
  ٢معلومات/ /١٣٦م ت  المجلس التنفيذي    
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    EB136/INF./2  المؤقت من جدول األعمال ١-٥البند 

  
  
  

  غير الدولإطار المشاركة مع الجهات الفاعلة 
  
  

  جان اإلقليميةمعلومات عن مناقشات اللِّ 
  

  

)، أعدت المديرة العامة ١٤(٦٧ج ص عاستجابة لطلب جمعية الصحة العالمية الوارد في المقرر اإلجرائي  -١
ـــة الســـابعة والســـتين  ـــدول األعضـــاء خـــالل جمعيـــة الصـــحة العالمي ـــرًا شـــامًال عـــن التعليقـــات التـــي أدلـــت بهـــا ال تقري

هــذا  واألســئلة التــي ُطرحــت أثنــاء المتابعــة، بمــا فــي ذلــك توضــيحات األمانــة وردودهــا بشــأنها، وقــدمتوالتعليقــات 
  ١إلى اللجان اإلقليمية الست كي تنظر فيه. ويلخص هذا التقرير التعليقات الواردة من اللجان اإلقليمية. التقرير

  
فـي هـذه المسـألة خـالل اجتماعـات لجنتـه الفرعيـة المعنيـة بـالبرامج التـي ُعقـدت  اإلقلـيم األفريقـيوقد نظـر  -٢

: التفاعــل مــع اللجنــة اإلقليميــةفــي مناقشــات  ُأثيــرت القضــايا الرئيســية التاليــة قــدو  قبــل انعقــاد دورة اللجنــة اإلقليميــة.
شـــفافية؛ ولكـــن العمليـــة أمـــر جـــوهري؛ ومـــن الضـــروري أن تتســـم هـــذه العمليـــة بال هـــو الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول

والمعايير الخاصة بالعناية الواجبة واإلجـراءات ذات الصـلة، تفتقـر إلـى الوضـوح. وينبغـي لمنظمـة الصـحة العالميـة 
أن تضع سياسة شاملة بشأن تضارب المصالح في إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غيـر الـدول. وجـرى التأكيـد 

حذر في وضع سياسة بشأن المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول، نظـرًا على أن المنظمة ينبغي لها أن تتقدم ب
  ألن هذه السياسة ستترتب عليها آثار بعيدة المدى بالنسبة إلى المنظمة.

  
وتضــمنت القضــايا األخــرى التــي ُأثيــرت تحفظــات بشــأن تخصــيص األمــوال المقدمــة مــن الجهــات الفاعلــة  -٣

ص، واســتخدام هــذه األمــوال فــي ســداد رواتــب المــوظفين؛ والشــواغل بشــأن الــدول التــي تنتمــي إلــى القطــاع الخــا غيــر
كمـــا تضـــمنت تــأثير الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول علــى عمـــل المنظمـــة الخـــاص بوضـــع القواعــد وتحديـــد المعـــايير؛ 

  تحفظات شديدة بشأن انتداب الموظفين من القطاع الخاص للعمل في المنظمة.

  
تفــاق علــى أن المنظمــة ينبغــي أال تشــارك مــع دوائــر صــناعة التبــغ وفضــًال عــن ذلــك، فعلــى الــرغم مــن اال -٤

قطاعـات أخـرى، بمـا فـي ذلـك  لتشـملواألسلحة، فقد اعتبر عدد من الدول األعضاء أن هذه القيـود ينبغـي أن تمتـد 
دوائر صناعة الكحول واألغذية والمشروبات على وجه الخصوص. وتم التشديد على أن عملية صـنع القـرار داخـل 

  هزة الرئاسية للمنظمة ينبغي أن تظل صالحية حصرية للدول األعضاء.األج

  
ـــدول  -٥ ـــوطني. وُأشـــير إلـــى أن ال وطالـــب الممثلـــون بالمزيـــد مـــن الوقـــت إلجـــراء المشـــاورات علـــى الصـــعيد ال

، بمـا فـي ٢٠١٥األعضاء في إمكانها أن تثير هذه الشواغل خالل دورة المجلس التنفيذي في كـانون الثـاني/ ينـاير 
  من خالل أعضاء المجلس التنفيذي الذين ينتمون إلى اإلقليم األفريقي.ذلك 

  
                                                 

