
א     א
 

  ٦٢/٣٩ج   والستون  الثانية جمعية الصحة العالمية       
  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٣٠   من جدول األعمال المؤقت ١٩البند 

  A62/39   
  
  
  

  الشراكات
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

 الفوائـد والتحـديات العديـدة ذات الـصلة          ١لخصت تقارير سابقة أحاط المجلس التنفيذي علماً بها         -١
وأوصى .  وبينت ضرورة أن تضطلع المنظمة بدور تنسيقي أقوى في هذا الصدد٢شراكات الصحية العالمية،بال

المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة بتقديم مسودة الدالئل اإلرشادية للسياسة العامة فيمـا                
 كي تنظر   ٣الصحة العالمية الثانية والستين   يتعلق بمشاركة المنظمة في الشراكات الصحية العالمية إلى جمعية          

  .فيها
  
وأنشئت . من المبادرات الصحية الناجحة التي تعتمد على منظمة واحدة        وال يوجد اآلن سوى عدد قليل         -٢

شراكات صحية عالمية ومبادرات عديدة إلبراز احتياج لم تتم تلبيته ولضمان التنسيق وتوفير منابر مـشتركة                
ل تجميع مواطن القوة النسبية التي يتمتع بها مختلف أصحاب المصلحة، بمن في ذلـك           للعمل الجماعي من خال   

وما ترتب علـى    . منظمات القطاع العام ومنظمات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني          
بـاإلدارة  ذلك من المشاركة المتعددة القطاعات وتعددية أصحاب المصلحة أحدث متطلبات جديدة فيما يتعلـق               

  .الفعالة لهذه الشراكات والمبادرات
  
 وخطتهـا   ٢٠١٥-٢٠٠٦ويقر كل من دستور المنظمة وبرنامج عملها العام الحادي عـشر للحقبـة                -٣

 بدور المنظمة القيادي في مجال الصحة وفيما يتصل بالمشاركة          ٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية المتوسطة األجل    
 للعمل المشترك ويصف هذا الدور، باعتبار ذلك وظيفة أساسية من           والعمل مع الشركاء حيثما وجدت ضرورة     

  .وظائف المنظمة
  
ولتحسين الصحة العمومية في العالم تنخرط المنظمة في عدد كبير من العالقات الواسعة والمتنوعـة                 -٤

ـ          . التي يدار بعضها داخل المنظمة وبعضها خارجها       ا وفيما يتعلق بمجموعة فرعية من الـشراكات التـي له
ترتيباتها الخاصة لتصريف الشؤون قبلت المنظمة أن تستضيفها كما قبلت أموراً أخرى منها أن تقـوم بـدور                  

  .أماناتها
  

                                                           
  ؛ والوثيقـة   )الـنص اإلنكليـزي    (٢، الفرع   ، المحضر الموجز للجلسة الثامنة    ٢/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨م ت الوثيقة      ١
  .٦، المحضر الموجز للجلسة األولى، الفرع ١/سجالت/ ١٢٣/٢٠٠٨م ت
ت التعاون الرسمية بين عـدة      عالقالإلشارة إلى   في أغلب الحاالت    " الشراكات الصحية العالمية  " مصطلح   يستعمل    ٢

ولكل شراكة من هذا النوع هيئتها المستقلة لتـصريف         . منظمات تتقاسم المخاطر والفوائد سعياً إلى بلوغ مرمى مشترك        
  .الشؤون

  ).النص اإلنكليزي (٣الحادية عشرة، الفرع ، المحضر الموجز للجلسة ٢/سجالت/ ١٢٤/٢٠٠٩م تالوثيقة     ٣
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وعملت المنظمة دائماً من خالل التعاون مع شركاء آخرين في مجال الصحة ولكن انخراطهـا فـي                   -٥
للبحوث " برنامجين خاصين "ا أنشئ أول    عود إلى فترة السبعينات عندم    يالشراكات ذات الطابع الرسمي األقوى      

. في مجالي أمراض المناطق المدارية والصحة اإلنجابية وأصبحت المنظمة هي الوكالة المسؤولة عن تنفيذهما             
وقد أنشئت هاتان اآلليتان األوليان بهدف تجميع الموارد لمواضيع البحوث الصحية ذات األولوية فيمـا بـين                 

 وقد سـاعدت هاتـان      .األمم المتحدة، مع الحصول على دعم آخر من المانحين         في منظومة    المهتمةالوكاالت  
اآلليتان على تالفي االزدواجية في الجهود وعلى توجيه اهتمام أكبر نحو ما كان لـوال ذلـك سـيعتبر مـن                     

  .، وعلى تعزيز مشاركة منظومة األمم المتحدة في مجاالت العمل المحددة تلك"المواضيع المنسية"
  
 المنظمة في الشراكات وترتيبـات التعـاون        انخراطل العقد الماضي طرأت زيادة ضخمة على        وخال  -٦

وأخذت الترتيبات المؤسسية لهذا العدد المتزايـد       . المشابهة، وتم اكتساب المزيد من الخبرات في هذا المضمار        
ة من المشاركين،   من الشراكات تزداد تعقيداً وتنطوي على مسائل خاصة بتصريف الشؤون وعلى طائفة واسع            

ومنهم الوكاالت الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ونتجت عن ذلـك              
وقد تكيفت المنظمة مع التحديات الجديدة وأخذت تحدد التوجـه االسـتراتيجي            . ضرورة اتباع أسلوب منهجي   

