
  ١٣٦/٥م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ ديسمبر كانون األول/ ١٥  بعد المائة الثالثونو  السادسةالدورة 
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  إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
طلبت األجهزة الرئاسية من المدير العام وضع إطار للمشاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول وسياسـات   -١

  .منفصلة بشأن المشاركة مع مختلف مجموعات الجهات الفاعلة غير الدول كجزء من إصالح المنظمة
  
إطار المشـاركة ) بشأن ١٤(٦٧ع ص ج، اعتمدت جمعية الصحة المقرر اإلجرائي ٢٠١٤ مايو أيار/وفي   -٢

  االضطالع بجملة أمور من بينها ما يلي:من المدير العام فيه لب مع الجهات الفاعلة غير الدول وطُ 

يعد تقريرًا شامًال للتعليقات المقدمة من الدول األعضاء أثناء جمعية الصحة العالمية السـابعة  أن  ) أ(
والستين والتعليقـات واألسـئلة المطروحـة بشـأن المتابعـة، بمـا فـي ذلـك توضـيحات األمانـة وردودهـا بشـأنها، 

 ؛٢٠١٤وذلك بحلول آخر تموز/ يوليو 

رتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ أن يقــدم ورقــة إلــى المجلــس التنفيــذي فــي دو   ) ب(
، مـــــــع ضـــــــمان تلقـــــــي الـــــــدول األعضـــــــاء لهـــــــذه الورقـــــــة بحلـــــــول منتصـــــــف كـــــــانون األول/ ٢٠١٥ ينـــــــاير
، كي يتاح لها الوقت الكافي لدراسة المحتوى وكي تستعد بصورة أفضل إلجراء المناقشات ٢٠١٤  ديسمبر

  .والمداوالت
  
اللجـــان إلـــى  ئـــذبعد ُرفـــع)، أعـــدت األمانـــة التقريـــر الشـــامل الـــذي ١٤(٦٧ع ص جللمقـــرر اإلجرائـــي  واســـتجابةً   - ٣

المسـألة إلـى المجلـس التنفيـذي فـي م التقارير عـن مناقشـات اللجـان اإلقليميـة بشـأن اإلقليمية الست كي تنظر فيه. وتقدَّ 
  ١وثيقة منفصلة.

  
 ٢) المسائل الرئيسـية التـي أثارتهـا الـدول األعضـاء١ه ويبين (أعال الواردويستجيب هذا التقرير للطلب الثاني   - ٤
المشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعلـــة قتـــرح صـــيغة منقحـــة لمســـودة إطـــار تُ تنـــاول هـــذه المســـائل. و ل) واقتراحـــات األمانـــة ٢(

  في الملحق.وترد لى التعليقات باالستناد إ الدول غير
  
  
  

                                                           
المخصصـــة . وتتـــاح المعلومـــات اإلضـــافية المطلوبـــة مـــن الـــدول األعضـــاء فـــي الصـــفحة ٢/ معلومـــات/١٣٦ت  م الوثيقـــة   ١

ـــالي  /http://www.who.int/about/who_reform/non-state-actors/en: إلصـــالح المنظمـــة علـــى الموقـــع اإللكترونـــي الت
  ).٢٠١٤ نوفمبر تشرين الثاني/ ٢٠(تم االطالع في 

؛ ٢٠١٤ يونيــو حزيــران/ ١٧فـي شــكل تعليقــات كتابيــة مقدمــة بحلــول  خــالل جمعيــة الصــحةي: المتاحـة علــى النحــو التــال   ٢
 وخالل اللجان اإلقليمية (بما في ذلك أثناء االجتماعات التحضيرية).
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  المسائل الرئيسية التي أثارتها الدول األعضاء
  

  تضارب المصالح
  
علــى أنهمــا أشــد جوانــب إطــار المشــاركة حرجــًا. ووجهــت عــدة حــددت كــل األقــاليم تضــارب المصــالح وٕادارتــه   - ٥

  نهج أقوى أو سياسة أقوى بشأن تضارب المصالح كجزء ال يتجزأ من إطار المشاركة. من أجل اتباع دعوات
  

  العناية الواجبة: العملية والمعايير
  
والمعــايير هــا اتخاذوأســاليب العنايــة الواجبــة  اتخــاذ إجــراءاتبشــأن عمليــة  وحوضــالمزيــد مــن التــوخي  طلــب  - ٦

  بين العناية الواجبة وتضارب المصالح.القائمة  ةعالقالمطبقة وال
  

  لقطاع الخاصتابعة لحصول المنظمة على موارد مالية من كيانات 
  
لمــوارد الماليــة مــن كيانــات تابعــة للقطــاع الخــاص االمنظمــة  أال تقبــلضــرورة علــى شــددت الــدول األعضــاء   - ٧
نتيجــة لهــذه للخطــر نزاهــة المنظمــة وســمعتها  تعــرضتضــارب المصــالح وفــي حــال عــدم احتمــال فــي حــال اســتبعاد   إال

  المشاركة.
  

  االنتداب
  
 الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول إلــى المنظمــة. والشــاغل ن مــنممثلــيانتــداب  فــي مســألةالــدول األعضــاء  شــككت  - ٨

فــي وظائفهــا ب فيمــا يتعلــقحمايــة اســتقالل المنظمــة ونزاهتهــا، وخصوصــًا عنــه فــي هــذا الصــدد هــو  الرئيســي المعــرب
 علـــى عـــدم قبـــولصـــراحة  نصمســـودة اإلطـــار تـــأن  إلـــىالـــدول األعضـــاء  أشـــارتو وضـــع القواعـــد والمعـــايير.  مجـــال

ات أخـرى فئـقبول انتـداب المـوظفين مـن ترح نتداب الموظفين من كيانات تابعة للقطاع الخاص غير أنها تقالالمنظمة 
أنه ال ينبغي للمنظمة أن تسمح بانتداب المـوظفين مـن  الدول األعضاء من الجهات الفاعلة غير الدول. واقترح بعض

انتداب الموظفين من كيانات تابعـة استبعاد طلب بعضها اآلخر في حين أن أي جهة من الجهات الفاعلة غير الدول 
ات أخـرى مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول مـا دامـت هنـاك معـايير فئـبالسماح بانتـداب المـوظفين مـن للقطاع الخاص 

  االنتداب. اواضحة بشأن الظروف التي يمكن للمنظمة أن تقبل في ظلها مثل هذ
  

  تابعة للقطاع الخاصالكيانات غير الإمكانية تطبيق أحكام سياسة القطاع الخاص على 
  
عضـــاء عـــن قلقـــه إزاء احتمـــال تـــأثر بعـــض الكيانـــات غيـــر التابعـــة للقطـــاع الخـــاص أعـــرب بعـــض الـــدول األ  - ٩

 والمؤسســاتالمنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات الخيريــة  اعتبــار وأشــير إلــى ضــرورةبكيانــات تابعــة لهــذا القطــاع. 
تابعـة للقطـاع الخـاص أيضـًا. الكيانـات من العن الكيانات التابعة للقطاع الخاص على أنها  غير "المستقلة"األكاديمية 

الرابطــات التجاريــة الدوليــة" بوصــفها فئــة فــي إضــافة تعريــف "المنظمــة أن تنظــر  احتمــال أشــير إلــىفــي هــذا الصــدد، و 
مـن الكيانـات التابعـة للقطـاع تعتبـر هـذه الرابطـات  أنالمنظمـة  ذكـرت إذفرعية من "الكيانـات التابعـة للقطـاع الخـاص" 

ــ قلةمســتالخــاص ولــم تضــع سياســة  لطت األضــواء علــى أهميــة وجــود عمليــة خاصــة بالرابطــات التجاريــة الدوليــة. وُس
تابعـة الكيانـات غيـر الومعايير صـريحة لتحديـد الحـاالت التـي ينبغـي فيهـا تطبيـق أحكـام سياسـة القطـاع الخـاص علـى 

  للقطاع الخاص.
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  العالقات الرسمية
  

بـإيالء  ذات عالقـات رسـميةكمنظمـات  هـالقبولمؤهلـة  أن تكـونالمنظمـات التـي ينبغـي  حـولأبديت الشـكوك   - ١٠
الكيانــات الوطنيــة  ُتعتبــر نأينبغــي ال أنــه عنايــة خاصــة للرابطــات التجاريــة الدوليــة. واقتــرح بعــض الــدول األعضــاء 

علـى أنهـا كيانـات ذات عالقـات رسـمية  ذات العالقـات الرسـمية واإلقليمية المنتسبة إلـى الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول
  "بحكم التعريف".

  
  الكيانات التي لن تشارك المنظمة معهاالحدود: 

  
ضرورة عدم مشاركة المنظمة مـع دوائـر صـناعة التبـغ واألسـلحة، رأى عـدد مـن على الرغم من االتفاق على   - ١١

دوائـر صـناعة الكحـول والمـواد خصـوص الدول األعضاء أنـه ينبغـي فـرض هـذا القيـد علـى دوائـر أخـرى تشـمل علـى ال
  الغذائية والمشروبات.

  
  إشراك الدول األعضاء في مراقبة المشاركة وٕادارتها

  
القطاع الخاص مشاركة ضرورة إخضاع أشير إلى ضرورة توضيح أدوار كل من األجهزة الرئاسية واألمانة و   - ١٢

ــالعنايــة الواجبــة.  إجــراءاتلتــدقيق الــدول األعضــاء وضــرورة إشــراك الــدول األعضــاء فــي  رفــع عــدد أن يُ رح أيضــًا واقُت
أعضاء اللجنة التابعة للمجلس التنفيذي والمعنية بالجهات الفاعلة غير الدول إلى أكثر مـن سـتة أعضـاء حتـى يتسـنى 

 طلب مـن اللجنـة أن تقـدم أيضـاً يُ كي و للدول األعضاء التي ليست أعضاء في المجلس التنفيذي أن تشارك في اللجنة 
ن الــدول األعضــاء مــن المشــاركة فــي لجنــة يواقتــرح بعــض الــدول األعضــاء ضــرورة تمكــتقاريرهــا إلــى جمعيــة الصــحة. 

  اإلدارة العليا المعنية بالمشاركة. 
  

  الشراكات
  

على الشراكات التي تستضيفها المنظمة أو تشارك فيها أو أيضًا أشير إلى عدم وضوح مدى انطباق اإلطار   - ١٣
أن تســتخلص المنظمــة الــدروس مــن هــذه الشــراكات. كمــا أشــير إلــى ضــرورة ظــل كيفيــة إدارة تضــارب المصــالح فــي 

والشــــراكات بــــين القطــــاعين العــــام والخــــاص القائمــــة خــــارج المبــــادرات الناجحــــة للجهــــات صــــاحبة المصــــلحة المتعــــددة 
  المنظمة.

  
ت الفاعلـة غيـر الـدول" ليشـمل كيانـات هانقيح مفهوم "الجوأشار بعض الدول األعضاء إلى إمكانية مواصلة ت  - ١٤

ال تنـــدرج فـــي نطـــاق التعريـــف مثـــل الشـــراكات بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص ومبـــادرات الجهـــات صـــاحبة المصـــلحة 
  المتعددة.

  
  الحياد التنافسي

  
أن تعتمـد المنظمــة مفهـوم "الحيــاد التنافسـي" (المعــروف أيضـًا بتعبيــر "ضـمان تكــافؤ الفـرص" أو تعبيــر  رحاقتُـ  - ١٥

أال تمـنح ضـمان وكـان الغـرض مـن االقتـراح فيما يتعلق بمشاركتها مع القطاع الخـاص. "المنافسة على قدم المساواة") 
غيـر مسـتحقة للكيانـات المعنيـة أو تفقـدها ميزتهـا  لقـوى السـوق مزايـا تنافسـيةتفاعالت المنظمة مع الكيانات الخاضـعة 

  التنافسية.
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  التبرع باألدوية
  

اإلغـــراق المقنـــع وســـبل تفاديهـــا أن تضـــاف أحكـــام توضـــح ســـبل عمـــل المنظمـــة فـــي حـــاالت الطـــوارئ اقتُـــرح   - ١٦
الجهـات المقـرر الختيـار وضـع معـايير موضـوعية ومبـررة لألدوية في شكل تبرعات. وأشار بعض الدول إلـى ضـرورة 

  و المرضى.البلدان أو المجتمعات أاستفادتها من هذه التبرعات من ضمن 
  

  حماية اسم المنظمة وشعارها
  

مــن اآلليــة والتــدابير المناســبة لضــمان حمايــة اســمها وشــعارها  تســاؤالت عمــا إذا كانــت المنظمــة تعتمــد أثيــرت  - ١٧
  الكيانات التابعة للقطاع الخاص.وخاصة من جانب سوء استخدامهما ألغراض ترويجية 

  
  تقييم اإلطار

  
فيمـا يخـص  والسـيماإلطـار، لعمليـة تقيـيم إجـراء  ال تشـملالحظ بعض الـدول األعضـاء أن مسـودة السياسـة   - ١٨

يتسـنى  حتـىوظيفـة التقيـيم فـي اإلطـار  ضرورة ترسيخالدول األعضاء هذه واقترحت  المخاطر. ديرالعناية الواجبة وتق
جمعيـة الصـحة عـن طريـق المجلـس التنفيـذي وتحديـد المشـاكل المنـتظم مـن جانـب عراض تطبيـق اإلطـار ما يلـي: اسـت

فــي المســتقبل بشــأن تنقــيح  المتخــذةوتحديــد الــدروس المستخلصــة بهــدف توجيــه القــرارات والعقبــات والتحــديات األخــرى 
  اإلطار بعد مضي سنتين أو ثالث سنوات أو خمس سنوات على الموافقة عليه.

  
  دور المؤسسات األكاديمية

  
مؤسسـات األكاديميـة ضرورة أن يجسد اإلطـار المـنقح علـى وجـه أفضـل دور الأقاليم المنظمة  إقليم مناقترح   - ١٩

  التي تسمح لهذه المؤسسات بتكملة عمل المنظمة.سبل السيما فيما يتصل بووظيفتها، وال
  

  يسر قراءة الوثيقة
  

بعــض الــدول األعضــاء إلــى ضــرورة مواصــلة تحســين يســر قــراءة إطــار المشــاركة حتــى يتســنى تعزيــز  أشــار  - ٢٠
  سهولة فهمه.

  
  المسائل التي أثارتها الدول األعضاءاقتراحات األمانة لتناول 

  
المســائل التــي أثارتهــا الــدول األعضــاء.  لمحــة عامــة عــن الســبل التــي تقترحهــا األمانــة لتنــاول قســميقــدم هــذا ال  - ٢١

  المسائل التي ال تستوجب على ما يبدو تعديل نص اإلطار.بشأن وخصوصًا  بعض التوضيحاتأيضًا  ويتضمن
  

  تضارب المصالح
  

وســائر مخــاطر  ١يمســتوى المؤسســالمتصــل بــإدارة تضــارب المصــالح علــى  قســمإضــافة بتــم تــدعيم اإلطــار   - ٢٢
دورهـا بوصـفها الهيئـة المعنيـة بتوجيـه األعمـال الصـحية الدوليـة وجاهة المنظمـة و تعرض على الرغم من و  ١.المشاركة

                                                           
ال تندرج إدارة تضارب المصالح على المستوى الفردي في نطاق إطار المشاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول إال أن    ١

 إلصالح المستقلة في هذا المجال ستنسق تنسيقًا وثيقًا مع تنفيذ اإلطار.جهود ا
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غيــر خاضــعة للمراقبــة قــد أي مشــاركة ، فــإن عــدم المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدولل وتنســيقها للخطــر نتيجــة
  تعرض نزاهة المنظمة وعدم انحيازها وسمعتها للخطر.

