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  الـار األطفـاألمهات والرّضع وصغتغذية 
  

   الحماية من تضارب المصالح المحتمل
  في برامج التغذية

  
  

  اتضارب المصالح وٕادارتهحاالت لوقاية من لمسودة نهج 
  فيما يتعلق بوضع السياسات بشأن برامج التغذية

  وتنفيذها على المستوى القطري
  
  

  امـتقرير من المدير الع
  
  
 اعتمدتالذي  ٦-٦٥ج ص عالقرار الخامســـة والســـتون  جمعية الصـــحة العالميةاعتمدت ، ٢٠١٢في عام  -١

ع وصــغار األطفال واإلجراء األول ذو األولوية الوارد في . فيه خطة التنفيذ الشــاملة الخاصــة بتغذية األمهات والرضــّ
في حين أن القرار حث الدول  إيجاد بيئة داعمة لتنفيذ الســــــــــــياســــــــــــات الغذائية والتغذوية الشــــــــــــاملةخطة التنفيذ هو 

إقامة حوار مع األطراف المعنية الوطنية والدولية وتشـــــكيل تحالفات على االضـــــطالع بجملة أمور منها عضـــــاء األ
وشــــــراكات لتوســــــيع نطاق إجراءات التغذية وٕانشــــــاء ما يلزم من آليات لتوفير ضــــــمانات تحول دون وقوع ما ُيحتمل 

التقرير وأحاط علمًا به في دورته الثانية ذا هالمجلس التنفيذي في  رنظو  نشــــــــوبه من حاالت تضــــــــارب المصــــــــالح.
 ١واألربعين بعد المائة.

 
وضـــع ما يلزم من أدوات تقييم المخاطر والكشـــف  ٦-٦٥ج ص عمن المدير العام أيضـــًا في القرار لب وطُ  -٢

عنها وٕادارتها لتوفير ضــــــــمانات تحول دون ما ُيحتمل نشــــــــوبه من حاالت تضــــــــارب المصــــــــالح فيما يخص رســــــــم 
 .بما يتمشى مع السياسات والممارسات العامة التي تنتهجها المنظمةوتنفيذها برامج التغذية  بشأنالسياسات 
 

أن يــدعو إلى ) ٢٠١٤) (٩(٦٧ج ص عُطلــب من المــدير العــام في المقرر اإلجرائي وعالوة على ذلــك،  -٣
المخاطر  عقد مشـــــاورات غير رســـــمية مع الدول األعضـــــاء من أجل اســـــتكمال العمل الخاص بوضـــــع أدوات لتقييم

لكي تنظر فيها الدول  ٢٠١٥وٕادارتها فيما يتعلق بتضــــــــــــــارب المصــــــــــــــالح في مجال التغذية، وذلك قبل نهاية عام 
 .األعضاء خالل جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين

                                                           
ة، شر بعد المائة، الجلسة العا بعينللمجلس التنفيذي في دورته الثانية واألر  ةضر الموجز االمحو ١٤٢/٢٣ت منظر الوثيقة ا   ١

 .(باإلنكليزية) ٣الفرع 
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تشــــــــــــــرين األول/  ٩و ٨واســــــــــــــتجابًة لذلك الطلب، دعت األمانة إلى عقد مشـــــــــــــــاورة تقنية في جنيف في  -٤
التصدي لحاالت تضارب المصالح وٕادارتها في تخطيط برامج التغذية وتنفيذها على المستوى ن بشأ ٢٠١٥  أكتوبر

والنظم الصــحية واألمراض غير الســارية مثل التغذية خبراء من مختلف الميادين وحشــدت المشــاورة التقنية القطري. 
وشــارك فيها أيضــًا مختلف أصــحاب المصــلحة بمن فيهم ممثلون من أقاليم واالقتصــاد والعلوم االجتماعية. والقانون 

وباحثون وخبراء من الجهات الفاعلة غير الدول ومبادرات الجهات صـــــــــاحبة المصـــــــــلحة المتعددة المنظمة الســـــــــتة 
ومحامون وخبراء من منظمات أخرى في منظومة األمم المتحدة تعمل في مجال الشــــــــــــــراكات. وُدعيت أكاديميون 

