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  ٢٠١٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٣  بعد المائة األربعونو  الرابعةالدورة 
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  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  
  

  من المدير العامتقرير 
  
  

  مقدمة
  
بشـأن  ١٠-٦٩ج ص ع، اعتمـدت جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتون القـرار ٢٠١٦في أيـار/ مـايو  -١

إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غيـر الـدول، الـذي ُطلـب فيـه مـن المـدير العـام أمـور منهـا تفعيـل التنفيـذ الكامـل 
تقريـر سـنوي عنـه إلـى المجلـس التنفيـذي. وتحتـوي هـذه الوثيقـة علـى  لإلطار خالل إطار زمني مدته سنتان، وتقديم

وتـرد معلومـات عـن االقتراحـات بشـأن قبـول دخـول جهـات فاعلـة غيـر الـدول فـي عالقـات  ١التقرير السنوي الثالـث.
 .١٤٤/٣٧م ترسمية مع المنظمة وعن استعراض وضع العالقات الرسمية القائمة في الوثيقة 

 
  الفاعلة غير الدول المشاركة مع الجهات

 
تواصــل منظمــة الصــحة العالميــة المشــاركة بنشــاط مــع مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول.  -٢

ويمثــــــل تحويــــــل الشــــــراكات واالتصــــــاالت والتمويــــــل أحــــــد التحــــــوالت التنفيذيــــــة الــــــواردة فــــــي برنــــــامج العمــــــل العــــــام 
وال يمكن تحقيق الهـدف  ٢ة الحادية والسبعون.، الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمي٢٠٢٣-٢٠١٩ عشر، الثالث

"الملياري الثالثي" الوارد في برنامج العمل العام دون مشاركة أقوى وأكثر منهجية مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول. 
 من خالل برنامج التحّول. ويتجلى ذلك في جميع أجزاء برنامج العمل العام ويجري تنفيذه حالياً 

 
لتحســين المشــاركة؛ ويمثــل كــذلك أداة  قويــاً  مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول أساســاً  ويــوفر إطــار المشــاركة -٣

الســتبانة المخــاطر وموازنتهــا مــع الفوائــد المتوقعــة، مــع حمايــة وصــون نزاهــة المنظمــة وســمعتها وواليتهــا فــي مجــال 
يتسـم بمزيـد  سـتدامة، نهجـاً وتتبع المنظمة، من أجل الوفاء بواليتها فـي حقبـة أهـداف التنميـة الم ٣الصحة العمومية.

من االستباق في المشاركة، مع التنفيذ الكامل لإلطـار فـي الوقـت نفسـه. ومـن ثـم، واصـلت تحسـين وعـي المـوظفين 
بأهمية وفوائد تعزيز المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول من أجل النهوض بالصحة العالميـة وعمـل المنظمـة، 

خـالل العمليـات المحـددة فـي إطـار العمـل. وتشـارك األمانـة باسـتمرار فـي بـذل  مع إدارة المخاطر المرتبطة بها مـن
العنايــة الواجبــة وتقــدير المخــاطر المتصــلة بمشــاركات معينــة، وتراعــي ضــمان أال يــؤدي تنفيــذ اإلطــار إلــى تعطيــل 

 المشاركات الحالية.
                                                           

 (التقرير السنوي الثاني). ١٤٢/٢٨م ت(التقرير السنوي األول) والوثيقة  ١٤٠/٤١م تانظر الوثيقة    ١

 ).٢٠١٨( ١-٧١ج ص عانظر القرار    ٢

 .١سجالت/ /٦٩/٢٠١٦ج ص عمن الوثيقة  ٥من الملحق  ٤انظر الفقرة    ٣
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مـن المشـاركات التـي ُتعقـد  اآلالفالوثيقـة بعـض األمثلـة الحديثـة عـن  همع هذا النهج، يـرد فـي هـذ وتمشياً  -٤
ت المنظمــة مــذكرة تفــاهم جديــدة مــع معهــد القياســات الصــحية والتقيــيم بجامعــة واشــنطن، لتحســين بانتظــام. فقــد وقّعــ

