
   ١٣٤/٤٢م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٣ ديسمبر/ األول كانون ١٦  بعد المائة والثالثون الرابعةالدورة 
     EB134/42  المؤقت من جدول األعمال ٤-١١البند 

  
  
 

  الشراكات الصحية الُمسَتضافة
  

  من األمانة تقرير
  

) الــذي دعــا فيــه، ١٠(١٣٢م تالمقــرر اإلجرائــي  ٢٠١٣اعتمد المجلس التنفيــذي فــي كــانون الثــاني/ ينــاير   -١
في جملة أمور، إلى أن ُتدرج الشراكات الُمسَتضافة بوصفها بندًا دائمًا في جدول أعماله. ويبّين هذا التقريــر مســردًا 

 ة بعالقـــاتصـــلالمتساســـية لقضـــايا األورد ملخصـــًا لويـــشـــراكات، بـــآخر مـــا طـــرأ مـــن تطـــورات رئيســـية علـــى تلـــك ال
  المجلس التنفيذي.ذكر ومهمة بالنسبة إلى أنها جديرة بال ألمانةالتي رأت استضافة اال
  
)، ١٠(١٣٢م تالمقــــرر اإلجرائــــي مكونــــات معلومــــات عــــن تنفيــــذ مختلــــف كــــذلك أحــــدث ال قــــدم التقريــــروي  -٢

لجنـــة البرنـــامج والميزانيـــة واإلدارة التابعـــة للمجلـــس التنفيـــذي لترتيبـــات منظمـــة الـــذي أجرتـــه ســـتعراض وخصوصـــًا اال
ٕانشــاء و  ؛المتكبــدة التكــاليفالكفيلــة باســترداد كامــل طرائــق وال؛ اكات الُمسَتضــافةمــع الشــر (المنظمــة) الصحة العالمية 

التــي  مســتقلةالتقييمــات صــيلة الحاإلبالغ عــن اللتزامات؛ و ٕادارة او منظمة؛ للشراكات التي تستضيفها اللجنة مشتركة 
مكاتــب المنظمــة أنشــطة مع ة الُمسَتضافتنسيق عمل الشراكات و ؛ بإجرائها منظمةالُمسَتضافة من الالشراكات ُتكّلف 
  دارة المخاطر.إلوٕاطار  ووضع شروط عامة بشأن االستضافة ؛ةوالقطري ةاإلقليمي

  
  التطورات الرئيسية والقضايا األساسية

  
  الصحية شبكة القياسات

  
ـــت شـــبكة القياســـات الصـــحية فـــي   -٣ ـــار/  ٣١ُحّل ـــم تتعهـــد ال٢٠١٣مـــايو أي ـــة بمنظمـــة ، ول أيـــة التزامـــات مالي
  ة.يعملال يتعلق بتلك مافي
  

  شراكة دحر المالريا
  
أســـهمت الشـــراكة أن  ٢٠١٣-٢٠٠٩الفتـــرة  شـــراكة دحـــر المالريـــا فـــيعمـــال التقيـــيم الخـــارجي ألُرِئـــي مـــن   -٤

بضــرورة أوصــى التقيــيم و  خطــة العمــل العالميــة لمكافحــة المالريــا.أهــداف مــا ُأحــِرز مــن تقــدم لبلــوغ كبيــر فــي بشــكل 
فــي جلســته المقبلــة كة امعينة ترزح تحت وطأة أعباء ثقيلة. وسيقوم مجلس الشر دعم بلدان إيالء مزيد من االهتمام ل

مــن أن تموضــع الشــراكة الكفيلــة بتمكــين  الســبلالتركيز علــى بات الصادرة عن التقييم الخارجي و استعراض التوصيب
ســتدعي هــذا األمــر إجــراء قــد يو . ٢٠١٥مــا بعــد عــام لبيئــة الصــحة والتنميــة العالميــة نفســها علــى أتــم وجــه داخــل 

يتســنى تحويــل هيكــل األمانــة بحيــث ضــرورة تعــديل ترتيبــات االستضــافة والنظــر فــي و " الحــالي للهيكــل"اســتعراض 
  بسهولة أكبر.األولويات 
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يــا فــي المالر علــى إبقــاء موضــوع الشــراكة رصينة التــي بــذلتها الدعوة الجهود ساعدت فقد لى ذلك ٕاضافة إو   -٥
المقــدم مــن الشــراكة  دعمبفضل ال مكافحة المالرياالجهود الوطنية لبرامج فيما تعّززت  ،الدوليبرنامج العمل صدارة 

