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  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  
  

  مقدم من األرجنتين بوصفها رئيسة االجتماع[ قرار  مشروع
  الحكومي الدولي المفتوح العضوية والمشاورات غير الرسمية بشأن

  ] الدول غير الفاعلة الجهات مع اركةمسودة إطار المش
  
  

  [ جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

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

  
ـــرة  بالنســـبة إلـــى الفاعلـــة غيـــر الـــدول  الجهـــاتالمشـــاركة مـــع  بأهميـــةوٕاذ تعتـــرف    مـــن الديباجـــة ٣الفق

  للمنظمة،كافة الثالثة  المستوياتمن قبيل مشاركة  مخاطرالرصينة ل دارةاإلتستفيد من  التيالمنظمة، و 
  

علـى النحـو المبـين فـي مرفـق هـذا  الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـع المشـاركة إطار تقرّ    من المنطوق) ١(الفقرة 
  ٢القرار؛

  
 تحكـم التـي المبادئ محل الدول غير الفاعلة الجهات مع لمشاركةا إطاريحّل أن  رقرّ ت   من المنطوق) ٢(الفقرة 
 المؤسســـاتللعمـــل مـــع والمبـــادئ التوجيهيـــة  ٣الحكوميـــة غيـــر والمنظمـــات العالميـــة الصـــحة منظمـــة بـــين العالقـــات

  ٤المرجوة؛ الصحيةحصائل ال تحقيق أجل من ريةالتجا

                                                           
 والملحق. ٦٨/٥الوثيقة ج   ١

إطار شـامل وأربـع سياسـات محـددة بشـأن المشـاركة مـع المنظمـات غيـر الحكوميـة والكيانـات التابعـة للقطـاع المكّون من    ٢
 .الخاص والمؤسسات الخيرية وتلك األكاديمية

ـــائق األساســـية، الطبعـــة الثامنـــة واألربعـــون٢٥-٤٠ج ص عالمعتمـــدة فـــي القـــرار    ٣ . جنيـــف: منظمـــة الصـــحة . انظـــر الوث
 .٢٠١٤العالمية؛ 

 .١٠٧/٢٠م تملحق الوثيقة    ٤
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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(

  .نيوالست التاسعة العالمية الصحة جمعية
  
، 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 

  
 ،لتنفيذ إطار المشاركة مع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول تقييماً  ٢٠١٨ عام فيجري ي 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

  
  أو
  
  ،جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون [
  

بعــد النظــر فــي التقريــر الخــاص بإطــار المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول وفــي المســودة المنّقحــة 
  ١لإلطار المذكور،

  
 مـــن تســـتفيد والتـــي المنظمـــة، إلـــى بالنســـبة الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات مـــع المشـــاركة بأهميـــة تعتـــرف وٕاذ

  للمنظمة، كافة الثالثة المستويات مشاركة قبيل من لمخاطر الرصينة اإلدارة
  
بالتقـدم المهـم صـوب توافــق اآلراء بشـأن إطـار المشـاركة مـع الجهــات الفاعلـة غيـر الـدول، والســيما  ترحـب -١

 الـدول، غيـر الفاعلـة والجهـات المشـاركة، ومخاطر المشاركة، وفوائد والمبادئ المنطقي األساسو ،فيما يتعلق بإدخاله
 ؛التفاعالت وأنواع المشاركة، وأنواع

  
ــــرر -٢ ــــة الجهــــات مــــع المشــــاركة إطــــار إعــــداد مــــن لالنتهــــاءعامــــل حكــــومي دولــــي  فريــــقإنشــــاء  تق  الفاعل

  علـــــــى أســـــــاس التقـــــــدم المحـــــــرز أثنـــــــاء جمعيـــــــة الصـــــــحة هـــــــذه علـــــــى النحـــــــو الـــــــوارد فـــــــي الورقـــــــة  ٢الـــــــدول غيـــــــر
 ؛١ تنقيح ٣/ مؤتمرأ/  /٦٨ج
  
  
  

                                                           
 والملحق. ٦٨/٥لوثيقة جا   ١

يتــألف مـــن إطــار جـــامع وأربــع سياســـات خاصــة بالمشـــاركة مــع المنظمـــات غيــر الحكوميـــة، وكيانــات القطـــاع الخـــاص،    ٢
 والمؤسسات الخيرية، والمؤسسات األكاديمية.
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  المدير العام ما يلي: منتطلب  -٣

العامــــــل الحكــــــومي الــــــدولي بشــــــأن إطــــــار المشــــــاركة مــــــع الجهــــــات الفاعلــــــة غيــــــر  عقــــــد الفريــــــق )١(
 ؛٢٠١٥ الدول

 التاســعة العالميــة الصــحة لجمعيــة المناســب توقيــتفــي ال غيرالــدولالجهــات الفاعلــة ســجل  إنشــاء )٢(
 ؛والستين

اإلطار النهائي للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول العتماده مـن قبـل جمعيـة الصـحة  تقديم )٣(
  ] العالمية التاسعة والستين عبر المجلس التنفيذي
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  الملحق
  

  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  

  مسّودة إطار جامع للمشاركة 
  الجهات الفاعلة غير الدول مع

  
 ١٧:٢٠في تمام الساعة  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٥الوثيقة في يوم االثنين  

  بما يجسد عمل فريق الصياغة للجنة "أ"
  

  المستخدمة: األلوانبشأن  توضيحفيما يلي 
  

الـــدولي المفتـوح العضويـــة،  الحكومي االجتماعهو نص اتفق عليه  األخضرباللون  المضّلل النص  
. ُبِحث أثناء االجتماع ولكن لم ُيتوّصـل بشـأنه إلـى توافـق فـي اآلراء هو نص األصفروذاك المضّلل باللون 

 المظللـةهـو مقتـرح الـرئيس فيمـا يخـص إيجـاد تسـوية بصـدد الفقـرة السـابقة  الرمـادي بـاللون مضـّللال صوالـن
  بحثه بعُد. فلم يتسنّ ، المظللأما النص غير  ،باللون األصفر

  
  مقدمة

  
 وٕاجراءاتهــا المنظمــة وسياســة الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــع للمشــاركة الجــامع اإلطــار ينطبــق  بديل نص -١

 غيـر الفاعلـة الجهات مع المشاركة أوجه جميع على الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إدارة بشأن التشغيلية
 بشــأن األربــع المحــددة التشــغيلية واإلجــراءات السياســات تطبيــق يقتصــر بينمــا ١المنظمــة، مســتويات كــل علــى الــدول

ـــة غيـــر المنظمـــات علـــى المشـــاركة ـــة والمؤسســـات الخـــاص للقطـــاع التابعـــة والكيانـــات الحكومي  والمؤسســـات الخيري
  .التوالي على األكاديمية

  
  
  
  

                                                           
 وكـذلك]  المنظمـة إطـار فـي إنشـاؤها تـم التـي الكيانـات مجموعـة [ ،القطريـة والمكاتـب اإلقليميـة والمكاتب الرئيسي المقر   ١
 عــن فضــالً  استضــافتهاتــم  التــي الشــراكات مانــاتأ علــى طــاراإلينطبــق  وبينمــا [ التــي يــتم استضــافتها. الشــراكات]  أمانــات [

يـــتم  التـــي الشـــراكات مجـــالس أن بـــه المســـلم مـــن ،أماناتهـــا خـــالل مـــنالتـــي يـــتم استضـــافتها  الشـــراكات تنفـــذها التـــي األنشـــطة
 الشـراكات حالـة فـي [ أو]  الـدولالفاعلـة غيـر  الجهـات أنـواع من نوع كل يشمل والذي تكوينها عن المسؤولة هي استضافتها

االستضــافة  ترتيبــاتو  العالميــة الصــحية الشــراكات مــع بالمشــاركة الخاصــة المنظمــة سياســة فســتطبق استضــافتها، يــتم التــي
 بهــذه المرتبطــة المخــاطر تقيــيم أجــل مــنالحــالي  لإلطــار المخــاطر تقيــيم أحكــام تطبــقب المنظمــة). وســتقوم ١٠-٦٣ع ص  ج(

  .] ١٠-٦٣ع ص ج) من القرار (ز ٨ الفقرة بموجب المطلوب النحو على الشراكات
 الرئيس الجديدة: المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والمكاتب الُقطرية. اقتراحات
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  المشاركة: األساس المنطقي والمبادئ والفوائد والمخاطر
  المنطقي األساس

  
صـار  وقـد. سلطة التوجيه والتنسيق في ميدان العمل الصحي الدولي وفقـًا لواليتهـا الدسـتورية هيالمنظمة   -١

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

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

  
التوجيه والتنسيق فـي ميـدان  هيئةالعمل كمن دستورها،  ٢منظمة، حسبما تحدِّدها المادة الوتشمل وظائف   -٢

العمل الصحي الدولي؛ وٕاقامة التعاون الفّعال مع منظمات مختلفة والحفاظ عليه؛ وتشـجيع التعـاون بـين الجماعـات 
العلمية والفنية التـي ُتسـهم فـي النهـوض بالصـحة. وعـالوة علـى ذلـك، يفـّوض الدسـتور لجمعيـة الصـحة أو المجلـس 

وســوف تتصــرف المنظمــة، فيمــا  ١العــام، الــدخول فــي مشــاركات محــدَّدة مــع المنظمــات األخــرى.التنفيــذي، والمــدير 
بعــين  واألخــذلجمعيــة الصــحة،]  إجرائيــة ومقــرراتيتعلــق بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، طبقــًا لدســتورها وأي قــرارات 

التـابع لألمـم المتحـدة، [ حسـب  االعتبار قرارات الجمعية العامة لألمم المتحـدة أو المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي
  .]االقتضاء.]

  
  )حذفت(  -٣
ـــدول  فـــي دعـــم تنفيـــذ سياســـات المنظمـــة   -٤ ـــة غيـــر ال وتتمثـــل أهـــداف مشـــاركة المنظمـــة مـــع الجهـــات الفاعل

أن هــذه المشــاركة  الفعالــة  وتوصــياتها التــي قررتهــا األجهــزة الرئاســية، وكــذلك تطبيــق قواعــدها ومعاييرهــا التقنية.بيــد
، تتطلـب المتبـادل  واإلقليمية والقطرية، فـي إطـار االحتـرام الفاعلة غير الدول على المستويات العالمية مع الجهات
 الوقـت فـي والعمـل[،  اإلطـار هـذا بموجـب المـذكورة الجهات علىالواجبة والشفافية  العنايةتدابير  تطبيق هي أيضاً 

 ) وكيانـاتصـناعة(الحـذر عنـد المشـاركة مـع دوائـر بشـأن الحيطـة و  ]/ [ مالئمة ] محددة[  تدابير اتخاذ على نفسه
يتعّين على المنظمة، من أجل التمكن من تعزيز مشاركتها مع الجهات الفاعلة غير الدول لفائـدة و  (حذف) .]معينة

ممكنـــة.  يـــرتبط بـــذلك مـــن مخـــاطر، أن تعـــزز فـــي الوقـــت نفســـه إدارتهـــا لمـــا مصـــلحتهاالعالميـــة و  العموميـــة الصـــحة
المخـاطر وموازنتهـا مـع  ُيسـتخدم أيضـًا كـأداة السـتبانةو المشـاركة ويتطلب ذلك إطار مشاركة قويًا يمّكن من تحقيق 

  .العمومية الصحة بشأن واليتهانزاهة المنظمة وسمعتها و  وصونالفوائد المتوقعة، مع حماية 
  

  المبادئ
  
  جامعة التالية.:المبادئ الالجهات الفاعلة غير الدول بتسترشد مشاركة المنظمة مع   -٥

  ويجب على أي مشاركة:

                                                           
  .٧١و ٤١و ٣٣و ١٨ المواد العالمية، الصحة منظمة دستور   ١
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  أن تبرهن على وجود فائدة واضحة للصحة العمومية؛  (أ)

   ؛عمل العامالدستور المنظمة وواليتها وبرنامج  مع تتطابق أنجديدًا)    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؛

مجــال وضــع  فــيعملياتهــا  بشــأنوخصوصــًا ]  ،لــه مبــرر الأن تحمــي المنظمــة [ مــن أي تــأثير   (د)
 تجميـعالسياسـات والقواعـد والمعـايير  وضـع يشـمل :حاشـية إضـافةوالمعايير ( القواعدو  السياسات وتطبيق

  بشأن النص المعياري.) قرار واتخاذ معياري نص ووضعواإلعداد،  المعلومات،

   ؛تضّر بنزاهة المنظمة واستقاللها ومصداقيتها وسمعتها أال  )ه(

تضـارب المصـالح (إضـافة حاشـية: علـى  االقتضـاء، حسـب تتجنـب،بما في ذلك بفعالية   اإلدارة  )و(
  المنظمة على المخاطر أشكال من شكل وأي) ٢٦إلى  ٢٣النحو المحدد من الفقرات 

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

  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

  (حذفت)  (أ)

   المنظمة عمل على 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
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 بالمنظمــة الخاصــة والمعــايير والقواعــد للسياســاتالــدول  غيــر الفاعلــة الجهــاتنشــر  فــي التوســع  (و)
  .بها والتزامها

]  مـــع بســـهولة تتوافـــق [ /] بالكامـــل تنفيـــذ [ المنظمـــة مـــع المشـــاركة الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات  (ز)
 مجــاالت فـي أنشـطتها]، بمـا فــي ذلـك  والمعـايير والقواعـد [ بالمنظمــة الخاصـة العموميـة الصـحة سياسـات
  ].وغيرهاومكافحة التبغ  ،الطبية األدوية لمنتجاتاألخالقي  الترويج و الكيميائية والسالمة األغذية سالمة

  
  أو
  

 الجهـات جانـب من المنظمة ] [واالتساق مع سياسات ومبادئ ومعايير  فهمتحسين  نص بديل [  )(ز
  ] الدول غير الفاعلة

  مخاطر المشاركة
  
 البـــد مـــن إدارتهـــا مخـــاطر علـــى الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات مـــع المنظمـــة مشـــاركة تنطـــوي قـــد  نص بديل -٨

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

 المصالح؛ تضارب  (أ)

 الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـن جهـة تمارسهعمل المنظمة  في مالئم غير أو له مبرر ال تأثير  (ب)
 وضـع يشـمل: حاشـيةتضـاف السياسات والقواعـد والمعـايير ( وضععلى سبيل المثال ال الحصر  والسيما

بشـأن الـنص نـص معيـاري واتخـاذ قـرار  ووضع واإلعداد، المعلومات، تجميع والمعايير والقواعد السياسات
  )المعياري

 الصـــحة مجـــال فـــي وواليتهـــا ومصـــداقيتها؛وســـمعتها  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

 أو عالمتهـا أو الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـن المعنيـة الفاعلـة الجهـة اسـم تـدعم التـي المشاركة  (هـ)
 االختبـار قبيـل مـن المتوطـدة العمليـات يشـمل ال االعتماد: حاشية تضاف( نشاطها؛ أو أراءهاأو  منتجها

  الحشرية المبيدات بشأن المنظمة مشروعالمسبق للصالحية و 

  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
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هــي و  [ هــي كيــان يعمــل  بشــكل مســتقل عــن الحكومــة ]الــدولألغــراض هــذا اإلطــار، الجهــة الفاعلــة غيــر   -٩
وتشـمل الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول المنظمـات غيـر  ]ُتحذف [  كيان ليس جزءًا من أي دولة أو مؤسسة عمومية.

