
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ١ إضافة ٥
  ٢٠١٢ مبر

EB132/5 A  

  

 والسـتين مسـة
 الستضــافة ــة
 الثانية دورته 

 مـــع ةتقاربـــم 
 المنظمـة مـن 

 الرئاســية جهــزة
 البرمجيــة ءلة
 الرئاســية جهــزة

 ٢لمتحــدةا مــم
 منظمــة فاقيــة

 التاليـة لمبـادئ
 مـن قـدر أكبـر 

 المنظمـة عمـل
 ضـــرورة )٣( ؛

 المنظمــة فاعــل
 وأن واضـــحة د

 لالعتمـاد كـون
 التــي للطريقــة 

/١٣٢ت م 
نوفم الثاني/ 

 Add.1

  صحية
  ظمة

الخام دورتهـا ي
المنظمــ رتيبــات

 في التنفيذي س

العموميـــة ـــحة
 االعتباريـة ها
جاأل هيكــل ـن
للمســا أطرهــا 
جاأل جانــب ن

األم وكــاالت ن
اتف مثــل دوليــة 

بال االسترشـاد م
أ علـى المنظمـة

ع محور ُيشكل ي
الراســـخة؛ صـــالح
تف لعالقـات ــددة

فوائـــد لهــا تكـــون
يك أن ينبغـي )٥
واضــح تحليــل 

  األيدز. ة

تشرين ٢٣ 

الص راكات
المنظ ل
  افة

فـي الصـادر )٩
ترت عــن تقريــر 
المجلس إلى ة

الصــ مجـــال ي
شخصـيته سـتمد
عــن مســتقل ون

وتتســم زانيــات
مــن أتنشــ لــم ي

بــين المشــتركة 
 باتفاقيــة عمــالً 

العام المدير من 
 فـي القـرارات ذ

الذي تراتيجيات
المص مـــن شـــكل 

المحــد التوجيهيـة
ت أن جديـــدة درة
٥( العموميـة؛ حة

تــوفير مــع يــدة،

لمكافحة مشترك
 اإللكتروني. ب

الشرا فة
عمل سيق

لمستضا
  ألمانة

٩(٦٥ع ص ج 
ت تقــديم أمــور ة

المستضافة ات

فـــي أغـــراض ق
تسو  لمصـلحة.
الشــؤو تصــريف

والميز العمــل ط
هــيو  المنظمــة. 

بــرامجالو  ظمــة
ع المنظمــة فــي

م تطلب أن )٩(
التخـاذ الـدولي ي

واالست لسياسات
 أي تـــأثير مـــن 

ا والمبــادئ ادئ
مبــاد أي علـــى ن
الصـح منظـور 
جدي هياكــل أو 

الم المتحدة ألمم
للحساب الدولي

الستضاف
تنسي أن

ال راكات
  
األ من قرير  
  
  
  

ج اإلجرائـي رها
جملــة فــي عــام
الشراكا مع مل

تحقيـــق منظمـــة
ال أصـحاب مـن
لتص رســمي يكــل

وخطــط التوجــه 
 فــي المعتمــدة 

المنظ ستضــيفها
فـ المستضــافة 

(٦٥ع ص ج ئي
الحكومي لطابع

والس والمعايير عد
م بالحمايـــة مرار
المبـا أخــذ مــع ة

يتعـــّين )٤( ـار؛
 مـن الوطنيـة رة
اجتماعــات أو ت
 أفضل. ل

األ برنامج تحدة
ا المتحدة األمم 

  

 مائة
 ؤقت

ال منظمة
بشأ حات
الشر مع

تق

مقرر في عالمية
الع المــدير مــن
العم تنسيق نأ

الم فـــي تضـــافة
مـ لعديـدا ـاركة
هيب وتتمتــع .ـا

 بشــأن قــرارات
 البرمجيــة ءلة

تس التــي راكات
 واألمانــات ٣ت

    
اإلجرائ المقرر 

ال على محافظة
القواع وضع رار
باســـتم يحظـــى ن

المعنيـة ألطــراف
االعتبــ بعـــين ف
القدر زيادة أو ت
منتــديات إنشــاء 

حصائل إلى دي
المت األمم كاالت

 مركز منظمات

 ي
الم بعد الثون

المؤ األعمال 

الم بات
والمقترح
م

الع الصحة عية
م ٢٠١٢ مــايو

أبش والمقترحات
١  

المست شـــراكات
بمشـ لهـا كملـة
ولوائحهــ نظمــة

الق هظلــ فــي خــذ
المســاء أطــر ن

الشــر بــين مييــز
المنظمــات بــين

                     

في أيضاً  صحة
الم تظل )١( ر:
باستمر يستند ن

وأن للبيِّنـــات جـــي
األ جميـع مــع ول

األطـــراف وســائر
السياسات إثراء ث

 علــى األســبقية
تؤد أن إضافية 

وك بين مشتركة
الم بين مشتركة

التنفيذ لس
والثال الثانية 
 جدول من ٥

رتيبت
و

جمعي طلبت 
م أيــار/ فــي دة
وا الصحية ت
.المائة بعد ن

الش تتـــوخىو  
ومك المنظمة ض
المنظ قواعــدل ـع
تتخــ لمنظمــةل 

عــن باســتقاللها
  .للمنظمة 

التم وينبغــي 
بـ المشــتركة ق

                     

الص جمعية ررت
التقرير إعداد ر
أن يتعّين )٢( ؛

المنهج ســـتخدام
األصـو حســب 
و األعضـــاء ول
حيث من قيمة 

ا القائمــة آلليــات
تكاليف ألي ها

الم البرامج شمل
الم المرافق شمل

المجل  
 الدورة
٥ البند   

  
  
  

١- 
المعقــود
الشراكات
والثالثين

  
٢- 

أغراض
وتخضــ
التابعــة
ب أيضــاً 
 التابعة

  
٣- 

والمرافــق
           

قر    ١
إطار في

األهمية
االس إلـــى

التشـاور
الـــدو مــع

 ُتضيف
اآل علــى
به ُيمكن
تش    ٢
تش    ٣
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 المشـمولة والبـرامج .الجهات متعددة برعاية المشمولة المنظمة جموبرا التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة
 غيـر البرمجيـة للمسـاءلة هـاإطار  مـن جـزءو  األساسـية المنظمـة أنشـطة مـن يتجزأ ال جزء هي الجهات متعددة برعاية

 وتختلـف ١األخـرى. الوكـاالت من عدد بين مشترك أمر البرمجية أو و/ المالية الناحيتين من برامجال هذه رعاية أن
 المنظمـة جانـب مـن المنشأة الرسمية غير وتحالفاتها المنظمة شبكات عن أيضاً  المنظمة تستضيفها التي الشراكات

 الشـؤون لتصـريف رسـمي هيكل بأي وتحالفاتها المنظمة شبكات تتمتع وال برمجية.ال أنشطتها تنفيذ على هاتساعدمل
  وٕادارتها. المنظمة إلشراف أساساً  تخضعو 
  