التــي قــدمتها فــي مجــالي كــذلك المســاعدة التقنيــة تعبئــة المــوارد، و في الوقت المناسب فيما يتصــل بشــؤون التخطــيط و 
الفضــلى الممارســات و  تبــادل األفكــار واالســتراتيجياتالمعنيــة بلشــراكة امنصــة فإن  على ذلكعالوة . و تقييمالصد و الر 
 برنــامج العمــل عجلــة لبحــث عــن طــرق أكثــر فعاليــة لــدفععلــى اأصــحاب المصــلحة تواصــل حفــز التقارير المرحلية و 

  إلى األمام.
  
مــردود التكلفــة على تعزيز فعالية البــرامج و  ركيزحاليًا التلشراكة التي تختطها االتوجهات االستراتيجية من و   -٦

، وعلى وتحديد األولويات من تلك الموارد استهداف الموارد المتاحة على المستوى القطريمن خالل تحسين العالي 
المقبلــة عالميــة التقنيــة الســتراتيجية االتنفيــذ ريــا التــي ســتؤيد بشــأن مكافحــة المال عمــل العالميــة الثانيــةالإطــالق خطــة 

أنشـــطة تمويـــل وتوجيـــه البلـــدان مـــن أجـــل  ،٢٠٢٥-٢٠١٦مكافحـــة المالريـــا والـــتخلص منهـــا للفتـــرة للمنظمـــة بشـــأن 
مكافحــة الصحة و شؤون استكمال ميزانيات و ، عوضًا عن تمويلها من اإلعانات فحة المالريا من الموارد المحليةمكا
  ها.بالتخلص منالصحة، وتعزيز ربط مكافحة المالريا قطاع غير ات قطاع من لمالريا بتمويلا
  
  .ستضافة مع شراكة دحر المالريااال ترتيباتفيما يخص تحديات محددة وال تواجه حاليًا   -٧
  

  التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية
  
المساءلة فيما يتعلــق و الدعوة مجالي محوري في دور أداء  التحالف العالمي للقوى العاملة الصحيةيواصل   -٨

 منظمة الصــحة للبلــدانو منظمة المع التحالف تعاون  ٢٠١٣ / نوفمبرتشرين الثانيي فو بالموارد البشرية الصحية. 
ثــر ة، الــذي حضــره أكيلموارد البشــرية الصــحمعنــي بــالاعقــد المنتــدى العــالمي الثالــث فــي وحكومــة البرازيــل األمريكية 

 المــوارد البشــرية الصــحيةبتــوفير المنتــدى االلتــزام السياســي هــذا ز عــزّ وقد . اً دولة عضو  ٩٣مشارك من  ٢٠٠٠من 
جانــب التزامات جديــدة مــن ُقِطعت و  قوي سياسي إعالنإذ اعُتِمد : لتغطية الصحية الشاملةا ًا لتحقيقأساسبوصفها 

تقنــي، مســتوى لــى إلحوار علــى االرتقــاء بــاأيضــًا التحــالف وحــرص أخــرى. ة مؤسســة و منظمــ ٢٥ودولــة عضــوًا  ٥٦
تطلعــــي، برنــــامج عمــــل الخطــــوط العريضــــة ليبــــّين التقــــدم المحــــرز و يســــتعرض تقريــــر رئيســــي إعــــداد مــــع بــــاالقتران 

  .ةيال الموارد البشرية الصحفي مجمسندة بالبّينات حلول عديدة إليجاد مقاالت ومنشورات رّوجت  فيما
  
مــين التنفيــذي األمنصــب فــي المنظمــة لــنظم الصــحية واالبتكــار دارة اإلســاعد الملمدير العــام اويشغل حاليًا   -٩

لصــعوبات الماليــة التــي فــي ضــوء او  ٢٠١٣فــي صــيف عــام ذاك المنصــب األمــين التنفيــذي ، منذ أن غــادر المؤقت
الــذي عقــده مجلـــس  جتمــاعاالالصــعوبات تعهــد المــانحون فــي وتــذليًال لتلــك . فــي الوقــت الــراهنيواجههــا التحــالف 