  
وبالنســبة إلــى الســياق المؤسســي علــى حــد ســواء. و عــام فــي الســياق ال تضــارب المصــالحالجديــد  قســمف الويعــرّ   - ٢٣

تضــارب المصــالح االقتصــادية فــي حــاالت المنظمــة، تظهــر أهــم حــاالت تضــارب المصــالح علــى المســتوى المؤسســي 
القواعــد والمعــايير. للكيانــات التابعــة للقطــاع الخــاص مــع مصــالح المنظمــة واســتقاللها وعــدم انحيازهــا فــي مجــال وضــع 

إجـراءات العنايـة الواجبـة وتقـدير اتخاذ الجديد أيضًا أحكامًا عن سبل إدارة تضارب المصالح عبر  قسمويتضمن هذا ال
  من جانب الدول األعضاء.المخاطر وٕادارة المخاطر وتعزيز المراقبة 

  
  العناية الواجبة: العملية والمعايير

  
المـذكور أعـاله كجـزء مـن القسـم وٕادماجهـا إجراءات العنايـة الواجبـة المتعلقة بـ والمعايير عمليةالتحديد تواصل   - ٢٤

  المصالح على المستوى المؤسسي وسائر مخاطر المشاركة. المتصل بإدارة تضارب
  

  حصول المنظمة على موارد مالية من كيانات تابعة للقطاع الخاص
  

القواعـد المعنيـة تكـون لدى قبول مساهمات مالية من القطـاع الخـاص، سعيًا إلى الحفاظ على نزاهة المنظمة   - ٢٥
تقييــدًا مــن القواعــد الخاصــة أشــد أكثــر تفصــيًال و  ع الكيانــات التابعــة للقطــاع الخــاصفــي السياســة المتعلقــة بالمشــاركة مــ

ـــدول. ســـائر ب نهـــج إدارة المخـــاطر المتبـــع فيمـــا يتصـــل بالعنايـــة الواجبـــة وتقـــدير وفـــي ســـياق الجهـــات الفاعلـــة غيـــر ال
للتحليــل والرصــد بــأكبر قــدر مــن التفصــيل. وعــالوة علــى ذلــك، يمكــن يجــب أن تخضــع مثــل هــذه المشــاركة المخــاطر، 

كيانــات ينشــأ عــن  لــه مبــرر تــأثير اللجمــع المــوارد بغــرض تعزيــز حمايــة المنظمــة مــن أي للمــدير العــام إنشــاء آليــات 
  تابعة للقطاع الخاص.

  
  االنتداب

  
  ٢من الجهات الفاعلة غير الدول كقاعدة جديدة.من المقترح أال تقبل المنظمة انتداب الموظفين   - ٢٦
  

  تابعة للقطاع الخاصالكيانات غير الإمكانية تطبيق أحكام سياسة القطاع الخاص على 
  

سائر فئات الجهات الفاعلة غير الدول فـي اآلن األحكام التي تميز الكيانات التابعة للقطاع الخاص عن  ترد  - ٢٧
وســـتعتبر أي جهـــة مـــن الجهـــات  ٣ف الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول والقســـم المتعلـــق بالعنايـــة الواجبـــة.الـــذي يعـــرّ القســـم 

وعليـه، سـتكون بكيانات تابعة للقطاع الخاص علـى أنهـا كيـان تـابع للقطـاع الخـاص.  هاتأثر يتضح الفاعلة غير الدول 
 بفضــلالمشــاركة مــع هــذه الكيانــات محــدودة فــي إطــار السياســة بشــأن المشــاركة مــع الكيانــات التابعــة للقطــاع الخــاص 

التابعـــة للقطـــاع  الكيانـــات جهـــة مـــن الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول عـــن اتضـــح اســـتقاللوٕاذا قواعـــدها األشـــد صـــرامة. 
نظر فــي المشــاركة الفرديــة لتحديــد مــا إذا ســيُ تحصــل علــى تمويــل مــن هــذه الكيانــات،  تظــل ذه الجهــةهــ الخــاص إال أن

لتمويـل أعمـال وضـع هـذه الجهـة مـن  قبـل علـى الفـور المـواردتُ ولـن كان ينبغي تطبيق أحكام سياسـة القطـاع الخـاص. 
                                                           

  من اإلطار الجامع. ٤٣إلى  ٢٢انظر الفقرات من    ١
 من اإلطار الجامع. ٤٦انظر الفقرة    ٢

 من اإلطار الجامع. ٣١والفقرة  ١٤انظر الفقرة    ٣
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وتعتبــر البينــات هــا. ل ليــتمو ال تــوفر كيانــات التابعــة للقطــاع الخــاص التــيالقواعــد والمعــايير المرتبطــة بمصــلحة تلــك ال
تمويـل ر المحتمـل بينمـا يمكـن قبـول يهذه الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى أنهـا بينـات خاضـعة للتـأثمثل المقدمة من 

  مشروع للتنفيذ في مجال خبرة هذه الجهة أو غير ذلك من أوجه التعاون بشأن هذا المشروع.
  

  العالقات الرسمية
  

خدمت العالقــات الرســمية كقنــاة رئيســية للتفاعــل مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة منــذ إنشــاء المنظمــة فــي اســتُ   - ٢٨
مــع مــرور الــزمن مــع عــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة أكبــر و ومــع ذلــك، تفاعلــت المنظمــة فــي الواقــع . ١٩٤٨  عــام

ل الجانــب الرئيســي للعالقــات الرســمية بالنســبة وتمّثــعــدد المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــات الرســمية  بكثيــر مــن
وأبــدت الــدول إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة فــي التمتــع بامتيــاز حضــور اجتماعــات أجهــزة المنظمــة الرئاســية. 

ة بشــأن هــذه المســألة تفضــيلها االحتفــاظ بنظــام الرســمية ومــداوالت األجهــزة الرئاســيغيــر األعضــاء خــالل المشــاورات 
  العالقات الرسمية وعدم االستعاضة عنه بنظام اعتماد آخر.

  
وفيما مضى، قدم المجلس التنفيذي باطراد تفسيرًا عامًا لتعبير "المنظمات غير الحكوميـة" وقبـل أيضـًا دخـول   - ٢٩

وتقتــرح مســودة إطــار المشــاركة تعزيــز الشــفافية رابطــات تجاريــة ومؤسســات خيريــة فــي عالقــات رســمية مــع المنظمــة. 
بتضــييق نطــاق تعريــف المنظمــات غيــر الحكوميــة مقارنــة بالممارســة الســابقة واالســتمرار فــي الوقــت ذاتــه فــي الســماح 
بقبـول الرابطــات التجاريـة الدوليــة والمؤسسـات الخيريــة بوصــفها جهـات ذات عالقــات رسـمية مــن الجهـات الفاعلــة غيــر 

  الدول.
  

يشــابه أساســًا المبــادئ المنطبقــة علــى العالقــات فــي اإلطــار نص الــذي يــنظم العالقــات الرســمية الــمعظــم وٕان   - ٣٠
فــي القــرار  ١٩٨٧بــين منظمــة الصــحة العالميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة (التــي اعتمــدتها جمعيــة الصــحة فــي عــام 

  التالية: غييراتالت سيشملأن تنفيذ اإلطار  غير) ٢٥- ٤٠ع  ص  ج
 السياســات التــي تــنظم التفاعــل فــي حــين محــوري مــن الجــزء الالعالقــات الرســمية تشــكل حتــى اآلن  كانــت

ذات العالقـات وال يعني وضع الجهات الفاعلة غير الـدول من اإلطار. ضأنها لن تمثل إال جانبًا واحدًا 
المشـــاركة التـــي تختلـــف عـــن حضـــور  وجـــهستخضـــع أفالرســـمية قبـــول أي مشـــاركة مـــع هـــذه الكيانـــات. 

مـع اجتماعات األجهزة الرئاسية إلجراءات العناية الواجبة وٕادارة المخاطر على غرار أي مشـاركة أخـرى 
 الجهات الفاعلة غير الدول.

  المشــاركة مــع أوجــه ينطبــق اإلطــار علــى المشــاركة مــع جميــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ولــيس علــى
 ل ذات العالقات الرسمية فقط.الجهات الفاعلة غير الدو 

  نشـر فـي سـجل الجهـات تُ  مؤسسـتهاتـوفير معلومـات عـن يجب على جميـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول
الفاعلــة غيــر الــدول. وبالنســبة إلــى الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ذات العالقــات الرســمية، ستشــمل هــذه 

المشــاركة الفرديــة مــع  وجــها وملخصــًا ألالمعلومــات المنشــورة خطــة العمــل المشــتركة وتقريــرًا عــن تنفيــذه
 هذه الجهات الفاعلة غير الدول.

 ه على مزيد من المعلومات التخاذ القرارات بشأن تابعة لالفرعية اللجنة سيحصل المجلس التنفيذي وال
تتــاح حــديثًا هــذه المعلومــات و قبــول دخــول الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي عالقــات رســمية وتأكيــده. 

 للعموم.
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 يمكـــن قبـــول دخـــول الرابطـــات التجاريـــة الدوليـــة فـــي عالقـــات رســـمية إال إذا مثلـــت قطاعـــًا تجاريـــًا.  ال
تكـــون الكيانـــات التـــي تعتبرهـــا المنظمـــة كيانـــات تابعـــة للقطـــاع الخـــاص وال تمثـــل قطاعـــًا تجاريـــًا  ولـــن

  بالمعنى المقصود من الرابطات التجارية الدولية مؤهلة لقبول دخولها في عالقات رسمية.
  

  الحدود: الكيانات التي لن تشارك المنظمة معها
  

أمـــا األحكـــام  ١المبـــادئ.بشـــأن قـــل معظـــم األحكـــام الـــواردة فـــي الفقـــرة الســـابقة المتعلقـــة بالحـــدود إلـــى الفقـــرة نُ   - ٣١
فقـــرة جديـــدة بشـــأن المشـــاركة مـــع دوائـــر المرتبطـــة بعـــدم المشـــاركة مـــع دوائـــر صـــناعة التبـــغ واألســـلحة، فقـــد نقلـــت إلـــى 

فـي الصـحة أو  ةوفيما يخص دوائر الصناعة األخرى المؤثر  ٢.ضمن القسم المتصل باألحكام المحددةة معينة صناعي
 ىتـــوخأن تقتــرح مجــرد اســـتبعادها التــام مــن أي مشــاركة بــل ينبغــي للمنظمــة بقواعــد المنظمــة ومعاييرهــا، ال يُ  ةالمتــأثر 

  .هاالحذر بوجه خاص لدى المشاركة مع
  

  إشراك الدول األعضاء في مراقبة المشاركة وٕادارتها
  

ز وظيفــة الــدول األعضــاء فــي مجــال مراقبــة المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول بشــكل ملحــوظ. ســتعزَّ   - ٣٢
تابعــة للمجلــس اللجنــة الوظــائف  ٣وتبــين صــيغة اإلطــار التــي نظــرت فيهــا جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتون

ومن المقتـرح اآلن أن تضـطلع لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة معنية بالجهات الفاعلة غير الدول. الالتنفيذي و 
ه المـدير العـام إلـى المجلـس التنفيـذي عبـر رفعـعـن المشـاركة الـذي يالتقرير السـنوي وسيسمح للمجلس بهذه الوظائف. 

وسيضـمن سـجل تقديم التوجيه بشأن تفسير إطار المشاركة وتنفيـذه. بلألجهزة الرئاسية لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 
الجهات الفاعلة غير الدول الشفافية بشأن جميع الجهات الفاعلة غير الـدول التـي تشـارك المنظمـة معهـا وبشـأن أوجـه 

  ذ اإلطار.تناقض في تنفيحاالت أي وجود في حال المشاركة الفردية ويسمح أيضًا لألجهزة الرئاسية بطلب التوضيح 
  

  الشراكات
  

ســـيطبق اإلطـــار علـــى نطـــاق المنظمـــة علـــى مســـتوى المقـــر الرئيســـي والمكاتـــب اإلقليميـــة والمكاتـــب القطريـــة   - ٣٣
ومـن جانـب آخـر، الوكالـة الدوليـة لبحـوث السـرطان). والشراكات المستضافة والكيانات المنشأة في ظل المنظمة (مثل 

 فـي المنظمـة بمشـاركة المتعلقـة العامـة السياسـةعندما تشارك المنظمة في شراكة ال تستضيفها، ستتبع هذه المشاركة 
تخضـع وتدار وفقًا إلطار المشـاركة ممـا يعنـي أن مشـاركة المنظمـة  االستضافة وترتيبات الصحية العالمية الشراكات

قريبـًا اإلشـارة سـترد ودعمـًا لتعزيـز الشـفافية، العنايـة الواجبـة وتقـدير المخـاطر. لقرار إداري صريح يسـتند إلـى إجـراءات 
إلــى جميــع الشــراكات وغيرهــا مــن ترتيبــات التعــاون التــي تشــارك المنظمــة فيهــا فــي الوقــت الحــالي علــى موقــع المنظمــة 

  اإللكتروني.
  
  
  
  
  

                                                           
 من اإلطار الجامع. ٦انظر الفقرة    ١

 من اإلطار الجامع. ٤٤ انظر الفقرة   ٢

 .٦٧/٦الوثيقة ج   ٣
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  الحياد التنافسي
  

ينبغـــي للمنظمـــة، حتـــى فـــي حـــال عـــدم وجـــود أي تضـــارب فـــي المصـــالح أو مخـــاطر أخـــرى فـــي ســـياق  ال  - ٣٤
وللتعبيـر عــن المشـاركة، أن تمــنح مزايـا تنافســية لكيـان مــن الكيانـات التابعــة للقطـاع الخــاص علـى حســاب كيـان آخــر. 

  ١ذلك بصراحة أضيف بند عن الحياد التنافسي.
  

  التبرع باألدوية
  

لتوضـيح أوجـه المرونـة الالزمـة  التبرع باألدوية والتكنولوجيات األخرى المتعلقة بالصـحةالفقرة بشأن  عدِّلت  - ٣٥
  ٢إطالق منتجات تنتهي مدة صالحيتها عبر التبرع بها.تمكن المنتجين من في حاالت الطوارئ وضمان عدم 

  
  حماية اسم المنظمة وشعارها

  
ر اإلطـار السياسـة اسـتخدام اسـمها وشـعارها. وال يغّيـبر في السـماح لقد توخت المنظمة على الدوام فائق الحذ  - ٣٦

السياســة علــى قــدر أكبــر مــن  نفيــذيمكــن مــن تبشــأن حمايــة اســم المنظمــة وشــعارها إال أن تطبيــق اإلطــار ينبغــي أن 
  االتساق على نطاق المنظمة.

  
  تقييم اإلطار

  
إجـراء تقيــيم دوري لتنفيــذ اإلطــار. تنفيــذ اإلطــار بانتظــام. وعـالوة علــى ذلــك، ينبغــي  يفــرض رصـدأضـيف بنــد   - ٣٧

عتمـد اإلطـار بموجبـه اسـتهالل التقيـيم األول بعـد عـامين بهـدف تمكـين ومن المقترح أيضـًا أن ُيطلـب فـي القـرار الـذي يُ 
  المجلس التنفيذي.عن طريق  ٢٠١٨اقتراح تنقيح اإلطار على جمعية الصحة العالمية السبعين في عام 

  
  دور المؤسسات األكاديمية

  
بضــمان تطبيــق  إطــارًا للتعــاون مــع هــذه المؤسســاتالسياســة بشــأن المشــاركة مــع المؤسســات األكاديميــة تتــيح   - ٣٨

وسـتطبق السياسـة بـالتزامن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول. سـائر ذاتهـا المطبقـة علـى إجراءات العناية الواجبة والشـفافية 
ممـــا يســـنح  ٣وآليـــات التعـــاون األخـــرى المتعاونـــة العلميـــة والمؤسســـات والمجموعـــات الدراســـة مجموعـــات الئحـــةمـــع 

  أخرى لتعزيز التعاون مع المؤسسات األكاديمية مثل تعيين مراكز التعاون مع المنظمة. اً للمنظمة فرص
  

  يسر قراءة الوثيقة
  

  ليسر قراءة الوثيقة، عدِّل هيكل اإلطار الجامع تعديًال طفيفًا لكي يتضمن األقسام الرئيسية التالية: تحسيناً   - ٣٩
 األربع منفصلةالوصف العالقة بين اإلطار الجامع والسياسات  ،مقدمة  •

 وفوائد المشاركة ومخاطرهااألساس المنطقي والمبادئ   •

                                                           
 من سياسة القطاع الخاص. ٣انظر الفقرة    ١

 من سياسة القطاع الخاص. ٢٠انظر الفقرة    ٢

 .٢٠٠٩الوثائق األساسية، الطبعة السابعة واألربعون، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ٣
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غيـــر الحكوميـــة والكيانـــات التابعـــة للقطـــاع الخـــاص تعريـــف المنظمـــات  ،الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول  •
والمؤسســـات الخيريـــة والمؤسســـات األكاديميـــة والحـــدود الفاصـــلة بـــين الكيانـــات التابعـــة للقطـــاع الخـــاص 