  اآلتية: وهي الوصف ذلك مع الحالي الوقت في المنظمة في مستضافة ٢مبادرات ثماني وتتناسب  -٤

 األدوية لشراء الدولي المرفق 

 والطفل والوليد األم صحة أجل من الشراكة 

 السل دحر شراكة 

 الصحية القياسات شبكة 

 الصحية ظمالنو  السياساتب المتصلة بحوثال أجل من التحالف 

 الصحية العاملة للقوى العالمي التحالف 

 المالريا دحر شراكة 

 الصحية والسياسات ظمللن األوروبي المرصد  
  
 ؛الحـالي الوقـت فـي المنظمـة فـي مستضـافةال للشـراكات عـام اسـتعراض )١( يلي: ما التقرير هذا ويتضمن  -٥
 المنظمــة عمــل وفــي ةالعالميــ العموميــة الصــحة ميــدان فــي المستضــافة الشــراكات لمســاهمات مــوجز وعــرض )٢(
 والتحـــديات )٤( ؛االستضـــافة ومبـــررات شـــراكة استضـــافة لمقتضـــيات ووصـــف )٣( هـــا؛ل نتيجـــة المتاحـــة لفـــرصاو 

 والشـــــراكات المنظمـــــة بـــــين التنســـــيق لتحســـــين المقترحـــــة العمـــــل ومســـــارات )٥( االستضـــــافة؛ عالقـــــة عـــــن المنبثقـــــة
  ٣المستضافة.

  
  الحالي الوقت في المنظمة في المستضافة للشراكات عام استعراض

  
 تـاحم منها شراكة لكل تفصيالً  أكثر وصف ويرد المستضافة للشراكات عاماً  استعراضاً  الجزء هذا يتضمن  -٦
   .EB132/INF./2 الوثيقة في المعنية الشراكات من

                                                           
 المداريـة المنـاطق أمـراض مجـال فـي والتـدريب للبحـث الخـاص البرنامج الجهات متعددة برعاية المشمولة البرامج تشمل    ١

 داء لمكافحــة األفريقــي والبرنــامج البشــري اإلنجــاب مجــال فــي البحــوث علــى والتــدريب والتطــوير للبحــوث الخــاص والبرنــامج
  األطفال. شلل الستئصال العالمية والمبادرة الغذائي الدستور وهيئة الذنب كالبية

 مقـر يوجـدو  ألوروبـيا اإلقلـيم فـي حاليال الوقت في المنظمة تستضيفها التي الثماني صحيةال اتشراكال إحدى مقر يقع    ٢
 الرئيسي. المقر في األخرى السبع الشراكات

 بـرع الشـراكات مجـالس مـعو  المستضـافة لشـراكاتل التنفيـذيين نمديريال مع التقرير هذا إعداد إطار في األمانة تشاورت    ٣
  .المعنية الشراكات مجالس رؤساء
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 فـــي المستضـــافة الصـــحية الشـــراكات مـــن شـــراكة كـــل واليـــة عـــن المفصـــلة المعلومـــات ١ الجـــدول عـــرضوي  -٧
 السنتين لفترة وميزانيتها إطارها في العاملين نموظفيال وعدد الشراكة ءشانإ سنة عن المعلومات عن فضالً  المنظمة
  وعضويتها. هاشؤون تصريف وهيكل ٢٠١٣-٢٠١٢

  
  أساسية مفصلة معلومات المنظمة: في ةفاتضالمس الشراكات :١ الجدول

  
   الشراكة والية
  إنشائها وسنة

 عدد
  الموظفين

 السنتين لفترة الميزانية
٢٠١٣-٢٠١٢ 
 الدوالرات بماليين

  األمريكية

  الشؤون تصريف هيكل
  والعضوية

  المرفق الدولي لشراء األدوية  -١
 ابتكاريــة مبــادرة هــو األدويــة لشــراء الــدولي المرفــق
 تــــوفير بغــــرض أنشــــئت العالميــــة الصــــحة لتمويــــل
 يمكـــن التـــي المســـتدامة التمويــل مـــوارد مـــن المزيــد
 القــــــوى فــــــي ملحــــــوظ بشــــــكل للتــــــأثير بهــــــا التنبــــــؤ

 األســــــعار تخفـــــيض أجـــــل مـــــن للســـــوق المحركـــــة
 التشـخيص ووسـائل األدويـة إتاحـة فرص وتحسين
 الجــــــودة العاليــــــة الصــــــلة ذات األساســــــية والســــــلع
 والسـل والمالريـا بفيروسـه والعدوى األيدز لمعالجة
 الشـريحة وبلـدان الـدخل المنخفضـة البلـدان لسكان
  أساسًا. المتوسط الدخل من الدنيا
  ٢٠٠٦ سنة أنشئ

٤٥٠  ٥٨  

 الـــــــدول مـــــــن المجلـــــــس أعضـــــــاء يتـــــــألف
ــــــر والمنظمــــــات األعضــــــاء ــــــة غي  الحكومي
 والمؤسسـات الدوليـة الحكوميـة والمنظمات
  باألمراض. المصابة والمجتمعات

  مصوت. غير عضو هي المنظمةو 

  الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل  -٢
 كــل يجمــع الــذي الوحيــد المنبــر هــي الشــراكة هــذه

 المعنيــــة األوســــاط فــــي العديــــدة الشــــريكة الجهــــات
 بصـحة االرتقاء على تركز التي العالمية بالصحة
 مــــــن متصـــــلة بسلســـــلة" وتــــــنهض والطفـــــل المـــــرأة

ــــة خــــدمات ــــة الصــــحة "رعاي  األم وصــــحة اإلنجابي
 الشـريكة للجهـات الشـراكة وتسـمح والطفـل. والوليد

ــــــــف االســــــــتراتيجيات بمشــــــــاطرة  األغــــــــراض وتكيي
 إلــى ترمــي تــدخل عمليــات علــى واالتفــاق والمــوارد
 إنجازاتهـــــا تفـــــوق هـــــاتعاون عبـــــر إنجـــــازات تحقيـــــق
  الفردي. المستوى على المحتملة
  .٢٠٠٥ سنة أنشئت

٢٦  ٩  

 لسـبع ممثلـين مـن المجلـس أعضاء يتألف
 األكاديميـــــــات )١( تشـــــــمل معنيـــــــة فئـــــــات

 والجهـات )٢( والتعليم؛ البحث ومؤسسات
 وفئـــــــــــــات )٣( والمؤسســـــــــــــات؛ المانحـــــــــــــة
 بالرعايــــــــــة المتصــــــــــلة المهــــــــــن أصــــــــــحاب
 المتعــــــــــــددة والوكــــــــــــاالت )٤( الصــــــــــــحية؛
ــــــــــــــــر والوكــــــــــــــــاالت )٥( األطــــــــــــــــراف؛  غي
 الشـــــــــــــريكة؛ والبلـــــــــــــدان )٦( الحكوميـــــــــــــة؛