  .المنظمات الدولية األخرى ] ٠الحكومية وكيانات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية
  

  ساقتراح الرئي
  
لـيس و  الحكومـة عـن مسـتقل بشـكل يعمـلألغراض هذا اإلطار، الجهة الفاعلة غير الدول هـي كيـان  بديلة فقرة -٩

جــزءًا مــن أي دولــة أو مؤسســة عموميــة. وتشــمل الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول المنظمــات غيــر الحكوميــة وكيانــات 
  القطاع 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 عادة قائمة على العضـوية، ويكـون أعضـاؤها كيانـات ال تسـتهدف الـربح أو أفـراد
الح العـام وال تسـتهدف سياسات المنظمة غيـر الحكوميـة، أو يجتمعـون علـى أي نحـو آخـر حـول أهـداف تخـدم الصـ

 غيــــر معنيــــة بالشــــواغل ذات الطبيعــــة الخاصــــة أو التجاريــــة أو المرتبطــــة بتحقيــــق الــــربح ويجــــب أن تكــــون. الــــربح
مـن أجـل الحصـول علـى  ] للقطـاع الخـاص[ كيانات تابعـة  [ دون داٍع ] على [ قطاع صناعة منفرد ]/ معتمدة وال

. )حــذف] ( لهــا ســلطة التحــدث باســم أعضــائها مــن خــالل ممثلــيهم المصــرح لهــم [ويجــب أن تكــون. مواردهــا الماليــة
المنظمــات المجتمعيــة الشــعبية، وجماعــات المجتمــع المــدني وشــبكاته، [ علــى ســبيل المثــال ] تشــمل  [ ويمكــن أن ]

[ غيـر  ضـىوالمنظمات الدينية، والجماعات المهنيـة، والجماعـات المعنيـة بـأمراض معينـة، والجماعـات الممثلـة للمر 
  الممولة من القطاع الخاص ]

  
هـــي كيانـــات ال تســـتهدف الـــربح وتعمـــل علـــى نحـــو مســـتقل عـــن  المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة نـــص بـــديل  -١٠

يمارسـون حقـوق  اً الحكومات. وهي عادة قائمة على العضوية، ويكون أعضاؤها كيانـات ال تسـتهدف الـربح أو أفـراد
التصــويت بشــأن سياســات المنظمــة غيــر الحكوميــة، أو يجتمعــون علــى أي نحــو آخــر حــول أهــداف تخــدم الصــالح 
العام وال تستهدف الربح. وهي غير معنيـة بالشـواغل ذات الطبيعـة الخاصـة أو التجاريـة أو المرتبطـة بتحقيـق الـربح 

للقطـاع الخـاص مـن أجـل الحصـول علـى مـا يلزمهـا مـن مـوارد [ وال مرهونة على نحو غير مالئم بالكيانات التابعة 
ماليـــة ]. وهـــي تشـــمل المنظمـــات المجتمعيـــة الشـــعبية، وجماعـــات المجتمـــع المـــدني وشـــبكاته، والمنظمـــات الدينيـــة، 

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

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

التــي  الفئــة (علــى ســبيل المثــال ال الحصــر) رابطــات األعمــال التجاريــة هــذهفيهــا كيانــات القطــاع الخــاص. وتشــمل 
عــن الجهــات التجاريــة الراعيــة لهــا، والمؤسســات التجاريــة  ١تمثــل المؤسســات التجاريــة، والكيانــات غيــر "المســتقلة"

  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  
ة و/ أو رابطات أعمال تجارية وطنية أو غيرها. ويكون لها تجاريعلمًا بأن أعضاءها مؤسسات   مصالح أعضائها،

                                                           
أي كيــان " غيــر مــرتبط" بكيــان آخــر إذا كــان بمنــأًى عــن ذاك الكيــان، وٕان لــم يتلــق تعليمــات مــن الكيــان اآلخــر  يكــون   ١
 يتأثر به بوضوح في قراراته وأعماله أو أو يجري تصّوره على أنه متأثر به بشكل غير معقول.  ولم



  A68/A/CONF./3 Rev 1            Annex    الملحق          ١تنقيح  ٣/ أ/ مؤتمر/٦٨ج

9 

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

هـي كيانـات ال تسـتهدف الـربح وتتـأتى أصـولها مـن جهـات مانحـة وُينَفـق دخلهـا علـى  المؤسسات الخيرية  -١٢
أغـــراض مفيـــدة اجتماعيـــًا. ويتعـــين أن تكـــون مســـتقلة بوضـــوح عـــن أي مـــن كيانـــات القطـــاع الخـــاص فـــي تصـــريف 

  شؤونها واتخاذ قراراتها.
  

ــة  نص بديل: -١٣ هــي كيانــات معنيــة بتحــري المعرفــة ونشــرها مــن خــالل إجــراء البحــوث  المؤسســات األكاديمي
 علــى تركــز مؤسســات بمثابــة تعتبــر والتــي التفكيــرأفرقــة  يمكــن أن يشــمل ذلــك: حاشــية تضــاف والتعلــيم والتــدريب.]

 بمثابة تعتبر األكاديمية للمؤسسات الدولية الجمعيات أن حين في البحوث؛ بإجراء باألساس تقوم طالما السياسات،
  .١٤ الفقرة بموجب حكومية غير منظمات

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

جهة من الجهات الفاعلة غير األربع المذكورة أعاله. وستقرر المنظمة باتخاذ إجراءات العناية الواجبة ما إذا كانت 
بحيـث يجـب أن تعتبـر هـذه الجهـة الفاعلـة فـي  التمويـل، منها بوسائل ،الدول تخضع لتأثير كيانات القطاع الخاص

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

 غيـر كمنظمـة الكيـان اعتبار المنظمة تقرر أن فيمكن ،غير المالئم  الخاص القطاع تأثير عن مستقلة  لها التابعة
سياســة المنظمــة  [ أحكــام مــن بــذلك يتصــل مــا تطبــق قــد أنهــا غيــر أكاديميــة مؤسســة أو خيريــة مؤسســة أو حكوميــة
 مسـاهمات قبـول عـدم مثـل[  هنـا ]تنتهـي الفقـرة  [الخـاص القطاعبشأن المشاركة مع  كيانات   التشغيلية اتهاوٕاجراء
  .]المعيارية األعمال في  ونوعية مالية

  
 الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات بـــين والخـــاص العـــام القطاعـــان يقيمهـــا التـــي الشـــراكاتيمكـــن أن تمثـــل  [ -مكـــّرراً  ١٤

إلــــى الخــــروج  يتفضــــ هامــــة عمــــلنمــــاذج  ،الخــــاص القطــــاع وكيانــــات الخيريــــة والمؤسســــات األكاديميــــة واألوســــاط
وخصوصـًا  العـالم،فـي  العموميـة الصـحة علـىتـأثيرًا إيجابيـًا وكبيـرًا  وتـؤثرالتكلفـة وسـهلة اإلتاحـة  ميسـورةبابتكارات 

 القطــاعين بــين القائمــة الشــراكات فــي منظمــةال انخــراطأال ُيفــرض حظــر أو قيــود علــى  وينبغــي. الناميــة البلــدان يفــ
  .]الدول غير الفاعلة الجهاتمتعددة من  أنواعاً يضم  عمل نموذجعلى أسس تتعلق حصرًا ب والخاص العام

  
  للرئيس القديم اقتراح

  
 األكاديميـــة واألوســـاط الحكوميـــة غيـــر المنظمـــاتالتـــي تضـــم  الشـــراكات،يمكـــن أن تمثـــل  مكـــررًا [ ١٤ بـــديل نـــص

ظمـة مـع المن وتشـتركالصـحة العموميـة. لتعزيـز  هامـة عمـلنمـاذج  الخـاص، القطـاع وكيانـات الخيرية والمؤسسات
ــا لسياســة شــراكتها ( شــراكة اللطبيعــة  ) وهــذا اإلطــار. تبعــاً ٤٨كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة  الحاشــية:الشــراكات وفق

  )حذف( أومشاركتها مع هذه الشراكة. ]  علىربعة األمحددة السياسات ال أحد المنظمة وتطبقوتكوينها، 
  
  أو
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، بمـــا فـــي ذلـــك المنظمـــات غيـــر موميـــةالمنظمـــة مـــع الشـــراكات التـــي تعـــزز الصـــحة الع تشـــارك. مكـــرراً  ١٤ بـــديل
فـي تلـك الحـاالت التـي تحـدد و األكاديميـة، والمؤسسـات الخيريـة ومؤسسـات القطـاع الخـاص.  مؤسساتالحكومية وال

اإلطـار الحـالي واإلطـار  مـن كـل يسـري، استضافتهااالشتراك في، شراكة دون  منهاطلب ياألمانة ضرورة، أو  فيها
شـراكة المـن اإلطـار الحـالي تبعـا لطبيعـة  [ ٤٨) على النحو المبين في الفقـرة ١٠-٦٣ص ع جالشراكات (ب الخاص

  ] مشاركتها مع هذه الشراكة علىربعة األمحددة السياسات ال أحد المنظمة وتطبقوتكوينها، 
  

  للرئيس الجديد االقتراح
  

المنظمــة مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة التــي تقــع فــي الفئــات المــذكورة أعــاله، فــي  تشــارك   -مكــرراً  ١٣نــص بــديل 
منظمــة مــع مثــل هــذه الشــراكات وفقــا ال وتشــترك. موميــةســياق الشــراكات والترتيبــات التعاونيــة التــي تعــزز الصــحة الع

)، وتخضـع ألحكـام ١٠-٦٣ع ص ج* (حية العالميـة وترتيبـات االستضـافةلسياستها في التعامـل مـع الشـراكات الصـ
 تشـارك الالترتيبـات التعاونيـة التـي  فـي المنظمـة مشـاركة علـى اإلطـار أيضـاً ا اإلطار. وعالوة على ذلك ينطبق هذ
  منظمة ال فيها

  
منظمـة وتخضـع لقواعـد ولـوائح الالقانونيـة مـن  تهاشخصـي استضـافتها يـتم التـيالشـراكات  تسـتمدحاشـية:  تضاف* 

 رســمي هيكــل لــديها ويكــونمشــاركتها مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول.  علــىالمنظمــات. وبالتــالي ينطبــق اإلطــار 
اتخــاذ القــرارات  أساســه علــىيــتم  والــذي، للمنظمــة الرئاســية بــاألجهزة الخــاص ذلــك، منفصــل عــن الشــؤون لتصــريف

لخاصــة بهــا مســتقلة عــن تلــك الخاصــة ا مجيــةأطــر المســاءلة البر  تكــوناالتجــاه وخطــط العمــل والميزانيــات؛ و بشــأن 
التــي تخضــع لقواعــد ولــوائح و  استضــافتها يــتم التــيخــرى األكيانــات ال علــىالمنظمــة. بــنفس الطريقــة ينطبــق اإلطــار ب

  المنظمات.
  

  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 نأيمكــن   -١٦

األجهــزة الرئاســية للمنظمــة أو األمانــة فــي  وتبــتنــوع االجتمــاع المعنــي.  علــىطبيعــة مشــاركة هــذه الجهــات الفاعلــة 
 مــن غيرهــا وفــي االســتماع وجلســات 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)
لرئاسية لألجهزة ا الداخلي مشاركة الجهات الفاعلة غير الدول طبقًا للنظام وتحدَّدواللجان اإلقليمية الست. 

 بالعالقات الرسمية. المتصلمن هذا اإلطار  قسمالمعنية وسياساتها وممارساتها وال
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 يــنظَّمأي اجتمــاع فعلــي أو افتراضــي غيــر دورات األجهــزة الرئاســية  النــوع هــذا يشــمل. المشــاورات  (ب)
حيثما أمكـن، المـدخالت الـواردة مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول  تُتاح،غرض تبادل المعلومات واآلراء. و ب

 .للجمهور

الجلســات هــي اجتماعــات يمكــن للمشــاركين فيهــا عــرض بّينــاتهم وآرائهــم  هــذه. جلســات االســتماع  (ج)
ومـــواقفهم وتلقـــي األســـئلة بشـــأنها، ولكـــنهم ال ينخرطـــون فـــي نقـــاش. ويمكـــن لجلســـات االســـتماع أن تكـــون 

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

اجتماعـــات ال تشـــكل جـــزءًا مـــن عمليـــة وضـــع السياســـات أو القواعـــد  هـــذه. االجتماعـــات األخـــرى  (د)
األمثلة عليها االجتماعات اإلعالمية وجلسات اإلحاطة بالمعلومـات والمـؤتمرات العلميـة ومنصـات  وتشمل

  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 

 غيــر الفاعلــة الجهــات مــن المعنيــة الجهــة تنظمــه(تُــدرج حاشــية) رعايــة اجتمــاع  فــي المنظمــة تشــارك 
 الدول

 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.  
  

عــن  الرئيســية مســؤولية) وجــود كيــان آخــر يتكفــل بال١( :يلــي مــا االجتمــاع رعايــة بتعبيــر ُيقصــد": حاشــية
 مسـح بحق المنظمة) احتفاظ ٣لالجتماع وٕاجراءاته وٕاسهامها فيهما؛ ( منظمة) دعم ال٢( االجتماع؛ تنظيم
  "الصادرة عنه الختامية والوثائقوقائمة أسماء المشاركين فيه  االجتماع أعمال جدول

  
  الموارد

  
 باألعمـال معنيـينمـوظفين  [ أو ] نيمـوظف [ أو] أمـوال  تشـتمل علـى / [شـكل فـيأن تكون الموارد  يمكن  -١٨

مســــاهمات عينيــــة. وتشــــمل  أو ]الطــــوارئ، حــــاالت فــــي واســــتجاباتها وسياســــاتها المنظمــــة بــــرامج بتنفيــــذ أو التقنيــــة
  دون مقابل. المقدمةالمساهمات العينية التبرعات من األدوية والسلع األخرى والخدمات 

  
  أو
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  نص جديد اقتراحالمقّرر  من
  
  أو/ و
  
  ] الموظفينكادر  فئةتحديد  [ مكّرراً  ١٨
  
  أو/ و
  
  ] الموظفينفئة كادر  تحّدد حاشية ُتضاف [
  

مســـاهمات طوعيـــة مـــن الجهـــات قـــد ُتحـــّدد المنظمـــة ســـقفًا يتخـــذ شـــكل  -مكـــّررًا ثانيـــاً  ١٨الفقـــرة  ُتضـــاف [
إيــداع أي مســاهمة تتجــاوز ذلــك الســقف فــي صــندوق المســاهمات األساســية الفاعلــة غيــر الــدول. وينبغــي 

الـــــذي يتـــــيح حريـــــة كافيـــــة لألمانـــــة لكـــــي تخّصـــــص المـــــوارد للبـــــرامج التـــــي تعـــــاني نقصـــــًا فـــــي التمويـــــل. 
المساهمات المقدرة للدول األعضاء فينبغي أن ُتخّصص للبرامج التي تعاني من نقص في التمويل في   أما

  حذفتُ / ] الطوعيةإطار المساهمات 
  

  الرئيس اقتراح
  
 تقــديم علــى الــدول غيــر الفاعلــة الجهــاتتحــث  : [حاشــية افتضــ [ أمــواالً المــوارد  تشــملالبديلــة:  ١٨ لفقــرةا

 أو]  البرمجيـــة والميزانيـــة العـــام العمـــل برنـــامج مـــع تمشـــياً  المرونـــة، مـــن ممكـــن قـــدر أكبـــر علـــى مســـاهماتها،
الموظفين المنتدبين للعمل في المنظمة.  أوتضاف حاشية: ال يشمل الموظفون موظفي المنظمة  [ موظفين،

االســـتعانة علـــى اإلطـــالق بمـــوظفين يعنـــون  عـــدم ويجـــب. الطـــوارئ بأعمـــال معنيـــين مـــوظفينويجـــوز قبـــول 
 العينيـــةالمســـاهمات  وتشـــملعينيـــة.  مســـاهماتمتعلقـــة بوضـــع السياســـات والقواعـــد والمعـــايير.] أو  بأنشـــطة

 قصـيرة مسـاهمةحاشية إلى الموظفين:  تضافدون مقابل. ( المقدمةالتبرعات من األدوية والسلع األخرى والخدمات 
يمثـــل هـــؤالء  ال [ المنتـــدبين المـــوظفين غيـــر مـــن الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات بهـــم تســـتعين أشـــخاص يقـــدمها األجـــل

من السياسة الخاصة بالمنظمات غير الحكومية  ٧بالتزامن مع الفقرة  (تقرأ .])شاراتها يحملون والالموظفون المنظمة 
مـن  ٨مـن السياسـة الخاصـة بالمؤسسـات الخيريـة والفقـرة  ٧من السياسة المتعلقة بالقطاع الخاص والفقـرة  ١٥والفقرة 

  السياسة الخاصة بالمؤسسات األكاديمية)
  
]/  مســـاهماتها[ تقـــديم  ]/ [ ينبغـــي لهـــا ] علـــى ] الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات[ تحـــث  حاشـــية: [ تضـــاف [

[ واألمـوال غيـر المخصصـة ]. ويجـب لهـذه المسـاهمة علـى  ، على أكبر قدر ممكـن مـن المرونـة[ مواردها ]
  ] مع الميزانية البرمجية غرار أي مساهمة أن تتمشى تماماً 

  
  أو
  
وينبغـي أن  العمـل العـام والميزانيـة البرمجيـةبرنـامج ال يجوز توفير الموارد إال تمشـيًا مـع  [ اف حاشية:تض [

  ] تكون على أكبر قدر ممكن من المرونة
  
  أو
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مفصلة عن الموارد المالية أو العينية التي تحصل عليها من الجهات الفاعلـة غيـر  معلوماتالمنظمة  تتيح [
 بعــــد.] (تنقــــل والمخصصــــات والغــــرض المحصــــل والمبلــــغالجهــــة المانحــــة  اســــم عــــنالــــدول، بمــــا فــــي ذلــــك 

  )٣٨  الفقرة
  
يشـمل الموظفـون مـوظفي المنظمـة أو المـوظفين المنتـدبين للعمـل فـي المنظمـة. ويجـوز  الحاشية:  تضاف [

االســـتعانة علـــى اإلطـــالق بمـــوظفين يعنـــون بأنشـــطة  عـــدممعنيـــين بأعمـــال الطـــوارئ. ويجـــب  مـــوظفينقبـــول 
  عينية. مساهماتمتعلقة بوضع السياسات والقواعد والمعايير.] أو 

  
  البّينات

  
والمعارف بشأن  ثة،محدّ  معلومات على القائمة اإلسهاماتالبينات ألغراض هذا اإلطار إلى  تشير  -١٩

إنتـاج  ويشـملبصـورة مسـتقلة.  المنظمـةالمسائل التقنية، واالعتبارات الخاصة بالوقائع العلمية، التـي تحللهـا 
جانـب المنظمـة جمـع المعلومـات وتحليلهـا وٕانتـاج المعلومـات وٕادارة المعـارف والبحـوث. ويجـوز  منالبينات 
تجاربهـا  وتتبـادلالتقنيـة  مسـائلثة ومعارفهـا المتعلقـة بالمعلوماتها المحدّ  تقدم أنالفاعلة غير الدول  للجهات

ربــع وٕاجراءاتــه التشــغيلية الخاصــة األ وسياســاتهبأحكــام هــذا اإلطــار  رهنــاً مــع المنظمــة، حســب االقتضــاء، 
 المســـاهمات هـــذه تتـــاح أن وينبغـــيذلـــك مـــن قواعـــد المنظمـــة وسياســـاتها وٕاجراءاتهـــا المعمـــول بهـــا.  وغيـــر

 لالطــالع المحصــلةأن تتــاح البينــات العلميــة  وينبغــي. ممكنــاً  يكــون حيثمــا االقتضــاء، عنــد العــام، لالطــالع
  .العام

  
  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.