التعــاون فــي ميــدان البيانــات الصــحية. وتــدعم ثــالث آليــات مــن آليــات المجتمــع المــدني أعمــال المنظمــة فــي مجــال 
وحمــالت التمويــل. وقــد أعــد فريــق عمــل معنــي بــالمجتمع المــدني، شــكلته مؤسســة  الســل والتغطيــة الصــحية الشــاملة

ركة مقترحات في شكل خيـارات لتعزيـز مشـا وقدمه إلى المنظمة متضمناً  ، تقريراً RESULTSاألمم المتحدة وحركة 
ويهــدف عمــل تعــاوني مدتــه خمــس ســنوات ُأعلــن عنــه مــع مستشــفى ســانت جــودي المنظمــة مــع المجتمــع المــدني. 

٪ علـى ٦٠ لبحوث طب األطفال إلى إحداث تحول في رعاية مرضى السرطان في جميع أنحاء العـالم وٕالـى عـالج
وقـد  .٢٠٣٠فـي موعـد غايتـه عـام  ن شـيوعاً األقل من األطفال الذين يعانون من ستة أنواع من أكثر أنـواع السـرطا

وجيـا المعلومـات، بمـا فـي ذلـك "تطبيـق ُبذلت جهود مشتركة عديدة مع كيانات مـن القطـاع الخـاص فـي قطـاع تكنول
وعقـد المـدير العـام المتعلقـة بمحتـوى النشـاط البـدني. ) الـذي يتضـمن رسـائل المنظمـة fitness Appاللياقة البدنية" (

واإلدارة العليــــا اجتماعــــات مــــع قــــادة المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة وكبــــار المــــوظفين التنفيــــذيين فــــي دوائــــر الصــــناعة 
ة مـــع الجمعيـــة الطبيـــة العالميـــة أواصـــر كنولوجيـــا المعلومـــات. وســـتوطد مـــذكرة تفـــاهم موقّعـــالصـــيدالنية وصـــناعة ت

التعاون في مجالي التغطية الصحية الشاملة والتأهب للطوارئ. ويعمـل المكتـب اإلقليمـي ألوروبـا وسـبع جهـات مـن 
بـــادرات تحســـين النظـــام مـــن خـــالل م للتصـــدي للســـل ومقاومتـــه لألدويـــة المتعـــددة الـــدول معـــاً  غيـــر الجهـــات الفاعلـــة

التـابع للمنظمـة. وتـدعم المنظمـة وشـركاؤها فـي مجـال الصـحة،  بلـدًا فـي اإلقلـيم األوروبـي ١١ الصحي الشـامل فـي
مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، الجهــود التــي تبــذلها وزارة الصــحة التركيــة فــي تقــديم الخــدمات  ٣١بمــا فــي ذلــك 

 السوريين الموجودين في تركيا.  الالجئينالطبية إلى 
 
ومع ذلك، أدى إجراء تقييم أكثر منهجية للمشاركات بموجب اإلطار إلى ظهور العديد من تحديات التنفيذ  -٥

التي يتعين التصدي لهـا. فعلـى سـبيل المثـال، فيمـا يتعلـق بشـرط أن تؤكـد الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول بأنهـا ليسـت 
مصالح تلك الصـناعة، ثبـت أنـه مـن الصـعب التوصـل إلـى وأن أنشطتها ال تعزز التبغ  على عالقة بدوائر صناعة

تعريــف ثابــت لمــدى االتســاع الــذي ينبغــي أن يتســم بــه تفســير عبــارة "تعــزز مصــالح". وكــذلك، ترغــب المنظمــة فــي 
واجههـا غيـر أن تلـك األحـداث تحـداث الصـحية العالميـة الرئيسـية. تعزيز أهدافها من خالل المشـاركة فـي رعايـة األ

ونتيجـًة مصالح تجارية فـي نتـائج األحـداث. في كثير من األحيان كيانات من القطاع الخاص يحتمل أن تكون لها 
شـــاركة بطريقـــة لـــذلك، تعكـــف األمانـــة علـــى اســـتعراض ممارســـاتها فـــي مجـــال الرعايـــة المشـــتركة مـــن أجـــل زيـــادة الم

