . على التوالي٣ و٢ذات الصلة في الملحقين 

 
وفيما يتعلق باالستفسار عن منظمات أخرى، استعرضت اللجنة المعلومات المتصلة بمختلف المنظمات  -٣

 التي تم التشاور معها رسمياً فيما يتعلق بوضع استراتيجية عالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط               غير الحكومية 

                                                           
الوثـائق  في " المبادئ التي تحكم العالقات بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية" من ٣انظر الفرع    ١

 .، لالطالع على المعايير المنطبقة على قبول المنظمات غير الحكومية٢٠٠٣عة الرابعة واألربعون  الطباألساسية،
 .١١٣/٢٣م تالوثيقة    ٢
 ).النص اإلنكليزي (٥، المحضر الموجز للجلسة العاشرة، الفرع ٢/سجالت/١١٣/٢٠٠٤م تالوثيقة    ٣
 .١١٤/١٢م تالوثيقة    ٤
 ).النص اإلنكليزي (٢ المحضر الموجز للجلسة السادسة، الفرع ،١/سجالت/١١٤/٢٠٠٤م تالوثيقة    ٥
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أو تلك التي تتمتع بمركز مراقب في لجنة دستور األغذية الدولي وبالتالي لها ما قد يدفعها                /  و  والصحة البدني
ي ليس لها صالت بدوائر صـناعة التبـغ         وتبين أن تلك المنظمات الت    . إلى التفاعل مع منظمة الصحة العالمية     

 .تمثل المجموعة الواسعة من صناعة البقالة واألغذية والمشروبات ال
 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
المجلس مدعو إلى النظر في المعلومات التي قدمها المجلس الدولي لرابطات صانعي منتجات البقالـة                -٤

بات في االتحاد األوروبي، والمعلومات المتعلقة بالمنظمات غير الحكوميـة          واتحاد صناعات األغذية والمشرو   
 .األخرى واتخاذ قرار فيما إذا كان سيقبل دخول هاتين المنظمتين في عالقات رسمية مع المنظمة أم ال
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إعادة النظر في طلبين مقدمين : لمنظمات غير الحكوميةا
  للدخول في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية

 
 نظمات غير الحكوميةاللجنة الدائمة المعنية بالمتقرير 

 
 
نظر المجلس، في دورته الثالثة عشرة بعد المائة، في توصية لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غيـر                 -١

الحكومية بقبول طلبي كل من المجلس الدولي لرابطات صانعي منتجات البقالة واتحـاد صـناعات األغذيـة                 
وتركزت مناقـشة   . سمية مع منظمة الصحة العالمية    والمشروبات في االتحاد األوروبي الدخول في عالقات ر       

هل هاتان المنظمتان ال تستهدفان الربح بحكم طبيعتيهما وهل لهما صالت           : المجلس أساساً على مسألتين، هما    
بدوائر صناعة التبغ؟ وأرجأ المجلس اتخاذ مقرر إجرائي بشأن هذه التوصية وطلب المجلس معلومات إضافية               

عن هاتين المسألتين لكي ينظر فيهما كل من اللجنة الدائمة والمجلس في دورته الرابعـة               من هاتين المنظمتين    
 ١.عشرة بعد المائة

 
 للنظر في المعلومات اإلضـافية التـي قـدمتها          ٢٠٠٤مايو  /  أيار ٢٤ في   ٢واجتمعت اللجنة الدائمة   -٢

 ٣.المنظمتان غير الحكوميتين
 
مكن اعتبار المنظمتين ال تستهدفان الربح بحكـم طبيعتيهمـا          وتباحثت اللجنة بشأن ما إذا كان من الم        -٣
ال، وخلصت اللجنة، استناداً إلى المعلومات المتاحة، إلى أن كلتا المنظمتين ال تستهدف الربح بحكم طبيعتها                 أم

 حتى وإن كان أعضاء الرابطات الوطنية التابعة لهاتين المنظمتين الدوليتين غير الحكوميتين كيانـات تجاريـة             
 .تصنّع منتجات من األغذية والمشروبات

 
فقد تبين أن هناك شركة قابضة . وُأبلغت اللجنة بوجود صلة بين هاتين المنظمتين ودوائر صناعة التبغ -٤