  
  التعاون التقني 

  
ألغراض هذا اإلطار، يشير التعاون التقني إلـى أشـكال التعـاون األخـرى مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول،   -٢١

  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   •
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  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  •
 إلــى حاشــية ُتضــاف( المعلومــات جميــع تــوفير الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــن جهــة كــل مــن ُيطلــب
 .الواجبة العناية إجراءات من يلزم ما ذلك بعد المنظمة وتتخذ وبأنشطتها بها تتصل التي) ٣٨ الفقرة

 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

 ).٣٨ الفقرةحاشية  إلىُتضاف إشارة ( ٢.المنظمة نطاق على واحدة إلكترونية أداة

 ] الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـع المنظمـة مشـاركة مراقبـة األعضـاء الـدول تتولى ] أن الضروري من .
 الفاعلــة الجهــات مــع المشــاركة عــن[الســنوية]  التقــارير يقــدم االعتبــار، فــي ذلــك العــام المــدير يضــع  وٕاذ

التحـــديات [المتصـــلة  ] بـــالتركيز علـــى أمـــور تشـــمل / [] بـــالتركيز بوجـــه خـــاص علـــى [ ] [الـــدول غيـــر
]  اقتراحـــــات المشـــــاركة المحالـــــة إلـــــى] فريـــــق تنســـــيق المشـــــاركة ) الناشـــــئة عـــــن [تحـــــذفبالسياســـــات] (

ويــدرج  ] [ وقــرار المــدير العــام الــداعي إلــى عــدم االنخــراط فــي عالقــة مشــاركة / [المــدير العــام ]  لــىوإ  [
]  االجتماعــات العاديــة إلــى ذلــك كبنــد دائــم مــن بنــود جــدول أعمــال لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة] [

 غيــر الفاعلــة الجهــات ســجل عبــر المشــاركة أوجــه جميــع عــن المعلومــات ويعمــم [ ] التنفيــذي لمجلــسل [
 )ثانياً  مكرراً  ٣٨ الفقرة انظر: حاشية تضاف() تحذف.] (الدول

  :فقرتين إلى الفقرة تقسم أو  •
  العملية  •
 العام المدير تقرير مضمون  •

 غيــر الفاعلــة الجهــات مــع المنظمــة مشــاركة ةمراقــبلــدول األعضــاء تتــولى ا اقتــراح الــرئيس الجديــد:  •
  .٦٥و ٦٤ رتينالفق في الواردة لألحكام وفقاً  الدول

                                                           
 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

تستخدم المنظمة أداة إلكترونية إلدارة المشاركة. وسجل الجهات الفاعلة غير الدول هو الجزء المتاح لالطالع العـام مـن    ٢
سـتخدم أداة العمـل ألغـراض إدارة المشـاركة علـى المسـتوى الـداخلي. وتُ  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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  ]مشـــاركة عــن ســـنوي تقريــر بتقــديم المراقبـــة مجــال فـــي االستشــارية المســتقلين الخبـــراء لجنــة مطالبــة 
 فريـق يتوالهـا التـي الحـاالت علـى خـاص بوجـه التركيـز مـع الـدول، غير الفاعلة الجهات مع المنظمة
 الخبـــراء لجنـــة رئـــيس مـــع التقريـــر لمناقشـــة األعضـــاء الـــدول أمـــام الفرصـــة وٕاتاحـــة المشـــاركة، تنســـيق

 )تحذف( .]واإلدارة والميزانية البرنامج لجنة تعتمده أن قبل المراقبة مجال في االستشارية المستقلين

[ عالوة علـى المعلومـات المتاحـة لالطـالع العـام، ُيتـاح إلكترونيـًا للـدول األعضـاء   -ثانياً  مكرراً  ٣٨  •
تقرير موجز عن إجراءات العناية الواجبة فيما يتعلق بالمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الـدول وعـن 

ويمكــن أن تُتــاح تفاصــيل أخــرى عــن المعلومــات التــي تســتخدمها األمانــة  تقــديرات المخــاطر وٕادارتهــا.
إلدارة هذه المشاركة لكي تطلع عليها الدول األعضـاء، وذلـك بنـاًء علـى طلبهـا وبقـدر الُمسـتطاع مـن 

 المشـاركةاالطـالع علـى اقتراحـات  فرصةللدول األعضاء  تتاحعن ذلك  وفضالً  [ الناحية القانونية.]
  )تحذفوالمدير العام.] ( المشاركة تنسيقالمحالة إلى فريق 

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

  
مصـلحة ثانويـة (مصـلحة راسـخة فـي حصـيلة 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) 

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

  أخرى كذلك
  

الحاالت الفردية لتضارب المصـالح داخـل المنظمـة هـي حـاالت تشـمل الخبـراء، بغـض النظـر عـن و   - مكرراً  ٢٣
  من هذا اإلطار. ٤٨ يجري تناولها وفقًا للسياسات الواردة في الفقرةساالت ، والموظفين كذلك، وهي حوضعهم

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

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

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

 ٨المؤسسي وسائر مخاطر المشاركة المشار إليها فـي الفقـرة  وٕاذ تدير المنظمة إدارة فعالة تضارب المصالح  - ٢٥
مبـرر   أعاله، فإنها تهدف إلى تجنب السماح لتضارب مصالح جهة من الجهات الفاعلة غير الدول بممارسـة تـأثير ال
  له، أو يبدو إلى حد معقول على أنه كذلك، في عملية صنع القرار في المنظمة أو السيطرة على مصالحها؛

  
حــــاالت تضــــارب المصــــالح  عليهــــا تنطــــوي التــــي المحتملــــة المخــــاطرتكــــون  قــــدبالنســــبة إلــــى المنظمــــة، و   -٢٦

المصــالح  وخصوصــاً  ،لجهــات الفاعلــة غيــر الــدولااطر فــي أوضــاع تتضــارب فيهــا مصــالح المخــ أعلــىالمؤسســي 
، ومصالحهاالدستورية  تهاالمنظمة المتعلقة بالصحة العمومية ووالي سياساتمع  ،االقتصادية أو التجارية أو المالية

  القواعد والمعايير.و  السياساتوالسيما استقالل المنظمة ونزاهتها في وضع 
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  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. ي واألولويات المحـددة فـ ٦غير الدول الواردة في الفقرة 
الحال، تطلب الوحدة التقنية من الجهة المعنية من الجهات الفاعلة غير الدول أن توفر المعلومـات األساسـية الخاصـة 

التـي تنطـوي عليهـا بها. ثـم تكّمـل الوحـدة هـذه المعلومـات بوصـف للمشـاركة المقترحـة وبتقيـيم تجريـه للفوائـد والمخـاطر 
هــذه المشــاركة مــن خــالل اســتخدام األداة اإللكترونيــة علــى نطــاق المنظمــة. وُتحــال هــذه المعلومــات بعدئــذ إلــى وحــدة 

    مركزية متخصصة مسؤولة عن تحليل المعلومات المتاحة.
  

وتتخـــذ المنظمـــة إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة، حفاظـــًا علـــى نزاهتهـــا، قبـــل المشـــاركة مـــع أي جهـــة مـــن الجهـــات   - ٢٨
الفاعلــة غيــر الــدول، وتجــري تقــديرًا للمخــاطر. وتشــير العنايــة الواجبــة إلــى خطــوات المنظمــة المتخــذة للحصــول علــى 

اصــفات الجهــة. وتشــير العنايــة الواجبــة إلــى المعلومــات المتعلقــة بهــذه الجهــة والتحقــق منهــا، وتكــوين فهــم واضــح لمو 
طبيعـــة الجهـــة المعنيـــة مـــن الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول فـــي حـــين أن تقـــدير المخـــاطر يشـــير إلـــى تقـــدير أي مشـــاركة 

  .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 
  

  األساسية المتصلة بإجراءات العناية الواجبة فيما يلي: الوظائفوتتمثل   -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  •
واإلنسانية والمسائل المتعلقة بالعمل والمسائل البيئية واألخالقية والتجارية والسـمعة والصـورة واسـتقرار 

 الوضع المالي؛
غيـر الدولـة أو أنشـطتها تتعـارض تحديد ما إذا كانت طبيعة الجهة الفاعلة االقتراح األصلي للرئيس:   •

مع عمـل المنظمـة وواليتهـا (مثـل الصـالت بـدوائر صـناعة التبـغ واألسـلحة)، أو مـا إذا كانـت تتطلـب 
بوجــه خــاص لــدى المشــاركة مــع الكيــان (مثــل الصــالت بــدوائر الصــناعة  مــن المنظمــة تــوخي الحــذر
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(حاشـية: علـى النحـو الموضـح  بقواعد المنظمة ومعاييرها في صحة اإلنسان أو المتأثرةاألخرى المؤثرة 
  )٤٤في الفقرة 

  أو
  
مـع عمـل  تتعـارضمـع المنظمـة  قـررةالم عالقتهـاأو أنشطتها ونوع  الدولة غير الفاعلة الجهةطبيعة  كانتإذا  تحديد [

 تطبيـق بعـدأو إذا كانـت تتطلـب مـن المنظمـة تـوخي الحـذر بوجـه خـاص لـدى المشـاركة مـع الكيـان  ،وواليتها ةالمنظم
  ] مكرراً  ٤٤و ٤٤ الفقرتين في الواردة األحكام

  
  أو
  
أو إذا كانــت  ،تحديــد إذا كانــت طبيعــة الجهــة الفاعلــة غيــر الدولــة أو أنشــطتها تتعــارض مــع عمــل المنظمــة وواليتهــا [

  ...]الحذر بوجه خاص لدى المشاركة توخيتتطلب من المنظمة 
  

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 

ها وتصــريف شــؤونها وتمويلهــا واســتقاللها وعضــويتها. وُيشــار إلــى هــذا التصــنيف فــي ســجل الجهــات الفاعلــة غراضــوأ
  غير الدول.

  
المخــاطر هــي عبــارة عــن احتمــال وقــوع حــدث ضــار وٕامكانيــة تــأثيره فــي قــدرة المنظمــة علــى تحقيــق أهــدافها.   - ٣٢

إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة. ويشـــمل ذلـــك تقـــدير ويجـــرى تقـــدير للمخـــاطر المرتبطـــة بمشـــاركة مقترحـــة باإلضـــافة إلـــى 
  ٨المخاطر المرتبطة بالمشاركة مع إحدى الجهات الفاعلة غير الدول، وخصوصًا المخاطر الوارد وصفها في الفقرة 

  
  إدارة المخاطر

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

)، أو ٥٥  إلـى ٤٩الدخول في المشاركة (حاشية: بخالف القرارات المتعلقة بالعالقات الرسمية المبّينـة فـي الفقـرات مـن 
جـع عـن مشـاركة قائمـة مواصلة المشاركة أو المشاركة باتخاذ تدابير لتخفيف وطأة المخاطر أو عـدم المشـاركة أو الترا

الوحـدة المشـاركة مـع جهـة مـن الجهـات الفاعلـة  عـادةأو مقررة مع الجهات الفاعلة غير الدول. هذا قـرار إداري تتخـذه 
  غير الدول.

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

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

 فريـق تنسـيق المشـاركةعلى النحـو التـالي: حاشية (وجود أوجه اختالف، فيمكن إحالتها إلى فريق تنسيق المشاركة. 
  ).هو فريق تابع لألمانة يعّينه المدير العام ويضم ممثلين عن المكاتب اإلقليمية

  
فريق تنسيق المشاركة اقتراحات المشاركة المحالة إليه ويوصي بالمشاركة أو مواصلة المشاركة أو  يستعرض -٣٥

المشـــاركة باتخـــاذ تـــدابير لتخفيـــف وطـــأة المخـــاطر أو عـــدم المشـــاركة أو التراجـــع عـــن مشـــاركة قائمـــة أو مقـــررة مـــع 
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ؤولة عـن المشـاركة علـى هـذه التوصـية، الجهات الفاعلة غير الدول. وفي الحاالت التي ال توافـق فيهـا الوحـدة المسـ
  ُيترك اتخاذ القرار النهائي للمدير العام.

  
)، تتبـع المنظمـة نهـج إدارة ١٣٣/١٠م توتمشيًا مع إطار المنظمة إلدارة المخاطر (حاشية، انظر الوثيقة   -٣٦

لــدول إال إذا كانــت المخــاطر فــي ســياق المشــاركة وال تقبــل الــدخول فــي المشــاركة مــع إحــدى الجهــات الفاعلــة غيــر ا
الفوائد من حيث المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في الصحة العموميـة والوفـاء بواليـة المنظمـة الـوارد ذكرهـا فـي 

، وكـذلك مـا يكـرَّس مـن وقـت وُيتكّبـد ٨تفـوق أي مخـاطر متبقيـة تنطـوي عليهـا المشـاركة مثلمـا تبّينـه الفقـرة  ٧الفقرة 
  صونها.من نفقات إلرساء المشاركة و 

  
  الشفافية

  
وتقــــدم . شــــفافة تُــــدار ]/ [ ينبغــــي أن تُــــدار ] تفــــاعالت المنظمــــة مــــع الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدول إدارة [  - ٣٧

المنظمة تقارير سنوية إلى األجهزة الرئاسية عن مشاركتها مع الجهات الفاعلة غير الدول، [ بما فيهـا أعمـال فريـق 
العـام المعلومـات األساسـية عـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول التـي تشـارك معهـا تنسيق المشاركة ]، وتتيح لالطـالع 

  وأوجه المشاركة الفردية المعنية.
  