تركز المنظمة أيضاً على تحقيق النتائج ضمن ُأطر        و. وتضطلع بالتنسيق الذي كثيراً ما يشمل مصالح متنافسة       
مشتركة، وتناضل من أجل دعم تبعية األنـشطة للبلـدان، وتعقـد الكثيـر مـن االجتماعـات التـي تـضم                      

الوطنيين وممثلي القطاعات، وتنشئ التحالفات من أجل دعم تحقيق المرامي الصحية المشتركة وتقيم              الشركاء
) ٢٠٠٥(كات الصحية على التقيد بمبادئ إعالن باريس بشأن فعاليـة المعونـة             والمنظمة تشجع الشرا  . أثرها

/  أيلـول ٤-٢أكـرا،  (المعونة وبرنامج عمل أكرا الذي اعتُمد في المنتدى الرفيع المستوى الثالث بشأن فعالية    
  ).٢٠٠٨سبتمبر 

  
ة بدعم الشراكات الـصحية     وترد أدناه المبادئ التي تتبعها المنظمة في أعمالها الواسعة النطاق الخاص            -٧

  :العالمية

  المشاركة في تصريف شؤونها  •

  االضطالع بالدور القيادي فيما يتعلق باألساليب التقنية واألساليب الخاصة بالنُظم الصحية  •

  التخطيط المشترك مع الشركاء  •

  تقديم الدعم التقني العالي المردود إلى البلدان  •

  أوسع في أي مجال موضوعي يخص أية شراكةتعزيز انخراط الشركاء على نطاق   •

  .زيادة التنسيق بين الشراكات التي تتناول مسائل متشابهة  •
  
في إطار االستجابة لمقتضيات الزيادة في عدد الشراكات تقدم األمانة الدعم إلى الدول األعضاء مـن                  -٨

عـاون والتنـسيق بفعاليـة مختلـف        أجل تنمية قدرتها على تعزيز فعالية المعونة وتحقيق النتائج من خالل الت           
مشاركة المنظمة في تيسير األعمـال الخاصـة بالـشراكة          : وتشمل أمثلة ذلك ما يلي    . الشراكات والمبادرات 

مصلحة على تعزيز االتساق    لدان على التفاوض مع عدة أصحاب       الصحية الدولية مع البنك الدولي لمساعدة الب      
مكاتب القطرية التابعة للمنظمة في مجال تعزيز النُظم الصحية، وبناء          والمواءمة والتنسيق، واالرتقاء بقدرات ال    

  .القدرات الالزمة للمواءمة والتنسيق
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  إشراك المكاتب اإلقليمية والقُطرية
  
تضطلع المكاتب اإلقليمية والقطرية التابعة للمنظمة بدور حيوي فـي دعـم مـشاركة البلـدان مـع                    -٩

عندما تنشط (رات الوطنية في مجال إدارة األنشطة المتعددة والتدفقات المالية الشراكات، بما في ذلك تعزيز القد
وتشمل اإلسهامات االستراتيجية من المنظمة، في إطـار آليـات وزارات           ). الشراكات على المستوى القطري   

اص، وتدعو وزارات الصحة المنظمة أيضاً، بوجه خ      . الصحة، المساعدة على المواءمة والتنسيق بين الشركاء      
إلى مساعدة البلدان على تلبية الطلبات المتزايدة المقدمة إلى تلك الوزارات من أجل إعداد االقتراحات وسـائر                 

ونظراً لتركيز عدد كبير من الشراكات على حصائل خاصة بـأمراض معينـة وبـالنُظم               . أشكال الدعم التقني  
ة والتشاركية فيمـا يتعلـق بتطـوير الـنُظم          الصحية تقدم المنظمة الدعم إلى البلدان في وضع نهوجها الشامل         

 الوطنية، إلى جانب    واالتفاقاتوالخطط الصحية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر وسائر الخطط          . الصحية
استراتيجيات المنظمة للتعاون مع البلدان والمشاركة في ُأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيـة، تـشكل                

  .لتنسيق بين مختلف الشراكات وأنشطة الشركاء على المستوى القطريجميعاً وسائل مفيدة ل
  

  مسودة السياسة العامة
  

بناء على طلب المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة تقدم طيه إلى جمعية الصحة                  -١٠
راكات الـصحية العالميـة     مسودة السياسة العامة بشأن مشاركة منظمة الصحة العالمية مع الـش          ) في الملحق (

  .وترتيبات االستضافة
  

وتوفر مسودة السياسة العامة إطاراً لتوجيه تقييم المنظمة وقراراتها بخصوص المشاركة المحتملة في               -١١
مختلف أنواع الشراكات الصحية، كما تتضمن مبادئ محددة تطبق في الحاالت التي توافق فيها المنظمة علـى                 

  .سميةاستضافة أية شراكة ر
  

وإذا اعتمدت جمعية الصحة مسودة السياسة العامة ستقدم األمانة تقريراً دورياً عن تنفيذها إلى المجلس   -١٢
التنفيذي يلخص مختلف األعمال التي قامت بها فيما يتعلق بمختلف أنواع التعاون المشمول بالـسياسة العامـة                 

