
    
  ٦٧/٦ج  والستون السابعة العالمية الصحة جمعية 

  ٢٠١٤ مايو /أيار ٥  المؤقت األعمال جدول من ٣-١١ البند
  A67/6    

  
  
  

  الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار
  الدول غير

  
  

  األمانة من تقرير
  
  

طلبت األجهـزة الرئاسـية مـن المـدير العـام وضـع إطـار للمشـاركة مـع الجهـات إصالح المنظمة،  كجزء من -١
  الفاعلة غير الدول وسياسات منفصلة بشأن المشاركة مع مختلف مجموعات الجهات الفاعلة غير الدول.

خالل مـداوالت األجهـزة الرئاسـية ومشـاوراتها، تُقـدِّم األمانـة فـي ملحـق هـذا  وعلى أساس المْدخالت المتلقاة  -٢
  التقرير مسّودة إطار للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول يتضمن ما يلي: 

  للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول؛  جامعإطار   ) أ(

مشـاركة مـع الجهـات الفاعلـة سياسات وٕاجـراءات تشـغيلية للمنظمـة بشـأن اللمنفصلة أجزاء  ةوأربع  (ب)
  غير الدول وكيانات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والمؤسسات األكاديمية.

وتنطبــق مســّودة اإلطــار الجــامع علــى أي مشــاركة للمنظمــة مــع جهــات فاعلــة غيــر الــدول وتــوّفر األســاس   -٣
ار مختلــف الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول المنطقــي لهــذه المشــاركة ومبادئهــا وحــدودها. وٕاجمــاًال، ُتعــرِّف مســّودة اإلطــ

وخمس فئات من التفاعالت (المشاركة والموارد والبّينات والدعوة والتعاون التقني) والفوائد والمخاطر المرتبطة بمثـل 
هذه المشاركة. وهي تحدِّد عالوة على ذلك السياسات واإلجراءات التشغيلية على السواء الالزمة لكي تدير المنظمة 

مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول بشـفافية، بمـا فـي ذلـك التحقـق الواجـب وتقـدير المخـاطر وٕادارتهـا. وبغيــة  المشـاركة
اإلشراف على المشاركة، ُيقترح االستعاضة عن اللجنة الدائمـة المعنيـة حاليـًا بالمنظمـات غيـر الحكوميـة بلجنـة مـن 

تــرح لهــا أيضــًا اختصاصــات. وأخيــرًا، تُــنظِّم مســّودة المجلــس التنفيــذي معنيــة بالجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، والتــي ُيق
  اإلطار قبول دخول الكيانات في عالقات رسمية مع المنظمة واستعراضها.   

سياسات وٕاجراءات المنظمة التشغيلية الخاصـة بالمشـاركة لكـل مجموعـة ل األربعة المنفصلةاألجزاء وتحدِّد   -٤
فــة فــي مــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول إمكانــات المشــا ركة وحــدودها فيمــا يتعلــق بفئــات التفــاعالت الخمــس المعرَّ

مسّودة اإلطار الجامع. وبعض هذه األحكام متطابقـة لمجموعـات الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول األربـع كلهـا، بيـد أن 
  بعضها اآلخر يختص تحديدًا بمجموعة واحدة أو مجموعتين أو يختلف من مجموعة إلى أخرى. 
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  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة 
جمعيـة الصــحة مــدعوة إلــى اإلحاطـة علمــًا بهــذا التقريــر وٕاعطــاء التوجيهـات بشـــأن مســّودة إطــار المشــاركة   -٥

  الملحق.
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  مسّودة إطار جامع للمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول
  
  

  األساس المنطقي
  
أكثــر تعقيــدًا مــن جوانــب عديــدة، بمــا فــي ذلــك الزيــادة فــي عــدد الجهــات لقــد صــار المشــهد الصــحي اليــوم   -١

الفاعلة فيما يتعلـق بتصـريف الشـؤون الصـحية العالميـة. وتضـطلع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول بـدور رئيسـي بشـأن 
اء جميـــع جوانـــب الصـــحة العالميـــة. وال تســـتطيع المنظمـــة القيـــام بـــدورها القيـــادي فـــي مجـــال الصـــحة العالميـــة والوفـــ

بواليتها إال إذا تشاركت على نحو اسـتباقي مـع الـدول األعضـاء والمنظمـات الدوليـة األخـرى والجهـات الفاعلـة غيـر 
الدول. وبالتالي، تتشارك المنظمة مع جهات فاعلة غير الدول بشـأن إيجـاد وحمايـة الفوائـد الصـحية العموميـة بغيـة 

ا فــي ذلــك المعــارف والخبــرات والســلع والعــاملون واألمــوال) تعزيــز اســتخدام مــوارد الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول (بمــ
لصــالح الصــحة العموميــة وتشــجيع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول علــى تحســين أنشــطتها الراميــة إلــى حمايــة الصــحة 

  وتعزيزها.

مــن دســتورها، العمــل كســلطة التوجيــه  ٢وتشــمل وظــائف منظمــة الصــحة العالميــة، حســبما تحــدِّدها المــادة   -٢
ســيق فــي ميــدان العمــل الصــحي الــدولي؛ وٕاقامــة التعــاون الفّعــال مــع منظمــات مختلفــة والحفــاظ عليــه؛ وتشــجيع والتن

التعـــاون بـــين الجماعـــات العلميـــة والفنيـــة التـــي ُتســـهم فـــي النهـــوض بالصـــحة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، يفـــّوض الدســـتور 
وسوف  ١محدَّدة مع المنظمات األخرى.لجمعية الصحة أو المجلس التنفيذي، والمدير العام، الدخول في مشاركات 

تتصرف المنظمة، فيما يتعلق بالجهات الفاعلة غير الدول، طبقًا لدسـتورها وأي قـرارات ذات صـلة لجمعيـة الصـحة 
العالميـة، وكـذلك قـرارات الجمعيـة العامـة لألمـم المتحــدة أو المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي التـابع لألمـم المتحــدة، 

  حسب االقتضاء.

وتتمثل أهداف مشاركة المنظمة مع الجهات الفاعلـة غيـر الـدول فـي تعزيـز الصـحة العالميـة حسـبما ُيعبِّـر   -٣
عنـــه برنـــامج العمـــل العـــام للمنظمـــة وتنفيـــذ سياســـات المنظمـــة وتوصـــياتها التـــي قررتهـــا األجهـــزة الرئاســـية، وكـــذلك 

  قواعدها ومعاييرها التقنية. 

ـــــــة غيـــــــر الـــــــدول علـــــــى المســـــــتويات بيـــــــد أن هـــــــذه المشـــــــاركة االســـــــتباقية و   -٤ ـــــــاءة مـــــــع الجهـــــــات الفاعل البّن
واإلقليميــــة والقطريــــة، فــــي إطــــار مــــن االحتــــرام والثقــــة المتبــــادلين ، تتطلــــب هــــي أيضــــًا عــــددًا مــــن تــــدابير  العالميــــة
فيتعـــّين علـــى المنظمـــة، مـــن أجـــل الـــتمكن مـــن تعزيـــز مشـــاركتها مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول لفائـــدة  .الحـــذر
ــــذلك مــــن الع الصــــحة ــــرتبط ب ــــة، أن تعــــزز فــــي الوقــــت نفســــه إدارتهــــا لمــــا ي ــــع الجهــــات الفاعل ــــة ولصــــالح جمي المي
ع المشــــاركة ويزيــــد منهــــا، ولكــــن ُيســــتخدم أيضــــًا كــــأداة  مخــــاطر ممكنــــة. ويتطلــــب ذلــــك إطــــار مشــــاركة قويــــًا يشــــجِّ
ــــــة نزاهــــــة المنظمــــــة وســــــمعتها  الســــــتبانة ــــــد المتوقعــــــة، مــــــع حماي ــــــي المخــــــاطر وموازنتهــــــا مــــــع الفوائ وحفظهمــــــا ف
مشـــاركتها مـــع الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدول علـــى نحـــو نشـــط أوجـــه وبهـــذه الطريقـــة، تـــدير المنظمـــة  نفســـه. الوقـــت

  وشفاف.
  
  
  
  

                                                           
 .٧١و ٤١و ٣٣و ١٨ المواد العالمية، الصحة منظمة دستور    ١
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  المبادئ
  تسترشد مشاركة المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول بخمسة مبادئ جامعة. فينبغي ألي مشاركة:  -٥

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

 أن تحترم الطابع الحكومي الدولي للمنظمة؛  (ب)

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

أن تــتم إدارتهــا بفعاليــة بحيــث تقلــل أي شــكل مــن أشــكال المخــاطر علــى المنظمــة (بمــا فــي ذلــك   (د)
 تضارب المصالح)؛

  شفافية والصراحة والشمول والمساءلة والنزاهة واالحترام المتبادل.أن تتم على أساس ال  )ه(

  الحدود
  مشاركة المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول مقّيدة بأربعة حدود واضحة:  -٦

 عملية صنع األجهزة الرئاسية للقرار هي صالحية حصرية للدول األعضاء؛  (أ)

القواعـد والمعـايير يجـب حمايتهـا مـن أي تـأثير  األعمال التي تقوم بهـا المنظمـة فـي مجـال وضـع  (ب)
 له؛ مبرر ال

المنظمة ال تشارك مع دوائر الصـناعة التـي تنـتج منتجـات تضـر مباشـرة بصـحة اإلنسـان، ومنهـا   (ج)
 على وجه التحديد صناعات التبغ أو األسلحة؛

لها ومصـداقيتها المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول يجب أال تضر بنزاهـة المنظمـة واسـتقال  (د)
  وسمعتها.

  الجهات الفاعلة 
ألغراض هذا اإلطار، الجهة الفاعلـة غيـر الـدول هـي كيـان لـيس جـزءًا مـن أي دولـة أو مؤسسـة عموميـة.   -٧

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

هـي كيانـات ال تسـتهدف الـربح وتعمـل علـى نحـو مسـتقل عـن الحكومـات. وهـي  ات غير الحكوميةالمنظم  -٨
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 
الربح. وهي غير معنية بالشواغل ذات الطبيعة الخاصة أو التجاريـة أو المرتبطـة بتحقيـق الـربح. ويكـون لهـا سـلطة 

 وجماعــات الشــعبية، المنظمــات المجتمعيــة وهــي تشــملهم المصــرح لهــم. التحــدث باســم أعضــائها مــن خــالل ممثلــي
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 والجماعات معينة، بأمراض والجماعات المعنية المهنية، والجماعات الدينية، والمنظمات، المدني وشبكاته المجتمع
  للمرضى. الممثلة

يعــود علــى  هــي مؤسســات تجاريــة أي أعمــال تجاريــة القصــد منهــا تحقيــق ربــح كيانــات القطــاع الخــاص  -٩
مالكيها. ويشـير هـذا المصـطلح أيضـًا إلـى الكيانـات التـي تمثـل كيانـات القطـاع الخـاص أو التـي تحكمهـا أو تـتحكم 
ـــال ال الحصـــر) رابطـــات األعمـــال التجاريـــة التـــي تمثـــل  فيهـــا كيانـــات القطـــاع الخـــاص. وتشـــمل (علـــى ســـبيل المث

ـــة، والكيانـــات غيـــر المســـتقلة تمامـــًا عـــن ا ـــة المؤسســـات التجاري ـــة لهـــا، والمؤسســـات التجاري ـــة الراعي لجهـــات التجاري
  المملوكة جزئيًا أو كليًا للدولة والتي تعمل ككيانات منتمية إلى القطاع الخاص.