 عضاء إلى اإلشراف على العملية بصفة مراقب.ول األالد
  

تضـــــارب المصـــــالح حاالت المشـــــاورة التقنية، وضـــــعت األمانة مســـــودة نهج للوقاية من  ومتابعًة لحصـــــائل -٥
ويقترح النهج منهجية على المســــتوى القطري.  هاوتنفيذبشــــأن برامج التغذية فيما يتعلق بوضــــع الســــياســــات  اوٕادارته

للوقاية من حاالت  ١مشــــــــــاركتها مع األفراد والجهات الفاعلة غير الدولاالعتبار في  فيالدول األعضــــــــــاء تأخذها 
 ســــياســــاتالالحكوميين المعنيين بوضــــع  وظفينمتضــــارب المصــــالح وٕادارتها في مجال التغذية. ويســــتهدف النهج ال

 ة العمومية وتصميمها وتنفيذها.يالصحالمتعلقة بالتغذية  والبرامج
  

كل من  وقدم. ٢٠١٧أيلول/ سبتمبر  ٢٩إلى  ١١ في الفترة مندت مشاورة عامة بشأن مسودة النهج وُعق -٦
التعليقات التي أتحيت للعموم وأخذتها األمانة والجهات الفاعلة غير الدول األمم المتحدة  يالدول األعضـــــــــــاء وممثل

 ٢النهج الحالي. نصفي االعتبار في 
  

مختلف اإلجراءات والممارســـــات للوقاية من حاالت وســـــعيًا إلى وضـــــع النهج المقترح، نظرت المنظمة في  -٧
تضـــــــارب المصـــــــالح وٕادارتها، بما فيها اإلجراءات والممارســـــــات التي اعتمدتها منظمات في منظومة األمم المتحدة 

المنشــورات العلمية منظمة أيضــًا واســتعرضــت الوأجهزة حكومية وجهات فاعلة غير الدول ومنظمات مهنية صــحية. 
بتغطية فئات تضــارب المصــالح  ،عن تضــارب المصــالح في صــياغة الســياســات الخاصــة باألمراض غير الســارية

التي تتبعها دوائر المؤســــســــية التكتيكات وأغراض المشــــاركة وأشــــكالها ومقارنة والجهات الفاعلة غير الدول واألفراد 
 واألغذية والمشروبات. صناعة التبغ

  
وُوضــع النهج المقترح أخذًا في االعتبار ســياســات المنظمة وممارســاتها العامة التي تشــمل في جملة أمور  -٨

والخصــوصــيات في التصــدي ويقر النهج أيضــًا بالفوارق  ٣إطار المنظمة للمشــاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول.
 المستوى القطري. تضارب المصالح في مجال التغذية علىحاالت ل

  
  
  

                                                           
الجهات الفاعلة غير الدول هي المنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص والمؤســـــســـــات الخيرية والمؤســـــســـــات    ١

، ١سجالت/ /٦٩/٢٠١٦ع  ص  جإطار المنظمة للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول (انظر الوثيقة األكاديمية ألغراض 
  ).٥الملحق 

٢    Feedback on the WHO consultation “Safeguarding against possible conflicts of interest in nutrition 
programmes: Approach for the prevention and management of conflicts of interest in the policy 
development and implementation of nutrition programmes at country level”. In WHO/Nutrition [website]. 
Geneva: World Health Organization; 2017 (http://www.who.int/nutrition/consultation-doi/comments/en/, 
accessed 12 October 2017).                                                                                                                      

 .٥، الملحق ١سجالت/ /٦٩/٢٠١٦ع  ص  جانظر الوثيقة    ٣
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في والمقدمة في االعتبار في إعداد األداة  المأخوذةويتضمن هذا التقرير ملخصًا لألنماط والمبادئ العامة  -٩
 ٢للخطوات الرئيسية التي تشملها األداة. وملخصاً  ١الوثيقة التمهيدية

  
  األنماط والمبادئ العامة

  
ينشأ تضارب المصالح في ظروف ُيحتمل أن تؤثر في ظلها مصلحة ثانوية (مصلحة راسخة في حصيلة  -١٠