 االقتراحات الخاصة   بشأن األمانة مع المجلس التنفيذي      ستتشاوروعالوة على ذلك    . وآثاره بالنسبة إلى المنظمة   
  .باستضافة أية شراكات رسمية جديدة

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار الوارد أدناه  -١٣
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  

  ١ابقة بشأن الشراكات؛ والمناقشات السبالتقاريرإذ تذكِّر   
  

وإذ تقر بالضرورة الملحة لعمل المنظمة التعاوني من أجـل تحقيـق الحـصائل الـصحية                  
  وبمساهمة هذا العمل في تحقيقها، وبتنوع أشكال هذا النوع من التعاون؛

                                                           
، المحضر  ٢/سجالت/ ١٢٢/٢٠٠٨م ت  و ١٢٤/٢٣م ت  و ١ إضافة   ١٢٣/٦م ت  و ١٢٣/٦م ت  و ١٢٢/١٩م ت  الوثائق    ١

، المحضر الموجز للجلـسة األولـى،   ١/سجالت /١٢٣/٢٠٠٨م تو) اإلنكليزيالنص  (٢الموجز للجلسة الثامنة، الفرع     
  .٦الفرع 
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-٢٠٠٦وإذ تشير إلى أن كالً من دستور المنظمة وبرنامج عملها العام الحادي عشر للحقبة                 
 يصف التعاون والتنـسيق بأنـه مـن         ٢٠١٣-٢٠٠٨ االستراتيجية المتوسطة األجل      وخطتها ٢٠١٥

  الوظائف األساسية للمنظمة؛
  
وإذ تشير كذلك إلى الزيادة الكبيرة في الشراكات الصحية وسائر أشكال التعاون خالل العقـد                 
  الماضي؛

  
اركة فـي   وإذ تضع في اعتبارها أن من الضروري وضع سياسة عامة للمنظمة تحكم المـش               

  الشراكات واستضافتها على نحو يتالفى االزدواجية بين أنشطة الشراكات ومسؤوليات المنظمة؛
  
وإذ ترحب بالتعاون الواسع النطاق بين المنظمة وبين عدة أصحاب مصلحة على نحو يحقق                

 يالتآزر والتنسيق بين مختلف البرامج التي تدعم تحقيق الحصائل الصحية علـى الـصعيدين العـالم          
  والوطني ويخفض تكاليف المعامالت،

  
 الشراكات الصحية العالميـة     مع السياسة العامة بشأن مشاركة منظمة الصحة العالمية         تعتمد  -١

  وترتيبات االستضافة؛
  

 الدول األعضاء إلى وضع السياسة العامة في الحسبان عند السعي إلى إشراك المنظمة              تدعو  -٢
   بترتيبات االستضافة؛في الشراكات، وخصوصاً فيما يتعلق

  
 المنظمات المعنية في منظومة األمم المتحدة وشركاء التنميـة الـدوليين والمؤسـسات              تدعو  -٣

المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمعات المحلية الموبوءة بـاألمراض وكيانـات             
قيق األغـراض االسـتراتيجية     القطاع الخاص إلى النظر في تعزيز تعاونها مع المنظمة على دعم تح           

   وعلى التآزر في العمل مع المنظمة؛٢٠١٣-٢٠٠٨الواردة في الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل 
  

  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٤
  
تعزيز التعاون مع المنظمات المعنية في منظومة األمم المتحـدة وشـركاء التنميـة                )١(

لدولية والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمعات المحليـة        الدوليين والمؤسسات المالية ا   
الموبوءة باألمراض وكيانات القطاع الخاص على تنفيذ الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل           
بغية التقدم في برنامج العمل الصحي العالمي الوارد في برنامج العمل العام الحـادي عـشر                

  ؛٢٠١٥-٢٠٠٦للحقبة 
  
   يشمل استضافة المنظمة للشراكات الرسمية؛وضع إطار عملي  )٢(
  
تطبيق السياسة العامة، إلى أبعد حد ممكن وبالتشاور مع الشراكات المعنيـة، علـى                )٣(

  ترتيبات االستضافة الحالية لضمان تقيدها بالمبادئ المنصوص عليها في السياسة العامة؛
  
اءات التي تتخذها األمانة    تقديم تقرير دوري إلى المجلس التنفيذي عن مختلف اإلجر          )٤(

  فيما يتصل بالشراكات لدى تنفيذ السياسة العامة بشأن الشراكات؛
  
التشاور مع المجلس التنفيذي بشأن أية اقتراحات متعلقة باستضافة المنظمة لشراكات             )٥(

  .رسمية
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  الملحق
  

  مسودة السياسة العامة بشأن مشاركة منظمة الصحة العالمية
   العالمية وترتيبات االستضافةمع الشراكات الصحية

  
تعرض هذه الوثيقة مسودة السياسة العامة لمنظمة الصحة العالمية التي توفر إطـاراً لتوجيـه تقيـيم                   -١

المنظمة وقراراتها بخصوص المشاركة المحتملة في مختلف أنواع الشراكات الصحية، وهـي تـوفر أيـضاً                
  . المنظمة على استضافة أية شراكة رسميةبارامترات تطبق في الحاالت التي توافق فيها

  
 المعايير الواردة أدناه هو توجيه عملية اتخاذ القرار في المنظمـة بخـصوص              ةوالهدف من مجموع    -٢