  أو
  

المنظمــة تقــارير ســنوية إلــى األجهــزة  وتقــدم. شــفافة [ تُــدار تفــاعالت المنظمــة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول إدارة
  الرئاسية عن مشاركتها مع الجهات الفاعلة غير الدول، 

    ] .بما في ذلك المعلومات الموجزة عن بالعناية الواجبة وتقدير المخاطر وٕادارة المخاطر التي أجرتها األمانة ، [
  

مـات الالزمـة عـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول بما فيها أعمـال فريـق تنسـيق المشـاركة، وتتـيح لالطـالع العـام المعلو 
   المعنية.]التي تشارك معها وأوجه المشاركة الفردية 

  
  ] .المخاطر وٕادارة المخاطر التي أجرتها األمانة وتقييم[، بما في ذلك تقرير موجز عن العناية الواجبة 

 
  )نص الرئيس فقط على فظاحيُ  :الرئيس اقتراح(
  

هــو أداة إلكترونيــة متاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت  بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدولوســجل المنظمــة الخــاص   -٣٨
لتوثيق المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول وتنسيقها. ويحتوي السجل علـى  ١لالطالع العام تستخدمها األمانة

ة المنظمـة مـع معلومات موّحـدة رئيسـية تتيحهـا الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول وعلـى أوصـاف رفيعـة المسـتوى لمشـارك
ويمكـــن االطـــالع عليـــه [ وتحديثـــه ]  ٢٠١٦[ وســـُيفرغ مـــن إعـــداد الســـجل فـــي آذار/ مـــارس  ٢الجهـــات الفاعلـــة. هـــذه

وتطاَلــب الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول وليــة ]/ [ ُينقــل هــذا الــنص إلــى القــرار ] [ األباســتمرار، بمــا فــي ذلــك إصــداراته 

                                                           
 الشــراكات ويشــمل والقطــري اإلقليمــي والمســتويين العــالمي المســتوى أي الثالثــة المنظمــة اتمســتوي جميــع الســجل يغطــي   ١

 .المشتركة والبرامج المستضافة

 الميزانيــة بوابــة وفــي الســجل هــذا فــي الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــن المتلقــاة الماليــة المســاهمات عــن المعلومــات توثَّــق   ٢
 .اإلنترنت شبكة على البرمجية
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 والغـرض القـانوني والوضـع االسـم المعلومـات ؤسسـتها. وتشـمل هـذهالمشاركة مع المنظمة بتـوفير المعلومـات عـن م

 وحـاالت التمويـل ومصـادر السـنوي أجهـزة صـنع القـرار الرئيسـية واألصـول والـدخل وتشـكيل الشـؤون تصـريف وهيكـل

التصـاالت المنظمـة.]  التنسـيق جهـات مـن أكثـر أو وجهـة اإلنترنـت شـبكة علـى والموقع الصلة ذات الرئيسية االنتساب
  عن مستويات اإلتاحة الثالثة ] ُتضاف حاشيةمكّررًا) [  ٣٨ُتوضع في الفقرة  ،ُتحذف(
  

وتطاَلب الجهات الفاعلة غير الـدول المشـاركة مـع المنظمـة بتـوفير المعلومـات عـن مؤسسـتها. وتشـمل  -مكّرراً  ٣٨
صـنع القـرار الرئيسـية أجهـزة  وتشـكيل الشـؤون تصـريف وهيكـل والغـرض القـانوني والوضـع المعلومـات االسـم هـذه

 وجهة اإلنترنت شبكة على والموقع الصلة ذات الرئيسية االنتساب وحاالت التمويل ومصادر السنوي واألصول والدخل

  التصاالت المنظمة. التنسيق جهات من أكثر أو
  
 (ُتحـــذف)[ ســـتُتاح للـــدول األعضـــاء التقـــارير الخاصـــة بـــإجراءات العنايـــة الواجبـــة، [ بمـــا فيهـــا ]   -مكّررًا ثانياً  ٣٨

] [ وتُتـاح (ُتحـذف)القرارات المتعلقة بتقـدير المخـاطر وٕادارتهـا [، ومنهـا القـرارات المتخـذة بشـأن رفـض المشـاركة ]/ 
األعضاء التقارير الخاصة بـإجراءات العنايـة [ ستُتاح للدول أو  (ُتحذف)المعلومات ذات الصلة لالطالع العام ]/ 

  .]٣٣الواجبة، فضًال عن القرارات المتخذة بشأن الخيارات المتصلة بالمشاركة والواردة في الفقرة 
  

  مكّررًا ثانيًا بالنص التالي: ٣٨مكّررًا و ٣٨و ٣٨أو ُيستعاض عن الفقرات 
  

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. ويحتـوي  )١(الحاشية لالطالع العام تستخدمها األمانة 

وعلـــى أوصـــاف رفيعـــة  )٢(الحاشـــية الســـجل علـــى معلومـــات موّحـــدة رئيســـية تتيحهـــا الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول 
  ؛)٣(الحاشية المنظمة مع هذه الجهات الفاعلة المستوى لمشاركة 

  
ســجل الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول هــو أداة مــن المســتوى األول تســتخدمها األمانــة وهــو يحتــوي علــى  :١الحاشــية (

أربعة مستويات من المعلومات كما يلي: مستوى متاح لالطالع العـام وآخـر متـاح للـدول األعضـاء ومسـتوى عامـل 
  من األفراد داخل األمانة).متاح لألمانة ومستوى رابع يضم معلومات سرية وحساسة ال ُيتاح إال لعدد محدود 

  
ُتوّثق المعلومات عن المساهمات المالية المتلّقاة من الجهات الفاعلة غير الدول في هذا السجل وفي  :٢الحاشية (

  بوابة الميزانية البرمجية على شبكة اإلنترنت)
  
السجل جميع مسـتويات المنظمـة الثالثـة أي المسـتوى العـالمي والمسـتويين اإلقليمـي والقطـري  ي: يغط٣الحاشية [ 

  ويشمل الشراكات المستضافة والبرامج المشتركة.]
  
  و
  

[ تطاَلب الجهات الفاعلة غير الدول المشاركة مع المنظمـة بتـوفير المعلومـات عـن مؤسسـتها. وتشـمل  -مكّرراً  ٣٨
أجهـزة صـنع القـرار الرئيسـية  وتشـكيل الشـؤون تصـريف وهيكـل والغـرض القـانوني وضـعوال المعلومـات االسـم هـذه

 وجهة اإلنترنت شبكة على والموقع الصلة ذات الرئيسية االنتساب وحاالت التمويل ومصادر السنوي واألصول والدخل

  التصاالت المنظمة.] التنسيق جهات من أكثر أو
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  و
  

المعلومات المتاحة لالطالع العام، ُيتاح إلكترونيًا للدول األعضاء تقرير موجز عن [ عالوة على  -مكّررًا ثانياً  ٣٨
إجــراءات العنايــة الواجبــة فيمــا يتعلــق بالمشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول وعــن تقــديرات المخــاطر وٕادارتهــا. 

مشاركة لكي تطلـع عليهـا الـدول ويمكن أن تُتاح تفاصيل أخرى عن المعلومات التي تستخدمها األمانة إلدارة هذه ال
  األعضاء، وذلك بناًء على طلبها وبقدر الُمستطاع من الناحية القانونية.]

  
عــالوة علــى المعلومـــات المتاحــة لالطـــالع العــام، ُيتـــاح إلكترونيــًا للـــدول  -مكــّررًا ثانيـــاً  ٣٨ :الجديـــدالـــرئيس  نــص

األعضــاء تقريــر مــوجز عــن إجــراءات العنايــة الواجبــة فيمــا يتعلــق بالمشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول وعــن 
ي تســتخدمها األمانــة إلدارة هــذه ويمكــن أن تُتــاح تفاصــيل أخــرى عــن المعلومــات التــ تقــديرات المخــاطر وٕادارتهــا. [

وفضـًال  المشاركة لكي تطلع عليها الدول األعضاء، وذلك بناًء على طلبها وبقدر الُمستطاع من الناحية القانونيـة.]
  .المشاركة تنسيق فريقعن ذلك يمكن للدول األعضاء أن تبحث عن معلومات عن الحاالت التي ينظر فيها 

  
  و
  

  نص القرار إطار زمني بشأن إنشاء السجل وبدء العمل به.] [ ُيضاف إلى
  
مكـّررًا  ٣٨مكـّررًا و ٣٨و ٣٨نـص الـرئيس بالنسـبة إلـى الفقـرات  علـى ُيحـافظ :الرئيس اقتراح(

  )القرار إلىإشارة إلى بدء العمل بالسجل  أضيفت وقدثانيًا. 
  

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

الــدول وتُنشــر فــي الســجل علــى عــاتق هــذه عــن دقــة المعلومــات التــي تتيحهــا الجهــة المعنيــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر 
  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

ات المدرجـة فـي سـجل المنظمـة الخـاص بالجهـات المنظمة ما تتيحـه مـن معلومـات خاصـة بهـا. ويحـدَّد تـاريخ المعلومـ
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 

  علة غير الدول فيما يتصل بطلبات المشاركة المقدمة في المستقبل حسب االقتضاء.بالجهات الفا
  
وتحفــظ المنظمــة كتيبــًا إلرشــاد الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي تفاعلهــا مــع المنظمــة بمــا يتماشــى مــع هــذا   - ٤١

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

--------------------  
  

ليكــون بمثابــة أحــد المــدخالت الالزمــة للمناقشــات  ٤١: "ُوِضــع جانبــًا" الــنص الــوارد أدنــاه والمــأخوذ مــن الفقــرة مالحظــة
  .٤٨بشأن الفقرة 
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  (ُتحذف:)[ ُيطبق بالتزامن مع اإلطار ] 

  
  أو
  

تُــذكر جميــع الوثــائق : حاشــيةمــع هــذا اإلطــار ([ [ تُــواءم ]/ [ تُنّســق ] جميــع مبــادئ المنظمــة التوجيهيــة ذات الصــلة 
  ذات الصلة)]

  
  أو
  

  ٤٨تُنقل (بوصفها حاشية) إلى الفقرة 
  
  )٤٨ الفقرة في مناقشته إلى نظراً  األصفر باللون المضلل النص كل ُيحذفالرئيس:  اقتراح(
  

--------------------  

  
  )ُتحذف(  -٤٢
  

  (ُتحذف)  -٤٣
  
  
  
  

  األحكام المحددة
  
  ] والجهات المنتسبة إليها [ تشارك المنظمة مع دوائر صناعة التبغ أو األسلحة ال  - ٤٤
  
  ")إليها المنتسبة والجهات" التعبير ُيقبل الرئيس: اقتراح(
  
  ] الجهات الفاعلة غير الدول [ ]/ المشاركة مع دوائر صناعية معينة [
  

[بما يتسق مع قواعد هـذا  )ُتحذف( ]/ مالئمعلى نحو  [ ]/ بوجه خاص [تتوخى المنظمة الحذر  [  - مكرراً  ٤٤
[الجهـات الفاعلـة مـع لـدى المشـاركة  السيما لدى إجراء تحليالت العنايـة الواجبـة وتقيـيم المخـاطراإلطار ويخضع لها] 

فـي الصـحة ]  سـلبياً  [المـؤثرة  ] ةصـناعالدوائـر القطـاع الخـاص وبعـض  [ ]/ دوائر الصناعة األخـرى [ ]/ غير الدول
دوائـر  ]الحصـر، ال[،  ] المثـال سـبيلعلـى  [ ]/ مثـل [ [ ]ُيتوقف هنـا [.]أو المتأثرة بقواعد المنظمة ومعاييرها ،البشرية
  ]والمشروبات واألغذية الكحول اتصناع

  
إجـراءات العنايـة الواجبـة  اتخـاذالسـيما لـدى  بوجه خاص الحذر المنظمة تتوخى  - مكرراً  ٤٤الرئيس:  اقتراح(

القطــاع الخــاص أو ســائر الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول المتــأثرة  كيانــاتالمخــاطر فيمــا يتعلــق بالمشــاركة مــع  وتقــدير
  بسياسات المنظمة وقواعدها ومعاييرها.
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  االرتباط باسم المنظمة وشعارها
  

كرمـــزين للنزاهـــة وضـــمان الجـــودة. وعليـــه، ال ُيســـتخدم اســـم  باســـم المنظمـــة وشـــعارهايعتـــرف الجمهـــور   - ٤٥
المنظمــــة ومختصــــرها وشــــعارها ألغــــراض التســــويق واإلعــــالن التجــــاريين والتــــرويجيين أو اقترانــــًا بــــذلك. ويتطلــــب أي 

  ١استخدام السم المنظمة أو شعارها إذنًا كتابيًا صريحًا من المدير العام للمنظمة.
  

  انتداب الموظفين
  

    (ُتحذف:)/ ن من الجهات الفاعلة غير الدول.]تقبل المنظمة انتداب الموظفي [ ال  - ٤٦
  
  أو
  

[ ال تقبــل المنظمــة انتــداب المــوظفين مــن كيانــات القطــاع الخــاص، أمــا انتــدابهم مــن أنــواع أخــرى مــن الجهــات الفاعلــة 
  .]٦٧/٧ج ص عغير الدول، فتقبله عمًال بالوثيقة 

  
  أو
  

اب المــوظفين مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ألغــراض االضــطالع بأعمــال تقنيــة أو [ يمكــن أن تقبــل المنظمــة انتــد
    تنفيذ برامج المنظمة وسياساتها واستجاباتها في حاالت الطوارئ.]

  
  الدول غير الفاعلة الجهات من الموظفين انتداب المنظمة تقبل ال  -٤٦الرئيس:  اقتراح

 
  عالقة اإلطار بسياسات المنظمة األخرى

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

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

  
الجهات الفاعلة غير الدول مع السياسـات ذات الصـلة التاليـة، التـي تظـل وُينسَّق تنفيذ إطار المشاركة مع   - ٤٨

ريثمـا يـرد رّد مـن المستشـار  []  وفي حالـة التنـازع، يكـون لإلطـار الغلبـة علـى السياسـات المـذكورة أدنـاه سارية. [
  ]: القانوني

  

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

 .٨٦ إلى ٨١ من الصفحات ،٢٠٠٩ العالمية؛ الصحة منظمة: جنيف واألربعون، السابعة الطبعة األساسية، الوثائق   ٢

 ).باإلنكليزية( عشرة، الثانية للجلسة الموجز المحضر ،٢/سجالت /١٠٧/٢٠٠١ت م الوثيقة انظر   ٣
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بمشـاركة المنظمــة تُـنظَّم مشـاركة المنظمــة فـي شــراكات خارجيـة بموجـب السياســة العامـة المتعلقــة   (أ)
وينطبق هذا اإلطار للمشاركة مـع الجهـات الفاعلـة  ١وترتيبات االستضافة. في الشراكات الصحية العالمية

  غير الدول على إدارة المخاطر المتعلقة بمشاركة المنظمة في هذه الشراكات.

 ٢اء االستشــاريينتــنظم إدارة عالقــات المنظمــة بــالخبراء األفــراد بموجــب الئحــة أفرقــة ولجــان الخبــر   (ب)
  والمبادئ التوجيهية إلعالن المصالح (خبراء المنظمة).

النظـــام األساســـي للمـــوظفين والئحـــة المـــوظفين فـــي المنظمـــة وخصوصـــًا أحكـــام إعـــالن المصـــالح   (ج)
ــًا للمــادة  مــن النظــام األساســي لمــوظفي منظمــة الصــحة العالميــة، جميــع المــوظفين  ١-١الــواردة فيــه: وفق

ض بأعبـــاء وظـــائفهم ال يحـــدوهم فـــي ســـلوكهم ســـوى مصـــلحة منظمـــة الصـــحة العالميـــة "يتعهـــدون بـــالنهو 
  وحدها".

ــــنظَّم التعــــاون العلمــــي بموجــــب الئحــــة مجموعــــات الدراســــة والمجموعــــات العلميــــة والمؤسســــات   (د) ُي
  ٣المتعاونة وآليات التعاون األخرى.

وال يغطِّـي إطـار  ٤المشتريات من السلع والخدمات بموجـب الالئحـة الماليـة والنظـام المـالي؛ تنظم  )ه(
المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول هذه المشتريات، ولو أنـه يغطـي المسـاهمات المقدمـة دون مقابـل 

  من الجهات الفاعلة غير الدول.

غيــر الــدول، مثلــه مثــل ســائر التمويــل المقــدم ينبغــي اعتبــار التمويــل المقــدم مــن الجهــات الفاعلــة   (و)
للمنظمة، جزءًا من الحوار الخاص بالتمويل وأن ُينظَّم بموجب الالئحة المالية والنظـام المـالي؛ ويـنظِّم هـذا 

  اإلطار القرار المتعلق بقبول مثل هذه المساهمات المالية.
  

فـــي  لتناولـــه مـــربعينالـــوارد بـــين قوســـين  الـــنصالـــنص ويحـــذف  يقبـــل :الـــرئيس اقتـــراح
  القرار:

  
  أو
  
ـــة ٤٨( [ ـــة بموجـــب السياســـة العامـــة المتعلقـــة بمشـــاركة    - أ) البديل ـــنظَّم مشـــاركة المنظمـــة فـــي شـــراكات خارجي ُت

ــة واإلطــار الحــالي، بشــكل متكامــل. وبوجــه خــاص،  وترتيبــات االستضــافة المنظمــة فــي الشــراكات الصــحية العالمي
علـــق بمشـــاركة المنظمـــة فـــي ينطبـــق اإلطـــار الحـــالي علـــى إجـــراء العنايـــة الواجبـــة وتقـــدير المخـــاطر وٕادارتهـــا فيمـــا يت

  الرسمية.] الشراكات
  

                                                           
 .الشراكات بشأن ١٠-٦٣ع ص ج القرار في الصحة جمعية اعتمدتها التي السياسة    ١

 ١٠٤ مــن الصــفحات ،٢٠٠٩ العالميــة؛ الصــحة منظمــة: جنيــف واألربعــون، الســابعة الطبعــة األساســية، الوثــائق انظــر    ٢
ـــــى ـــــى( ١١٢ إل ـــــالي اإللكترونـــــي الموقـــــع عل  ،http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/basic-documents-47-ar.pdf: الت
 ).٢٠١٤ ديسمبر/ األول كانون ١ في االطالع تم

 ١١٣ مــــن الصــــفحات ،٢٠٠٩ العالميــــة؛ الصــــحة منظمــــة: جنيــــف واألربعــــون، الســــابعة الطبعــــة األساســــية، الوثــــائق    ٣
 .١٢٠  إلى

 .٩٧ إلى ٨٧ من الصفحات ،٢٠٠٩ العالمية؛ الصحة منظمة: جنيف واألربعون، السابعة الطبعة األساسية، الوثائق    ٤
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  العالقات الرسمية
  
كوميـة والرابطـات التجاريـة امتيـاز ُيمكـن للمجلـس التنفيـذي أن يمنحـه للمنظمـات غيـر الح العالقات الرسـمية""  - ٤٩

لخدمــــة مصــــلحة المنظمــــة.  ١الدوليــــة والمؤسســــات الخيريــــة التــــي شــــاركت والتــــزال تشــــارك مشــــاركة مســــتمرة 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.