ــــدعم الخــــاص. والقطــــاع )٧( ــــس وت  المجل
 الشـراكة وتضـم ماليـة. ولجنة تنفيذية لجنة
  عضوًا. ٤٥٠ من أكثر

  العضوية. كاملة جهة يه والمنظمة
  شراكة دحر السل  -٣

 شــــخص كــــل إلــــى الخــــدمات الشــــراكة هــــذه تقــــدم
 عالي عالج إتاحة وتكفل بالسل لإلصابة معرض
 تنفيـــــذ وتعـــــزز إليـــــه. المحتـــــاجين لجميـــــع الجـــــودة
 البحــث وأنشــطة البلــدان فــي الســل مكافحــة تــدابير
 توجهـــات وضـــع ويجـــري الجديـــدة. لـــألدوات دعمـــاً 

  .٢٠١٥-٢٠١٣ للفترة جديدة استراتيجية
  .٢٠٠٠ سنة أنشئت

١٧٠  ٥١  

 الـــــــدول مـــــــن المجلـــــــس أعضـــــــاء يتـــــــألف
ــــــر والمنظمــــــات األعضــــــاء ــــــة غي  الحكومي
 والمؤسسـات الدوليـة الحكوميـة والمنظمات
  الخاصة. التجارية والكيانات

  العضوية. كاملة جهة هي المنظمةو 
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   الشراكة والية
  إنشائها وسنة

 عدد
  الموظفين

 السنتين لفترة الميزانية
٢٠١٣-٢٠١٢ 
 الدوالرات بماليين

  األمريكية

  الشؤون تصريف هيكل
  والعضوية

  شبكة القياسات الصحية  -٤
 وتعزز الصحية المعلومات نظم الشبكة هذه تدّعم
 إلـى الرامية القرارات لدعم المعلومات إتاحة فرص
  البلدان. في الصحية الحصائل نتحسي
  .٢٠٠٥ سنة أنشئت

٧  ٥  

ـــــــألف  خبـــــــراء مـــــــن المجلـــــــس أعضـــــــاء يت
ــــــدول الشخصــــــية بصــــــفتهم  األعضــــــاء وال

 والمنظمــــات الحكوميــــة غيــــر والمنظمــــات
  .والمؤسسات الدولية الحكومية
  العضوية. كاملة جهة هي والمنظمة

  التحالف من أجل البحوث المتصلة بالسياسات والُنظم الصحية  -٥
 واســتخدامها البحــوث بــإجراء التحــالف هــذا يــنهض
 لتحسـين كوسـيلة الصـحية والـنظم للسياسات دعماً 
  النامية. البلدان في الصحية النظم
  .١٩٩٩ سنة أنشئ

٢٢  ١٢  

 الـــــــدول مـــــــن المجلـــــــس أعضـــــــاء يتـــــــألف
ــــــر والمنظمــــــات األعضــــــاء ــــــة غي  الحكومي

ـــــــــــــــــــة والمنظمـــــــــــــــــــات  الدوليـــــــــــــــــــة الحكومي
  .والمؤسسات
  العضوية. كاملة جهة هي والمنظمة

  التحالف العالمي للقوى العاملة الصحة  -٦
 تســوية لــدعم وينفــذها الحلــول التحــالف هــذا يحــدد
 تنميــة علــى ويركــز الصــحية. العاملــة القــوى أزمــة

 خــــالل مــــن الصــــحة مجــــال فــــي البشــــرية المــــوارد
 المعنيــــة طــــرافاأل وســــائر المنظمــــة مــــع التعــــاون
  العالمية.
  .٢٠٠٦ سنة أنشئ

١٥  ١٣  

 الـــــــدول مـــــــن المجلـــــــس أعضـــــــاء يتـــــــألف
ــــــر والمنظمــــــات األعضــــــاء ــــــة غي  الحكومي
 والوكـــاالت الدوليـــة الحكوميـــة والمنظمـــات
ــــــــة ــــــــو  المــــــــدني والمجتمــــــــع اإلنمائي  ةجمعي
 الخـاص القطـاع وكيانـات المهـن أصحاب

  .والمؤسسات
  العضوية. كاملة جهة هي والمنظمة

  شراكة دحر المالريا  -٧
 لمكافحــــــة منســــــقة إجــــــراءات الشــــــراكة هــــــذه تنفــــــذ

 توافــــق وتحقــــق والمــــوارد الجهــــود وتحشــــد المالريــــا
  الشريكة. الجهات بين اآلراء
  .١٩٩٨ سنة أنشئت

٢٨  ٣٠  

 الـــــــدول مـــــــن المجلـــــــس أعضـــــــاء يتـــــــألف
ــــــر والمنظمــــــات األعضــــــاء ــــــة غي  الحكومي
 والمؤسسـات الدوليـة الحكوميـة والمنظمات
  الخاصة. التجارية والكيانات
  العضوية. كاملة جهة هي والمنظمة

  لصحيةللُنظم والسياسات ااألوروبي  دالمرص  -٨
 الصحية السياسات رسم عملية المرصد هذا يدعم

 التحليــــــل عبــــــر ويعززهــــــا البينــــــات علــــــى القائمــــــة
 الرعايــــة لــــنظم المحركــــة للقــــوى والصــــارم الشــــامل
  أوروبا. في الصحية
  .١٩٩٨ سنة أنشئ

١٢  ٢٦  

 الـــــــدول مـــــــن المجلـــــــس أعضـــــــاء يتـــــــألف
 الدوليــــة الحكوميــــة والمنظمــــات األعضــــاء

 الفاعلـــة والجهـــات األكاديميـــة والمؤسســـات
ـــــي األخـــــرى  (حكومـــــة الصـــــحي النظـــــام ف
 الصـــحي للتـــأمين شـــاملة ومنظمـــة إقليميـــة

  ).االجتماعي
  العضوية. كاملة جهة هي والمنظمة
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 المنظمـة عمـل وفـي ةالعالميـ العموميـة الصـحة يـدانم في المستضافة الشراكات مساهمات
  هال نتيجة المتاحة والفرص

  
 وبنيتهــا العالميــة الصــحة عمــل برنــامج فــي كبيــرة مســاهمات المنظمــة فــي المستضــافة الشــراكات ســاهمت  -٨
 السياسـات. رسـم عمليـة وتوجيـه حـد أقصـى إلـى ةدعو والـ التوعيـة مسـتوى ورفع العالم في الصحة بأولويات االرتقاءب

 فـي المشـتركة األغـراض تحقيـق احتمال هو الشراكات لعقد المتخذة القرارات عليه تنطوي الذي األساسي واالفتراض
 الشـراكات حققـت وقـد المنفـرد. العمـل مـن أفضـل وجه على اتالشراك إطار في العمل عبر العمومية الصحة مجال