القوى العاملة الصــحية برنامج عمل على االهتمام العالمي ز يزيادة تركب ٢٠١٣نوفمبر  التحالف في تشرين الثاني/
(حتــى خالل الفترة المتبقية من عمــره والتــي ُيتوقــع أن تــدوم لعشــر ســنوات التحالف ديمومة ضمان على  معاً العمل و 

ف تحــالات اليــلســد الفجــوات صــونًا لعملتــوفير أمــوال محــدودة ى لــع نظمــةمال. وعالوة على ذلــك وافقــت )٢٠١٦عام 
  .منظمة)ُتستخدم لسداد أموال الالتي سأموال المانحين المتوقعة (يتلقى في األجل القصير حتى 

  
  شراكة دحر السل

  
تقييمــات الثمانيــة عشــر المنصــرمة عــدة تكليفــات بــإجراء  مــدى األشــهرأصــدرت شــراكة دحــر الســل علــى   -١٠

شــملت ة (ألمانــبالنســبة إلــى ان نوعهــا تشغيلية ثالثية السنوات هي األولى ماستراتيجية تمخضت عن وضع مستقلة 
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 تنســـيقالمجلـــس قيـــادة تحـــت  ةة إصـــالح شـــامليـــالشـــراكة عملنفـــذت و ، جية)التغييـــرات االســـتراتيو  تحديـــد األولويـــات
  لها. التابع

  
   فــــي إطــــار مبــــادرة األدويــــة العــــالمي وآليــــة تقــــديم المــــنحتواصــــل شــــراكة دحــــر الســــل مــــن خــــالل مرفــــق و   -١١

TB REACH  ه ومــا يلــزم مــن تشخيصــوســائل و لســل المضــادة لــداء افــي شــراء وتوزيــع األدويــة التــابعين لهــا اإلســهام
 ٪١٦تراوحــت بــين زيــادة إحــداث فــي مجــال الــدعوة إلــى أفضــى عمــل الشــراكة . وعــالوة علــى ذلــك لمكافحتــه ســلع
، يــدز والســل والمالريــاألمكافحــة اموارد الصندوق العالمي لمن  سلألغراض مكافحة الخصص المُ ٪ في نسبة ١٨و

فــي إطــار الــالزم للشــروع فــي تطبيــق تلــك النهــوج دعم تحديــدًا وتقــديم الــالسل معنية بمكافحة ج و وضع نهإلى  وكذلك
وتيــار حركــي منصــة فــي إنشــاء الشــراكة وأســهمت أيضــًا أعمــال . لصندوق العــالميالخاص باالتمويل الجديد نموذج 

  .جماعة اإلنمائية للجنوب األفريقيالبلدان األعضاء في البالسل في قطاع التعدين خاصين بشأن مكافحة 
  

تنســيق مجلــس علــى طلــب  بنــاءً ترتيبــات استضــافة مؤسســية بديلــة عــن دراســة ُأجِريــت  ٕاضــافة إلــى ذلــكو   -١٢
 منظمــةإطــار ال، ولكــن شــراكة دحــر الســلنفيســة لدمت فوائــد قــ منظمــةالالدراســة أن استضــافة تلــك أبــرزت . و لشــراكةا

فــي هــذا ولُــوِحظ حريــة. القــدر أكبــر مــن عملهــا بالشراكة على ممارسة قّيد قدرة المساءلة يو ة اإلداريالخاص بالشؤون 
مــــن أجــــل تنفيــــذ ، وهــــي فــــي ضــــيافة المنظمــــة، لشــــراكةالتــــي تحتاجهــــا امرونــــة مــــن الصــــعب تحقيــــق الن أالصــــدد 

بالمنظمــة فــي أن ترتفــع تكــاليف االستضــافة من المرجح  إلى أن ة. وأشار التقرير أيضاً ا التشغيلية بفعالياستراتيجيته
لضـــمان اســـترداد التكـــاليف بالكامـــل مـــن الشـــراكات فيهـــا الـــذي اتخذتـــه األجهـــزة الرئاســـية  المقـــرر اإلجرائـــيضـــوء 