هـــــي كيانـــــات ال تســـــتهدف الـــــربح لنفســـــها ولكنهـــــا تمثـــــل مصـــــالح  رابطـــــات األعمـــــال التجاريـــــة الدوليـــــة  -١٠
ويكـــون لهـــا أو رابطـــات أعمـــال تجاريـــة وطنيـــة أو غيرهـــا.  علمـــًا بـــأن أعضـــاءها مؤسســـات خاصـــة و/ أعضـــائها،

التحــــــدث باســــــم أعضــــــائها مــــــن خــــــالل ممثلــــــيهم المصــــــرح لهــــــم. ويمــــــارس أعضــــــاؤها حقــــــوق التصــــــويت  ســــــلطة
رابطـــات األعمـــال التجاريـــة الدوليـــة مـــن كيانـــات القطـــاع رابطـــة األعمـــال التجاريـــة الدوليـــة. وُتعتبـــر  سياســـة بشـــأن

  الخاص.

علـى  دخلهـا وُينَفـق مـن جهـات مانحـة أصـولها وتتـأتى الـربح تسـتهدف ال كيانـات هـي ةالخيري المؤسسات  -١١
. ويتعـــين أن تكـــون مســـتقلة بوضـــوح عـــن أي مـــن كيانـــات القطـــاع الخـــاص فـــي تصـــريف اجتماعيـــاً  مفيـــدة أغـــراض

 الخــاص، القطــاع كيانــات أحــد لتــأثير علــى نحــو واضــح خيريــة خضــعت مؤسســة إذا ولكــنشــؤونها واتخــاذ قراراتهــا. 
  كيانات القطاع الخاص. فإنها ُتعتبر من

والتعلـــيم  البحـــوث إجـــراء خـــالل مـــن ونشـــرها المعرفـــة بتحـــري معنيـــة كيانـــات هـــي األكاديميـــة المؤسســـات  -١٢
  والتدريب.

  أنواع التفاعالت
نوع مـن فيما يلي فئات التفاعالت التي تتشارك فيها المنظمة مع الجهات الفاعلة غير الدول. وُيمكن لكل   -١٣

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 
ُيمكــــن للمشــــاركة أن تكــــون فــــي شــــكل حضــــور جهــــات فاعلــــة غيــــر الــــدول اجتماعــــات األجهــــزة الرئاســــية   -١٤

ــــدول فــــي اجتماعــــات أخــــرى تنظمهــــا المنظمــــة، ومشــــاركة المنظمــــة  ة،للمنظمــــ ــــة غيــــر ال أو مشــــاركة جهــــات فاعل
 األجهــــزة الرئاســــيةفاعلــــة غيــــر الــــدول. وُيقصــــد بحضــــور اجتماعــــات ال إحــــدى الجهــــاتاجتماعــــات تنظمهــــا  فــــي

طبقــــــــًا دورات جمعيــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة والمجلــــــــس التنفيــــــــذي واللجــــــــان اإلقليميــــــــة الســــــــت، ويجــــــــري  للمنظمــــــــة
لألجهــزة الرئاســية المعنيــة وسياســاتها وممارســاتها وكــذلك الفــرع مــن هــذا اإلطــار المعنــي بالعالقــات  الــداخلي للنظــام

  الرسمية.  
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وُيمكن لمشـاركة الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول فـي االجتماعـات التـي تنظمهـا المنظمـة غيـر دورات األجهـزة   -١٥
  الرئاسية أن تكون في األشكال التالية:

هــــي أي اجتمــــاع فعلــــي أو افتراضــــي غيــــر دورات األجهــــزة الرئاســــية لغــــرض تبــــادل  المشــــاورات  (أ)
  المعلومات واآلراء.

هـي اجتماعـات ُيمكـن للمشـاركين فيهـا عـرض بّينـاتهم وآرائهـم ومـواقفهم وتلقـي جلسات االسـتماع   (ب)
تكــــون إلكترونيــــة أو األســــئلة بشــــأنها، ولكــــنهم ال ينخرطــــون فــــي نقــــاش. ويمكــــن لجلســــات االســــتماع أن 

شخصــية. وينبغــي دعــوة كافــة الكيانــات المهتّمــة علــى األســاس نفســه. ويجــري توثيــق المشــاركين والمواقــف 
  المعروضة خالل جلسات االستماع.

ــــي ال تشــــكل جــــزءًا مــــن عمليــــة وضــــع السياســــات أو القواعــــد، مثــــل االجتماعــــات األخــــرى  (ج) ، الت
لمعلومـــات والمــــؤتمرات العلميـــة ومنصــــات تنســـيق الجهــــات االجتماعـــات اإلعالميــــة وجلســـات اإلحاطــــة با

  الفاعلة.

فاعلــة غيــر الــدول أن تكــون إمــا ال إحــدى الجهــاتوُيمكــن لمشــاركة المنظمــة فــي االجتماعــات التــي تنظمهــا   -١٦
في شكل التزام مؤسسي للمنظمة كجهة مشاركة فـي تنظـيم أو رعايـة االجتمـاع بالكامـل أو دورة منـه وٕامـا فـي شـكل 

  موظفيها كمتحدثين أو منسقين للمناقشات أو محاورين.حضور 

  الموارد

الموارد هي أموال وموظفـون ومسـاهمات عينيـة. وتشـمل المسـاهمات العينيـة التبرعـات مـن األدويـة والسـلع   -١٧
  األخرى وتقديم الخدمات دون مقابل والعمل المجاني. 

  البّينات

  رة المعارف والبحوث.تشمل البّينات جمع المعلومات وٕانتاجها وٕادا  -١٨

  الدعوة

الدعوة هي عمل من أجل إذكاء الوعي بالمسائل الصحية، بما في ذلك المسائل التي ال تحظـى باالهتمـام   -١٩
الكــافي؛ وتغييــر الســلوكيات لمصــلحة الصــحة العموميــة؛ وتعزيــز التعــاون ومزيــد مــن االتســاق بــين الجهــات الفاعلــة 

  .غير الدول حيثما يلزم العمل المشترك

  التعاون التقني 

ألغراض هذا اإلطار، ُيشير التعاون التقني إلـى أشـكال التعـاون األخـرى مـع الجهـات الفاعلـة غيـر الـدول،   -٢٠
  حسبما يكون مناسبًا، بشأن األنشطة المتضمنة في برنامج العمل العام، بما في ذلك:

  المنتجات تطوير  •
  بناء القدرات   •
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  السياسات على الصعيد الوطني وضعدعم   •
  التعاون التشغيلي في حاالت الطوارئ •
  المساهمة في تنفيذ سياسات المنظمة.  •

  فوائد المشاركة ومخاطرها

 فـي العموميـة علـى الصـحة مهمـة بفوائـد الـدول أن تعـود غيـر الفاعلـة مع الجهات المنظمة لمشاركة ُيمكن  -٢١
 أنـواع فـي غيـر الـدول الفاعلـة الجهـات مـع على نطاق واسـع تشارك المنظمة فإن ولذا .نفسها المنظمة وعلى العالم

الخـاص  القطـاع ومـع كيانـات الحكوميـة غيـر المنظمـات مـع المشـاركة بشـأن السياسات األربع في المبّينة المشاركة
  رئيســية عالقــات تعــاون بــين هــذه مــا أوجــه المشــاركة ومــع المؤسســات الخيريــة ومــع المؤسســات األكاديميــة. وتتــراوح

  .أمداً  وأقصر حجماً  أصغر وتفاعالت أطول أجالً 

 نهـج المخـاطر. وتتَّبـع المنظمـة بعض على الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة تنطوي فقد ذلك ومع  -٢٢
 غيـر أو المباشـرة حيـث المسـاهمة من فوائدها كانت إذا إال فيها الدخول تقبل فال المشاركة، في هذه المخاطر إدارة

تفــوق مــا تنطــوي عليــه المشــاركة مــن  العموميــة الصــحة تحققهــا التــي والمكاســب المنظمــة واليــة تحقيــق فــي المباشــرة
  عليها. واإلبقاء المشاركة هذه إلرساء ونفقات وقت من المنظمة تبذله مخاطر وما

الجهـات  إحـدى مـع المشـاركة بشـأن قـراراً  اتخاذهـا عنـد المنظمة فيها تنظر التي الرئيسية المخاطر وتتمثل  -٢٣
  :يلي فيما الدول غير الفاعلة

  تـــأثيرًا  الجهــة هــذه ممارســة إلــى الــدول غيــر الفاعلــة الجهــات إحــدى مــع المنظمــة مشــاركة تــؤدي قــد
المتعلـق  عملهـا مثـل المنظمـة، عمـل على متصورًا) أو حقيقياً  كان (سواء مالئم غير أو له موجب ال

 الحصر ال الخصوص وجه على والمعايير القواعد بوضع

  المنظمــــة ســــمعة علــــى ســــلباً  الــــدول غيــــر الفاعلــــة الجهــــات إحــــدى مــــع المنظمــــة مشــــاركة تــــؤثر قــــد 
 مـا يـؤدي وعملهـا، وشـعارها المنظمة بهما تتمتع التي والنزاهة القيمة من مثالً  تحط بأن ومصداقيتها،

  المنظمة عمل قيمة تقويض إلى بالتالي

  تحقيـق إلى سعياً  الدول غير الفاعلة الجهات إحدى جانب من المنظمة مع التعاون استخدام ُيساء قد 
تنافسـية  ميـزة على للحصول المنظمة على الجهات هذه إحدى تأثير ذلك ويشمل .الخاصة مصالحها

إال  المنظمة على تعود وال الشريك أغراض تحقيق تستهدف التي التفاعالت أو له؛ موجب ال دعم أو
عـن  الجهـات هـذه إحـدى صـورة تجميـل تسـتهدف أو فيهـا؛ مبالغـاً  أعبـاءً  تحمِّلهـا و/ أو محـدودة بفوائد
  المنظمة.  وبين بينها الربط طريق

هـــو  المصـــالح وتضـــارب .مخـــاطر مـــن ينطـــوي عليـــه فيمـــا النظـــر ينبغـــي مهـــمّ مجـــال  المصـــالح تضـــاربو  -٢٤
(عمــل  رئيســية بمصــلحة المتعلقــة المهنيــة اإلجــراءات أو األحكــام فيهــا تتــأثر أن يمكــن التــي الظــروف مــن مجموعــة

معـين). وهـذه  مجـال فـي المنظمـة عمـل حصـيلة فـي راسـخة (مصـلحة ثانويـة بمصـلحة لـه ال موجب المنظمة) تأثراً 
ويمكــن  .المنظمــة عمــل وموضــوعية اســتقاللية فــي تــؤثر، أنهــا مــا حــد إلــى يبــدو قــد أو تــؤثر، قــد الثانويــة المصــلحة



  A67/6  ٦٧/٦ج

8 

مؤسســـيًا، وقـــد يكـــون قائمـــًا علـــى مصـــلحة تجاريـــة أو ماليـــة أو أي مصـــلحة لتضـــارب المصـــالح أن يكـــون فرديـــًا أو 
  أخرى.