 بــرامج فــي العموميــة بالصــحة المتصــلة الحاســمة المســائل بعــض إبــراز فــي خاصــاً  نجاحــاً  مــةالمنظ فــي المستضــافة
 طائفـة إسـهام بتسـخير الـدعوة جهـود كثفتو  إطارها. في المبذولة والتميز االتصال جهود خالل من السياسية العمل
 الشـراكة. واليـة إلـى بالنسـبة محوريـة أهمية تكتسي محددة مسائل على االهتمام وتركيز المعنية الجهات من متنوعة
 الحكومـات تشـمل التي المعنية الجهات مختلف قبل من واالنخراط شاركةمال تيسر نطاقاً  أوسع منابر أيضاً  وأتاحت

 ذلــك، علــى وعــالوة لخــاص.ا والقطــاع المــدني والمجتمــع الحكوميــة غيــر والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة والمنظمــات
 أشـكاالً  واسـتثارت العموميـة الصـحة مجـال فـي مبـادراتال بتمويـل االلتزامـات حشد في المستضافة الشراكات نجحت
 تمويــل فــي الرئيســي تركيزهــا محــور يتمثــل التــي المستضــافة الشــراكات واتســمت المنظمــة. بــرامج لــدعم مباشــرة غيــر

 المنتجـــات هـــذه مثـــل إتاحـــة فـــرص زيـــادة فـــي الشـــديدة بفعاليتهـــا المنتجـــات هـــذه وشـــراء التشـــخيص ووســـائل األدويـــة
 متعلقـةال المسـاءلة وعـززت المنتجـات ابتكـار المستضـافة الصـحية الشـراكات وحفـزت إليهـا. تحتاج التي للمجتمعات
 أيضــاً  المستضــافة الشــراكات واضــطلعت والخــاص. العــام القطــاعين بــين المشــتركة المبــادرات عبــر والنتــائج بــالموارد
 فرصــاً  الشــراكات تلــك أتاحــت ،مضــمارال هــذا وفــي المعرفــي. والتوســط الصــحية المعلومــات إدارة فــي حاســم بــدور

 شـراكة كل ظل في المحققة الرئيسية اإلنجازات ٢ الجدول ويلخص المنظمة. مبادرات من العديد نجاح في أسهمت
  .المستضافة الثماني الشراكات من
  

  الرئيسية اإلنجازات المنظمة: في المستضافة الشراكات :٢ الجدول
  

  الرئيسية اإلنجازات
  المرفق الدولي لشراء األدوية  -١
 منخفضة بأسعار والمالريا والسل بفيروسه والعدوى األيدز عالجةلم األساسية األدوية شراء 

 األسعار تخفيض بفضل باألدوية العالج على الحصول فرص تحسين 

 السوق معالم تحديد 

 للصالحية المسبق االختبار جهود دعم بفضل العالجات جودة تحسين  
  الشراكة من أجل صحة األم والوليد والطفل  -٢
 والطفل المرأة بصحة الخاصة المتحدة لألمم العام لألمين العالمية االستراتيجية تيسير 

 طفل" وكل امرأة "كل باستراتيجية المصلحة أصحاب من العديد التزام زيادة 

 الشراكة في الخاص القطاع مشاركة تعزيز 

 إلــى بالنســبة المســاءلة عمليــات وتأييــد لأللفيــة اإلنمائيــة (المرامــي) األهــداف مــن ٥و ٤ الهــدفين يــدعم بمســار النهــوض 
  العالمية باالستراتيجية االلتزامات
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  الرئيسية اإلنجازات
  شراكة دحل السل  -٣
 ومكافحته السل من للوقاية الموارد حشد تعزيز 

 الخاص والقطاع المحلية والمجتمعات المدني المجتمع مشاركة تعزيز 

 ارتفــاع فــي مباشــرة بصــورة العــالمي األدويــة مرفــق عبــر وعالجــه الســل تشــخيص وســائل إتاحــة فــرص زيــادة مســاهمة 
 خـــالل مـــن الســـل رعايـــة خـــدمات تـــوفير فـــي ابتكاريـــة وســـائل اعتمـــاد وفـــي وعالجهـــا الســـل حـــاالت تشـــخيص مســـتوى
 ”TB REACH“  مبادرة

 العالمية الصحة عمل برنامج في أجله من والدعوة السل ضمر  إبراز تعزيز  
  شبكة القياسات الصحية  -٤
 الصحية المعلومات لنظم شامل إطار وضع 

 القطري المستوى على الخطط وتدعيم الصحية المعلومات نظم تقييم عمليات إجراء 

 علـــى الحيويـــة واإلحصـــاءات المـــدني التســـجيل نظـــم تـــدعيم أجـــل مـــن الشـــريكة للجهـــات إقليميـــة شـــبكات ثـــالث إنشـــاء 
 القطري المستوى

 الحيويـــة واإلحصـــاءات المـــدني التســـجيل نظـــم تقيـــيم مجـــال فـــي والقطـــري اإلقليمـــي الصـــعيدين علـــى الميســـرين تـــدريب 
 وتخطيطها

 القطري الصعيد على الحيوية واإلحصاءات المدني التسجيل نظم دعيمتل األدوات من مجموعة إعداد  
  المتصلة بالسياسات والُنظم الصحيةالتحالف من البحوث   -٥
 العالمية الصحة عمل برنامج في الصحية والسياسات النظم لدعم البحوث إبراز تعزيز 

 الشريكة الجهات من كبيرة مجموعة مع المشاركة 

 السياسات رسم عملية لتوجيه التشغيلي البحث تكثيف  
  التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية  -٦
 وزارات غيـر المتعـددة والقطاعـات المعنيـة الفئـات سـائر إلـى المنتمية الشريكة الجهات من كبيرة مجموعة مع المشاركة 

 المـوارد إبـراز وتعزيـز الـوطني الصـعيد علـى وتنميتهـا وتخطيطهـا الصـحة قطـاع في البشرية الموارد تنسيق في الصحة
 األمــم اجتمــاع خــالل الــدعوة أنشــطة عبــر العالميــة الصــحة عمــل برنــامج فــي الصــحية للمســائل خصصــةالم البشــرية
 الصحة قطاع في البشرية الموارد بشأن العالميين والمحفلين الثمانية البلدان مجموعة ومؤتمر المستوى الرفيع ةدالمتح

 ـــدعوة تعزيـــز ـــة القـــوى مســـائل بخصـــوص السياســـي والحـــوار ال ـــادة مســـائل فيهـــا بمـــا األولويـــة ذات العامل  والتثقيـــف القي
  والهجرة والتمويل

  شراكة دحر المالريا  -٧
 قطاعات عدة إلى المنتمية الشريكة الجهات من كبيرة مجموعة مع المشاركة 

 العالمية الصحة عمل برنامج في المالريا إبراز تعزيز 

 ومكافحتها المالريا من للوقاية الموارد حشد تعزيز 

 الخاص القطاع مشاركة تعزيز  
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  الرئيسية اإلنجازات
  الصحيةاألوروبي للُنظم والسياسات  دالمرص  -٨
 السياسات) عن وملخصة موجزة ومعلومات سياسية (حوارات تنفيذها وبدء المعرفي للتوسط ابتكارية نهج وضع 