عــن تــأمين قــدر أكبــر مــن  تكــاليف، فضــالً فــض تلــك الأن يخبديلــة إيجــاد جهــات مضــيفة  مــن شــأنالُمسَتضافة، وأن 
إعــداد مــذكرة تفــاهم يــه طلــب ف ١قــراراً الشراكة  مجلس تنسيقالحقًا اعتمد و وتوليد الموارد. التكاليف إدارة في المرونة 

  :المبادئ التاليةتستند إلى  منظمةوالالشراكة خطية بين 
  

عن الموارد البشرية  فضالً ، اه الشراكة االستراتيجياتجالمتعلقة برارات القاتخاذ بسلطة لمجلس يتمتع ا  •
  ألمانة.المقّرر أن تنفذها ااالستراتيجية، المكرسة على أساس والمالية 

ســلطة صــنع القــرار ، بمــا فــي ذلــك وتقيــيم أدائــهاألمــين التنفيــذي اإلشــراف علــى سلطة يتمتع المجلس ب  •
  ئها.ٕانهاو ستعانة بخدماته االبشأن 

  .كافة أصحاب المصلحةيعترف بهما لشراكة دحر السل  واضحتين وواليةهوية تكوين   •
  .، سواء بطريقة مباشرة أم من خالل األمانةلى التواصل مع شركائهعالقدرة يتمتع المجلس ب  •
تنفيــذ قــرارات مســؤولة تمّكنهــا مــن اإلســراع فــي و تضــطلع أمانــة الشــراكة بعمليــات إداريــة كفــوءة ومرنــة   •

  .ةكاملتلك القرارات  حرو وحي من بالمجلس 
  .ةنشطاألو دعمًا لألمانة متنوعة من موارد المانحين الالزمة الجتذاب طائفة  المرونةتحقيق   •

  
ى لــســعى فيهــا إ لمنظمــةل ةالعامــ ةرســالة إلــى المــدير وقــت الحــق فــي الشــراكة  رئــيس مجلــس تنســيقووجــه   -١٣

هــا طلبالتــي ســتقاللية اإلداريــة والبرنامجيــة ســيق االأن تمــنح مجلــس التنمنظمــة تقصي مسألة ما إذا كان بمستطاع ال
ــد أهميــة التالرســالة بالتأكيــد علــى علــى  ةالعامــ ةالمــدير ورّدت علــى أســاس تلــك المبــادئ.  بسياســة الشــراكات التــي قّي

المعياريــة المعمــول بهــا فــي  السياســات والقواعــد واللــوائحبوكــذلك  ٢٠١٠،٢معيــة الصــحة العالميــة فــي عــام أقرتهــا ج
                                                            

 من القرار. ١٠-٢٣االجتماع الثالث والعشرون لمجلس التنسيق، النقطة    ١

 .١٠-٦٣ج ص عالقرار    ٢



   EB134/42    ١٣٤/٤٢ت  م

4 

قــرر فــي حــال ، هيل تنفيذ ترتيبات استضافة بديلةتسبالتزامها الشخصي  عن أيضاً  ةالعام ةالمدير  ت. وأعربالمنظمة
  ة.ة الشراكها ستصب في مصلحأن مجلس التنسيق

  
  التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية

  
أعمـــال ع تـــه مـــوواليهمتـــه وم عملـــهمواءمـــة  لتحـــالف مـــن أجـــل بحـــوث السياســـات والـــنظم الصـــحيةيتـــولى ا  -١٤

ترســيخ يســعى التحــالف مــن خــالل و  ة.منظمــالإصــالح المتعلقــة بلتوجيهــات ومهامهــا وواليتهــا، واالســتجابة ل المنظمــة
نظــم في إقامة بطرق مختلفة عضوًا إلى اإلسهام دولة  ٤٤ع أصحاب المصلحة الرئيسيين في أكثر من م العالقات

فــي واالســتفادة منهــا الصــحية وٕاقامــة الــنظم السياســات جــراء بحــوث إلالالزمــة بنــاء القــدرات عن طريــق صحية أقوى 
وضــع خطــة عمــل لتنفيــذ اســتراتيجية معنــي بفريــق استشــاري أعمــال التحــالف تنســيق ويواصــل صــنع القــرار. عمليــة 