  المخاطر وٕادارتها وتقدير الواجبة العناية
علـى  حفاظـاً  الـدول، غيـر الفاعلـة الجهـات مـن جهة أي مع المشاركة قبل الواجبة العناية المنظمة تتحرى  -٢٥

هــذه  عــن المعلومــات علــى الحصــول أجــل مــن المنظمــة تتخــذها التــي المعقولــة الخطــوات إلــى ذلــك نزاهتهــا. ويشــير
  ١لخصائصها. أساسي فهم وتكوين منها والتحقق الجهة

  :يلي ما األقل على الواجبة العناية استعراض ويتضمن  -٢٦

 المقابل في تتوقعه الذي مع المنظمة وما المشاركة في الفاعلة الجهة مصلحة توضيح 

 العام) (الفحصللكيان  األساسية المالمح تحديد 

 والـُنظم والتشـكيل التمويـل ومصـادر الشـؤون تصـريف وهيكـل األنشـطة ومجال القانوني تحديد الوضع 
 األساسية واللوائح وحاالت االنتساب

  والمســــائل المتعلقــــة  اإلنســــانيةتعريــــف العناصــــر الرئيســــية التــــي توضــــح تــــاريخ الكيــــان، أي المســــائل
المتعلقــة بالبيئــة، وســمعة الكيــان قيــد الفحــص وصــورته ومــدى  بالعمــل، والمســائل األخالقيــة والتجاريــة

 االستقرار المالي الذي يتمتع به

 بمـا فـي ذلـك علـى  وواليتهـا المنظمـة عمـل مـع تتعـارض التـي األنشطة مثل "الحمراء الخطوط"تحديد)
  صناعات التبغ واألسلحة). أنشطة وجه الخصوص

للمشـاركة  نتيجـة المخـاطر نشـأة واحتماالت حدوثه المرجح األثر وتقدير تحديد إلى المخاطر تقدير ويشير  -٢٧
إجراءات  وترتبط التفاعل. على المخاطر تقدير يركز حين في الفاعلة، الجهة على الواجبة العناية وتركز .المقترحة

  .فيما بينها المخاطر وتقدير العناية الواجبة

تــدابير  اتخــاذ مــع المشــاركة أو المشــاركة بشــأن قــرار إلــى تُفضــي التــي األمانــة عمليــة هــي المخــاطر وٕادارة  -٢٨
  .لها مخطط أو بالفعل قائمة مشاركة عن التراجع أو المشاركة عدم أو المخاطر لتخفيف

  

                                                           
 من قدر اإلمكان له وُتستمد موجب ال خارجي تأثير أي الستبعاد داخلياً  المنظمة تتخذها التي الواجبة العناية إجراءات تنفَّذ     ١

 والتجارية المعلومات العامة مصادر تفحص بأن عملها اإلجراءات هذه عن المسؤولة الوحدة وتباشر .بسهولة المتاحة المعلومات
 وتقـارير والجرائـد)؛والمجالت  المجمَّعة والمصادر اإلخبارية والرسائل (الصحف ووسائل اإلعالم الصحافة ذلك: في بما المختلفة
 التجـارة الخيريـة وسـجالت واللجـان الحكوميـة والحكوميـة (السـجالت العامـة والمصـادر والمرتسـمات؛ واألدلَّـة الشـركات محللـي

لجهـات الفاعلـة غيـر ل المنظمـةلالطـالع العـام اللهـم إال أن تُـذكر المشـاركة فـي سـجل  المنظمـةوال تتـاح تقـديرات  .والصناعة)
    .الدول
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  الشفافية
الـدول  غيـر الفاعلـة والجهـات بشـفافية. الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مع المنظمة تفاعالت تدار أن ينبغي  -٢٩

األجهـزة  إلـى سـنوية تقـارير المنظمـة وتقـدم ١مؤسسـتها. عـن أساسـية معلومـات بتقديم مطالبة المنظمة مع المشاركة
  .العام لالطالع مشاركة كل عن األساسية المعلومات وتتيح الدول غير الفاعلة الجهات مع مشاركتها عن الرئاسية

لالطـالع العـام  اإلنترنـتإلكترونية متاحـة علـى شـبكة  أداة هو الدول غير الفاعلة للجهات المنظمة وسجل  -٣٠
 مــن موّحــدة مجموعــة علــى الســجل الــدول. ويحتــوي غيــر الفاعلــة مــع الجهــات المشــاركة لتوثيــق األمانــة تســتخدمها
  ٢.معها المنظمة لمشاركة وعلى وصف غير الدول الفاعلة الجهات تقدمها التي المعلومات

  والمعايير والقواعد السياسات وضع
والقواعــد  الرئاســية األجهــزة اعتمــدتها التــي السياســات مــع التعامــل مــن مراحــل ثــالث بــين مــا المنظمــة تميِّــز  -٣١

  والتقنية: العلمية والمعايير

 المعلومات جمع  :المرحلة األولى

 بشأنه قرار واتخاذ وصياغته بالقواعد الخاص إعداد النص   :المرحلة الثانية

  .التنفيذ   :المرحلة الثالثة

ة الحماية وُتشير  .الثانية المرحلة إلى والمعايير القواعد وضع لعملية الخاصَّ

  وشعارها المنظمة باسم االرتباط

الجمهـور. وينبغـي  إلـى بالنسـبة الجـودة وضـمان النزاهـة يمـثالن معروفان رمزان وشعارها المنظمة اسم إن  -٣٢
 .األغــراض بهــذه بــاالقتران أو ترويجيــةو/ أو  تجاريــة ألغــراض شــعارها أو مختصــرها أو المنظمــة اســم ُيســتخدم أال

أو  عنهـــا اإلعـــالن أو الخـــدمات أو للمنتجـــات التـــرويج فـــي االســـتخدام الحصـــر ال المثـــال ســـبيل علـــى ذلـــك ويشـــمل
   ٣للمنظمة. العام المدير من صريحاً  كتابياً  إذناً  شعارها أو المنظمة السم استخدام أي تسويقها. ويتطلب

  والسياسات المحددة األربع الخاصة بالمشاركة اإلطارعالقة 
 وٕاجراءاتهــا المنظمــةوسياســة  المشــاركة مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الــدولالجــامع الخــاص ب اإلطــارينطبــق   -٣٣

 الجهات الفاعلة غير الدولعلى كل مشاركة مع  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول بإدارةالتشغيلية الخاصة 
                                                           

 اإلدارة والـدخل مجلـس وتشـكيل الشـؤون تصـريف وهيكـل والغـرض القـانوني والوضع االسم :األساسية المعلومات هذه تشمل    ١
 وجه على في السجل، المدرجة األخرى الكيانات إلى (االنتساب الصلة ذات الرئيسية االنتساب وحاالت التمويل ومصادر السنوي

 .التصاالت المنظمة التنسيق جهات من أكثر أو وواحدة إلنترنتا شبكة على والموقع الحصر)، ال الخصوص

فـــي هـــذا الســـجل وفـــي بوابـــة  الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الـــدولتوثَّـــق المعلومـــات الخاصـــة بالمســـاهمات الماليـــة المتلقـــاة مـــن     ٢
 .الميزانية البرمجية على شبكة اإلنترنت

 ./http://www.who.int/about/licensing/emblem/en انظر الرابط    ٣
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التشــــغيلية الخاصــــة  واإلجــــراءات، فــــي حــــين تنطبــــق السياســــات المحــــددة األربــــع المنظمــــة علــــى جميــــع مســــتويات
والمؤسسات الخيرية والمؤسسـات  القطاع الخاصوكيانات  المنظمات غير الحكوميةبالمشاركة، على التوالي، على 

  األكاديمية. 

والمؤسســـات الخيريـــة  المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، مثـــل غيـــر الـــدول أخـــرى جهـــات فاعلـــةوعنـــدما تتلقـــى   -٣٤
والمؤسســات األكاديميــة، تمــويًال مــن كيانــات مــن القطــاع الخــاص، فإنهــا ال ُتعتبــر هــي نفســها تلقائيــًا مــن كيانــات 

 الفاعلــة غيــر الــدول ةالجهــكــان مســتوى التمويــل وطرائقــه علــى نحــو ال ُيمكــن معــه اعتبــار  إذا إالّ ، القطــاع الخــاص
فـي إحـدى الفئـات األربـع،  الفاعلـة غيـر الـدول ةالجهـلـة. وال يتغيَّـر إدراج المموِّ  القطاع الخـاصمستقلة عن كيانات 

بتقيــيم الظــروف ذات الصــلة، مثــل مســتوى  رهنــاً قــد تنطبــق،  القطــاع الخــاصبيــد أن أحكامــًا ذات صــلة مــن سياســة 
  التمويل المقدم من كيان القطاع الخاص وطبيعة المشاركة وغرضها.

  ىاألخر  المنظمةالعالقة بسياسات 
 غيـــر والمنظمـــات العالميـــة الصـــحة منظمـــة بـــين العالقـــات تحكـــم التـــي محـــل المبـــادئ اإلطـــاريحـــل هـــذا   -٣٥

القطـــاع  مـــع للعمـــل التوجيهيـــة ) والمبـــادئ١٩٨٧فـــي عـــام  ٢٥-٤٠ج ص عالحكوميـــة (التـــي اعُتمـــدت فـــي القـــرار 
 ).١علمًا بها المجلس التنفيذيالخاص من أجل تحقيق الحصائل الصحية المرجوة (التي أحاط 

مع السياسـات ذات الصـلة التاليـة، التـي تظـل  المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولوُينسَّق تنفيذ إطار   -٣٦
  سارية:

 المنظمــة بمشـاركة المتعلقــة العامـة السياســة بموجـب خارجيـة شــراكات فـي المنظمــة مشـاركة تُـنظَّم  (أ)
 غيـر الفاعلـة الجهـات مـع المشـاركة إطـار وينطبـق ٢االستضافة. وترتيبات الصحية العالمية الشراكات في

  .الشراكات هذه في المنظمة بمشاركة المتعلقة المخاطر إدارة على الدول
االستشاريين والمبـادئ  الخبراء ولجان أفرقة الئحة بموجب األفراد بالخبراء المنظمة عالقات تنظم  (ب)

   ٣).المنظمةالتوجيهية إلعالن المصالح (خبراء 
ــــنظَّم التعــــاون العلمــــي بموجــــب الئحــــة  (ج)  العلميــــة والمؤسســــات والمجموعــــات الدراســــة مجموعــــات ُي

  ٤وآليات التعاون األخرى. المتعاونة
والخـدمات، ولـو  السـلع مـن المشـتريات الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات مـع المشـاركة إطار ال يغطِّي  (د)
  .الفاعلة غير الدول الجهاتمن  مقابل دون المقدمة المساهمات يغطي أنه

، مثلــه مثــل ســائر التمويــل المقــدم الجهــات الفاعلــة غيــر الــدولينبغــي اعتبــار التمويــل المقــدم مــن   (ه)
ــنظَّم بموجــب الالئحــة الماليــة والنظــام المــالي؛ ويــنظِّم  للمنظمــة، جــزءًا مــن الحــوار الخــاص بالتمويــل وأن ُي