ويكـــون لجميـــع الكيانـــات ذات العالقـــات الرســـمية مـــع المنظمـــة دســـتور أو وثيقـــة أساســـية مماثلـــة، ومقـــر  [  -٥٠
ــه أو رئاســي، وهيكــل إداري، وقيــد يحــدَّث بانتظــام فــي ســجِّل المنظمــة الخــاص بالجهــات  رئيســي دائــم، وجهــاز موجِّ

  ]غير الدول.الفاعلة 
  
  أو
  
أو نطاقهـا.  ذات العالقات الرسمية مع المنظمة (ُتدرج حاشية) دولية من حيـث عضـويتها و/[الكيانات  -بديلة ٥٠

لجميــع الكيانــات ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة دســتور أو وثيقــة أساســية مماثلــة، ومقــر رئيســي دائــم،  ويكــون
ــه أو رئاســي، وهيكــل إداري، وقيــد يحــدَّث بانتظــام فــي ســجِّل المنظمــة الخــاص بالجهــات الفاعلــة غيــر  وجهــاز موجِّ

  ]الدول.
  
حكوميـة وطنيـة، وقبـل االتفـاق علـى برنـامج تعـاون : قبل إقامة عالقـات عمـل بـين المنظمـة ومنظمـة غيـر حاشية [

مـــن دســـتور  ٧١مـــع منظمـــة مـــن هـــذا القبيـــل، تُتخـــذ التـــدابير المناســـبة للتشـــاور مـــع الحكومـــة المعنيـــة وفقـــًا للمـــادة 
  ]المنظمة.

  
  أو
  
] نطاقهــا.  أو الكيانــات ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة دوليــة مــن حيــث عضــويتها و[/ بديلــة (الــرئيس). ٥٠

ويكــون لجميــع الكيانــات ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة دســتور أو وثيقــة أساســية مماثلــة، ومقــر رئيســي دائــم، 
ه وجهاز [ ] أو رئاسي، وهيكل إداري، وقيد يحدَّث بانتظام فـي سـجِّل المنظمـة الخـاص بالجهـات  توجيهي / [] موجِّ

  )٥٥(+ ُتحذف الفقرة الفاعلة غير الدول. 
  
ــ الكيانــات ذات العالقــات الرســمية مــع المنظمــة دوليــة مــن حيــث عضــويتها و/ أو نطاقهــا.  الــرئيس الجديــد: راحاقت

ويكــــون لجميــــع الكيانــــات ذات العالقــــات الرســــمية مــــع المنظمــــة دســــتور أو وثيقــــة أساســــية مماثلــــة، ومقــــر رئيســــي 
رئاسي، وهيكل إداري، وقيد يحدَّث بانتظام فـي سـجِّل المنظمـة الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول.  وجهاز دائم،

  )٥٥(+ ُتحذف الفقرة 

                                                           
 الفاعلـة بالجهـات الخـاص المنظمـة سـجِّل فـي موثـق هـو لمـا وفقـاً  األقـل علـى سـنتين لمـدة تستمر منهجية مشاركة ذلك يعني    ١

 الطـرف اجتماعـات فـي طـرف كـل مشـاركة على االقتصار ُيعد وال. متبادلة فائدة تحقق أنها الطرفين كال تقييم وُيثبت الدول، غير

 .منهجية مشاركة اآلخر
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ذات  وتستند العالقات الرسـمية بـين المنظمـة والمنظمـات ذات العالقـات الرسـمية معهـا إلـى خطـة تعـاون [  -٥١

  ]  أغراض متفق عليها و نتائج/ أهداف/

  ) ُحذفت] ( تقوم على أساس أهداف يتفق عليها كال الطرفين و [

تحدِّد األنشطة لمدة السنوات الثالث الُمقبلة منظَّمة وفقًا لبرنامج العمل العام والميزانية البرمجية. وتُنشر هذه الخطة 
هذه المنظمات تقريرًا سنويًا مقتضبًا عن التقدم الُمحـرز  أيضًا في سجِّل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول. وتقدِّم

  في تنفيذ خطة التعاون وغيرها من األنشطة ذات الصلة ُينشر في سجِّل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول.
  

ذات أهــداف  تكــون والكيــان المنظمــة بــين تعــاون خطــة إلــى الرســمية العالقــات تســتند: ٥١ المــادة :الــرئيساقتــراح 
عليهــا وتحــدد األنشــطة لمــدة الســنوات الــثالث الُمقبلــة منظَّمــة وفقــًا لبرنــامج العمــل العــام والميزانيــة البرمجيــة.  متفــق

وتُنشر هذه الخطة أيضًا في سجِّل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول. وتقدِّم هذه المنظمات تقريرًا سنويًا مقتضـبًا 
يرهــا مــن األنشــطة ذات الصــلة ُينشــر فــي ســجِّل المنظمــة للجهــات عــن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ خطــة التعــاون وغ

  الفاعلة غير الدول.
  

والمجلــس التنفيــذي مســؤول عــن اتخــاذ القــرار بشــأن قبــول دخــول منظمــات فــي عالقــات رســمية مــع المنظمــة   - ٥٢
للمــدير العــام أن يقتــرح قبــول دخــول منظمــات دوليــة غيــر حكوميــة  ويســتعرض هــذه الصــفة كــل ثــالث ســنوات. ويجــوز

ومؤسسات خيرية ورابطات تجارية دولية في عالقات رسمية مـع المنظمـة. وُيمكـن للمـدير العـام أيضـًا أن يقتـرح إجـراء 
  استعراض في وقت مبكر باالستناد إلى الخبرة المكتسبة في التعاون مع المنظمة المعنية.

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

إمكانيــة تعيــين ممثــل لالشــتراك، دون حــق التصــويت، فــي اجتماعــات األجهــزة الرئاســية للمنظمــة أو   (أ)
  في اجتماعات اللجان والمؤتمرات التي تنعقد تحت سلطتها؛

) إذا دعاهـــا رئـــيس االجتمـــاع إلـــى اإلدالء ١إمكانيـــة اإلدالء ببيـــان فـــي إحـــدى الحـــالتين التـــاليتين: (  ب)(
) إذا قبــل رئــيس االجتمــاع طلبهــا لــدى مناقشــة موضــوع يحظــى باهتمــام الكيــان المعنــي بصــفة ٢ببيــان؛ أو (

  خاصة؛

بــل المناقشــة لنشــره علــى الموقــع إمكانيــة تقــديم البيــان المشــار إليــه فــي الفقــرة الفرعيــة (ب) أعــاله ق  (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 

  ة غير الدول نفسها، وعند االقتضاء، وظيفته في أي منظمة منتسبة.الفاعل
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وتتسم الكيانات ذات العالقات الرسمية بأنهـا دوليـة مـن حيـث عضـويتها و/ أو نطاقهـا. ويمكـن للمنظمـة  [  -٥٥
للجــان اإلقليميــة أن تضــع  المعنيــة أو الكيانــات المنتســبة إليهــا أيضــًا حضــور اجتماعــات اللجــان اإلقليميــة. ويجــوز

دام ُيدار اإلجـراء قات رسمية حق حضور اجتماعاتها ماإجراًء يمنح جهات أخرى فاعلة غير الدول ليست ذات عال
  )٥١وفقًا لهذا اإلطار.] (تناَقش مع الفقرة 

  
  )٥٠ألنها ُمدمجة مع الفقرة  ٥٥(اقترح الرئيس حذف الفقرة 

  
 عالقات رسمية مع المنظمة واستعراض وضعها اإلجراءات الخاصة بدخول المنظمات في

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.

ويقدم إلكترونيـًا إلـى المقـر  وينبغي أن يصل خطاب موقع يشهد بدقة محتويات طلب إقامة العالقات الرسمية  - 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 

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

 الطلبات.

تعــاون تكــون مســؤولة عــن تبليـــغ وينبغــي للكيانــات ذات العالقــات الرســمية واألمانــة تحديــد جهــات لتنســيق ال  - ٥٨
بعضــها الــبعض وتبليــغ منظماتهــا بــأي تطــورات تطــرأ علــى تنفيــذ خطــة التعــاون وتكــون أول جهــات اتصــال فــي حــال 

  ]٦١نقل الفقرة إلى ما بعد الفقرة [ حدوث أي تغّيرات أو مشكالت.
  

ي كانون الثاني/ يناير، في الطلبـات وتنظر لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة، خالل دورة المجلس التي تعقد ف  - ٥٩
المقدمة وتصدر توصياتها إلى المجلس في هذا الصدد. ويجوز للجنة أن تدعو ممثًال لمنظمة تقـدم طلبـًا إلـى التحـدث 
أمامهــا بشــأن طلــب هــذه المنظمــة. وٕاذا ُرئــي أن المنظمــة التــي تقــدم الطلــب ال تســتوفي المعــايير المتبعــة يجــوز لّلجنــة، 

حفاظ على شراكة مثمرة متواصلة تقوم على أساس أهداف محددة وتـدعمها دالئـل علـى مشـاركة ناجحـة حرصًا على ال
  سابقة ووجود إطار ألنشطة تعاونية قادمة، أن توصي بإرجاء النظر في طلب ما أو رفضه.

 
المجلس، بعد دراسة توصيات اللجنة، مـا إذا كـان يجـب قبـول منظمـة مـا للـدخول فـي عالقـات رسـمية  ويقرر  - 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



  A68/A/CONF./3 Rev 1            Annex    الملحق          ١تنقيح  ٣/ أ/ مؤتمر/٦٨ج

27 

ها للدخول في عالقات رسمية مع الخاص بالجهات الفاعلة غير الدول، ويحتفظ بقائمة بأسماء المنظمات التي تم قبول
  .المنظمة

 
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 كل عالقات رسمية 
  

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 الجهات الفاعلة غير الدول

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

  
  اعتماد المنظمات غير الحكومية[ 
  
يتعين للمنظمة غير الحكومية تلبية المتطلبات التالية كي تصبح مؤهلة للحصول على اعتماد جمعية    مكررًا  ٦٤

  التي تعقد تحت سلطتها:الصحة، والمجلس التنفيذي، واللجان، والمؤتمرات 

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)

أعضــائها، كمــا يكــون لهــا  وبالنســبة للمنظمــة ذات العضــوية، فيكــون لــديها الســلطة للتحــدث باســم  (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؛
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عتبــارًا مــن تــاريخ اســتالم الطلــب مــن أن تكــون موجــودة رســميًا لمــدة ثــالث ســنوات علــى األقــل ا  (ز)
   المنظمة؛

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

   األمم المتحدة؛

ة المنظمــة بانتظــام بمعلومــات حديثــة فضــًال عــن إبــالغ المنظمــة بأيــة تغييــرات توافــق علــى موافــا  (ط)
   بمجرد حدوث هذه التغييرات.» منظمة غير حكومية«تتعلق بوضعها باعتبارها 

  
يجب أن تصل الطلبات المستوفاة إلى المقر الرئيسي للمنظمة فـي بدايـة شـهر حزيـران/ يونيـو حتـي يمكـن للمجلـس 

فــي كــانون الثــاني/ ينــاير مــن الســنة التاليــة. وينبغــي إحالــة الطلبــات إلــى الــدول األعضــاء عــن  التنفيــذي النظــر فيهــا
طريــق األمانــة قبــل انعقــاد الــدورة التــي ســتنظر فيهــا بشــهرين. وال يجــوز النظــر فــي إعــادة تقــديم طلبــات مــن "منظمــة 

جــرد اعتمــاد منظمــة غيــر غيــر حكوميــة" إال بعــد انقضــاء عــامين علــى قــرار المجلــس بشــأن الطلــب األصــلي. وبم
حكوميــة، يــتم نشــر المعلومــات الخاصــة بأهــدافها وهيكلهــا التنظيمــي، وعضــوية الهيئــة التنفيذيــة، ومجــال األنشــطة 
ومصدر التمويل، بما في ذلك المعلومات المحّدثة، على المأل. ويقدم تقرير عن المنظمات غير الحكومية المعتمدة 

 كل سنتين إلى المجلس التنفيذي.]
  
  )يحذف: الرئيس اقتراح(
  

  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

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

 يلي: ما بخصوص االقتضاء حسب

  :يلي ذلك ما 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(

 الناشـئة التحـديات على األضواء ويسلط المشاركة حاالت عن ملخصاً  يتضمن الذي العام المدير
  .المشاركة هذه عن
  
  و
  
[ النظر في التقرير السنوي للجنـة الخبـراء المسـتقلين االستشـارية فـي مجـال المراقبـة   مكّررًا)  ١(

 على مشاركة المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول ]

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

  مكّرراً  ١ الفقرة فيه بما النص على يحافظالرئيس:  اقتراح
  

  اإلطارعدم االمتثال لهذا 
  
يمكــن لعــدم االمتثــال أن يشــمل ضــمن جملــة أمــور أخــرى مــا يلــي: حــاالت التــأخير ذات الشــأن فــي تــوفير   -٦٧

وتـوفير معلومـات خاطئـة واسـتخدام المشـاركة مـع  لجهـات الفاعلـة غيـر الـدولالخـاص با المنظمـةالمعلومات لسجل 
ألغراض التسويق واإلعـالن التجـاريين والتـرويجيين (المشـاركة فـي أنشـطة السياسـات/ السياسـات الحزبيـة)  المنظمة

  وشعارها وٕاساءة استعمال االمتيازات الممنوحة بموجب العالقات الرسمية. المنظمةوٕاساءة استعمال اسم 
  

لعدم االمتثال أن يشمل ضمن جملة أمور أخرى ما يلي: حاالت التأخير  يمكن :البديلة ٦٧ الفقرة: الرئيس اقتراح
وتــوفير معلومــات خاطئــة  الــدول غيــر الفاعلــة لجهــاتالخــاص با المنظمــةذات الشــأن فــي تــوفير المعلومــات لســجل 

 نظمـةالمألغراض التسـويق واإلعـالن التجـاريين والتـرويجيين وٕاسـاءة اسـتعمال اسـم  المنظمةواستخدام المشاركة مع 
 اسـتعمال وٕاسـاءةتختلـف عـن أغـراض الصـحة العموميـة  ألغـراضاستعمال المشاركة مـع المنظمـة  وٕاساءةوشعارها 
  .الرسمية العالقات بموجب الممنوحة االمتيازات

  
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  المهّمـةجديد العالقات الرسمية. وباسـتثناء حـاالت عـدم االمتثـال االمتثال سببًا في عدم ت
  .  المنظمةالمعنية تلقائيًا من أوجه المشاركة األخرى مع  الفاعلة غير الدول ةالجه

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

  .المساهمة
  

  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.
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وعـــالوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي إجـــراء تقيـــيم دوري لتنفيـــذ اإلطـــار. كمـــا تقـــدَّم نتـــائج هـــذا التقيـــيم إلـــى جانـــب أي   - ٧١
(ويحـــدد معـــدل اقتراحـــات بشـــأن تنقـــيح اإلطـــار إلـــى المجلـــس التنفيـــذي عـــن طريـــق لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة. 

  التواتر بناًء على القرار)
  
  التالية من أجل التنفيذ الفعال لإلطار: وتتخذ الخطوات. ٧٢فقرة جديدة [ 

استعراض القائمة الحالية للجهات الفاعلة غير الدول التي تقيم عالقات رسمية، وتطبيق تصنيف   ) أ(
  الجهات الفاعلة غير الدول على النحو المبين في هذا اإلطار.