  البحوث في مجال الصحة.ن إجراء وضع دليل عمنها  ،أخرىإنجازات رئيسية  ٢٠١٣ام عشهد كما  ١منظمة.ال
  

التحــالف مــن أجــل بحــوث السياســات ستضــافة مــع اال ترتيبــاتفيمــا يخــص تحــديات محــددة  وال تواجه حاليــاً   -١٥
  .والنظم الصحية

  
  شراكة صحة األم والوليد والطفل

  
 الطفـــلو  تمتـــع المـــرأةإلـــى علـــى الـــدعوة الســـنة الماضـــية طـــوال األم والوليـــد والطفـــل صـــحة شـــراكة رّكـــزت   -١٦

 التــدخالت األساســيةبتغطيــة مســتوى ال تحســينبّينات الالزمة لتدعيم تلك الجهود الدعويــة بفضــل تجميع البالصحة و 
فــي الــدعوة إلــى بــذلك وقــد أفلحــت الشــراكة لــدى قيامهــا . التزامــاتالتي تكفل الوفاء بما ُقِطع من ت المساءلة وٕاجراءا

ذلــك ، و ة الذي لم ُيفرغ منــهأللفيلاإلنمائية األمم المتحدة أهداف برنامج عمل في سياق بالصحة والطفل  تمتع المرأة
التشــاور مــن قبيــل تــدابير اتخــاذ (من خالل  لك األهدافالمقطوعة فيما يتصل بتااللتزامات السياسية ًا لتعزيز ضمان

العــالمي، الخــداج االحتفــال بيــوم و إنهاء الوفيات التــي يمكــن تجنبهــا)، بشأن " (مولود"كل حول خطة العمل المعنونة 
د التنميــة لمــا بعــالمتعلقــة بخطــة المناقشــات المضي قــدمًا بتلــك االلتزامــات لطرحهــا فــي ، و القرارات البرلمانية) وتعزيز
ــدِّم مــثًال ( ٢٠١٥عــام  فريــق ى لــإالشــراكة عضــاء فــي مــن المنظمــات األمنظمــة  ٢٤٠أكثــر مــن أّيــده بيــان مــوجز ُق

يجري توزيع و ). ٢٠١٥عني بخطة التنمية لما بعد عام المالتابع لألمم المتحدة و الشخصيات البارزة الرفيع المستوى 
فــي ســياق  معــاً مــن العمــل  العديــد مــن أصــحاب المصــلحةعــن الســبل الكفيلــة بتمكــين  اســمةمــا ُجِمــع مــن بّينــات ح

عــدالت المراضــة الزمــة لتخفــيض متنفيــذ التــدخالت الل ٢٠١٥خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام األهداف اإلنمائية لأللفية و 
الجوهريـــة بشـــأن ماهيـــة األعمـــال المكّللـــة بالنجـــاح ســـئلة ُيحـــَرُص علـــى االســـتمرار فـــي اإلجابـــة علـــى األو والوفيـــات؛ 

ضــمان ى لــإه رمتــالمجتمــع ب اتتطلعــعــن  ٢٠١٣٢عــام ل. وأعــرب تقريــر الشــراكة والظــروف المفضــية إلــى نجاحهــا
جهــود فــي أعقــاب ل هــذه الز كــقــد تواصــل تعزيــ. و بالصــحةالطفــل و  تمتــع المــرأةالمقطوعــة بشــأن االلتزامــات الوفــاء ب
  .٢٠١٣م رئيسة الشراكة في عامنصب اشيل السيدة غراسا متولي 

  
  .األم والوليد والطفلصحة شراكة ستضافة مع اال ترتيباتفيما يخص تحديات محددة  وال تواجه حالياً   -١٧
  
  

                                                            
 .٢٠١٢منظمة الصحة العالمية،  ،: تغيير العقليات. جنيفبحوث السياسات والنظم الصحيةالمتعلقة بستراتيجية اال   ١

   analyzing progress on commitments to the global strategy: ٢٠١٣لعــام األم والوليــد والطفــل صــحة شــراكة تقريــر    ٢

for women’s and children’s health. Geneva: Partnership for Maternal, Newborn and Child Health; 2013.                  
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  المرفق الدولي لشراء األدوية (مرفق اليونيتيد)
  