عمل الدول األعضـــاء في مجال التغذية الصـــحية العمومية) أو في الحاالت التي قد يبدو إلى حد معقول أنها تؤثر 
ئيســــية (متصــــلة بعمل الدول األعضــــاء في تأثيرًا ال مبررًا له في األحكام أو اإلجراءات المهنية المتعلقة بمصــــلحة ر 

وال يعني وجود تضــــارب المصــــالح بجميع مجال التغذية الصــــحية العمومية) من حيث اســــتقاللها أو موضــــوعيتها. 
 بل يشير باألحرى إلى وجود خطر اإلتيان بمثل هذا العمل غير المالئم. اإلتيان بعمل غير مالئمبالضرورة  أشكاله

 .شكًال ماليًا فحسب بل يمكن أن يتخذ أيضًا أشكاًال أخرى وال يتخذ تضارب المصالح
 
لدولة عضــو مصــلحة الرئيســية الها دون مبّرر ظل حالة قد تتأثر فيويصــف تضــارب المصــالح المؤســســي  -١١

بتضــــــارب مصــــــلحة  والية الدولة المؤســــــســــــية المتمثلة في حماية الصــــــحة العمومية وتعزيزهاعلى النحو المبّين في 
الدولة إحدى الجهات الفاعلة غير الدول على نحو يؤثر أو قد يبدو إلى حد معقول أنه يؤثر في اســــــــــــــتقالل عمل 

 .وموضوعيتهفي مجال التغذية الصحية العمومية  العضو
  

دارة اإلال ينتمون إلى  أفراداً أو موظفين عموميين ويمكن أن تشـــــــــمل حاالت تضـــــــــارب المصـــــــــالح الفردي  -١٢
إذا في وضــع ســياســات التغذية أو تنفيذ برامج التغذية حالة تضــارب المصــالح وقد يواجه األفراد المشــاركون ة. عامال

مالية أو شــخصــية أو مصــلحة أخرى غير حكومية أو التزام آخر غير حكومي) مصــلحة مصــلحة خاصــة (تدخلت 
لمصـــلحة التغذية الصـــحية ســـلوكهم وظائفهم أو ضـــبط أداء أو العمل دون تحيز أو بدا أنها تتدخل في قدرتهم على 

بالضــــــــــرورة أن الفرد المعني غير قادر على العمل أخذًا في اعتباره وال يعني تضــــــــــارب المصــــــــــالح العمومية فقط. 
 ر وجود تضارب المصالح وحده قد يعطي صورة سلبية.مصلحة الدولة العضو فقط بل أن تصوّ 

  
فاعلة الجهات ين من التمختلف فئتينالتفاعل  أوجهتشــــــــــمل عندما ينشــــــــــأ تضــــــــــارب المصــــــــــالح يمكن أن و  -١٣
بخالف ذلك  انالمشــــــــــورة والخبرة أو تقترن الفئتين وقد توفر كلتاية هما الجهات الفاعلة غير الدول أو األفراد خارجال

بوضــــــــــع الســــــــــياســــــــــات أو تنفيذ برامج التغذية. ويمكن أن تكون الجهات الفاعلة غير الدول منظمات غير حكومية 
أما األفراد فقد يمثلون مصــالح أي كيان من وكيانات تابعة للقطاع الخاص ومؤســســات خيرية ومؤســســات أكاديمية. 

 الكيانات المذكورة أعاله أو يعملون بصفتهم الشخصية.
  

ويعتبر أي كيان "بمنأًى عن" كيان آخر إذا كان مستقًال عن ذاك الكيان، وٕان لم يتلق تعليمات من الكيان  -١٤
"بمنأًى التعبير  وال يشـــــــــــمل في قراراته وأعماله.وال يبدو إلى حد معقول أنه متأثر به اآلخر ولم يتأثر به بوضـــــــــــوح 

 الوثيقة. األفراد غير أن المفهوم ذاته ينطبق عليهم ألغراض هذه عن"
  