 وسائر الجهات الفاعلة غير الدول

ــاعالت  • ــواع التف  وصــف أنــواع التفــاعالت الخمســة أي المشــاركة والمــوارد والبينــات والــدعوة والتعــاون ،أن
 التقني

شــفافية عمليــة  تعريــف تضــارب المصــالح ووصــف ،وســائر مخــاطر المشــاركةإدارة تضــارب المصــالح   •
 لتي تشمل إجراءات العناية الواجبة وتقدير المخاطر وٕادارة المخاطرإدارة المشاركة ا

وشــعارها والــربط بينهــا وبــين اســم المنظمــة بشــأن المشــاركة مــع دوائــر صــناعية معينــة األحكــام المحــددة   •
 وانتداب الموظفين

 األخرى المنظمةبسياسات اإلطار عالقة   •

 العالقات الرسمية  •

 مراقبة المشاركة  •

 عدم االمتثال لإلطار  •

  رصد اإلطار وتقييمه  •
  

بشــأن مشــاركة المنظمــة، أي السياســات بشــأن المشــاركة اســة مــن السياســات المحــددة األربــع وتتضــمن كــل سي  
مقدمــة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة والكيانــات التابعــة للقطــاع الخــاص والمؤسســات الخيريــة والمؤسســات األكاديميــة، 

  تليها أحكام بشأن المشاركة والموارد والبينات والدعوة والتعاون التقني.
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

لمشـاركة مـع الجهـات اإطـار اإلرشـاد بشـأن مسـودة  وفيروتـبهـذا التقريـر اإلحاطة علمًا مدعو إلى المجلس   -٤٠
  الواردة في الملحق والمقرر تقديمها إلى جمعية الصحة. الفاعلة غير الدول
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الملحق
  

  مسّودة إطار جامع للمشاركة 
  مع الجهات الفاعلة غير الدول

  
  مقدمة

  
ينطبق اإلطار الجامع للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول وسياسة المنظمـة وٕاجراءاتهـا التشـغيلية بشـأن   - ١

الفاعلـة غيـر الـدول علـى جميـع أوجـه المشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول علـى كـل إدارة المشاركة مـع الجهـات 
بينمـــا يقتصـــر تطبيـــق السياســـات واإلجـــراءات التشـــغيلية المحـــددة األربـــع بشـــأن المشـــاركة علـــى  ١مســـتويات المنظمـــة،

  .األكاديمية على التواليالمنظمات غير الحكومية والكيانات التابعة للقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمؤسسات 
  

  المشاركة: األساس المنطقي والمبادئ والفوائد والمخاطر
  

  األساس المنطقي
  
الزيـادة فـي عـدد الجهـات شـملت فـي جملـة أمـور لقد صار المشهد الصحي أكثر تعقيدًا من جوانب عديـدة   -٢

بشـأن  الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول بـدور رئيسـي الفاعلة فيما يتعلـق بتصـريف الشـؤون الصـحية العالميـة. وتضـطلع
وال تستطيع المنظمة القيام بدورها القيادي في مجال الصحة العالمية والوفاء بواليتهـا  جميع جوانب الصحة العالمية

إال إذا تشاركت على نحـو اسـتباقي مـع الـدول األعضـاء والمنظمـات الدوليـة األخـرى والجهـات الفاعلـة غيـر الـدول. 
بغيـة  تهاالصحة العمومية وحمايب االرتقاء، تتشارك المنظمة مع جهات فاعلة غير الدول بشأن لهذا الغرضدعمًا و 

تعزيــز اســتخدام مــوارد الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول (بمــا فــي ذلــك المعــارف والخبــرات والســلع والعــاملون واألمــوال) 
 ين أنشــطتها الراميــة إلــى حمايــة الصــحةلصــالح الصــحة العموميــة وتشــجيع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى تحســ

  وتعزيزها. العمومية
  
التوجيه والتنسيق فـي ميـدان  هيئةمن دستورها، العمل ك ٢، حسبما تحدِّدها المادة منظمةالوتشمل وظائف   -٣

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

وســوف تتصــرف المنظمــة، فيمــا  ٢التنفيــذي، والمــدير العــام، الــدخول فــي مشــاركات محــدَّدة مــع المنظمــات األخــرى.
، وكـذلك قـرارات الجمعيـة صلة لجمعية الصحة وأي قرارات ذاتيتعلق بالجهات الفاعلة غير الدول، طبقًا لدستورها 

  العامة لألمم المتحدة أو المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة، حسب االقتضاء.
  
وتتمثل أهداف مشاركة المنظمة مع الجهات الفاعلـة غيـر الـدول فـي تعزيـز الصـحة العالميـة حسـبما ُيعبِّـر   -٤

تنفيـذ سياسـات المنظمـة وتوصـياتها التـي قررتهـا األجهـزة الرئاسـية، وكـذلك دعـم و  عنه برنامج العمـل العـام للمنظمـة
  قواعدها ومعاييرها التقنية. تطبيق 

                                                           
 المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية والشراكات المستضافة.   ١

  .٧١و ٤١و ٣٣و ١٨ المواد العالمية، الصحة منظمة دستور    ٢
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ـــــــة غيـــــــر الـــــــدول علـــــــى المســـــــتويات   -٥ ـــــــاءة مـــــــع الجهـــــــات الفاعل بيـــــــد أن هـــــــذه المشـــــــاركة االســـــــتباقية والبّن
دلين ، تتطلــــب هــــي أيضــــًا عــــددًا مــــن تــــدابير واإلقليميــــة والقطريــــة، فــــي إطــــار مــــن االحتــــرام والثقــــة المتبــــا العالميــــة
فيتعـــّين علـــى المنظمـــة، مـــن أجـــل الـــتمكن مـــن تعزيـــز مشـــاركتها مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول لفائـــدة  .الحـــذر
ــــذلك مــــن  الصــــحة ــــرتبط ب ــــة، أن تعــــزز فــــي الوقــــت نفســــه إدارتهــــا لمــــا ي ــــع الجهــــات الفاعل ــــة ولصــــالح جمي العالمي
ع المشــــاركة ويزيــــد منهــــا، ولكــــن ُيســــتخدم أيضــــًا كــــأداة ممكنــــة. ويتطلــــب ذلــــك إطــــار مشــــا مخــــاطر ركة قويــــًا يشــــجِّ
ــــــي  الســــــتبانة ــــــة نزاهــــــة المنظمــــــة وســــــمعتها وحفظهمــــــا ف ــــــد المتوقعــــــة، مــــــع حماي المخــــــاطر وموازنتهــــــا مــــــع الفوائ
مشـــاركتها مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول علـــى نحـــو نشـــط أوجـــه وبهـــذه الطريقـــة، تـــدير المنظمـــة  نفســـه. الوقـــت

  وشفاف.
  

  المبادئ
  
  . فينبغي ألي مشاركة:التالية جامعةالمبادئ التسترشد مشاركة المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول ب  -٦

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

 أجهـــزةمـــن جانـــب لقـــرار اعمليـــة صـــنع عنـــدما تكـــون  أن تحتـــرم الطـــابع الحكـــومي الـــدولي للمنظمـــة  (ب)
 ؛دون غيرها لدول األعضاءاصالحية من الرئاسية المنظمة 

 أن تدعم وتعزز النهج العلمي الُمسند بالبّينات الذي تقوم عليه أعمال المنظمة؛  (ج)

 له؛ مبرر الأن تحمي عمليات المنظمة في مجال وضع القواعد والمعايير من أي تأثير   (د)

  ؛قيتها وسمعتهابنزاهة المنظمة واستقاللها ومصدا ارضر أن تتجنب اإل  )ه(
إدارتهـــا بفعاليـــة بحيـــث تقلـــل أي شـــكل مـــن أشـــكال المخـــاطر علـــى المنظمـــة (بمـــا فـــي ذلـــك أن تـــتم   (و)

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

  
  فوائد المشاركة

  
 فـي العموميـة علـى الصـحة كبيـرة بفوائـد الـدول أن تعـود غيـر الفاعلـة مـع الجهـات المنظمة لمشاركة مكني  - ٧

. وتتـراوح أوجـه غيـر الـدول الفاعلـة الجهـات مع المنظمة على نطاق واسع تشارك ولذا .نفسها المنظمة وعلى العالم
ويركـز بعضـها علـى الفوائـد  أمـداً  وأقصـر حجمـاً  أصغر وتفاعالت رئيسية أطول أجالً  عالقات تعاونالمشاركة بين 

علــى عمــل المنظمــة فــي حــين أن بعضــها اآلخــر يركــز إمــا علــى  الــدول غيــر الفاعلــة الجهــاتالتــي قــد تعــود بهــا 
تــأثير المنظمــة المحتمــل فــي الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول لتعزيــز أثرهــا علــى الصــحة العموميــة فــي العــالم أو  )١(

 هيئـةك) تمكـين المنظمـة مـن أداء دورهـا ٢قتصادية والبيئيـة وٕامـا علـى (التأثير في محددات الصحة االجتماعية واال
  في ميدان الصحة العالمية. التوجيه والتنسيق

  
  مخاطر المشاركة

  
بـد مـن تالفيهـا أو التقليـل مـن ال مخـاطر علـى الـدول غيـر الفاعلـة الجهات معالمنظمة  مشاركة تنطوي قد  - ٨

  :يلي ماب الرئيسية المخاطر لصوتتوطأتها عمًال بإطار المنظمة إلدارة المخاطر. 
 ؛تضارب المصالح  ) أ(
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 الـدول غيـر الفاعلـة الجهـاتتمارسـه جهـة مـن في عمل المنظمـة  مالئم غير أو له بررم تأثير ال  ) ب(
 ؛الحصر العلى سبيل المثال  والمعايير القواعد وضعسيما في سياق أنشطة وال

  ؛ومصداقيتها المنظمة سمعة في يسلبتأثير   (ج)
بتحقيــق  الــدول غيــر الفاعلــة الجهــاتأساســًا لخدمــة مصــالح الجهــة المعنيــة مــن  التعــاون اســتخدام  (د)

  ؛فوائد محدودة لصالح المنظمة والصحة العمومية
أو عالمتهــا أو  الــدول غيــر الفاعلــة الجهــاتمــن  المعنيــة الفاعلــةالتعــاون الــذي يــدعم اســم الجهــة   (هـ)

  ؛منتجها أو نشاطها
  ؛المنظمة وبين بينها الربط عن طريق الدول غير الفاعلة الجهاتإحدى  صورة تجميل  (و)
  .تنافسية ميزة على الدول غير الفاعلة الجهاتإحدى  حصول  (ز)

  
  الجهات الفاعلة غير الدول

  
الفاعلـة غيـر الـدول هـي كيـان لـيس جـزءًا مـن أي دولـة أو مؤسسـة عموميـة.  ألغراض هذا اإلطار، الجهة  -٩

ـــة  ـــدول المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة وكيانـــات القطـــاع الخـــاص والمؤسســـات الخيري ـــة غيـــر ال وتشـــمل الجهـــات الفاعل
  والمؤسسات األكاديمية.

  
لحكومـات. وهـي هـي كيانـات ال تسـتهدف الـربح وتعمـل علـى نحـو مسـتقل عـن ا المنظمات غير الحكومية  -١٠

يمارسـون حقـوق التصـويت بشـأن  اً عادة قائمة على العضـوية، ويكـون أعضـاؤها كيانـات ال تسـتهدف الـربح أو أفـراد
سياسات المنظمة غيـر الحكوميـة، أو يجتمعـون علـى أي نحـو آخـر حـول أهـداف تخـدم الصـالح العـام وال تسـتهدف 

التجاريـة أو المرتبطـة بتحقيـق الـربح. ويكـون لهـا سـلطة  الربح. وهي غير معنية بالشواغل ذات الطبيعة الخاصة أو
التحــدث باســم أعضــائها مــن خــالل ممثلــيهم المصــرح لهــم. وهــي تشــمل المنظمــات المجتمعيــة الشــعبية، وجماعــات 
المجتمع المدني وشبكاته، والمنظمات الدينية، والجماعات المهنية، والجماعات المعنية بأمراض معينة، والجماعات 

  للمرضى.الممثلة 
  

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

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

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

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

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

  

                                                           
يكــون كيــان "مســتقًال" عــن كيــان آخــر إن لــم يتلــق تعليمــات مــن الكيــان اآلخــر ولــم يتــأثر بوضــوح بهــذا الكيــان اآلخــر فــي    ١

 .قراراته
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هـي كيانـات ال تسـتهدف الـربح وتتـأتى أصـولها مـن جهـات مانحـة وُينَفـق دخلهـا علـى  المؤسسات الخيرية  -١٢
ي تصـــريف ة بوضـــوح عـــن أي مـــن كيانـــات القطـــاع الخـــاص فـــأغـــراض مفيـــدة اجتماعيـــًا. ويتعـــين أن تكـــون مســـتقل

  شؤونها واتخاذ قراراتها.
  

هـــي كيانـــات معنيـــة بتحـــري المعرفـــة ونشـــرها مـــن خـــالل إجـــراء البحـــوث والتعلـــيم  المؤسســـات األكاديميـــة  -١٣
  والتدريب.

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

األربع المذكورة أعاله. وستقرر المنظمة باتخاذ إجراءات العناية الواجبة ما إذا كانت جهة من الجهات الفاعلة غير 
الــدول تخضــع لتــأثير كيانــات القطــاع الخــاص بحيــث يجــب أن تعتبــر هــذه الجهــة الفاعلــة فــي حــد ذاتهــا كيانــًا مــن 

صنع القرار الخاصة بجهة من الجهات الفاعلة غير الدول مستقلة عن كيانات القطاع الخاص. وٕاذا بقيت عمليات 
تأثير القطاع الخاص، فيمكن أن تقرر المنظمة اعتبار الكيان كمنظمة غير حكومية أو مؤسسـة خيريـة أو مؤسسـة 
أكاديمية غير أنها قد تطبق ما يتصل بذلك من أحكام سياسة القطاع الخاص مثل عـدم قبـول تمويـل أعمـال وضـع 

  لقواعد والمعايير.ا
  

  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

  
. وتعتمــد االجتماعــات التــي تنظمهــا المنظمــة مختلــف أنــواعلجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ن تحضــر اأيمكــن   -١٦

  طبيعة مشاركة هذه الجهات الفاعلة على نوع االجتماع المعني.
دورات جمعيـة الصـحة العالميـة والمجلـس التنفيـذي يشمل هذا النوع  .اجتماعات األجهزة الرئاسية  ) أ(

لألجهزة الرئاسية  الداخلي طبقًا للنظامد مشاركة الجهات الفاعلة غير الدول وتحدَّ  .واللجان اإلقليمية الست
 بالعالقات الرسمية. المتصلمن هذا اإلطار  قسمالمعنية وسياساتها وممارساتها وال

يــنظَّم أي اجتمــاع فعلــي أو افتراضــي غيــر دورات األجهــزة الرئاســية  هــذا النــوع يشــمل .المشــاورات  ) ب(
وال تفــرض أي قيــود علــى مشــاركة الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول فــي هــذه  اآلراء.غــرض تبــادل المعلومــات و ب

 االجتماعات.

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

ة كافة على األساس نفسه. ويجري توثيـق المشـاركين الكيانات المهتمإلكترونية أو شخصية. وينبغي دعوة 
  والمواقف المعروضة خالل جلسات االستماع.

