
  ١٣٨/٧م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦ يناير/ كانون الثاني ٨  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 
     EB138/7  من جدول األعمال المؤقت ٣-٥البند 

  
  
  

  إطـار المشاركة مـع الجهات الفاعـلة غير الــدول
  
  

العامة المديرة من تقرير  
  
  
تتشرف المديرة العامة بأن تحيل تقرير االجتماع الحكومي الدولي المفتوح المعني بمسـّودة إطـار المشـاركة  -١

  الثين بعد المائة (انظر الملحق).مع الجهات الفاعلة غير الدول، إلى المجلس التنفيذي في دورته الثامنة والث

األساســية الخاصـــة بعمليــة التفـــاوض هــذه علـــى الموقــع اإللكترونـــي  ويمكــن االطــالع علـــى جميــع الوثـــائق -٢
   ١للمنظمة.

وتـــرد مســـّودة اإلطـــار فـــي صـــيغتها المعدلـــة حتـــى اآلن خـــالل العمليـــة فـــي التـــذييل. وقـــد اســـُتخدمت رمـــوز  -٣
  األلوان التالية إلرشاد القارئ.

، خــالل المفاوضــات التــي أجريــت تــم االتفــاق عليــه بشــرط االستشــارة قــد األخضــرالــنص المميــز بــاللون (أ) 
  حتى اآلن. 

  تم النظر فيه دون الوصول إلى إجماع. األصفرالنص المميز باللون   (ب)

  نظر فيه حتى اآلن.يشير إلى أنه لم يُ  ُيميزالنص الذي لم   (ج)

الـذي والنصوص المقترحة التي قدمتها الدول األعضاء إلـى الـرئيس بعـد االجتمـاع، وفقـًا للمقـرر اإلجرائـي  -٤
  اُتخذ في االجتماع، مميزة باللون األبيض واألقواس المربعة في الفقرات التالية:

  مكررًا من ديباجة مشروع القرار (الواليات المتحدة األمريكية) ٢الفقرة  -

  من ديباجة مشروع القرار (الواليات المتحدة األمريكية) ثانياً مكررًا  ٢الفقرة  -

  مشروع القرار (الهند)مكررًا) من منطوق  ٣( ٣الفقرة  -

  ) من منطوق مشروع القرار (الهند)٥( ٣الفقرة  -

  من مسّودة اإلطار الجامع (الواليات المتحدة األمريكية) ٢أ  ٤٨حاشية للفقرة  -

                                                           
ـــــــالي:    ١ ـــــــرابط الت ـــــــي  /http://www.who.int/about/collaborations/non-state-actors/enانظـــــــر ال ـــــــم االطـــــــالع ف (ت
  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر   ١٧
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  من مسّودة اإلطار الجامع (الصين) ٥٥الفقرة  -

  مكررًا من مسّودة اإلطار الجامع: لغة بديلة (الهند) ٦٤الفقرة  -

  دة اإلطار الجامع (الصين)من مسوّ  ٦٧الفقرة  -

  مكررًا من مسّودة السياسة المتعلقة بالقطاع الخاص (الهند) ٢الفقرة  -

  و"ب" و"ب مكررًا" و"ز" و"ح" من مسّودة السياسة المتعلقة بالقطاع الخاص (الهند) "أ" ١٣الفقرة  -
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  الملحق
  

  تقرير االجتماع الحكومي الدولي المفتوح المعني بمسّودة 
  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول

  
االجتمــاع الحكــومي الــدولي المفتــوح العضــوية المعنــي بمشــروع إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة انعقــد   -١

بنــاًء علــى طلــب جمعيــة  الرئيســي فــي جنيــفتمــوز/ يوليــو فــي مقــر المنظمــة  ١٠ إلــى ٨فــي الفتــرة مــن  الــدولغيــر 
ألن االجتماع لم ينته من عمله فقد ُعلـق وُكلـف الـرئيس بـإجراء . ونظرًا )٢٠١٥( ٩-٦٨ج ص عالصحة في القرار 

كـــــانون األول/  ٩إلــــى  ٧مـــــن فــــي الفتــــرة مشــــاورات غيــــر رســـــمية مــــع الــــدول األعضـــــاء. ثــــم اســــتُئنف االجتمـــــاع 
 .٢٠١٥ ديسمبر

  
ونجــح االجتمــاع بعــد اســتئنافه فــي االتفــاق علــى معظــم أجــزاء اإلطــار، ولكــن بعــض الفقــرات ال يوجــد بعــد   -٢

االجتمـاع تقـدمًا كبيـرًا بشـأن العديـد مـن المسـائل بمـا فـي  اتفاق حولها وسوف تتطلب المزيد مـن المناقشـات. وأحـرز
ذلـــك تلـــك التـــي تتعلـــق بتطبيـــق اإلطـــار علـــى اســـتجابة المنظمـــة للطـــوارئ والفاشـــيات، وقـــد تحلـــت األطـــراف كافـــة 
بالمرونـة. وسـيلزم المزيـد مــن الوقـت إلجـراء المشـاورات بــين الـدول األعضـاء مـن أجــل اقتـراح نصـوص تتنـاول هــذه 

 المسائل.
  
. ويطالب ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٩وقد ُعلقت أعمال االجتماع الحكومي الدولي المفتوح مساء يوم   -٣

االجتماع دورة المجلس التنفيذي الثامنة والثالثين بعد المائة بتمديد واليته كي يتمكن من اسـتئناف عملـه مـن خـالل 
وجمعية الصحة العالمية التاسعة والستين، من أجل تقـديم جلسة أخيرة ُتعقد في الفترة ما بين دورة المجلس التنفيذي 

  .٩-٦٨ج ص عقرار لنص لمسّودة اإلطار تتوافق عليه اآلراء ومشروع قرار إلى جمعية الصحة وفقًا ل
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  تذييلال
  

  الجهات الفاعلة غير الدولإطار المشاركة مع 
  
  قرار  مشروع

  
  [ جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،

  
 الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـع المشـاركة إطـارب الخـاص تقريـرالالنظر فـي  بعد   من الديباجة ١الفقرة 

  المذكور، لإلطار حةوفي المسودة المنقّ 
  

) بشـأن ٩(٦٥ج ص عوٕالـى المقـرر اإلجرائـي  ٢-٦٤ج ص ع قـرارالإلى  شيرت وٕاذ   من الديباجة ٢الفقرة 
 المشـاركة) بشـأن إطـار ٣(١٣٦م ت) و١٤(٦٧ج ص عٕالـى المقـررين اإلجـرائيين و  العالميـة، الصحة منظمة إصالح

  ؛الدول غير الفاعلة الجهات مع
  
"تحويـل  ٧٠/١وٕاذ تشـير أيضـًا إلـى قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة    مكررًا مـن الديباجـة ٢الفقرة  [

إلــى تعزيــز الشــراكة  ١٧"، الــذي يــدعو الــدول األعضــاء فــي الهــدف ٢٠٣٠عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
العالمية من أجل التنمية المستدامة وتكميلها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين تعمل على حشد المعـارف 
والخبــرات والتكنولوجيــا والمــوارد الماليــة وتبادلهــا دعمــًا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي جميــع البلــدان والســيما 

يــز الشــراكات الفعالــة بــين كيانــات القطــاع العــام وبــين القطــاع العــام والقطــاع الخــاص البلــدان الناميــة، وتشــجيع وتعز 
  ]؛والمجتمع المدني، باالستناد إلى خبرات الشراكات واستراتيجياتها الخاصة بالموارد

  
وٕاذ تشير كذلك إلى "إعالن روما بشأن التغذيـة وٕاطـار العمـل بشـأن    من الديباجة ثانياً مكررًا  ٢الفقرة  [

، الــذي أكــد أهميــة تعزيــز التعــاون والعمــل الجمــاعي المشــترك بــين الحكومــات والمنظمــات المتعــددة ٢٠١٤ التغذيــة"
  ]؛األطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية سعيًا إلى تحسين التغذية

  
بالنسـبة إلـى الفاعلـة غيـر الـدول  الجهـاتمشاركة المنظمة مع  بأهميةوٕاذ تعترف    من الديباجة ٣الفقرة 

  ،كافة للمنظمةالثالثة  لمستوياتمثل هذه المشاركة بالنسبة ل مخاطرالرصينة ل دارةاإلتستفيد من  التيالمنظمة، و 
  

هـذا  ملحـقعلـى النحـو المبـين فـي  الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مع المشاركة إطار تقرّ    من المنطوق) ١(الفقرة 
  ١القرار؛

  
 تحكـم التـي المبادئ محل الدول غير الفاعلة الجهات مع لمشاركةا إطاريحّل أن  رقرّ ت   من المنطوق) ٢(الفقرة 
 المؤسســـاتللعمـــل مـــع والمبـــادئ التوجيهيـــة  ٢الحكوميـــة غيـــر والمنظمـــات العالميـــة الصـــحة منظمـــة بـــين العالقـــات

  ٣المرجوة؛ الصحيةحصائل ال تحقيق أجل من ريةالتجا
                                                           

إطار شـامل وأربـع سياسـات محـددة بشـأن المشـاركة مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة والكيانـات التابعـة للقطـاع المكّون من    ١
 .الخاص والمؤسسات الخيرية وتلك األكاديمية

ـــائق األساســـية، الط٢٥-٤٠ج ص عالمعتمـــدة فـــي القـــرار    ٢ بعـــة الثامنـــة واألربعـــون. جنيـــف: منظمـــة الصـــحة . انظـــر الوث
 .٢٠١٤العالمية؛ 

 .١٠٧/٢٠م تملحق الوثيقة    ٣
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  :ما يلي المدير العام من طلبت   من المنطوق) ٣(الفقرة 
  ؛الدول غير الفاعلة الجهات معمشاركة ال إطارأن ينّفذ   )١(
ى لــإالوقــت المناســب  فــيويقدمــه الفاعلــة غيــر الــدول  الجهــات خاصــًا بســجالً أن ينشــئ   )٢([

(حــذف اقتــراح الــرئيس الصــادر فــي كــانون األول/ ؛] نيوالســت التاســعة العالميــة الصــحة جمعيــة
  ديسمبر)

، مــن خــالل عــن تنفيــذ إطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول تقريــراً  يقــدم أن  )٣(
واحــدة مــن دوراتــه المعقــودة فــي المجلــس التنفيــذي فــي كــل  إلــىلجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة، 

  ؛األعمال جدولمن بنود دائم  بندكانون الثاني/ يناير بموجب 
التنفيذي من خـالل لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة بجميـع هـذه تبليغ المجلس   )مكرراً  ٣([

االقتراحات من أجل بدء العمل مع الجهات الفاعلة غير الدول التي تتعامل مـع األمـور أو أنـواع 
  ]؛المشاركة غير المشار إليها في هذا اإلطار كي يواصل النظر فيها ويتخذ قرارًا بشأنها

 ،لتنفيذ إطار المشاركة مع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول تقييماً  ٢٠١٨ عام في جريي أن  )٤(
 تنقــيحبشــأن مقترحــات  ةإلــى جنــب مــع أيــ جنبــاً  النتــائج، تقــديمبقصــد  منظمــةعمــل العلــى  تــأثيرهلو 

لجنــــة البرنــــامج خــــالل  مــــن ،٢٠١٩ ينــــايركــــانون الثــــاني/ التنفيــــذي فــــي  المجلــــسإلــــى  اإلطــــار،
  ]؛والميزانية واإلدارة

  ]؛سياسة شاملة بشأن تضارب المصالح ليسترشد بها التنفيذ الفعال لهذا اإلطاروضع   )٥[( •
  

  (انتداب الموظفين) ٤٦نص القرار بشأن الفقرة 
  

تطلــب إلــى المــدير العــام أن يتشــاور مــع الــدول األعضــاء بشــأن وضــع مجموعــة مــن  منطــوق القــرارمــن  ×الفقــرة 
الخيريـــة والمؤسســـات  المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمؤسســـاتالمعـــايير والمبـــادئ الخاصـــة بانتـــداب المـــوظفين مـــن 

وسـيقدم المـدير العـام هـذه المعـايير والمبـادئ كـي تنظـر فيهـا جمعيـة الصـحة السـبعون وتعتمـدها حسـب األكاديميـة. 
   االقتضاء من خالل المجلس التنفيذي، مع مراعاة المسائل المحددة التالية:

  بعاد الوظائف اإلدارية و/ أو الحساسة؛الخبرات التقنية المحددة الالزمة واست )١(
  تعزيز التوزيع الجغرافي المنصف؛  )٢(
   الشفافية والوضوح بشأن الوظائف المطلوبة، بما في ذلك من خالل اإلعالنات العامة )٣(
 ال تتجاوز مدته سنتين. حيث نتداب الموظفينلطبيعة المؤقتة الا  )٤(

  
هـذه المعـايير والمبـادئ، ستسـتمر ممارسـات األمانـة  )حذف] ( السـبعون أن تعتمد جمعية الصحة [ وٕالى [

الخاصــة بانتــداب المــوظفين مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى نحــو مــن الشــفافية وبمــا يتماشــى مــع 
  )حذفاإلطار؛] (

  
اإلشــارة إلــى انتــداب المــوظفين مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي التقريــر الســنوي بشــأن المشــاركة مــع  وينبغــي

  الجهات الفاعلة غير الدول الذي يقدمه المدير العام، بما في ذلك المبررات التي تقف وراء انتداب الموظفين.
  
  



  EB138/7              Annex    الملحق         ١٣٨/٧ت  م

6 

ــة ســابقة مــن العمليــة ــرح فــي مرحل الــرئيس الصــادر فــي (حــذف اقتــراح  نــص محتمــل للقــرار اقُت
  األول/ ديسمبر) كانون

  
، تقريرهــا الســنوي كجــزء مــن، اريين المســتقلة فــي مجــال المراقبــةتــدرج لجنــة الخبــراء االستشــ [   )بــديالً مكــررًا  )١(([

التـي وللحـاالت [ .] الماليـة واللـوائحقـوانين وفقـًا لل غير الـدول الجهات الفاعلة منالمتأتية  المالية للمساهمات فحصاً 
  )يقترح النص(الرئيس حذف) ( ] المشاركة فريق تنسيق تم التعامل معها بواسطة

  
  .الفورعلى  في اإلطار على النحو المبين غير الدول الجهات الفاعلة تصنيف لنشر   مكررًا) )٢((
  
فـــي  الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول والتـــي دخلـــت فـــي عالقـــات رســـميةالســـتكمال تقـــديم جميـــع    )مكـــّررًا ثانيـــاً  )٣((

  ]ي.ل المجلس التنفيذبَ من قِ  للمراجعة غضون ثالث سنوات
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  مرفق
 

    مع الجهات الفاعلة غير الدول ] إطار المشاركة مسودة [
  مسّودة إطار جامع للمشاركة مع 

  الجهات الفاعلة غير الدول
    

  مقدمة
  
 التشــغيلية وٕاجراءاتهــا المنظمــة وسياســة الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــع للمشــاركة الجــامع اإلطــار ينطبــق  -١

 الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــع المشــاركة أوجــه جميــع علــى الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــع المشــاركة إدارة بشــأن
 المشاركة بشأن األربع المحددة التشغيلية واإلجراءات السياسات تطبيق يقتصر بينما ١المنظمة، مستويات كل على
 علـى األكاديميـة والمؤسسـات الخيريـة والمؤسسـات الخـاص للقطاع التابعة والكيانات الحكومية غير المنظمات على

  .التوالي
  

  المشاركة: األساس المنطقي والمبادئ والفوائد والمخاطر
  

  األساس المنطقي
  
صـار  وقـد. سلطة التوجيه والتنسيق في ميدان العمل الصحي الدولي وفقـًا لواليتهـا الدسـتورية هيالمنظمة   -٢

المشــهد الصــحي أكثــر تعقيــدًا مــن جوانــب عديــدة شــملت فــي جملــة أمــور الزيــادة فــي عــدد الجهــات الفاعلــة، ومنهــا 
الجهات الفاعلة غير الدول. وتشارك المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول نظرًا لدورها المهم فـي مجـال الصـحة 

ع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى اســتخدام أنشــطتها العالميــة بشــأن االرتقــاء بالصــحة العموميــة وتعزيزهــا وتشــجي
  الرامية إلى حماية الصحة العمومية وتعزيزها.

  
التوجيه والتنسيق فـي ميـدان  هيئةمن دستورها، العمل ك ٢منظمة، حسبما تحدِّدها المادة الوتشمل وظائف   -٣

عليه؛ وتشـجيع التعـاون بـين الجماعـات  العمل الصحي الدولي؛ وٕاقامة التعاون الفّعال مع منظمات مختلفة والحفاظ
التي ُتسهم في النهوض بالصحة. وعالوة على ذلك، يفـّوض الدسـتور لجمعيـة الصـحة أو المجلـس  والمهنيةالعلمية 

وســـوف تتصـــرف المنظمـــة،  ٢التنفيـــذي، والمـــدير العـــام، الـــدخول فـــي مشـــاركات محـــدَّدة مـــع المنظمـــات األخـــرى.
بعين  واألخذلجمعية الصحة،  إجرائية ومقرراتيتعلق بالجهات الفاعلة غير الدول، طبقًا لدستورها وأي قرارات   فيما

االعتبــار قــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أو المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي التــابع لألمــم المتحــدة، حســب 
  االقتضاء.

                                                           
 وكــذلك ،المنظمــة إطــار فــي إنشــاؤها تــم التــي الكيانــات مجموعــةو  القطريــة، والمكاتــب اإلقليميــة والمكاتــب الرئيســي المقــر   ١

فسـيطبق إطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر  استضافتها، يتم التي الشراكات حالة يوفتم استضافتها. يالتي  الشراكات
ــــــًا ب ــــــدول رهن ــــــات العالميــــــة الصــــــحية الشــــــراكاتمــــــع  بالمشــــــاركة الخاصــــــة المنظمــــــة سياســــــةال   القــــــرار االستضــــــافة ( وترتيب

 الشراكات التي يتم استضافتها والشراكات الخارجية أيضًا. ٤٨وتشرح الفقرة ). ١٠-٦٣ع ص  ج

  .٧١و ٤١و ٣٣و ١٨ المواد العالمية، الصحة منظمة دستور   ٢
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  )(حذف  -٤
  
أهــــداف مشــــاركة المنظمــــة مــــع الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدول فــــي دعــــم تنفيــــذ سياســــات المنظمــــة  وتتمثــــل  -٥

الفعالــة بيــد أن هــذه المشــاركة  وتوصــياتها التــي قررتهــا األجهــزة الرئاســية، وكــذلك تطبيــق قواعــدها ومعاييرهــا التقنيــة.
 العنايـةتـدابير  تطبيـقب هـي أيضـًا واإلقليمي والقطري، تتطل العالمي وىمع الجهات الفاعلة غير الدول على المست

يتعــّين علــى المنظمــة، مــن أجــل الــتمكن مــن تعزيــز و  اإلطــار هــذا بموجــب المــذكورة الجهــات علــىالواجبــة والشــفافية 
، أن تعـزز فـي الوقـت نفسـه مصـلحتهاالعالميـة و  العموميـة مشاركتها مع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول لفائـدة الصـحة

ُيسـتخدم و ممكنة. ويتطلـب ذلـك إطـار مشـاركة قويـًا يمّكـن مـن تحقيـق المشـاركة  مخاطر إدارتها لما يرتبط بذلك من
 واليتهـانزاهـة المنظمـة وسـمعتها و  وصـونالمخـاطر وموازنتهـا مـع الفوائـد المتوقعـة، مـع حمايـة  أيضًا كأداة الستبانة

  .العمومية الصحة بشأن
  

  المبادئ
  
  جامعة التالية:المبادئ الغير الدول بتسترشد مشاركة المنظمة مع الجهات الفاعلة   -٦
  

  يجب على أي مشاركة:

  أن تبرهن على وجود فائدة واضحة للصحة العمومية؛  (أ)

   ؛عمل العامالمع دستور المنظمة وواليتها وبرنامج  تتطابق أن)   مكّرراً (أ 

 النحــو علــىلــدول األعضــاء للقــرار اصــنع  وســلطةأن تحتــرم الطــابع الحكــومي الــدولي للمنظمــة   (ب)
  ؛المنظمة دستور في المحدد

مـــن دون أن تضـــر، الـــنهج العلمـــي الُمســـند بالبّينـــات الـــذي تقـــوم عليـــه أعمـــال  ،أن تـــدعم وتعـــزز  (ج)
  المنظمة؛

مجـــال وضـــع  فـــيعملياتهـــا  بشـــأنوخصوصـــًا  ،لـــه مبـــرر الأن تحمـــي المنظمـــة مـــن أي تـــأثير   (د)
   ١؛القواعد والمعاييرو  السياسات وتطبيق

   ؛تضّر بنزاهة المنظمة واستقاللها ومصداقيتها وسمعتها أال  )ه(

 أشـكال مـن شـكل وأي ٢تضـارب المصـالح االقتضـاء، حسـب تجنـب،بمـا فـي ذلـك بفعالية  اإلدارة  )و(
  ؛المنظمة على المخاطر

  ؛أن تتم على أساس الشفافية والصراحة والشمول والمساءلة والنزاهة واالحترام المتبادل  (ز)
                                                           

بشـأن الـنص  قـرار واتخـاذ معيـاري نـص ووضـعواإلعـداد،  المعلومـات، تجميـعالسياسات والقواعد والمعـايير  وضع يشمل   ١
 المعياري.