 تمويل/ جملتها في( الرئيسية الصحية والنظم العمومية الصحة مسائل بشأن السياسية القرارات اتخاذ ألغراض التحليل 
 المشــترك الشــؤون وتصــريف واألداء الوقايــة واقتصــاد المزمنــة الحــاالت ورعايــة المهنــي والتنقــل الصــحية الــنظم اســتدامة

  القطاعات) بين
  

  المنظمة في الشراكات استضافة ومبررات شراكة استضافة مقتضيات
  
 هــذا وفــي الشــراكة. ألمانــة والقــانوني يواالئتمــان التنظيمــي إطارهــا تعيــر ،شــراكة المنظمــة تستضــيف عنــدما  -٩

 المضـيفة المنظمة وتشاطر المنظمة من القانوني وضعها المنظمة في المستضافة الشراكات أمانات تستمد الصدد،
 المنظمـة فـإن الغيـر مـع المنظمـة فـي المستضافة الشراكات تتعامل وعندما نفسه. والوضع نفسها والفوائد االلتزامات
 والموظفـــون الشــراكات. باســم االلتزامــات وتقطــع العقــود تبــرم التـــي هــي للشــراكات الــداعم القــانوني الكيــان بوصــفها
 المنظمـــة بالئحـــة ويتقيـــدون المنظمـــة يمـــوظف مـــن هـــم المنظمـــة فـــي المستضـــافة الشـــراكات أمانـــات فـــي العـــاملون

  .المالية تهاوالئح لموظفينل
  

ـــة الصـــحية الشـــراكات مـــع المنظمـــة كةمشـــار  بشـــأن العامـــة السياســـة وتشـــدد  -١٠  االستضـــافة وترتيبـــات العالمي
 الثالثـة دورتهـا فـي ٢٠١٠ سـنة العالميـة الصـحة جمعيـة اعتمدتها التي الشراكات") بشأن العامة سياسةال" (اختصاراً 
 مــع المنظمــة تستضــيفها لشــراكة العامــة الواليــة تتســق أن ضــمان أهميــة علــى )١٠-٦٣ع ص ج القــرار (فــي والســتين
 المعـامالت تكاليف تقلل وأن المنظمة إلى بالنسبة إضافية أعباء عنها تنتج وأال للمنظمة الدستورية والمبادئ الوالية
 الخـــاص المنظمـــة بإطـــار تتقيـــد وأن المنظمـــة عمـــل إلـــى قيمـــة تضـــيف وأن حـــد أدنـــى إلـــى المنظمـــة تتحملهـــا التـــي

 أداء مجـرد يتجاوز أمر شراكة ألي المنظمة استضافة أن على العامة ياسةالس تنص ذلك، على وعالوة بالمساءلة.
 المنظمـة فـي المعتمـدة التقنيـة سياساتالو  قواعدال مع هاوتآزر  الشراكة أنشطة تكيف ضرورة وعلى اإلدارية الخدمات
 علـى إليهـا ينظـر وأن المنظمـة وظائف من جزءاً  ] الشراكة [ األمانة وظيفة تشكل أن" اآلتي: ضمان إلى وتدعو
  ".النحو هذا
  

 الشـــراكات فـــي المنظمـــة مشـــاركة لتقيـــيم معـــايير عشـــرة إلـــى الشـــراكات بشـــأن العامـــة السياســـة شـــارتأ وقـــد  -١١
 بعــض فــي شــراكة المنظمــة تستضــيف أن المناســب مــن ولعلــه ١القائمــة. الشــراكات مــع عالقتهــا وتوجيــه المســتقبلية
 الشـــراكة احتياجـــات حســـب الشـــراكة تلـــك أخـــرى منظمـــات تستضـــيف أن األنســـب مـــن يكـــون قـــد أنـــه إال الســـياقات
 ظـرالن أو القائمـة المستضـافة الشـراكات اسـتعراض إطـار في االعتبار في األخذ ينبغي ذلك، عن وفضالً  ومهمتها.

 تفضــيل مــدى أو مســتقل هيكــل حســاناست مــدى أو مســتقل قــانوني كيــان إنشــاء ضــرورة مــدى جديــدة شــراكات فــي
  القائمة. والمؤسسات المنظمات والية نطاق توسيع

                                                           
 وجــود (ب) العموميــة؛ الصــحة إلــى واضــحة قيمــة إضــافة علــى الشــراكة برهنــة (أ) يلــي: فيمــا بإيجــاز المعــايير تمثلــت    ١

ـــق للشـــراكة واضـــح مرمـــى ـــة ذات العمـــل مجـــاالت بأحـــد يتعل  بالقواعـــد الشـــراكة استرشـــاد (ج) المنظمـــة؛ إلـــى بالنســـبة األولوي
 أصـحاب كةلمشـار  الشـراكة ضـمان (هــ) الوطنيـة؛ التنميـة ألغـراض الشـراكة دعـم (د) المنظمـة؛ تضعها التي التقنية والمعايير
 وكـذلك بالشـراكة المتعلقـة المعـامالت تكاليف تقييم وجوب (ز) الشركاء؛ أدوار وضوح (و) وكاف؛ مالئم نحو على المصلحة
 الخاصــة؛ المشــاركين مصــالح علــى العموميــة الصــحة مرامــي تحقيــق إلــى الســعي أســبقية (ح) المحتملــة؛ ومخاطرهــا فوائــدها

 الشراكة. لدى الذاتي الرصد أو و/ للتقييم مستقلة خارجية آلية وجود (ي) مقترحة؛ال الوظائف مع الشراكة هيكل توافق (ط)
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  التالية: الجوانب من أكثر أو جانباً  صحية لشراكة المنظمة استضافة مبررات وشملت  -١٢

 المعنيـة التقنيـة المجـاالت في وأولوياتها المنظمة بوالية وثيقاً  ارتباطاً  الصحية الشراكة والية ترتبط  (أ)
 المنافسة. أو االزدواج على تنطوي وال القيمة وتضيف التكامل وتستتبع المشتركة األغراض في وتساهم

 وهياكلهــا الحشــد ىعلــ المنظمــة قــدرة أن المنظمــة فيهــا بمــا الشــراكة فــي األعضــاء الجهــات عتبــرت  (ب)
 بسرعة. الصحية الشراكة إلرساء ضرورية والتنظيمية المؤسسية

 أصـــحاب مـــن أكبـــر مجموعـــة مـــع فعاليـــة األكثـــر للمشـــاركة مفيـــدة آليـــة الصـــحية الشـــراكة تعتبـــر  (ج)
  المصلحة.