  القرار المتعلق بقبول مثل هذه المساهمات المالية.  اإلطار

                                                           
والمحاضـــــــر المـــــــوجزة للمجلـــــــس التنفيـــــــذي فـــــــي دورتـــــــه الســـــــابعة بعـــــــد  ٢ســـــــجالت/ /١٠٧/٢٠٠١م تانظـــــــر الوثيقـــــــة     ١

 (باإلنكليزية).  المائة

 .١٠-٦٣ع ص ج القرار في العالمية الصحة جمعية التي اعتمدتها    ٢

   .http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/regu-for-expert-en.pdf األساسية، الوثائق انظر    ٣

 .٧ق١٠٥ت م التنفيذي المجلس قرار بموجب مرة آلخر ُعدلت    ٤
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  المشاركة إدارة عملية
علــى أســاس طبيعتهــا وأهــدافها وتصــريف شــؤونها واســتقاللها  الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ١ُتمّيــز األمانــة  -٣٧

ـــر إدراج  الجهـــات  إحـــدىوعضـــويتها ولـــيس بالضـــرورة علـــى أســـاس وضـــعها القـــانوني أو تمويلهـــا. ويجـــوز أن يتغّي
الجهـات الفاعلـة  إحـدىفي إحدى الفئـات األربـع مـع مـرور الوقـت. وتقـرر األمانـة المشـاركة مـع  الفاعلة غير الدول

  ومواصلة المشاركة معها وٕانهاء المشاركة على أساس قرار إداري صريح.  غير الدول

تُتــاح لالطــالع العــام  لــدول،ا غيــر الفاعلــة الجهــات إحــدى مــع المشــاركة بشــأن األمانــة قــراراً  تتخــذ وعنــدما  -٣٨
 وتقـــع .الـــدول غيـــر الفاعلـــة للجهـــات المنظمـــة ســـجِّل فـــي لكـــي ُتـــدرج المقدمـــة مـــن هـــذه الجهـــة الفاعلـــة المعلومـــات
 مـن الـدعم أشـكال مـن شـكل أي يمثـل وال الفاعلـة الجهـة عـاتق المعلومـات علـى هـذه بمحتوى يتعلق فيما المسؤولية
ـــجل فـــي وصـــفها الـــوارد الـــدول الفاعلـــة غيـــر الجهـــات علـــى ويجـــب  ٢المنظمـــة. جانـــب  المعلومـــات تحـــدِّث أن السِّ
  المنظمة طلب على بناءً  أو سنوياً  بها الخاصة

  ووقفها واستمرارها المشاركة ببدء الخاصة المحدَّدة التشغيلية االجراءات

بشـأن  إليهـا الُمحالـة المقترحـات بالمشـاركة المعنيـة العليـا اإلدارة لجنـة عندما ُيستبان خطر ُيعتد به، تناقش  -٣٩
العام  المدير إلى القضية إحالة أو المشاركة، عدم أو المخاطر تخفيف أو بالمشاركة قرار اتخاذ المشاركة. ويمكنها

  .بشأنها قرار التخاذ

ــر  -٤٠ نظــام  خــالل مــن المشــاركات وتوثيــق المشــاركة عــدم أو المخــاطر إدارة أو المشــاركة قــرارات اتخــاذ وُييسَّ
ووصـف  طبيعتهـا عـن الـدول غيـر الفاعلـة الجهـة تقـدمها التـي المعلومـات بموجبـه تخضـع ٣العمل لتسيير إلكتروني
 فوائد المشـاركة أن إلى المخاطر تقدير أشار ما المخاطر. وٕاذا وتقدير الواجبة العناية إلجراءات المقترحة المشاركة

 أي اقتــراح إحالــة وينبغــي .بالمشــاركة قــراراً  يتخــذ أن المســؤول للمــدير عندئــذ يمكــن بــين، نحــو علــى مخاطرهــا تفــوق
  بالمشاركة. المعنية العليا اإلدارة لجنة إلى مخاطر محتملة ُيعتد بها على ينطوي

 المعلومـات إلى وُيشار .السِّجل في المدرجة الدول غير الفاعلة بالجهات الخاصة المعلومات تاريخ وُيحدَّد  -٤١
  .بأنها "ُحفظت" بها الخاصة المعلومات تحدِّث لم التي أو المنظمة مع مشاركة تعد لم التي بالكيانات الخاصة

 المنظمـــة وكتيـــب مـــع تفاعلهـــا بشـــأن الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات إلرشـــاد كتيـــب المنظمـــة حفـــظ وتتـــولى  -٤٢
  .الدول غير الفاعلة الجهات مع المشاركة إطار تنفيذ بشأن للموظفين

  
  
  
  

                                                           
مستويات المنظمة أي على المستوى العـالمي وعلـى المسـتويين اإلقليمـي والقطـري، بمـا فـي ذلـك الشـراكات على جميع      ١

  والبرامج المشتركة. المستضافة
فــي بيــان إخــالء المســؤولية الــذي يــرد فــي ســجل المنظمــة للجهــات الفاعلــة غيــر الــدول ويقــي هــذه المســؤولية موضــحة      ٢

  المنظمة من تحمل المسؤولية عن المعلومات الخاطئة التي تقدمها إحدى الجهات الفاعلة غير الدول.
 اإلطـار تنفيذ بين للمواءمة المصالح تضارب حاالت فرادى إدارة مع الوثيق التنسيقب العمل لتسيير اإللكتروني النظام يعمل    ٣

 بالخبراء. الخاصة المصالح تضارب حاالت فرادى بإدارة الخاصة السياسة تنفيذ وبين
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  التنفيذي للمجلس التابعة الدول غير الفاعلة بالجهات المعنية اللجنة اختصاصات
إقلـيم مـن  كـل مـن واحـد عضـو بواقـع أعضـاء، سـتة مـن الدول غير الفاعلة بالجهات المعنية اللجنة تتألف  -٤٣

  .مايو/ أيار في ُتعقد التي المجلس دورة خالل التنفيذي المجلس أعضاء بين من ، ُيختارونالمنظمةأقاليم 

  لقواعد النظام الداخلي للمجلس التنفيذي المنطبقة. وفقاً وتؤدي اللجنة عملها   -٤٤

 يلي: ما بخصوص االقتضاء حسب المجلس إلى التوصيات وتقدم واإلرشاد االستعراض اللجنة وتتولى  -٤٥

  :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(

  المنظمة 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)

ذلــك  ومــع. ينــاير /الثــاني كــانون فــي ُتعقــد التــي التنفيــذي المجلــس دورة خــالل ســنوياً  اجتماعــاً  اللجنــة وتعقــد  -٤٦
ضـــــمن  تنــــدرج التــــي العاجلـــــة المســــائل معالجــــة أجــــل مـــــن للجنــــة اســــتثنائية اجتماعـــــات عقــــد يقــــرر أن فللمجلــــس

  .العادية اجتماعاتها بين الفاصلة الفترة خالل فيها النظر ويلزم اختصاصاتها

ثالثــة  ســنوياً  ُينتخــب بحيــث متــداخالً  اللجنــة أعضــاء اختيــار ســنتان. ويكــون اللجنــة أعضــاء عضــوية ومــدة  -٤٧
بــين  مــن الــرئيس، ُيعيَّنــاَ  ونائــب الــرئيس :وهمــا أال مكتــب، عضــوا هنــاك يكــون أن ســنتين. ويجــب لمــدة جــدد أعضــاء
  .واحدة سنة لمدة منهما كل اللجنة أعضاء

  الرسمية العالقات
والرابطات التجارية  حكوميةالمنظمات غير أن يمنحه لل للمجلس التنفيذي" امتياز ُيمكن الرسمية العالقات"  -٤٨

أهــداف كــل هــذه  وتتماشــى ١.المنظمــةالدوليــة والمؤسســات الخيريــة التــي تشــارك مشــاركة مســتمرة ومنهجيــة لصــالح 
 النهـوض فـي علـى نحـو ُيعتـد بـه تسـهم إسـهاماً  كمـا ومبادئـه وأغراضـه المنظمـة دسـتور روح مـع وأنشـطتها الكيانات

                                                           
 الـدول، غيـر الفاعلة للجهات المنظمة سجِّل في موثق هو لما وفقاً  األقل على سنتين لمدة تستمر منهجية مشاركة ذلك يعني    ١

 اآلخـر الطـرف اجتماعـات فـي طـرف كـل مشـاركة علـى االقتصـار ُيعـد وال. متبادلـة فائـدة تحقـق أنهـا الطـرفين كـال تقيـيم وُيثبـت
 .منهجية مشاركة
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للمنظمــة،  األجهــزة الرئاســيةالعموميــة. وُيمكــن للمنظمــات ذات العالقــات الرســمية أن تحضــر اجتماعــات  بالصــحة
  . المنظمةعند مشاركتها مع  الجهات الفاعلة غير الدولولكنها تخضع بخالف ذلك للقواعد نفسها التي تخضع لها 

 رئيسـي مماثلـة، ومقـر أساسية وثيقة أو دستور المنظمة مع الرسمية العالقات ذات الكيانات لجميع ويكون  -٤٩
ه وجهاز دائم،  المنظمـة فـي سـجِّل بانتظـام يحـدَّث وقيـد مختلفـة، عمل مستويات على إداري وهيكل رئاسي، أو موجِّ

  .الدول غير الفاعلة للجهات

 تقــوم تعــاون خطــة إلــى الرســمية معهــا العالقــات ذات والمنظمــات المنظمــة بــين الرســمية العالقــات وتســتند  -٥٠
 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 ســنويًا مقتضـباً  تقريـراً  هـذه المنظمــات
  الدول. غير الفاعلة للجهات المنظمة سجِّل ُينشر في

المنظمـة  مـع رسـمية عالقـات فـي دخـول منظمـات قبـول بشـأن القـرار اتخاذ عن مسؤول التنفيذي والمجلس  -٥١
 غيــر أن يقتــرح قبــول دخــول منظمــات دوليــة العــامللمــدير  ســنوات. ويجــوز ثــالث كــل هــذه االمتيــازات ويســتعرض
 أن أيضـاً العـام  . وُيمكـن للمـديرالمنظمـةدوليـة فـي عالقـات رسـمية مـع  ورابطات تجاريـة خيرية ومؤسسات حكومية
  المنظمة المعنية. مع التعاون في المكتسبة الخبرة إلى باالستناد مبكر وقت في استعراض إجراء يقترح

األجهـزة فـي دورات  المشـاركة إلـى المنظمـة مع الرسمية العالقات ذات الدول غير علةالفا الجهات وُتدعى  -٥٢
  :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

 منظمــة مــا مــن مقــدم لطلــب قبــول الــرئيس أو االجتمــاع رئــيس دعــوة علــى بنــاءً  ببيــان اإلدالء حــق  (ب)
مناقشتها  عند اإلقليمية، اللجان إحدى أو التنفيذي المجلس أو العالمية الصحة جمعية دورات خالل إحدى

  إلى الكيان المعني؛ بالنسبة خاصة أهمية ذي لموضوع

 الموقـــع فـــي الفقـــرة الفرعيـــة (ب) أعـــاله قبـــل المناقشـــة لنشـــره علـــى 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  -٥٣
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

