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  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول إطار
  
  

   والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذيلجنة البرنامج تقرير 
  إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين

  
  
االجتماع الحكومي الدولي المفتـوح المعنـي بمسـّودة إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر رئيس أشار   -١

تي ُعِقدت الثامنة والثالثين بعد المائة الأن المجلس التنفيذي قام في دورته في معرض طرحه لهذا البند، إلى الدول 
مناقشـــة اســـتمرت . وبـــذا فقـــد االجتمـــاع الحكـــومي الـــدولي المفتـــوحبتمديـــد واليـــة  ٢٠١٦،١ينـــاير  /فـــي كـــانون الثـــاني

  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٧إلى  ٢٥من  ،جنيف(مسودة اإلطار المذكور في اجتماع اسُتؤنف عقده 
  
فقـد الحـظ  ٢المـديرة العامـة،المقـدم مـن تقريـر الإلـى االجتمـاع الحكـومي الـدولي المفتـوح رئيس ولدى إشارة   -٢

اإلجراءات السياسية والتشغيلية لمنظمة تتناول مسودة أربع فقرات في اآلراء حول إلى توافق  بعدأنه لم يتم التوصل 
مسـودة اإلطـار الجـامع، بالنسـبة إلـى أمـا المشـاركة مـع كيانـات القطـاع الخـاص. الصحة العالميـة (المنظمـة) بشـأن 

 ٣٢و ٢٧و ١٧اتُِّفــق عليهــا بشــرط االستشــارة (الفقــرات منهــا يلــزم مواصــلة النقــاش فيمــا يتعلــق بتنفيــذ ســبع فقــرات ف
رئـيس ضـافة إلـى ذلـك، أشـار إ . و فـي صـيغته النهائيـة مشروع القراريلزم وضع ، كما مكّررًا) ٣٨و ٣٨و ٣٥و ٣٤و

مشـروع اآلثار المالية واإلدارية المترتبة بالنسبة إلى األمانة نتيجة لإلى أن وثيقة المفتوح االجتماع الحكومي الدولي 
  .لم تصدر بعد قرارال
  
"أ" التابعــة  أنــه سيوصــي اللجنــةبللجنــة اعلــى ذلــك، أبلــغ رئــيس االجتمــاع الحكــومي الــدولي المفتــوح بنــاًء و   -٣
، مداوالتهافي وقت مبكر من من جدول األعمال الذي يتناول هذا الموضوع البند مناقشة فتح تبأن جمعية الصحة ل

اإلطــار مســودة فــي غيــر المحســومة الصــيغة النهائيــة للمســائل وضــع عنــى بيُ مــن أجــل إنشــاء فريــق صــياغة وذلــك 
  .ومشروع القرار

  
رئاســة بوأشــادت مكتمــل تقريبــًا، أن الــنص حــرز فــي هــذا المضــمار وأشــارت إلــى التقــدم المُ باللجنــة رّحبــت و   -٤

  .إنشاء فريق صياغة في جمعية الصحة، وأّيدت المقترح القاضي بالجتماع الحكومي الدولي المفتوحلاألرجنتين 
  
اآلثــار الماليــة واإلداريــة معلومــات عــن اللجنــة لــم تُــزّود بأن إزاء  أعــرب بعــض الــدول األعضــاء عــن قلقــهو   -٥

تدرسها، لكي  جمعية الصحةي معلومات جوهرية بالنسبة إلى ، وهنتيجة لمشروع القرارالمترتبة بالنسبة إلى األمانة 
وأن  ،عمليـةُبِحثـت أثنـاء االضـطالع بالاآلثـار الماليـة قـد أفـاد بـأن رئيس االجتمـاع الحكـومي الـدولي المفتـوح بيد أن 
أّيـدت . و النهـائي هاتفـاق علـى نصـاالعقـب ها وٕاصـدارها إال تأكيدالتي ترد فيها تلك المعلومات قد ال يتسنى الوثيقة 

                                                           
 ).٣(١٣٨م تانظر المقرر اإلجرائي    ١

 .٦٩/٦الوثيقة ج   ٢
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بالنســبة اآلثــار المترتبــة عــن الخــارجي الحســابات تقريــر مراجــع ومنهــا  بعــض المعلومــات،ذلــك وأضــافت أن  األمانــة
علــى موقــع ُنِشــر مــؤخرًا علــى االجتمــاع الحكــومي الــدولي و قــد ُعــِرض مشــاركة، تنفيــذ إطــار النتيجــة منظمــة إلــى ال

  اإللكتروني. منظمةال
  
أن ينجــزه العمــل المقتــرح ترتيــب رئــيس االجتمــاع الحكــومي الــدولي المفتــوح حــّدد علــى طلــب اللجنــة،  بنــاءً و   -٦

  .فريق الصياغة
  
   جمعية الصحةإلى المقدمة توصية ال
  
مـن  ٣-١١ البنـدافتتـاح مناقشـة فـي  جمعيـة الصـحة نظـرعن المجلس التنفيذي بـأن تأوصت اللجنة نيابة   -٧

صـياغة ُيعنـى ن أجل إنشـاء فريـق "أ" ألعمالها، وذلك ماللجنة ستهالل اجدول األعمال المؤقت في وقت مبكر من 
 وأعربت .ومشروع القرار ذي الصلةمسودة إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول بوضع الصيغة النهائية ل

تلـك تعتمـد ين، وأن جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتفـي هـذا العمـل يتسنى إنجاز أن توقعاتها في عن اللجنة 
  .المذكور الجمعية اإلطار
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