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

وال تفـــــرض أي قيـــــود علـــــى مشـــــاركة الجهـــــات الفاعلـــــة غيـــــر الـــــدول فـــــي هـــــذه  تنســـــيق الجهـــــات الفاعلـــــة.
  االجتماعات.
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أي شـكل فـي  فاعلـة غيـر الـدولال إحـدى الجهـاتمشاركة المنظمة في اجتماعات تنظمها أن تكون ويمكن   - ١٧
  من األشكال المحتملة التالية، رهنًا بأحكام هذا اإلطار وبالقواعد والسياسات واإلجراءات المعمول بها في المنظمة:

 تشارك المنظمة في تنظيم االجتماع مع الجهة المعنية من الجهات الفاعلة غير الدول 

  علة غير الدولتنظمه الجهة المعنية من الجهات الفا رعاية اجتماعتشارك المنظمة في 

  يقدم موظفـو المنظمـة العـروض أو يشـاركون كمحـاورين فـي اجتمـاع تنظمـه الجهـة المعنيـة مـن الجهـات
 الفاعلة غير الدول

 .يحضر موظفو المنظمة اجتماعًا تنظمه إحدى الجهات الفاعلة غير الدول  
  

  الموارد
  
مســـاهمات عينيـــة. وتشـــمل المســـاهمات العينيـــة أو ن يمـــوظفأو أمـــوال  فـــي شـــكلالمـــوارد يمكـــن أن تكـــون   -١٨

  .دون مقابلالمقدمة التبرعات من األدوية والسلع األخرى والخدمات 
  

  البّينات
  
  وٕانتاجها وٕادارة المعارف والبحوث.وتحليلها تشمل البّينات جمع المعلومات   -١٩
  

  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 

  
شير التعاون التقني إلـى أشـكال التعـاون األخـرى مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول، طار، يألغراض هذا اإل  -٢١

  حسبما يكون مناسبًا، بشأن األنشطة المتضمنة في برنامج العمل العام، بما في ذلك:
  المنتجات تطوير  •
  بناء القدرات   •
  السياسات على الصعيد الوطني وضعدعم   •
  الطوارئالتعاون التشغيلي في حاالت  •
  المساهمة في تنفيذ سياسات المنظمة.  •
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  إدارة تضارب المصالح وسائر مخاطر المشاركة
  

  ١سلسلة من الخطوات على النحو المبين أدناه. إدارة تضارب المصالح وسائر مخاطر المشاركةتتطلب   - ٢٢
 التـي تشـارك معهـا. وعليـه،  الـدول غيـر الفاعلـة الجهـاتمن الضروري أن تكون المنظمـة علـى درايـة ب

ُيطلب من كل جهة من الجهات الفاعلة غير الدول توفير المعلومات التي تتصل بها وبأنشـطتها وتتخـذ 
 المنظمة بعد ذلك ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة.

 المنظمــة تقــديرًا للمخــاطر بهــدف تحديــد مخــاطر المشــاركة المحــددة التــي تــرتبط بكــل مشــاركة مــع  تجــري
 جهة من الجهات الفاعلة غير الدول.

  من الضـروري تحقيـق االتسـاق فـي إدارة مخـاطر المشـاركة والتبليـغ عنهـا علـى نطـاق المنظمـة. وتحقيقـًا
 ٢أداة إلكترونية واحدة على نطاق المنظمة. لهذه الغاية، تدير المنظمة المشاركة عبر

  .مـــن الضـــروري أن تتـــولى الـــدول األعضـــاء مراقبـــة مشـــاركة المنظمـــة مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول
يضـع المـدير العـام ذلــك فـي االعتبـار، يقـدم التقــارير عـن المشـاركة مـع الجهــات الفاعلـة غيـر الــدول   وٕاذ

امج والميزانيــة واإلدارة ويعمــم المعلومــات عــن جميــع أوجــه لجنــة البرنــ إلــى المجلــس التنفيــذي عــن طريــق
  المشاركة عبر سجل الجهات الفاعلة غير الدول.

  
  تضارب المصالح

  
 فـي المنظمـة عمـل حصـيلة فـي راسـخة (مصـلحة ثانويـة مصـلحةفـي ظـروف تـؤثر  المصالح تضاربينشـأ   - ٢٣

 المهنيـة اإلجـراءات أو األحكـامفـي لـه  تـؤثر تـأثيرًا ال مبـرراً  أنهـا معقـول حـد إلـى أو قـد يبـدوفـي ظلهـا معين)  مجال
مـن حيـث اسـتقاللها وموضـوعيتها. وال يعنـي وجـود تضـارب المصـالح فـي (عمل المنظمـة)  رئيسية بمصلحة المتعلقة

  حد ذاته اإلتيان بعمل غير مالئم بل يشير باألحرى إلى وجود خطر اإلتيان بمثل هذا العمل غير المالئم.
  

وجميع المؤسسات لديها مصالح متعددة مما يعني أن المنظمـة تواجـه غالبـًا مجموعـة مـن المصـالح المتقاربـة   - ٢٤
هـو حالـة قـد تتـأثر مصـلحة  وتضارب المصالح المؤسسـيوالمتضاربة لدى المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول. 

 حــد إلــى يبــدوالمنظمــة الرئيســية فيهــا بتضــارب مصــلحة إحــدى الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى نحــو يــؤثر أو قــد 
  يؤثر في استقالل عمل المنظمة وموضوعيته. أنه معقول

  
 ٨ها فـي الفقـرة وٕاذ تدير المنظمة إدارة فعالة تضارب المصالح المؤسسي وسائر مخاطر المشاركة المشار إلي  - ٢٥

مبـرر لـه   أعاله، تهدف إلى تجنـب السـماح لتضـارب مصـالح جهـة مـن الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول بممارسـة تـأثير ال
  في عملية صنع القرار في المنظمة أو السيطرة على مصالح المنظمة.

  

                                                           
يستهدف اإلطار تنظيم أوجه المشاركة المؤسسية وينسق تنفيذه تنسيقًا وثيقـًا مـع تنفيـذ السياسـات التنظيميـة األخـرى التـي    ١

 .)٤٨تنظم تضارب المصالح على مستوى األفراد (انظر الفقرة 

ء المتاح لالطالع العـام مـن تستخدم المنظمة أداة إلكترونية إلدارة المشاركة. وسجل الجهات الفاعلة غير الدول هو الجز    ٢
سـتخدم أداة العمـل ألغـراض إدارة المشـاركة علـى المسـتوى الـداخلي. وتُ  لتسـيير ةإلكترونيـوسـيلة األداة وتتيح هذه األداة أيضـًا 

 بشـأن إدارة السياسة وتنفيذ تنفيذ اإلطار بين إلكترونية مماثلة إلدارة تضارب المصالح على المستوى الفردي بهدف المواءمة
 .بالخبراء الخاصة المصالح حاالت تضارب
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هـا المصـالح فـي أوضـاع تتضـارب في أهـم حـاالت تضـارب المصـالح المؤسسـيوبالنسبة إلى المنظمة، تنشـأ   - ٢٦
ســـيما اســـتقالل المنظمـــة وعـــدم انحيازهـــا فـــي وضـــع   االقتصـــادية لكيانـــات القطـــاع الخـــاص مـــع مصـــالح المنظمـــة، وال

  القواعد والمعايير.
  

  المخاطر وتقدير الواجبة العناية
  

لتحديـد  عند النظر في إمكانية االنخراط في المشـاركة، تجـري الوحـدة التقنيـة المعنيـة فـي األمانـة فحصـًا أوليـاً   - ٢٧
 العـام والميزانيـة العمـل برنـامجما إذا كانت هـذه المشـاركة فـي مصـلحة المنظمـة ومتمشـية مـع األولويـات المحـددة فـي 

وٕاذا بــدا أن ذلــك هــو الحــال، تطلــب الوحــدة التقنيــة مــن الجهــة المعنيــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول أن البرمجيــة. 
تكّمــل الوحــدة هــذه المعلومــات بوصــف للمشــاركة المقترحــة وبتقيــيم تجريــه تــوفر المعلومــات األساســية الخاصــة بهــا. ثــم 

للفوائد والمخاطر التي تنطوي عليها هذه المشاركة من خالل اسـتخدام األداة اإللكترونيـة علـى نطـاق المنظمـة. وُتحـال 
  هذه المعلومات بعدئذ إلى وحدة مركزية متخصصة مسؤولة عن تحليل المعلومات المتاحة.

  
 الدول حفاظاً  غير الفاعلة الجهات من جهة أي مع المشاركة قبل الواجبة العنايةوتتخذ المنظمة إجراءات   - ٢٨

 منهــا والتحقــق هــذه الجهــة عــن المعلومــات علــى المتخــذة للحصــول المنظمــة خطــوات إلــى علــى نزاهتهــا، ممــا يشــير
الجهــة المعنيــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر اصــفات الجهــة. وتشــير العنايــة الواجبــة إلــى طبيعــة لمــو أساســي فهــم وتكــوين

  مشاركة مقترحة معينة مع هذه الجهة.يشير إلى تقدير  تقدير المخاطرالدول في حين أن 
  

الجهة المعنية من الجهـات الفاعلـة  بين استعراض للمعلومات التي تتيحها الواجبة العنايةوتجمع إجراءات   -٢٩
غير الدول وبحث عن المعلومات المتعلقة بالكيان المعني من مصادر أخرى وتحليل لجميع المعلومات المحصـلة، 
ممــا يشــمل إجــراء فحــص لمختلــف مصــادر المعلومــات العامــة والتجاريــة بمــا فيهــا وســائل اإلعــالم وتقــارير محللــي 

 التجـارة الخيريـة وسـجالت لمصادر العامة والحكوميـة (السـجالت الحكوميـة واللجـانالشركات واألدلة والمرتسمات وا

  .والصناعة)
  

  وتتمثل الوظائف الرئيسية المتصلة بإجراءات العناية الواجبة فيما يلي:  - ٣٠
 المقابل؛ في يتوقعه الذي مع المنظمة وما المشاركة في الكيان مصلحة توضيح 

 ونظامـــه وتشـــكيله تمويلـــه شـــؤونه ومصـــادر تصـــريف وهيكـــل أنشـــطته الكيـــان ومجـــال تحديـــد وضـــع 
 األساسي والئحته الداخلية وحاالت انتسابه؛

  اإلنســـانيةتحديـــد العناصـــر الرئيســـية التـــي تبـــين تـــاريخ الكيـــان وأنشـــطته مـــن حيـــث مـــا يلـــي: المســـائل 
ســتقرار الوضــع والمســائل المتعلقــة بالعمــل والمســائل البيئيــة واألخالقيــة والتجاريــة والســمعة والصــورة وا

 ؛المالي

  مثــل الصــالت  وواليتهــا المنظمــة عمــل مــع تتعــارض التــي األنشــطة مثــل "الحمــراء الخطــوط"تحديــد)
بدوائر صناعة التبغ واألسلحة) أو تتطلب من المنظمة توخي الحذر بوجه خـاص لـدى المشـاركة مـع 

رة بقواعــــد المنظمــــة فــــي الصــــحة أو المتــــأثالكيــــان (مثــــل الصــــالت بــــدوائر الصــــناعة األخــــرى المــــؤثرة 
  ١ومعاييرها).

  

                                                           
 .٤٤على النحو الموصوف في الفقرة    ١
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وتسمح إجراءات العناية الواجبة أيضًا لألمانة بأن تصّنف ألغراض مشـاركتها كـل جهـة مـن الجهـات الفاعلـة   - ٣١
غير الدول فيما يتصل بفئة واحدة من ضمن الفئات األربع للجهات الفاعلة غير الـدول علـى أسـاس طبيعتهـا وأهـدافها 

  التصنيف في سجل الجهات الفاعلة غير الدول. وتصريف شؤونها وتمويلها واستقاللها وعضويتها. وُيشار إلى هذا
  

والمخـــاطر هـــي عبـــارة عـــن احتمـــال وقـــوع حـــدث وتـــأثيره ممـــا يـــؤثر فـــي قـــدرة المنظمـــة علـــى تحقيـــق أهـــدافها.   - ٣٢
المرتبطة بمشاركة مقترحة بالموازاة مـع إجـراءات العنايـة الواجبـة. ويشـمل ذلـك تقـدير المخـاطر  تقدير للمخاطرويجرى 

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

  إدارة المخاطر
  

إداري مـن جانـب األمانـة. وتقـرر األمانـة الـدخول  اتخـاذ قـرار إلـى المفضـية بالعمليـة المخاطر إدارة تتصل  - ٣٣
 التراجـع أو المشاركة عدم أو وطأة المخاطر لتخفيفتدابير  باتخاذ مواصلة المشاركة أو المشاركة أو في المشاركة

ويصـدر القـرار اإلداري  .مقررة مع الجهات الفاعلة غير الدول على أساس قرار إداري صـريح أو قائمة مشاركة عن
  عادة عن إدارة الوحدة المشاركة مع جهة من الجهات الفاعلة غير الدول.

  
العنايـــة الواجبـــة وتقـــدير المخـــاطر التوصـــيات بشـــأن خيـــارات وتضـــع الوحـــدة المســـؤولة عـــن اتخـــاذ إجـــراءات   - ٣٤

أعـاله. وٕاذا وافقـت الوحـدة التـي تقـدم االقتـراح علـى التوصـيات، فهـي تنفـذها. أمـا  ٣٣المشاركة الوارد ذكرهـا فـي الفقـرة 
  في حال وجود أوجه اختالف، فيمكن إحالتها إلى فريق تنسيق المشاركة.

  
يق تابع لألمانـة يعينـه المـدير العـام ويضـم ممثلـين مـن المكاتـب اإلقليميـة. هو فر  وفريق تنسيق المشاركة  -٣٥

وعنـــدما يحـــدَّد خطـــر ال يســـتهان بـــه، يســـتعرض فريـــق تنســـيق المشـــاركة اقتراحـــات المشـــاركة المحالـــة إليـــه ويوصـــي 
شــاركة. وفــي المشــاركة وٕانهــاء الم المشــاركة وعــدم عــن بالمشــاركة واتخــاذ التــدابير لتخفيــف وطــأة المخــاطر والتراجــع

الحاالت التي ال توافق فيها الوحدة المسـؤولة عـن المشـاركة علـى هـذه التوصـية، ُيتـرك اتخـاذ القـرار النهـائي للمـدير 
  العام.

  
 تقبـل وال المشـاركة في سياق المخاطر إدارة نهج وتمشيًا مع إطار المنظمة إلدارة المخاطر، تتبع المنظمة  -٣٦

 أو المباشـرة حيـث المسـاهمة مـن الفوائـد كانـت إذا إال هـات الفاعلـة غيـر الـدولفـي المشـاركة مـع إحـدى الج الدخول
تبــرر بوضــوح أي خطــر  العموميــة الصــحة المحققــة فــي مجــال والمكاســب المنظمــة بواليــة الوفــاء فــي المباشــرة غيــر

  عليها. واإلبقاء المشاركة إلرساء ونفقات وقت يكرَّس من متبق تنطوي عليه المشاركة وما
  

  الشفافية
  

 إلــى ســنوية تقــارير المنظمــة وتقــدمشــفافة.  إدارة الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــع المنظمــة تفــاعالت تُــدار  - ٣٧
 عــن األساســية لالطــالع العــام المعلومــات وتتــيح الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات مــع مشــاركتها عــن األجهــزة الرئاســية

  .المشاركة الفردية المعنيةالدول التي تشارك معها وأوجه  غير الفاعلة الجهات
  

 اإلنترنــتإلكترونيــة متاحــة علــى شــبكة  أداة هــو الــدول غيــر الفاعلــة الخــاص بالجهــات المنظمــة وســجل  -٣٨
 على السجل الدول وتنسيقها. ويحتوي غير الفاعلة مع الجهات المشاركة لتوثيق ١األمانة لالطالع العام تستخدمها

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

 المستضافة والبرامج المشتركة.
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مـع  المنظمـة رفيعـة المسـتوى لمشـاركة وعلـى أوصـاف غيـر الـدول الفاعلـة الجهـات رئيسـية تتيحهـا موّحـدة معلومات
الجهــــات الفاعلــــة غيــــر الــــدول المشــــاركة مــــع المنظمــــة بتــــوفير المعلومــــات عــــن وتطاَلــــب  ١الجهــــات الفاعلــــة. هــــذه

أجهـزة صـنع  وتشـكيل الشـؤون تصـريف وهيكـل والغـرض القـانوني والوضـع االسـم المعلومـات مؤسسـتها. وتشـمل هـذه
 شبكة على والموقع الصلة ذات الرئيسية االنتساب وحاالت التمويل ومصادر السنوي القرار الرئيسية واألصول والدخل

  التصاالت المنظمة. التنسيق جهات من أكثر أو وجهة اإلنترنت
  

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 تحـــدث كـــل ســـنة أو بنـــاء علـــى طلـــب   - ٤٠

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

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

 المنظمـــة. كمـــا ُيحفـــظ دليـــل مـــع تفاعلهـــا فـــي الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات إلرشـــاد المنظمـــة كتيبـــاً  وتحفـــظ  - ٤١
  يطبق بالتزامن مع اإلطار.الدول  غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار تنفيذ بشأن للموظفين

  
  والمعايير والقواعد السياسات ضعو 
  

يمكـــن تقســـيم عمـــل المنظمـــة المتصـــل بوضـــع سياســـاتها وقواعـــدها ومعاييرهـــا إلـــى ثالثـــة أنـــواع رئيســـية مـــن   - ٤٢
  األنشطة هي التالية:

  المعلومات جمع  :١النوع 
  بشأنه قرار واتخاذ وصياغته بالقواعد الخاص إعداد النص  :٢النوع 
  .التنفيذ  :٣النوع 

  
في األجـزاء األخـرى مـن هـذا والمعايير والعمل الخاص بالقواعد  القواعد وضع عمليةوتتصل أي إشارة إلى   - ٤٣

  اإلطار بالنوع الثاني من األنشطة.
  