أو نطاقهـا. ذات العالقات الرسمية بأنهـا دوليـة مـن حيـث عضـويتها و/  الجهات الفاعلة غير الدولوتتسم   -٥٤
ذات العالقات الرسـمية هـي  فاعلة غير الدولاللجهات المنتسبة ل واإلقليميةوطبقًا للتعريف، تكون الكيانات الوطنية 

حضــور اجتماعــات  أيضــاً المنتســبة لهــا  اإلقليميــةذات عالقــات رســمية. وُيمكــن للمنظمــة المعنيــة أو الكيانــات  أيضــاً 
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ليسـت ذات عالقـات  غيـر الـدول فاعلة أخرى جهاتيمنح  إجراءً أن تضع  اإلقليميةلّلجان . ويجوز اللجان اإلقليمية
  . اإلطارلهذا  وفقاً ُيدار  اإلجراءرسمية حق حضور اجتماعاتها ما دام هذا 

  وضعها واستعراض المنظمة مع رسمية عالقات في المنظمات بدخول الخاصة اإلجراءات

 تــوّفر الــدول، غيــر الفاعلــة للجهــات المنظمــة ســجِّل فــي محدثَّــة قيــود إلــى المقــدم الطلــب يســتند أن ينبغــي  -٥٥
ملخصــًا  الطلــب يشــمل أن وأنشــطتها. وينبغــي الفاعلــة الجهــة طبيعــة بشــأن المطلوبــة الضــرورية المعلومــات جميــع

مـــع  للتعـــاون الســـنوات ثالثيـــة وخطـــة الـــدول غيـــر الفاعلـــة الجهـــات ســـجِّل فـــي الموثـــق النحـــو علـــى الســـابق للتعـــاون
 .عليها والموافقة وضعها في والمنظمة الفاعلة الجهة تشترك مةالمنظ

موعـد  فـي الرئيسـي، المقـر إلى إلكترونياً  ويقدم الطلب محتويات بدقة يشهد موقع خطاب يصل أن وينبغي  -٥٦
التـــالي.  كـــانون الثـــاني/ ينـــايرفـــي شـــهر  المجلـــس التنفيـــذي إلـــىيوليـــو لكـــي ُيقـــدَّم / تمـــوز شـــهر نهايـــة يتجـــاوز ال

 األخـرى والمتطلبـات المحـددة اسـتيفائها للمعـايير لضـمان المنظمـة مـع رسـمية عالقة في الدخول طلبات وُتستعرض
 ســتة قبــل التنفيــذي المجلــس أعضــاء الطلبــات إلــى األمانــة ُتحيــل أن وينبغــي اإلطــار. المنصــوص عليهــا فــي هــذا

 .الطلبات هذه قبول في وُينظر خاللها يناير/ الثاني كانون في ُتعقد التي المجلس دورة من أسابيع

 عـن تبليـغ مسـؤولة تكـون التعـاون لتنسـيق جهـات تحدد أن واألمانة الدول غير الفاعلة الجهات من وُيتوقع  -٥٧
 فـي حـال اتصـال جهـات أول التعـاون وتكـون خطـة تنفيـذ علـى تطـورات تطـرأ بـأي منظماتهـا وتبليـغ بعضها البعض

 .مشكالت أو تغّيرات أي حدوث

/ الثــاني كــانون فــي تعقــد التــي دورة المجلــس خــالل الــدول، غيــر الفاعلــة بالجهــات المعنيــة اللجنــة وتنظــر  -٥٨
 هــذه مـن أيـاً  تــدعو أن للجنـة فـي هـذا الصــدد. ويجـوز المجلـس إلــى توصـياتها وتصـدر المقدمــة الطلبـات فـي ينـاير،

 يجـوز المتبعـة المعـايير تسـتوفي ال الطلـب تقـدم التـي المنظمـة أن طلبها. وٕاذا ُرئـي بشأن أمامها المنظمات للتحدث
 تعاون على دالئل وتدعمها محددة أهداف أساس على تقوم متواصلة مثمرة شراكة على الحفاظ على للجنة، حرصاً 
 .رفضه أو طلب ما في النظر بإرجاء توصي أن قادمة، تعاونية ألنشطة إطار ووجود ناجح سابق

عالقـــات  فــي للــدخول مـــا منظمــة قبــول يجـــب كــان إذا مــا اللجنـــة، توصــيات دراســة بعـــد المجلــس، ويقــرر  -٥٩
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  -٦٠
 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 الــدول، غيــر الفاعلــة بالجهــات المعنيــة لجنتــه خــالل مــن المجلــس، ويســتعرض  -٦١
مـع  الرسـمية العالقـات علـى اإلبقـاء المستحسن من كان إذا ما ويحدد سنوات ثالث كل الدول غير الفاعلة الجهات

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
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الجهـــات اســـتعراض فـــي وقـــت مبكـــر للعالقـــات الرســـمية مـــع إحـــدى  إجـــراء يقتـــرح أن العـــام للمـــدير ويجـــوز  -٦٢
 التواصـل عـدم أو خطـة التعـاون، فـي بـدورها القيـام فـي اإلخفـاق مثـل صـعوبات، وجـود حال في الفاعلة غير الدول

أو  نشـاطها، أو المنظمـة طبيعـة تغيُّر أو التبليغ، لمتطلبات الفاعلة غير الدول ةالجهاستيفاء  عدم أو المنظمة، مع
  .التعاون تهدد محتملة جديدة مخاطر أي وجود أو للمعايير، استيفائها عدم

تبعـًا  ضـرورية أو مالئمـة تعـد لـم العالقـات أن اعتبـر إذا الرسـمية للعالقـات حـداً  ضـعي أن للمجلس ويجوز  -٦٣
 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
سياســة  تنفيــذ مراقبــة ١الــدول، غيــر الفاعلــة بالجهــات المعنيــة لجنتــه خــالل مــن التنفيــذي، المجلــس يتــولى  -٦٤

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

 ١٦للمـادتين  وفقـاً  لمجلـس التنفيـذيهي لجنـة فرعيـة تابعـة ل الجهات الفاعلة غير الدولاللجنة المعنية بو  -٦٥
الجهـــات مكـــررًا مـــن النظـــام الـــداخلي للمجلـــس التنفيـــذي. وتســـتعرض اللجنـــة اقتراحـــات قبـــول أو تأكيـــد دخـــول  ١٦و

، كمــا تســتعرض التقريــر الســنوي للمــدير العــام بشــأن مشــاركة المنظمــةفــي عالقــات رســمية مــع  الفاعلــة غيــر الــدول
 إلــى. وتقــدم اللجنــة توصــيات اإلطــارواالقتراحــات الخاصــة بتنقــيح هــذا  الجهــات الفاعلــة غيــر الــدولمــع  المنظمــة

  للبت فيها.  المجلس التنفيذي

هــي لجنــة تابعــة لألمانــة يعّينهــا المــدير العــام وتضــم ممثلــين مــن  بالمشــاركة المعنيــة العليــا اإلدارة لجنــةو  -٦٦
رارات بشــأن المشــاركة وتــدابير التخفيــف مــن المخــاطر وعــدم المشــاركة أو . وتتخــذ هــذه اللجنــة قــالمكاتــب اإلقليميــة

  للمشاركة في الحاالت التي ُيمكن للمشاركة أن تنطوي فيها على مخاطر ُيعتد بها.  حدّ وضع 

  اإلطارعدم االمتثال لهذا 
لجهـات ل المنظمـةُيمكن لعدم االمتثـال أن يشـمل حـاالت التـأخير ذات الشـأن فـي تـوفير المعلومـات لسـجل   -٦٧

ألغــراض ترويجيــة وٕاســاءة اســتعمال  المنظمــةوتــوفير معلومــات خاطئــة واســتخدام المشــاركة مــع  الفاعلــة غيــر الــدول
  وشعارها وٕاساءة استعمال االمتيازات الممنوحة بموجب العالقات الرسمية. المنظمةاسم 

عواقـب بعــد تنفيــذ إجــراءات  اإلطــارا لهــذ الجهــات الفاعلــة غيـر الــدول إحــدىوُيمكـن أن يكــون لعــدم امتثـال   -٦٨
للمشـاركة. وُيمكـن توقُّـع  حـدّ واجبة تشمل تنبيهًا وتحذيرًا وخطابًا بالتوقف واالمتناع ورفضًا لتجديد المشـاركة ووضـع 

بمراجعة وضع امتيازات العالقات الرسمية، كما ُيمكن أن يكـون عـدم االمتثـال سـببًا فـي عـدم  المجلس التنفيذيقيام 

                                                           
 .أعاله ٤٧-٤٣الفقرات  في التنفيذي للمجلس التابعة الدول غير الفاعلة بالجهات المعنية اللجنة اختصاصات انظر   ١
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الفاعلـة غيـر  ةالجهـوالمتعمَّـدة، ال ينبغـي اسـتبعاد  المهّمـةالقات الرسمية. وباستثناء حاالت عـدم االمتثـال تجديد الع
  . المنظمةالمعنية تلقائيا من أشكال المشاركة األخرى مع  الدول

 تالجهــا مـع ألحكـام إطـار المشــاركة تمتثــل ال أنهـا الحقـاً  وُيكتشــف المنظمـة، إلـى تــرد مسـاهمة ماليـة وأي  -٦٩
  .المساهمة الجهة إلى ُتعاد الدول هذا، الفاعلة غير
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دة   التشغيلية وٕاجراءاتها المنظمة سياسة مسوَّ
  الحكومية غير المنظمات مع بشأن 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  مــع هــذه  المنظمــةالمتــأثرة وغيرهــا مــن المجموعــات الســكانية الرئيســية وتشــجِّ

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

حسب نوع التفاعـل.  المنظمات غير الحكوميةمع  المنظمةوتنظِّم هذه السياسة على وجه التحديد مشاركة   -٢
  . ات غير الحكوميةالمنظمعلى جميع أشكال المشاركة مع  أيضاً  إلطاروتنطبق األحكام العامة ل

 المشاركة

  ١المنظمة 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
إمـا مـن ِقبـل الجهـاز  حـدة علـى حالـة كـل أسـاس علـى المشـاورات هذه شكل آراءها. وُيَبت في تعرض أن الحكومية

  الرئاسي خالل الدورة التي ُيكّلف فيها بعقد جلسة استماع أو مشاورة أو من ِقبل األمانة في حاالت أخرى. 

 هــذه اجتماعاتهــا األخــرى. وتســتند فــي المشــاركة إلــى الحكوميــة غيــر المنظمــات تــدعو أن للمنظمــة ويجــوز  -٤
 حصـيلة إلـى قيمةوتضيف المشاركة فيه  خاصًا، اهتماماً  غير الحكومية المنظمة به بند تهتم مناقشة إلى المشاركة
مـن أجـل تبـادل المعلومـات واآلراء، ولكنهـا ال تجـرى أبـدًا مـن أجـل صـياغة  أيضـاً وتجرى هـذه المشـاركة  .االجتماع

  أي مشورة. 

  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
اجتماعــات تنظمهــا  فــي 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. 