مـــن ُوزِّع أكثــر : علـــى النحــو التــالينتــائج هامــة نصــرمين العــامين المحّققــت األنشــطة المضــطلع بهــا فـــي   -١٨
مــن مرفــق اليونيتيــد، الــذي  بتمويــلو المالريــا مــن خــالل القطــاع الخــاص فــي أفريقيــا مدعوم ضــد  مليون عالج ٣٠٠

بفضــل منحــة . و المناعي البشريالعوز فيروس عدوى من  آخرطفل  ٦٠٠ ٠٠٠ كثر منألالعالج أسهم في توفير 
منصــة لــداء الســل يســتند إلــى  جديــدو ســريع ســعر اختبــار ٪ ٤٠محددة األهداف قدمها مرفــق اليونيتيــد ُخفِّــض بنســبة 

GeneXpert . يــون دوالر مل ١٤٠استثمارات يزيــد مبلغهــا علــى  ٢٠١٣و ٢٠١٢ُوظِّفت في عامي  ٕاضافة إلى ذلكو
العــوز المنــاعي عــالج فيــروس ألغــراض ترصــد اختبــار الحمــل الفيروســي و  CD4 الصــحية الرعايةفي مركز  أمريكي
  .البشري

  
اإلدارة  االستشــارية فــي مجــال المراقبــةالخبــراء المســتقلين دعــت لجنــة  ٢٠١٣ أكتــوبرتشــرين األول/ فــي و   -١٩
أعمــال  . وركــزت المناقشــات علــى مواءمــةتشــغيليال هــاموذجنأنشــطة الشــراكة و عــرض إلــى في مرفق اليونيتيــد  العليا

شــراكة فــي العلــى عمــل شــديد مــع التبــاالقتران ، وتحقيــق التــآزر فيمــا بــين تلــك األعمــال منظمــةأعمــال المــع المرفــق 
مقدمــة مــن علــى أهميــة المســاهمات الأثنــاء الجلســة منظمــة مرفــق اليونيتيــد وال أكــد ممثلــوو مجــال ديناميــات الســوق. 

أمــر استضــافة المرفــق فــي منظمــة تــنهض بواليــة مماثلــة  كــانتساءلت عّمــا إذا اللجنة االستشارية على أن . الشراكة
الشــراكة إذا كانــت أو عّمــا ، يــةتمويلالتي تؤديها الشراكة باعتبارها مؤسسة  رئيسيةالوظيفة الفي ضوء لواليته مناسبًا 

  ة.مستقل ةقانونيكافية تمّكن من إنشائها بوصفها هيئة قد نضجت إلى درجة 
  

  .مرفق اليونيتيدستضافة مع اال ترتيباتفيما يخص تحديات محددة  اجه حالياً وال تو   -٢٠
  

  المرصد األوروبي للنظم والسياسات الصحية
  

 .نظم والسياســــات الصــــحيةالمرصــــد األوروبــــي للــــيستضــــيف المكتــــب اإلقليمــــي ألوروبــــا التــــابع للمنظمــــة   -٢١
المنظمــة وضــع وتنفيــذ سياســات بّينــات تؤيــد جمــع التــي حققهــا المرصــد خــالل العــام: اإلنجــازات الرئيســية يلــي  وفيمــا

ستجابة عن االبحوث وٕاجراء ؛ ٢٠٢٠الصحية، الصحة  اتلسياسلاإلطار األوروبي ومنها الرئيسية، ها واستراتيجيات
أبريــل نيســان/ ي فــ ،أوســلو، النــرويجبلعقــد اجتمــاع ورصــد تلــك االســتجابة فــي إطــار التحضــير لألزمــة االقتصــادية 

الــنظم الصــحية، بمــا فــي ذلــك عن لمعلومات مركزي لتشغيل نظام و  ١؛ميثاق تاليندعم إجراء استعراض لو  ؛٢٠١٣
اإللكترونيــة الخاصــة بــالنظم الصــحية ورصــد منصــة وال يــةانتقالالتــي تمــر بمرحلــة الــنظم الصــحية سلســلة منشــورات 

  ة.يالحوارات السياسإقامة أثناء البّينات السياسات من خالل نقل تنفيذ بالدعم في ميدان البلدان ؛ وتزويد تاالسياس
  