                                                           
  يتاح نص مستفيض الستعراض المنشورات والممارسات على الموقع اإللكتروني للمنظمة (انظر    ١

http://www.who.int/nutrition/consultation-doi/nutrition-introductory-paper.pdf تشــــــــرين األول/  ٢٤، تم االطالع في
  ).٢٠١٧أكتوبر 

 http://www.who.int/nutrition/consultation-doi/nutrition-tool.pdfمســـــــودة األداة متاحة على الموقع اإللكتروني التالي:    ٢
 .)٢٠١٨ذار/ مارس آ ٩(تم االطالع في 
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وتشـــــير المشـــــاركة إلى أي تفاعل رســـــمي مع الفرد أو المؤســـــســـــة من التبرع إلى الشـــــراكة. وألغراض هذه  -١٥
 .فقط التفاعل الرسمي أوجهالوثيقة تشير المشاركة إلى 

  
ة للمشـــاركة مثل يوتشـــير المســـاهمات إلى الموارد (المالية أو العينية) التي قد تقدمها الجهة الفاعلة الخارج -١٦

 السلع والخدمات والخبرة التقنية. توفير
  

دورة ويشــــــــــير غرض المشــــــــــاركة إلى أثر النشــــــــــاط الذي يضــــــــــطلع به الفرد أو الكيان في مختلف مراحل  -١٧
 السياسات (وضع السياسات وتنفيذها ورصدها).

  
تحدد غرض المشــــاركة. ويمكن تحديد غرض المشــــاركة الوســــائل أو القنوات التي وأشــــكال المشــــاركة هي  -١٨

أشــكال مختلفة أي الشــكل الخيري (مثل التبرعات)؛ وشــكل المعامالت (مثل الرعاية)؛ والشــكل التحويلي نفســه عبر 
 (مثل منصات الجهات صاحبة المصلحة المتعددة).

  
مشـــــــــــــــاركة دولة عضــــــــــــــو مع الجهات الفاعلة غير الدول أو األفراد بالنجاح من خالل تطبيق  لوقد تتكل -١٩

تها في مجال فائدبوضـــــــوح بدت أالدولة العضـــــــو و  تمشـــــــت مع برنامج عمل اذالمبادئ الشـــــــاملة التالية للمشـــــــاركة إ
بخصوص المشاركة الصحة العمومية والتغذية؛ وٕاذا احترمت سلطة الدولة العضو وقيادتها المعنية بصنع القرارات 

ت مع تعرض نزاهة الدولة العضـــــو واســـــتقاللها وســـــمعتها للخطر؛ وٕاذا تواءمت واتســـــقفي جميع الســـــياقات؛ وٕان لم 
وأهداف التنمية سائر سياسات الدولة العضو وأغراضها مثل السياسات واألغراض المتعلقة باألمراض غير السارية 

وٕاذا طرفًا فيها؛ دولة وٕاذا تماشت مع معايير حقوق اإلنسان التي ُيعترف بها دوليًا وتكون الدولة العضو المستدامة؛ 
 والمساءلة.اعتمدت على البّينات والشفافية والرصد المستقل 

  
الدول من في مجال التغذية وٕادارتها على نحو فعال الوقاية من حاالت تضـــــــــــارب المصـــــــــــالح  قتضـــــــــــيوت -٢٠

د الدول األعضــاء بنظام تتزوّ والحالة المثالية هي أن عند االقتضــاء. اعتماد ســياســات وٕاجراءات واضــحة األعضــاء 
 دارة تضارب المصالح خاص بالموظفين العموميين.داخلي إل

  
  الخطوات الرئيسية التي تشملها األداة

  
في اإلجراءات المتصـــــــلة بتضـــــــارب ســـــــتدعم الدول األعضـــــــاء تدريجية لصـــــــنع القرارات عملية األداة هي  -٢١

وتنطوي العملية على ســـــت خطوات يلي كل خطوة منها تقييم تجريه الســـــلطة الوطنية المصـــــالح في مجال التغذية. 
قد اعتمدت تدابير وتعترف األمانة باحتمال أن تكون الدول األعضــــاء لمدى ضــــرورة مواصــــلة المشــــاركة أو وقفها. 