  

                                                           
 التي تنظِّمها سياسة إدارة شؤون المشاركة. األجهزة الرئاسيةغير دورات    ١
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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
الحكوميـة مـا  غيـر المنظمـات مـن المقدمـة العينيـة والمساهمات والموظفين األموال تقبل أن للمنظمة يمكن  -٧

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

 وفقـــًا للميزانيـــة معـــين عمـــل تنفيـــذ أجـــل مـــن غيـــر حكوميـــة منظمـــة إلـــى المـــوارد تقـــدم أن ويمكـــن للمنظمـــة  -٨
  .المنطبقة والسياسات القواعد من وغيرها المالي والنظام المالية والالئحة البرمجية

  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 المـالي،والنظـام  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  البرمجيــةلميزانيــة بالمنظمــة، وكــذلك بوابــة ا الخاصــة
  .الدول

 يمكنهـا أن تستخدم في موادها الترويجية كونهـا قـدمت مسـاهمة. ولكـن للمنظمات غير الحكوميةوال يجوز   -١٣
همة فــي يمكنهــا ذكــر المســا وعــالوة علــى ذلــك، .المماثلــة الوثــائق أو الســنوية تقاريرهــا فــي مســاهمتها إلــى اإلشــارة

علـــى المحتـــوى  المنظمـــةمواقعهـــا الشـــبكية وفـــي منشـــورات غيـــر ترويجيـــة خاصـــة، شـــريطة أن يجـــري االتفـــاق مـــع 
  والسياق. 

  المنتدبون الموظفون

  :التالية تتحقق الشروط أن على مقبول المنظمة إلى المنظمات غير الحكومية من الموظفين انتداب  -١٤

المنظمــة  فــي الشــخص يمارســها أن ُيقتــرح التــي األنشــطة بــين المصــالح فــي تضــارب وجــود عــدم  (أ)
  المستخِدمة؛ المنظمة غير الحكومية في يمارسها التي واألنشطة
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 االنتـداب وفــي بالسـرية (اثنـاء الخاصــة بالتزاماتـه المنتـدب الشـخص إعــالم بوضـوح يـتم أن ينبغـي  (ب)
 خارجيـة أو سـلطة أي مـن تعليمـات أي يقبـل أو أن يلـتمس الشـخص لهـذا وال ينبغـي على السـواء)؛ أعقابه
 فـي بمـا انتدابـه، فـي أثنـاء غيرهـا، كيـان أو سـلطة أي إلـى تقارير يقدم أن وال غير المنظمة، خارجي كيان
  المستخِدم؛ الكيان الخصوص وجه على ذلك

 سـائر مـوظفي المنظمـة يتبعهـا التـي نفسـها السـلوك قواعـد يتبـع أن المنتـدب الشـخص علـى يتعّين  (ج)
  المنظمة؛ إال إلى تقارير يقدم وأال

تـــدابير  اتخـــاذ إلـــى بالمنظمـــة الخاصـــة الســـلوك بمعـــايير المنتـــدب الشـــخص التـــزام عـــدم يـــؤدي قـــد  (د)
  المطاف. نهاية االنتداب في إنهاء وٕالى تأديبية

  البيِّنات
تتبــادل  وأن التقنيــة المســائل عــن والمعــارف المحدَّثــة المعلومــات تقــدم أن الحكوميــة غيــر للمنظمــات يمكــن  -١٥

 جمــع وفــي العلميــة االستعراضــات وفــي المعــارف إدارةالبيِّنــات وفــي  توليــد فــي معهــا وتشــارك المنظمــة خبراتهــا مــع
  .وٕاجراء البحوث المعلومات

  الدعوة
 تغييــــر أجــــل الصــــحية؛ ومــــن بالمســــائل الــــوعي وٕاذكــــاء الصــــحة مجــــال فــــي الــــدعوة فــــي المنظمــــة تســــاهم  -١٦

 حيثمـا الـدول غيـر الفاعلـة الجهـات بـين واالتسـاق التعـاون ومـن أجـل تعزيـز العمومية؛ الصحة السلوكيات لمصلحة
  .المشترك العمل يلزم

هذا  في تعمل التي الحكومية غير المنظمات مع تشارك فهي ولذا المستقلة الرصد وظائف المنظمة وتؤيد  -١٧
ع التوجيهيــة وقواعــدها ومعاييرهــا  بادئهــاوم 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  -١٨

  .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

  
  
الخدمات، ألنها توفر السلع وتقدم القطاع الخاص جهات فاعلة رئيسية في مجال الصحة العالمية كيانات   -١

تلــك منظمــة مــع وبمقــدورها أن ُتحــِدث تــأثيرًا كبيــرًا فــي الصــحة. لــذا تشــارك ال، ة أم خارجــهســواء داخــل قطــاع الصــح
إســـهاماتها تحســـين للقيـــام علـــى حـــد ســـواء بالفاعلـــة الرئيســـية فـــي مجـــال الصـــحة العالميـــة المجموعـــة مـــن الجهـــات 

  ة.ممنظلالوفاء بوالية امن دعمها في أيضًا الستفادة تأثرها سلبيًا بها، واوالحد من اإليجابية في الصحة 

طبــق نتفاعــل، و نــوع التبحســب  منظمــة مــع كيانــات القطــاع الخــاصمشــاركة الهــذه السياســة ًا نظم تحديــدوتــ  -٢
  .مع كيانات القطاع الخاصأنواع المشاركة على جميع العامة أحكام اإلطار أيضًا 

  المشاركة
  ١مشاركة كيانات القطاع الخاص في اجتماعات المنظمة

، وهــي مشــاورات يمكــن  عــداد السياســاتمشــاورات مــع كيانــات القطـاع الخــاص إل بإمكـان المنظمــة أن تعقــد  -٣
كيانـات القطــاع يمكـن فيهـا لشـكل جلســات اسـتماع وجهـًا لوجـه، بمــا فيهـا تلـك التـي تتخـذ أو عبـر اإلنترنـت  إجراؤهـا

الجهـاز جانـب هذه المشاورات على أساس كل حالة على حـدة سـواء مـن ُيبّت في شكل . و اهأن تطرح آراءالخاص 
  ة في حاالت أخرى. ناألمامن جانب  مأمشاورة أو  استماعجلسة ُيكّلف فيها بعقد الدورة التي  الرئاسي خالل

سـائر اجتماعـات المنظمـة، وهـي لمشـاركة فـي ى الـإتدعو كيانات القطاع الخـاص أن لمنظمة وبمستطاع ا  -٤
، لقطــاع الخــاصصــة بالنســبة إلــى كيــان ايكتســي أهميــة خاعلــى أســاس مناقشــة بنــد بنــى أن تُ مشــاركة مــن شــأنها 

تبــــادل جــــل أل أيضــــاً ُتجــــرى ركة أن تلــــك المشــــااالجتمــــاع. ومــــن شــــأن حصــــيلة قيمــــة إلــــى ة فيــــه مشــــاركالضـــيف وت
  مشورة أبدًا. ةصياغة أي ُتجرى بقصد الها ، ولكناآلراءالمعلومات و 

  اإشراك األمانة في االجتماعات التي تنظمها كيانات القطاع الخاص أو ترعاه

كيانـات القطـاع الخـاص طالمـا أمكـن الحفـاظ تنظمهـا أن يشـاركوا فـي اجتماعـات المنظمـة موظفي  بإمكان  -٥
، 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

  السياسات واإلجراءات التشغيلية المحددة  

المنظمــة فـي اجتماعــات كيانـات القطــاع الخـاص بصــفتها مشـاركة بأعضــاء حلقــات مـوظفي ار مشــاركة دَ تُـ  -٦
  .إطار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولبموجب أحكام النقاش أو المتحدثين أو بصفة أخرى، 

                                                           
 غير دورات األجهزة الرئاسية التي تنظمها سياسة إدارة شؤون المشاركة.    ١
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، على أن بمقدورها تحديداً  تنظمها كيانات القطاع الخاصالتي رعاية االجتماعات  تشارك المنظمة فيوال   -٧
معالجـة لتشارك في رعاية اجتماع تستعين فيه الجهات العلمية المبادرة بخدمات جهـة تجاريـة لتنظـيم المـؤتمرات  أن

  في المحتوى العلمي لالجتماع.ال تسهم تلك الجهة التجارية اللوجستية، شريطة أالنواحي 

كيانـات القطـاع الخـاص  واحد أو أكثـر مـنكيان جتماعات مع المنظمة في رعاية ما ُيعقد من ا ال تشاركو   -٨
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   -٩

االجتماعــات التــي تنظمهــا كيانــات القطــاع فــي إطــار المعــارض التجاريــة المنظمــة فــي رعايــة ك ال تشــار و   -١٠
  .جهات فاعلة أخرىتلك التي تنظمها الخاص أو 

  الموارد
يتوقــف مســتوى المخــاطر المقترنــة بقبــول المــوارد المقدمــة مــن كيانــات القطــاع الخــاص علــى مجــال نشــاط   -١١

ــــى  ــــابع للقطــــاع الخــــاص وعل ــــديم الكيــــان الت أنشــــطة المنظمــــة التــــي ُتســــتخدم ألجلهــــا المــــوارد المــــذكورة وطرائــــق تق
  المساهمات.

شـريطة أال قبول األموال من كيانات القطاع الخاص التي ال يتعلق عملها بعمل المنظمـة،  يجوز  (أ)
  .في أي نشاط يتعارض مع عمل المنظمةالكيانات تشارك 

مصــلحة تجاريـــة  لهـــات القطــاع الخـــاص إذا كانــت األمــوال مـــن كيانــا 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 
  .)٣٨(انظر الفقرة تطوير المنتجات  وأ

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

ت التجاريــة المؤسســاأن ُ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

إال قبـل العينية المقدمة من كيانات القطاع الخـاص إلـى بـرامج المنظمـة، فهـي ال تُ و أما المساهمات المالية   -١٢
  :الشروط التالية فيها إذا توافرت

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

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

  تنشأ عنها؛ُيحتمل أن تعود على الصحة العمومية من هذه المشاركة المخاطر التي 
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ح اســتمرار ي نشــاط إلــى أن يصــبألالتمويــل المقــدم مــن القطــاع الخــاص  يمكــن أن تــؤدي نســبةال   (ج)
  .البرنامج متوقفًا على هذا الدعم

تزكيـــة مـــن جانبهـــا لهـــذا الكيـــان التـــابع للقطـــاع الخـــاص، أو  للمســـاهمةال يشـــكل قبـــول المنظمـــة   (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

  .ة أي امتيازات أو مزاياساهمالجهة 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 

 تقــديم أي تفســير 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  -١٣
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.