 .ولوائحهـــا مـــع المكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا لضـــمان االمتثـــال لقواعـــد المنظمـــةعـــرى عملـــه المرصـــد ووثّـــق   -٢٢
خطوات  أيضاً  واتخذ ،ةنظمالتي تربطه بالمستضافة االعالقة ًا على تأكيد ارهشعالمرصد  لباإلضافة إلى ذلك عدّ و 

وفــي المكاتــب الموجــودة خــارج المقــر. وفــرغ المرصــد  منظمــةالفي العاملين  معاملة جميع موظفيهمساواة في التكفل 
الجوانب المتعلقة بتصريف شؤونه بناًء على مــا انبثــق عــن ذاك تعديالت على وأدخل  تقييم خارجي دقيقمن إجراء 
  توصيات.التقييم من 

  
  

                                                            
  انظر العنوان:    ١

http://www.euro.who.int/en/publications/policy-documents/tallinn-charter-health-systems-for-health-and-wealth. 
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  ) الصادر عن المجلس التنفيذي١٠(١٣٢م تتنفيذ المقرر اإلجرائي 
  
ه البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة لــ) من لجنة ١٠(١٣٢م تطلب المجلس التنفيذي في المقرر اإلجرائي   -٢٣

ة بانتظــام علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة وفــي الوقــت ُمسَتضــافأن تكفــل اســتعراض ترتيبــات الشــراكات الصــحية ال
ُمسَتضــافة، بمساهماتها في تحسين الحصائل الصــحية، وتفاعــل المنظمــة مــع آحــاد الشــراكات الالمناسب فيما يتعلق 

مــن المــدير العــام إعــداد إطــار تشــغيلي  ومواءمة عملها مع عمل المنظمة. وفي هذا الصدد طلــب المجلــس التنفيــذي
ُتقــّدم إلــى ورقــة فــي إعــداد  الُمسَتضــافين مــع الشــركاء ت األمانــةتشــاور . وقــد لجنــةتســهيل إجــراء االســتعراض علــى الل
 مـــع الشـــراكة فـــي إطـــار الـــنهج المقتـــرحوســـتعمل األمانـــة  ١إجـــراء االستعراضـــات.ًا مقترحـــًا بشـــأن نهجـــتبـــّين للجنـــة ا

تحســين فــي الشــراكة ) مســاهمات ١تبّين فيه ما يلي: ( كل استعراض تقريراً الُمسَتضافة قيد االستعراض وستقدم عن 
جوانــب ناشــئة فيمــا يتعلــق بالالمســائل الو ) ٣(؛ منظمــةعمــل الشــراكة مــع أعمــال ال) ومواءمــة ٢؛ (الصــحيةحصــائل ال

نـــة البرنــامج والميزانيـــة لجلالســتعراض الـــذي تجريــه التقريـــر بمثابــة أســـاس وســيكون االستضـــافة.  اتاإلداريــة لترتيبــ
  .واإلدارة

  
وضــع إطــار لى إالشراكات عن استضافة  تكبدةالتكاليف المالكفيلة باسترداد كامل طرائق ويلزم أن تستند ال  -٢٤

خصوص في هذا الو . ككلمنظمة الأمانة مستوى لى التنظيم واإلدارة والبدء بتطبيق هذا اإلطار ع تكاليفمتماسك ل
عن التكاليف التي  ٢٠١١لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في أواخر عام التي أصدرت تكليفًا بإجرائها  الدراسةفإن 

تحديــد فــي مجــالي التنظــيم واإلدارة لــم تكــن دراســة معــّدة بقصــد بيــان التفاصــيل بالمســتوى الــالزم ل منظمــةتتكبــدها ال
شامل بشأن التكاليف المتكبدة عن استضافة طار ستلزم لوضع إ تكاليف والمقاييس التيالجميع العوامل المؤثرة في 

تلــك استرداد يكفل  إطاراالستناد إليها في وضع  إنجاز أعمال أخرى يمكن في األشهر المقبلةلذا ُيتوقع لشراكات. ا
  حسب االقتضاء.الُمسَتضافة،  شراكاتالعلى ، وتطبيق ذاك اإلطار على أساس عادل وشفافالكامل التكاليف ب