 .٢٦إلى  ٢٣ من الفقرات فيعلى النحو المحدد    ٢
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  فوائد المشاركة
  
 فـي العموميـة الصـحة علـى كبيـرة بفوائـد تعـود أن الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـع المنظمة لمشاركة يمكن  -٧

 التـوجيهي دورهـا ذلـك فـي بمـا للمنظمـة الدسـتوريةواألغـراض  المبـادئ احتـرامفـي إطـار وعلى المنظمة نفسها  العالم
 وتفـاعالت أجـالً  أطـول رئيسـية تعـاون عالقـات بـين المشـاركة أوجـه وتتراوح. العالم في الصحةوالتنسيقي في مجال 

  وقد تشمل الفوائد التي تنشأ عن هذه المشاركة كذلك: أمداً  وأقصر حجماً  أصغر

  )(حذف  (أ)

   المنظمة عمل في الدول غير الفاعلة الجهات مشاركة  (ب)

المنظمة المحتمل في الجهات الفاعلة غيـر الـدول لتعزيـز أثرهـا علـى الصـحة العموميـة فـي  تأثير  (ج)
  العالم أو التأثير في محددات الصحة االجتماعية واالقتصادية والبيئية 

والمعــايير  والقواعــد بالسياســات الــدول غيــر الفاعلــة الجهــاتامتثــال  علــى المحتمــل المنظمــة تــأثير  (د)
  بالمنظمة الخاصة

  عمل المنظمة فيقد تسهم بها الجهات الفاعلة غير الدول  التي اإلضافية الموارد  )(ه

 بالمنظمــة الخاصــة والمعــايير والقواعــد للسياســاتالــدول  غيــر الفاعلــة الجهــاتنشــر  فــي التوســع  (و)
  بها والتزامها

  
  مخاطر المشاركة

  
 وعنـد ،بفعاليـة البـد مـن إدارتهـا مخـاطر علـى الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـع المنظمة مشاركة تنطوي قد  -٨

  بشكل خاص: يلي ما بحدوثجملة أمور،  ضمن الرئيسية، المخاطروتتصل  تالفيها االقتضاء،

 المصالح؛ تضارب  (أ)

 الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـن جهـة تمارسهعمل المنظمة  في مالئم غير أو له مبرر ال تأثير  (ب)
   ١؛السياسات والقواعد والمعايير وضععلى سبيل المثال ال الحصر  والسيما

 الصـــحة مجـــال فـــي وواليتهـــاوســـمعتها  ومصـــداقيتها واســـتقاللها المنظمـــة نزاهـــة فـــي ســـلبي تـــأثير  (ج)
  العمومية؛

 بتحقيـق الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـن المعنيـة الجهـة مصـالح لخدمة أساساً  المشاركة استخدام  (د)
  ؛أو من دون تحقيقها العمومية والصحة المنظمة لصالح محدودة فوائد

                                                           
بشـأن الـنص نـص معيـاري واتخـاذ قـرار  ووضـع واإلعـداد، المعلومـات، تجميـع والمعـايير والقواعد السياسات وضع يشمل   ١

 المعياري.
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 أو عالمتهـا أو الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـن المعنيـة الفاعلـة الجهـة اسـم تـدعم التـي المشاركة  (هـ)
   ١نشاطها؛ أو أراءهاأو  منتجها

  المنظمة؛ مع المشاركة طريق عن الدول غير الفاعلة الجهات إحدى صورة تجميل  )و(

  .تنافسية ميزة على الدول غير الفاعلة الجهات إحدى حصول  (ز)
  

  الجهات الفاعلة غير الدول
  
ألغـــراض هـــذا اإلطـــار، تشـــمل الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة وكيانـــات القطـــاع   -٩

  .الخاص والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية
  

هـي كيانـات ال تسـتهدف الـربح وتعمـل علـى نحـو مسـتقل عـن الحكومـات. وهـي  المنظمات غير الحكومية  -١٠
يمارسـون حقـوق التصـويت بشـأن  اً كيانـات ال تسـتهدف الـربح أو أفـراد أعضـاؤهاعادة قائمة على العضـوية، ويكـون 

سياسات المنظمة غيـر الحكوميـة، أو يجتمعـون علـى أي نحـو آخـر حـول أهـداف تخـدم الصـالح العـام وال تسـتهدف 
. ويمكـن غير معنية بالشواغل ذات الطبيعة الخاصة أو التجارية أو المرتبطة بتحقيق الـربح . ويجب أن تكونالربح
المجتمعيـــة الشـــعبية، وجماعـــات المجتمـــع المـــدني وشـــبكاته، والمنظمـــات المنظمـــات علـــى ســـبيل المثـــال  تشـــملأن 

  . الدينية، والجماعات المهنية، والجماعات المعنية بأمراض معينة، والجماعات الممثلة للمرضى
  

هــي مؤسســات تجاريــة أي أعمــال تجاريــة القصــد منهــا تحقيــق ربــح يعــود علــى  كيانــات القطــاع الخــاص  -١١
لمصـطلح أيضـًا إلـى الكيانـات التـي تمثـل كيانـات القطـاع الخـاص أو التـي تحكمهـا أو تـتحكم مالكيها. ويشـير هـذا ا

الفئــة (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر) رابطــات األعمــال التجاريــة التــي  هــذهفيهــا كيانــات القطــاع الخــاص. وتشــمل 
يـة لهـا، والمؤسسـات التجاريـة عن الجهات التجاريـة الراع ٢"بمنأىً " التي ليستتمثل المؤسسات التجارية، والكيانات 

  المملوكة جزئيًا أو كليًا للدولة والتي تعمل ككيانات منتمية إلى القطاع الخاص.
  

هي كيانات تابعة للقطاع الخاص ال تستهدف الربح لنفسها ولكنها تمثل  رابطات األعمال التجارية الدولية  
رابطات أعمال تجارية وطنية أو غيرها. ويكون لها ة و/ أو تجاريعلمًا بأن أعضاءها مؤسسات   مصالح أعضائها،

التحــدث باســم أعضــائها مــن خــالل ممثلــيهم المصــرح لهــم. ويمــارس أعضــاؤها حقــوق  ألغــراض هــذا اإلطــار ســلطة
  رابطة األعمال التجارية الدولية. سياسة التصويت بشأن

  
ت مانحـة وُينَفـق دخلهـا علـى هـي كيانـات ال تسـتهدف الـربح وتتـأتى أصـولها مـن جهـا المؤسسات الخيرية  -١٢

أغـــراض مفيـــدة اجتماعيـــًا. ويتعـــين أن تكـــون مســـتقلة بوضـــوح عـــن أي مـــن كيانـــات القطـــاع الخـــاص فـــي تصـــريف 
  شؤونها واتخاذ قراراتها.

                                                           
 .الحشرية المبيدات بشأن المنظمة مشروعالمسبق للصالحية و  االختبار قبيل من المتوطدة العمليات يشمل ال االعتماد   ١

ذاك الكيـــان، وٕان لـــم يتلـــق تعليمـــات مـــن الكيـــان اآلخـــر  مســـتقًال عـــنكيـــان آخـــر إذا كـــان " بمنـــأًى عـــنيكـــون أي كيـــان "   ٢
 يتأثر به بوضوح في قراراته وأعماله أو يجري تصّوره على أنه متأثر به بشكل غير معقول.  ولم
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هـــي كيانـــات معنيـــة بتحـــري المعرفـــة ونشـــرها مـــن خـــالل إجـــراء البحـــوث والتعلـــيم المؤسســـات األكاديميـــة   -١٣
   ١والتدريب.

  
كل من اإلطار الجامع والسياسة المحددة المعنية بشأن المشاركة على كل فئة من فئات الكيانات  وينطبق  -١٤

مــا إذا كانــت جهــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر  وســتحدد المنظمــة مــن خــالل عنايتهــا الواجبــةاألربــع المــذكورة أعــاله. 
أن تعتبـر هـذه الجهـة الفاعلـة فـي بحيـث يجـب  التمويـل، منها بوسائل ،الدول تخضع لتأثير كيانات القطاع الخاص

مــن خــالل التمويــل، والمشــاركة فــي صــنع  التــأثير هــذا إحــداث ويمكــنحــد ذاتهــا كيانــًا مــن كيانــات القطــاع الخــاص. 
 والهيئــاتصــنع القــرار الخاصــة بجهــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول  عمليــاتلــم تبــق  مــاالقــرار أو غيــر ذلــك و 

 غيـر كمنظمـة الكيـان اعتبـار المنظمـة تقـرر أن فـيمكن ،غيـر المالئـم الخـاص اعالقطـ تـأثير عن مستقلة لها التابعة
سياســة المنظمــة  أحكــام مــن بــذلك يتصــل مــا تطبــق قــد أنهــا غيــر أكاديميــة مؤسســة أو خيريــة مؤسســة أو حكوميــة
 فـــي عينيـــةو  ماليـــة مســـاهمات قبـــول عـــدم مثـــل، الخـــاص القطـــاعبشـــأن المشـــاركة مـــع كيانـــات  التشـــغيلية اتهـــاوٕاجراء
  .المعيارية األعمال

  
  أنواع التفاعالت

  
فئات التفاعالت التي تتشارك فيها المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول. وُيمكن لكل نوع مـن  فيما يلي  -١٥

التفــــاعالت أن يتخــــذ أشــــكاًال مختلفــــة وأن يكــــون معرضــــًا لمســــتويات مختلفــــة مــــن المخــــاطر كمــــا ُيمكــــن أن يشــــمل 
  مستويات وأنواعًا مختلفة من المشاركة من جانب المنظمة.

  
  المشاركة

  
االجتماعــات التــي تنظمهــا المنظمــة. وتعتمــد  أنــواع مختلــفلجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ا تحضــر أنيمكــن   -٦١

األجهــزة الرئاســية للمنظمــة أو األمانــة فــي  وتبــتنــوع االجتمــاع المعنــي.  علــىطبيعــة مشــاركة هــذه الجهــات الفاعلــة 
 مــن غيرهــا وفــي االســتماع اتوجلســ مشــاوراتأشــكال مشــاركة الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول وطرائــق مشــاركتها فــي ال

  .حدة على حالة كل أساس على وذلك االجتماعات،

هذا النوع دورات جمعيـة الصـحة العالميـة والمجلـس التنفيـذي  يشمل. اجتماعات األجهزة الرئاسية  (أ)
الرئاسية لألجهزة  الداخلي مشاركة الجهات الفاعلة غير الدول طبقًا للنظام وتحدَّدواللجان اإلقليمية الست. 

 بالعالقات الرسمية. المتصلمن هذا اإلطار  قسمالمعنية وسياساتها وممارساتها وال

 يــنظَّمأي اجتمــاع فعلــي أو افتراضــي غيــر دورات األجهــزة الرئاســية  النــوع هــذا يشــمل. المشــاورات  (ب)
علـة غيـر الـدول حيثما أمكـن، المـدخالت الـواردة مـن الجهـات الفا تُتاح،غرض تبادل المعلومات واآلراء. و ب

 .للجمهور

                                                           
 بــإجراء باألســاس تقــوم طالمــا السياســات، علــى تركــز مؤسســات بمثابــة تعتبــر والتــي التفكيــرأفرقــة  يمكــن أن يشــمل ذلــك   ١

 .١٤ الفقرة بموجب حكومية غير منظمات بمثابة تعتبر األكاديمية للمؤسسات الدولية الجمعيات أن حين في البحوث؛
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الجلســات هــي اجتماعــات يمكــن للمشــاركين فيهــا عــرض بّينــاتهم وآرائهــم  هــذه. جلســات االســتماع  (ج)
لجلســـات االســـتماع أن تكـــون  ومـــواقفهم وتلقـــي األســـئلة بشـــأنها، ولكـــنهم ال ينخرطـــون فـــي نقـــاش. ويمكـــن

إلكترونية أو شخصية. وينبغي دعوة الكيانات المهتمة كافة على األساس نفسه. ويجري توثيـق المشـاركين 
  .أمكن حيثما للجمهور، وتُتاح ،والمواقف المعروضة خالل جلسات االستماع

 أو القواعــدأو  السياســاتاجتماعــات ال تشــكل جــزءًا مــن عمليــة وضــع  هــذه. االجتماعــات األخــرى  (د)
األمثلـة عليهـا االجتماعـات اإلعالميـة وجلسـات اإلحاطـة بالمعلومـات والمـؤتمرات العلميـة  وتشمل المعايير

  ومنصات تنسيق الجهات الفاعلة. 
  

فاعلة غير ال الجهات إحدى منها، جزءاً  أو كلها ،تكون مشاركة المنظمة في اجتماعات تنظمها أنويمكن   - ١٧
 األربـــع المحـــددة وبسياســاته اإلطـــار هــذا بأحكـــام رهنـــاً  وذلــك - التاليـــة المحتملــة األشـــكال مـــن شــكل أي فـــيالــدول 

  :المنظمة في بها المعمول واإلجراءات والسياسات القواعد وبسائر التشغيلية وباإلجراءات
 الدول غير الفاعلة الجهات من المعنية الجهة مع االجتماع تنظيم في المنظمة تشارك 

 الدول غير الفاعلة الجهات تنظمه ١رعاية اجتماع في المنظمة تشارك 

 الجهات من المعنية الجهة تنظمه اجتماع في كمحاورين يشاركون أو العروض المنظمة موظفو يقدم 
 الدول غير الفاعلة

 الدول غير الفاعلة الجهات إحدى تنظمه اجتماعاً  المنظمة موظفو يحضر.  
  

  الموارد
  

وتشــمل المســاهمات العينيــة التبرعــات مــن  ت الماليــة أو المســاهمات العينيــة.تتمثــل المــوارد فــي المســاهما  -١٨
حاشـــية: باســـتثناء انتـــداب المـــوظفين الـــذي تتناولـــه األدويـــة وغيرهـــا مـــن الســـلع وتقـــديم الخـــدمات المجانيـــة (إضـــافة 

  ) على أساس تعاقدي.٤٦ الفقرة
  

  البّينات
  

والمعـــارف بشـــأن  ثـــة،محدّ  معلومـــات علـــى القائمـــة اإلســـهاماتالبينـــات ألغـــراض هـــذا اإلطـــار إلـــى  تشـــير  -١٩
إنتـاج البينـات  ويشـملبصـورة مسـتقلة.  المنظمـةالمسائل التقنية، واالعتبارات الخاصة بالوقائع العلمية، التي تحللها 

اعلـة الف للجهـاتجانب المنظمة جمع المعلومات وتحليلهـا وٕانتـاج المعلومـات وٕادارة المعـارف والبحـوث. ويجـوز  من
تجاربهــا مــع المنظمــة، حســب  وتتبــادلالتقنيــة  مســائلثــة ومعارفهــا المتعلقــة بالمعلوماتهــا المحدّ  تقــدم أنغيــر الــدول 
ذلــك مــن قواعــد المنظمــة  وغيــرالخاصــة األربــع وٕاجراءاتــه التشــغيلية  وسياســاتهبأحكــام هــذا اإلطــار  رهنــاً االقتضــاء، 

 يكـون حيثمـا االقتضـاء، عنـد العـام، لالطـالع المسـاهمات هـذه تتـاح أن وينبغيوسياساتها وٕاجراءاتها المعمول بها. 
  .العام لالطالع المحصلةأن تتاح البينات العلمية  وينبغي. ممكناً 

                                                           
) دعـم ٢( االجتمـاع؛ تنظـيمعـن  الرئيسـية مسـؤولية) وجود كيان آخر يتكفـل بال١( :يلي ما االجتماع رعاية بتعبير ُيقصد   ١
وقائمـــة أســـماء  االجتمـــاع أعمـــال جـــدول مســـح بحـــق المنظمـــة) احتفـــاظ ٣لالجتمـــاع وٕاجراءاتـــه وٕاســـهامها فيهمـــا؛ ( منظمـــةال

 الصادرة عنه. الختامية والوثائقالمشاركين فيه 
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  الدعوة
  

هي عمل من أجل إذكاء الوعي بالمسائل الصحية، بما في ذلك المسائل التي ال تحظـى باالهتمـام  الدعوة  -٢٠
الكــافي؛ وتغييــر الســلوكيات لمصــلحة الصــحة العموميــة؛ وتعزيــز التعــاون ومزيــد مــن االتســاق بــين الجهــات الفاعلــة 

  غير الدول حيثما يلزم العمل المشترك.
  