  
  
  
  
  

                                                           
فــي هــذا الســجل وفــي بوابــة الميزانيــة  الجهــات الفاعلــة غيــر الــدولالمتلقــاة مــن المســاهمات الماليــة عــن توثَّــق المعلومــات    ١

 .البرمجية على شبكة اإلنترنت
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  األحكام المحددة
  

  المشاركة مع دوائر صناعية معينة
  

إلــى ذلــك، تتــوخى المنظمــة الحــذر بوجــه  ال تشــارك المنظمــة مــع دوائــر صــناعة التبــغ أو األســلحة. وٕاضــافة  - ٤٤
  خاص لدى المشاركة مع دوائر الصناعة األخرى المؤثرة في الصحة أو المتأثرة بقواعد المنظمة ومعاييرها.

  
  المنظمة وشعارها باسم االرتباط

  
 المنظمة اسم ُيستخدم الجودة. وعليه، ال وضمان للنزاهة كرمزين وشعارها المنظمة باسم الجمهور يعترف  - ٤٥

 السم استخدام أي والترويجيين أو اقترانًا بذلك. ويتطلب التسويق واإلعالن التجاريين ألغراض وشعارها ومختصرها
  ١للمنظمة. العام المدير من صريحاً  كتابياً  إذناً  شعارها أو المنظمة

  
  انتداب الموظفين

  
  تقبل المنظمة انتداب الموظفين من الجهات الفاعلة غير الدول. ال  - ٤٦
  

  بسياسات المنظمة األخرى اإلطارعالقة 
  

 غيـــر والمنظمـــات العالميـــة الصـــحة منظمـــة بـــين العالقـــات تحكـــم التـــي محـــل المبـــادئ اإلطـــاريحـــل هـــذا   - ٤٧
المؤسسات التجاريـة مـن أجـل تحقيـق الحصـائل الصـحية المرجـوة (التـي  مع للتفاعل التوجيهية والمبادئ ٢الحكومية

  ٣).علمًا بها المجلس التنفيذيأحاط 
  

مع السياسـات ذات الصـلة التاليـة، التـي تظـل  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولوُينسَّق تنفيذ إطار   - ٤٨
  سارية:

 المنظمــة بمشـاركة المتعلقــة العامـة السياســة بموجـب خارجيـة شــراكات فـي المنظمــة مشـاركة تُـنظَّم  (أ)
 الفاعلـة الجهـات مع للمشاركة هذا اإلطار وينطبق ٤االستضافة. وترتيبات الصحية العالمية الشراكات في
  .الشراكات هذه في المنظمة بمشاركة المتعلقة المخاطر إدارة على الدول غير
 ٥االستشــاريين الخبــراء ولجــان أفرقــة الئحــة بموجــب األفــراد بــالخبراء المنظمــة إدارة عالقــات تــنظم  (ب)

  ).المنظمةوالمبادئ التوجيهية إلعالن المصالح (خبراء 

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

 .٨٦إلى  ٨١من  ، الصفحات٢٠٠٩ساسية، الطبعة السابعة واألربعون، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ الوثائق األ   ٢

 للجلسة الثانية عشرة، (باإلنكليزية).المحضر الموجز ، ٢سجالت/ /١٠٧/٢٠٠١م تانظر الوثيقة    ٣

 بشأن الشراكات. ١٠-٦٣ج ص ع القرار في الصحة جمعية التي اعتمدتهاالسياسة     ٤

 ١٠٣الصــفحات مــن  ،٢٠٠٩انظــر الوثــائق األساســية، الطبعــة الســابعة واألربعــون، جنيــف: منظمــة الصــحة العالميــة؛     ٥
، تــم http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/basic-documents-47-ar.pdf(علــى الموقــع اإللكترونــي التــالي:  ١١١إلــى 

  ).٢٠١٤ ديسمبر كانون األول/ ١االطالع في 
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المـــوظفين فـــي المنظمـــة وخصوصـــًا أحكـــام إعـــالن المصـــالح  والئحـــة للمـــوظفين األساســـي النظـــام  (ج)
ــًا للمــادة  المــوظفين مــن النظــام األساســي لمــوظفي منظمــة الصــحة العالميــة، جميــع  ١-١الــواردة فيــه: وفق

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

ــــنظَّم التعــــاون العلمــــي بموجــــب الئحــــة  (د)  العلميــــة والمؤسســــات والمجموعــــات الدراســــة مجموعــــات ُي
  ١وآليات التعاون األخرى. المتعاونة

 إطـار وال يغطِّـي ٢موجـب الالئحـة الماليـة والنظـام المـالي؛والخدمات ب السلع من تنظم المشتريات  (ه)
 مقابـل دون المقدمـة المسـاهمات يغطـي هذه المشتريات، ولو أنـه الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة

  .الجهات الفاعلة غير الدولمن 
، مثلــه مثــل ســائر التمويــل المقــدم الجهــات الفاعلــة غيــر الــدولينبغــي اعتبــار التمويــل المقــدم مــن   (و)

للمنظمة، جزءًا من الحوار الخاص بالتمويل وأن ُينظَّم بموجب الالئحة المالية والنظـام المـالي؛ ويـنظِّم هـذا 
  القرار المتعلق بقبول مثل هذه المساهمات المالية. اإلطار

  
  الرسمية العالقات

والرابطات التجارية  حكوميةالمنظمات غير أن يمنحه لل التنفيذيللمجلس " امتياز ُيمكن الرسمية العالقات"  -٤٩
. المنظمــةلخدمــة مصــلحة  ٣الدوليــة والمؤسســات الخيريــة التــي شــاركت وال تــزال تشــارك مشــاركة مســتمرة ومنهجيــة

علــى  تســهم إســهاماً  كمــا ومبادئــه وأغراضــه المنظمــة دســتور روح مــع وأنشــطتها أهــداف كــل هــذه الكيانــات وتتماشــى
العموميــة. وُيمكــن للمنظمــات ذات العالقــات الرســمية أن تحضــر اجتماعــات  بالصــحة النهــوض فــي ُيعتــد بــهنحــو 

 الجهـات الفاعلـة غيـر الـدولللمنظمة، ولكنها تخضع بخالف ذلك للقواعد نفسها التـي تخضـع لهـا  األجهزة الرئاسية
  . المنظمةعند مشاركتها مع 

 رئيسـي مماثلـة، ومقـر أساسية وثيقة أو دستور المنظمة مع الرسمية العالقات ذات الكيانات لجميع ويكون  -٥٠
ه وجهاز دائم،  غير الفاعلة الخاص بالجهات المنظمة في سجِّل بانتظام يحدَّث وقيد إداري، وهيكل رئاسي، أو موجِّ
  .الدول

 تقــوم تعــاون خطــة إلــى الرســمية معهــا العالقــات ذات والمنظمــات المنظمــة بــين الرســمية العالقــات وتســتند  -٥١
 لبرنــامج وفقــاً  منظَّمــة الُمقبلــة الــثالث الســنوات لمــدة األنشــطة وتحــدِّد الطــرفين، كــال عليهــا يتفــق أســاس أهــداف علــى
 الــدول. وتقــدِّم غيــر الفاعلــة للجهــات المنظمــة ســجِّل فــي أيضــاً الخطــة  هــذه البرمجيــة. وتُنشــر العــام والميزانيــة العمــل

 الصــلة ذات األنشـطة مــن وغيرهـا التعــاون خطـة تنفيــذ فـي الُمحــرز التقـدم عــن مقتضـباً ســنويًا  تقريـراً  هـذه المنظمــات
  الدول. غير الفاعلة للجهات المنظمة سجِّل ُينشر في

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

 .٩٧إلى  ٨٧الصفحات من  ،٢٠٠٩الوثائق األساسية، الطبعة السابعة واألربعون، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛     ٢

 الفاعلـة لجهـاتالخـاص با المنظمـة سـجِّل فـي موثـق هـو لمـا وفقـاً  األقـل علـى سـنتين لمـدة تستمر منهجية مشاركة ذلك يعني    ٣
 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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المنظمـة  مـع رسـمية عالقـات فـي دخـول منظمـات قبـول بشـأن القـرار اتخاذ عن مسؤول التنفيذي والمجلس  -٥٢
 حكوميـة غيـر أن يقتـرح قبـول دخـول منظمـات دوليـة للمدير العـام سنوات. ويجوز ثالث كل هذه الصفة ويستعرض
 يقتــرح أن أيضــاً العــام  . وُيمكــن للمــديرالمنظمــةدوليــة فــي عالقــات رســمية مــع  ورابطــات تجاريــة خيريــة ومؤسســات

  المنظمة المعنية. مع التعاون في المكتسبة الخبرة إلى باالستناد مبكر وقت في استعراض إجراء

األجهـزة فـي دورات  المشـاركة إلـى المنظمـة مع الرسمية العالقات ذات الدول غير الفاعلة الجهات وُتدعى  -٥٣
  :امتيازاتها ما يلي للمنظمة. وتشمل الرئاسية

أو في  للمنظمة األجهزة الرئاسيةاجتماعات  في التصويت، حق دون لالشتراك، ممثل تعيين حق  (أ)
  سلطتها؛ تحت تنعقد التي والمؤتمرات اللجان اجتماعات

االجتمـــاع إلـــى اإلدالء  ) إذا دعاهـــا رئـــيس١فـــي إحـــدى الحـــالتين التـــاليتين: ( ببيـــان اإلدالء حـــق  (ب)
الكيـان المعنـي بصـفة  يحظـى باهتمـام االجتمـاع طلبهـا لـدى مناقشـة موضـوع ) إذا قبل رئيس٢ببيان؛ أو (

  خاصة؛

 الموقـــع ه قبـــل المناقشـــة لنشـــره علـــىفـــي الفقـــرة الفرعيـــة (ب) أعـــال إليـــهالبيـــان المشـــار  تقـــديم حـــق  (ج)
  .المخصص اإللكتروني

  .األخرى التعاون أشكال ممارسة في تلقائياً  حقاً  تمنح ال االمتيازات هذه أن على  

عن  تعلن وأن لوفدها رئيساً  المنظمة اجتماعات في المشاركة الجهات الفاعلة غير الدول تعيِّن أن وينبغي  -٥٤
الفاعلــة غيــر  الجهــة فــي منــدوب كــل وظيفــة اإلعــالن هــذا يشــمل أن بمنــدوبيها. وينبغــي الخاصــة االنتســاب حــاالت
  .منتسبة منظمة أي في وظيفته االقتضاء، وعند نفسها، الدول

ذات العالقات الرسمية بأنهـا دوليـة مـن حيـث عضـويتها و/ أو نطاقهـا.  الجهات الفاعلة غير الدولوتتسم   -٥٥
للجـــان . ويجـــوز اللجـــان اإلقليميـــةحضـــور اجتماعـــات  أيضـــاً الكيانـــات المنتســـبة إليهـــا ويمكـــن للمنظمـــة المعنيـــة أو 

ليست ذات عالقات رسـمية حـق حضـور اجتماعاتهـا  غير الدول فاعلة أخرى جهاتيمنح  إجراءً أن تضع  اإلقليمية
  .اإلطارلهذا  وفقاً  اإلجراء ما دام ُيدار

  
 وضعها واستعراض المنظمة مع يةرسم عالقات في المنظمات بدخول الخاصة اإلجراءات

 الخـاص بالجهـات المنظمـة سـجِّل فـي محدثـَّة قيـود إلـى الدخول فـي عالقـات رسـمية طلب يستند أن ينبغي  -٥٦
 أن وأنشـطتها. وينبغـي الفاعلـة الجهـة طبيعـة بشـأن المطلوبة الضرورية المعلومات جميع ريتوفب الدول غير الفاعلة
 ثالثيــة وخطــة الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات ســجِّل فــي الموثــق النحــو علــى الســابق ملخصــًا للتعــاون الطلــب يشــمل

 .عليها والموافقة وضعها في والمنظمة الفاعلة الجهة تشترك مع المنظمة للتعاون السنوات

موعـد  فـي الرئيسـي، المقـر إلى إلكترونياً  ويقدم الطلب محتويات بدقة يشهد موقع خطاب يصل أن وينبغي  -٥٧
كــانون الثــاني/ فــي دورتــه المعقــودة فــي شــهر  المجلــس التنفيــذي إلــىتمــوز/ يوليــو لكــي ُيقــدَّم  شــهر نهايــة يتجــاوز ال

 المحـــددة اســـتيفائها للمعـــايير لضـــمان المنظمـــة مـــع رســـمية عالقـــة فـــي الـــدخول طلبـــات التـــالي. وُتســـتعرض ينـــاير
 المجلــس أعضــاء الطلبــات إلــى األمانــة ُتحيــل أن وينبغــي اإلطــار. المنصــوص عليهــا فــي هــذا األخــرى والمتطلبــات
 .الطلبات هذه في وُينظر خاللها الثاني/ يناير كانون في ُتعقد التي المجلس دورة من أسابيع ستة قبل التنفيذي
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 التعـاون لتنسـيق جهـات تحـدد أن ذات العالقـات الرسـمية واألمانـة الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـن وُيتوقع  -٥٨
 أول التعـاون وتكـون خطـة تنفيـذ علـى تطـورات تطـرأ بـأي منظماتهـا وتبليـغ بعضها الـبعض تبليغعن  مسؤولة تكون
  .مشكالت أو تغّيرات أي حدوث في حال اتصال جهات

 
 فـــي الثـــاني/ ينـــاير، كـــانون فـــي تعقـــد التـــي دورة المجلـــس خـــالل البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة، لجنـــة وتنظـــر  -٥٩

ممـثًال لمنظمـة تقـدم طلبـًا  تـدعو أن للجنـة في هذا الصدد. ويجـوز المجلس إلى توصياتها وتصدر المقدمة الطلبات
 المتبعـة المعـايير تسـتوفي ال الطلـب تقـدم التـي المنظمـة أن طلب هذه المنظمة. وٕاذا ُرئـي بشأن أمامها إلى التحدث

 علـى دالئـل وتدعمها محددة أهداف أساس على تقوم متواصلة مثمرة شراكة على الحفاظ على جنة، حرصاً للّ  يجوز
  .رفضه أو طلب ما في النظر بإرجاء توصي أن قادمة، تعاونية ألنشطة إطار ووجود ناجح سابق تعاون

 
عالقـــات  فــي للــدخول مـــا منظمــة قبــول يجـــب كــان إذا مــا اللجنـــة، توصــيات دراســة بعـــد المجلــس، ويقــرر  -٦٠

بعـد  إال الثانيـة للمرة حكومية غير منظمة تقدمه طلب في عادة ُينظر ال. وال أو العالمية الصحة منظمة مع رسمية
  .األول الطلب بشأن المجلس قرار على سنتين انقضاء

 
 المنظمـات بأسـماء بقائمـة ويحتفظ المـدير العـام طلبها. بشأن المجلس بقرار منظمة كل العام المدير ويبلِّغ  -٦١
 غيـر الفاعلـة الجهـات سـجِّل فـي هذه االمتيـازات إلى ويشير المنظمة مع رسمية عالقات في للدخول قبولها تم التي
 غيــر الفاعلــة الجهــات مــن المقدمــة الطلبــات بشــأن التنفيــذي والمجلــس األمانــة تتخــذها التــي ويوثِّــق القــرارات الــدول
  .الدول

 
مــن  جهــة كــل مــع التعــاون لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة لــه، خــالل مــن المجلــس، ويســتعرض  -٦٢
مـع  الرسـمية العالقـات علـى اإلبقـاء المستحسن من كان إذا ما ويحدد سنوات ثالث كل الدول غير الفاعلة جهاتال

غيــر  الفاعلــة للجهــات المجلــس اســتعراض التــالي. ويــوزَّع العــام إلــى االســتعراض بشــأن القــرار إرجــاء أو المنظمــات
  .عام كل المنظمات ثلث استعراض يجري بحيث سنوات ثالث فترة على الدول