الممكـن للجهـات الفاعلـة غيـر الـدول فـي العمـل وكان من الصعب كـذلك تحديـد مـدى اإلسـهام تتماشى مع اإلطار. 
المعياري للمنظمة، في ضوء أهمية الحصول على بيانات ومعلومات معينة، مع موازنة ذلك، في الوقت نفسه، مـع 

ال موجــب لــه وغيــر مقبــول علــى عمــل المنظمــة. والتــزال المــوارد الماليــة  مخــاطر تــأثير هــذه الجهــات الفاعلــة تــأثيراً 
ة لوضـــع نظـــام منهجـــي لبـــذل العنايـــة الواجبـــة وتقـــدير المخـــاطر علـــى نطـــاق المنظمـــة واســـتبقائه، والبشـــرية الالزمـــ

يخص اإلجراءات المعيارية واألخرى المبسطة على السواء، تشكل مسألة ينبغي مواصلة النظر فيها في التقييم   فيما
 . ٢٠١٩المقرر إجراؤه في عام 

 
ــاً  وفــي الوقــت الــذي تطــور فيــه المنظمــة اســتراتيجية -٦ مــن جوانــب برنــامج  عالقاتهــا الخارجيــة بوصــفها جانب

استراتيجية للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول، والتي ستتألف من اعتبارات شـاملة  التحّول، فإنها تضع أيضاً 
ومخططات أولية محددة للمشاركة مع مجموعات من تلك الجهات، مثل المجتمع المدني أو بعض دوائر الصـناعة 

 اع الخاص.من القط
  

  تنفيذ اإلطار
 
ل النهـائي مـن األدوات الالزمـة لتنفيـذ اإلطـار بحلـول األجـ ، اكتمـل عـدد١٠-٦٩ج ص عمع القـرار  تماشياً  -٧

ويضــم ســجل الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول اآلن بيانــات مــوجزة عــن جميــع تلــك الجهــات . ٢٠١٨وهــو أيــار/ مــايو 
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المنظمـــة، وخطـــط التعـــاون، والتقـــارير الســـنوية للجهـــات  المقامـــة معهـــا عالقـــات رســـمية، ومعلومـــات عـــن مشـــاركات
 دليـلعلـى تجربـة نسـخة مخصصـة لالختبـار الميـداني مـن  وبنـاءً دول المقامة معها عالقـات رسـمية. الفاعلة غير ال

جــرى توســيع نطــاق  ،والتعليقــات التــي وردت بشــأنها ١،المــوظفين بشــأن المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول
درج فــــي الــــدليل. لمبســــطة لبــــذل العنايــــة الواجبــــة وتقــــدير المخــــاطر وٕايضــــاحه فــــي مخطــــط انســــياب ُمــــاإلجــــراءات ا

ـــدول ـــة غيـــر ال  ٢واســـُتخدمت تلـــك التجربـــة والتعليقـــات كـــذلك لوضـــع اللمســـات األخيـــرة علـــى كتيـــب الجهـــات الفاعل
نشـئت وقد أُ  ف الطوارئ.ل في ظرو وٕاجراءات التشغيل الموحدة التي تنظم المشاركات مع الجهات الفاعلة غير الدو 

لجنة استعراض المقترحـات الخاصـة بإطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، ويرأسـها نائـب المـدير العـام 
 وتعقد اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ٣للعمليات المؤسسية وتضم في عضويتها ممثلين إقليميين،

 
العمل على تحقيق االتساق الكامل بين عملية التقدم بطلب إقامة عالقات رسمية وتأكيدها مـن  استلزم وقد -٨

ناحية، ومتطلبات السياسة ذات الصلة من الناحية األخرى، وعلى حـث جميـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول المقامـة 
ل الجهات الفاعلـة غيـر الـدول، معها عالقات رسمية على االمتثال لالشتراطات، بما في ذلك تلك المنشورة في سج

 بذل جهد كبير وأدى إلى عبء عمل ثقيل.
 