  التقني التعاون
  
ألغراض هذا اإلطار، يشير التعاون التقني إلـى أشـكال التعـاون األخـرى مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول،   -١٢

  حسبما يكون مناسبًا، بشأن األنشطة المتضمنة في برنامج العمل العام، بما في ذلك:
  المنتجات تطوير  •
   بناء القدرات  •
  التعاون التشغيلي في حاالت الطوارئ  •
  تنفيذ سياسات المنظمة.المساهمة في   •

  
  إدارة تضارب المصالح وسائر مخاطر المشاركة

  
 سلســلة االقتضــاء، حســب تالفيهــا منهــا بوســائل المشــاركة، مخــاطر وســائر المصــالح تضــارب إدارة تتطلــب  - ٢٢
  ١:أدناه المبين النحو على الخطوات من

 وعليـه،. معهـا تشـارك التـي الـدول غيـر الفاعلـةالضروري أن تكون المنظمة على دراية بالجهـات  من  •
 بهـــا تتصـــل التـــي ٢المعلومـــات جميـــع تـــوفير الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات مـــن جهـــة كـــل مـــن ُيطلـــب

 .الواجبة العناية إجراءات من يلزم ما ذلك بعد المنظمة وتتخذ وبأنشطتها

 مـع مشـاركة بكـل تـرتبط التـي المحددة المشاركة مخاطر تحديد بهدف للمخاطر تقديراً  المنظمة تجري  •
 .الدول غير الفاعلة الجهات من جهة

 مـن مسـتوى كـل يخـص فيمـا عنهـا والتبليـغ المشـاركة مخـاطر إدارة في االتساق تحقيق الضروري من  •
 عبـر المشـاركة المنظمـة تـدير الغايـة، لهـذه وتحقيقـاً . المنظمـة نطـاق وعلـى الثالثـة المنظمة مستويات

  ٣.المنظمة نطاق على واحدة إلكترونية أداة
                                                           

 التـي األخـرى التنظيميـة السياسـات تنفيـذ مـع وثيقـاً  تنسيقاً  تنفيذه وينسق المؤسسية المشاركة أوجه تنظيم اإلطار يستهدف   ١
 ).٤٨ الفقرة انظر( األفراد مستوى على المصالح تضارب تنظم

  .مكرراً  ٣٨على النحو المحدد في الفقرة    ٢
تستخدم المنظمة أداة إلكترونية إلدارة المشاركة. وسجل الجهات الفاعلة غير الدول هو الجزء المتاح لالطالع العـام مـن    ٣

سـتخدم أداة سـتوى الـداخلي. وتُ العمـل ألغـراض إدارة المشـاركة علـى الم لتسـيير ةإلكترونيـوسـيلة األداة وتتـيح هـذه األداة أيضـًا 
 بشـأن إدارة السياسـة وتنفيـذ تنفيـذ اإلطـار بـين إلكترونية مماثلة إلدارة تضارب المصالح على المسـتوى الفـردي بهـدف المواءمـة

 .بالخبراء الخاصة المصالح حاالت تضارب
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تتــولى الـــدول األعضـــاء مراقبــة مشـــاركة المنظمـــة مــع الجهـــات الفاعلـــة غيــر الـــدول بموجـــب األحكـــام   •
  .٦٦و ٦٥الواردة في الفقرتين 

 
  )مالحظة: ُيوضع كامل الفرع بين قوسين([ تضارب المصالح ] 

  
راسـخة فـي حصـيلة مصـلحة ثانويـة (مصـلحة في ظروف ُيحتمل أن تؤثر في ظّلها  ينشأ تضارب المصالح  - ٢٣

فـي لـه إّمـا  أو في الحـاالت التـي قـد يبـدو إلـى حـد معقـول أنهـا تـؤثر تـأثيرًا ال مبـرراً  عمل المنظمة في مجال معين)
مــــن حيــــث اســــتقاللها وموضــــوعيتها. األحكــــام أو اإلجــــراءات المهنيــــة المتعلقــــة بمصــــلحة رئيســــية (عمــــل المنظمــــة) 

وفي حد ذاته اإلتيان بعمـل غيـر مالئـم بـل يشـير بـاألحرى إلـى وجـود يعني وجود تضارب المصالح بجميع أشكاله   وال
خطر اإلتيان بمثل هذا العمل غير المالئم. وال يتخذ تضارب المصالح شكًال ماليًا فحسب، بل يمكن أن يتخـذ أشـكاًال 

  .أخرى كذلك
  

بغـــض النظـــر عـــن  الحـــاالت الفرديـــة لتضـــارب المصـــالح داخـــل المنظمـــة هـــي حـــاالت تشـــمل الخبـــراء،و   - مكرراً  ٢٣
  من هذا اإلطار. ٤٨ يجري تناولها وفقًا للسياسات الواردة في الفقرةس، والموظفين كذلك، وهي حاالت وضعهم

  
المؤسسات لديها مصالح متعددة مما يعني أن المنظمـة تواجـه غالبـًا مجموعـة مـن المصـالح المتقاربـة  جميعو   - ٢٤

هو حالة قد تتـأثر فيهـا دون  وتضارب المصالح المؤسسيوالمتضاربة لدى المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. 
ب مصلحة إحدى الجهات الفاعلة غيـر الـدول مبّرر مصلحة المنظمة الرئيسية على النحو المبّين في دستورها، بتضار 

  أنه يؤثر في استقالل عمل المنظمة وموضوعيته.يبدو إلى حد معقول على نحو يؤثر أو قد 
  

 ٨ٕاذ تدير المنظمة إدارة فعالة تضارب المصالح المؤسسي وسائر مخاطر المشاركة المشار إليها فـي الفقـرة و   - ٢٥
مبـرر   ضارب مصالح جهة من الجهات الفاعلة غير الدول بممارسـة تـأثير الأعاله، فإنها تهدف إلى تجنب السماح لت

  له، أو يبدو إلى حد معقول على أنه كذلك، في عملية صنع القرار في المنظمة أو السيطرة على مصالحها؛
  

حـاالت تضـارب المصـالح المؤسسـي  عليهـا تنطـوي التـي المحتملـة المخـاطرتكون  قدوبالنسبة إلى المنظمة،   - ٢٦
المصـالح االقتصـادية أو  وخصوصـاً  ،لجهـات الفاعلـة غيـر الـدولاالمخاطر فـي أوضـاع تتضـارب فيهـا مصـالح  أعلى

، والسـيما اسـتقالل ومصـالحهاالدسـتورية  تهـاالمنظمة المتعلقة بالصحة العموميـة ووالي سياساتمع  ،التجارية أو المالية
  والمعايير.القواعد و  السياساتالمنظمة ونزاهتها في وضع 

  
  المخاطر وتقدير الواجبة العناية

  
عند النظر في إمكانية االنخراط في المشـاركة، تجـري الوحـدة التقنيـة المعنيـة فـي األمانـة فحصـًا أوليـًا لتحديـد   - ٢٧

ما إذا كانت هذه المشاركة في مصلحة المنظمة ومتمشية مع المبادئ المتعلقة بمشـاركة المنظمـة مـع الجهـات الفاعلـة 
وٕاذا بـدا أن ذلـك هـو برنـامج العمـل العـام والميزانيـة البرمجيـة. واألولويات المحـددة فـي  ٦ر الدول الواردة في الفقرة غي

الحال، تطلب الوحدة التقنية من الجهة المعنية من الجهات الفاعلة غير الدول أن توفر المعلومـات األساسـية الخاصـة 
تكّمـل الوحـدة هـذه المعلومـات بوصـف للمشـاركة المقترحـة وبتقيـيم تجريـه للفوائـد والمخـاطر التـي تنطـوي عليهـا  بها. ثـم

هــذه المشــاركة مــن خــالل اســتخدام األداة اإللكترونيــة علــى نطــاق المنظمــة. وُتحــال هــذه المعلومــات بعدئــذ إلــى وحــدة 
    مركزية متخصصة مسؤولة عن تحليل المعلومات المتاحة.
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وتتخـــذ المنظمـــة إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة، حفاظـــًا علـــى نزاهتهـــا، قبـــل المشـــاركة مـــع أي جهـــة مـــن الجهـــات   - ٢٨
إلــى خطــوات المنظمــة المتخــذة للحصــول علــى  العنايــة الواجبــةالفاعلــة غيــر الــدول، وتجــري تقــديرًا للمخــاطر. وتشــير 

اصــفات الجهــة. وتشــير العنايــة الواجبــة إلــى المعلومــات المتعلقــة بهــذه الجهــة والتحقــق منهــا، وتكــوين فهــم واضــح لمو 
يشــير إلــى تقــدير أي مشــاركة  تقــدير المخــاطرطبيعــة الجهــة المعنيــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي حــين أن 

  .مقترحة معينة مع هذه الجهة
  

الفاعلـة بين استعراض للمعلومات التي تتيحها الجهة المعنية من الجهـات العناية الواجبة وتجمع إجراءات   - ٢٩
غير الدول وبحث عن المعلومات المتعلقة بالكيان المعني من مصادر أخرى وتحليل لجميع المعلومات المحصـلة، 
مما يشمل إجراء فحص لمختلف مصادر المعلومات العامة والقانونيـة والتجاريـة بمـا فيهـا مـا يلـي: وسـائل اإلعـالم؛ 

  قع اإللكتروني للكيان؛ والمصادر العامة والقانونية والحكومية.وتقارير محللي الشركات واألدلة والمرتسمات في المو 
  

  وتتمثل الوظائف األساسية المتصلة بإجراءات العناية الواجبة فيما يلي:  - ٣٠
  ؛أغراض الكيان المقترح أن يشارك مع المنظمةو توضيح طبيعة   •
المشاركة مع المنظمة وما الذي في  وأهداف الكيان المقترح أن يشارك مع المنظمة؛ توضيح مصلحة  •

 يتوقعه في المقابل؛

كيــان ومجــال أنشــطته وعضــويته وهيكــل تصــريف شــؤونه ومصــادر تمويلــه قــانوني للوضــع الالتحديــد   •
 وتشكيله ونظامه األساسي والئحته الداخلية وحاالت انتسابه؛

العناصـــر الرئيســـية التـــي تبـــين تـــاريخ الكيـــان وأنشـــطته مـــن حيـــث مـــا يلـــي: المســـائل الصـــحية  تحديـــد  •
بالعمل والمسائل البيئية واألخالقية والتجارية والسـمعة والصـورة واسـتقرار  المتعلقةواإلنسانية والمسائل 

  الوضع المالي؛
  .مكرراً  ٤٤أو الفقرة  ٤٤تحديد إذا ما كان ينبغي تطبيق الفقرة  يتم  •

  
وتسمح إجراءات العناية الواجبة أيضًا لألمانة بأن تصّنف ألغراض مشـاركتها كـل جهـة مـن الجهـات الفاعلـة   - ٣١

غيـــر الـــدول فيمـــا يتصـــل بفئـــة واحـــدة مـــن ضـــمن الفئـــات األربـــع للجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول علـــى أســـاس طبيعتهـــا 
إلــى هــذا التصــنيف فــي ســجل الجهــات الفاعلــة  ها وتصــريف شــؤونها وتمويلهــا واســتقاللها وعضــويتها. وُيشــارغراضــوأ

  غير الدول.
  

المخــاطر هــي عبــارة عــن احتمــال وقــوع حــدث ضــار وٕامكانيــة تــأثيره فــي قــدرة المنظمــة علــى تحقيــق أهــدافها.   - ٣٢
ـــدير للمخـــاطرويجـــرى  المرتبطـــة بمشـــاركة مقترحـــة باإلضـــافة إلـــى إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة. ويشـــمل ذلـــك تقـــدير  تق

  .٨المرتبطة بالمشاركة مع إحدى الجهات الفاعلة غير الدول، وخصوصًا المخاطر الوارد وصفها في الفقرة المخاطر 
  

  إدارة المخاطر
بالعملية المفضية إلى اتخاذ قرار إداري، تقرر األمانة بموجبه على نحو واضح ومبـّرر  إدارة المخاطرتتصل   - ٣٣

أو مواصلة المشاركة أو المشاركة باتخاذ تدابير لتخفيف وطأة المخـاطر أو عـدم المشـاركة أو  ١،الدخول في المشاركة
                                                           

  .٥٥  إلى ٤٩ بخالف القرارات المتعلقة بالعالقات الرسمية المبّينة في الفقرات من   ١
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الوحـدة المشـاركة مـع  عـادةالتراجع عن مشاركة قائمة أو مقررة مع الجهات الفاعلة غير الدول. هذا قرار إداري تتخـذه 
  جهة من الجهات الفاعلة غير الدول.

  
ولة عن اتخاذ إجراءات العناية الواجبة وتقدير المخاطر، على غرار ما هـو وتضع الوحدة المتخصصة المسؤ   - ٣٤

أعاله جنبًا إلى جنـب مـع األسـباب  ٣٣، التوصيات بشأن خيارات المشاركة الوارد ذكرها في الفقرة ٢٧مبّين في الفقرة 
فهـي تنفـذها. أمـا فـي حـال الداعية إلى وضع تلك التوصيات. وٕاذا وافقت الوحـدة التـي تقـدم االقتـراح علـى التوصـيات، 

    ١.وجود أوجه اختالف، فيمكن إحالتها إلى فريق تنسيق المشاركة
  

ويوصــي بالمشــاركة أو  مــن المــديرين يســتعرض فريــق تنســيق المشــاركة اقتراحــات المشــاركة المحالــة إليــه  -٣٥
مواصــلة المشــاركة أو المشــاركة باتخــاذ تــدابير لتخفيــف وطــأة المخــاطر أو عــدم المشــاركة أو التراجــع عــن مشــاركة 

المـــدير اإلقليمـــي أو المـــدير وافـــق فيهـــا يقائمـــة أو مقـــررة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول. وفـــي الحـــاالت التـــي ال 
  ترك اتخاذ القرار النهائي للمدير العام.على هذه التوصية، يُ  اإلقليمي المساعد

  
تتبـــع المنظمـــة نهـــج إدارة المخـــاطر فـــي ســـياق المشـــاركة  ٢وتمشـــيًا مـــع إطـــار المنظمـــة إلدارة المخـــاطر،  -٣٦
تقبــل الــدخول فــي المشــاركة مــع إحــدى الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول إال إذا كانــت الفوائــد مــن حيــث المســاهمة  وال

تفـوق أي مخـاطر  ٧في الصحة العمومية والوفـاء بواليـة المنظمـة الـوارد ذكرهـا فـي الفقـرة المباشرة أو غير المباشرة 
، وكذلك ما يكـرَّس مـن وقـت وُيتكّبـد مـن نفقـات إلرسـاء المشـاركة ٨متبقية تنطوي عليها المشاركة مثلما تبّينه الفقرة 

  وصونها.
  

  الشفافية
  

إلـــى تقريـــرًا ســـنويًا وتقـــدم المنظمـــة . شـــفافة دول إدارةتفـــاعالت المنظمـــة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الــ تــدار  - ٣٧
معلومات موجزة عمـا تقـوم بـه األمانـة مـن بما فيها ا مع الجهات الفاعلة غير الدول، األجهزة الرئاسية عن مشاركته
لالطــالع العــام كــذلك المنظمــة  تتــيحو فريــق تنســيق المشــاركة  بمــا فــي ذلــك وٕادارتهــا العنايــة الواجبــة وتقيــيم المخــاطر

  الجهات الفاعلة غير الدول.مشاركتها مع  عن المالئمةالمعلومات 
  

ــدول  -٣٨ ــر ال ــة غي هــو أداة إلكترونيــة متاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت  ســجل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعل
لتوثيق المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول وتنسيقها. ويحتوي السجل علـى  ٣لالطالع العام تستخدمها األمانة

                                                           
 فريقُا تابعًا لألمانة يعينه المدير العام ويضم ممثلين للمكاتب اإلقليمية. فريق تنسيق المشاركةيعتبر    ١

 )النشر لدى الحاشية حدثتُ س. (١٣٣/١٠ت م الوثيقة انظر   ٢

يحتـوي علـى أربعـة مسـتويات مـن سجل الجهات الفاعلة غير الـدول هـو أداة مـن المسـتوى األول تسـتخدمها األمانـة وهـو    ٣
المعلومــات كمــا يلــي: مســتوى متــاح لالطــالع العــام وآخــر متــاح للــدول األعضــاء ومســتوى عامــل متــاح لألمانــة ومســتوى رابــع 

  .يضم معلومات سرية وحساسة ال ُيتاح إال لعدد محدود من األفراد داخل األمانة
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وعلى أوصـاف رفيعـة المسـتوى لمشـاركة المنظمـة مـع  ١معلومات موّحدة رئيسية تتيحها الجهات الفاعلة غير الدول
  ٢؛هذه الجهات الفاعلة

  
 وتشـملة بتوفير المعلومات عـن مؤسسـتها. المنظموتطاَلب الجهات الفاعلة غير الدول المشاركة مع    -مكّرراً  ٣٨

هــذه المعلومــات االســم والعضــوية والوضــع القــانوني والغــرض وهيكــل تصــريف الشــؤون وتشــكيل أجهــزة صــنع القــرار 
الرئيســية واألصــول والــدخل الســنوي ومصــادر التمويــل وحــاالت االنتســاب الرئيســية ذات الصــلة والموقــع علــى شــبكة 

  اإلنترنت وجهة أو أكثر من جهات التنسيق التصاالت المنظمة.
  

عنــــدما تتخــــذ األمانــــة قــــرارًا بشــــأن المشــــاركة مــــع جهــــة مــــن الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدول، ُينشــــر ملخــــص و   - ٣٩
للمعلومات التي يتيحها هذا الكيـان وُتحفـظ فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول. وتقـع المسـؤولية 

لــدول وتُنشــر فــي الســجل علــى عــاتق هــذه عــن دقــة المعلومــات التــي تتيحهــا الجهــة المعنيــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر ا
  الجهة الفاعلة المعنية وال تعبر عن تأييد المنظمة لها بأي شكل من األشكال.

  
ويجـــب علـــى الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول الموصـــوفة فـــي الســـجل أن تحـــّدث كـــل ســـنة أو بنـــاًء علـــى طلـــب   - ٤٠

ت المدرجـة فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات المنظمة ما تتيحـه مـن معلومـات خاصـة بهـا. ويحـدَّد تـاريخ المعلومـا
الفاعلة غير الدول. أما المعلومات عـن الكيانـات التـي لـم تعـد مشـاركة مـع المنظمـة أو لـم تحـّدث المعلومـات الخاصـة 
بها، فُيشار إليها على أنها معلومات "محفوظة". ويمكـن النظـر فـي المعلومـات المحفوظـة مـن سـجل المنظمـة الخـاص 

  لة غير الدول فيما يتصل بطلبات المشاركة المقدمة في المستقبل حسب االقتضاء.بالجهات الفاع
  

ـــًا) ٣٨مكـــررًا (ُنقـــل مـــن  ٤٠ ـــدول    - مكـــررًا ثاني ـــًا لل عـــالوة علـــى المعلومـــات المتاحـــة لالطـــالع العـــام، ُيتـــاح إلكتروني
وعـــن  الفاعلـــة غيـــر الـــدول األعضــاء تقريـــر مـــوجز عـــن إجـــراءات العنايــة الواجبـــة فيمـــا يتعلـــق بالمشـــاركة مــع الجهـــات

تــاح للــدول األعضــاء بنــاًء علــى طلبهــا االطــالع علــى التقريــر الكامــل المتعلــق بــذلك كمــا يُ تقــديرات المخــاطر وٕادارتهــا. 
  ؛مأمونة للوصول عن بعدبواسطة منصة 

  
المنظمــة كتيبــًا إلرشــاد الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي تفاعلهــا مــع المنظمــة بمــا يتماشــى مــع هــذا  وتحفــظ  - ٤١

  .اإلطار. كما ُيحفظ دليل للموظفين بشأن تنفيذ إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  

  )ُتحذف(  - ٤٢
  

  (ُتحذف)  - ٤٣
  
  

                                                           
مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي هــذا الســجل وفــي بوابــة الميزانيــة  ُتوثّــق المعلومــات عــن المســاهمات الماليــة المتلّقــاة   ١

 .البرمجية على شبكة اإلنترنت

ويغطـــي الســـجل مســـتويات المنظمـــة الثالثـــة العـــالمي واإلقليمـــي والقطـــري كمـــا يتضـــمن الشـــراكات التـــي يـــتم استضـــافتها    ٢
 والبرامج المشتركة.
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  األحكام المحددة
  
الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول التــي تعمــل علــى تعزيــز مصــالح  تشــارك المنظمــة مــع دوائــر صــناعة التبــغ أو ال  - ٤٤

  .األسلحةصناعة  دوائر دوائر صناعة التبغ. وال تشارك المنظمة
  

  خاص بوجه الحذر المنظمة تتوخى أن ينبغي عندماالمشاركة 
  
المخاطر وٕادارة  وتقديرإجراءات العناية الواجبة  اتخاذبوجه خاص السيما لدى  الحذر المنظمة تتوخى  - مكرراً  ٤٤

 أو سياســتها تــؤثر التــيالقطــاع الخــاص أو ســائر الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول  كيانــاتالمشــاركة مــع  عنــدالمخــاطر 
 المرتبطـــة تلـــك والســـيما ومعاييرهـــا وقواعـــدها المنظمـــة سياســـات مـــع تتفـــق وال االنســـان صـــحة علـــى ســـلباُ  أنشـــطتها
  .ومحدداتها السارية غير باألمراض

  
  االرتباط باسم المنظمة وشعارها

  
كرمـزين للنزاهـة وضـمان الجـودة. وعليـه، ال ُيسـتخدم اسـم المنظمـة  المنظمـة وشـعارهايعترف الجمهـور باسـم   - ٤٥

ومختصــرها وشــعارها ألغــراض التســويق واإلعــالن التجــاريين والتــرويجيين أو اقترانــًا بــذلك. ويتطلــب أي اســتخدام الســم 
  ١المنظمة أو شعارها إذنًا كتابيًا صريحًا من المدير العام للمنظمة.