  
اســتعراض فــي وقــت مبكــر للعالقــات الرســمية التــي تتمتــع بهــا إحــدى  إجــراء يقتــرح أن العــام للمــدير ويجــوز  -٦٣

خطـة  فـي الكيـان لـدوره أداء فـي اإلخفـاق مثـل صـعوبات، وجـود حـال مـع المنظمـة فـي الجهات الفاعلـة غيـر الـدول
ــر أو التبليــغ، لمتطلبــات الفاعلــة غيــر الــدول ةالجهــاســتيفاء  عــدم أو المنظمــة، مــع التواصــل عــدم أو التعــاون،  تغيُّ
 تهــدد محتملــة جديــدة مخــاطر أي وجــود أو لمعــايير القبــول، اســتيفائها أو عــدم نشــاطها، أو المنظمــة المعنيــة طبيعــة
  .التعاون

  
تبعـًا  ضـرورية أو مالئمـة تعـد لـم العالقـات أن اعتبـر إذا الرسـمية للعالقـات حـداً  يضـع أن للمجلس ويجوز  -٦٤

 تعــد لــم إذا لهــا حــدّ وضــع  أو الرســمية العالقــات تعليــق للمجلــس يجــوز أخــرى. وبالمثــل، لظــروف أو البــرامج لتغّيــر
 بهــا الخاصــة المعلومــات تحــديث فــي أخفقــت أو العالقــات تلــك إقامــة لــدى المنطبقــة المعــايير مــا تســتوفي منظمــة
 المتفـق التعـاون برنـامج فـي بـدورها القيـام فـي أخفقـت الـدول أو غيـر الفاعلـة الجهات سجِّل في عن التعاون والتبليغ
  .عليه

  
  المشاركة مراقبة

  
سياســـة  تنفيـــذ البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة لـــه، مراقبـــة لجنـــة خـــالل مـــن التنفيـــذي، المجلـــس يتـــولى  -٦٥

 امتياز منح كما يمكنه اإلطار على تنقيحات إدخال ويقترح الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة بشأن المنظمة
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 التجاريـــة والرابطـــات والمؤسســـات الخيريـــة الحكوميـــة غيـــر الدوليـــة للمنظمـــات المنظمـــة مـــع رســـمية بعالقـــات التمتـــع
  .الدولية

  
 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(

 العام المدير

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

 :يلي ذلك ما في المنظمة، بما مع العالقات الرسمية ذات الدول غير الفاعلة الجهات  (ب)

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

 مع المنظمة الرسمية العالقات ذات الفاعلة الجهات وضع تجديد استعراض   )٢(

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

  اإلطارعدم االمتثال لهذا 
  
 المنظمـةيمكن لعدم االمتثال أن يشـمل مـا يلـي: حـاالت التـأخير ذات الشـأن فـي تـوفير المعلومـات لسـجل   -٦٧

ألغـراض التسـويق  المنظمـةوتـوفير معلومـات خاطئـة واسـتخدام المشـاركة مـع  لجهات الفاعلة غيـر الـدولالخاص با
وشـــعارها وٕاســـاءة اســـتعمال االمتيـــازات الممنوحـــة  المنظمـــةواإلعـــالن التجـــاريين والتـــرويجيين وٕاســـاءة اســـتعمال اســـم 

  بموجب العالقات الرسمية.
  

عواقـب علـى الكيـان  اإلطـارألحكـام هـذا  الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول إحـدىويمكن أن يكون لعـدم امتثـال   -٦٨
نفيذ اإلجراءات الواجبة التي تشمل تنبيهًا وتحذيرًا وخطابـًا بـالتوقف واالمتنـاع ورفضـًا لتجديـد المشـاركة المعني بعد ت

بمراجعـة وضـع العالقـات الرسـمية، كمـا يمكـن أن يكـون  المجلـس التنفيـذيللمشـاركة. ويمكـن توقُّـع قيـام  حـدّ ووضع 
والمتعمَّـدة، ال ينبغـي  المهّمـةاء حـاالت عـدم االمتثـال عدم االمتثال سببًا في عدم تجديد العالقـات الرسـمية. وباسـتثن

  . المنظمةالمعنية تلقائيا من أوجه المشاركة األخرى مع  الفاعلة غير الدول ةالجهاستبعاد 
  

 الجهـة إلـى ُتعـاد ألحكـام هـذا اإلطـار، تمتثـل ال أنهـا الحقـاً  وُيكتشف المنظمة، إلى ترد مساهمة مالية وأي  -٦٩
  .المساهمة

  
  رصد اإلطار وتقييمه

  
سُيرصد تنفيذ اإلطار رصدًا داخليًا ومستمرًا عن طريق فريـق تنسـيق المشـاركة ومـن جانـب المجلـس التنفيـذي   - ٧٠

ـــيم  ـــدول وتقي ـــة غيـــر ال عبـــر لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة فـــي التقريـــر الســـنوي عـــن المشـــاركة مـــع الجهـــات الفاعل
  بالجهات الفاعلة غير الدول.المعلومات المتاحة في السجل الخاص 

  
وعـــالوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي إجـــراء تقيـــيم دوري لتنفيـــذ اإلطـــار. كمـــا تقـــدَّم نتـــائج هـــذا التقيـــيم إلـــى جانـــب أي   - ٧١

  اقتراحات بشأن تنقيح اإلطار إلى المجلس التنفيذي عن طريق لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة.
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دة   بشأن  التشغيلية 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.

  
حســـب نــــوع  لمنظمـــات غيــــر الحكوميـــةامـــع  المنظمـــةوتـــنظِّم هـــذه السياســـة علــــى وجـــه التحديـــد مشــــاركة   -٢

  . المنظمات غير الحكوميةعلى جميع أشكال المشاركة مع  أيضاً  إلطاروتنطبق األحكام العامة ل ١التفاعل.
  

 المشاركة
  

  ٢المنظمة اجتماعات في الحكومية غير المنظمات مشاركة
  
 هـذه أن ُتجـرى السياسـات. ويمكـن إلعـداد الحكوميـة غيـر المنظمـات مـع مشاورات تعقد أن للمنظمة يمكن  -٣

 للمنظمـــات غيـــر فيهـــا يمكـــن اســـتماع جلســـات شـــكل تتخـــذ وقـــد لوجـــه، وجهـــاً  أو اإلنترنـــت شـــبكة عبـــر المشـــاورات
الجهـاز  جانبإما من  حدة على حالة كل أساس على المشاورات هذه شكل آراءها. وُيَبت في تعرض أن الحكومية

  األمانة في حاالت أخرى.  جانبعقد جلسة استماع أو مشاورة أو من الرئاسي خالل الدورة التي ُيكّلف فيها ب
  
 هــذه اجتماعاتهــا األخــرى. وتســتند فــي المشــاركة إلــى الحكوميــة غيــر المنظمــات تــدعو أن للمنظمــة ويجــوز  -٤

 مداوالت إلى قيمةوتضيف المشاركة فيه  خاصًا، اهتماماً  غير الحكومية المنظمة به بند تهتم مناقشة إلى المشاركة
  مشورة. ال إبداءوتجرى هذه المشاركة من أجل تبادل المعلومات واآلراء، ولكنها ال تجرى أبدًا من أجل  .االجتماع

  
  الحكومية غير المنظمات تنظمها التي االجتماعات في األمانة مشاركة

  
 غيــر المنظمــات تنظمهــا رعايــة اجتماعــات فــي تشــارك أن أو مشــتركة اجتماعــات تــنظم أن يمكــن للمنظمــة  -٥

 تحقيـــق فـــي ُتســـهم المشـــاركة هــذه واســـتقاللها ومـــا دامـــت المنظمـــة نزاهــة علـــى الحفـــاظ باإلمكـــان الحكوميــة، مـــا دام
 المنظمـةلقواعـد  وفقـاً المشـاركة،  المنظمـة لمـوظفي ويمكـن .العـام العمـل برنـامج عليهـا ينص المنظمة التي أغراض

فــي اجتماعــات تنظمهــا  المنظمــةالحكوميــة. وال ُتشــكِّل مشــاركة  غيــر المنظمــات اجتماعــات تنظمهــا الداخليــة، فــي
أو تزكيـة رسـمية لهـا، وال ينبغـي  غير الحكوميـة اتالمنظمدعمًا رسميًا من المنظمة لتلك  المنظمات غير الحكومية

  استخدام هذه المشاركة ألغراض ترويجية. 
  
  
  

                                                           
  من اإلطار الجامع لالطالع على أنواع التفاعالت الخمسة. ٢١إلى  ١٥انظر الفقرات من    ١
 التي تنظِّمها سياسة إدارة شؤون المشاركة. األجهزة الرئاسيةغير دورات    ٢
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  التشغيلية اإلجراءات
  
 أو أو الرعايـة التنظيم في مشاركة بصفتها الحكومية غير المنظمات اجتماعات في المنظمة مشاركة ُتدار  -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
وفقــًا  وتُــدار المصــالح، فــي تضــارباً  ُتوِجــد وال للمنظمــة، العــام العمــل برنــامج ضــمن تنــدرج المســاهمات هــذه دامــتما

  .الصلة ذات األخرى وسياساتها وقواعدها المنظمة للوائح وتمتثل لإلطار،
  
 للميزانيـــةوفقـــًا  معـــين عمـــل تنفيـــذ أجـــل مـــن غيـــر حكوميـــة منظمـــة إلـــى المـــوارد تقـــدم أن ويمكـــن للمنظمـــة  -٨

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

  .المنظمة تنظيمه أو تنسيقه
  

  المحددة التشغيلية واالجراءات السياسات
  
 الصلة ذات القواعد وغيره من هذا االطار ألحكام حكومية غير منظمة من الموارد قبول يخضع أن ينبغي  -٩

 تحكـم التـي وسياسـات المنظمـة والنظـام المـالي، الماليـة والالئحـة المـوظفين، والئحـة للمـوظفين األساسي النظام مثل
  .المشتريات

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

  .وممارساتها المنظمة سياسات مع يتماشى بما الحكومية،
  

االمتنــان بالمســاهمة الماليــة  مــع العالميــة الصــحة منظمــة النحــو التــالي: "تُقــر عــادة علــى اإلقــرار ويصــاغ  -١١
  ]". النشاط أو الحصيلة وصف ألغراض [ ] الحكومية غير المنظمة المقدمة من [

  
ــدرج  -١٢  المراَجَعــة الماليــة المــالي والبيانــات التقريــر فــي الحكوميــة غيــر المنظمــات مــن الــواردة المســاهمات وُت

لجهــات الفاعلــة غيــر ل المنظمــةوســجل  اإلنترنــتعلــى شــبكة  لميزانيــة البرمجيــةبالمنظمــة، وكــذلك بوابــة ا الخاصــة
  .الدول

  
التــي تســتهدف التســويق واإلعــالن التجــاريين أن تســتخدم فــي موادهــا  للمنظمــات غيــر الحكوميــةوال يجــوز   -١٣

 .المماثلــة الوثـائق أو السـنوية تقاريرهـا فــي مسـاهمتها إلـى اإلشـارة يمكنهـا كونهـا قـدمت مسـاهمة. ولكــن ينالتـرويجيو 
وفـي منشـورات غيـر ترويجيـة خاصـة، شـريطة أن  اإللكترونيـةيمكنها ذكر المساهمة في مواقعها  وعالوة على ذلك،
  على المحتوى والسياق.  المنظمةيجري االتفاق مع 
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  البيِّنات
  
تتبــادل  وأن التقنيــة المســائل عــن والمعــارف المحدَّثــة المعلومــات تقــدم أن الحكوميــة غيــر للمنظمــات يمكــن  -١٤

 وجمــع العلميــة االستعراضــاتٕاجــراء و  المعــارف ٕادارةو البيِّنــات  توليــد مــا يلــي:في معهــا وتشــارك المنظمــة خبراتهــا مــع
  .وٕاجراء البحوث المعلومات

  
  الدعوة

  
 بالمســـائل الـــوعي وٕاذكـــاء الصـــحة مجـــال فـــي الـــدعوة فـــيمـــع المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة  المنظمـــة تعـــاونت  -١٥

 الجهـات بـين واالتسـاق التعـاون ومن أجـل تعزيـز العمومية؛ الصحة السلوكيات لمصلحة تغيير أجل الصحية؛ ومن
  .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
  بشأن المشاركة مع كيانات القطاع الخاص

  
  
 الخـدماتألنهـا تـوفر السـلع و جهات فاعلة رئيسية في مجـال الصـحة العالميـة هي القطاع الخاص كيانات   -١

تلـــك منظمـــة مـــع ة أم خارجـــه. لـــذا تشـــارك الالصـــح، ســـواء داخـــل قطـــاع ُتحـــِدث تـــأثيرًا كبيـــرًا فـــي الصـــحةالتـــي قـــد 
والحــد مــن  إســهاماتها اإليجابيــةبهــدف تحســين الفاعلــة الرئيســية فــي مجــال الصــحة العالميــة المجموعــة مــن الجهــات 

  ة.ممنظالوفاء بوالية الالستفادة من دعمها في واعلى الصحة  ةسلبيالها آثار 
  
طبـق نتو  ١فاعـل،نـوع التبحسـب  مـع كيانـات القطـاع الخـاصمنظمـة ًا مشـاركة النظم هذه السياسة تحديـدوت  -٢

  .مع كيانات القطاع الخاصأنواع المشاركة على جميع العامة أحكام اإلطار أيضًا 
  
  وٕاذ تشارك المنظمة مع كيانات القطاع الخاص، تهدف إلى العمل على أساس الحياد التنافسي.  -٣
  

  المشاركة
  

  ٢اجتماعات المنظمةمشاركة كيانات القطاع الخاص في 
  
، وهــي مشــاورات يمكــن عــداد السياســاتبإمكـان المنظمــة أن تعقــد مشــاورات مــع كيانــات القطـاع الخــاص إل  -٤

أن تطرح كيانات القطاع الخاص يمكن فيها لجلسات استماع  شكل تتخذ وقدوجهًا لوجه، أو عبر اإلنترنت  إجراؤها
 جانــب الجهــاز الرئاســي خــاللهــذه المشــاورات علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة ســواء مــن ُيبــّت فــي شــكل . و اهــآراء

  ة في حاالت أخرى. ناألمامن جانب  وأمشاورة أو  استماعجلسة ُيكّلف فيها بعقد الدورة التي 
  
 وتستند .سائر اجتماعات المنظمةلمشاركة في ى الإتدعو كيانات القطاع الخاص أن لمنظمة وبمستطاع ا  -٥

قيمـة ة فيه مشاركالضيف ، وتلقطاع الخاصيكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى كيان امناقشة بند  إلى المشاركة هذه
 ُتجــرى بقصــد الهــا ، ولكناآلراءتبــادل المعلومــات و مــن أجــل  أيضــاً وتجــرى هــذه المشــاركة االجتمــاع.  مــداوالتإلــى 
  .مشورةال إبداء

  
  نات القطاع الخاص أو ترعاهاإشراك األمانة في االجتماعات التي تنظمها كيا

  
كيانـات القطـاع الخـاص طالمـا أمكـن الحفـاظ تنظمهـا أن يشـاركوا فـي اجتماعـات المنظمـة موظفي  بإمكان  -٦

، وطالمـا أن هـذه المشـاركة تسـهم فـي تحقيـق أغـراض المنظمـة الـواردة فـي وسـمعتها على نزاهة المنظمة واسـتقاللها
رســمي أو تأييــد ل كيانــات القطــاع الخــاص مشــاركة المنظمــة علــى أنهــا دعــم تــأوِّ  أنينبغــي ال و . برنــامج العمــل العــام

أو / هـــا الموافقــــة علــــى عــــدم اســـتخدام مشــــاركة المنظمــــة ألغــــراض تجاريــــة وعليتقدمـــه المنظمــــة إلــــى االجتمــــاع، و 
  .ترويجية

  
  

                                                           
 من اإلطار الجامع لالطالع على أنواع التفاعالت الخمسة. ٢١إلى  ١٥انظر الفقرات من    ١

 غير دورات األجهزة الرئاسية التي تنظمها سياسة إدارة شؤون المشاركة.    ٢
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  السياسات واإلجراءات التشغيلية المحددة
  
كيانـات القطــاع الخـاص بصــفتها مشـاركة بأعضــاء حلقــات المنظمــة فـي اجتماعــات مـوظفي ار مشــاركة دَ تُـ  -٧