وتحبذ المنظمة، كمبدأ   . توقيت وكيفية المشاركة في الشراكات وكيفية تطوير المشاركة أو مراجعتها أو إنهائها           
  .ا وتيسر التعاون دون استخدام هياكل منفصلة لتصريف الشؤونعام، اآلليات التي توجد داخله

  
وقد ازداد باطراد عدد الشراكات والمبادرات الصحية العالمية وسائر أشكال التعـاون خـالل العقـد                  -٣

ليدل عموماً على مختلف الهياكل التنظيميـة والعالقـات والترتيبـات           " شراكات"ويستعمل مصطلح   . الماضي
ويتراوح ذلك بين الكيانات المدمجة قانونياً التـي        . لتعاون على تحقيق حصائل صحية أفضل     الخاصة بتعزيز ا  

ويمكن أن تُستعمل   . لديها هياكل لتصريف الشؤون وبين أشكال التعاون األبسط مع أصحاب مصلحة متنوعين           
حمالت "و" روعالتعاون في مش  "و" برنامج"و" شبكة"و" تحالف"و" شراكة"في هذا الصدد مصطلحات متنوعة مثل       

  ".فرقة عمل"و" مشتركة
  
وتتولى المنظمة في إطار وظائفها األساسية إدارة عدد من الجهود التعاونية التي تندرج تماماً ضـمن                  -٤

رقابتها ومساءلتها على الصعيد اإلداري وليست لديها أية هياكل مستقلة لتصريف الشؤون وتكـون مـصممة                
  .اب مصلحةبحيث توفر وسيلة للتعاون مع عدة أصح

  
  التعريف

  
الـشراكات التـي لـديها ترتيبـات     " الشراكات الرسمية"ألغراض هذه السياسة العامة يعني مصطلح     -٥

. تتخذ القرارات الخاصة بالتوجه وخطط العمل والميزانيـات       ) مثل مجلس أو لجنة توجيهية    (لتصريف شؤونها   
  .وتستضيف المنظمة حالياً عدداً من هذه الشراكات

  
  شاركة المنظمة في أية شراكةمعايير م

  
في جميع األحوال التي تحدد فيها المنظمة أن هناك حاجة إلى شراكة ما، أو تُطلب منها المشاركة في                    -٦

شراكة ما، ستُستخدم شجرة قرارات قائمة على المعايير الواردة أدناه الستعراض هذه القرارات وتحديد البدائل               
لى جميع أشكال الشراكة بصرف النظر عما إذا كانت المنظمة تستـضيفها            وتنطبق هذه العملية ع   . عند اللزوم 

ال، أو عما إذا كانت المنظمة ال تستضيفها ولكنها تسعى إلى أن تكون شريكاً لها على الجانب التقنـي أو إذا         أم
  .كان مطلوباً من المنظمة أن تكون شريكاً لها على الجانب التقني
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 الشراكات الرسمية   مع ستُستخدم في تقييم الشراكات المستقبلية وستوجه العالقة         والمعايير الواردة أدناه    -٧
  :القائمة

  
 من حيث استنفار الـشركاء      برهنة الشراكة على إضافة قيمة واضحة إلى الصحة العمومية          )أ(

وتعبئة المعارف والموارد وتحقيق التآزر من أجل بلوغ مرمى من مرامي الصحة العمومية ال يمكـن                
  .يقه بالقدر ذاته لوال ذلكتحق
  
 وجود مرمى واضح للشراكة يتعلق بأحد مجاالت العمل ذات األولوية بالنسبة إلى المنظمـة               )ب(

وتشكل المشاركة توسعاً فـي  . وله صداه في أغراضها االستراتيجية وتوجد ُأطر زمنية واقعية لتحقيقه 
ية يصل بها إلى منظمات أخرى، كما تعزز        الوظائف األساسية للمنظمة وسياساتها ومواطن قوتها النسب      

  .جودة برامج المنظمة وسالمتها
  
  . التي تضعها المنظمةاسترشاد الشراكة بالقواعد والمعايير التقنية  )ج(
  
 في الحاالت التي تنشط فيها الشراكة على المستوى         .دعم الشراكة ألغراض التنمية الوطنية      )د(

القدرات القطرية ستساعد مشاركة المنظمـة علـى مواءمـة         القطري وتسعى إلى المساعدة على بناء       
  .الجهود ومن ثم تخفيف العبء اإلداري العام الواقع على البلدان

  
 يجب ضمان تحقيق    .ضمان الشراكة للمشاركة المالئمة والكافية من قبل أصحاب المصلحة          )ه(

بمن (أصحاب المصلحة المعنيين كل مرامي الشراكة المتفق عليها من خالل المشاركة النشطة من قبل   
. واحترام والية كل مـنهم    ) في ذلك، حسب االقتضاء، المستفيدون والمجتمع المدني والقطاع الخاص        

ويمكن أن تستفيد الشراكات من مساهمة منظمات ووكاالت من خارج قطاع الصحة العمومية التقليدي، 
  .حسب االقتضاء

  
ظمة في أية شراكة يجب أن تؤكد الشراكة بوضوح          لكي تشارك المن   .وضوح أدوار الشركاء    )و(

  .مواطن قوة الشركاء وأن تتالفى كالً من االزدواجية وإدخال النُظم المتوازية
  
وجوب إخضاع تكاليف المعامالت المتعلقة بالشراكة للتقييم وتحليـل فوائـدها ومخاطرهـا               )ز(