  
  انتداب الموظفين

  
  .بل المنظمة انتداب الموظفين من كيانات القطاع الخاصال تق  - ٤٦

  
  (ملحوظة: النظر في هذا النص إلى جانب النص الوارد في القرار والذي ينبغي االتفاق عليه)

 
  األخرى منظمة الصحة العالميةعالقة اإلطار بسياسات 

  
العالميــــة والمنظمــــات غيــــر يحــــل هــــذا اإلطــــار محــــل المبــــادئ التــــي تحكــــم العالقــــات بــــين منظمــــة الصــــحة   - ٤٧

ــــة مــــن أجــــل تحقيــــق الحصــــائل الصــــحية المرجــــوة  ٢الحكوميــــة ــــة للتفاعــــل مــــع المؤسســــات التجاري والمبــــادئ التوجيهي
  ٣أحاط المجلس التنفيذي علمًا بها).  (التي

  
مـع  ويـواءموالمرتبطة بمشاركة المنظمة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول تنفيذ السياسات المذكورة أدناه  ينسق  - ٤٨

 لجنـة خـالل مـن التنفيـذي المجلـس إلـى يحـال تنـازع،حالـة نشـوء  وفـي .الدولإطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير 
  .واإلدارة والميزانية البرنامج

  
                                                           

 ./http://www.who.int/about/licensing/emblem/en: التالي اإللكتروني الموقع انظر   ١

 .١٠٢-٩٧ من الصفحات ،٢٠١٤ العالمية؛ الصحة منظمة: جنيف ،الثامنة واألربعون الطبعة األساسية، الوثائق   ٢

  .(باإلنكليزية) عشرة الثانية للجلسة الموجز المحضر ،٢/سجالت /١٠٧/٢٠٠١ت م الوثيقة انظر   ٣
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    ١مشاركة المنظمة في الشراكات الصحية العالمية وترتيبات االستضافة.  )(أ
  

منظمـة وتخضـع لقواعـد ولـوائح الالقانونيـة مـن  تهاشخصـي استضـافتها يـتم التـيالشـراكات  تستمد  )١(
 هيكل لديها ويكونمشاركتها مع الجهات الفاعلة غير الدول.  علىالمنظمات. وبالتالي ينطبق اإلطار 

 علـــىيـــتم  والـــذي، للمنظمـــة الرئاســـية بـــاألجهزة الخـــاص ذلـــك، منفصـــل عـــن الشـــؤون لتصـــريف رســـمي
 مجيــــةأطــــر المســــاءلة البر  تكــــونلعمــــل والميزانيــــات؛ و اتخــــاذ القــــرارات بشــــأن االتجــــاه وخطــــط ا أساســــه

خـرى األكيانـات ال علـىالمنظمة. بنفس الطريقة ينطبق اإلطـار بالخاصة بها مستقلة عن تلك الخاصة 
  التي تخضع لقواعد ولوائح المنظمات.]و  استضافتها يتم التي

  
بمشــاركة المنظمــة فــي تــنظم مشــاركة المنظمــة فــي شــراكات خارجيــة بموجــب السياســة المتعلقــة   )٢(

الشــراكات الصــحية العالميــة وترتيبــات االستضــافة. وينطبــق اطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر 
  ٢الدول كذلك على مشاركة المنظمة في هذه الشراكات.

  
ـــراء االستشـــاريين واللجـــان  (ب) ـــوائح الخاصـــة بفـــرق الخب ـــة إلعـــالن المصـــالح (خبـــراء  الل والمبـــادئ التوجيهي

منظمـــة الصـــحة العالميـــة). وٕادارة عالقـــات المنظمـــة مـــع آحـــاد الخبـــراء والتـــي تحـــددها الالئحـــة التنفيذيـــة لفـــرق 
  (خبراء المنظمة).مبادئ التوجيهية إلعالن المصالح وال ٣الخبراء االستشاريين واللجان

  
لمـــوظفين. يخضـــع جميـــع المـــوظفين للنظـــام األساســـي للمـــوظفين النظـــام األساســـي للمـــوظفين والئحـــة ا  (ج)

  والئحــة المــوظفين، مــع مالحظــة علــى وجــه الخصــوص األحكــام الخاصــة فيهــا بــإعالن المصــالح: وفقــًا للمــادة 
"يتعهــدون بــالنهوض بأعبــاء وظــائفهم ال يحــدوهم فــي ســلوكهم ســوى مــن الئحــة المــوظفين فــي المنظمــة،  ١-١

  لمية وحدها".مصلحة منظمة الصحة العا
  

لــوائح للدراســات والفــرق العلميــة والمؤسســات المتعاونــة وغيرهــا مــن آليــات التعــاون. ويــتم تنظــيم التعــاون   (د)
  ٤العلمي من خالل اللوائح الخاصة بالدراسة والفرق العلمية والمؤسسات المتعاونة وغيرها من آليات التعاون.

  
  
  
  
  

                                                           
  .١والملحق  الشراكات بشأن ١٠-٦٣ع ص ج القرار في الصحة جمعية اعتمدتها التي السياسة   ١
ويخضــع تنظــيم  .هاوهنــاك لجــان وأفرقــة عمــل حكوميــة دوليــة تــدعم ،هيئــة الدســتور الغــذائي هــي هيئــة حكوميــة دوليــة   ٢[ 

 تعتمـــدها هيئـــة الدســـتور الغـــذائي.اجتماعــات الهيئـــة واللجـــان وأفرقـــة العمـــل للنظـــام الـــداخلي وســـائر المقـــررات اإلجرائيـــة التـــي 
وبالتالي فإن هيئة الدستور الغذائي ولجان الخبراء المستقلين التي تـدعمها ال تخضـعان إلطـار المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة 

 ]غير الدول.

 .١٣٠  إلى ١٢١، الصفحات من ٢٠١٤، العالمية الصحة منظمة: جنيف ،واألربعون الثامنة الطبعة األساسية، الوثائق   ٣

 .١٣٨  إلى ١٣١من الصفحات ،٢٠١٤ العالمية؛ الصحة منظمة: جنيف واألربعون،الثامنة  الطبعة األساسية، الوثائق   ٤
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  ي.الالئحة المالية والنظام المال  )ه(
  

وال يغطِّي إطار  ١تنظم المشتريات من السلع والخدمات بموجب الالئحة المالية والنظام المالي؛  )١(
المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول هــذه المشــتريات، ولــو أنــه يغطــي المســاهمات المقدمــة دون 

  مقابل من الجهات الفاعلة غير الدول.
  
اعتبـار التمويـل المقـدم مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، مثلـه مثـل سـائر التمويـل المقـدم  ينبغي  )٢(

للمنظمة، جزءًا من الحوار الخاص بالتمويل وأن ُينظَّم بموجـب الالئحـة الماليـة والنظـام المـالي؛ ويـنظِّم 
  هذا اإلطار القرار المتعلق بقبول مثل هذه المساهمات المالية.

  
  العالقات الرسمية

  
امتيـاز ُيمكـن للمجلـس التنفيـذي أن يمنحـه للمنظمـات غيـر الحكوميـة والرابطـات التجاريـة  العالقات الرسـمية""  - ٤٩

لخدمـــة مصـــلحة المنظمــــة.  ٢الدوليـــة والمؤسســـات الخيريـــة التــــي شـــاركت والتـــزال تشــــارك مشـــاركة مســـتمرة ومنهجيــــة
أهداف كل هذه الكيانات وأنشطتها مع روح دستور المنظمـة وأغراضـه ومبادئـه كمـا تسـهم إسـهامًا علـى نحـو  وتتماشى

ُيعتــد بــه فــي النهــوض بالصــحة العموميــة. وُيمكــن للمنظمــات ذات العالقــات الرســمية أن تحضــر اجتماعــات األجهــزة 
لهـــا الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول عنـــد الرئاســـية للمنظمـــة، ولكنهـــا تخضـــع بخـــالف ذلـــك للقواعـــد نفســـها التـــي تخضـــع 

   مشاركتها مع المنظمة.
  

أو نطاقهـــا. ويكـــون  دوليـــة مـــن حيـــث عضـــويتها و/ تكـــونالكيانـــات ذات العالقـــات الرســـمية مـــع المنظمـــة   -٥٠
لجميــع الكيانــات ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة دســتور أو وثيقــة أساســية مماثلــة، ومقــر رئيســي دائــم، وجهــاز 

  يكل إداري، وقيد يحدَّث بانتظام في سجِّل المنظمة الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول.رئاسي، وه
  

عليهـــا وتحـــدد  اً متفقـــ اً أهـــداف وتتضـــمن والكيـــان المنظمـــة بـــين تعـــاون خطـــة إلـــى الرســـمية العالقـــات تســـتند  -٥١
وبمــا يتــواءم مــع هــذا  األنشــطة لمــدة الســنوات الــثالث الُمقبلــة منظَّمــة وفقــًا لبرنــامج العمــل العــام والميزانيــة البرمجيــة

. وتُنشر هذه الخطة أيضًا في سجِّل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول. وتقدِّم هذه المنظمات تقريرًا سنويًا اإلطار
األنشــطة ذات الصــلة ُينشــر فــي ســجِّل المنظمــة للجهــات  ســائرز فــي تنفيــذ خطــة التعــاون و عــن التقــدم الُمحــر  مــوجزاً 

 بتحقيـق المرتبطـة أو التجاريـة الطبيعـة ذات بالشـواغل معنية غيرهذه الخطط  تكون أن ويجب الدول. الفاعلة غير
  .الربح

  

                                                           
، ٩٧إلــى  ٨٧الصــفحات مـن  ،٢٠٠٩ العالميـة؛ الصــحة منظمـة: جنيــف واألربعـون، الســابعة الطبعـة األساســية، الوثـائق   ١

 .١١٣إلى  ١٠٣ من الصفحات ،٢٠١٤ العالمية الصحة منظمة: جنيف ،والطبعة الثامنة واألربعون

 غيـر الفاعلة بالجهات الخاص المنظمة سجِّل في موثق هو لما وفقاً  األقل على سنتين لمدة تستمر منهجية مشاركة ذلك يعني   ٢
 اآلخر الطرف اجتماعات في طرف كل مشاركة على االقتصار ُيعد وال. متبادلة فائدة تحقق أنها الطرفين كال تقييم وُيثبت الدول،

 .منهجية مشاركة
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قــات رســمية مــع المنظمــة والمجلــس التنفيــذي مســؤول عــن اتخــاذ القــرار بشــأن قبــول دخــول منظمــات فــي عال  - ٥٢
ويســتعرض هــذه الصــفة كــل ثــالث ســنوات. ويجــوز للمــدير العــام أن يقتــرح قبــول دخــول منظمــات دوليــة غيــر حكوميــة 
ومؤسسات خيرية ورابطات تجارية دولية في عالقات رسمية مـع المنظمـة. وُيمكـن للمـدير العـام أيضـًا أن يقتـرح إجـراء 

  لخبرة المكتسبة في التعاون مع المنظمة المعنية.استعراض في وقت مبكر باالستناد إلى ا
  

وتُــدعى الكيانــات ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة إلــى المشــاركة فــي دورات األجهــزة الرئاســية للمنظمــة.   - ٥٣
  :ويشمل هذا االمتياز ما يلي

  
تعيــين ممثــل لالشــتراك، دون حــق التصــويت، فــي اجتماعــات األجهــزة الرئاســية للمنظمــة أو  إمكانيــة  (أ)

  في اجتماعات اللجان والمؤتمرات التي تنعقد تحت سلطتها؛
) إذا دعاهـــا رئـــيس االجتمـــاع إلـــى اإلدالء ١إمكانيـــة اإلدالء ببيـــان فـــي إحـــدى الحـــالتين التـــاليتين: (  (ب)

تمــاع طلبهــا لــدى مناقشــة موضــوع يحظــى باهتمــام الكيــان المعنــي بصــفة ) إذا قبــل رئــيس االج٢ببيــان؛ أو (
  خاصة؛

إمكانيــة تقــديم البيــان المشــار إليــه فــي الفقــرة الفرعيــة (ب) أعــاله قبــل المناقشــة لنشــره علــى الموقــع   (ج)
  اإللكتروني المخصص.

  
وينبغي أن تعيِّن الجهات الفاعلة غير الدول المشاركة في اجتماعات األجهزة الرئاسية للمنظمة رئيسًا لوفـدها   - ٥٤

وأن تعلــن عــن حــاالت االنتســاب الخاصــة بمنــدوبيها. وينبغــي أن يشــمل هــذا اإلعــالن وظيفــة كــل منــدوب فــي الجهــة 
  منتسبة. الفاعلة غير الدول نفسها، وعند االقتضاء، وظيفته في أي منظمة

  
غير الدول ليست ذات  ] ٕاقليميةو دولية  [ ويجوز للجان اإلقليمية أن تضع إجراًء يمنح جهات أخرى فاعلة  -٥٥

  عالقات رسمية حق حضور اجتماعاتها مادام ُيدار اإلجراء وفقًا لهذا اإلطار.
  

  اإلجراءات الخاصة بدخول المنظمات في عالقات رسمية مع المنظمة واستعراض وضعها
 
فــي ســجِّل المنظمــة الخــاص بالجهــات  محدَّثــةينبغــي أن يســتند طلــب الــدخول فــي عالقــات رســمية إلــى قيــود   - ٥٦

أن  الفاعلــة غيــر الــدول بتــوفير جميــع المعلومــات الضــرورية المطلوبــة بشــأن طبيعــة الجهــة الفاعلــة وأنشــطتها. وينبغــي
يشـــمل الطلـــب ملخصـــًا للمشـــاركة الســـابقة علـــى النحـــو الموثـــق فـــي ســـجِّل الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول وخطـــة ثالثيـــة 

  السنوات للتعاون مع المنظمة تشترك الجهة الفاعلة والمنظمة في وضعها والموافقة عليها.
 
ة ويقدم إلكترونيـًا إلـى المقـر وينبغي أن يصل خطاب موقع يشهد بدقة محتويات طلب إقامة العالقات الرسمي  - ٥٧

الرئيسي، في موعد ال يتجاوز نهاية شهر تمـوز/ يوليـو لكـي ُيقـدَّم إلـى المجلـس التنفيـذي فـي دورتـه المعقـودة فـي شـهر 
كــانون الثــاني/ ينــاير التــالي. وُتســتعرض طلبــات الــدخول فــي عالقــة رســمية مــع المنظمــة لضــمان اســتيفائها للمعــايير 

ألخـــرى المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا اإلطـــار. وينبغـــي أن ُتحيـــل األمانـــة الطلبـــات إلـــى أعضـــاء المحـــددة والمتطلبـــات ا
المجلـــس التنفيـــذي قبـــل ســـتة أســـابيع مـــن دورة المجلـــس التـــي ُتعقـــد فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير وُينظـــر خاللهـــا فـــي هـــذه 

  الطلبات.
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  مكررًا) ٦١لتصبح  ٦١(نقل الفقرة إلى ما بعد الفقرة   -٥٨
  

البرنامج والميزانية واإلدارة، خالل دورة المجلس التي تعقد في كانون الثاني/ يناير، في الطلبـات  وتنظر لجنة  - ٥٩
المقدمة وتصدر توصياتها إلى المجلس في هذا الصدد. ويجوز للجنة أن تدعو ممثًال لمنظمة تقـدم طلبـًا إلـى التحـدث 

الطلــب ال تســتوفي المعــايير المتبعــة يجــوز لّلجنــة،  أمامهــا بشــأن طلــب هــذه المنظمــة. وٕاذا ُرئــي أن المنظمــة التــي تقــدم
حرصًا على الحفاظ على شراكة مثمرة متواصلة تقوم على أساس أهداف محددة وتـدعمها دالئـل علـى مشـاركة ناجحـة 

  سابقة ووجود إطار ألنشطة تعاونية قادمة، أن توصي بإرجاء النظر في طلب ما أو رفضه.
 
يات اللجنة، مـا إذا كـان يجـب قبـول منظمـة مـا للـدخول فـي عالقـات رسـمية ويقرر المجلس، بعد دراسة توص  - ٦٠

مع منظمة الصحة العالمية أو ال. وال ُينظر عادة فـي طلـب تقدمـه منظمـة غيـر حكوميـة للمـرة الثانيـة إال بعـد انقضـاء 
  سنتين على قرار المجلس بشأن الطلب األول.

  
 األمانـة تتخـذها التـي القـرارات ويوثـق المـدير العـام طلبهـا. بشأن المجلس بقرار منظمة كل العام المدير ويبلِّغ  - ٦١

الـدول، ويوضــح هــذا الوضـع فــي ســجل المنظمــة  غيــر الفاعلــة الجهـات مــن المقدمــة الطلبـات بشــأن التنفيــذي والمجلـس
مية مع الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول، ويحتفظ بقائمة بأسماء المنظمات التي تم قبولها للدخول في عالقات رس

  .المنظمة
  

وينبغــي للكيانــات ذات العالقــات الرســمية واألمانــة تحديــد جهــات لتنســيق التعــاون تكــون مســؤولة عــن   - مكرراً  ٦١
تبليغ بعضها البعض وتبليغ منظماتهـا بـأي تطـورات تطـرأ علـى تنفيـذ خطـة التعـاون وتكـون أول جهـات اتصـال فـي 

  حال حدوث أي تغييرات أو مشكالت.
  

مـــن  جهـــة كـــل مـــع التعـــاون لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة لـــه، خـــالل مـــن المجلـــس، ويســـتعرض  - ٦٢
 المستحســن مــن كــان إذا مــا ويقــرر ســنوات ثــالث كــل الــدول والتــي دخلــت فــي عالقــات رســمية غيــر الفاعلــة الجهــات
 اســتعراض التــالي. ويــوزَّع العــام إلـى االســتعراض بشــأن القــرار إرجــاء أو مــع المنظمـات الرســمية العالقــات علــى اإلبقـاء
الكيانــات التــي دخلــت فــي  ثلــث اســتعراض يجــري بحيــث ســنوات ثــالث فتــرة علــى غيــر الــدول الفاعلــة للجهــات المجلــس

  .عام عالقات رسمية كل
  

اســتعراض فــي وقــت مبكــر للعالقــات الرســمية التــي تتمتــع بهــا إحــدى  إجــراء يقتــرح أن العــام للمــدير ويجــوز  - ٦٣
 حـال مع المنظمة من قبل المجلس التنفيذي من خالل لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في الفاعلة غير الدولالجهات 
اسـتيفاء  عـدم أو المنظمـة، مـع التواصـل عـدم أو خطـة التعـاون، فـي الكيـان لـدوره أداء في اإلخفاق مثل مسائل، وجود
لمعــايير  اســتيفائها أو عــدم نشــاطها، أو المنظمــة المعنيــة طبيعــة تغيُّــر أو التبليــغ، لمتطلبــات الفاعلــة غيــر الــدول ةالجهــ

  .التعاون تهدد محتملة جديدة مخاطر أي وجود أو القبول،
  

تبعــًا  ضــرورية أو مالئمــة تعــد لــم العالقــات أن اعتبــر إذا الرســمية للعالقــات حــداً  يضــع أن للمجلــس ويجــوز  - ٦٤
 منظمـة تعـد لم إذا لها حدّ وضع  أو الرسمية العالقات تعليق للمجلس يجوز أخرى. وبالمثل، لظروف أو البرامج لتغّير

عــن  والتبليــغ بهــا الخاصــة المعلومــات تحــديث فــي أخفقــت أو العالقــات تلــك إقامــة لــدى المنطبقــة المعــايير مــا تســتوفي
  .عليه المتفق التعاون برنامج في بدورها القيام في أخفقت الدول أو غير الفاعلة الجهات سجِّل في التعاون
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 بمشـــاركة الخاصـــة التشـــغيلية واإلجـــراءات السياســـة إلـــى تنقـــل([ - الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات اعتمـــاد
  ])الحكومية غير المنظمات

  
يتعـــين للمنظمـــة غيـــر الحكوميـــة تلبيـــة المتطلبـــات التاليـــة كـــي تصـــبح مؤهلـــة للحصـــول علـــى اعتمـــاد   -مكرراً  ٦٤

  والمؤتمرات التي تعقد تحت سلطتها:جمعية الصحة، والمجلس التنفيذي، واللجان، 
أن يكون لديها أهداف وأغراض تتفق مع دسـتور المنظمـة وتتوافـق مـع سياسـاتها وكـذلك القـرارات   (أ)

  والمقررات اإلجرائية التي اعتمدها المجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية؛
  إثبات الكفاءة في مجال األنشطة المرتبطة بعمل المنظمة؛  (ب)
  لديها عضوية و/ أو أنشطة دولية في نطاقها؛  (ج)
أن تكــون غيــر هادفــة للــربح وتعنــى بالمصــلحة العامــة مــن حيــث طبيعتهــا، وأنشــطتها ومــا تــدعو   (د)
   إليه؛
   أن يكون لها هيكل راسخ، وقانون تأسيسي، وآليات للمساءلة؛  (ه)
للمنظمــة ذات العضــوية، فيكــون لــديها الســلطة للتحــدث باســم أعضــائها، كمــا يكــون لهــا  وبالنســبة  (و)

هيكــل تمثيلــي. وينبغــي أال تشــمل العضــوية علــى كيانــات مــن القطــاع الخــاص واألفــراد المــرتبطين بكيانــات 
   القطاع الخاص أو المؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية التي تعتبر بمنأى عن القطاع الخاص؛

أن تكــون موجــودة رســميًا لمــدة ثــالث ســنوات علــى األقــل اعتبــارًا مــن تــاريخ اســتالم الطلــب مــن   ز)(
   المنظمة؛

اإلفصــاح عــن المعلومــات بشــأن أهــدافها وهيكلهــا التنظيمــي، وعضــوية الهيئــة التنفيذيــة، ومجــال   (ح)
خرى داخل منظومة أنشطتها ومصادر تمويلها، وعند االقتضاء، المعلومات بشأن وضعها مع الكيانات األ

   األمم المتحدة؛
توافــق علــى موافــاة المنظمــة بانتظــام بمعلومــات حديثــة فضــًال عــن إبــالغ المنظمــة بأيــة تغييــرات   (ط)

   بمجرد حدوث هذه التغييرات.» منظمة غير حكومية«تتعلق بوضعها باعتبارها 
  

هر حزيـران/ يونيـو حتـي يمكـن للمجلـس يجب أن تصل الطلبات المستوفاة إلى المقر الرئيسي للمنظمة فـي بدايـة شـ
التنفيــذي النظــر فيهــا فــي كــانون الثــاني/ ينــاير مــن الســنة التاليــة. وينبغــي إحالــة الطلبــات إلــى الــدول األعضــاء عــن 
طريــق األمانــة قبــل انعقــاد الــدورة التــي ســتنظر فيهــا بشــهرين. وال يجــوز النظــر فــي إعــادة تقــديم طلبــات مــن "منظمــة 

انقضــاء عــامين علــى قــرار المجلــس بشــأن الطلــب األصــلي. وبمجــرد اعتمــاد منظمــة غيــر  غيــر حكوميــة" إال بعــد
حكوميــة، يــتم نشــر المعلومــات الخاصــة بأهــدافها وهيكلهــا التنظيمــي، وعضــوية الهيئــة التنفيذيــة، ومجــال األنشــطة 

الحكومية المعتمدة  ومصدر التمويل، بما في ذلك المعلومات المحّدثة، على المأل. ويقدم تقرير عن المنظمات غير
  كل سنتين إلى المجلس التنفيذي.]