 واالضــطالع المنفــذة الشــريكة الجهــات نحــو المــوارد لتوجيــه أنســب منبــراً  الصــحية الشــراكة تعتبــر  (د)
  العمومية. الصحة مجال في عالمية قضية أجل من والدعوة الموارد بحشد

  
  االستضافة عالقة عن المنبثقة التحديات

  
 لتصـريف همـاعمليات تختلـف مستقلين كيانين تعايش لحالة الزمةم تحديات على االستضافة عالقة تنطوي  -١٣

 وعمليــات المنظمــة عمليــات تتقــارب أال المحتمــل مــن الصــدد، هــذا وفــي ذاتــه. المؤسســي اإلطــار ظــل فــي الشــؤون
 الشـــؤون فتصـــري عـــن الناجمـــة التـــوترات فضـــيت وقـــد الـــدوام. علـــى القـــرارات لصـــنع المستضـــافة الشـــراكات مجـــالس
 غيرهــا بخــالف المنظمــة تضــطلع ذلــك، إلــى وٕاضــافة المســاءلة. وطمــس الواليــات تضــارب خطــر زيــادة إلــى المــزدوج

 إلــى ونظــراً  المضــيفة. والمنظمــة الشــريكة الجهــة بــدور أي مــزدوج بــدور مستضــافة كةشــرا فــي الشــريكة الجهــات مــن
 المشاركة تكثيف تقنية شريكة وجهة مضيفة منظمة بوصفها مسؤولياتها تقتضي إذ منفرداً  دوراً  المنظمة تؤدي ذلك،

 شـــراكة مجلـــس فـــي المنظمـــة تمثيـــل اعتبـــار يمكـــن ال المضـــمار، هـــذا وفـــي .المشـــاركة هـــذه تنظـــيم مســـتوى وتعزيـــز
  لمشاركتها. الوحيد السبيل مستضافة

  
 فئــات ثــالث فــي المــزدوج المنظمــة ودور المــزدوج الشــؤون تصــريف عــن الناجمــة التحــديات جمــع ويمكــن  -١٤

 وتلخــص اإلداريــة. والتحــديات (ج) الشــؤون، تصــريف وتحــديات (ب) البرمجيــة، التحــديات (أ) التاليــة: هــي رئيســية
  المحتملة. الحلول وتحدد لتحدياتا تلك التالية الفقرات

  
  البرمجية التحديات  (أ)

 مـع تتـداخل وظـائف يشمل بعضها أن المنظمة في المستضافة الشراكات لواليات استعراض يبين  )١(
 محـددة بمجـاالت يتصـل فيمـا وازدواجـه الـدولي التعـاون تجزئـة إلـى يـؤدي قد مما البرمجية المنظمة واليات
 التمويل. على التنافس وٕالى

 وعــدم الشــراكات بشــأن العامــة السياســة فــي الــواردة بالمبــادئ التقيــد تكفــل آليــة أي حاليــاً  توجــد وال  )٢(
 المقدمــة السياســية المشــورة تبــاين أو البلــدان إلــى الموجهــة الرســائل تضــارب وعــدم تــداخلال حــاالت ظهــور
 المنظمة. جسدي جميعها أن النظيرة الوطنية األطراف تصورت كيانات عدة جانب من إليها

ــاً  تنســيقاً  المنظمــة وأعمــال المستضــافة الشــراكات أعمــال تنســق وال  )٣(  القطــري الصــعيدين علــى كافي
 عـدم إلـى يـؤدي ممـا بوضـوح محـددة المجـال هـذا فـي العالقـة طبيعـة ليسـت ذلـك، علـى وعـالوة واإلقليمي.

 ذلــك ويحصـل نيـة.المع الجهـات وسـائر األعضـاء الـدول صــفوف فـي التشـوش بـدوره يولـد قـد الـذي التـرابط
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 التقنــي التعــاون تمجــاال فــي أعمالهــا نطــاق المنظمــة فــي المستضــافة الشــراكات توســع إذ متزايــدة بصــفة
 المنظمة. أنشطة مع التوازيب الحاالت بعض في بأنشطتها تضطلع أن ويحتمل

 آراء لـديها المنظمـة أن المنظمـة مـع تفاعلهـا عالقـات إطـار في المستضافة الشراكات ستخلصوت  )٤(
 االتسـاق عـدم حـاالت وتعتبـر الشـراكات. بأنشـطة المرتبطـة التقنية والمجاالت السياسات بشأن متسقة رغي
 فـي األساسـي ومـن فيهـا. المستضـافة كاتاوالشـر  المنظمـة بـين البرمجـي التنسيق انعدام في يسهم أمراً  هذه
 المستضافة. الشراكات شؤون تصريف هياكل في ومتسقة مستنيرة مشاركة المنظمة تشارك أن الصدد هذا

  
  الشؤون تصريف تحديات  )ب(

 الرئاسـية واألجهـزة المستضـافة الشـراكات بـين اإلطـالق علـى توجـد ال أو تفاعـل قـةعال توجـد قلما  )١(
 للتــــدقيق المستضــــافة الشــــراكات مــــع المنظمــــة مشــــاركة تخضــــع وال .الحــــالي الوقــــت فــــي للمنظمــــة التابعــــة

 مشــاركة مراقبــة زيــادة ضــرورة إلــى بالتــالي أشــارت التــي الرئاســية المنظمــة أجهــزة جانــب مــن واالســتعراض
  ١المستضافة. الشراكات مع المنظمة

 هـــذه مثـــل فـــي عنهـــا تعبـــر التــي اآلراء أن إال الشـــراكات مجـــالس فـــي أعضـــاء دول عـــدة وتشــارك  )٢(
ـــدما تتخـــذها التـــي المواقـــف مـــع الحـــاالت بعـــض فـــي تتســـق ال الســـياقات  المنظمـــة أجهـــزة فـــي شـــاركت عن
  الرئاسية.

  
  اإلدارية التحديات  )ج(

  
 البشـــرية المواردبـــ تتصـــل مجـــاالت فـــي ســـيما وال المســـائل مـــن عـــدداً  إداري منظـــور مـــن الشـــراكات استضـــافة تثيـــر

 الشــــراكات منظــــور مــــن شــــدد وقــــد القانونيــــة. والمســــائل التميــــز واالتصــــاالت/ التكــــاليف واســــترداد الماليــــة والشــــؤون
 مســـائلب يتعلـــق فيمـــا ةوالخفـــ المرونـــة مـــن قـــدراً  يســـتلزم تتبعـــه الـــذي والتمويـــل لتشـــغيلا نمـــوذج أن علـــى المستضـــافة

 ال ولوائحهــا المنظمــة قواعــد وأن واالتصــاالت الغيــر مــع والتعاقــد المــوارد هــذه ةخدمــ وٕانهــاء البشــرية المــوارد توظيــف
 تنفيـذ ضـمان وأهميـة المرونـة تلـك مثـل إلـى الحاجـة بـين التوازن تحقيق يجب ذلك، من الرغم لىوع .لذلك تستجيب

  التالي: النحو على اإلدارية المسائل أبرز بعض تلخيص ويمكن .ومتين متسق نحو على اإلداري المنظمة نظام
  
 فـــي المستضـــافة الشـــراكات أمانـــات فـــي بالعمـــل المكلفـــون الموظفـــون يخضـــع البشـــرية: المـــوارد  )١(

 الئحــة بتطبيــق المتصــلة التنــاقض أوجــه مــن عــدد ظهــر ذلــك، ومــع .لمــوظفينل المنظمــة الئحــةل المنظمــة
 التالية: المجاالت في وخصوصاً  السنين مدى على البشرية الموارد وسياسة الموظفين