يمكن حاالت، وفي هذه المحلية خاصـة بتضـارب المصـالح تتالءم مع أغراض سـياسـاتها العامة في مجال التغذية. 
 لتكّمل الموارد الوطنية الراهنة بدًال من أن تحل محلها.استخدام مسودة إرشادات المنظمة 

  
  ساس المنطقي للمشاركة: األ١الخطوة 

  توضيح هدف التغذية الصحية العموميةالغرض: 
 
وتطبيق  وتوصــياتها العضــو ةينبغي أن يدعم الغرض من المشــاركة في مجال التغذية تنفيذ ســياســات الدول -٢٢

وفي إطار هذه الخطوة األولى، يكون توضـــــيح هدف التغذية الصـــــحية العمومية أســـــاســـــيًا القواعد والمعايير التقنية. 
 قبل التفاعل مع الجهة الفاعلة الخارجية.
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  تحديد المواصفات واتخاذ إجراءات العناية الواجبة وتقييم المخاطر: ٢الخطوة 
  لمواصفات المخاطر المتصلة بالجهة الفاعلة الخارجية والمشاركةفهم واضح تكوين الغرض: 

 
المتعلقة بجهة فاعلة تشــــــير العناية الواجبة إلى اإلجراءات التي تتخذها الســــــلطة الوطنية لجمع المعلومات  -٢٣

وقد تجمع هذه المواصـــــــــفات على الكيان أو الفرد المعني.  وتكوين فهم واضـــــــــح لمواصـــــــــفاتخارجية والتحقق منها 
للمعلومات التي تتيحها الجهة الفاعلة الخارجية وبحث وتحليل متعمقين للمعلومات  اســـــــــــتعراضســـــــــــبيل المثال بين 

وُيجرى تقييم لمخاطر تضـــــــــــــارب المصـــــــــــــالح  أو بالفرد. المتصـــــــــــــلة بالجهة الفاعلة من الجهات الفاعلة غير الدول
تؤدي ويمكن أن المرتبطة بالجهة الفاعلة الخارجية والمشـــاركة المقترحة إضـــافة إلى اتخاذ إجراءات العناية الواجبة. 

ينبغي للســلطة إذا كان مســتوى المخاطر عاليًا جدًا، حصــيلة تقييم المخاطر إلى ثالثة مســارات مختلفة هي التالية: 
أن توازن بين مختلطة، ينبغي للســــــــــــــلطة الوطنية تنظر في تجنب المشـــــــــــــــاركة؛ وٕاذا كانت المخاطر الوطنية أن 
قد تنتقل الســــــــلطة الوطنية مباشــــــــرة إلى الخطوة دنيًا، تمســــــــتوى المخاطر م)؛ وٕاذا كان ٣وائد (الخطوة فالمخاطر وال

 أي إدارة مخاطر تضارب المصالح المحددة.الرابعة 
  

  المخاطر والفوائد: الموازنة بين ٣الخطوة 
  على اآلثار تحليل المخاطر والفوائد المتصلة بالمشاركة المقترحة بناءً الغرض: 

 
والفوائد المتوقعة. حالة لتضــارب المصــالح والمخاطر المتصــلة بها تحديد بين مبدئيًا الموازنة  من المحتمل -٢٤

ائد كبيرة على التغذية الصـــحية العمومية ويمكن أن تعود مشـــاركة الدول األعضـــاء مع الجهات الفاعلة الخارجية بفو 
مثل الموارد اإلضـــافية واالمتثال لســـياســـات الدول األعضـــاء وقواعدها ومعاييرها وتعميم ســـياســـات الدول األعضـــاء 

وقد تنظر . ذه السياسات والقواعد والمعاييربهالجهات الفاعلة الخارجية وتقيد على نطاق أوسع وقواعدها ومعاييرها 
واتســاق التدخالت التغذوية ونزاهتها واســتقاللها وعلى ســمعة الدولة العضــو في أثر المشــاركة على ية الســلطة الوطن

وٕاذا كانت الفوائد تســــاوي الســــياســــات مع ســــائر الســــياســــات واألغراض الحكومية (اآلثار على الصــــحة العمومية). 
هذه المشــــاركة قد ال تســــتحق المجهود الذي تبذله  ألنالمشــــاركة ، ال ينبغي للســــلطة الوطنية المخاطر أو تقل عنها

 .٤إذا فاقت الفوائد المخاطر يمكن للسلطة الوطنية المشاركة واالنتقال إلى الخطوة وبدًال من ذلك، الدولة العضو. 
  