تمتلك مؤسسة لصنع األغذية المجهزة وشركة إلنتاج التبغ، هي عضو في إحدى الرابطات الوطنيـة التابعـة                 
 تكما تبين أن مؤسسة صنع األغذية على الرغم من أنها ليس          . نتجات البقالة للمجلس الدولي لرابطات صانعي م    

الشركة القابضة ذاتها، عضو في منظمة هي بدورها عضو في اتحاد صناعات األغذيـة والمـشروبات فـي                  

                                                           
 ).النص اإلنكليزي (٥، المحضر الموجز للجلسة العاشرة، الفرع ٢/سجالت/ ١١٣/٢٠٠٤م ت   الوثيقة  ١
، )إكوادور(هويرتا مونتالفو، رئيساً، . الدكتور ف:   أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية هم ٢
، والسيدة )السودان(، والدكتور أحمد بالل عثمان )أسبانيا(الماتا كوتاندا . ، والدكتور ف)ملديف(يوسف . أ. الدكتور أو

 ).فييت نام(لي تي تو ها 
 .١١٤/١٢م ت   الوثيقة  ٣
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وكانت منظمة الصحة العالمية تدرك تلك الصلة ولكن ذلك لم يمنع األمانة مـن مواصـلة                . االتحاد األوروبي 
 .ل، عند اللزوم وحسب االقتضاء، مع مؤسسة صنع األغذية المعنيةاالتصا

 
وقد ساور اللجنة القلق لدى علمها بوجود صلة مع دوائر صناعة تشكل منتجاتها خطراً على صـحة                  -٥

ورأت أنه لكي يقبل دخول هذه المنظمات في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية ينبغي تذكيرها                . الناس
ظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة التبغ ورصد هذه المنظمات للتحقق من أنه لم يجِر انتهـاك                 بسياسات من 

 .لهذه السياسات
 
ستراتيجية العالمية بـشأن النظـام الغـذائي    ال وا١٧-٥٧ج ص ع وقد الحظت اللجنة أيضاً أن القرار          -٦

بيد أن اللجنة عنيت بالتحقق من أنـه        . ةوالنشاط البدني والصحة يدعوان إلى التعاون مع دوائر صناعة األغذي         
إذا تم قبول دخول هاتين المنظمتين في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية لن يمكـن اسـتغالل هـذه                    

وقد أعلمت اللجنة بأن األمانة ستتابع دون       . العالقات في تعزيز عملها على حساب عمل منظمة الصحة العالمية         
 إليها على أنها تسيئ استخدام صالتها مع منظمة الصحة العالمية سـواء أكانـت   هوادة أية منظمة يمكن النظر   

 .هذه الصالت رسمية أم غير رسمية
 
ورداً على طلب إيضاح بشأن اآلليات المتاحة للمجلس التنفيذي الستعراض أو رصـد التعـاون مـع                  -٧

ة، ُأعلمت اللجنة بأن مدة العالقات      المنظمات غير الحكومية التي لها عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمي          
الرسمية هي ثالث سنوات، تدعى بعدها تلك المنظمات إلى تقديم تقرير عن أنشطتها المشتركة مـع منظمـة                  

 ما إذا كان سيتم االستمرار في العالقات الرسـمية      - بناء على ذلك التقرير      -ويقرر المجلس   . الصحة العالمية 
 حال، فإنه إذا ما برز أي سبب يبعث علـى القلـق قبـل حلـول موعـد                   وعلى كل . مع هذه المنظمات أم ال    

 .االستعراض الثالثي السنوات، فإن المجلس سيبلّغ بهذا األمر
 
وأعرب عضوان عن وجهة نظرهما المتمثلة في أن الصالت مع دوائر صناعة التبغ يجب أن تبعـث                  -٨

ورأت اللجنـة عمومـاً أن      . مل غير رسـمية   على الحذر وأنه قد يكون من األفضل االستمرار في عالقات ع          
ولذا قـررت   . االستعراض الثالثي السنوات ورصد النشاط ضمانتان كافيتان لحماية سياسات المنظمة ومبادئها          

اللجنة التوصية بقبول دخول المنظمتين في عالقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية بغية إتاحة أكبر فرصة                
 . للعمل مع جميع األطراف المعنية لتلبية أهداف سياستها العامةممكنة لمنظمة الصحة العالمية