للتقييم ) على كل المستويات  ( يجب أن تخضع أعباء العمل اإلضافية التي تقع على المنظمة            .المحتملة
  .ولقياس مقدارها

  
 مـن   .أسبقية العمل على تحقيق مرامي الصحة العمومية على مصالح المشاركين الخاصة            )ح(

م والخـاص   الضروري تحديد وإدارة المخاطر والمسؤوليات الناشئة عن الشراكات بين القطاعين العا          
ويجب أن تكون لدى    . من خالل وضع وتطبيق ضمانات تشمل االعتبارات الخاصة بتعارض المصالح         

 ويجب عندما تُعتبر .الشراكات آليات لتحديد حاالت تعارض المصالح والتصدي لها على النحو المالئم          
حتمال تعـارض  الشركات التجارية والشركات التي تستهدف الربح من الشركاء المحتملين أن يوضع ا    

  .المصالح في الحسبان في إطار تصميم الشراكة وهيكلها
  
 هيكل الـشراكة مـع      تصميم ينبغي أن يتوافق     .توافق هيكل الشراكة مع الوظائف المقترحة       )ط(

فعلى سبيل المثال قد تتطلب الشراكات التي تشمل عنصراً تمويليـاً كبيـراً أكثـر رسـمية                 . وظيفتها
أما الشراكات ذات الدور التنسيقي فـي       . لمساءلة عن قرارات التمويل   لتصريف الشؤون مع وضوح ا    

. المقام األول فيمكن أن تحقق الفعالية القصوى في عملها دون وجود هيكل رسمي لتصريف شـؤونها               
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والشبكات التي تركز على المهام يمكن أن تحقق فعالية وكفاءة كبيرتين في بلوغ مرامـي الـشراكة                 
ويمكن أن تقلل تكاليف المعامالت التي كثيراً ما ترتبط بالهياكـل الرسـمية             بأقصى قدر من المرونة     
  .وآليات تصريف الشؤون

  
 يجب أن يخضع كـل      .أو الرصد الذاتي لدى الشراكة    / وجود آلية خارجية مستقلة للتقييم و       )ي(

م وحسب  من اإلطار الزمني للشراكة وغايتها وأغراضها وهيكلها وعملها لالستعراض والتعديل بانتظا          
ويجب أن تُعرض بوضوح معايير تعديل الشراكة أو إنهائها إلى جانب النظر فـي خطـط                . االقتضاء

  .المراحل االنتقالية
  

  ترتيبات االستضافة
  
وينبغي أن تُعتبر االستضافة ترتيبـاً      . توافق المنظمة في بعض الحاالت على استضافة شراكة رسمية          -٨

  .الضخمة لألطراف كافةاستثنائياً يجب أن يصب في المصلحة 
  
وتشمل االعتبارات الشاملة فيما يتعلق بالشراكات الرسمية التي تستضيفها المنظمـة ضـمان اتـساق                -٩

الوالية العامة للشراكة واستضافتها مع الوالية والمبادئ الدستورية للمنظمة وأال تنتج عنهـا أعبـاء إضـافية                 
ت التي تتحملها المنظمة إلى أدنى حد ممكن وأن تضيف قيمـة            بالنسبة إلى المنظمة وأن تقلل تكاليف المعامال      

  .إلى عمل المنظمة وأن تتقيد بإطار المنظمة الخاص بالمساءلة
  

سيعتمد قرار المنظمة الخاص باالستضافة، أوالً وقبل كل شيء، على مشاركة المنظمة في الـشراكة                 -١٠
 المنظمة أن تصبح عضواً في الهيئة التوجيهية        واألهم في هذا الصدد أن على     . بصفة شريك استراتيجي وتقني   

ويجب أيضاً أن تعترف الشراكة بوالية المنظمة ووظائفها األساسـية،          . للشراكة وأن تشارك فيها مشاركة تامة     
  .وأن تتناغم معها وتكملها

  
اص إطار المنظمة الخ  مع  وستضمن المنظمة أن يتماشى كل من استضافتها للشراكة وتوفيرها لألمانة             -١١

الذي يشمل األنشطة السياسية والقانونية والمالية وأنشطة االتصاالت واألنشطة ( وبرنامجها التشغيلي ١بالمساءلة
 والئحتهـا   وسيتم بحث وتنفيذ ترتيبات االستضافة وفقاً لدستور المنظمـة        . ويحمى نزاهتها وسمعتها  ) اإلدارية

ئحة موظفيها، وكذلك قواعدها اإلداريـة وغيرهـا مـن          المالية ونظامها المالي والنظام األساسي لموظفيها وال      
ويجب، عندما تقوم المنظمة باالستـضافة، أن تـدار عمليـات أمانـة           "). قواعد المنظمة ("القواعد ذات الصلة    

  .الشراكة، في جميع جوانبها، وفقاً لقواعد المنظمة
  

وتـشكل أمانـة الـشراكة      . يةأداء الخدمات اإلدار  مجرد  واستضافة المنظمة ألي شراكة أمر يتجاوز         -١٢
المستضافة جزءاً من أمانة المنظمة وتكون لها الهوية القانونية ذاتها التي للمنظمة وتتمتع بالوضع القانوني ذاته                