ضــوء هــذا اســتعراض الشــراكات الخارجيــة الحاليــة للمنظمــة والشــراكات التــي يــتم استضــافتها فــي   ) ب(
اإلطــار، واتخــاذ التــدابير المناســبة لتجنــب المخــاطر وٕادارتهــا. ولتحقيــق هــذا الغــرض ينبغــي علــى األمانــة 

  دعوة الجمهور إلى تقديم التعليقات.
لمواءمــــة تلــــك  ١٣٦/٥م تمــــن الوثيقــــة  ٤٨(ج) اســــتعراض وتعــــديل كــــل السياســــات المــــذكورة فــــي الفقــــرة 

السياسات بشكل كامل مع اإلطار القائم. وتحقيقًا لهذه الغاية، ستقوم األمانة بعقد مشاورات مفتوحة للـدول 
األعضـــاء والجمهـــور علـــى شـــبكة اإلنترنـــت لتحديـــد مجـــاالت السياســـات القائمـــة التـــي تحتـــاج إلـــى مراجعـــة 

  وتعديلها في ضوء اإلطار.
الخـاص بالجهـات الفاعلـة غيـر الـدول خـالل سـتة أشـهر مـن اعتمـاد إطـار (د) يجب أن يتم تفعيل السـجل 

  .] يتم اإلشارة إلى القرار[  ] المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  
  
  تناول المسائل المطروحة في القرار) إلىنظرًا  ٧٢الفقرة  تحذف: الرئيس اقتراح(
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دة   التشغيلية بشأن وٕاجراءاتها المنظمة سياسة مسوَّ
  الحكومية غير المنظمات مع المشاركة

  
  
ــــدِّم   -١ العالميــــة ألن لهــــا عــــادة جــــذورًا عميقــــة فــــي لصــــحة ل مهّمــــةمســــاهمات  المنظمــــات غيــــر الحكوميــــةتُق

المجتمعـــات المحليـــة وتتمتـــع بمرونـــة خاصـــة بشـــأن االســـتجابة لالحتياجـــات الصـــحية وتمثِّـــل المجموعـــات الســـكانية 
ع الحلــول المبتكــرة. ومــن ثــم، تتشــارك المتــأثرة وغيرهــا  مــع هــذه  المنظمــةمــن المجموعــات الســكانية الرئيســية وتشــجِّ

المجموعة من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الصحة العالمية من أجـل االسـتفادة مـن دعمهـا فـي الوفـاء بواليـة 
  المنظمة.

  
  االحتفاظ بالفقرة) الرئيس: قتراح(ا
  
 ١التفاعـل.حسـب نـوع  المنظمات غيـر الحكوميـةمع  المنظمةعلى وجه التحديد مشاركة وتنظِّم هذه السياسة   -٢

    .المنظمات غير الحكوميةعلى جميع أشكال المشاركة مع  أيضاً  إلطاروتنطبق األحكام العامة ل
  

 المشاركة
  

  ٢المنظمة اجتماعات في الحكومية غير المنظمات مشاركة
  
المشـــاورات، وجلســـات االســـتماع أو  غيـــر الحكوميـــة إلـــى المشـــاركة فـــيتـــدعو المنظمـــات  أن للمنظمـــة يمكـــن  -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 وتستند  -٤

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

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

، وجلســـات المشـــاورات فـــي غيـــر الحكوميـــةمشـــاركة المنظمـــات وكيفيـــة الطرائـــق، الشـــكل، و للمنظمـــة أو األمانـــة تحديـــد 
الـواردة مـن المـدخالت وينبغـي إتاحـة  المشـاركة و  علـى حـدة. على أساس كل حالة وغيرها من االجتماعاتاالستماع، 
صــنع ل فــي أي عمليــة ال تشــارك غيــر الحكوميــة المنظمــات. فمــا كــان ذلــك ممكنــاً كل علنــًا، غيــر الحكوميــة المنظمــات

 في المنظمة. القرار
  
  
  

                                                           
  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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  الحكومية غير المنظمات تنظمها التي االجتماعات في األمانة مشاركة
  
 غيـــر المنظمـــات تنظمهـــا رعايـــة اجتماعـــات فـــي تشـــارك أن أو مشـــتركة اجتماعـــات تـــنظم أن يمكـــن للمنظمـــة  -٥

 أغــراض تحقيــق فـي ُتســهم المشـاركة هــذه واسـتقاللها ومادامــت المنظمــة نزاهـة علــى الحفــاظ باإلمكـان مــادامالحكوميـة، 
الداخليــة.  المنظمــةلقواعــد  وفقــاً المشــاركة،  المنظمــة لمــوظفي ويمكــن .العــام العمــل برنــامج عليهــا يــنص المنظمــة التــي

ن الــدعم أو التأييــد الرســمي لالجتمــاع كمــا توافــق ولــن تــأول المنظمــة غيــر الحكوميــة مشــاركة المنظمــة علــى أنــه نــوع مــ
  .  على عدم استخدام مشاركة المنظمة ألغراض ترويجية

  
  التشغيلية اإلجراءات

  
 أو أو الرعايــة التنظــيم فــي مشــاركة بصــفتها الحكوميــة غيـر المنظمــات اجتماعــات فــي المنظمــة مشــاركة تُـدار  -٦

  الدول. غير الفاعلة مع الجهات المشاركة إطار ألحكام طبقاً  المتحدثين أو النقاش حلقات بأعضاء
  

  الموارد
  
الحكوميــة  غيــر المنظمــات مــن المقدمــة العينيــة والمســاهمات والمــوظفين األمــوال تقبــل أن للمنظمــة يمكــن  -٧

 وفقــاً  وتُــدار المصــالح، فــي تضــارباً  ُتوِجــد وال للمنظمــة، العــام العمــل برنــامج ضــمن تنــدرج المســاهمات هــذه مادامــت
  .الصلة ذات األخرى وسياساتها وقواعدها المنظمة للوائح وتمتثل لإلطار،

  
ُتعــد مســاهمة المــوظفين غيــر مقبولــة إال فــي حالــة  :المــوظفينكلمــة ب ملحقــة حاشــية ضــافةإ و  بــالنص؛ االحتفــاظ

بالعمــل الخــاص بوضــع القــواع وشــريطة إدارة المخــاطر المحتملــة وفقــًا لهــذا  تتعلــق الالمهــام القصــيرة األجــل التــي 
  اإلطار.

  
 البرمجيـة وفقـًا للميزانيـة معـين عمـل تنفيـذ أجـل مـن غير حكومية منظمة إلى الموارد تقدم أن ويمكن للمنظمة  -٨

تسـتهدف هـذه المـوارد دعـم مشـروع مــن  وقـد .المنطبقـة والسياســات القواعـد مـن وغيرهـا المـالي والنظـام الماليـة والالئحـة
مشاريع المؤسسة ترى المنظمة أنه يستحق الدعم ويتسق مع برنامج عملها أو دعم مشروع تتـولى المنظمـة تنظيمـه أو 

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

  المحددة التشغيلية واالجراءات السياسات
  
 الصـلة ذات القواعـد وغيـره مـن هـذا اإلطـار ألحكـام حكوميـة غيـر منظمـة من الموارد قبول يخضع أن ينبغي  - ٩

 تحكــم التــي وسياســات المنظمــة والنظــام المــالي، الماليــة والالئحــة المــوظفين، والئحــة للمــوظفين األساســي النظــام مثــل
  .المشتريات

  
غيـر  المنظمـات مـن المقدمـة والتبرعـات بالمسـاهمات علنـاً  اإلقـرار المنظمة على يجب الشفافية، وألغراض  -١٠

  .وممارساتها المنظمة سياسات مع يتماشى بما الحكومية،
  

االمتنـــان بالمســـاهمة الماليـــة  مـــع العالميـــة الصـــحة منظمـــة النحـــو التـــالي: "تُقـــر عـــادة علـــى اإلقـــرار ويصـــاغ  -١١
  النشاط ]". أو الحصيلة الحكومية ] ألغراض [ وصف غير المقدمة من [ المنظمة
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ـــدرج  -١٢  المراَجَعـــة الماليـــة المـــالي والبيانـــات التقريـــر فـــي الحكوميـــة غيـــر المنظمـــات مـــن الـــواردة المســـاهمات وُت
  .لجهات الفاعلة غير الدولل المنظمةوسجل  اإلنترنتعلى شبكة  لميزانية البرمجيةبالمنظمة، وكذلك بوابة ا الخاصة

  
أن تســتخدم فــي موادهــا التــي تســتهدف التســويق واإلعــالن التجــاريين  الحكوميــةللمنظمــات غيــر وال يجــوز   -١٣

 .المماثلــة الوثـائق أو السـنوية تقاريرهـا فــي مسـاهمتها إلـى اإلشـارة يمكنهـا والتـرويجيين كونهـا قـدمت مسـاهمة. ولكــن
يمكنها ذكر المساهمة في مواقعها اإللكترونيـة وفـي منشـورات غيـر ترويجيـة خاصـة، شـريطة أن  وعالوة على ذلك،
  على المحتوى والسياق.  المنظمةيجري 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 

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

  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
  

هذا  في تعمل التي الحكومية غير المنظمات مع تشارك فهي ولذا المستقلة الرصد وظائف المنظمة وتؤيد  -١٦
ع التوجيهيــة وقواعــدها ومعاييرهــا  ومبادئهــا المنظمــة سياســات نشــر علــى الحكوميــة غيــر المنظمــات المجــال. وُتشــجَّ

  .المنظمة ذاتها مجال تأثير توسيع أجل من شبكاتها خالل من من األدوات ذلك وغير
  

   التعاون التقني
  

 فــي ذلــك يكــون أن علــى الحكوميــة غيــر المنظمــات مــع التقنــي بالتعــاون االضــطالع علــى األمانــة ُتشــجَّع  -١٧
  .الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إلطار وفقاً  ُيدار وأن صالح المنظمة
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  مسودة سياسة المنظمة وٕاجراءاتها التشغيلية
  المشاركة مع كيانات القطاع الخاصبشأن 

  
  
الخـدمات و  السـلع تـوفر ألنهـاجهات فاعلة رئيسية في مجـال الصـحة العالميـة  هيالقطاع الخاص  كيانات -١

 تلـــكتشـــارك المنظمـــة مـــع  لـــذاأم خارجـــه.  ةالتـــي قـــد ُتحـــِدث تـــأثيرًا كبيـــرًا فـــي الصـــحة، ســـواء داخـــل قطـــاع الصـــح
تحســين إســهاماتها اإليجابيــة والحــد مــن  بهــدفالمجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي مجــال الصــحة العالميــة 

 ة.ممنظال بوالية الوفاءالستفادة من دعمها في وا الصحة على السلبية آثارها
  
  و
  
 األكاديميـــة الـــدوائر، و رابطـــات األعمـــال التجاريـــة الدوليـــة و  القطـــاع الخـــاص شـــركات علـــىتنطبـــق هـــذه السياســـة  [

ربح، والتــي غيــر الهادفــة للــ وغيرهــا مــن المنظمــات والتــي ال تكــون بمنــأى عــن القطــاع الخــاص الخيريــة والمؤسســات
  ]من غير الدول. الجهات الفاعلة بشأن إشراك وفقًا لإلطار الجامع كمنظمات غير حكومية مؤهلة تكون ال
  

 النسخة األولى بالبديل الوارد في االحتفاظ الرئيس: اقتراح
  
طبـق نتو  ١فاعـل،نـوع التبحسـب  منظمـة مـع كيانـات القطـاع الخـاصًا مشـاركة النظم هذه السياسة تحديـدوت  -٢

  .مع كيانات القطاع الخاصأنواع المشاركة على جميع العامة أحكام اإلطار أيضًا 
  

  بالنص االحتفاظالرئيس:  اقتراح
  
 ]الخـــاص، تهـــدف إلـــى العمـــل علـــى أســـاس الحيـــاد التنافســـي.وٕاذ تشـــارك المنظمـــة مـــع كيانـــات القطـــاع [   -٣
  حذف أو
  

  بالنص االحتفاظ: الرئيس اقتراح
  

  المشاركة
  

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

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

  

                                                           
 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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لقطـاع يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى كيـان امناقشة بند  سائر االجتماعات على أساسلمشاركة في وتتم ا  -٥
تبـــادل المعلومـــات وتجـــرى هـــذه المشـــاركة مـــن أجـــل االجتمـــاع. مـــداوالت قيمـــة إلـــى ة فيـــه مشـــاركالضـــيف ، وتالخـــاص

   ُتجرى أبدًا بقصد إبداء المشورة.الها ، ولكناآلراءو 
 
وتحدد األجهزة الرئاسـية للمنظمـة  كيانات القطاع الخاص على نوع االجتماع المعني. مشاركة طبيعةوتعتمد مكررًا  ٥

وغيرهــا مــن ، وجلســات االســتماع مشــاوراتال فــي كيانــات القطــاع الخــاص وكيفيــة مشــاركةطرائــق، شــكل، و  أو األمانــة
وينبغــي أن تكــون مشــاركة كيانــات القطــاع الخــاص ومــدخالتها متاحــة . علــى حــدة علــى أســاس كــل حالــة االجتماعــات

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

  ي تنظمها كيانات القطاع الخاص أو ترعاهاإشراك األمانة في االجتماعات الت
  
كيانــات القطــاع الخــاص طالمــا أمكــن الحفــاظ تنظمهــا أن يشــاركوا فــي اجتماعــات المنظمــة مــوظفي  بإمكــان  -٦

، وطالمــا أن هــذه المشــاركة تســهم فــي تحقيــق أغــراض المنظمــة الــواردة فــي وســمعتها 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 مــة فــي اجتماعــات كيانــات القطــاع الخــاص بصــفتها مشــاركة بأعضــاء حلقــات المنظمــوظفي ار مشــاركة دَ ُت

  .بموجب أحكام اإلطار الجامع وهذه السياسة المحددةصفة أخرى، أي النقاش أو المتحدثين أو ب
  
بشـكل كلـي أو جزئـي، علـى  تنظمها كيانات القطـاع الخـاصالتي رعاية االجتماعات  تشارك المنظمة فيوال   -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 ستية، شريطة أياللوجمعالجة النواحي ل
  
تنظمهـا الجهـات الفاعلـة األخـرى عنـدما يشـترك كـذلك جتماعـات عقـد مـن االمنظمة فـي رعايـة مـا يُ  ال تشاركو   -٩

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

  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 
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  الموارد
  

يتوقف مستوى المخاطر المقترنة بقبول الموارد المقدمة من كيانات القطاع الخاص على مجال نشـاط الكيـان   -١٢
  وطرائق تقديم المساهمات.التابع للقطاع الخاص وعلى أنشطة المنظمة التي ُتستخدم ألجلها الموارد 

شـــريطة قبـــول األمـــوال مـــن كيانـــات القطـــاع الخـــاص التـــي ال يتعلـــق عملهـــا بعمـــل المنظمـــة،  يجــوز  (أ)
  .وعملها المنظمةوالية يتعارض مع  ] أو ترتبط بأي كيان[ ، في أي نشاطالكيانات تشارك  أال

مصـلحة تجاريـة مباشـرة  لهـااألمـوال مـن كيانـات القطـاع الخـاص إذا كانـت  التمـاس أو قبـول جوزال ي  (ب)
المشــروع الــذي تســتهدفه مســاهمتها، ســواء كانــت هــذه المصــلحة تخــص الكيــان نفســه أو تخــص حصــائل فــي 

تطـوير  وأشركات تابعة له، إال في حال صدور الموافقة على ذلك وفقًا لألحكام الخاصة بالتجارب السـريرية 
  .أدناه) ٣٨(انظر الفقرة المنتجات 

ينبغي توخي الحذر في قبـول التمويـل مـن كيانـات القطـاع الخـاص التـي لهـا مصـلحة وٕان كانـت غيـر   (ج)
النشاط بمجال اهتمام هذا الكيان، ولكن ال يوجد تضارب على نحـو ارتباط مباشرة في حصيلة المشروع (أي 

التـي لهـا األخـرى المؤسسـات التجاريـة عى إلى المساهمة أن تُدُأشير إليه أعاله). وفي هذه الحالة، ينبغي  ما
المقـدم مـن  المسـاهمة حجـمر ذلـك. وكلمـا زاد وذكـر السـبب بوضـوح إذا مـا تعـذّ  ،غير مباشـرةمماثلة مصلحة 

مصدر واحد لزم تـوخي المزيـد مـن الحـذر لتجنـب احتمـال تضـارب المصـالح أو مـا قـد يبـدو علـى أنـه ارتبـاط 
  ين.غير مالئم بأحد المساهم

الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول  وكــذلك القطــاع الخــاص كيانــات ماليــة مــن لــن تتلقــى المنظمــة مــوارد  د)([ 
 واليـــة] مـــا تـــدعو إليـــه أو  [ أنشـــطتهاالتـــي تقـــوض  كيانـــات القطـــاع الخـــاص والتـــي تربطهـــا عالقـــات مـــع