  
  أو
  

  (تحذف)
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  أو
  
فيمـــا يتعلـــق بالمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التـــي يتنـــاول عملهـــا مســـائل الصـــحة العالميـــة، قـــد تشـــمل    -مكـــرراً  ٦٤[

المشــاركة المســتدامة والمنهجيــة البحــث والــدعوة النشــيطة بشــأن اجتماعــات المنظمــة وسياســات المنظمــة وقواعــدها 
كوميــة باالســتناد إلــى ومعاييرهــا. ويمكــن النظــر فــي الــدخول فــي عالقــات رســمية مــع مثــل هــذه المنظمــات غيــر الح

أنشــطتها خــالل ثالثــة أعــوام علــى األقــل وخطــة عمــل مســتقبلية بشــأن البحــث فــي مســائل الصــحة العموميــة العالميــة 
  ]والدعوة بشأنها.

  
  المشاركة مراقبة

  
مشــاركة  إطــار تنفيــذ البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة لــه، مراقبــة لجنــة خــالل مــن التنفيــذي، المجلــس يتــولى  - ٦٥

 بعالقـات التمتـع امتيـاز مـنح كمـا يمكنـه اإلطـار علـى تنقيحـات إدخـال ويقتـرح الدول غير الفاعلة الجهات مع المنظمة
  .الدولية التجارية والرابطات والمؤسسات الخيرية الحكومية غير الدولية للمنظمات المنظمة مع رسمية

  
 التنفيـذي المجلس إلى التوصيات وتقدم واإلرشاد االستعراض مهام واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة وتتولى  -٦٦

 :يلي ما بخصوص االقتضاء حسب

  :يلي ما ذلك في بما الدول، غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إلطار المنظمة تنفيذ مراقبة  (أ)

 مـن المقـدم الدول غير الفاعلة الجهات مع بالمشاركة الخاص السنوي التقرير في النظر  )١(
   العام المدير

 اللجنة إلى المجلس يحيله بالمشاركة يتعلق آخر أمر أي  )٢(

 :يلي ذلك ما في المنظمة، بما مع العالقات الرسمية ذات الكيانات  (ب)

 مع المنظمة عالقات رسمية في الدول غير فاعلة جهات دخول بشأن قبول اقتراحات  )١(

 مع المنظمة الرسمية العالقات ذات الكيانات وضع تجديد استعراض  )٢(

  .الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار على تنقيحات بإدخال اللزوم عند اقتراحات أي  (ج)
  

  اإلطارعدم االمتثال لهذا 
  

لعــدم االمتثــال أن يشــمل ضــمن جملــة أمــور أخــرى مــا يلــي: حــاالت التــأخير ذات الشــأن فــي تــوفير  يمكــن  -٦٧
وتـوفير معلومـات خاطئـة واسـتخدام المشـاركة مـع  ؛الـدول غير الفاعلة لجهاتالخاص با المنظمةالمعلومات لسجل 

 ]؛ العموميـــة الصـــحة بخـــالف أخـــرى أغـــراضأو  [؛ ألغـــراض التســـويق واإلعـــالن التجـــاريين والتـــرويجيين المنظمـــة
 بموجـب الممنوحة االمتيازات استعمال وٕاساءة؛ بدون داع التأثير  محاولة؛ و وشعارها المنظمةوٕاساءة استعمال اسم 

  .الرسمية العالقات
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عواقــب علــى الكيــان  اإلطــارألحكــام هــذا  الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول إحــدىويمكــن أن يكــون لعــدم امتثــال   - ٦٨
المعنــي بعــد تنفيــذ اإلجــراءات الواجبــة التــي تشــمل تنبيهــًا وتحــذيرًا وخطابــًا بــالتوقف واالمتنــاع ورفضــًا لتجديــد المشــاركة 

بمراجعة وضع العالقات الرسـمية، كمـا يمكـن أن يكـون عـدم  المجلس التنفيذيللمشاركة. ويمكن توقُّع قيام  حدّ ووضع 
والمتعمَّـدة، ال ينبغـي اسـتبعاد  المهّمـةاالمتثال سببًا في عدم تجديد العالقات الرسمية. وباسـتثناء حـاالت عـدم االمتثـال 

  .  المنظمةأوجه المشاركة األخرى مع المعنية تلقائيًا من  الفاعلة غير الدول ةالجه
  

 الجهــة إلــى ُتعــاد ألحكــام هــذا اإلطــار، تمتثــل ال أنهــا الحقــاً  وُيكتشــف المنظمــة، إلــى تــرد مســاهمة ماليــة وأي  - ٦٩
  .المساهمة

  
  التنفيذ

  
 ، ســـُينفذ هـــذا اإلطـــار بأكملـــه علـــى نحـــو ُيعـــزز مشـــاركة٦تمشـــيًا مـــع المبـــادئ الموضـــحة فـــي الفقـــرة  [   - مكـــرراً  ٦٩

المنظمـــة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول ســـعيًا إلـــى تحقيـــق أهـــداف الصـــحة العموميـــة مـــع حمايـــة نزاهـــة المنظمـــة 
  واستقاللها ومصداقيتها وسمعتها في الوقت ذاته.]

  
  )األعضاء الدول بين المناقشة قيد مازال(نص    - ثانياً مكررًا  ٦٩
  

  رصد اإلطار وتقييمه
  

تنفيذ اإلطار رصدًا داخليًا ومستمرًا عن طريق فريـق تنسـيق المشـاركة ومـن جانـب المجلـس التنفيـذي  سُيرصد  - ٧٠
ـــيم  ـــدول وتقي ـــة غيـــر ال عبـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة فـــي التقريـــر الســـنوي عـــن المشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعل

  المعلومات المتاحة في السجل الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول.
  

وعـــالوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي إجـــراء تقيـــيم دوري لتنفيـــذ اإلطـــار. كمـــا تقـــدَّم نتـــائج هـــذا التقيـــيم إلـــى جانـــب أي   - ٧١
  اقتراحات بشأن تنقيح اإلطار إلى المجلس التنفيذي عن طريق لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة. 

 
  حذف: البديلة ٧٢ الفقرة
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دة   التشغيلية بشأن وٕاجراءاتها المنظمة سياسة مسوَّ
  الحكومية غير المنظمات مع المشاركة

  
  
  
  حذف  -١
  
 ١التفاعـل.حسـب نـوع  المنظمات غيـر الحكوميـةمع  المنظمةوتنظِّم هذه السياسة على وجه التحديد مشاركة   -٢

   .المنظمات غير الحكوميةعلى جميع أشكال المشاركة مع  أيضاً الجامع  إلطاروتنطبق األحكام الخاصة با
  

 المشاركة
  

  ٢المنظمة اجتماعات في الحكومية غير المنظمات مشاركة
  
المشـــاورات، وجلســـات االســـتماع أو  تـــدعو المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة إلـــى المشـــاركة فـــي أن للمنظمـــة مكـــني  -٣

 عبـر المشـاورات وجلسـات االسـتماع هـذه أن ُتجـرى من اإلطار الجامع. ويمكـن ١٦غيرها من االجتماعات وفقًا للفقرة 
   لوجه، وجهاً  أو اإلنترنت شبكة

  
 خاصـًا، اهتمامـاً  غيـر الحكوميـة المنظمـة بـه بنـد تهـتم مناقشـة في االجتماعات األخـرى إلـى المشاركة تستندو   -٤

هـذه المشـاركة مـن أجـل تبـادل المعلومـات واآلراء، ولكنهـا  وتجـرى .االجتماع مداوالت إلى وتضيف المشاركة فيه قيمة
    ال تجرى أبدًا من أجل إبداء المشورة.

  
مكــررًا   وتعتمــد طبيعــة مشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى نــوع االجتمــاع المعنــي. وتتــولى األجهــزة الرئاســية  ٤

ت غيـــر الحكوميـــة فـــي المشـــاورات، وجلســـات للمنظمـــة أو األمانـــة تحديـــد الشـــكل، والطرائـــق، وكيفيـــة مشـــاركة المنظمـــا
المشـاركة والمـدخالت الـواردة مـن كـل حالـة علـى حـدة. وينبغـي إتاحـة  االستماع، وغيرها من االجتماعـات علـى أسـاس

المنظمــات غيــر الحكوميــة علنــًا، كلمــا كــان ذلــك ممكنــًا. فالمنظمــات غيــر الحكوميــة ال تشــارك فــي أي عمليــة لصــنع 
 القرار في المنظمة.

  
  الحكومية غير المنظمات تنظمها التي االجتماعات في األمانة شاركةم
  
 غيـــر المنظمـــات تنظمهـــا رعايـــة اجتماعـــات فـــي تشـــارك أن أو مشـــتركة اجتماعـــات تـــنظم أن مكـــن للمنظمـــةي  -٥

 تحقيــق فــي ُتســهم المشــاركة هــذه واســتقاللها وســمعتها مادامــت المنظمــة نزاهــة علــى الحفــاظ باإلمكــان الحكوميــة، مــادام
 المنظمــةلقواعــد  وفقــاً المشــاركة،  المنظمــة لمــوظفي ويمكــن .العــام العمــل برنــامج عليهــا يــنص المنظمــة التــي أغــراض

الداخلية. ولن تأول المنظمة غير الحكومية مشاركة المنظمة على أنه نوع من الدعم أو التأييد الرسـمي لالجتمـاع كمـا 
  .يجيةتوافق على عدم استخدام مشاركة المنظمة ألغراض ترو 

                                                           
  من اإلطار الجامع لالطالع على أنواع التفاعالت الخمسة. ٢١إلى  ١٥انظر الفقرات من    ١
 التي تنظِّمها سياسة إدارة شؤون المشاركة. األجهزة الرئاسيةغير دورات    ٢
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  التشغيلية اإلجراءاتالسياسات الخاصة و 
  
 أو أو الرعايــة التنظــيم فــي مشــاركة بصــفتها الحكوميــة غيـر المنظمــات اجتماعــات فــي المنظمــة مشــاركة دارتُـ  -٦

  هذا اإلطار. ألحكام طبقاً  المتحدثين أو النقاش حلقات بأعضاء
  

  الموارد
  
للمنظمـــة أن تقبـــل المســـاهمات الماليـــة والعينيـــة المقدمـــة مـــن المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة مادامـــت هـــذه  ُيمكـــن  - ٧

المســاهمات تنــدرج ضــمن برنــامج العمــل العــام للمنظمــة، وال ُتوِجــد تضــاربًا فــي المصــالح، وتُــدار وفقــًا لإلطــار، وتمتثــل 
  للوائح المنظمة وقواعدها وسياساتها األخرى ذات الصلة.

  
  سواء النقدية أو العينية) للشروط التالية:ينبغي أن يخضع قبول المساهمات (  -مكرراً  ٧ [
  

 ال يشكل قبول المنظمة للمساهمة تزكية من جانبها لهذه المنظمة غير الحكومية؛  )أ (

 ؛ال يمنح قبول المساهمة الجهة المساهمة أي امتيازات أو مزايا  )ب (

إلســداء المشــورة بشــأن إدارة أو تنفيــذ األنشــطة ال يتــيح قبــول المســاهمة للجهــة المســاهمة أي فــرص   )ج (
 شاركة فيها أو تولي زمام قيادتها؛التشغيلية أو التأثير عليها أو الم

 تحتفظ المنظمة بحقها في ممارسة السلطة التقديرية في رفض مساهمة دون تقديم أي تفسير آخر.  )د (
  
 البرمجيـة وفقـًا للميزانيـة معـين عمـل تنفيـذ أجـل مـن غير حكومية منظمة إلى الموارد تقدم أن يمكن للمنظمةو   -٨

وقـد تسـتهدف هـذه المـوارد دعـم مشـروع مــن  .المنطبقـة والسياســات القواعـد مـن وغيرهـا المـالي والنظـام الماليـة والالئحـة
أو دعــم مشــروع تتــولى المنظمــة  العــام مشــاريع المؤسســة تــرى المنظمــة أنــه يســتحق الــدعم ويتســق مــع برنــامج عملهــا

  تنظيمه أو تنسيقه. والدعم المقدم هو عبارة عن منحة في الحالة األولى وخدمة في الحالة الثانية.
  

  المحددة التشغيلية واالجراءات السياسات
  
المنظمـــة  قواعـــد وغيـــره مـــن هـــذا اإلطـــار ألحكـــام حكوميــة غيـــر منظمـــة مـــن المـــوارد قبـــول يخضـــع أن ينبغــي  - ٩

 والنظــام المــالي، الماليــة والالئحــة المــوظفين، والئحــة للمــوظفين األساســي النظــام مثــل الصــلة ذات ومبادئهــا التوجيهيــة
ومبادئهــــا  ،والمبــــادئ التوجيهيــــة للمنظمــــة بشــــأن التبرعــــات مــــن األدويــــة، المشــــتريات تحكــــم التــــي وسياســــات المنظمــــة

    .الصحيةالتوجيهية بشأن التبرعات من معدات الرعاية 
  

 الحكوميـة، غيـر المنظمـات مـن المقدمـة بالمسـاهمات علناً  اإلقرار المنظمة على يجب الشفافية، وألغراض  -١٠
  .وممارساتها المنظمة سياسات مع يتماشى بما
  

االمتنـــان بالمســـاهمة الماليـــة  مـــع العالميـــة الصـــحة منظمـــة النحـــو التـــالي: "تُقـــر عـــادة علـــى اإلقـــرار ويصـــاغ  -١١
  النشاط ]". أو الحصيلة الحكومية ] ألغراض [ وصف غير من [ المنظمةالمقدمة 

  
ـــدرج  -١٢  المراَجَعـــة الماليـــة المـــالي والبيانـــات التقريـــر فـــي الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات مـــن الـــواردة المســـاهمات وُت

  .الفاعلة غير الدوللجهات ل المنظمةوسجل  اإلنترنتعلى شبكة  لميزانية البرمجيةبالمنظمة، وكذلك بوابة ا الخاصة
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أن تســتخدم فــي موادهــا التــي تســتهدف التســويق واإلعــالن التجــاريين  الحكوميــة غيــر للمنظمــاتيجــوز  وال  -١٣
 اإلشــارة يمكنهــاولكــن  مــن اإلطــار الجــامع.)] ٤٥وفقــًا للفقــرة  حاشــية:إضــافة [(والتــرويجيين كونهــا قــدمت مســاهمة.

يمكنهــا ذكــر المســاهمة فــي مواقعهــا  ذلــك، علــى وعــالوة. المماثلــة الوثــائق أو الســنوية تقاريرهــا فــي مســاهمتها إلــى
   على المحتوى والسياق. المنظمةاإللكترونية وفي منشورات غير ترويجية خاصة، شريطة أن يجري االتفاق مع 

  
  البيِّنات

  
 وأن التقنيـة المسـائل عـنالخاصة بهـا  والمعارف المحدَّثة المعلومات تقدم أن الحكومية غير للمنظمات يجوز  - ١٤

بموجــب أحكــام اإلطــار الجــامع وهــذه السياســة واإلجــراءات التشــغيلية  االقتضــاء، حســب المنظمــة مــع خبراتهــا تتبــادل
المحــددة وســائر قواعــد المنظمــة وسياســاتها وٕاجراءاتهــا المنطبقــة. وينبغــي كلمــا أمكــن إتاحــة مثــل هــذه المســاهمات أمــام 

  المّولدة أمام الجمهور. البيِّنات ي إتاحةالجمهور، حسب االقتضاء. كما ينبغ
  

  الدعوة
  

 بالمســـائل الـــوعي وٕاذكـــاء الصـــحة مجـــال فـــي الـــدعوة مـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي المنظمـــة تتعـــاون  -١٥
 الجهــات بــين واالتســاق التعــاون ومــن أجــل تعزيــز العموميــة؛ الصــحة الســلوكيات لمصــلحة تغييــر أجــل الصــحية؛ ومــن

  .المشترك العمل يلزم حيثما الدول غير الفاعلة
  

 ومعاييرهـــا وقواعـــدها التوجيهيـــة ومبادئهـــا المنظمـــة سياســـات نشـــر علـــى الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات ُتشـــجَّع  -١٦
  .شبكاتها خالل من األدوات من ذلك وغير

  
ُتشجع المنظمة المنظمات غير الحكومية على تنفيذ سياسات وقواعـد ومعـايير المنظمـة والـدعوة إلـى    -مكرراً  ١٦

تنفيــذها. وتشــارك المنظمــة فــي حــوار مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة لتعزيــز ســبل تنفيــذ سياســات المنظمــة وقواعــدها 
مــل مــع المنظمــة أن تمتثــل لسياســات : ُيتوقــع مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعحاشــيةإضــافة ومعاييرهــا. (

المنظمــة الخاصــة بالصــحة العموميــة فــي المجــاالت مثــل الســالمة الغذائيــة والســالمة الكيميائيــة والتــرويج األخالقــي 
  لمنتجات األدوية الطبية ومكافحة التبغ واألمراض غير السارية والصحة والسالمة في العمل)

  
المنظمات غير الحكومية مع المنظمة في مجال الدعوة إلى تنفيذ سياسات  وال يمكن أن تتعاون   -ثانياً  مكرراً  ١٦

المنظمــة أو قواعــدها أو معاييرهــا إال إذا التزمــت بتنفيــذ هــذه السياســات والقواعــد والمعــايير بأكملهــا. وال ُيعــد التنفيــذ 
  الجزئي أو االنتقائي مقبوًال.