وسيتمتع، موظفو الشراكة، على وجه الخصوص، بوصفهم موظفين فـي المنظمـة،            . الذي تتمتع به المنظمة   
ومن الضروري، لهذه الغاية، أن تشكل وظيفـة        . تعلق بحماية وظائفهم  باالمتيازات والحصانات السارية فيما ي    

                                                           
  :  من دستور المنظمة ونصها كما يلي٣٧باإلشارة بوجه خاص إلى المادة     ١

 يجوز للمدير العام أو للموظفين، في أداء واجباتهم، أن يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو                  ال"  
وتتعهـد كـل   . سلطة خارج المنظمة، وعليهم أن يمتنعوا عن أي عمل قد يسيئ إلى مركزهم كموظفين دوليين   

ام وللموظفين، وبعدم السعي إلـى  دولة عضو في المنظمة من جانبها باحترام الطابع الدولي الخالص للمدير الع 
  ".التأثير عليهم
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وهذا االعتبار مناسب بوجه خاص لحالـة       . األمانة جزءاً من وظائف المنظمة، وأن ينظر إليها على هذا النحو          
سويسرا، وهي البلد الذي يستضيف المنظمة والذي منح امتيازات وحصانات وتسهيالت للمنظمة ولموظفيها في       

وللتقيد باتفاق االستضافة المبرم بين المنظمة وبين المجلس االتحادي السويسري يجب           . ء واليتها الدستورية  أدا
. أن تشكل وظائف أمانة الشراكة جزءاً من الوظائف العامة للمنظمة وال يجـوز أن تُعتبـر منفـصلة عنهـا                   

  .الشراكات الرسميةوستتشاور أمانة المنظمة مع السلطات السويسرية لدى النظر في استضافة 
  

وعلى الرغم من أن الشراكة هي التي تقرر عادة الهيكل التنظيمي والواجبات المحددة ألمانة الشراكة                 -١٣
  .فإنه يتم اختيار موظفي األمانة وإدارة شؤونهم وتقييم أدائهم وفقاً لقواعد المنظمة

  
حـات الخاصـة باستـضافة المنظمـة        ويجب أن يستشير المدير العام المجلس التنفيذي بشأن االقترا          -١٤

  .للشراكات الرسمية
  

  إدارة البرامج واإلدارة المالية
  

 الشراكات الرسمية التي ال تضطلع فيها المنظمة بدور حـصري           ١لم تندرج ضمن الميزانية البرمجية      -١٥
رسمية وبين  ويفرق هذا النهج بين الشراكات ال     . فيما يتعلق بتصريف الشؤون والتخطيط االستراتيجي والعملي      

وينبغـي إنـشاء حـسابات      . برامج المنظمة ويتسق مع إدخال المنظمة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام          
منفصلة لكل شراكة بحيث يتم تسجيل وتبليغ اإليرادات والمصروفات ذات الصلة على نحـو منفـصل عـن                  

نقدية أو المكافئات النقدية وفقاً للوائحهـا       ويجب أن تستثمر المنظمة أية أرصدة متاحة من ال        . حسابات المنظمة 
وعلى الرغم من أن هذه الشراكات غير مدرجة في الميزانية البرمجية           . الخاصة فيما يتعلق باستخدام الشراكات    

  .فإن عملها يجب أن يتآزر مع األغراض االستراتيجية المعنية التي تضعها المنظمة
  

جية يجب أن تتم كل المدفوعات المسددة من حسابات الشراكة وبصرف النظر عن حالة الميزانية البرم       -١٦
المعنية وفقاً لالئحة المالية والنظام المالي للمنظمة كي يتسنى الرصد السليم للمساءلة المالية للحاصـلين علـى                 

  .البرامجالمنح وسائر المستفيدين وللتقدم المحرز في تحقيق أغراض 
  

شراكات التي ال تندرج ضمن الميزانية البرمجية سيلزم أن تعـد أمانـة             للوفيما يتعلق باإلدارة المالية       -١٧
الشراكة بيانات مالية منفصلة لإليرادات والمصروفات يشهد عليها مكتب كبير المحاسبين في المنظمة وتُعرض              

. وستقتضي البيانات عادة إبداء مراجع الحسابات الخارجي للمنظمة رأياً منفـصالً          . على مجلس الشراكة سنوياً   
وباإلضافة إلى المراجعة الخارجية للحسابات تخضع الشراكات التي ال تندرج ضـمن الميزانيـة البرمجيـة                

  .للمراجعة الداخلية للحسابات طبقاً لالئحة المالية والنظام المالي للمنظمة وللممارسة التي تتبعها
  

لتي تضطلع فيها المنظمة بـدور      وعلى سبيل االستثناء مما ورد أعاله يوجد عدد قليل من الشراكات ا             -١٨
غير حصري فيما يتعلق بتصريف الشؤون، ولكن حيثما كانت الشراكات المعنية تسهم بشكل مباشر وتام فـي                 
تحقيق النتائج والمؤشرات المتوقعة على صعيد المنظمة، كما هي محددة في الميزانية البرمجية، يكون عمـل                

وهـذه  . لنتائج المنظمة ويتبع هذا التشكيل علـى نحـو صـارم          هذه الكيانات مقتصراً على التشكيل الهرمي       
واألمـر األجـدر    ". البرامج الخاصة وترتيبات التعـاون    "الشراكات مدرجة في الميزانية البرمجية تحت فرع        