  :  يمكن االطالع على المزيد من المعلومات التي طلبتها الدول األعضاء على هذا الموقع اإللكتروني   ١
http://www.who.int/about/who_reform/non-state-actors/en/. 
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  وصدرت التوصيات التالية:  -٦

ينبغــي للمثلــين مواصــلة التشــاور علــى الصــعيد الــوطني بشــأن هــذه المســألة، وتبــادل حصــيلة هــذه   (أ)
المكتــب اإلقليمــي، المناقشــات مــع أعضــاء المجلــس التنفيــذي الــذين ينتمــون إلــى اإلقلــيم األفريقــي ومــع أمانــة 

بهدف التوصـل إلـى موقـف إقليمـي فـي الوقـت المناسـب قبـل انعقـاد جمعيـة الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتين 
  ؛٢٠١٥في أيار/ مايو 

ينبغـي لإلطـار المـنقح أن يقــدِّم سياسـة واضـحة بشـأن كيفيــة إدارة المنظمـة لتضـارب المصــالح وأن و   (ب)
  تتبع؛يحدد إجراءات العناية الواجبة التي س

ينبغي لإلطار المنقح أن يجسد دور المؤسسات األكاديمية ووظيفتها على نحو أفضل، والسيما كما   (ج)
  الطريقة التي يمكن لهذه المؤسسات أن تكمِّل بها عمل المنظمة.

  
بأهميـة التعـاون مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة والمؤسسـات األكاديميـة  اللجنة اإلقليمية لألمـريكتينوأقرت  -٧

 بتكليفــاتوغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول مــن أجــل الحصــول علــى الخبــرات والمــوارد المالئمــة والنهــوض 
 ئـير أو متصـورًا. كمـا  فعليـاً الصحة العمومية، ولكنها أكدت أنه ينبغي تالفي أي تضارب في المصالح سواء أكـان 

تحديــد المخــاطر المحتملــة وصــياغة مبــادئ المشــاركة مــع مختلــف فئــات الجهــات الفاعلــة غيــر  يضــرور أن مــن ال
تنقصــه  ٦٧/٦الــدول والمبــادئ التوجيهيــة بشــأنها. واعتُبــر أن اإلطــار الــوارد فــي وثيقــة جمعيــة الصــحة العالميــة ج

، ف فـي كـل فئـة مـن الفئـاتغير الدول كي تصـنَّ التفاصيل بشأن المعايير التي ينبغي أن تستوفيها الجهات الفاعلة 
الطريقــة التــي يمكــن لكــل فئــة أن تشــارك بهــا مــع المنظمــة. وفــي الوقــت نفســه، حــذرت الــدول األعضــاء مــن وبشــأن 

بإجراء استعراض مبكر بعد اعتماد اإلطـار  يالكافية. وُأوص يتيح المرونةال بحيث  التوجيهاعتماد إطار يغالي في 
  من أجل تحديد التعديالت الالزمة.

  
ورأى عدد من الدول األعضاء أن التفاعل مع الجهات الفاعلة ذات األنشطة أو المنتجات الضارة للصحة  -٨

ت وانتــداب المــوظفين مــن القطــاع الخــاص ينبغــي حظرهمــا صــراحًة. وُســلط الضــوء علــى ضــرورة تحديــد مــا إذا كانــ
المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية واألكاديمية تتلقى التمويل مـن الشـركات الخاصـة الهادفـة إلـى الـربح. 
واعتُبرت مشاركة الدول األعضاء في رصد العالقات مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول واإلشـراف عليهـا ضـروريين. 

ة أعضاء وتابعـة للمجلـس التنفيـذي كـالتي اقُترحـت وتساءل بعض الدول األعضاء إذا ما كانت لجنة مكونة من ست
  يمكنها ضمان التمثيل والمشاركة الحكومية الكافية. ٦٧/٦في الوثيقة ج

  
وُأشــير إلــى أن منظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة تحظــى بخبــرات واســعة فــي مجــال التفاعــل مــع الجهــات  -٩

خالل الصندوق الدائر لشراء اللقاحات التـابع لتلـك  من ،الفاعلة غير الدول بما في ذلك دوائر الصناعة الصيدالنية
  المنظمة، وُحث المكتب الصحي للبلدان األمريكية على إطالع أمانة منظمة الصحة العالمية على هذه الخبرات.