  المحددةالسياسات واإلجراءات التشغيلية   

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

ع الخــاص، ألغــراض الشــفافية، يجــب علــى المنظمــة اإلقــرار علنــًا بالمســاهمات المقدمــة مــن كيانــات القطــاو   -١٥
  .بما يتماشى مع سياسات المنظمة وممارساتها

بالمسـاهمة   متنـاناال مـعمنظمة الصحة العالميـة  قرتُ : "النحو التالياإلقرار على حاالت غ عادًة ما ُتَصاو   -١٦
  ]".  الحصيلة أو النشاطبيان  [ألغراض ]  الكيان التابع للقطاع الخاص [المالية المقدمة من 

المســـاهمات الـــواردة مـــن كيانـــات القطـــاع الخـــاص فـــي التقريـــر المـــالي والبيانـــات الماليـــة المراجعـــة وُتـــدرج   -١٧
لجهــات الفاعلــة البرمجيــة والســجل الخــاص با بالميزانيــة الخاصــة اإللكترونيــة ، وكــذلك فــي البوابــةالخاصــة بالمنظمــة

  .لغير الدو 

كونهـا واسـتخدام مسـألة مـة ألغـراض تجاريـة وال يجوز لكيانات القطاع الخـاص اسـتخدام نتـائج عمـل المنظ  -١٨
اإلشـــارة إلـــى مســـاهمتها فـــي التقـــارير الســـنوية ، ولكـــن يجـــوز لتلـــك الكيانـــات فـــي موادهـــا الترويجيـــةقـــدمت مســـاهمة 

 قــوائم إثبــاتوٕاضــافة إلــى ذلــك يجــوز لكيانــات القطــاع الخــاص ذكــر المســاهمة فــي  .تماثلهــاوثــائق فــي أو  هالشــركات
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ذات أو الترويجية الشركات عن األنشطة غير مسؤولية الخاصة بصفحات الفي اإللكترونية و مواقعها الشفافية على 
  سياق.الو  ىمحتو االتفاق مع المنظمة على المنشورات مماثلة شريطة في مواقعها و على الصلة بالمنتجات 

  وال تقبل المنظمة من حيث المبدأ انتداب الموظفين من كيانات القطاع الخاص.  -١٩

  ١باألدوية والتكنولوجيات األخرى المتعلقة بالصحةالتبرع 

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

فــي دواعــي االســتعمال التــي يهــدف إليهــا  هنجاعتــو  منــتجة اليــنــات دامغــة تــدل علــى مأموند بيِّ و وجــ  )أ (
أن يكـون المنـتج ل يفضـتح باستخدامه لهذه الدواعي في البلد المتلقـي و يصر التأو  منتجال به واعتماد التبرع
  .في قائمة المنظمة النموذجية لألدوية األساسية الخاصة بهذه الدواعي مدرجاً 

أو المجتمعـــات المحليـــة أو ن مـــن البلـــدان المتلقـــي الختيـــارة ّرر المعـــايير الموضـــوعية والمبـــ تحديـــد  )ب (
  .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

  .النهائي

بطـــابع ترويجـــي، فيمـــا يتعلـــق والمنتجـــات األخـــرى المتعلقـــة بالصـــحة التبـــرع باألدويـــة  عـــدم اتســـام  )ه (
  .مكن استمراره بعد انتهاء التبرعال ي المنتجاتطلب على  تكوينبالشركة نفسها أو من خالل 

  .اء التبرع تدريجياً فاق مع البلدان المتلقية على خطة إلنهاالت  )و (

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

وتســـجل رســـميًا فـــي البيانـــات والمنتجـــات األخـــرى المتعلقـــة بالصـــحة وُتحـــدد قيمـــة التبرعـــات مـــن األدويـــة   -٢١
فــي لماليــة اإلدارة المعنيــة بالشــؤون ابالتشــاور مــع وســجل المنظمــة للجهــات الفاعلــة غيــر الــدول، المراجعــة  الماليــة

  .لمنظمةا

  

  
                                                           

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

والشــركاء الــدوليين فــي مجــال الصــحة والشــراكة مــن أجــل جــودة التبرعــات الطبيــة  لجمعيــات الصــليب األحمــر والهــالل األحمــر
 .٢٠١١، جنيف، منظمة الصحة العالمية،  ٢٠١٠التي نقحت عام  – 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
لجنة وتتخذ  على أساس كل حالة على حدةفي االعتبار  المنظمة الترتيب لهالتلك الشركة وتتولى  الملكية المسجلة

الـواردة أدنـاه والمتعلقـة  ٣٨مـا تـنص عليـه الفقـرة  ، باستثناءعلى الدوام القرار بشأنها اإلدارة العليا المعنية بالمشاركة
  :ينبغي ضمان ما يليبتطوير المنتجات. وفي هذا المضمار، 

  أهمية بالنسبة إلى الصحة العمومية؛  اطوير ذالتنشاط البحث أو يكون أن   )أ (

  ؛ ويتم تدبر حاالت تضارب المصالح المحتملة أن ُيجرى البحث بناًء على طلب المنظمة  )ب (

، فإما لن يجرى هذا البحث وٕامـا لـن يجـرى تماشـيًا مـع المعـايير المنظمة في البحث شاركت إن لم  )ج (
  . ية واألخالقية المقبولة دولياً التقن والمبادئ التوجيهية

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 خضوعمنشور ينتج عنها،  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 مشـاركة مـدعوين محـددين (بمـا فـي ذلـك تكـاليف سـفرهم  استهدفت المساهمة دعم

  .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 ل تابعةد كيانات تسدِّ  وال يجوز أن  -٢٦
  .ها المنظمةتنظمالتي 

  المشاركين في االجتماعات الخارجيةالمنظمة موظفي  المساهمات من أجل

لقطـاع تابعـة له جهـة أخـرى غيـر المنظمـة. والـدعم المقـدم مـن كيانـات قداالجتماع الخارجي هو اجتماع تع  -٢٧
  :تكاليف سفر موظفي المنظمة لحضور االجتماعات أو المؤتمرات الخارجية يندرج ضمن فئتين الخاص لتغطية

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

ال  ت المنظمة، طالمالقطاع الخاص لتغطية تكاليف طباعة منشوراتابعة لقبول األموال من كيانات  جوزي  -٢٨
فــي أي حــال مــن األحــوال وضــع إعالنــات تجاريــة فــي منشــورات  جــوزوال ي. ينشــأ عــن ذلــك تضــارب فــي المصــالح

  .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 

  .يتعلق بعمل المنظمةفيما  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  .أســاس اســترداد التكــاليفمقابــل هــذه الخــدمات علــى 

 وال يشـكل التقيـيم دعمـًا للمنـتج. 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

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

لقطـــاع الخـــاص مـــن المشـــاركة فـــي التابعـــة لالمصـــلحة كيانـــات ذات 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  هــاالمنظمــة ومعايير لقطــاع الخــاص علــى تنفيــذ قواعــد التابعــة لكيانــات الالمنظمــة  تشــجع  -٣٣
وتشـــارك فـــي الحـــوار مـــع الكيانـــات التابعـــة للقطـــاع الخـــاص بهـــدف النهـــوض بتنفيـــذ  .هـــذه القواعـــد والمعـــايير تنفيـــذ

  سياسات المنظمة وقواعدها ومعاييرها.

قواعـــد لقطـــاع الخـــاص مـــع المنظمـــة فـــي مجـــال الـــدعوة إلـــى تنفيـــذ 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
  وقواعدها ومعاييرها.العمومية وبتنفيذ سياسات المنظمة 

  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  شريطة، وطأتها تخفيف
  .الدول األعضاء وظيفة المنظمة االستشارية تجاه

  دةالسياسات واإلجراءات التشغيلية المحدَّ 

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

  .الخاص التي ُيعرف أن لها مصلحة في هذا المنتج للتعاون مع المنظمة بالطريقة نفسها

  تطوير المنتجات

عبـر  تطـوير التكنولوجيـا المتعلقـة بالصـحة،مجـال لقطـاع الخـاص فـي تابعـة لتتعاون المنظمة مـع كيانـات   -٣٨
نقل التكنولوجيا والترخيص باستخدامها هذه الكيانات أو عبر دعم  منتجاتالمتصلة بالبحث والتطوير أنشطة إجراء 

التعـاون  كقاعـدة عامـةأو عبر الترخيص لهذه المؤسسات باالنتفاع بحقوق الملكيـة الفكريـة الخاصـة بهـا. وال ينبغـي 
اتفاقــًا ونقــل التكنولوجيــا والتـرخيص باســتخدامها إال إذا أبرمــت المنظمــة والكيــان المعنــي  فـي مجــال البحــث والتطــوير

 في نهايـة المطـاف علـى نطـاق واسـعويكون سهل المنال يضمن أن المنتج النهائي سيتاح و  المستشار القانونيه قرّ ي
حـــال إبـــرام مثـــل هـــذا  وفـــي. بســـعر تفضـــيلي والمتوســـط الـــدخل المـــنخفضذات لبلـــدان فـــي القطـــاع العـــام ســـيما ل وال

ُتجــرى علــى المنــتج المعنــي ســريرية ة تجربــدعم الكيــان التــابع للقطــاع الخــاص لــمــن تمويــل القبــول  جــوزاالتفــاق، ي
االلتزامات التعاقدية التي قطعها هذا الكيان من أجل الصالح العام تفوق أي  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 ربة المقدمة إلجراء تج المساهمات
  .٢٣في الفقرة 
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  المؤسسات الخيريةمع  التشغيلية بشأن المشاركة هاسياسة المنظمة وٕاجراءاتمسودة 
  

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

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

  المنظمة.

مشاركة المنظمة مع المؤسسات الخيرية حسب نـوع التفاعـل. وتنطبـق األحكـام وتنظم هذه السياسة تحديدًا   -٢
  العامة الواردة في اإلطار أيضًا على جميع أوجه المشاركة مع المؤسسات الخيرية.

  المشاركة
  ١مشاركة المؤسسات الخيرية في اجتماعات المنظمة  

السياسـات. ويمكـن أن تجـرى المشـاورات يمكن للمنظمة أن تعقد مشاورات مـع المؤسسـات الخيريـة إلعـداد   -٣
تســتطيع المؤسســات الخيريــة أن تعــرض آراءهــا  جلســات اســتماعأو فــي شــكل  عبــر شــبكة اإلنترنــت أو وجهــًا لوجــه

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 المشاركةالمؤسسات الخيرية إلى  لمنظمةا مكن أن تدعووي  -٤
 .االجتمــاع حصــيلة إلــى قيمــة، وتضــيف المشــاركة فيــه خاصــاً  اهتمامــاً بــه  بنــد تهــتم المؤسســة الخيريــة مناقشــة إلــى
  ي هذه المشاركة أيضًا إلى تبادل المعلومات واآلراء غير أنها ال تهدف أبدًا إلى إبداء أي مشورة.وترم

  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  .المبينة في برنامج العمل العام
 هـا المؤسسـات الخيريـة أن المنظمـة تـدعمفـي اجتماعـات تنظممشـاركة المنظمـة لقواعد المنظمة الداخلية. وال تعنـي 

  .ألغراض ترويجيةتلك المؤسسات الخيرية وال ينبغي استخدام هذه المشاركة  اً رسميأو تزكي 

  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

  
  

                                                           
  غير دورات األجهزة الرئاسية التي تنظمها سياسة إدارة شؤون المشاركة.    ١
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  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 العالمية في الميزانية البرمجية المعتمدة.

المؤسسـات الخيريـة إلـى المشـاركة فـي الحـوار الخـاص بالتمويـل الـذي يرمـي إلـى تحسـين المواءمـة وتدعى   -٩
  والقدرة على التنبؤ والمرونة والشفافية في تمويل المنظمة وٕالى الحد من ضعف الموارد المالية.