  ٤٤ الفقرة ناقش معي /] منظمة على النحو الوارد في دستورهاال

أي . و الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدول طوعيــــة مــــنال للمســــاهمات ســــقفاً  المنظمــــة تضــــعينبغــــي أن   )(ه[ 
حريـة  التـي تعطـيالطوعيـة  األساسـية صـندوق التبرعـات ينبغـي أن توجـه الـى هـذا المبلـغ تتجـاوز مساهمة
المســاهمات  وينبغــي تخصــيص. تعــاني مــن نقــص التمويــلتخصــيص المــوارد للبــرامج التــي لألمانــة ل كافيــة

 /]فــي إطــار المســاهمات الطوعيــة  تعــاني مــن نقــص التمويــل األعضــاء إلــى البــرامج التــي المقــدرة للــدول
  حذفمن اإلطار الجامع/  مكررًا ثانياً  ١٨ إلىنقل النص  أو
  

قبول األموال من كيانات القطاع الخاص التي ال يتعلق عملهـا بعمـل المنظمـة،  يجوز )أ( الرئيس: اقتراح
  .المنظمة وعملها واليةأو ترتبط بأي كيان يتعارض مع  ،في أي نشاط الكياناتتشارك  أال شريطة

  
 )هـ(ود) ( حذف

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

  الشروط التالية: فيها توافرت

  ُتستخدم المساهمة في العمل الخاص بوضع القواعد؛  ال  (أ)
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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 

  تنشأ عنها؛ُيحتمل أن ه المشاركة المخاطر التي تعود على الصحة العمومية من هذ

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

تزكية من جانبها لهذا الكيان التابع للقطاع الخـاص، أو ألنشـطته  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)

داء المشــورة بشــأن إدارة أو تنفيــذ األنشــطة ة أي فــرص إلســســاهملجهــة المل مســاهمةال يتــيح قبــول ال  (ز)
  قيادتها.زمام التشغيلية أو التأثير عليها أو المشاركة فيها أو تولي 

  .تقديم أي تفسير آخر دون مساهمةتحتفظ المنظمة بحقها في ممارسة السلطة التقديرية في رفض   (ح)
  

مـــن مصـــادر متعـــددة، إذا كانـــت هـــذه اآلليـــات  جمـــع المســـاهماتويمكــن للمـــدير العـــام أن ينشـــئ آليـــات ل[   -١٤
وٕاذا كانــت علــى عمــل المنظمــة؛  ســاهمةتســمح بتجنــب أي تــأثير متصــور مــن جانــب الجهــات المطريقــة مصــممة ب

 أعاله) ٢١(للشروط التي تنص عليها الفقرة كانت خاضعة ة المهتمة؛ و مساهمأمام جميع الجهات الاآلليات متاحة 
والبوابة اإللكترونية الخاصـة بالميزانيـة  لجهات الفاعلة غير الدوللمنظمة الخاص باوتحققت الشفافية بفضل سجل ا

  .]البرمجية
  

  االحتفاظ بالنصاقتراح الرئيس: 
  

  السياسات واإلجراءات التشغيلية المحددة
  

جميع عمليات قبول ما تقدمه كيانات القطاع الخاص من مساهمات مالية أو مساهمة بالموظفين أو  ُتدار  -١٤
  مساهمات عينية وفقًا ألحكام هذا اإلطار وباالستناد إلى اتفاق موّقع.

  
ن غيــر مقبولــة إال فــي حالــة المــوظفي مســاهمةُتعــد : المــوظفينكلمــة ب ملحقــة حاشــيةوٕاضــافة  بــالنص؛ االحتفــاظ

القصــيرة األجــل التــي ال تتعلــق بالعمــل الخــاص بوضــع القــواع وشــريطة إدارة المخــاطر المحتملــة وفقــًا لهــذا المهــام 
  اإلطار.

  
ألغراض الشفافية، يجب على المنظمة اإلقـرار علنـًا بالمسـاهمات المقدمـة مـن كيانـات القطـاع الخـاص، بمـا و   -١٦

  يتماشى مع سياسات المنظمة وممارساتها.
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بالمســاهمة  متنــاناال مــعمنظمــة الصــحة العالميــة  قــر: "تُ النحــو التــالياإلقــرار علــى حــاالت غ مــا ُتَصــا عــادةً و   -١٧
    ]". الحصيلة أو النشاطبيان  ] ألغراض [ الكيان التابع للقطاع الخاص [المالية المقدمة من 

  
نـات الماليـة المراجعـة الخاصـة وتُدرج المساهمات الواردة من كيانات القطاع الخاص فـي التقريـر المـالي والبيا  -١٨

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

ألحكــام هــذا  تمتثــل ال أنهــا الحقــاً  وُيكتشــف المنظمــة، إلــى تــرد مســاهمة ماليــة مكــررًا: وأي ١٨
  .المساهمة الجهة إلى ُتعاد اإلطار،

  
  الجامع اإلطار من ٦٩ ها مشمولة بالفقرةألن نظراً  الفقرة حذف الرئيس: اقتراح

  
نتــائج عمــل المنظمــة ألغــراض / [مثــل] / [] المنظمــة شــعار [وال يجــوز لكيانــات القطــاع الخــاص اســتخدام   -١٩

اإلشــارة إلــى ، ولكــن يجــوز لتلــك الكيانــات فــي موادهــا الترويجيــةكونهــا قــدمت مســاهمة واســتخدام مســألة  ] تجاريــة
وٕاضافة إلى ذلك يجوز لكيانات القطاع الخاص ذكر  .تماثلهاوثائق في أو  هامساهمتها في التقارير السنوية لشركات

الشــركات عــن مســؤولية الخاصــة بصــفحات الفــي اإللكترونيــة و مواقعهــا الشــفافية علــى  قائمــة إثبــاتالمســاهمة فــي 
االتفاق مع المنظمـة منشورات مماثلة شريطة في مواقعها و على ذات الصلة بالمنتجات أو الترويجية األنشطة غير 

  سياق.الو  ىمحتو على ال
  

 عمـــل نتـــائج اســـتخدام الخـــاص القطـــاع لكيانـــات يجـــوز ال :١٩ للمـــادة البـــديل الـــنص بخصـــوص الـــرئيس اقتـــراح
 ولكــن ،الترويجيــة موادهــا فــي مســاهمة قــدمت كونهــا مســألة واســتخدام تجاريــة ألغــراض فيــه ســاهمت الــذي المنظمــة
 ذلـك إلـى وٕاضـافة. تماثلهـا وثـائق فـي أو لشـركاتها السـنوية التقـارير فـي مسـاهمتها إلـى اإلشـارة الكيانات لتلك يجوز
 الصـفحات وفـي اإللكترونيـة مواقعهـا علـى الشـفافية إثبـات قائمـة فـي المسـاهمة ذكـر الخـاص القطـاع لكيانات يجوز

 منشــورات وفـي مواقعهـا علـى بالمنتجـات الصـلة ذات أو الترويجيـة غيـر األنشـطة عـن الشـركات بمسـؤولية الخاصـة
  .والسياق المحتوى على المنظمة مع االتفاق شريطة مماثلة

  
  ع)الجام اإلطار من ٤٥ الفقرة بموجب والشعار االسم استخدام ُينظم: التعليق(
  

  ١بالصحةالتبرع باألدوية والتكنولوجيات األخرى المتعلقة 
  

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

                                                           
نظمــة مــع المبــادئ التوجيهيــة المشــتركة بــين الوكــاالت: المبــادئ التوجيهيــة المشــتركة بــين متتمشــى 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،  ٢٠١٠ي نقحت عام الت – تبرعات األدويةوجهات أخرى بشأن 
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ه فــي دواعــي االســتعمال التــي يهــدف إليهــا نجاعتــو  منــتجة اليــنــات دامغــة تــدل علــى مأموند بيِّ و وجــ  (أ)
أن يكـون ل يفضـإضافة إلى تح باستخدامه لهذه الدواعي في البلد المتلقي يصر التأو  منتجال به واعتماد التبرع

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

ــــ تحديــــد  (ب) أو المجتمعــــات المحليــــة أو المتلقــــين مــــن البلــــدان  الختيــــارة ّرر المعــــايير الموضــــوعية والمب
  رض أوجه المرونة في حاالت الطوارئ.وجواز ف 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 مـــن الجهـــة المانحـــة  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)
  

فــــي البيانــــات  وتســــجل رســــمياً 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 (
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تقبــل المنظمــة مثــل هــذه المســاهمات الماليــة إال إذا لــم يجــر البحــث دون مشــاركة المنظمــة أو إذا  ال  )ج (
التقنيـــة  كانـــت مشـــاركة المنظمـــة ضـــرورية لضـــمان إجـــراء البحـــث تماشـــيًا مـــع المعـــايير والمبـــادئ التوجيهيـــة

  واألخالقية المقبولة دوليًا.
  

مصـلحة  لهـاشـركة  مقدمـة مـنيـة مالقبـول مسـاهمة  جـوز، يأعـاله المتطلبـات الـوارد ذكرهـاوفي حال اسـتيفاء   -٢٣
إجراء التجربـة وبـث أن توضع اآلليات المالئمة لضمان تحكم المنظمة في  شريطةتجارية مباشرة في التجربة المعنية، 

غيـر مالئـم أو  تـأثيرنتـائج التجربـة ألي  وعـدم خضـوعالتجربة، بما في ذلك محتـوى أي منشـور ينـتج عنهـا،  حصائلها
  ي تأثير متصور من جانب الشركة المعنية.أ
  

  المساهمات من أجل اجتماعات المنظمة
  

 لقطــاع الخــاص إذال تــابع كيــانمــن قبــول مســاهمة  جــوزها المنظمــة، ال يتعقــداالجتماعــات التــي بالنســبة إلــى   -٢٤
وٕاقــامتهم)، بغــض النظــر عمــا إذا اســتهدفت المســاهمة دعــم مشــاركة مــدعوين محــددين (بمــا فــي ذلــك تكــاليف ســفرهم 

  أو من خالل المنظمة. إلى األشخاص المشاركين مباشرة تقدمكانت هذه المساهمة 
  

  .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

  تكاليف سفر موظفي المنظمة لحضور االجتماعات أو المؤتمرات الخارجية يندرج ضمن فئتين: الخاص لتغطية
قبـــول تمويـــل  يجـــوز :د تكـــاليف الســـفرلقطـــاع 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 الخاصل تابع قبول تمويل السفر من كيان جوزال ي :قترح سداد تكاليف السفر)يالتجارية 

  
  المساهمات من أجل المنشورات

  
لقطـاع الخـاص لتغطيـة تكـاليف طباعـة منشـورات المنظمـة، طالمـا تابعـة لقبول األمـوال مـن كيانـات  جوزي  -٢٨
فـي أي حـال مـن األحـوال وضـع إعالنـات تجاريـة فـي منشـورات  جـوزوال ي. ينشأ عن ذلك تضارب في المصـالح ال

  .المنظمة
  

  مرتبات الموظفينتمويل  المساهمات من أجل
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مــــوظفين معينــــين  مرتبــــاتلقطــــاع الخــــاص لــــدعم تابعــــة لكيانــــات المقدمــــة مــــن قبــــول األمــــوال  يجــــوزال [   -٢٩
  ] هنا التوقف [ ل ]األج قصيرةبعقود بما في ذلك الخبراء االستشاريون المعينون (وظائف معينة  أو
  
  .]فيما يتعلق بعمل المنظمة أو متصور في المصالح فعليتضارب من المحتمل أن ينشأ عنها  إذا كان[ 

  
  )حذف(
    أو
  

  )(حذف الفقرة
  

  حذف الفقرة اقتراح الرئيس:
  

  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  لمنظمة التوجيهيةاخدمات معينة وفقًا لمبادئ 

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

  من جانب المنظمة. العملية أو الخدمة المعنية 
  

  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  التشــــغيليلة

  .المساهمات أمام الجمهور، حسب االقتضاء. كما ينبغي إتاحة البيِّنات المّولدة أمام الجمهور
  
كيانـات  مشـاركةأن تكـون ال يمكـن  ،جمـع المعلومـات لوضـع القواعـد والمعـايير تضمن التحضيرإذا  -مكرراً  ٣١ [

   )حذف(]/ استماع جلسات شكل فيالقطاع الخاص إال 
 

أفرقـة لقطاع الخاص مـن المشـاركة فـي التابعة لكيانات ذات المصلحة ال لحساباألفراد العاملون  وُيستثنى  -٣٢
أفرقـــة الخبـــراء عنـــد االقتضـــاء مـــن إجـــراء جلســـات اســـتماع مـــع هـــؤالء األفـــراد  بـــد مـــن تمكـــنال الخبـــراء. ومـــع ذلـــك،

  .لالطالع على ما لديهم من معارف
  

  بالنص االحتفاظ الرئيس: اقتراح
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  الدعوة
  

الــدعوة إلــى علــى و  هــالقطــاع الخــاص علــى تنفيــذ قواعــد المنظمــة ومعايير التابعــة لكيانــات الالمنظمــة  تشــجع  -٣٣
وتشـــارك فـــي الحـــوار مـــع الكيانـــات التابعـــة للقطـــاع الخـــاص بهـــدف النهـــوض بتنفيـــذ  .والمعـــاييرهـــذه القواعـــد  تنفيـــذ

  سياسات المنظمة وقواعدها ومعاييرها.
  

لقطاع الخاص مع المنظمة في مجال الدعوة إلى تنفيذ قواعـد المنظمـة التابعة لكيانات الأن تتعاون  مكنوال ي  -٣٤
ـــيسإال إذا التزمـــت بتنفيـــذ هـــذه القواعـــد والمعـــايير بأكملهـــا.  هـــامعايير  وأ  مقبـــوًال.أمـــرًا التنفيـــذ الجزئـــي أو االنتقـــائي  ول
  ] المحددة األربععلى فقرات محددة في السياسات  باالتفاق  رهناً  [

  بالنص في هذه السياسة فقط االحتفاظ الرئيس اقتراح
  

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

  
  التعاون التقني

  
ــب بالتعــاون التقنــي مــع القطــاع الخــاص   -٣٦ أو  الناشــئة عــن المشــاركةمخــاطر المحتملــة الإدارة  فــي حــالُيرحَّ

فـي مـن أي تـأثير ال مبـرر لـه وعـدم التـدخل  عمـل المنظمـة الخـاص بوضـع القواعـدحماية  وشريطة وطأتها تخفيف
  .وظيفة المنظمة االستشارية تجاه الدول األعضاء

  
  أو
  

يرحـــب بالتعـــاون التقنـــي مـــع القطـــاع الخـــاص شـــريطة أن يكـــون فـــي مصـــلحة المنظمـــة وأن يـــتم تـــدبيره وفقـــًا إلطـــار 
من  عمل المنظمة الخاص بوضع القواعدحماية  شريطةالمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول و(بشكل خاص) 

  .لدول األعضاءفي وظيفة المنظمة االستشارية تجاه اأي تأثير ال مبرر له وعدم التدخل 
  

 مصـلحة فـي يكـون أن شـريطة الخـاص القطـاع مـع التقنـي بالتعـاون يرحـب :٣٦ الفقـرة بـديل بشـأن الرئيس اقتراح
 أي مــن القواعــد بوضــع الخــاص المنظمــة عمــل حمايــة شــريطة خــاص بشــكلو  إلطــارل وفقــاً  تــدبيره يــتم وأن المنظمــة
  .]األعضاء الدول تجاه االستشارية المنظمة وظيفة في التدخل وعدم له مبرر ال تأثير

  
  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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  تطوير المنتجات

  
عبـر  تطـوير التكنولوجيـا المتعلقـة بالصـحة،مجـال لقطـاع الخـاص فـي تابعـة لتتعاون المنظمة مـع كيانـات   -٣٨

هــذه الكيانــات ودعــم نقــل التكنولوجيــا والتــرخيص باســتخدامها أو  منتجــاتالمتصــلة بالبحــث والتطــوير أنشــطة إجــراء 
فـي التعـاون  كقاعـدة عامـةعبر الترخيص لهذه المؤسسات باالنتفاع بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. وال ينبغـي 

قـّره يتفاقـًا اونقـل التكنولوجيـا والتـرخيص باسـتخدامها إال إذا أبرمـت المنظمـة والكيـان المعنـي  مجال البحث والتطـوير
) حـــذف( ] وميســـور التكلفـــة[ ويكـــون ســـهل المنـــال يضـــمن أن المنـــتج النهـــائي ســـيتاح و  المستشـــار القـــانونيمكتـــب 