 أدائه؛ وتقييم مستضافة شراكة ألمانة التنفيذي المدير اختيار في الشراكة مجلس دور 

 ؛اتللسلط وتفويضهم التنفيذيين الشراكات لمديري داريإلا التسلسل 

 الشراكات؛ أمانات موظفي بتعيين يرتبط فيما الجغرافي والتوزيع الجنسين بين التوازن سياسات 

 مـوظفي ابانتـد وٕاعـادة المنظمـة ضـمن مناصب لشغل الشراكات أمانات موظفي انتداب إعادة حقوق 
 المنظمة؛ إدارات هيكلة إعادة من كجزء الشراكات أمانات في للعمل المنظمة

 وتكاليفها. جديد مرتسم وضع عمليات ومدة التعيين سرعة 

                                                           
  .٦٥/٥وج ٤ إضافة ١٣٠/٥ت مو EBSS2/2 لوثائقا انظر    ١
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 مــن محوريـان عنصــران للمنظمـة المـالي والنظــام الماليـة الالئحــة إن والتكـاليف: الماليــة الشـؤون  )٢(
 المصـاعب بعـض مواجهـة إلى أدى المستضافة الشراكات على تطبيقهما أن غير للمساءلة المنظمة إطار

 يلي: ما إلى وبالتحديد

 العمـــل إلـــى بالنســـبة األشـــخاص أو المؤسســـات لـــبعض األمـــوال الشـــراكات مجـــالس بعـــض تخصـــص 
 فـي ذلـك يعنـيو  .المجلـس هايعتمـد الشـراكة بشـأن عمـل خطة أو استراتيجية تنفيذ من كجزء المفوض
 الالئحـــة مـــع يتضـــارب ممـــا المنافســـة أســـاس علـــى يجـــري ال الشـــخص أو الكيـــان اختيـــار أن الغالـــب
 للمنظمة. المالية

 المستضـافة الشـراكة ضـد المرفوعـة المطالبـات عن التامة والمالية القانونية المسؤولية المنظمة تتحمل 
 بانتظـــام االحتياطيـــة األمـــوال شـــراكة أمانـــة تجمـــع ال عنـــدما وعليـــه، فالهـــا.غإ وحـــاالت أفعالهـــا وعـــن

 تحمــل المنظمــة علــى يجــب أخــرى، مســائل أو المطالبــات أو بــالموظفين المتعلقــة مســؤولياتها لتغطيــة
 العبء.

 مــن بــد ال الصــدد، هــذا وفــي المــوارد. حشــد مجــال فــي بهــا يســتهان ال أنشــطة فــي الشــراكات تشــارك 
 علـى التنـافس مـن الحـد بهـدف والمنظمـة المستضافة الشراكات بين والشفافية والتنسيق التعاون تعزيز
 إلـــى أيضـــاً  التنســـيق ذلـــك انعـــدام يـــؤدي أن ويمكـــن المانحـــة. الجهـــات صـــفوف فـــي والتشـــوش المـــوارد

 ســـمعة ويعـــرض المصـــالح تضـــارب يولـــد ممـــا خاصـــة تجاريـــة كيانـــات مـــع المناســـبة غيـــر المشـــاركة
 للخطر. تستضيفها التي والشراكات المنظمة

 فــي تســترد وال المستضــافة الشــراكات عمليــات لــدعم كبيــرة مــوارد وتكــرس جبــارة جهــوداً  المنظمــة تبــذل 
 مـــن المقتطعـــة العامـــة المصـــروفات يفـــوق ممـــا ذلـــك عـــن الناجمـــة التكـــاليف جميـــع الحـــاالت بعـــض

 مــراراً  الرئاســية المنظمــة أجهــزة شــددت المضــمار، هــذا وفــي عملياتهــا. لتمويــل المحصــلة المســاهمات
 الشراكات. ألنشطة المنظمة دعم عدم ضمان ضرورة على

 
 بشـــأن العامـــة السياســـةب عمـــالً  المستضـــافة الشـــراكات أمانـــات علـــى يتعـــين التميـــز: االتصـــاالت/  )٣(

 واالتصــــاالت المنشــــورات بخصــــوص اإلداريــــة وٕاجراءاتهــــا التوجيهيــــة المنظمــــة مبــــادئ تتبــــع أن الشــــراكات
 برمــوز مقترنــة اتالشــراك رمــوز شــعارات/ اســتخدام يــؤدي أن يمكــن ،صــددال هــذا وفــي والخارجيــة. الداخليــة
 األمــر المنظمــة تســتعرض أن دون مشــتركة تعاونيــة مبــادرات ســياق فــي المنظمــة بشــعار أو ثالثــة أطــراف
 نمـــو  ســـمعتها حيـــث مـــن للخطـــر والمنظمـــة المعنيـــة الشـــراكات تعـــرض إلـــى مالئـــم نحـــو علـــى بـــه وتصـــرح
 يلي: ما وبالتحديد المجال هذا في المسائل من عدداً  المنظمة الحظت قدو  السياسية. الناحية

 االتصـــاالت جميـــع فـــي المنظمـــة مـــع االستضـــافة عالقـــة تبـــرز أن المستضـــافة الشـــراكات علـــى يجـــب 
 الحكومـــة إزاء المنظمـــة التزامـــات مـــع تمشـــياً  المرئيـــة عريـــفتال وشـــارات الترويجيـــة والمـــواد الخارجيـــة
 الشــــراكات وضــــع بخصـــوص والجمهــــور الســــلطات تضـــليل عــــدم بغــــرض مهـــم أمــــر وهــــذا المضـــيفة.
 القانوني.

 مـــع والـــدعوة التوعيـــة بأنشـــطة اضـــطالعها خـــالل ســـيما وال المستضـــافة الشـــراكات تتفاعـــل أن يتوقـــع 
 واتصــاالت القبيــل ذلــك مــن التفاعــل عالقــات بنطــاق المتعلقــة المســائل تنــاول أن إال .اإلعــالم وســائل
 التابعـة االتصـاالت إدارة مع والتنسيق بالتشاور منتظمة بصورة الغالب في يجري ال الشراكات أمانات
 مـن المـذكورة والتنسـيق التشـاور انعـدام حـاالت تقلـل وال المقبولـة. البروتوكـوالت علـى بنـاءً  أو للمنظمة
 أو تضـــاربها إلـــى أو الرســـائل وضـــوح عـــدم إلـــى أيضـــاً  تفضـــي قـــد بـــل فحســـب المبـــادرات تلـــك فعاليـــة

 ازدواجها.