 
 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

 
 :س التنفيذي مدعو إلى النظر في مشروع القرار التاليالمجل -٩
 

 المجلس التنفيذي، 
 

 ١:بعد أن نظر في تقرير لجنته الدائمة المعنية بالمنظمات غير الحكومية 
 

خول كل من المجلس الـدولي لرابطـات صـانعي منتجـات البقالـة واتحـاد                قبول د  يقرر 
صناعات األغذية والمشروبات في االتحاد األوروبي في عالقـات رسـمية مـع منظمـة الـصحة                 

 .العالمية
 

=     =     = 
 

                                                           
 .١١٤/١٩م ت  الوثيقة  ١
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 المجلس الدولي لرابطات صانعي منتجات البقالة
 

 ٢٠٠٤أغسطس /  آب٢٨
 

 بروست. الدكتور أ
 العالقات مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاصإدارة مدير 

 منظمة الصحة العالمية
 
 

 ،بروستعزيزي الدكتور 
 

 ،تحية طيبة وبعد
 

يونيو الذي تطلبـون فيـه معلومـات        /  حزيران ٢٥أود أن أعرب عن شكري لكم على الخطاب المؤرخ في           
نتجات البقالة للدخول في عالقـات رسـمية مـع          إضافية بخصوص طلب المجلس الدولي لرابطات صانعي م       

 .منظمة الصحة العالمية والمعلومات المتعلقة تحديداً بصالت المجلس بصناعة التبغ
 

مع منظمة الصحة العالمية في تنفيذ االستراتيجية العالمية بـشأن          إن المجلس الدولي ملتزم التزاماً تاماً بالعمل        
ولعلكم تعلمون بأن المجلس الدولي قد أقر االستراتيجية العالمية قبـل           . حةالنظام الغذائي والنشاط البدني والص    

اعتمادها ويرى أنه بمقدور موارد الرابطات وموارد القطاع الخاص بوجه عام أن تلعب دوراً بنّاء في خفـض             
 .معدالت السمنة على الصعيد الوطني والنهوض بالنشاط البدني والتغذية

 
 أو  ، تعاطي التبغ  حظرجلس الدولي لم يدافع قط أو يتخذ موقفاً فيما يخص مسائل مثل             وكما سبق أن قلنا فإن الم     

فيها أو تنظيم التبـغ بوصـفه مـن         " الممنوع التدخين "أو مالءمة األماكن    القضايا الصحية ذات الصلة بالتبغ،      
الـدولي، مـؤخراً،     التأكيد على هذه الممارسات القديمة العهد، اتخذ أعضاء المجلس           وإلعادة. المخدرات إلخ 

 ١.خطوة إضافية بإدراج هذه القضية في صلب النظام األساسي للمجلس
 
 

_________________ 
 ال يجوز للمجلس أن يسعى إلى       - المادة السادسة : النظام األساسي للمجلس الدولي لرابطات صانعي منتجات البقالة          ١

ط فيما يتعلق بأعضائه أو الكيانات التي ممارسة أي نشا ) ١(تحقيق أي غاية أو غرض أو وظيفة، وال أن تكون له سلطة             
تنتمي إلى أعضائه، أو وظائف المبيعات والتسويق أو اتخاذ قرارات مستقلة فيما يخصها أو يكون لها أثر قيام أي نـوع                     
من التعاون من جانب أو بين المجلس والبلدان المنضمة إلى أعضائه، سواء في الجوهر أو المـضمون، أو أن يـسعى                     

القيام بأي نشاط ذي عالقة بالتبغ أو أعمـال الـدعوة           ) ٢( أي عضو في ممارسة هذا النشاط التعاوني؛ أو          للتأثير على 
، أو  "الخالية من التدخين  " تعاطي التبغ، والقضايا الصحية المتصلة بالتبغ، وحرمة األماكن          حظرالمنطوية على مسائل    

 صـريحاً   حظـراً ميع األنشطة التي تخالف هذا الحكـم         ج وبحظر. تنظيم التبغ بوصفه مخدراً وأية مسائل شبيهة بذلك       
 ]أضيف البنط الثقيل للتوكيد على هذا األمر  [ .لبس فيه ال
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 بروست. الدكتور أ
 ٢٠٠٤أغسطس / آب
 
 