  .إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولبموجب أحكام صفة أخرى، أي النقاش أو المتحدثين أو ب
  
، على أن بمقدورها تحديداً  تنظمها كيانات القطاع الخاصالتي رعاية االجتماعات  تشارك المنظمة فيوال   -٨

معالجـة لاجتماع تستعين فيه الجهات العلمية المبادرة بخدمات جهـة تجاريـة لتنظـيم المـؤتمرات أن تشارك في رعاية 
  في المحتوى العلمي لالجتماع.ال تسهم تلك الجهة التجارية اللوجستية، شريطة أالنواحي 

  
الخـاص واحد أو أكثـر مـن كيانـات القطـاع كيان جتماعات مع المنظمة في رعاية ما ُيعقد من ا ال تشاركو   -٩

مـــــع كيانـــــات القطـــــاع الخـــــاص للرعايـــــة المشـــــتركة خـــــرى األحـــــاالت أن تخضـــــع الينبغـــــي و ذات الصـــــلة بالصـــــحة. 
  هذه السياسة.و طار اإلحكام أللى أساس كل حالة على حدة و لالستعراض ع

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

االجتماعــات التــي تنظمهــا كيانــات القطــاع فــي إطــار المعــارض التجاريــة المنظمــة فــي رعايــة ال تشــارك و   -١١
  .جهات فاعلة أخرىتلك التي تنظمها الخاص أو 

  
  الموارد

  
مســتوى المخــاطر المقترنــة بقبــول المــوارد المقدمــة مــن كيانــات القطــاع الخــاص علــى مجــال نشــاط  يتوقــف  -١٢

  الكيان التابع للقطاع الخاص وعلى أنشطة المنظمة التي ُتستخدم ألجلها الموارد وطرائق تقديم المساهمات.
شــريطة مــة، قبــول األمــوال مــن كيانــات القطــاع الخــاص التــي ال يتعلــق عملهــا بعمــل المنظ يجــوز  (أ)
  .في أي نشاط يتعارض مع عمل المنظمةالكيانات تشارك  أال

مصــلحة تجاريـــة  لهـــااألمــوال مـــن كيانــات القطــاع الخـــاص إذا كانــت  التمــاس أو قبـــول جــوزال ي  (ب)
المشروع الذي تستهدفه مساهمتها، سواء كانـت هـذه المصـلحة تخـص الكيـان نفسـه أو حصائل مباشرة في 

تخص شركات تابعة له، إال في حال صدور الموافقة على ذلك وفقًا لألحكـام الخاصـة بالتجـارب السـريرية 
  .)أدناه ٣٨(انظر الفقرة تطوير المنتجات  وأ

طـاع الخـاص التـي لهـا مصـلحة وٕان كانـت ينبغي تـوخي الحـذر فـي قبـول التمويـل مـن كيانـات الق  (ج)
النشـاط بمجـال اهتمـام هـذا الكيـان، ولكـن ال يوجـد تضـارب ارتبـاط أي (غير مباشرة فـي حصـيلة المشـروع 

المؤسســات التجاريــة أن ُتــدعى إلــى المســاهمة وفــي هــذه الحالــة، ينبغــي ). ُأشــير إليــه أعــاله علــى نحــو مــا
 حجــموكلمــا زاد . ر ذلــكوذكــر الســبب بوضــوح إذا مــا تعــذّ  ،غيــر مباشــرةمماثلــة التــي لهــا مصــلحة األخــرى 
المقدم من مصدر واحد لزم توخي المزيد من الحذر لتجنب احتمال تضارب المصـالح أو مـا قـد  المساهمة

  .يبدو على أنه ارتباط غير مالئم بأحد المساهمين
  

قبــل بــرامج المنظمــة، فهــي ال تُ  العينيــة المقدمــة مــن كيانــات القطــاع الخــاص إلــىو أمــا المســاهمات الماليــة   -١٣
  :الشروط التالية فيها إذا توافرت إال

  ال ُتستخدم المساهمة في العمل الخاص بوضع القواعد؛   (أ)
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العمـل الخـاص بوضـع القواعـد مـع احتمـال أن غير ذا ما اسُتخدمت المساهمة في أنشطة أخرى إ  (ب)
أن تفوق الفائدة التي صراحة األنشطة، ينبغي يكون للكيان التابع للقطاع الخاص مصلحة تجارية في هذه 

  تنشأ عنها؛ُيحتمل أن تعود على الصحة العمومية من هذه المشاركة المخاطر التي 
ي نشــاط إلــى أن يصــبح اســتمرار ألالتمويــل المقــدم مــن القطــاع الخــاص  يمكــن أن تــؤدي نســبةال   (ج)

  .البرنامج متوقفًا على هذا الدعم
تزكيـــة مـــن جانبهـــا لهـــذا الكيـــان التـــابع للقطـــاع الخـــاص، أو  للمســـاهمةة ال يشـــكل قبـــول المنظمـــ  (د)

  .ألنشطته أو منتجاته أو خدماته
ة استخدام نتائج عمل المنظمـة ألغـراض تجاريـة أو السـعي إلـى التـرويج ساهمال يجوز للجهة الم  (ه)
  .في موادها الترويجية تهامساهمال

  .امتيازات أو مزايا ة أيساهمالجهة الم مساهمةقبول ال منحال ي  (و)
ة أي فرص إلسـداء المشـورة بشـأن إدارة أو تنفيـذ األنشـطة ساهملجهة المل مساهمةال يتيح قبول ال  (ز)

  .قيادتهازمام التشغيلية أو التأثير عليها أو المشاركة فيها أو تولي 
 فســيرتقــديم أي ت دون مســاهمةتحــتفظ المنظمــة بحقهــا فــي ممارســة الســلطة التقديريــة فــي رفــض   (ح)
  .آخر

  
مـــن مصـــادر متعـــددة، إذا كانـــت هـــذه اآلليـــات  جمـــع المســـاهماتويمكـــن للمـــدير العـــام أن ينشـــئ آليـــات ل  -١٤

وٕاذا كانــت علــى عمــل المنظمــة؛  ســاهمةتســمح بتجنــب أي تــأثير متصــور مــن جانــب الجهــات المطريقــة مصــممة ب
 أعاله) ١٢(للشروط التي تنص عليها الفقرة كانت خاضعة ة المهتمة؛ و مساهمأمام جميع الجهات الاآلليات متاحة 

والبوابة اإللكترونية الخاصـة بالميزانيـة  لجهات الفاعلة غير الدولوتحققت الشفافية بفضل سجل المنظمة الخاص با
  البرمجية.

  
  السياسات واإلجراءات التشغيلية المحددة

  
همات مالية أو مساهمة بالموظفين أو ُتدار جميع عمليات قبول ما تقدمه كيانات القطاع الخاص من مسا  -١٥

  مساهمات عينية وفقًا ألحكام هذا اإلطار وباالستناد إلى اتفاق موّقع.
  

ألغــراض الشــفافية، يجــب علــى المنظمــة اإلقــرار علنــًا بالمســاهمات المقدمــة مــن كيانــات القطــاع الخــاص، و   -١٦
  .بما يتماشى مع سياسات المنظمة وممارساتها

  
بالمسـاهمة   متنـاناال مـعمنظمة الصحة العالميـة  قرتُ : "النحو التالياإلقرار على حاالت غ ُتَصاعادًة ما و   -١٧

  ]".  الحصيلة أو النشاطبيان  [ألغراض ]  الكيان التابع للقطاع الخاص [المالية المقدمة من 
  

الماليـــة المراجعـــة  وُتـــدرج المســـاهمات الـــواردة مـــن كيانـــات القطـــاع الخـــاص فـــي التقريـــر المـــالي والبيانـــات  -١٨
لجهــات الفاعلــة البرمجيــة والســجل الخــاص با بالميزانيــة الخاصــة اإللكترونيــة ، وكــذلك فــي البوابــةالخاصــة بالمنظمــة

  .لغير الدو 
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كونهـا واسـتخدام مسـألة وال يجوز لكيانات القطاع الخـاص اسـتخدام نتـائج عمـل المنظمـة ألغـراض تجاريـة   -١٩
اإلشـــارة إلـــى مســـاهمتها فـــي التقـــارير الســـنوية ، ولكـــن يجـــوز لتلـــك الكيانـــات الترويجيـــةفـــي موادهـــا قـــدمت مســـاهمة 

 إثبــات ةقائمــوٕاضــافة إلــى ذلــك يجــوز لكيانــات القطــاع الخــاص ذكــر المســاهمة فــي  .تماثلهــاوثــائق فــي أو  هالشــركات
ذات أو الترويجية ير الشركات عن األنشطة غمسؤولية الخاصة بصفحات الفي اإللكترونية و مواقعها الشفافية على 

  سياق.الو  ىمحتو االتفاق مع المنظمة على المنشورات مماثلة شريطة في مواقعها و على الصلة بالمنتجات 
  

  ١التبرع باألدوية والتكنولوجيات األخرى المتعلقة بالصحة
  

ـــرة الحجـــم مـــن  -٢٠ ـــد مـــدى مقبوليـــة التبرعـــات الكبي ـــالي ذكرهـــا لـــدى تحدي ـــة  ينبغـــي اســـتيفاء المعـــايير الت األدوي
  بالصحة. والمنتجات األخرى المتعلقة

ه فــي دواعــي االســتعمال التــي يهــدف إليهــا نجاعتــو  منــتجة اليــنــات دامغــة تــدل علــى مأموند بيِّ و وجــ  )أ (
أن ل يفضــإضــافة إلــى تح باســتخدامه لهــذه الــدواعي فــي البلــد المتلقــي يصــر التأو  منــتجال بــه واعتمــاد التبــرع

  .مة النموذجية لألدوية األساسية الخاصة بهذه الدواعيفي قائمة المنظ يكون المنتج مدرجاً 
أو المجتمعـــات المحليـــة أو المتلقـــين مـــن البلـــدان  الختيـــارة ّرر المعـــايير الموضـــوعية والمبـــ تحديـــد  )ب (

  وجواز فرض أوجه المرونة في حاالت الطوارئ. المرضى
ذلــك  بمــا فــي(أســاليب منــع اإلهــدار والســرقة وســوء االســتخدام  ومراعــاةنظــام قــائم لإلمــداد  وجــود  )ج (

  .)إلى السوق منتجتسرب ال
جميـــــع المـــــوظفين المشـــــاركين فـــــي اإلدارة الفعالـــــة  ســـــتهدفإعـــــداد برنـــــامج للتـــــدريب واإلشـــــراف ي  )د (
المســتخدم ووصــوًال إلــى مــن الجهــة المانحــة  بــدءاً توزيــع فــي جميــع المراحــل التخــزين و الإلمــداد و ا نشــطةأل
  .ائيالنه

بطـــابع ترويجـــي، فيمـــا يتعلـــق والمنتجـــات األخـــرى المتعلقـــة بالصـــحة التبـــرع باألدويـــة  عـــدم اتســـام  )ه (
  .مكن استمراره بعد انتهاء التبرعال ي المنتجاتعلى  اً طلب بقدر ما تكّونبالشركة نفسها أو 

  عدم قبول المنظمة لمنتجات تنتهي مدة صالحيتها.  )و (
 .اء التبرع تدريجياً إلنهاالتفاق مع البلدان المتلقية على خطة   )ز (
  .الشركة المتبرعة بمشاركةالضائرة المنتج وضع نظام لرصد تفاعالت   )ح (

  
وتســـجل رســـميًا فـــي البيانـــات والمنتجـــات األخـــرى المتعلقـــة بالصـــحة وُتحـــدد قيمـــة التبرعـــات مـــن األدويـــة   -٢١

فــي لماليــة المعنيــة بالشــؤون ا اإلدارةبالتشــاور مــع وســجل المنظمــة للجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، المراجعــة  الماليــة
  .لمنظمةا

  
  
  

                                                           
منظمــة مــع المبــادئ التوجيهيــة المشــتركة بــين الوكــاالت: المبــادئ التوجيهيــة المشــتركة بــين تتمشــى 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،  ٢٠١٠تي نقحت عام ال – تبرعات األدويةوجهات أخرى بشأن 
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  المساهمات المالية من أجل التجارب السريرية
  

منتجـات الى أحـد ُتجـرى علـ سـريرية تجربـةوتسـتهدف مؤسسة تجارية التي تقدمها تؤخذ المساهمات المالية   -٢٢
ويتخذ فريق  كل حالة على حدةعلى أساس في االعتبار  المنظمة الترتيب لهالتلك الشركة وتتولى  الملكية المسجلة
الـــواردة أدنـــاه والمتعلقـــة بتطـــوير  ٣٨مـــا تـــنص عليـــه الفقـــرة  ، باســـتثناءعلـــى الـــدوام القـــرار بشـــأنها المشـــاركةتنســـيق 

  :ينبغي ضمان ما يليالمنتجات. وفي هذا المضمار، 
  أهمية بالنسبة إلى الصحة العمومية؛  اطوير ذالتنشاط البحث أو يكون أن   )أ (
  ؛ ويتم تدبر حاالت تضارب المصالح المحتملة حث بناًء على طلب المنظمةأن ُيجرى الب  )ب (
ال تقبل المنظمة مثل هذه المساهمات المالية إال إذا لم يجر البحث دون مشاركة المنظمـة أو إذا   )ج (

التقنيــة  تماشــيًا مــع المعــايير والمبــادئ التوجيهيــةكانــت مشــاركة المنظمــة ضــرورية لضــمان إجــراء البحــث 
  .واألخالقية المقبولة دولياً 

  
مصـلحة  لهـاشركة  مقدمة منية مالقبول مساهمة  جوزأعاله، ي ذكرها المتطلبات الواردوفي حال استيفاء   -٢٣

أن توضع اآلليات المالئمة لضمان تحكم المنظمة في حصيلة التجربة،  شريطةتجارية مباشرة في التجربة المعنية، 
غير مالئم أو أي تأثير متصـور  تأثيرنتائج التجربة ألي  وعدم خضوعتج عنها، منشور ين بما في ذلك محتوى أي

  .من جانب الشركة المعنية
  

  المساهمات من أجل اجتماعات المنظمة
  

 لقطـاع الخـاص إذال تـابع كيانمن قبول مساهمة  جوزها المنظمة، ال يتعقداالجتماعات التي بالنسبة إلى   -٢٤
وٕاقـامتهم)، بغـض النظـر عمـا إذا استهدفت المساهمة دعم مشـاركة مـدعوين محـددين (بمـا فـي ذلـك تكـاليف سـفرهم 

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

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

مـن المناسـبات لقطاع الخاص تكاليف حفـالت االسـتقبال ومـا شـابه ذلـك تابعة لد كيانات تسدِّ  يجوز أن وال  -٢٦
  .ها المنظمةتنظمالتي 

  
  المشاركين في االجتماعات الخارجيةالمنظمة موظفي  المساهمات من أجل

  
لقطـاع تابعـة لالمقـدم مـن كيانـات  ه جهـة أخـرى غيـر المنظمـة. والـدعمقداالجتماع الخارجي هو اجتماع تع  -٢٧

  :الخاص لتغطية تكاليف سفر موظفي المنظمة لحضور االجتماعات أو المؤتمرات الخارجية يندرج ضمن فئتين
قبــول تمويــل  يجــوز :د تكــاليف الســفرلقطــاع الخــاص الــذي يســدِّ التــابع لكيــان الاجتماعــات يعقــدها   )أ (

تكاليف أيضًا لقطاع الخاص أو الرابطة التجارية لالتابع لكيان ال في حال دعمالسفر وفقًا لقواعد المنظمة، 
  وبعد إجراء تقييم لمخاطر تضارب المصالح؛ المتعلقة به همفي االجتماع ونفقات آخرين سفر مشاركين

لقطــاع الخــاص أو الرابطــة التــابع لكيــان الطــرف آخــر غيــر  ،أي(اجتماعــات يعقــدها طــرف ثالــث   )ب (
  .لقطاع الخاصل تابع قبول تمويل السفر من كيان جوزال ي :)قترح سداد تكاليف السفريالتجارية 
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  المساهمات من أجل المنشورات
  

 ت المنظمـة، طالمـالقطـاع الخـاص لتغطيـة تكـاليف طباعـة منشـوراتابعـة 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
  تمويل مرتبات الموظفين المساهمات من أجل

  
مـــوظفين معينـــين أو  مرتبـــاتلقطـــاع الخـــاص لـــدعم تابعـــة لكيانـــات المقدمـــة مـــن قبـــول األمـــوال  يجـــوزال   -٢٩

مــن المحتمــل أن ينشــأ  إذا كــان) األجــل قصــيرةبعقــود بمــا فــي ذلــك الخبــراء االستشــاريون المعينــون (وظــائف معينــة 
  .فيما يتعلق بعمل المنظمة أو متصور في المصالح فعليتضارب عنها 

  
  استرداد التكاليف

  
 أي مخطـط لتقيـيم منتجـات أو عمليـات أو( في الحاالت التي وضعت فيهـا مخططـًا للتقيـيم يمكن للمنظمة  -٣٠

لقطــاع الخــاص التابعــة لكيانــات التفــرض رســومًا علــى أن  الرســمية) التوجيهيــة لمنظمــةاخــدمات معينــة وفقــًا لمبــادئ 
يتمثــل والغــرض مــن مخططــات التقيــيم التــي تضــعها المنظمــة  .مقابــل هــذه الخــدمات علــى أســاس اســترداد التكــاليف

 تجوال يشـكل التقيـيم دعمـًا للمنـ. أو المنظمـات الدوليـة بشـأن المشـتريات/ مًا في إسـداء المشـورة إلـى الحكومـات وو د
  .من جانب المنظمة )أو المنتجات المعنية( المعني

  
  البينات

  
لقطاع الخاص فـي توليـد البيِّنـات وٕادارة المعـارف وجمـع التابعة لكيانات الللمنظمة أن تتعاون مع  يمكنال   -٣١

اتسـم التعـاون وفقـًا لهـذا اإلطـار وٕاذا  حـاالت تضـارب المصـالح المحتملـة تم تدبرالمعلومات وٕاجراء البحوث إال إذا 
  بالشفافية.