  ل واحد.وينبغي أن تسعى برامج المنظمة ومكاتبها جاهدة إلى ضمان عدم اعتمادها على مصدر تموي  -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 (
  ؛تولي قيادتهاللتأثير أو المشاركة فيها أو لتنفيذ األنشطة التشغيلية أو 

تقــديم أي تفســير دون  مســاهمةتحــتفظ المنظمــة بحقهــا فــي ممارســة الســلطة التقديريــة فــي رفــض   )د (
  .آخر

  دةالسياسات واإلجراءات التشغيلية المحدَّ 

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  الخيريــةالمؤسســات علنــًا بالمســاهمات المقدمــة مــن  اإلقــرار الشــفافية يجــب علــى المنظمــة ألغــراضو   -١٣
  .وممارساتها هاسياساتل

المســاهمة الماليــة مــع االمتنــان ب منظمــة الصــحة العالميــة"تقــر  :النحــو التــاليعلــى عــادة صــاغ اإلقــرار يُ و   -١٤
  .]" الحصيلة أو النشاطوصف  [] ألغراض  المؤسسة الخيرية المقدمة من [

الماليــة  هــاتقريــر المنظمــة المــالي وبياناتوتــرد اإلشــارة إلــى المســاهمات الــواردة مــن المؤسســات الخيريــة فــي   -١٥
  وسجل المنظمة للجهات الفاعلة غير الدول.وفي بوابة الميزانية البرمجية على اإلنترنت  عةالمراجَ 
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موادهــا الترويجيــة غيــر أنهــا وال يجــوز للمؤسســات الخيريــة أن تســتخدم مســألة كونهــا قــدمت مســاهمة فــي   -١٦
وعالوة على ذلك، يجوز لهـا أن تشـير إلـى  .تقاريرها السنوية أو الوثائق المماثلةفي  اإلشارة إلى مساهمتهاتستطيع 

المســاهمة فــي قــوائم إثبــات الشــفافية علــى مواقعهــا اإللكترونيــة وفــي صــفحات خاصــة غيــر ترويجيــة علــى مواقعهــا 
  شريطة االتفاق مع المنظمة على المحتوى والسياق.اإللكترونية ومنشورات مماثلة 

  البينات
وتتبـادل خبراتهـا مـع  ثـة والمعـارف عـن المسـائل التقنيـةالمعلومات المحدَّ  تيحأن ت للمؤسسات الخيريةيمكن   -١٧

وٕاجــراء جمــع المعلومــات و علميــة الستعراضــات اال ٕاجــراءو وٕادارة المعــارف  المنظمــة وتشــارك معهــا فــي توليــد البيِّنــات
  .البحوث

  الدعوة
ومــن أجــل تغييــر  وٕاذكــاء الــوعي بالمســائل الصــحية؛تتعــاون المنظمــة فــي مجــال الــدعوة مــن أجــل الصــحة   -١٨

تعزيز التعاون واالتساق بين الجهات الفاعلـة غيـر الـدول حيثمـا يلـزم ؛ ومن أجل لمصلحة الصحة العموميةالسلوك 
وقواعـدها ومعاييرهــا سياســات المنظمـة ومبادئهـا التوجيهيــة نشـر وتشــجع المؤسسـات الخيريـة علــى  .العمـل المشـترك

  من خالل شبكات المؤسسات بهدف توسيع نطاق تأثير المنظمة. وغير ذلك من األدوات

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

  .المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول طارإلُيدار وفقًا 
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  المؤسسات األكاديميةمع  المشاركةالتشغيلية بشأن  هاسياسة المنظمة وٕاجراءاتمسودة 
  
  
عبــر التعلــيم والبحــث والرعايــة الســريرية وتوليــد البينــات تســاهم المؤسســات األكاديميــة فــي الصــحة العالميــة   -١

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

وتـــنظم هـــذه السياســـة تحديـــدًا مشـــاركة المنظمـــة مـــع المؤسســـات األكاديميـــة حســـب نـــوع التفاعـــل. وتنطبـــق   -٢
  ي اإلطار أيضًا على جميع أوجه المشاركة مع المؤسسات األكاديمية.األحكام العامة الواردة ف

ويجــب التمييــز بــين المشــاركة مــع المؤسســات األكاديميــة علــى المســتوى المؤسســي والتعــاون مــع الخبــراء   -٣
  األفراد العاملين لحساب المؤسسات األكاديمية.

  المشاركة
  مشاركة المؤسسات األكاديمية في اجتماعات المنظمة  

يمكـــــن للمنظمـــــة أن تعقـــــد مشـــــاورات مـــــع المؤسســـــات األكاديميـــــة إلعـــــداد السياســـــات. ويمكـــــن أن تجـــــرى   -٤
أن  األكاديميــةتســتطيع المؤسســات  جلســات اســتماعأو فــي شــكل  عبــر شــبكة اإلنترنــت أو وجهــًا لوجــهالمشــاورات 

ة مـن جانـب الجهـاز ى حـدمشاورات على أساس كل حالة علوُيتخذ 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
 حصــيلة إلــى قيمــة، وتضــيف المشــاركة فيــه خاصــاً  اهتمامــاً بــه  األكاديميــةبنــد تهــتم المؤسســة  مناقشــة إلــى المشــاركة
  وترمي هذه المشاركة أيضًا إلى تبادل المعلومات واآلراء غير أنها ال تهدف أبدًا 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

هـــا ويجـــوز لمـــوظفي المنظمـــة المشـــاركة فـــي اجتماعـــات تنظم .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

  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
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  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 (ين ويمكن للمنظمة أن تقدم الموارد إلى مؤسسة أكاديمية لتنفيذ عمل مع  -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
علـى اسـتعراض يجريـه فريـق مـن الخبـراء  ءً وتقـدم المـنح عـادة بنـا. ة في الحالة الثانيةمنحة في الحالة األولى وخدم

وفـي حـال عـدم اتبـاع آليـة االسـتعراض المـذكورة، ينبغـي استشـارة . الخارجيين تعقده المنظمة وتوصـيات هـذا الفريـق
تنظيمــه أو تنســيقه بموجــب وتقــدم المــوارد الماليــة لــدعم مشــروع تتــولى المنظمــة . لجنــة المنظمــة الســتعراض العقــود

  .قواعد المنظمة الخاصة بالمشتريات

  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  األكاديميةالمؤسسة  المقدمة من [

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 مسـاهمتهاطيع مساهمة فـي موادهـا الترويجيـة غيـر أنهـا تسـت

وعـــالوة علـــى ذلـــك، يجـــوز لهـــا أن تشـــير إلـــى المســـاهمة فـــي قـــوائم إثبـــات الشـــفافية علـــى مواقعهـــا اإللكترونيـــة وفـــي 
صـــفحات خاصـــة غيـــر ترويجيـــة علـــى مواقعهـــا اإللكترونيـــة ومنشـــورات مماثلـــة شـــريطة االتفـــاق مـــع المنظمـــة علـــى 

  المحتوى والسياق.

  الموظفون المنتدبون

  :مقبوًال على أن تتحقق الشروط التاليةالمنظمة إلى  مؤسسات أكاديميةانتداب الموظفين من  يكون  -١٥

تضــارب فــي المصــالح بــين األنشــطة التــي ُيقتــرح أن يمارســها الشــخص فــي المنظمــة  عــدم وجــود  )أ (
  المستخِدمة؛ المؤسسة األكاديميةواألنشطة التي يمارسها في 
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ثنـاء االنتـداب وفــي أ( ينبغـي أن يـتم بوضـوح إعــالم الشـخص المنتـدب بالتزاماتـه الخاصــة بالسـرية  )ب (
أو  خارجيـة يلـتمس أو يقبـل أي تعليمـات مـن أي سـلطة نينبغـي لهـذا الشـخص أال و ). سـواءعلى الأعقابه 
ثنـاء انتدابـه، بمـا فـي ذلـك أ، إلى أي سلطة أو كيان غيرهايقدم تقارير  وال أن، منظمةال خارجي غيركيان 

  ؛المستخِدمعلى وجه الخصوص الكيان 
المنظمــة  ســائر مــوظفيالشــخص المنتــدب أن يتبــع قواعــد الســلوك نفســها التــي يتبعهــا يجــب علــى   )ج (

  ؛فقط تقارير إلى المنظمةالويقدم 
وقــد يــؤدي عــدم التــزام الشــخص المنتــدب بمعــايير الســلوك الخاصــة بالمنظمــة إلــى اتخــاذ تــدابير   )د (
  .في نهاية المطاف ٕالى إنهاء االنتدابو أديبية ت

  البينات
وتتبــادل خبراتهــا  ثــة والمعــارف عــن المســائل التقنيــةالمعلومــات المحدَّ  تــيحأن تللمؤسســات األكاديميــة يمكــن   -١٦

وٕاجـراء جمع المعلومـات و علمية الستعراضات اال ٕاجراءو وٕادارة المعارف  مع المنظمة وتشارك معها في توليد البيِّنات
  .البحوث

وتخضع الملكية الفكرية الناشئة عن عالقات التعاون مع المؤسسات األكاديمية ألحكام االتفاق المبـرم مـع   -١٧
  المؤسسة األكاديمية المعنية. وهذه مسألة ينبغي تناولها بالتشاور مع مكتب المستشار القانوني.

  الدعوة
ومــن أجــل تغييــر  وٕاذكــاء الــوعي بالمســائل الصــحية؛تتعــاون المنظمــة فــي مجــال الــدعوة مــن أجــل الصــحة   -١٨

تعزيز التعاون واالتساق بين الجهات الفاعلـة غيـر الـدول حيثمـا يلـزم ؛ ومن أجل لمصلحة الصحة العموميةالسلوك 
المؤسسات األكاديمية التي تعمـل فـي  وتتشارك بالتالي مع المنظمة وظائف الرصد المستقلةوتؤيد  .العمل المشترك

وقواعــدها ومعاييرهــا سياســات المنظمــة ومبادئهــا التوجيهيــة هــذا الميــدان. وتشــجع المؤسســات األكاديميــة علــى نشــر 
  من خالل شبكات المؤسسات بهدف توسيع نطاق تأثير المنظمة. وغير ذلك من األدوات

  التعاون التقني
ذلك في صـالح المنظمـة وأن  على أن يصبَّ المؤسسات األكاديمية لتعاون التقني مع ا األمانة على تشجع  -١٩

  .طار المشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدولإلُيدار وفقًا 

الئحـــة مجموعـــات الدراســـة والمجموعـــات العلميـــة والمؤسســـات وتخضـــع عالقـــات التعـــاون العلمـــي ألحكـــام   -٢٠
  ١.لتعاون األخرىا آلياتالمتعاونة و 

ويمكن تعيين المؤسسات األكاديمية أو فروع منها كمراكز متعاونة مع المنظمة وفقًا ألحكـام تلـك الالئحـة.   -٢١
وفــي هــذا الســياق، تتخــذ إجــراءات العنايــة الواجبــة وتقــدير المخــاطر قبــل مــنح صــفة المركــز المتعــاون مــع المنظمــة 

ة ألحكــام الالئحــة المــذكورة آنفــًا ويتجلــى فــي ســجل عمــًال بهــذا اإلطــار. ويخضــع التعــاون مــع هــذه المراكــز المتعاونــ
  الجهات الفاعلة غير الدول.

=    =    =  
                                                           

 .٢٠٠٠يناير  /في كانون الثاني ٧ق١٠٥م تُعدلت آلخر مرة بموجب قرار المجلس التنفيذي     ١