  
سياســـة الشـــراكات التـــي ، وســـوف تسترشـــد بمنظمـــةللشـــراكات التـــي تستضـــيفها الللجنـــة المشـــتركة وُأنِشـــئت ا  -٢٥

تنســيق فيــه موضــوع اقش ُينــمنتــدى لكــي تقــوم مقــام  ٢٠١٠ن فــي عــام و لعالميــة الثالثــة والســتأقرتهــا جمعيــة الصــحة ا
لــى تلــك القضــايا إه توصيات بشــأن لخال، وتُقّدم من ستضافةالا اتالقضايا البرمجية واإلدارية التي تؤثر على عالق

اجتماعهــا فــي رنــامج والميزانيــة واإلدارة بأن تعقد لجنة الاللجنة المشتركة اجتماعها الثاني قبل عقد ستو . المدير العام
ذات شــراكات التــي تستضــيف اللجنة المشــتركة عملهــا مــع المكاتــب اإلقليميــة وستنسق . ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير 

  .اختصاص إقليمي حصراً 
  

المستضــافة أن لشــراكات علــى ا أنالقاضــي بــشــرط علــى المــن خــالل اللجنــة المشــتركة وقــد شــّددت األمانــة   -٢٦
فــي  االحتمــاالتعلــى تقصــي مختلــف األمانــة وتعكــف ة. غيــر المتوقعــحتياطيات لتلبية التزامات الموظفين حتفظ بات

 ألمانــة المنظمــةالمستضــافة ويتســنى الشــراكات تســتفيد منــه إنشــاء "صــندوق تــأمين" داخلــي هــذا المضــمار، ومنهــا 
أو اإلجــراءات التــي بالشــراكات ت المتعلقــة المطالبــاالناجمــة عــن الماليــة يــه مــن أجــل تعــويض خســاراتها الوصــول إل

ات تأمينــاالشــتراك فــي لمستضــافة بإلــزام الشــراكات ابحث إمكانيــة  . ويجري أيضاً ذلكالمسؤولية عن تحّمل المنظمة 
لجنة يدان إلى االستفادة من خبرة في هذا الم. وستسعى األمانة لدى إنجازها مزيدًا من األعمال المسؤولية الخارجية

  .آرائها في هذا الصددو  االستشارية في مجال المراقبةالمستقلين الخبراء 
  
  
  

                                                            
 .EBPBAC19/8الوثيقة    ١



   EB134/42    ١٣٤/٤٢ت  م

7 

ا البرنــامجي مســتقلة ألدائهــ اتتقييمــ مجالســها كــّل فيمــا يخصــهتحت رعاية مستضافة شراكات ت عدة وأجر   -٢٧
 األولية إلى المجلس في دورته هانتائجل ملخص مُ قدّ سيُ تها، أو تواظب حاليًا على إجراء تلك التقييمات، التي ألنشطو 

  .٢٠١٥يناير  /كانون الثانيالسادسة والثالثين بعد المائة في 
  

صــياغة مبــادئ توجيهيــة داخليــة مؤلف من موظفي المنظمة وموظفي أمانــة الشــراكات ل عاملفريق وُأنِشئ   -٢٨
ة. منظمـــالبـــرامج أنشـــطة ع مـــالمستضـــافة الشـــراكات التـــي تضـــطلع بهـــا األنشـــطة اإلقليميـــة والقطريـــة بشـــأن مواءمـــة 

  مشاركة المنظمة في الشراكات المستضافة.ًا من المعلومات فيما يخص المبادئ التوجيهية مزيدستؤمن تلك و 
  

، منظمــةالتــي تستضــيفها الشــراكات االستضــافة العامــة فيمــا يتعلــق بالوضــع شــروط وُشِرع في العمل بشــأن   -٢٩
  .منظمةالتي تستضيفها ال للشراكاتللجنة المشتركة امن خالل إنجاز هذا العمل يجري و 
  

  .ككلنطاق المنظمة بتطبيقه على  ءإطار إدارة المخاطر الذي ُبدِ  فيلمستضافة الشراكات اتُدرج وس  -٣٠
  
  جراء المطلوب من المجلس التنفيذياإل
  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.   -٣١
  
  
  

=     =     =  
  

 