  
لقطـــاع الخـــاص مـــن المشـــاركة فـــي التابعـــة لكيانـــات ذات المصـــلحة ال لحســـاباألفـــراد العـــاملون  وُيســـتثنى  -٣٢

أفرقـة الخبـراء عنـد االقتضـاء مـن إجـراء جلسـات اسـتماع مـع هـؤالء  ال بـد مـن تمكـن . ومع ذلك،األفرقة االستشارية
  .األفراد لالطالع على ما لديهم من معارف

  
  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  .هـــذه القواعـــد والمعـــايير تنفيـــذ

  سياسات المنظمة وقواعدها ومعاييرها.
  

لقطـــاع الخـــاص مـــع المنظمـــة فـــي مجـــال الـــدعوة إلـــى تنفيـــذ قواعـــد التابعـــة لكيانـــات الأن تتعـــاون  مكـــنوال ي  -٣٤
أمــرًا التنفيــذ الجزئــي أو االنتقــائي  ولــيس. إال إذا التزمــت بتنفيــذ هــذه القواعــد والمعــايير بأكملهــا هــامعايير  وأالمنظمــة 

  .مقبوالً 
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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

  
  دةالسياسات واإلجراءات التشغيلية المحدَّ 

  
المشـورة التقنيـة إلـى يجـوز لهـا أن تقـدم 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

  
  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 ون التعـا كقاعـدة عامـةعبر الترخيص لهذه المؤسسات باالنتفاع بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. وال ينبغـي 

ه قـرّ ياتفاقـًا ونقـل التكنولوجيـا والتـرخيص باسـتخدامها إال إذا أبرمـت المنظمـة والكيـان المعنـي  مجال البحث والتطـوير
فــي نهايــة المطــاف علــى نطــاق ويكــون ســهل المنــال يضــمن أن المنــتج النهــائي ســيتاح و  المستشــار القــانونيمكتــب 
حـال إبـرام مثـل هـذا  وفـي. بسـعر تفضـيلي والمتوسـط المنخفض الدخلذات لبلدان في القطاع العام سيما ل وال واسع

ُتجــرى علــى المنــتج المعنــي ســريرية تجربــة دعم الكيــان التــابع للقطــاع الخــاص لــمــن تمويــل القبــول  جــوزاالتفــاق، ي
ي االلتزامات التعاقدية التي قطعها هذا الكيان من أجل الصالح العام تفوق أ إن تتولى المنظمة الترتيب لها، حيثو 

ــــةتضــــارب  ــــول المســــاهمة المالي ــــد ينشــــأ عــــن قب ــــي المصــــالح ق ــــول . ف ــــين هــــذه المســــاهمات وقب ــــز ب وينبغــــي التميي
علـى النحـو المبـين  على منتج مسجل الملكية تتولى المنظمة الترتيب لهـاسريرية المقدمة إلجراء تجربة  المساهمات
  .٢٣في الفقرة 
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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 
الفاعلة الرئيسية في ميدان الصحة العالمية من أجـل االسـتفادة مـن دعمهـا فـي الوفـاء بواليـة المجموعة من الجهات 

  المنظمة.
  
وتنطبـــق  ١وتـــنظم هـــذه السياســـة تحديـــدًا مشـــاركة المنظمـــة مـــع المؤسســـات الخيريـــة حســـب نـــوع التفاعـــل.  -٢

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

  المشاركة
  

  ٢مشاركة المؤسسات الخيرية في اجتماعات المنظمة
  
يمكن للمنظمة أن تعقد مشاورات مـع المؤسسـات الخيريـة إلعـداد السياسـات. ويمكـن أن تجـرى المشـاورات   -٣

تسـتطيع المؤسسـات الخيريـة أن تعـرض آراءهـا  جلسـات اسـتماعوقد تتخذ شـكل  عبر شبكة اإلنترنت أو وجهًا لوجه
ة من جانب الجهـاز الرئاسـي خـالل مشاورات على أساس كل حالة على حدوُيتخذ القرار بشأن شكل هذه الخاللها. 

  جلسة استماع أو مشاورة أو من جانب األمانة في حاالت أخرى.ُيكّلف فيها بعقد الدورة التي 
  
 المشـاركة هذه وتستند. األخرى اجتماعاتها في المشاركةت الخيرية إلى المؤسسا لمنظمةا مكن أن تدعووي  -٤

 .االجتمــاع مــداوالت إلــى قيمــة، وتضــيف المشــاركة فيــه خاصــاً  اهتمامــاً بــه  بنــد تهــتم المؤسســة الخيريــة مناقشــة إلــى
  وترمي هذه المشاركة أيضًا إلى تبادل المعلومات واآلراء غير أنها ال تهدف إلى إبداء أي مشورة.

  
  مشاركة األمانة في اجتماعات تنظمها مؤسسة خيرية

  
، المؤسسـات الخيريـةلمنظمة اجتماعـات مشـتركة أو تشـارك فـي رعايـة اجتماعـات تنظمهـا ايمكن أن تنظم   -٥

 تحقيـق أغـراض المنظمـة تسهم فـيهذه المشاركة وسمعتها وما دامت  على نزاهة المنظمة واستقاللها ما دام يحاَفظ
ويجوز لموظفي المنظمة المشاركة في اجتماعـات تنظمهـا المؤسسـات الخيريـة وفقـًا  .مج العمل العامالمبينة في برنا

 فـي اجتماعـات تنظمهـا المؤسسـات الخيريـة أن المنظمـة تـدعممشـاركة المنظمـة تعنـي  لقواعد المنظمة الداخلية. وال
  .ألغراض ترويجيةتلك المؤسسات الخيرية وال ينبغي استخدام هذه المشاركة  اً رسميأو تزكي 

  
  
  
  

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

  
هــذه  مــا دامــت المؤسســات الخيريــةيمكــن للمنظمــة أن تقبــل األمــوال والمــوظفين والمســاهمات العينيــة مــن   -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
  
وعلــى غــرار جميــع الجهــات المســاهمة تكيــف المؤسســات الخيريــة مســاهماتها مــع األولويــات التــي تحــددها   -٨

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

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

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

  :نًا بالشروط التاليةو رهم) عينية مكانت نقدية أأسواء ( 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 الممســاهمة فــي حــد ذاتــه لال يتــيح قبــول   )ج (

  ؛لي قيادتهاتو للتأثير أو المشاركة فيها أو لتنفيذ األنشطة التشغيلية أو 
تقــديم أي تفســير دون  مســاهمةتحــتفظ المنظمــة بحقهــا فــي ممارســة الســلطة التقديريــة فــي رفــض   )د (

  .آخر
  

  دةالسياسات واإلجراءات التشغيلية المحدَّ 
  

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

  
وفقــًا  المؤسســات الخيريــةعلنــًا بالمســاهمات المقدمــة مــن  اإلقــرار الشــفافية يجــب علــى المنظمــة ألغــراضو   -١٣
  .هاوممارسات هاسياساتل
  

المســاهمة الماليــة مــع االمتنــان ب منظمــة الصــحة العالميــة"تقــر  :النحــو التــاليعلــى عــادة صــاغ اإلقــرار يُ و   -١٤
  .]" الحصيلة أو النشاطوصف  [المقدمة من [ المؤسسة الخيرية ] ألغراض 
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الماليــة  هــاوبياناتتقريــر المنظمــة المــالي وتــرد اإلشــارة إلــى المســاهمات الــواردة مــن المؤسســات الخيريــة فــي   -١٥
  وسجل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول.وفي بوابة الميزانية البرمجية على اإلنترنت  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  .وثائق المماثلةتقاريرها السنوية أو الفي  اإلشارة إلى مساهمتهاتستطيع 
المســاهمة فــي قائمــة إثبــات الشــفافية علــى مواقعهــا اإللكترونيــة وفــي صــفحات خاصــة غيــر ترويجيــة علــى مواقعهــا 

  والسياق. اإللكترونية ومنشورات مماثلة شريطة االتفاق مع المنظمة على المحتوى
  

  البينات
  
وتتبـادل خبراتهـا مـع  ثـة والمعـارف عـن المسـائل التقنيـةالمعلومات المحدَّ  تيحأن ت الخيريةللمؤسسات يمكن   -١٧

جمــع المعلومــات و علميــة الستعراضــات اال ٕاجــراءو وٕادارة المعــارف  توليــد البيِّنــات مــا يلــي:المنظمــة وتشــارك معهــا في
  .وٕاجراء البحوث

  
  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؛
لمنظمـة ومبادئهـا سياسـات اوتشـجع 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

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

  
  
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.

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

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

  األفراد العاملين لحساب المؤسسات األكاديمية.
  

  المشاركة
  

  مشاركة المؤسسات األكاديمية في اجتماعات المنظمة
  
للمنظمـــــة أن تعقـــــد مشـــــاورات مـــــع المؤسســـــات األكاديميـــــة إلعـــــداد السياســـــات. ويمكـــــن أن تجـــــرى  يمكـــــن  -٤

أن  األكاديميـةتسـتطيع المؤسسـات  جلسـات اسـتماعوقـد تتخـذ شـكل  عبر شـبكة اإلنترنـت أو وجهـًا لوجـهالمشاورات 
ة مـن جانـب الجهـاز حـدمشاورات على أساس كل حالة على وُيتخذ القرار بشأن شكل هذه التعرض آراءها خاللها. 

  جلسة استماع أو مشاورة أو من جانب األمانة في حاالت أخرى.ُيكّلف فيها بعقد الرئاسي خالل الدورة التي 
  
 هـــذه وتســـتند. األخـــرى اجتماعاتهـــا فـــي المشـــاركةإلـــى  األكاديميـــةالمؤسســـات  لمنظمـــةا مكـــن أن تـــدعووي  -٥

 مـداوالت إلـى قيمـة، وتضـيف المشـاركة فيـه خاصـاً  اهتمامـاً بـه  األكاديميـةبنـد تهـتم المؤسسـة  مناقشـة إلـى المشاركة
  وترمي هذه المشاركة أيضًا إلى تبادل المعلومات واآلراء غير أنها ال تهدف إلى إبداء أي مشورة. .االجتماع

  
  مشاركة األمانة في اجتماعات تنظمها مؤسسات أكاديمية

  
المؤسســـــات لمنظمـــــة اجتماعـــــات مشـــــتركة أو تشـــــارك فـــــي رعايـــــة اجتماعـــــات تنظمهـــــا ايمكـــــن أن تـــــنظم   -٦

تحقيــق تســهم فــي هــذه المشــاركة وســمعتها ومــا دامــت  علــى نزاهــة المنظمــة واســتقاللها يحــاَفظ مــا دام، األكاديميــة
تنظمهـــا ويجـــوز لمـــوظفي المنظمـــة المشـــاركة فـــي اجتماعـــات  .المبينـــة فـــي برنـــامج العمـــل العـــام أغـــراض المنظمـــة

فـي اجتماعـات تنظمهـا المؤسسـات مشـاركة المنظمـة وفقًا لقواعد المنظمة الداخلية. وال تعنـي  األكاديميةالمؤسسات 
ألغـراض وال ينبغي استخدام هـذه المشـاركة  األكاديميةتلك المؤسسات  اً رسميأو تزكي  أن المنظمة تدعم األكاديمية
  .ترويجية

  
  
  

                                                           
  من اإلطار الجامع لالطالع على أنواع التفاعالت الخمسة. ٢١إلى  ١٥انظر الفقرات من     ١
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  اإلجراءات التشغيلية
  

بصــفتها مشــاركة فــي التنظــيم أو الرعايــة أو  األكاديميــةالمؤسســات مشــاركة المنظمــة فــي اجتماعــات تــدار   -٧
  .إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول طبقًا ألحكام ينمتحدثالحلقات النقاش أو  بأعضاء

  
  الموارد

  
هـذه  مـا دامـت األكاديميـة المؤسسـاتيمكن للمنظمة أن تقبـل األمـوال والمـوظفين والمسـاهمات العينيـة مـن   -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
  
مثل إجـراء بحـث وتجربـة سـريرية (يذ عمل معين ويمكن للمنظمة أن تقدم الموارد إلى مؤسسة أكاديمية لتنف  -٩

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

  .ولى وخدمة في الحالة الثانيةمنحة في الحالة األ
  

  دةالسياسات واإلجراءات التشغيلية المحدَّ 
  

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

  .مشترياتال
  

وفقـًا  األكاديميـةالمؤسسـات علنـًا بالمسـاهمات المقدمـة مـن  اإلقـرار الشفافية يجب على المنظمة ألغراضو   -١١
  .وممارساتها هاسياساتل
  

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

  
الماليـة  هـاالمنظمـة المـالي وبياناتتقريـر في  األكاديميةوترد اإلشارة إلى المساهمات الواردة من المؤسسات   -١٣

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

أن تســتخدم نتــائج عمــل المنظمــة ألغــراض تجاريــة ومســألة كونهــا قــدمت  األكاديميــةوال يجــوز للمؤسســات   -١٤
 .تقاريرهـا السـنوية أو الوثـائق المماثلـةفـي  اإلشـارة إلـى مسـاهمتهاتطيع مساهمة فـي موادهـا الترويجيـة غيـر أنهـا تسـ

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

  المحتوى والسياق.
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  البينات
  
وتتبــادل خبراتهــا  ثــة والمعــارف عــن المســائل التقنيــةالمعلومــات المحدَّ  تــيحأن تللمؤسســات األكاديميــة يمكــن   -١٥

جمـع المعلومـات و علميـة الستعراضـات اال ٕاجـراءو وٕادارة المعـارف  توليد البيِّناتما يلي: مع المنظمة وتشارك معها في
  .وٕاجراء البحوث

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

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

  الدعوة
  
وٕاذكــاء الــوعي بالمســائل أجــل الصــحة  تتعــاون المنظمــة مــع المؤسســات األكاديميــة فــي مجــال الــدعوة مــن  -١٧

تعزيــز التعــاون واالتســاق بــين الجهــات ؛ ومــن أجــل لمصــلحة الصــحة العموميــةومــن أجــل تغييــر الســلوك  الصــحية؛
وتتشـــارك بالتـــالي مـــع  المنظمـــة وظـــائف الرصـــد المســـتقلةوتؤيـــد  .الفاعلـــة غيـــر الـــدول حيثمـــا يلـــزم العمـــل المشـــترك

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 مانة علىاأل تشجع  -١٨

  .طار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولإلُيدار وفقًا 
  

الئحـــة مجموعـــات الدراســـة والمجموعـــات العلميـــة والمؤسســـات وتخضـــع عالقـــات التعـــاون العلمـــي ألحكـــام   -١٩
  ١.األخرىلتعاون ا آلياتالمتعاونة و 

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

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

  الجهات الفاعلة غير الدول.في سجل 
  
  

=     =     =  
  

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