  
   التعاون التقني

  
الخاصـة باإلطـار الجـامع ] مـع  ٢١: على النحو المحدد فـي الفقـرة حاشية إضافةُيشجع التعاون التقني [   -١٧

المنظمات غير الحكومية. ويجب أن يصب هذا التعاون في مصلحة المنظمة، وأن يـدار وفقـًا لهـذا اإلطـار لحمايـة 
المنظمـة، وعلـى وجـه الخصـوص، عملهـا الخـاص بوضـع القواعـد مـن أي تـدخل ال مبـرر لـه وضـمان عـدم التـدخل 

  (اقتراح الرئيس في االجتماع في كانون األول/ ديسمبر) وظيفة المنظمة االستشارية للدول األعضاء. في
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  مسودة سياسة المنظمة وٕاجراءاتها التشغيلية
  بشأن المشاركة مع كيانات القطاع الخاص

  
  
 حذف  -١
  
طبـق نتو  ١فاعـل،التنـوع بحسـب  منظمـة مـع كيانـات القطـاع الخـاصًا مشـاركة النظم هذه السياسة تحديـدوت  -٢

 .مع كيانات القطاع الخاصأنواع المشاركة على جميع العامة أحكام اإلطار أيضًا 
  
عنـــد إرســـاء العالقـــات مـــع كيانـــات القطـــاع الخـــاص، ينبغـــي مراعـــاة أن أنشـــطة المنظمـــة تـــؤثر علـــى    -كـــرراً م ٢[

بشأن المعايير اصة بالصحة العمومية، وتوصياتها القطاع التجاري على نحو أوسع نطاقًا، من خالل إرشاداتها الخ
التنظيميـــة مـــثًال، وغيـــر ذلـــك مـــن األعمـــال التـــي قـــد تـــؤثر علـــى تكـــاليف المنتجـــات وطلـــب الســـوق وربحيـــة الســـلع 

وتشمل هذه األنشطة وضع القواعد الخاصـة بجـودة المنتجـات الصـيدالنية ومأمونيتهـا وفعاليتهـا  .والخدمات المحددة
ويجيـة المتعلقـة بهـا، وبـث المعلومـات عـن المنتجـات الصـيدالنية؛ وتـوفير المبـادئ التوجيهيـة بشـأن والممارسات التر 

المشـورة التـي قـد تـؤثر علـى سـوق فـرادى المنتجـات وفئـات المنتجـات؛ وتحديـد إسـداء وسائل التشخيص والعـالج أو 
  معايير السالمة الكيميائية؛ وصياغة المبادئ التوجيهية التغذوية.]

 
  تشارك المنظمة مع كيانات القطاع الخاص، تهدف إلى العمل على أساس الحياد التنافسي. وٕاذ  -٣
  

  المشاركة
  

  ٢مشاركة كيانات القطاع الخاص في اجتماعات المنظمة
  
إمكان المنظمة أن تدعو كيانات القطـاع الخـاص للمشـاركة فـي مشـاورات أو جلسـات اسـتماع أو غيرهـا مـن ب  -٤

أو عبــر اإلنترنــت  مــن اإلطــار الجــامع. وهــي مشــاورات وجلســات اســتماع يمكــن إجراؤهــا ١٦للفقــرة االجتماعــات وفقــًا 
  وجهًا لوجه.

  
لقطـاع يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى كيـان امناقشة بند  سائر االجتماعات على أساسلمشاركة في تتم او   -٥

تبـــادل المعلومـــات المشـــاركة مـــن أجـــل وتجـــرى هـــذه االجتمـــاع. مـــداوالت قيمـــة إلـــى ة فيـــه مشـــاركالضـــيف ، وتالخـــاص
   ُتجرى أبدًا بقصد إبداء المشورة.الها ، ولكناآلراءو 
 
األجهــزة الرئاســية  تعتمــد طبيعــة مشــاركة كيانــات القطــاع الخــاص علــى نــوع االجتمــاع المعنــي. وتحــددو   -مكرراً  ٥

للمنظمـــة أو األمانـــة شـــكل، وطرائـــق، وكيفيـــة مشـــاركة كيانـــات القطـــاع الخـــاص فـــي المشـــاورات وجلســـات االســـتماع، 
وغيرهــــا مــــن االجتماعــــات علــــى أســــاس كــــل حالــــة علــــى حــــدة. وينبغــــي أن تكــــون مشــــاركة كيانــــات القطــــاع الخــــاص 

 كيانات القطاع الخاص في أي عملية صنع قرار للمنظمة. ومدخالتها متاحة علنًا، كلما كان ذلك ممكنًا. وال تشارك

                                                           
 من اإلطار الجامع لالطالع على أنواع التفاعالت الخمسة. ٢١إلى  ١٥انظر الفقرات من    ١
 غير دورات األجهزة الرئاسية التي تنظمها سياسة إدارة شؤون المشاركة.   ٢
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  إشراك األمانة في االجتماعات التي تنظمها كيانات القطاع الخاص أو ترعاها
  
كيانــات القطــاع الخــاص طالمــا أمكــن الحفــاظ تنظمهــا أن يشــاركوا فــي اجتماعــات المنظمــة مــوظفي  بإمكــان  -٦

مــا أن هــذه المشــاركة تســهم فــي تحقيــق أغــراض المنظمــة الــواردة فــي ، وطالوســمعتها علــى نزاهــة المنظمــة واســتقاللها
أو التأييــد دعم الـ نــوع مـن ل كيانـات القطــاع الخـاص مشـاركة المنظمــة علـى أنـهتـأوِّ  أنينبغــي ال برنـامج العمـل العـام. و 

علـــى عـــدم اســـتخدام مشـــاركة المنظمـــة ألغـــراض تجاريـــة و/ أو  كمـــا توافـــقرســـمي تقدمـــه المنظمـــة إلـــى االجتمـــاع، ال
  ترويجية.

  
  السياسات واإلجراءات التشغيلية المحددة

  
ــ  -٧ المنظمــة فــي اجتماعــات كيانــات القطــاع الخــاص بصــفتها مشــاركة بأعضــاء حلقــات مــوظفي ار مشــاركة دَ ُت

  .وهذه السياسة المحددةبموجب أحكام اإلطار الجامع صفة أخرى، أي النقاش أو المتحدثين أو ب
  
بشـكل كلـي أو جزئـي، علـى  تنظمها كيانات القطـاع الخـاصالتي رعاية االجتماعات  تشارك المنظمة فيال و   -٨

أن بمقدورها أن تشارك في رعاية اجتماع تستعين فيه الجهات العلمية المبادرة بخدمات جهة تجارية لتنظـيم المـؤتمرات 
  في المحتوى العلمي لالجتماع.ال تسهم تلك الجهة التجارية طة أستية، شريياللوجمعالجة النواحي ل
  
تنظمهـا الجهـات الفاعلـة األخـرى عنـدما يشـترك كـذلك جتماعـات المنظمة فـي رعايـة مـا ُيعقـد مـن ا ال تشاركو   -٩

خــرى األحــاالت أن تخضــع الينبغــي و واحــد أو أكثــر مــن كيانــات القطــاع الخــاص ذات الصــلة بالصــحة. فــي رعايتهــا 
كيانـات القطــاع ايـة المشـتركة لالجتماعـات التـي تنظمهـا الجهـات الفاعلـة األخـرى والتـي تشـترك كـذلك فـي رعايتهـا للرع

  طار.اإل هذا حكامأللى أساس كل حالة على حدة و التي ال تتصل بالصحة لالستعراض ع الخاص
  

  .هااجتماعاتوأثناء  منظمةالالمعارض التجارية في مباني إقامة ال يجوز و   -١٠
  

االجتماعـــات التـــي تنظمهـــا كيانـــات القطـــاع فـــي إطـــار المعـــارض التجاريـــة المنظمـــة فـــي رعايـــة ال تشـــارك و   -١١
  .جهات فاعلة أخرىتلك التي تنظمها الخاص أو 

  
  الموارد

  
مستوى المخاطر المقترنة بقبول الموارد المقدمة من كيانات القطاع الخاص على مجال نشـاط الكيـان  يتوقف  - ١٢

  التابع للقطاع الخاص وعلى أنشطة المنظمة التي ُتستخدم ألجلها الموارد وطرائق تقديم المساهمات.

مـــة، شـــريطة يجـــوز قبـــول األمـــوال مـــن كيانـــات القطـــاع الخـــاص التـــي ال يتعلـــق عملهـــا بعمـــل المنظ  (أ)
مــع واليــة  ال يتماشــىأي كيــان مرتبطــة بصــالت وثيقــة مــع أو  فــي أي نشــاطمشــتركة الكيانــات  تكـون هــذه  أال

  ] وسياساتها ومبادئها التوجيهية /. [] وعملها المنظمة [

ال يجــوز التمــاس أو قبــول المســاهمات الماليــة مــن كيانــات القطــاع الخــاص إذا كانــت لهــا مصــلحة   (ب)
كانــت هــذه المصــلحة تخــص الكيــان أتجاريــة مباشــرة فــي حصــائل المشــروع الــذي تســتهدفه مســاهمتها، ســواء 
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تجــارب نفســه أو تخــص شــركات تابعــة لــه، إال فــي حــال صــدور الموافقــة علــى ذلــك وفقــًا لألحكــام الخاصــة بال
  أدناه). ٣٨السريرية أو تطوير المنتجات (انظر الفقرة 

(ب) باآلليــات المحــددة مثــل إطــار التأهــب الــذي ١٢لــن تخــل األحكــام الــواردة فــي الفقــرة    - مكــرراً  )ب(١٢
مـن اإلطـار  ١٨: وفقـًا للفقـرة حاشـية ضـافةإوضعته جمعيـة الصـحة والـذي ُيعنـى بتلقـي المـوارد وتجميعهـا. (

  الجامع.)

ينبغي توخي الحذر في قبول التمويل من كيانات القطاع الخاص التي لها مصلحة وٕان كانـت غيـر   (ج)
مباشرة في حصيلة المشروع (أي ارتباط النشاط بمجال اهتمام هذا الكيان، ولكن ال يوجد تضارب على نحـو 

خــرى التــي لهــا مصــلحة مــا ُأشــير إليــه أعــاله). وفــي هــذه الحالــة، ينبغــي أن تُــدعى المؤسســات التجاريــة األ
مماثلـــة غيـــر مباشـــرة إلـــى المســـاهمة، وذكـــر الســـبب بوضـــوح إذا مـــا تعـــّذر ذلـــك. وكلمـــا زاد حجـــم المســـاهمة 
المقدمة من مصدر واحد لزم توخي المزيد من الحذر لتجنب احتمـال تضـارب المصـالح أو مـا قـد يبـدو علـى 

  أنه ارتباط غير مالئم بأحد المساهمين.
  

إذا   إالقبـل العينية المقدمة من كيانات القطاع الخاص إلى برامج المنظمـة، فهـي ال تُ و المساهمات المالية  أما  -١٣
  الشروط التالية: فيها توافرت

فــي األنشــطة المؤديــة إلــى وضــع  وال [ال ُتســتخدم المســاهمة فــي العمــل الخــاص بوضــع القواعــد؛   (أ)
  ] بما في ذلك عمل أفرقة الخبراء العاملة وتوصياتها،المبادئ التوجيهية للمنظمة 

العمــل الخــاص بوضــع القواعــد مــع احتمــال أن غيــر ذا مــا اســُتخدمت المســاهمة فــي أنشــطة أخــرى إ  (ب)
أن تفـوق الفائـدة التـي صـراحة يكون للكيان التابع للقطاع الخـاص مصـلحة تجاريـة فـي هـذه األنشـطة، ينبغـي 

 إحالــة دومــاً ينبغــي  [ تنشــأ عنهــا؛ُيحتمــل أن كة المخــاطر التــي تعــود علــى الصــحة العموميــة مــن هــذه المشــار 
مـن أحـد  مقدمـة عينيـة خـدماتأو أنشـطة المنظمـة بواسـطة  لمشـروعات الخبـرات بتوفير المتعلقة الترتيبات

  ] إلى فريق تنسيق المشاركة الخاص،كيانات القطاع 

  ] يندرج النشاط أو البرنامج ضمن برنامج العمل العام للمنظمة  ) مكرراً [(ب 

ي نشــاط إلــى أن يصــبح اســتمرار ألالتمويــل المقــدم مــن القطــاع الخــاص  يمكــن أن تــؤدي نســبةال   (ج)
  البرنامج متوقفًا على هذا الدعم.

اص، أو ألنشـطته تزكية من جانبها لهذا الكيان التابع للقطاع الخـ للمساهمةال يشكل قبول المنظمة   (د)
  أو منتجاته أو خدماته.

ة اســتخدام نتــائج عمــل المنظمــة ألغــراض تجاريــة أو الســعي إلــى التــرويج ســاهمال يجــوز للجهــة الم  (ه)
  .في موادها الترويجية تهامساهمال

  ة أي امتيازات أو مزايا.ساهمالجهة الم مساهمةقبول ال منحال ي  (و)
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ة أي فــرص إلســداء المشــورة بشــأن إدارة أو تنفيــذ األنشــطة ســاهملجهــة المل مســاهمةال يتــيح قبــول ال  (ز)
فـي  بكامـل تحكمهـاالمنظمـة  تحتفظسـو  [ قيادتهـا.زمـام التشغيلية أو التأثير عليها أو المشاركة فيها أو تـولي 

النشاط الذي يتلقى مسـاهمة نقديـة أو عينيـة أو متعلقـة بـالموظفين، بمـا فـي ذلـك فيمـا يتعلـق بالتقـارير عـن 
  ] اط أو محتواها، سواء ُنشرت أو ُبثت في أي شكل من األشكال (إلكترونيًا مثًال)، ووقت هذا البثالنش

 .تقـديم أي تفسـير آخـر دون مسـاهمةتحتفظ المنظمة بحقها في ممارسة السلطة التقديرية في رفض   (ح)
  حذف (ح)] [

  
آليـــات لجمـــع المســـاهمات مـــن مصـــادر ] إنشـــاء  اقتـــراح ] [ جمعيـــة الصـــحة / [] للمـــدير العـــام [ ويمكـــن [  -١٤

بما في ذلك كيانات القطاع الخاص التي يتعلق عملها بعمـل المنظمـة،] إذا كانـت هـذه اآلليـات مصـممة  متعددة، [
بطريقــة تســمح بتجنــب أي تــأثير متصــور مــن جانــب الجهــات المســاهمة علــى عمــل المنظمــة؛ وٕاذا كانــت اآلليــات 

  مهتمة؛]متاحة أمام جميع الجهات المساهمة ال
  
  و
  

وتحققـت الشـفافية بفضـل سـجل المنظمـة  أعـاله) ٢١(للشروط التي تنص عليهـا الفقـرة خاضعة  اآللية كانتو  [
  ]والبوابة اإللكترونية الخاصة بالميزانية البرمجية. لجهات الفاعلة غير الدولالخاص با

  )حذف(
  أو

  ١٤ الفقرة حذف
  و

  ] واإلشارة إليها في كل سياسة من السياسات األربع في اإلطار الجامع [ ١٨إلى ما بعد الفقرة  نقلها
]  و ] [ إنشــــاء [ ] للمنظمــــة / [] جمعيــــة الصــــحةل [ ] و/ أو []  للمــــدير العــــام ويمكــــن [ [ -مكــــرراً  ١٨ الفقــــرة

بما في ذلك من مصادر متعددة،  ] الماليةالمساهمات  / [] الموارد / [] المساهمات [آليات لجمع  ] استخدام [
 فـي تضـارباً  ُتوِجـد والالجهات الفاعلة غير الدول، في البرامج التي تندرج ضمن برنـامج العمـل العـام للمنظمـة، 

وتتماشـى مـع  الصـلة ذات األخـرى وسياسـاتها وقواعـدها المنظمـة للـوائح وتمتثـل لإلطـار، وفقـاً  وُتدار المصالح،
   مبادئ حوار المنظمة الخاص بالتمويل،

إذا كانت هذه اآلليـات مصـممة بطريقـة تسـمح بتجنـب أي تـأثير متصـور مـن جانـب الجهـات المسـاهمة علـى  [
  )حذف( ] عمل المنظمة

  وٕاذا كانت اآلليات متاحة أمام جميع الجهات المساهمة المهتمة؛]
  ] المجمعة المساهمات تخصصلن  .] [مخصصة غيروستكون أي مساهمة مقدمة إلى هذه اآلليات  [
  أو

بتوجيــــه مــــن جمعيــــة  ] [ للمــــدير العــــام [/ ] جمعيــــة الصــــحةل [ ]/ للمنظمــــة [ ويمكــــن [   -مكــــرراً  ١٨الفقــــرة 
الجهـات الفاعلـة بمـا فـي ذلـك مـن مصـادر متعـددة،  ] الماليـة المـوارد [آليـات لجمـع  ] إنشـاء اقتراح ] [ الصحة

 فـــي تضـــارباً  ُتوِجـــد والغيـــر الـــدول، فـــي البـــرامج واألنشـــطة التـــي تنـــدرج ضـــمن برنـــامج العمـــل العـــام للمنظمـــة، 
 للوائح وتمتثل إلطار،هذا اوفقًا ل وُتدار ،] تجنب أي تأثير متصور من جانب الجهات المساهمةوت ، [المصالح
إذا  الصــلة وتتماشــى مــع مبــادئ حــوار المنظمــة الخــاص بالتمويــل، ذاتاألخــرى  وسياســاتها وقواعــدها المنظمــة

كانت هذه اآلليات مصممة بطريقـة تسـمح بتجنـب أي تـأثير متصـور مـن جانـب الجهـات المسـاهمة علـى عمـل 
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المســـاهمات المجمعـــة [وســـتكون  المنظمـــة؛ إذا كانـــت اآلليـــات متاحـــة أمـــام جميـــع الجهـــات المســـاهمة المهتمـــة؛
  .اآلليات غير مخصصة مقدمة إلى هذهال
  أو

  الفقرة حذف
  

ينبغــي أن يخضــع قبــول المــوارد مــن كيانــات القطــاع الخــاص ألحكــام هــذا اإلطــار وغيــره مــن قواعــد المنظمــة   - ١٥
ومبادئهــا التوجيهيــة ذات الصــلة مثــل النظــام األساســي للمــوظفين والئحــة المــوظفين، والالئحــة الماليــة والنظــام المــالي، 

التي تحكم المشتريات، والمبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن التبرعات من األدويـة ومبادئهـا التوجيهيـة وسياسات المنظمة 
  بشأن التبرعات من معدات الرعاية الصحية؛

  
ألغــراض الشــفافية، يجــب علـــى المنظمــة اإلقــرار علنـــًا بالمســاهمات المقدمــة مـــن كيانــات القطــاع الخـــاص، و   -١٦
  وممارساتها.يتماشى مع سياسات المنظمة   بما
  

بالمســاهمة  متنــاناال مــعمنظمــة الصــحة العالميــة  قــر: "تُ النحــو التــالياإلقــرار علــى حــاالت غ عــادًة مــا ُتَصــاو   -١٧
    ]". الحصيلة أو النشاطبيان  ] ألغراض [ الكيان التابع للقطاع الخاص [المالية المقدمة من 

  
ي التقريـر المـالي والبيانـات الماليـة المراجعـة الخاصـة وتُدرج المساهمات الواردة من كيانات القطاع الخاص فـ  -١٨

  .للجهات الفاعلة غير الدو البرمجية والسجل الخاص با بالميزانية الخاصة اإللكترونية ، وكذلك في البوابةبالمنظمة
  

المســــتخدمة فــــي  موادهــــا فــــيقــــدمت مســــاهمة  كونهــــامســــألة  وز لكيانــــات القطــــاع الخــــاص اســــتخداموال يجــــ  - ١٩
ولكــن مــن اإلطــار الجــامع.)]  ٤٥: وفقــًا للفقــرة حاشــيةإضــافة [( ،والتســويقية والدعائيــة الترويجيــةاألغــراض التجاريــة و 

. وٕاضافة إلى ذلـك يجـوز لكيانـات تماثلهاوثائق  فيأو  السنوية هار تقارييجوز لتلك الكيانات اإلشارة إلى مساهمتها في 
 مـع االتفـاقشريطة  غير الترويجية، الخاصة منشوراتال فيو  اإللكترونيةالقطاع الخاص ذكر المساهمة على مواقعها 

  سياق.الو  ىمحتو ال على المنظمة
  

  ١التبرع باألدوية والتكنولوجيات األخرى المتعلقة بالصحة
  

ذكرها لدى تحديد مدى مقبولية التبرعات الكبيرة الحجـم مـن األدويـة والمنتجـات ينبغي استيفاء المعايير التالي   -٢٠
  األخرى المتعلقة بالصحة.