الــدخل ذات لبلــدان ) فــي احــذف( ] الخــاص للقطــاع [ ) بمــا فــي ذلــكحــذف( نهايــة المطــاف علــى نطــاق واســع فــي
الكيـان مـن تمويـل القبـول  جـوزهـذا االتفـاق، يوفي حال إبرام مثـل ) حذف.(] تفضيلي بسعر [ المنخفض والمتوسط

 إن ُتجـــرى علـــى المنـــتج المعنـــي وتتـــولى المنظمـــة الترتيـــب لهـــا، حيـــثســـريرية تجربـــة دعم التـــابع للقطـــاع الخـــاص لـــ
االلتزامـات التعاقديـة التــي قطعهـا هـذا الكيــان مـن أجـل الصــالح العـام تفـوق أي تضــارب فـي المصـالح قــد ينشـأ عــن 

علـى سـريرية المقدمة إلجراء تجربة  وينبغي التمييز بين هذه المساهمات وقبول المساهمات. قبول المساهمة المالية
   .٢٣و المبين في الفقرة على النح منتج مسجل الملكية تتولى المنظمة الترتيب لها

  أو
  
  )لغة بديلة على مستوى أعلى(
  
  أو
  
  ] اقتراح من الرئيس[ 
  

عبـر  تطوير التكنولوجيـا المتعلقـة بالصـحة،مجال لقطاع الخاص في تابعة لتعاون المنظمة مع كيانات ت .٣٨بديل 
هــذه الكيانــات ودعــم نقــل التكنولوجيــا والتــرخيص باســتخدامها أو  منتجــاتالمتصــلة بالبحــث والتطــوير أنشــطة إجــراء 

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

الكيان التابع للقطـاع الخـاص من تمويل القبول  جوزوفي حال إبرام مثل هذا االتفاق، يوالنجاعة والتكلفة الميسورة. 
االلتزامــات التعاقديــة التــي  إن ُتجــرى علــى المنــتج المعنــي وتتــولى المنظمــة الترتيــب لهــا، حيــثســريرية تجربــة دعم لــ

. فــوق أي تضــارب فــي المصــالح قــد ينشــأ عــن قبــول المســاهمة الماليــةقطعهــا هــذا الكيــان مــن أجــل الصــالح العــام ت
علــى منــتج مســجل الملكيــة ســريرية المقدمــة إلجــراء تجربــة  وينبغــي التمييــز بــين هــذه المســاهمات وقبــول المســاهمات

  .٢٣على النحو المبين في الفقرة  تتولى المنظمة الترتيب لها
  
المنتجــات الطبيــة التــي تتســم بــالجودة والمأمونيــة  إتاحــةزيــادة " التاليــة:تعليــق علــى اقتــراح الــرئيس بشــأن الفقــرة (

  )يعتمد على أولويات القيادة المتفق عليها في برنامج العمل العام الثاني عشر"  والنجاعة والتكلفة الميسورة
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  التشغيلية هاسياسة المنظمة وٕاجراءاتمسودة 
  المؤسسات الخيريةمع  بشأن المشاركة

  
  
تســـاهم المؤسســـات الخيريـــة مســـاهمة كبيـــرة فـــي الصـــحة العالميـــة عامـــة وفـــي عمـــل المنظمـــة خاصـــة فيمـــا   -١

يتصـــل بعـــدة مجـــاالت متراوحـــة بـــين االبتكـــار وبنـــاء القـــدرات وتـــوفير الخـــدمات. وعليـــه، تتشـــارك المنظمـــة مـــع هـــذه 
دة مـن دعمهـا فـي الوفـاء بواليـة المجموعة من الجهات الفاعلة الرئيسية في ميدان الصحة العالمية من أجـل االسـتفا

  المنظمة.
  
  )بالفقرة االحتفاظ :الرئيس اقتراح(
  
وتنطبـق األحكـام  ١وتنظم هذه السياسة تحديدًا مشاركة المنظمـة مـع المؤسسـات الخيريـة حسـب نـوع التفاعـل.  -٢

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

  المشاركة
  

  ٢مشاركة المؤسسات الخيرية في اجتماعات المنظمة
  
ـــــي المشـــــاورات  وجلســـــات االســـــتماع أو   -٣ ـــــى المشـــــاركة ف ـــــة إل ـــــدعو المؤسســـــات الخيري يمكـــــن للمنظمـــــة أن ت

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

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

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

  
وتعتمد طبيعة مشاركة المؤسسات الخيرية على نوع االجتماع المعني. وتحدد األجهزة الرئاسية للمنظمـة   مكررًا  ٤

أو األمانـــة شـــكل، وطرائـــق، وكيفيـــة مشـــاركة المؤسســـات الخيريـــة فـــي المشـــاورات وجلســـات االســـتماع، وغيرهـــا مـــن 
الخيرية ومدخالتها متاحة علنًا، االجتماعات على أساس كل حالة على حدة. وينبغي أن تكون مشاركة المؤسسات 

  . وال تشارك المؤسسات الخيرية في أي عملية صنع قرار للمنظمة.كلما كان ذلك ممكناً 
  

  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 يحـاَفظمادام 
                                                           

 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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ويجوز لموظفي المنظمة المشاركة في اجتماعـات تنظمهـا المؤسسـات الخيريـة وفقـًا  .المبينة في برنامج العمل العام
أنه نوع من الـدعم أو التأييـد الرسـمي على المنظمة لقواعد المنظمة الداخلية. ولن تأوِّل المؤسسات الخيرية مشاركة 

  ألغراض ترويجية.لالجتماع كما توافق على عدم استخدام مشاركة المنظمة 
  

  اإلجراءات التشغيلية
  

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

  
  الموارد

  
هـــذه  دامـــتما المؤسســـات الخيريـــةيمكـــن للمنظمـــة أن تقبـــل األمـــوال والمـــوظفين والمســـاهمات العينيـــة مـــن   -٧

ألحكـام تضـارب فـي المصـالح وتُـدار وفقـًا تنشـأ عنهـا حـاالت لمنظمة العـام وال ابرنامج عمل  فيالمساهمات تندرج 
  .ذات الصلةاألخرى إلطار وتمتثل للوائح المنظمة وقواعدها وسياساتها ا
  

ن غيــر مقبولــة إال فــي حالــة مســاهمة المــوظفيُتعــد  :المــوظفينكلمــة ب ملحقــة حاشــية وٕاضــافة بــالنص؛ االحتفــاظ
المحتملــة وفقــًا لهــذا المهــام القصــيرة األجــل التــي ال تتعلــق بالعمــل الخــاص بوضــع القــواع وشــريطة إدارة المخــاطر 

   اإلطار.
  
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
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  دةالسياسات واإلجراءات التشغيلية المحدَّ 
  

وغيرها من القواعد ذات الصـلة مثـل النظـام هذا اإلطار ألحكام  مؤسسة خيرية من مواردأي  قبول يخضع  -١٢
  مشتريات.الاألساسي للموظفين والئحة الموظفين والالئحة المالية والنظام المالي وسياسات المنظمة التي تحكم 

  
وفقــًا  المؤسســات الخيريــةعلنــًا بالمســاهمات المقدمــة مــن  اإلقــرار يجــب علــى المنظمــة ألغــراض الشــفافيةو   -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 وبياناتاإلشــارة إلــى المســاهمات الــواردة مــن المؤسســات الخيريــة فــي  وتــرد  -١٥

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

وال يجــوز للمؤسســات الخيريــة أن تســتخدم مســألة كونهــا قــدمت مســاهمة فــي موادهــا الترويجيــة غيــر أنهــا   -١٦
وعالوة على ذلك، يجوز لهـا أن تشـير إلـى  تقاريرها السنوية أو الوثائق المماثلة.في  اإلشارة إلى مساهمتهاتستطيع 

صــفحات خاصــة غيــر ترويجيــة علــى مواقعهــا المســاهمة فــي قائمــة إثبــات الشــفافية علــى مواقعهــا اإللكترونيــة وفــي 
  اإللكترونية ومنشورات مماثلة شريطة االتفاق مع المنظمة على 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  كلمـــا أمكـــن وينبغـــي .المنطبقـــة وٕاجراءاتهـــا وسياســـاتها المنظمـــة قواعـــد وســـائر

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

  الدعوة
  

وٕاذكـــاء الـــوعي بالمســـائل المنظمـــة مـــع المؤسســـات الخيريـــة فـــي مجـــال الـــدعوة مـــن أجـــل الصـــحة  تتعـــاون  -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.

  
  التعاون التقني

  
ذلــك فــي صــالح المنظمــة وأن  علــى أن يصــبَّ المؤسســات الخيريــة لتعــاون التقنــي مــع ا األمانــة علــى تشــجع  -١٩

  .المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولطار إلُيدار وفقًا 
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  التشغيلية هاسياسة المنظمة وٕاجراءاتمسودة 
  المؤسسات األكاديميةبشأن المشاركة مع 

  
  
عبــر التعلــيم والبحــث والرعايــة الســريرية وتوليــد البينــات تســاهم المؤسســات األكاديميــة فــي الصــحة العالميــة   -١

المنظمــة مــع هــذه المجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي ميــدان الصــحة وعليــه، تتشــارك وتجميعهــا وتحليلهــا. 
  العالمية من أجل االستفادة من دعمها في الوفاء بوالية المنظمة.

  
  )بالفقرة االحتفاظ :الرئيس اقتراح(
  
وتنطبــق  ١وتــنظم هــذه السياســة تحديــدًا مشــاركة المنظمــة مــع المؤسســات األكاديميــة حســب نــوع التفاعــل.  -٢

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

  األفراد العاملين لحساب المؤسسات األكاديمية.
  

  المشاركة
  

  ت األكاديمية في اجتماعات المنظمةمشاركة المؤسسا
  
يمكن للمنظمة أن تدعو المؤسسات األكاديمية إلى المشاركة فـي المشـاورات وجلسـات االسـتماع أو غيرهـا   -٤

  . من اإلطار الجامع ١٦من االجتماعات وفقًا للفقرة 
  
خاصــًا،  األكاديميــة بــه اهتمامــاً بنــد تهــتم المؤسســة  مناقشــة إلــى االجتماعــات األخــرى فــي وتســتند المشــاركة  -٥

وترمـي هـذه المشـاركة إلـى تبـادل المعلومـات واآلراء غيـر أنهـا  .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   مكــررًا  ٥

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

ك المؤسســـات األكاديميـــة فـــي أي عمليـــة صـــنع قـــرار . وال تشـــار ومـــدخالتها متاحـــة علنـــًا ، كلمـــا كـــان ذلـــك ممكنـــاً 
 للمنظمة.

  
  
  
  

                                                           
  الطالع على أنواع التفاعالت الخمسة.من اإلطار الجامع ل ٢١إلى  ١٥انظر الفقرات من     ١
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  مشاركة األمانة في اجتماعات تنظمها مؤسسات أكاديمية
  
المؤسســـــات لمنظمـــــة اجتماعـــــات مشـــــتركة أو تشـــــارك فـــــي رعايـــــة اجتماعـــــات تنظمهـــــا ايمكـــــن أن تـــــنظم   -٦

تحقيـــق تســـهم فـــي هـــذه المشـــاركة وســـمعتها ومـــا دامـــت  علـــى نزاهـــة المنظمـــة واســـتقاللها يحـــاَفظ داممـــا، األكاديميـــة
ويجـــوز لمـــوظفي المنظمـــة المشـــاركة فـــي اجتماعـــات تنظمهـــا  .المبينـــة فـــي برنـــامج العمـــل العـــام أغـــراض المنظمـــة

علــى أنــه مشــاركة المنظمــة المؤسســات األكاديميــة ل تــأوِّ  المؤسســات األكاديميــة وفقــًا لقواعــد المنظمــة الداخليــة. ولــن
  ألغراض ترويجية.أو التأييد الرسمي لالجتماع كما توافق على عدم استخدام مشاركة المنظمة  نوع من الدعم

  
  اإلجراءات التشغيلية

  
بصــفتها مشــاركة فــي التنظــيم أو الرعايــة أو  المؤسســات األكاديميــةمشــاركة المنظمــة فــي اجتماعــات تــدار   -٧

  .إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول طبقًا ألحكام ينمتحدثالحلقات النقاش أو  بأعضاء
  

  الموارد
  
هــذه  دامــتما األكاديميــة المؤسســاتيمكــن للمنظمــة أن تقبــل األمــوال والمــوظفين والمســاهمات العينيــة مــن   -٨

ألحكـام تضـارب فـي المصـالح وتُـدار وفقـًا تنشـأ عنهـا حـاالت لمنظمة العـام وال ابرنامج عمل  فيالمساهمات تندرج 
  .ذات الصلةاألخرى إلطار وتمتثل للوائح المنظمة وقواعدها وسياساتها ا
  

ُتعــد مســاهمة المــوظفين غيــر مقبولــة إال فــي حالــة  :المــوظفينكلمــة ب ملحقــة حاشــية وٕاضــافة بــالنص؛ االحتفــاظ
بالعمــل الخــاص بوضــع القــواع وشــريطة إدارة المخــاطر المحتملــة وفقــًا لهــذا  تتعلــق الالمهــام القصــيرة األجــل التــي 

  اإلطار.
  
مثل إجـراء بحـث وتجربـة سـريرية (ويمكن للمنظمة أن تقدم الموارد إلى مؤسسة أكاديمية لتنفيذ عمل معين   -٩

منظمة أنه يستحق وقد تستهدف هذه الموارد دعم مشروع من مشاريع المؤسسة ترى ال). وعمل مخبري وٕاعداد وثيقة
والــدعم المقــدم هــو عبــارة عــن . الــدعم ويتســق مــع برنــامج عملهــا أو دعــم مشــروع تتــولى المنظمــة تنظيمــه أو تنســيقه

  .منحة في الحالة األولى وخدمة في الحالة الثانية
  

  دةالسياسات واإلجراءات التشغيلية المحدَّ 
  

وغيرهــا مــن القواعــد ذات الصــلة مثــل هــذا اإلطــار ألحكــام  مؤسســة أكاديميــة مــن مــواردأي  قبــول يخضــع  -١٠
النظــــام األساســــي للمــــوظفين والئحــــة المــــوظفين والالئحــــة الماليــــة والنظــــام المــــالي وسياســــات المنظمــــة التــــي تحكــــم 

  مشتريات.ال
  

وفقـًا  المؤسسـات األكاديميـةعلنـًا بالمسـاهمات المقدمـة مـن  اإلقـرار يجب على المنظمة ألغراض الشفافيةو   -١١
  وممارساتها. هاسياساتل
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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  هـاريـر المنظمـة المـالي وبياناتتقوترد اإلشارة إلى المساهمات الواردة من المؤسسات األكاديمية في   -١٣

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

وال يجــوز للمؤسســات األكاديميــة أن تســتخدم نتــائج عمــل المنظمــة ألغــراض تجاريــة ومســألة كونهــا قــدمت   -١٤
 تقاريرهـا السـنوية أو الوثـائق المماثلـة.فـي  اإلشـارة إلـى مسـاهمتهامساهمة فـي موادهـا الترويجيـة غيـر أنهـا تسـتطيع 

لشــفافية علــى مواقعهـــا اإللكترونيــة وفـــي وعــالوة علــى ذلـــك، يجــوز لهــا أن تشـــير إلــى المســـاهمة فــي قائمــة إثبـــات ا
صـــفحات خاصـــة غيـــر ترويجيـــة علـــى مواقعهـــا اإللكترونيـــة ومنشـــورات مماثلـــة شـــريطة االتفـــاق مـــع المنظمـــة علـــى 

  المحتوى والسياق.
  

  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 

همات أمـام هـذه المسـا 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

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

  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؛

وتتشـــارك بالتـــالي مـــع  المنظمـــة وظـــائف الرصـــد المســـتقلةوتؤيـــد  يلـــزم العمـــل المشـــترك.الفاعلـــة غيـــر الـــدول حيثمـــا 
سياســات المنظمــة المؤسســات األكاديميــة التــي تعمــل فــي هــذا الميــدان. وتشــجع المؤسســات األكاديميــة علــى نشــر 

مـن خـالل شـبكات المؤسسـات بهـدف توسـيع نطـاق  وغيـر ذلـك مـن األدواتوقواعدها ومعاييرها ومبادئها التوجيهية 
  تأثير المنظمة.

  
  التعاون التقني

  
ذلك في صـالح المنظمـة وأن  على أن يصبَّ المؤسسات األكاديمية لتعاون التقني مع ا األمانة على تشجع  -١٨

  .طار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولإلُيدار وفقًا 
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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.
  
  

=     =     =  
  

                                                           
 ١١٢: الصــــفحات مــــن ٢٠٠٩الوثــــائق األساســــية، الطبعــــة الســــابعة واألربعــــون، جنيــــف: منظمــــة الصــــحة العالميــــة؛     ١
 .١١٩  إلى