بالمالحظة في هذه الفئة الصغيرة هو أنشطة برنامجي البحوث الراسخة منذ وقت طويل والتي تشكل جزءاً من                 
  .ذ سنوات عديدةعمل المنظمة من

                                                           
  الوثيقتـان ( تقـدم إلـى المجلـس علـى نحـو منفـصل              ٢٠١١-٢٠١٠مسودة الميزانية البرمجيـة المقترحـة          ١

MTSP/2008-2013)) دة٢٠١١-٢٠١٠/م ب مو) المعدلة) المسو.(  
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 يجـب إدراج هـذه      مستـضافة وحيثما كانت برامج المنظمة تقدم مساهمات مباشرة لدعم أية شراكة             -١٩
  . العملطالتكاليف في الميزانيات البرمجية للمنظمة والنتائج المتوقعة المناسبة والميزانية وخط

  
  تعبئة الموارد واسترداد التكاليف

  
بفعالية، بما في ذلك تكاليف سؤولية عن تعبئة األموال الكافية كي تعمل  الممستضافةتتحمل كل شراكة   -٢٠
وسيكون التزام المنظمة بتنفيذ أي جانب معين من      . تها وكل األنشطة ذات الصلة في ميزانيتها وخطة عملها        أمان

موارد من  ويجب أن يتم تنسيق تعبئة ال     . جوانب خطة عمل الشراكة مشروطاً بتلقي المنظمة كل التمويل الالزم         
 تنسيقاً وثيقاً مع المنظمة، ويجب أن يشترط على تلك الشراكات أن تعوض المنظمة              المستضافةقبل الشراكات   

كـون  تويجـب أن    . عن أية مخاطر ومسؤوليات مالية تتحملها المنظمة في أداء وظائفها الخاصة باالستضافة           
ع األموال من القطاع الخـاص خاضـعة لـدالئل          األنشطة التي تقوم بها الشراكة التي تستضيفها المنظمة لجم        

  . بشأن التعاون مع المؤسسات التجارية اإلرشاديةالمنظمة
  

ويجب، ما لم ينص على خالف ذلك في اتفاق االستضافة، أن تسترد المنظمة تكاليف دعم برامجهـا                   -٢١
 يمكن أن تفـرض     لمستضافةاوالشراكات  . أو سياسة المنظمة الداخلية   / كما هو محدد من قبل جمعية الصحة و       

وستـسعى  . طـري أعباء عمل ثقيلة على مختلف أجزاء المنظمة، بما في ذلك المستوى اإلقليمي والمستوى القُ             
المنظمة إلى استرداد كل تكاليف الدعم اإلداري والتقني الذي تتحمله في أداء وظائف استـضافة الـشراكات،                 

 على الشراكات التي قد تكون لها آثار على صـعيد المـوارد   ويجب بالمثل أن يشترط. وتنفيذ أو دعم أنشطتها  
  .البشرية بالنسبة إلى المنظمة على المستويين اإلقليمي والقطري أن تتحمل التكاليف ذات الصلة

  
  االتصاالت

  
 واإلجـراءات    اإلرشـادية  ستتبع أمانة الشراكة الـدالئل    أية شائبة    الشراكة والمنظمة    ولكي ال تشوب    -٢٢

بما في ذلـك المنتجـات اإلعالميـة       (لتي تضعها المنظمة بخصوص االتصاالت الداخلية والخارجية        اإلدارية ا 
 االتصاالت الرسمية التي تجريها أمانة الشراكة مع         في  وستتبع .)والمنشورات والتقارير التقنية والمواد الدعوية    

  .هذا الغرض الخاصة ب قنوات المنظمة العاديةوموظفيهاالدول األعضاء ومكاتب المنظمة 
  

  "بنود االنقضاء"التقييم و
  

بنداً خاصاً بـالتقييم     "المستضافةيجب أن تتضمن الترتيبات التي تبرمها المنظمة مع جميع الشراكات             -٢٣
 قبل انتهاء صالحية ترتيب االستضافة بنـاء علـى األداء الـسابق             استعراض، بما في ذلك إجراء      "واالنقضاء

والطلب المستمر أو البدائل المستجدة من أجل تعزيز التعاون، فضالً عن توقعات             ،للشراكة وعالقتها بالمنظمة  
وبالعمل مع الشراكات ستصمم المنظمة إطاراً خاصاً بالرصد والتقيـيم مـن أجـل إجـراء هـذا                  . المستقبل

  .االستعراض
  

 األساليب األربعة    ستناقش المنظمة والشراكة النتائج المتحققة بغية اختيار أحد        االستعراضوبعد إجراء     -٢٤
إعداد توصيات بخصوص إدخال تعـديالت      ) ٢ ( أو ؛محددةاستمرار الترتيب الجاري لمدة جديدة      ) ١: (التالية

دمجها  )٣ ( أو أو غرضها أو بخصوص تنقيح ترتيب االستضافة التي أبرمته المنظمة؛         / على هيكل الشراكة و   
فصل الـشراكة عـن     ) ٤(شامل مع الشركاء؛ أو     في المنظمة بمواصفات واضحة لضمان التعاون الواسع وال       

  .المنظمة
  

  .وأثرهاوسيجري بصفة دورية استعراض وتحديث تطبيق هذه السياسة العامة   -٢٥
  

  . لتنفيذ هذه السياسة العامة من قبل األمانةعملية وإجراءات  إرشاديةوسيعد المدير العام دالئل  -٢٦
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  *ير مشاركة المنظمةشجرة القرارات الخاصة بتقييم معاي: المرفق
 

Based on the evaluation of each case, the Director-General decides on:
 - engaging in or establishing new global health partnerships or collaborations 
 - defining the optimal means of collaboration
 - suggestions for revisions to or separation of existing partnership
 - consulting with the Executive Board, if WHO is requested to host a 
   partnership (inclusive of its secretariat).