ه فــي دواعــي االســتعمال التــي يهــدف إليهــا نجاعتــو  منــتجة اليــنــات دامغــة تــدل علــى مأموند بيِّ و وجــ  (أ)
أن يكـون ل يفضـإضافة إلى تتلقي ح باستخدامه لهذه الدواعي في البلد الميصر التأو  منتجال به واعتماد التبرع

  .في قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية الخاصة بهذه الدواعي المنتج مدرجاً 
                                                           

ة مــع المبــادئ التوجيهيــة المشــتركة بــين الوكــاالت: المبــادئ التوجيهيــة المشــتركة بــين منظمــتتمشــى مثــل هــذه التبرعــات    ١
الصــحة العالميــة والشــبكة المســكونية للمستحضــرات الصــيدالنية واالتحــاد الــدولي للمستحضــرات الصــيدالنية واالتحــاد الــدولي 

والشــركاء الــدوليين فــي مجــال الصــحة والشــراكة مــن أجــل جــودة التبرعــات الطبيــة  لجمعيــات الصــليب األحمــر والهــالل األحمــر
 .٢٠١١، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٠قحت عام التي ن – تبرعات األدويةوجهات أخرى بشأن 
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ــــ تحديــــد  (ب) أو المجتمعــــات المحليــــة أو المتلقــــين مــــن البلــــدان  الختيــــارة ّرر المعــــايير الموضــــوعية والمب
  وجواز فرض أوجه المرونة في حاالت الطوارئ. المرضى

أساليب منع اإلهدار والسرقة وسوء االستخدام (بما في ذلك تسـرب  ومراعاةنظام قائم لإلمداد  وجود  (ج)
  .إلى السوق) منتجال

جميــــــع المــــــوظفين المشــــــاركين فــــــي اإلدارة الفعالــــــة  ســــــتهدفإعــــــداد برنــــــامج للتــــــدريب واإلشــــــراف ي  (د)
المســـتخدم ووصـــوًال إلـــى انحـــة مـــن الجهـــة الم بـــدءاً توزيـــع فـــي جميـــع المراحـــل التخـــزين و الإلمـــداد و ا  نشـــطةأل

  .النهائي
بطــــابع ترويجــــي، فيمــــا يتعلــــق والمنتجــــات األخــــرى المتعلقــــة بالصــــحة التبــــرع باألدويــــة  عــــدم اتســــام  (ه)

  .ال يمكن استمراره بعد انتهاء التبرع المنتجاتعلى  اً طلب بقدر ما تكّونبالشركة نفسها أو 
  .عدم قبول المنظمة لمنتجات تنتهي مدة صالحيتها  (و)
 .االتفاق مع البلدان المتلقية على خطة إلنهاء التبرع تدريجياً   (ز)

  الشركة المتبرعة. بمشاركةالضائرة المنتج وضع نظام لرصد تفاعالت   (ح)
  

وتســــجل رســــميًا فــــي البيانــــات والمنتجــــات األخــــرى المتعلقــــة بالصــــحة وُتحــــدد قيمــــة التبرعــــات مــــن األدويــــة   -٢١
فـــي لماليـــة اإلدارة المعنيـــة بالشـــؤون ابالتشـــاور مـــع وســـجل المنظمـــة للجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول، المراجعـــة   الماليـــة

  لمنظمة.ا
  

  المساهمات المالية من أجل التجارب السريرية
  

منتجــات الُتجــرى علــى أحــد  ســريرية تجربــةتؤخــذ المســاهمات الماليــة التــي تقــدمها مؤسســة تجاريــة وتســتهدف   -٢٢
ويتخـذ فريـق  علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدةفـي االعتبـار  المنظمة الترتيـب لهـالتلك الشركة وتتولى  الملكية المسجلة
الواردة أدناه والمتعلقة بتطوير المنتجـات.  ٣٨ما تنص عليه الفقرة  ، باستثناءعلى الدوام القرار بشأنها المشاركةتنسيق 

  ينبغي ضمان ما يلي:وفي هذا المضمار، 
  أهمية بالنسبة إلى الصحة العمومية؛  اطوير ذالتنشاط البحث أو يكون أن   )أ (
  ؛ ويتم تدبر حاالت تضارب المصالح المحتملة أن ُيجرى البحث بناًء على طلب المنظمة  )ب (
ال تقبــل المنظمــة مثــل هــذه المســاهمات الماليــة إال إذا لــم يجــر البحــث دون مشــاركة المنظمــة أو إذا   )ج (

التقنيـــة  مان إجـــراء البحـــث تماشـــيًا مـــع المعـــايير والمبـــادئ التوجيهيـــةكانـــت مشـــاركة المنظمـــة ضـــرورية لضـــ
  واألخالقية المقبولة دوليًا.

  
مصـلحة  لهـاشـركة  مقدمـة مـنيـة مالقبـول مسـاهمة  جـوزأعـاله، ي المتطلبـات الـوارد ذكرهـاوفي حال اسـتيفاء   -٢٣

إجراء التجربـة وبـث مان تحكم المنظمة في أن توضع اآلليات المالئمة لض شريطةتجارية مباشرة في التجربة المعنية، 
غيـر مالئـم أو  تـأثيرنتـائج التجربـة ألي  وعـدم خضـوعالتجربة، بما في ذلك محتـوى أي منشـور ينـتج عنهـا،  حصائلها

  أي تأثير متصور من جانب الشركة المعنية.
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  المساهمات من أجل اجتماعات المنظمة
  

لقطـــاع الخـــاص ل تـــابع كيـــانمـــن قبـــول مســـاهمة  جـــوزالمنظمـــة، ال يها تعقـــداالجتماعـــات التـــي النســـبة إلـــى ب  -٢٤
وٕاقــامتهم)، بغــض النظــر عمــا اســتهدفت المســاهمة دعــم مشــاركة مــدعوين محــددين (بمــا فــي ذلــك تكــاليف ســفرهم   إذا
  أو من خالل المنظمة. إلى األشخاص المشاركين مباشرة تقدمكانت هذه المساهمة   إذا
  

  .اجتماععقد قبول المساهمات التي تستهدف دعم التكاليف اإلجمالية ل جوزوي  -٢٥
  

مــن المناســبات لقطــاع الخــاص تكــاليف حفــالت االســتقبال ومــا شــابه ذلــك تابعــة لد كيانــات تســدِّ  وال يجــوز أن  -٢٦
  ها المنظمة.تنظمالتي 

  
  المشاركين في االجتماعات الخارجيةالمنظمة موظفي  المساهمات من أجل

  
لقطــاع تابعــة له جهــة أخــرى غيــر المنظمــة. والــدعم المقــدم مــن كيانــات قــداالجتمــاع الخــارجي هــو اجتمــاع تع  -٢٧

  الخاص لتغطية تكاليف سفر موظفي المنظمة لحضور االجتماعات أو المؤتمرات الخارجية يندرج ضمن فئتين:

قبـــول تمويـــل  يجـــوز :الســـفرد تكـــاليف لقطـــاع الخـــاص الــذي يســـدِّ التـــابع لكيـــان الاجتماعــات يعقـــدها   (أ)
فـي  آخـرين تكـاليف سـفر مشـاركينللقطـاع الخـاص التـابع لكيـان ال في حـال دعـمالسفر وفقًا لقواعد المنظمة، 

  ؛وٕادارته المتعلقة به وبعد إجراء تقييم لمخاطر تضارب المصالح هماالجتماع ونفقات

لقطـــاع الخـــاص أو الرابطـــة التـــابع لكيـــان الطـــرف آخـــر غيـــر  ،اجتماعـــات يعقـــدها طـــرف ثالـــث (أي  (ب)
  لقطاع الخاص.ل تابع قبول تمويل السفر من كيان جوزال ي :قترح سداد تكاليف السفر)يالتجارية 

  
  المساهمات من أجل المنشورات

  
لقطاع الخاص لتغطية تكـاليف طباعـة منشـورات المنظمـة، ل تابعةمن كيانات  المالية المساهماتقبول  جوزي  - ٢٨

فـــي أي حـــال مـــن األحـــوال وضـــع إعالنـــات تجاريـــة فـــي  جـــوزينشـــأ عـــن ذلـــك تضـــارب فـــي المصـــالح. وال ي  طالمـــا ال
  ؛منشورات المنظمة

  
  حذف  –٢٩
  

  استرداد التكاليف
  

 أي مخطــط لتقيــيم منتجــات أو عمليــات أو( فــي الحــاالت التــي وضــعت فيهــا مخططــًا للتقيــيم يمكــن للمنظمــة  -٣٠
لقطاع الخاص مقابـل التابعة لكيانات التفرض رسومًا على الرسمية) أن  التوجيهيةلمنظمة اخدمات معينة وفقًا لمبادئ 

مــًا فــي و ديتمثــل والغــرض مــن مخططــات التقيــيم التــي تضــعها المنظمــة  هــذه الخــدمات علــى أســاس اســترداد التكــاليف.
أو  المعنــي دعمــًا للمنــتجإســداء المشــورة إلــى الحكومــات و/ أو المنظمــات الدوليــة بشــأن المشــتريات. وال يشــكل التقيــيم 

  من جانب المنظمة.العملية أو الخدمة المعنية 
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  البينات
  
 التقنيـــة، المســـائل حـــولالخاصـــة بهـــا  والمعـــارف المعلومـــات أحـــدث الخـــاص القطـــاع كيانـــاتتقـــدم  أن يجـــوز  - ٣١

واإلجــراءات  السياســة وهــذه الجــامع اإلطــار أحكــام بموجــب ،حســب االقتضــاء المنظمــة مــع خبراتهــا تبــادل علــى وتعمــل
وٕاجــــراءات المنظمــــة المنطبقــــة. وينبغــــي كلمــــا أمكــــن إتاحــــة مثــــل هــــذه  سياســــاتقواعــــد و  وســــائرالمحــــددة  ةالتشــــغيلي

  .المساهمات أمام الجمهور، حسب االقتضاء. كما ينبغي إتاحة البيِّنات المّولدة أمام الجمهور
  

  ُحذف  - ٣٢
  

  الدعوة
  

الـدعوة إلـى تنفيـذ  علـىو  هـاالخاص على تنفيذ قواعد المنظمة ومعايير لقطاع ل التابعةكيانات الالمنظمة  تشجع  - ٣٣
فـــي الحـــوار مـــع الكيانـــات التابعـــة للقطـــاع الخـــاص بهـــدف النهـــوض بتنفيـــذ  المنظمـــةهـــذه القواعـــد والمعـــايير. وتشـــارك 

حاشية: ُيتوقع من كيانات القطاع الخاص التي تعمـل مـع المنظمـة أن  إضافةسياسات المنظمة وقواعدها ومعاييرها. (
تمتثل لسياسات المنظمة الخاصة بالصحة العمومية في المجاالت مثل السالمة الغذائيـة والسـالمة الكيميائيـة والتـرويج 

  في العمل) األخالقي لمنتجات األدوية الطبية ومكافحة التبغ واألمراض غير السارية والصحة والسالمة
  

المنظمـة أو  اتوال يمكن أن تتعـاون كيانـات القطـاع الخـاص مـع المنظمـة فـي مجـال الـدعوة إلـى تنفيـذ سياسـ  - ٣٤
قواعدها أو معاييرها إال إذا التزمت بتنفيذ هذه السياسة والقواعد والمعايير بأكملها. وال ُيعـد التنفيـذ الجزئـي أو االنتقـائي 

  مقبوًال.
  

ات التجاريــة الدوليــة علــى العمــل مــع أعضــائها بهــدف االرتقــاء بتأثيرهــا فــي مجــال الصــحة الرابطــوتشــجَّع   -٣٥
  العمومية وبتنفيذ سياسات المنظمة وقواعدها ومعاييرها.

  
  التعاون التقني

  
اإلطار الجامع ] مع كيانـات من  ٢١ُيشجع التعاون التقني [ إضافة حاشية: على النحو المحدد في الفقرة   -٣٦

القطاع الخاص. ويجب أن يصب هذا التعاون في مصلحة المنظمة، وأن يدار وفقًا لهـذا اإلطـار لحمايـة المنظمـة، 
خل فـي وظيفـة وعلى وجه الخصوص، عملها الخاص بوضع القواعـد مـن أي تـدخل ال مبـرر لـه وضـمان عـدم التـد

  (اقتراح الرئيس في االجتماع في كانون األول/ ديسمبر) لدول األعضاء.تجاه االمنظمة االستشارية 
  

  دةالسياسات واإلجراءات التشغيلية المحدَّ 
  

يجـوز لهـا أن تقـدم المشـورة التقنيـة إلـى فإذا كانت المنظمة قد وضعت مواصـفات رسـمية ألحـد المنتجـات،   -٣٧
لقطـاع التابعـة لكيانـات الجميـع لوفقـًا لهـذه المواصـفات، علـى أن تتـاح الفرصـة  همالمصنعين من أجـل تطـوير منـتج

  الخاص التي ُيعرف أن لها مصلحة في هذا المنتج للتعاون مع المنظمة بالطريقة نفسها.
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تطـوير التكنولوجيـا المتعلقـة بالصـحة، عبـر  مجـاللقطـاع الخـاص فـي ل تابعـةتعاون المنظمة مـع كيانـات ت  -٣٨
منتجــات هــذه الكيانــات ودعــم نقــل التكنولوجيــا والتــرخيص باســتخدامها أو ب المتصــلةالبحــث والتطــوير  أنشــطةإجــراء 

عبر الترخيص لهذه المؤسسات باالنتفاع بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بناًء على اتفاق يقره مكتـب المستشـار 
لمنتجــات الطبيــة التــي تتســم بــالجودة والمأمونيــة القــانوني. وينبغــي أن يســهم هــذا التعــاون فــي زيــادة الحصــول علــى ا

الكيان التابع للقطـاع الخـاص  منتمويل القبول  جوزوالتكلفة الميسورة. وفي حال إبرام مثل هذا االتفاق، ي والنجاعة
المقدمـة  وينبغـي التمييـز بـين هـذه المسـاهمات وقبـول المسـاهمات  .ُتجـرى علـى المنـتج المعنـي سريريةتجربة  دعمل

 .٢٣علــى منــتج مســجل الملكيــة تتــولى المنظمــة الترتيــب لهــا علــى النحــو المبــين فــي الفقــرة  ســريريةإلجــراء تجربــة 
  (اقتراح الرئيس في االجتماع في كانون األول/ ديسمبر)
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  التشغيلية هاسياسة المنظمة وٕاجراءاتمسودة 
  المؤسسات الخيريةمع  بشأن المشاركة

  
  
  حذف  -١
  
وتنطبـق األحكـام  ١تنظم هذه السياسة تحديدًا مشاركة المنظمـة مـع المؤسسـات الخيريـة حسـب نـوع التفاعـل.و   -٢

  العامة الواردة في اإلطار أيضًا على جميع أوجه المشاركة مع المؤسسات الخيرية.
  

  المشاركة
  

  ٢مشاركة المؤسسات الخيرية في اجتماعات المنظمة
  
وجلسات االسـتماع أو االجتماعـات يرية إلى المشاركة في المشاورات مكن للمنظمة أن تدعو المؤسسات الخي  -٣

عبــر شــبكة اإلنترنــت أو مــن اإلطــار الجــامع ويمكــن أن تجــرى المشــاورات وجلســات االســتماع  ١٦األخــرى وفقــًا للفقــرة 
   وجهًا لوجه

  
خاصـــًا،  بـــه اهتمامـــاً  بنـــد تهـــتم المؤسســـة الخيريـــة مناقشـــة فـــي االجتماعـــات األخـــرى إلـــى المشـــاركة تســـتندو   -٤

وترمــي هــذه المشــاركة أيضــًا إلــى تبــادل المعلومــات واآلراء غيــر  .االجتمــاع مــداوالت إلــى وتضــيف المشــاركة فيــه قيمــة
  أنها ال تهدف أبدًا إلى إبداء مشورة.

  
نـــوع االجتمـــاع المعنـــي. وتحـــدد األجهـــزة الرئاســـية  وتعتمـــد طبيعـــة مشـــاركة المؤسســـات الخيريـــة علـــى   -مكـــرراً  ٤

للمنظمة أو األمانة شكل، وطرائق، وكيفية مشاركة المؤسسات الخيريـة فـي المشـاورات وجلسـات االسـتماع، وغيرهـا 
من االجتماعات على أساس كل حالة على حـدة. وينبغـي أن تكـون مشـاركة المؤسسـات الخيريـة ومـدخالتها متاحـة 

  ذلك ممكنًا. وال تشارك المؤسسات الخيرية في أي عملية صنع قرار للمنظمة.علنًا، كلما كان 
  

  مشاركة األمانة في اجتماعات تنظمها مؤسسة خيرية
  
، المؤسسـات الخيريـةلمنظمة اجتماعـات مشـتركة أو تشـارك فـي رعايـة اجتماعـات تنظمهـا ايمكن أن تنظم   -٥

 تحقيـق أغـراض المنظمـة تسـهم فـيهـذه المشـاركة وسـمعتها ومادامـت  علـى نزاهـة المنظمـة واسـتقاللها مادام يحـاَفظ
ويجوز لموظفي المنظمة المشاركة في اجتماعـات تنظمهـا المؤسسـات الخيريـة وفقـًا  .المبينة في برنامج العمل العام

أييـد الرسـمي أنه نوع من الـدعم أو التعلى لقواعد المنظمة الداخلية. ولن تأوِّل المؤسسات الخيرية مشاركة المنظمة 
  ألغراض ترويجية.لالجتماع كما توافق على عدم استخدام مشاركة المنظمة 

  
  

                                                           
 من اإلطار الجامع لالطالع على أنواع التفاعالت الخمسة. ٢١إلى  ١٥انظر الفقرات من    ١
  غير دورات األجهزة الرئاسية التي تنظمها سياسة إدارة شؤون المشاركة.   ٢
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  السياسات الخاصة واإلجراءات التشغيلية
  

بصـــفتها مشـــاركة فـــي التنظـــيم أو الرعايـــة أو  المؤسســـات الخيريـــةمشـــاركة المنظمـــة فـــي اجتماعـــات دار تـــ  -٦
   .إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول طبقًا ألحكام ينمتحدثالحلقات النقاش أو  بأعضاء

  
  الموارد

  
هذه المساهمات تندرج  مادامت الخيرية المؤسساتالعينية من المالية و  يمكن للمنظمة أن تقبل المساهمات  -٧
إلطــار وتمتثــل ا ألحكــامعنهــا حــاالت تضــارب فــي المصــالح وُتــدار وفقــًا  تنشــألمنظمــة العــام وال ابرنــامج عمــل  فــي

  ذات الصلة. األخرىللوائح المنظمة وقواعدها وسياساتها 
  
وعلــى غــرار جميــع الجهــات المســاهمة تكيــف المؤسســات الخيريــة مســاهماتها مــع األولويــات التــي تحــددها   -٨

  جمعية الصحة في الميزانية البرمجية المعتمدة.
  
المؤسسـات الخيريـة إلـى المشـاركة فـي الحـوار الخـاص بالتمويـل الـذي يرمـي إلـى تحسـين المواءمـة  وُتدعى  -٩

  والقدرة على التنبؤ والمرونة والشفافية في تمويل المنظمة وٕالى الحد من ضعف الموارد المالية.
  