  
بالــدور الكبيــر والمتنــامي الــذي تلعبــه الجهــات الفاعلــة غيــر لجنــوب شــرق آســيا   اللجنــة اإلقليميــة وأقــرت -١٠

وانب الصحة العالمية، وأعادت تأكيد أن الهدف العام من مشاركة المنظمة مع هذه الجهـات هـو الدول في جميع ج
العمـل صـوب النهــوض بواليـة المنظمــة عـن طريــق اسـتخدام المـوارد علــى نحـو أفضــل. وجـرى النظــر فـي توصــيات 

حــت الــدول األعضــاء فــي إلــى اللجنــة، بمــا فــي ذلــك التغييــر الــذي اقتر الموجهــة  ١االجتمــاع الــذي ُعقــد بــين الــدورتين
                                                 

  SEA/RC67/3 Add.1الوثيقة    ١
(http://www.searo.who.int/mediacentre/events/governance/rc/rc67-3add1_agenda_6.1.pdf?ua=1). 
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دة إطـار المشـاركة والسياسـات/ اإلجـراءات التشـغيلية المرتبطـة بـه التـي وضـعتها المنظمـة.  اإلقليم إدخاله على مسوَّ
وتمثــل الشــاغل الرئيســي لــدى اللجنــة فــي أن مشــاركة المنظمــة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، ينبغــي أال تقــوض 

عدم وجود انتدابات مـن القطـاع الخـاص إلـى المنظمـة؛ وأن معظـم االنتـدابات  نزاهتها وحيادها. وأشارت اللجنة إلى
كانــت مــن الوكــاالت المتخصصــة التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة، والتــي ال تنــدرج فــي فئــة الجهــات الفاعلــة غيــر 

لدورتين في آب/ أخذ تقرير وتوصيات االجتماع الذي ُعقد بين ابلبت اللجنة االدول نظرًا لكونها وكاالت شقيقة. وط
دة إطار المشاركة مع الجهات الفاعلـة غيـر الـدول حتـى ال ُينتـدب ٢٠١٤أغسطس  ، بعين االعتبار عند تنقيح مسوَّ

  موظفو الجهات الفاعلة غير الدول للعمل في المنظمة.

  
البيان التالي بشـأن موقـف الـدول األعضـاء فـي اإلقلـيم األوروبـي بشـأن  اللجنة اإلقليمية ألوروباواعتمدت  -١١

دة إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول:   مسوَّ
  

"إن منظمة الصحة العالمية وسمعتها الحسنة رفيعتا القـدر بالنسـبة لنـا، ونحـن الـدول األعضـاء فـي اإلقلـيم 
إلــى ضــمان اســتمرار مالءمتهــا وفعاليتهــا خــالل القــرن األوروبــي، ســنعمل بــدأب ويقظــة مــع األمانــة ســعيًا 

الحادي والعشرين. ولهذا الغـرض، نـذكَّر بأننـا كنـا مسـتعدون العتمـاد إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة 
غير الدول في جمعية الصحة العالمية السابعة والستين، ونحث بقوة على اعتمـاد هـذا اإلطـار فـي جمعيـة 

  .٢٠١٥والستين في عام  الصحة العالمية الثامنة
  

وُنقــر بــأن هنــاك بعــض التحســينات التــي يمكــن إدخالهــا بهــدف زيــادة الوضــوح، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق 
  بالمجالين التاليين: 

  إدارة تضارب المصالح؛ –
  العملية والجدول الزمني للتقييم. –

  
بدء في العمل، والثقة فـي ونحن ننصح بشدة بعدم محاولة إحكام جميع التفاصيل، ونفضل بدًال من ذلك ال

حكمة األجهزة الرئاسية في اإلشراف على تشغيل اإلطار عمليًا ومواصلة تحسينه. ونحن نتطلـع إلـى تلقـي 
كانون األول/ ديسمبر، وسنطلب إلى األمانة أن تتناوله في الجلسة اإلعالمية  ١٥اإلطار المحدَّث بحلول 

مـــع مـــنح الـــدول األعضـــاء إمكانيـــة  ٢٠١٤ديســـمبر للبعثـــات المقـــرر عقـــدها فـــي منتصـــف كـــانون األول/ 
  المشاركة عبر شبكة اإلنترنت."