Engage with partners to 
strengthen existing 

collaboration

Proposed partnership addresses WHO 
priority area ref lected in MTSP; extension 

of WHO's core functions, policies, and 
relative strengths to other organizations 

Proposed partnership  
demonstrates clear added 

value for public health

Where partnership is active at country 
level, it  is aligned w ith country priorities, 

builds national capacity, and w ith 
principles of best practice and supports 

national development objectives

Agreed goals of proposed 
partnership  ensured through 

participation of stakeholders and 
respects their respective mandates

نعم

نعم

ال

Engage with partners to 
modify strategic 

approaches

ال

Engage with partners to 
ensure full participation of 

key stakeholders and 
respect of their mandates

نعم

ال

Roles and comparative advantages of 
partners clearly identif ied and agreed, 

including harmony w ith WHO's 
mandate and functions

نعم

Engage with partners to 
clarify roles and 
responsibilities

ال

ال

Potential conflicts of interest 
can be identified and addressed

نعم

ال

Proposed structure 
appropriately reflects main 

functions of partnership

نعم

Engage with partners to 
modify proposed 

structure and governance
ال

Submit partnership  
proposal for review 

and decision 

نعم

Disengage 
from 

partnership 
development 

process

ال

ال

ال

1

2

4

5

6

9

Request 
for 

ال

نعم

WHO technical norms and 
standards are used by the 

partnership. 

Engage with partners to 
ensure WHO norms and 

standards used. 
ال ال

Transaction costs, risks and 
benefits assessed and 

quantified
ال

نعم

3

8

7

  
  
  

  . في الصفحة التاليةبالعربيةالوارد أعاله  الشكل ترجمة محتوىرد ت*    

)أ(

)ب(

)ي(

)ج( )ك(

)د( )ل(

)ه( )م(

)ف(

)و()ن(

)ز(

)ح(

)ط(

)ص(

)س(

)ع(

  :بناء على تقييم كل حالة يبت المدير العام فيما يلي
  ن الصحية العالمية الجديدة أو إنشاؤها المشاركة في الشراكات أو أنشطة التعاو-
   تحديد وسائل التعاون المثلى-
   االقتراحات الخاصة بتنقيح الشراكة القائمة أو فصلها عن المنظمة-
 التشاور مع المجلس التنفيذي إذا طُلب من المنظمة أن تستضيف أيـة شـراكة             -

 )بما في ذلك أمانتها(
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   الصحة العموميةإلىبرهنة الشراكة المقترحة على إضافة قيمة واضحة   ١  أ

 للمنظمة وله صداه في الخطة االسـتراتيجية        معالجة الشراكة المقترحة لمجال ذي أولوية بالنسبة        ٢  ب
المتوسطة األجل، والتوسع في وظائف المنظمة األساسية وسياساتها ومواطن القوة النـسبية لتـشمل              

  منظمات أخرى

  استخدام الشراكة للقواعد والمعايير التقنية للمنظمة  ٣  ج

ولويات القُطرية وتعمل على بناء     حيثما كانت الشراكة نشطة على الصعيد القُطري ومتسقة مع األ           ٤  د
  القدرات الوطنية باتباع مبادئ أفضل الممارسات، وتدعم أغراض التنمية الوطنية

ضمان تحقيق المرامي المتفق عليها للشراكة المقترحة من خالل مشاركة أصـحاب المـصلحة                ٥  ه
  واحترام والية كل منهم

النسبية واالتفاق عليها، بما في ذلك االتساق مع والية           التحديد الواضح ألدوار الشركاء وميزاتهم        ٦  و
  المنظمة ووظائفها

    تقدير تكاليف المعامالت ومخاطرها وفوائدها وتحديد مقدارها٧  ز

    إمكانية التعرف على التعارض المحتمل في المصالح ومعالجته٨  ح

  المقترح  انعكاس وظائف الشراكة الرئيسية على النحو المالئم في الهيكل ٩  ط

  المشاركة مع الشركاء من أجل تعزيز التعاون القائم  ي

  المشاركة مع الشركاء من أجل ضمان استخدام قواعد المنظمة ومعاييرها  ك

  المشاركة مع الشركاء من أجل تعديل األساليب االستراتيجية  ل

يين واحترام والية   المشاركة مع الشركاء من أجل ضمان المشاركة التامة ألصحاب المصلحة الرئيس            م
  كل منهم

  المشاركة مع الشركاء من أجل توضيح األدوار والمسؤوليات  ن

  المشاركة مع الشركاء من أجل تعديل الهيكل المقترح ونظام تصريف الشؤون المقترح  س

  طلب التوضيح  ع

  االنسحاب من عملية إعداد الشراكة  ف

  تقديم اقتراح الشراكة الستعراضه والبت فيه  ص
  
  
  

=     =     =  