  : إدارة المخاطر٤الخطوة 
  على تدابير تخفيف وطأتها ووضع اتفاق رسمي للمشاركة إدارة المخاطر بناءً الغرض: 

  
على نحو قرار إداري تقرر بموجبه الســــــــلطة الوطنية اتخاذ إلى مفضــــــــية العملية التصــــــــف إدارة المخاطر  -٢٥

واضـــــــح ومبّرر الدخول في المشـــــــاركة أو مواصـــــــلة المشـــــــاركة أو المشـــــــاركة باتخاذ تدابير لتخفيف وطأة المخاطر 
فيما يتصــــــل إلدارة المخاطر  ويمكن النظر في نهجالمرتبطة بتضــــــارب المصــــــالح أو التراجع عن مشــــــاركة قائمة. 

عندما تفوق الفوائد من حيث المساهمات المباشرة أو غير المباشرة في التغذية الصحية العمومية والوفاء مشاركة الب
إلرســــاء والوقت المكرس والمصــــروفات المتكبدة بوالية الدولة العضــــو أي خطر يتبقى ويتصــــل بتضــــارب المصــــالح 

 المشاركة والحفاظ عليها.
  
  
  
  



  23/71A    ٧١/٢٣ج

6 

  : الرصد والتقييم والمساءلة٥الخطوة 
واتخاذ قرار بشـــــــأن مواصـــــــلة عن طريق المشـــــــاركة الغرض: ضـــــــمان تحقيق أهداف التغذية الصـــــــحية العمومية 

  المشاركة أو التراجع عنها
 
وينبغي . عن طريق المشــاركة تســتهدف الخطوة الخامســة ضــمان تحقيق أهداف التغذية والصــحة العمومية -٢٦

واإلنفاذ النتائج ذات الصـــــــلة بوتبليغ جميع المشـــــــاركين منهجية للتقييم تشـــــــمل تقييم المشـــــــاركة  اتخاذها عبر عملية
ترتبط الخطوة الخامسة وفي ذلك المضمار، التصدي لمواطن الضعف المالحظة. ن الدولة العضو من ونظامًا يمكّ 

النظر في نهجهــا لتقييم المخــاطر حيــث إن الســــــــــــــلطــة الوطنيــة قــد ترغــب في إعــادة بــالخطوة الرابعــة ارتبــاطــًا وثيقــًا 
وتخفيف وطأتها ومدى مواصــــلة المشــــاركة أو التراجع عنها إذا أشــــارت حصــــيلة الرصــــد والتقييم إلى وجود مواطن 

 ضعف في تدابير تخفيف الوطأة.
  

  : الشفافية والتبليغ٦الخطوة 
  أنشطة المشاركة وحصائلهابتبليغ الجهات المعنية الغرض: 

  
المشاركة وتضارب المصالح المتصل بها  عنالمعلومات بينبغي للدول األعضاء أن تبلغ الجهات المعنية  -٢٧

 منفتح وشفاف وفي الوقت المناسب.على نحو 
  

  الخطوات المقبلة
  

وقيمته إمكانية تطبيقه ب األمانة النهج على المســــــــتوى القطري في أقاليم المنظمة الســــــــتة الختبار ســــــــتجرّ  -٢٨
ر المشــــــــــــــاركة مع حية يجوز تنقيحها وفقًا الحتياجات الدول األعضــــــــــــــاء وتطوّ وينبغي اعتبار النهج وثيقة العملية. 

 ربها في هذا الصدد.اجتشأن بلتشاور مع الدول األعضاء استواصل األمانة و  الجهات الفاعلة الخارجية.
  
  

  عية الصحةجماإلجراء المطلوب من 
 
 .التقريرهذا بإلى اإلحاطة علمًا  ةمدعو  عية الصحةجم -٢٩
  
 

=     =     =  