هذا إلى أن آحاد الرابطات األعضاء في المجلس الدولي تركز أنشطتها إما على قضايا األغذية والمـشروبات                 
 .ذلك سياسة عامة تتبعهافقط كما تتطلبه اللوائح الداخلية للرابطة، أو بوصف 

 
وبما أنه تمت اإلجابة على تساؤالت منظمة الصحة العالمية بطريقة واضحة وكاملة وبعد اإلثبات بأن غايـات                 
المجلس الدولي متطابقة تماماً مع أجندة الصحة العمومية في المنظمة، فإن أعضاء المجلس الدولي لرابطـات                

المضي قدماً للعمل مع منظمة الصحة العالمية ودولهـا األعـضاء            منتجات البقالة يحذوهم األمل في       صانعي
  .لتناول قضايا الصحة العالمية الحاسمة األهمية بطريقة بناءة وتعود بالنفع المتبادل على الطرفين

 
 مع التحية،

 
 
 
 

 نلسن. الدكتور مارك ف
 نائب الرئيس لشؤون السياسات العلمية والتنظيمية

  بوصفها أمانة المجلس الدوليي منتجات البقالةالرابطة األمريكية لصانع
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 اتحاد صناعات األغذية والمشروبات في االتحاد األوروبي
 

 بروست. الدكتور أ
مدير إدارة العالقات مـع الحكومـات       

 والمجتمع المدني والقطاع الخاص 
 العالميةمنظمة الصحة 

 
 ٢٠٠٤سبتمبر /  أيلول٧بروكسيل، 

 
 بروست،. عزيزي الدكتور أ

 
 تحية طيبة وبعد،

 
يونيو وأن أتوجه إليكم بالـشكر الطالعنـا        /  حزيران ٢٥يسعدني أن أشير هنا إلى تسلّم رسالتكم المؤرخة في          

على الموضوع وإتاحة الفرصة أمامنا لتقديم معلومات إضافية تدعم طلب االتحاد الدخول في عالقة رسمية مع                
 .عالميةمنظمة الصحة ال

 
وقد تبين لنا أن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية طلب، في دورته الرابعة عشرة بعد المائة، معلومات                 

/  آذار ١وكما سبق أن قلنا في رسالتنا السابقة، المؤرخة في          . إضافية تتعلق بصلة االتحاد بدوائر صناعة التبغ      
 على عدم جواز انشغال االتحـاد بأيـة قـضايا تجاريـة أو     ، فإن اللوائح الداخلية لالتحاد تنص   ٢٠٠٤مارس  

وتمنع هذه اللوائح أيضاً القيام بأي أعمال ترويجية لصالح أية منتجات غير المنتجات الغذائيـة       . تستهدف الربح 
 .والمشروبات

 
هم بخبراته في   واسمحوا لنا أن نشدد على أن االتحاد يجري حواراً بنّاء وإيجابياً مع اللجنة األوروبية حيث يسا               

وضع استراتيجية للجماعة األوروبية لتحسين التغذية في مجال الصحة العمومية، وقد رحب االتحـاد، بهـذا                 
الصدد، باالستراتيجية العالمية للنُظم الغذائية والنشاط البدني والصحة وأيد التوصية القاضية بإقامة الـشراكات              

 التدابير الرامية إلى توجيه رسائل إيجابية ومتسقة لمـساعدة          والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ    مع الحكومات   
 .وتمكين الجهود المتكاملة الرامية إلى تشجيع تناول األطعمة الصحية وممارسة النشاط البدني

 
وكلنا أمل في أن تساعد المعلومات المقدمة، في هذه الرسالة، على إيضاح الدور الذي يـضطلع بـه االتحـاد                    

ستهدف الربح للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحية العالمية، حيث إن االتحاد سيعمل بالتعـاون             وطبيعته التي ال ت   
 .مع المنظمة وغيرها من أصحاب العالقة المعنيين على تنفيذ االستراتيجية العالمية بفعالية

 
أكتوبر / ولتشرين األ سبتمبر أو أوائل    / واسمحوا لنا أن نقترح عقد لقاء معكم في موعد ما أواخر شهر أيلول            

 .لبحث موضوع طلب االتحاد بمزيد من التفصيل
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

 مع خالص التحية
 ديستن. ر

 المدير العام
=     =     = 