المشـاريع لـدعم تنفيـذ اإلطـار. وكمـا ذكـرت كـذلك لجنـة الخبـراء م إلدارة المشاريع ولجنة لتوجيـه نشئ نظاوأُ  -٩

بـإدارة التغييـر االحتياجات المتعلقة  ٤المستقلين االستشارية في مجال المراقبة في تقرير اجتماعها الثامن والعشرين،
واالتصــال والتــدريب أكثــر تعقيــدًا مــن االحتياجــات المتوقعــة أصــًال، وقــد أخــرت اإلدارة العليــا بنــاًء علــى ذلــك تــاريخ 
تطبيــق أداة إدارة المشــاركة العالميــة علــى نطــاق المنظمــة، وهــي أداة مصــممة لــدعم تــدفقات عمــل اإلطــار. ويجــري 

 يرات التنظيمية الشاملة والمواءمة مع برنامج التحّول. العمل إلدراج هذا المشروع في سياق التغي
 

وقـد جــرى تحديـد جهــات التنســيق الخاصـة باإلطــار فـي المجموعــات واألقــاليم والكيانـات المستضــيفة، وهــي  -١٠
ويجـري إعـداد مـواد تدريبيـة منهجيـة لجهـات التنسـيق والمـوظفين اط في تنفيـذ اإلجـراءات المبسـطة. تشارك اآلن بنش
 .٢٠١٨ييم مفصل لالحتياجات، ومن المقرر نشرها ابتداء من تشرين الثاني/ نوفمبر على أساس تق

 
ـــدول ، ا٢٠١٨وفـــي تمـــوز/ يوليـــو  -١١ ـــة غيـــر ال ثالثـــة أشـــخاص، أحـــدهم مـــن مؤسســـة نتـــدبت الجهـــات الفاعل

دب شخصــان للمقــر الرئيســي وشــخص ألحــد المكاتــب قــد انتُــو  ٦واالثنــين البــاقيين مــن مؤسســات خيريــة. ٥أكاديميــة
 القطرية. 

                                                           
١     Guide for staff on engagement with non-State actors. Framework of Engagement with Non-State 

Actors – FENSA. Geneva: World Health Organization; 2018 
(http://www.who.int/about/collaborations/non-state-actors/FENSA_guide-for-staff.pdf?ua=1, accessed 
on 10 October 2018).  

٢          Handbook for non-State actors on engagement with the World Health Organization. Geneva: 
World Health Organization; 2018 (http://www.who.int/about/collaborations/non-state-actors/Handbook-
for-non-State-actors-on-engagement-with-WHO.pdf?ua=1, accessed on 10 October 2018).  

 من اإلطار. ٣٥انظر الفقرة    ٣
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األيــدز التابعــة للمنظمــة،  لــإلدارة المعنيــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري/ واحــداً  وفــرت جامعــة كانــازاوا باليابــان منتــدباً    ٥
 وذلك لتقديم الدعم التقني للبرنامج العالمي اللتهاب الكبد.

لــدعم مشــاريع ترمــي إلــى تعزيــز الشــفافية والمســاءلة فــي برنــامج شــلل  واحــداً  وميلينــدا غيــتس منتــدباً وفــرت مؤسســة بيــل    ٦
األطفال؛ وانتدبت مؤسسة األمم المتحـدة كبيـر أخصـائيين اسـتراتيجيين لتعزيـز أنشـطة التواصـل مـع الجهـات المانحـة وأنشـطة 

 الدعوة الخاصة بالمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال.
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قــدت جلســات وتتعــاون جميــع األقــاليم بنشــاط علــى تنفيــذ اإلطــار مــن خــالل شــبكة جهــات التنســيق. وقــد عُ  -١٢
حضـــرها الموظفـــون الرئيســـيون علـــى المســـتويين اإلقليمـــي والقطـــري علـــى الســـواء؛  عمـــلإحاطـــة إعالميـــة وحلقـــات 