  
إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول كجــزء مــن لشــرق المتوســط  اإلقليميــة اللجنــةناقشــت و  -١٢

عمليــة إصــالح المنظمــة. وأيــدت اللجنــة اإلقليميــة ضــرورة وضــع مبــادئ توجيهيــة شــاملة بشــأن تفاعــل المنظمــة مــع 
الجهات الفاعلة غير الدول. وأشارت إلى التزام الدول األعضاء في اإلقليم بالمساهمة فـي تحسـين اإلطـار، بمـا فـي 

رة تضــارب المصــالح، إداتشــمل  ينبغــي أن أن مجــاالت التحســين رأتذلــك فيمــا يتعلــق بعنصــري الرصــد والتقيــيم. و 
والسـيما الحـدود مـع القطـاع الخـاص والشـركاء التجـاريين، وتعريـف الجهـات الفاعلـة، وقبـول التبـرع  وتوضيح الحدود

  بالمنتجات الصيدالنية ونقل التكنولوجيا.

  
أيد الممثلون إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول  اللجنة اإلقليمية لغرب المحيط الهادئوفي  -١٣

صـعيد الالجهات الفاعلة في مجال الصحة من جميع القطاعات على  معة المنظم تضفي المرونة على عملكأداة 
المحافظـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى نزاهتهـــا بصـــفتها المنظمـــة التـــي تتـــولى وضـــع المعـــايير فـــي مجـــال مـــع ، يالعـــالم

ينبغــي مــثًال أن تكــون المنظمــة قــادرة علــى المشــاركة مــع القطــاع الخــاص بصــفته التجاريــة، رهنــًا بتــوافر فالصــحة. 
  الضمانات الالزمة، من أجل إحراز التقدم في بحث وتطوير المنتجات الطبية الجديدة.



   EB136/INF./2    ٢معلومات/ /١٣٦ت  م

4 

وُأشــير أيضــًا إلــى أن المنظمــة ُأنــيط بهــا دســتوريًا العمــل مــع القطاعــات األخــرى فــي مجــاالت مثــل التغذيــة  -١٤
لبيولوجيــة والمنتجــات واإلســكان واإلصــحاح والترفيــه والنظافــة البيئيــة، ووضــع المعــايير الخاصــة باألغذيــة والمــواد ا

عمليــة التقيــيم  المكــون مــنالمــزيج  مــن شــأنالصــيدالنية. وينبغــي دمــج مفهــوم الحياديــة التنافســية فــي هــذا اإلطــار. و 
لضــمان مواصــلة التحســين، وٕاشــراف جمعيــة الصــحة العالميــة الوثيــق والمنــتظم مــن خــالل المجلــس التنفيــذي، وآليــة 

لتــأمين  الضــمان الكــافي أن يــوفر الفاعلــة غيــر الــدول عنــد اللــزوم،وقــف المشــاركة مــع جهــات معينــة مــن الجهــات 
  اعتماد اإلطار من جانب جمعية الصحة العالمية.

  
وأشار ممثل آخر إلى أنه خالل االجتمـاع اإلقليمـي لمنظمـة الصـحة للبلـدان األمريكيـة الـذي انعقـد مـؤخرًا،  -١٥

إمكــان هــذا المكتــب أال يتــولى وظيفــة المراقبــة اقتُــرح تخصــيص مكتــب لإلشــراف علــى تنفيــذ سياســة المشــاركة. وفــي 
فحســب، بــل أن يضــطلع أيضــًا بــدور التيســير فــي تعزيــز المشــاركة وأن يــدعم بــرامج المنظمــة فــي جهودهــا المبذولــة 
للتواصــل مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، بمــا فــي ذلــك القطــاع الخــاص. وينبغــي مواءمــة اآلليــات الخاصــة بتلقــي 

  قطاع الخاص مع استراتيجيات قطاع الصحة الوطني.األموال من كيانات ال

  
أصــــحاب الخاصـــة بلكــــي تـــتعلم مـــن المبــــادرات الناجحـــة والفـــرص متاحـــة أمـــام منظمــــة الصـــحة العالميـــة  -١٦

  مع الدول األعضاء.بعد ذلك تتبادلها ولكي المصلحة المتعددين والشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، 
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