  ويل واحد.وينبغي أن تسعى برامج المنظمة ومكاتبها جاهدة إلى ضمان عدم اعتمادها على مصدر تم  -١٠
  

  نًا بالشروط التالية:و رهمعينية)  مكانت نقدية أأ(سواء  المساهماتوينبغي أن يكون قبول   -١١
  للمؤسسة الخيرية؛ المنظمة تزكية من جانبمساهمة ال يشكل قبول   (أ)

  ؛ة أي امتيازات أو مزاياساهمالجهة الم مساهمةقبول  منحال ي  (ب)
ة أي فــرص إلســداء المشــورة بشــأن إدارة أو ســاهملجهــة المل مســاهمة فــي حــد ذاتــهال يتــيح قبــول   (ج)

  ؛تولي قيادتهاللتأثير أو المشاركة فيها أو لتنفيذ األنشطة التشغيلية أو 
تقــديم أي تفســير دون  مســاهمةتحــتفظ المنظمــة بحقهــا فــي ممارســة الســلطة التقديريــة فــي رفــض   (د)
  .آخر

  
  دةالسياسات واإلجراءات التشغيلية المحدَّ 

  
المنظمـــة ومبادئهـــا وغيرهـــا مـــن قواعـــد هـــذا اإلطـــار ألحكـــام  مؤسســـة خيريـــة مـــن مـــواردأي  قبـــول يخضـــع  -١٢

ذات الصلة مثل النظـام األساسـي للمـوظفين والئحـة المـوظفين والالئحـة الماليـة والنظـام المـالي وسياسـات التوجيهية 
التوجيهية بشأن التبرعات من األدوية ومبادئها التوجيهية بشـأن التبرعـات مـن  هامبادئو  مشترياتالالمنظمة التي تحكم 

  .معدات الرعاية الصحية
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 وفقــاً  الخيريــة المؤسســاتيجــب علــى المنظمــة ألغــراض الشــفافية اإلقــرار علنــًا بالمســاهمات المقدمــة مــن و   -١٣
  .وممارساتها هاسياساتل

  
مــع االمتنــان بالمســاهمة الماليــة  منظمــة الصــحة العالميــة"تقــر  :النحــو التــاليعلــى عــادة صــاغ اإلقــرار يُ و   -١٤

  ]". الحصيلة أو النشاطوصف  [المقدمة من [ المؤسسة الخيرية ] ألغراض 
  

الماليــة  هــاتقريــر المنظمــة المــالي وبياناتوتــرد اإلشــارة إلــى المســاهمات الــواردة مــن المؤسســات الخيريــة فــي   -١٥
  لبرمجية على اإلنترنت وسجل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول.وفي بوابة الميزانية ا عةالمراجَ 

  
المســــتخدمة فــــي وال يجــــوز للمؤسســــات الخيريــــة أن تســــتخدم مســــألة كونهــــا قــــدمت مســــاهمة فــــي موادهــــا   -١٦

غيـر  مـن اإلطـار الجـامع.)] ٤٥: وفقـًا للفقـرة إضـافة حاشـيةوالتسويقية والدعائيـة. [( الترويجيةاألغراض التجارية و 
وعالوة على ذلك، يجوز لهـا أن تشـير  تقاريرها السنوية أو الوثائق المماثلة.في  اإلشارة إلى مساهمتهاأنها تستطيع 

شريطة االتفاق مع المنظمة علـى  الخاصة غير الترويجية، منشوراتالإلى المساهمة على مواقعها اإللكترونية وفي 
  المحتوى والسياق.

  
  البينات

  
بها عن المسائل التقنيـة وتتبـادل  الخاصةالمعلومات المحدَّثة والمعارف  تيحأن ت الخيرية للمؤسسات جوزي  -١٧

 المحـددة التشـغيلية واإلجـراءات السياسـة وهـذه الجـامع اإلطـار أحكام بموجب ،حسب االقتضاءخبراتها مع المنظمة 
هـــذه المســـاهمات أمـــام  مثـــلإتاحـــة  أمكـــنكلمـــا  وينبغـــي .المنطبقـــة وٕاجراءاتهـــا وسياســـاتها المنظمـــة قواعـــد وســـائر

  المّولدة أمام الجمهور.الجمهور، حسب االقتضاء. كما ينبغي إتاحة البيِّنات 
  
  الدعوة

  
وٕاذكـــاء الـــوعي بالمســـائل تعـــاون المنظمـــة مـــع المؤسســـات الخيريـــة فـــي مجـــال الـــدعوة مـــن أجـــل الصـــحة ت  -١٨

تعزيــز التعــاون واالتســاق بــين الجهــات ؛ ومــن أجــل لمصــلحة الصــحة العموميــةومــن أجــل تغييــر الســلوك  الصــحية؛
سياسـات المنظمـة ومبادئهـا وتشـجع المؤسسـات الخيريـة علـى نشـر  الفاعلة غير الدول حيثمـا يلـزم العمـل المشـترك.

مــن خــالل شــبكات المؤسســات بهــدف توســيع نطــاق تــأثير  وغيــر ذلــك مــن األدواتوقواعــدها ومعاييرهــا التوجيهيــة 
  المنظمة.

  
والــدعوة إلــى  هــاومعايير  هاُتشــجع المنظمــة المؤسســات الخيريــة علــى تنفيــذ سياســات المنظمــة وقواعــد   -مكــرراً  ١٨

تنفيــــذها. وتشــــارك المنظمــــة فــــي حــــوار مــــع المؤسســــات الخيريــــة لتعزيــــز ســــبل تنفيــــذ سياســــات المنظمــــة وقواعــــدها 
المنظمــة أن تمتثــل لسياســات المنظمــة : ُيتوقــع مــن المؤسســات الخيريــة التــي تعمــل مــع حاشــيةإضــافة ومعاييرهــا. (

الخاصــة بالصــحة العموميــة فــي المجــاالت مثــل الســالمة الغذائيــة والســالمة الكيميائيــة والتــرويج األخالقــي لمنتجــات 
  األدوية الطبية ومكافحة التبغ واألمراض غير السارية والصحة والسالمة في العمل)
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ســات الخيريــة مــع المنظمــة فــي مجــال الــدعوة إلــى تنفيــذ سياســات وال يمكــن أن تتعــاون المؤس   -مكــررًا ثانيــاً  ١٨
المنظمــة أو قواعــدها أو معاييرهــا إال إذا التزمــت بتنفيــذ هــذه السياســات والقواعــد والمعــايير بأكملهــا. وال ُيعــد التنفيــذ 

  الجزئي أو االنتقائي مقبوًال.
  

  التعاون التقني
  

اإلطـــار الجـــامع ] مـــع مـــن  ٢١النحـــو المحـــدد فـــي الفقـــرة  ُيشـــجع التعـــاون التقنـــي [ إضـــافة حاشـــية: علـــى  -١٩
المؤسســـات الخيريـــة. ويجـــب أن يصـــب هـــذا التعـــاون فـــي مصـــلحة المنظمـــة، وأن يـــدار وفقـــًا لهـــذا اإلطـــار لحمايـــة 
المنظمـة، وعلـى وجـه الخصـوص، عملهـا الخـاص بوضـع القواعـد مـن أي تـدخل ال مبـرر لـه وضـمان عـدم التـدخل 

  )اقتراح الرئيس في االجتماع في كانون األول/ ديسمبرارية تجاه الدول األعضاء. (في وظيفة المنظمة االستش
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  التشغيلية هاسياسة المنظمة وٕاجراءاتمسودة 
  المؤسسات األكاديميةبشأن المشاركة مع 

  
  
 حذف  -١
  
وتنطبــق  ١تــنظم هــذه السياســة تحديــدًا مشــاركة المنظمــة مــع المؤسســات األكاديميــة حســب نــوع التفاعــل.و   -٢

  األحكام العامة الواردة في اإلطار أيضًا على جميع أوجه المشاركة مع المؤسسات األكاديمية.
  
مــع الخبــراء يجــب التمييــز بــين المشــاركة مــع المؤسســات األكاديميــة علــى المســتوى المؤسســي والتعــاون و   -٣

  األفراد العاملين لحساب المؤسسات األكاديمية.
  

  المشاركة
  

  مشاركة المؤسسات األكاديمية في اجتماعات المنظمة
  
مكن للمنظمة أن تدعو المؤسسات األكاديمية إلى المشاركة فـي المشـاورات وجلسـات االسـتماع أو غيرهـا ي  -٤

ويمكــن أن تجــرى المشــاورات وجلســات االســتماع عبــر شــبكة  .مــن اإلطــار الجــامع ١٦مــن االجتماعــات وفقــًا للفقــرة 
  .اإلنترنت أو وجهًا لوجة

  
خاصــًا،  بنــد تهــتم المؤسســة األكاديميــة بــه اهتمامــاً  مناقشــة إلــى االجتماعــات األخــرى فــي تســتند المشــاركةو   -٥

هـذه المشـاركة إلـى تبـادل المعلومـات واآلراء غيـر أنهـا  وترمـي .االجتمـاع مـداوالت إلـى وتضيف المشاركة فيه قيمة
  تهدف أبدًا إلى إبداء أي مشورة. ال
  
األجهــزة الرئاســية  وتعتمــد طبيعــة مشــاركة المؤسســات األكاديميــة علــى نــوع االجتمــاع المعنــي. وتحــدد   -مكــرراً  ٥

للمنظمـــة أو األمانـــة شـــكل، وطرائـــق، وكيفيـــة مشـــاركة المؤسســـات األكاديميـــة فـــي المشـــاورات وجلســـات االســـتماع، 
ألكاديميــــة وغيرهــــا مــــن االجتماعــــات علــــى أســــاس كــــل حالــــة علــــى حــــدة. وينبغــــي أن تكــــون مشــــاركة المؤسســــات ا

 المؤسسات األكاديمية في أي عملية صنع قرار للمنظمة. ، كلما كان ذلك ممكنًا. وال تشاركومدخالتها متاحة علناً 
  

  مشاركة األمانة في اجتماعات تنظمها مؤسسات أكاديمية
  
المؤسســـــات لمنظمـــــة اجتماعـــــات مشـــــتركة أو تشـــــارك فـــــي رعايـــــة اجتماعـــــات تنظمهـــــا امكـــــن أن تـــــنظم ي  -٦

تحقيق أغـراض تسهم في هذه المشاركة دامت وسمعتها وما على نزاهة المنظمة واستقاللها يحاَفظ مادام، األكاديمية
ويجــوز لمــوظفي المنظمــة المشــاركة فــي اجتماعــات تنظمهــا المؤسســات  .المبينــة فــي برنــامج العمــل العــام المنظمــة

على أنه نوع مـن الـدعم مشاركة المنظمة المؤسسات األكاديمية ل تأوِّ  األكاديمية وفقًا لقواعد المنظمة الداخلية. ولن
  ألغراض ترويجية.لالجتماع كما توافق على عدم استخدام مشاركة المنظمة  أو التأييد الرسمي

  
                                                           

  على أنواع التفاعالت الخمسة.من اإلطار الجامع لالطالع  ٢١إلى  ١٥انظر الفقرات من    ١
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  السياسات الخاصة واإلجراءات التشغيلية
  
بصــفتها مشــاركة فــي التنظــيم أو الرعايــة أو  المؤسســات األكاديميــةمشــاركة المنظمــة فــي اجتماعــات تــدار   -٧

  .طاراإل هذا طبقًا ألحكام ينمتحدثالحلقات النقاش أو  بأعضاء
  

  الموارد
  
مادامــت هــذه المســاهمات  األكاديميــة المؤسســاتالعينيــة مــن و  الماليــةيمكــن للمنظمــة أن تقبــل المســاهمات   -٨

إلطــار وتمتثــل لعنهــا حــاالت تضــارب فــي المصــالح وتُــدار وفقــًا  تنشــأوال  ،لمنظمــةالعــام ل عمــلالبرنــامج  فــيتنــدرج 
  ذات الصلة. األخرىللوائح المنظمة وقواعدها وسياساتها 

  
 تجربـــة وأللمنظمـــة أن تقـــدم المـــوارد إلـــى مؤسســـة أكاديميـــة لتنفيـــذ عمـــل معـــين (مثـــل إجـــراء بحـــث  ويمكـــن  -٩

ا مـــن القواعـــد الالئحـــة الماليـــة والنظـــام المـــالي وغيرهـــ، بمـــا يتماشـــى مـــع )وثيقـــة إعـــداد وأمخبـــري  عمـــل وأســـريرية 
 تستهدف هذه الموارد دعم مشروع من مشاريع المؤسسـة تـرى المنظمـة أنـه يسـتحق الـدعم وقد. والسياسات المنطبقة

أو دعــم  برنــامج العمــل العــام للمنظمــة،مــع  يتســقاســتنادًا إلــى مــا يحققــه مــن مصــالح واضــحة للصــحة العموميــة، و 
لـى وخدمـة فـي الحالـة عـن منحـة فـي الحالـة األو  عبـارةمشروع تتولى المنظمة تنظيمه أو تنسيقه. والدعم المقدم هو 

  الثانية.
  

  دةالسياسات واإلجراءات التشغيلية المحدَّ 
  

المنظمــة ومبادئهــا  وغيرهــا مــن قواعــدهــذا اإلطــار ألحكــام  مؤسســة أكاديميــة مــن مــواردأي  قبــول يخضــع  -١٠
ذات الصلة مثل النظـام األساسـي للمـوظفين والئحـة المـوظفين والالئحـة الماليـة والنظـام المـالي وسياسـات  التوجيهية

بشـأن التبرعـات مـن األدويـة ومبادئهـا التوجيهيـة بشـأن التبرعـات  التوجيهيـة هـامبادئو  مشترياتالالمنظمة التي تحكم 
  .من معدات الرعاية الصحية

  
وفقـًا  المؤسسـات األكاديميـةعلنـًا بالمسـاهمات المقدمـة مـن  اإلقـرار على المنظمة ألغراض الشفافية يجبو   -١١
  وممارساتها. هاسياساتل
  

مــع االمتنــان بالمســاهمة الماليــة  منظمــة الصــحة العالميــة"تقــر  :النحــو التــاليعلــى عــادة صــاغ اإلقــرار يُ و   -١٢
  ]". الحصيلة أو النشاطوصف  [المقدمة من [ المؤسسة األكاديمية ] ألغراض 

  
الماليـة  هـاتقريـر المنظمـة المـالي وبياناتوترد اإلشارة إلى المساهمات الواردة من المؤسسات األكاديمية في   -١٣

  وفي بوابة الميزانية البرمجية على اإلنترنت وسجل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول. عةالمراجَ 
  

المســـتخدمة فـــي أن تســـتخدم مســـألة كونهـــا قـــدمت مســـاهمة فـــي موادهـــا  وال يجـــوز للمؤسســـات األكاديميـــة  -١٤
غيـر أنهـا من اإلطار الجامع.)]  ٤٥: وفقًا للفقرة إضافة حاشية[( ،والتسويقية والدعائية الترويجيةاألغراض التجارية و 

على ذلك، يجوز لهـا أن تشـير إلـى  وعالوة تقاريرها السنوية أو الوثائق المماثلة.في  اإلشارة إلى مساهمتهاتستطيع 
شــريطة االتفــاق مــع المنظمــة علــى  الخاصــة غيــر التجاريــة،منشــورات الالمســاهمة علــى مواقعهــا اإللكترونيــة وفــي 

  المحتوى والسياق.
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  البينات
  

المعلومـــات المحدَّثـــة والمعـــارف الخاصـــة بهـــا عـــن المســـائل التقنيـــة  تـــيحاألكاديميـــة أن ت للمؤسســـات يجـــوز  -١٥
 التشـغيلية واإلجـراءات السياسـة وهـذه الجـامع اإلطـار أحكـام بموجـب االقتضـاء، حسبوتتبادل خبراتها مع المنظمة 

هـذه المسـاهمات أمـام  مثلإتاحة  كلما أمكن وينبغي .المنطبقة وٕاجراءاتها وسياساتها المنظمة قواعد وسائر المحددة
  .الجمهور أمام المّولدة الجمهور، حسب االقتضاء. كما ينبغي إتاحة البيِّنات

  
وتخضع الملكية الفكرية الناشئة عن عالقات التعاون مع المؤسسات األكاديمية ألحكام االتفاق المبـرم مـع   -١٦

  ع مكتب المستشار القانوني.المؤسسة األكاديمية المعنية. وهذه مسألة ينبغي تناولها بالتشاور م
  

  الدعوة
  

وٕاذكــاء الــوعي بالمســائل تتعــاون المنظمــة مــع المؤسســات األكاديميــة فــي مجــال الــدعوة مــن أجــل الصــحة   -١٧
تعزيــز التعــاون واالتســاق بــين الجهــات ؛ ومــن أجــل لمصــلحة الصــحة العموميــةومــن أجــل تغييــر الســلوك  الصــحية؛

سياسات المنظمة ومبادئها وتشجع المؤسسات األكاديمية على نشر  المشترك.الفاعلة غير الدول حيثما يلزم العمل 
مــن خــالل شــبكات المؤسســات بهــدف توســيع نطــاق تــأثير  وغيــر ذلــك مــن األدواتوقواعــدها ومعاييرهــا التوجيهيــة 
  المنظمة.

  
ُتشــجع المنظمــة المؤسســات األكاديميــة علــى تنفيــذ سياســات وقواعــد ومعــايير المنظمــة والــدعوة إلــى    -مكــرراً  ١٧

لتعزيـــز ســـبل تنفيـــذ سياســـات المنظمـــة وقواعـــدها  كاديميـــةتنفيـــذها. وتشـــارك المنظمـــة فـــي حـــوار مـــع المؤسســـات األ
لمنظمة أن تمتثل لسياسات المنظمة : ُيتوقع من المؤسسات األكاديمية التي تعمل مع احاشيةإضافة ومعاييرها. (

الخاصــة بالصــحة العموميــة فــي المجــاالت مثــل الســالمة الغذائيــة والســالمة الكيميائيــة والتــرويج األخالقــي لمنتجــات 
  األدوية الطبية ومكافحة التبغ واألمراض غير السارية والصحة والسالمة في العمل)

  
ات األكاديميــة مــع المنظمــة فــي مجــال الــدعوة إلــى تنفيــذ سياســات وال يمكــن أن تتعــاون المؤسســ   -مكــررًا ثانيــاً  ١٧

المنظمــة أو قواعــدها أو معاييرهــا إال إذا التزمــت بتنفيــذ هــذه السياســات والقواعــد والمعــايير بأكملهــا. وال ُيعــد التنفيــذ 
  الجزئي أو االنتقائي مقبوًال.

  
  التعاون التقني

  
مـــع  ] مـــن اإلطـــار الجـــامع ٢١علـــى النحـــو المحـــدد فـــي الفقـــرة : حاشـــية إضـــافة[ التقنـــي  التعـــاونُيشـــجع   -١٨

هــذا وفقــًا ل يــدارفــي مصــلحة المنظمــة وأن  صــب هــذا التعــاوني أن. ويجــب الخــاص القطــاع األكاديميــةالمؤسســات 
وضـمان  ال مبرر له،من أي تأثير  الخاص بوضع القواعد،عملها  ، وعلى وجه الخصوصالمنظمة لحماية إلطارا

اقتــــراح الــــرئيس فــــي االجتمــــاع فــــي ( .األعضــــاء الــــدول تجــــاه االستشــــارية المنظمــــة وظيفــــة فــــي عــــدم التــــدخل
  )األول/ ديسمبر كانون
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الئحـــة مجموعـــات الدراســـة والمجموعـــات العلميـــة والمؤسســـات وتخضـــع عالقـــات التعـــاون العلمـــي ألحكـــام   -١٩
  ١.لتعاون األخرىا آلياتالمتعاونة و 

  
تعيـــين المؤسســـات األكاديميـــة أو فـــروع منهـــا كمراكـــز متعاونـــة مـــع المنظمـــة وفقـــًا ألحكـــام الالئحـــة  ويمكـــن  -٢٠

المذكورة أعاله. وفي هذا السياق، تتخذ إجراءات العناية الواجبة وتقـدير المخـاطر قبـل مـنح صـفة المركـز المتعـاون 
ونـة ألحكـام الالئحـة المـذكورة آنفـًا ويتجلـى مع المنظمة عمًال بهذا اإلطار. ويخضع التعاون مـع هـذه المراكـز المتعا

  في سجل الجهات الفاعلة غير الدول.
  
 

=     =     =  
  

                                                           
 .١٣٨  إلى ١٣١الصفحات من  ،٢٠١٤واألربعون، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛  الثامنةالوثائق األساسية، الطبعة    ١