إلنترنــت لتضــم معلومــات عــن اإلطــار؛ ونشــرت معلومــات وٕارشــادات ذات صــلة علــى وحــدثت مواقعهــا علــى شــبكة ا
، طبقـت الـدورة ٢٠١٨سـبتمبر  وفـي أيلـول/ان علم الموظفين بها كما ينبغـي. اإلقليمية لضم شبكة اإلنترنتصفحة 

لة إقليمية غير الدول الثامنة والستون للجنة اإلقليمية ألوروبا التابعة للمنظمة ألول مرة إجراءاته العتماد جهات فاع
واتخــذت قــرارًا يــنص علــى اعتمــاد . ٢٠١٧ث كانــت قــد اعتمدتــه فــي عــام ال تربطهــا بالمنظمــة عالقــات رســمية، حيــ

 جهة فاعلة إقليمية غير الدول لمدة ثالث سنوات.  ١٩
 

تفاقيــة وتطبـق الشــراكات والكيانــات التــي تستضــيفها المنظمــة، مثــل المرفــق الــدولي لشــراء األدويــة وأمانــة اال -١٣
وفي هذا الصدد، تتضمن إجراءات  جها التشغيلية وأنشطتها اليومية.اإلطارية لمكافحة التبغ، اإلطار كذلك في نماذ

تقــدير المخــاطر الرســمية المخــاطر المتعلقــة باإلطــار ذات الصــلة بالمقترحــات التــي يتلقاهــا المرفــق بشــأن التمويــل، 
 تضاء. وينظر فيها المجلس التنفيذي للمرفق، حسب االق

 
قــدت فــي أيــار/ وقــد اســتعرض مجلــس إدارة الوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان، خــالل دورتــه الســتين التــي عُ  -١٤

الـذي أعـده الفريـق العامـل  ١، الدليل الخـاص بالوكالـة بشـأن المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول٢٠١٨مايو 
بمـا ورد فيـه. وسـُتدرج التقـارير المقدمـة إلـى مجلـس اإلدارة بشـأن مشـاركة  الذي أنشأه في العام السـابق وأحـاط علمـاً 

وتســـتعرض الوكالــة المعلومـــات ذات الصــلة المتعلقـــة بكــل جهـــة مـــن منــه.  ي تقريــر المـــدير لتشــكل جـــزءاً الوكالــة فـــ
كبـر إلـى الجهات الفاعلة غير الدول بعد إجراء الفحص. وتحال الحاالت المعقدة وتلك التـي تنطـوي علـى مخـاطر أ

 مقر المنظمة الرئيسي إلجراء التقييم المعياري. 
 

وتنشط المنظمة في عرض خبرتها في المشاركة مع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى األعضـاء اآلخـرين  -١٥
في منظومة األمم المتحدة، في إطار إصالح األمم المتحدة، وعلـى منظمـات مـن قبيـل الصـندوق العـالمي لمكافحـة 

عــن ترتيبــات الشــراكة مــع القطــاع الخــاص فــي  لمالريــا. وقــد نشــرت وحــدة التفتــيش المشــتركة تقريــراً األيــدز والســل وا
فــي عــرض قصــص  وتنشــط المنظمــة أيضــاً وســاهمت المنظمــة فيــه.  ٢٠٣٠،٢ســياق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

عددين وفرق عمل القطـاع النجاح والدروس المستفادة والتحديات المتعلقة بتنفيذ اإلطار على أصحاب المصالح المت
 لة في إطار شراكات األمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.الخاص المشكّ 

 
لتنفيذ اإلطار  ٢٠١٩، من المقرر إجراء تقييم أولي في عام ١٠-٦٩ج ص ع) من القرار ٦(٣للفقرة  ووفقاً  -١٦

المجلــس  نــب مــع أي مقترحــات بشــأن التنقــيح، إلــىإلــى ج ولتــأثيره علــى عمــل المنظمــة، بهــدف تقــديم النتــائج، جنبــاً 
 لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة له. من خالل ،٢٠٢٠يناير  كانون الثاني/ التنفيذي في

  
 
  جراء المطلوب من المجلس التنفيذياإل
 

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير. -١٧
  

=     =     =  
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