   EB132/5 Add.1    ١إضافة  ١٣٢/٥ت  م

11 

 مجموعــة لــدعم مناصــرين"" أو "كســفراء" بــارزة شخصــيات متزايــدة بصــفة المستضــافة الشــراكات تعــين 
 بشـأن المنظمـة مـع والتشـاور الواجبـة العنايـة إيـالء إجـراءات تطبق ال ذلك، ومع القضايا. من متنوعة
  كافيًا. نطاقها يكون ال أو اً منتظم تطبيقاً  التعيينات هذه

  
  المستضافة والشراكات المنظمة بين التنسيق لتحسين المقترحة العمل مسارات

  
 هـذه ومراقبـة الشـراكات فـي المنظمـة مشـاركة تحسـين أسـاليب تحليـل مسـألة الرئاسية المنظمة أجهزة بحثت  -١٥

 تحـــدد أن األعضـــاء الـــدول واقترحـــت المنظمـــة. إصـــالح عمـــل برنـــامج ســـياق فـــي الماضـــي العـــام خـــالل المشـــاركة
 فــي الصـحة جمعيـة طلبـت ذلـك، علــى وعـالوة ١الصـدد. هـذا فـي بــه وتضـطلع معـززاً  إشـرافياً  دوراً  الرئاسـية األجهـزة
 باستضــافة الخاصــة بالمقترحـات التنفيــذي المجلـس موافــاة أمـور جملــة فـي العــام المـدير إلــى ١٠-٦٣ع ص ج القـرار

 إطـار اسـتحداث نفسـه القـرار فـي العـام المـدير إلـى طلـب كمـا ٢فيهـا. ويبت ليستعرضها الرسمية للشراكات المنظمة
 وبالتشاور اإلمكان بقدر" الشراكات بشأن العامة السياسة وتطبيق الرسمية للشراكات المنظمة استضافة بشأن عملي
 السياســة فــي عليهــا المنصــوص بالمبــادئ تقيــدها لضــمان الحاليــة االستضــافة ترتيبــات علــى المعنيــة الشــراكات مــع

  العامة".
  

 والشــــراكات المنظمــــة بــــين التنســــيق لتحســــين التاليــــة العمــــل مســــارات تقتــــرح ذكــــره، ســــبق مــــا إلــــى ونظــــراً   -١٦
  وٕاداري: يبرمج ومنظور الشؤون تصريفب خاص منظور من المستضافة

 تفاعـل دوريـاً  التنفيـذي المجلـس عـن المنبثقـة واإلدارة والميزانيـة البرنـامج لجنـة تستعرض أن يمكن  (أ)
 حــدة علــى حالــة كــل بأخــذ المنظمــة عمــل مــع الشــراكات هــذه وتنســيق مستضــافة شــراكة كــل مــع المنظمــة
 شـــأن ومـــن وفعاليتهـــا. المستضـــافة الشـــراكات فـــي المنظمـــة مشـــاركة وجاهـــة علـــى الحفـــاظ ضـــمان بهـــدف

 إذا مــا بشــأن قــرار التخــاذ التوجيــه تقــدم أن المــذكورة الدوريــة االســتعراض عمليــات عــن الناشــئة التوصــيات
 العالقة. يتنه أن أو الشراكات في مشاركتها أو االستضافة عالقة تغيير إلى تسعى أن للمنظمة ينبغي

 المنظمـة دور تنـاول بغيـة الشـراكة وأمانـة المنظمـة أمانـة تجمع مشتركة داخلية لجنة إنشاء ينبغي  (ب)
 هــذه وتعمــل المستضــافة. الشــراكات عمــل مــع التــآزر وتحقيــق التنســيق وتعزيــز المضــيفة المنظمــة بوصــفها

 عالقـة فـي المـؤثرة واإلداريـة البرمجيـة المسـائل تنسـيق بحـث إطـاره فـي يمكـن محفـل عمل المشتركة للجنةا
 المعنيين. المسؤولين المنظمة لموظفي المباشرة التنفيذية اإلدارية للمسؤوليات مكمل كنشاط االستضافة

 بــأداء تتصــل التــي لةالمســتق التقيــيم عمليــات نتــائج علــى الرئاســية المنظمــة أجهــزة إطــالع ينبغــي  )ج(
 تعــدها التــي التقــارير إطــار فــي المعنيــة الشــراكات مجــالس برعايــة ىوتجــر  وأنشــطتها المستضــافة الشــراكات
  المستضافة. الشراكات عن األمانة

 علـــى بهـــا المضـــلع المستضـــافة الشـــراكات أنشـــطة بـــين لتنســـيقل توجيهيـــة مبـــادئ وضـــع ينبغـــي  )د(
ـــه تحســـينلو  المنظمـــة امجبـــر  وأنشـــطة والقطـــري اإلقليمـــي الصـــعيدين  مجـــالس فـــي المنظمـــة مشـــاركة توجي
  الشراكات. استضافة شروط ضمن التوجيهية المبادئ هذه إلى واإلشارة الشراكات

                                                           
 التنفيــذي للمجلــس الســابعة للجلســة المــوجز المحضــر فــي الــوارد الــرئيس وملخــص EBSS2(2) اإلجرائــي المقــرر انظــر    ١

  .(النص اإلنكليزي) ٢سجالت/ /١٣٠/٢٠١٢ت م الوثيقة ضمن ٢٠١٢ يناير الثاني/ كانون في المعقودة
  .١٠-٦٣ع ص ج القرار اعتماد منذ جديدة شراكة أي تستضف لم المنظمة أن بالذكر جدير    ٢
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 مواقفهـا بـين المحتملـة التنـاقض أوجـه إلـى األعضـاء الـدول انتبـاه تلفـت أن المنظمة ألمانة ينبغي  )ه(
  المستضافة. الشراكات مجالس وفي الرئاسية المنظمة أجهزة في

 وبــدء المنظمــة فــي الشــراكات الستضــافة العامــة الشــروط إعــداد اســتكمال المنظمــة ألمانــة ينبغــي  )و(
 يسـتهدف اً تشـغيلي إطـاراً  أساسـاً  االستضافة شروط وستمثل تستضيفها. التي الشراكات مع بالتشاور تنفيذها
 مـن واالتسـاق الوضـوح وزيـادة شـراكاتلل المنظمـة استضـافة مـن للغـرض مشـترك أسـاس علـى الفهـم تعزيز
 المنظمـة قواعـد فـي المرونـة جوانـب أيضـاً  وتحـدد المستضـافة الشـراكات كـل مسـتوى علـى اإلداريـة الناحية

 التنســــيق تعــــزز أجـــواء تكــــوين فـــي يســــهم ممـــا المتباينــــة وأغراضـــها الشــــراكات بمهـــام اعترافــــاً  وممارســـاتها
 الشـــراكات عمـــل ضـــرورة وعلـــى للمســـاءلة المنظمـــة بإطـــار التقيـــد أهميـــة علـــى كـــذلك تشـــددسو  .والتكييـــف
  المنظمة. مع بالتآزر المستضافة

 بالمســـؤوليات للوفـــاء وادخارهـــا االحتياطيـــة األمـــوال بجمـــع المستضـــافة الشـــراكات تلـــزم أن يمكـــن  )ز(
  المحتملة.

 البـــرامج. دعـــم تكـــاليف علـــى أساســـاً  تركـــز دراســـة المنظمـــة أمانـــة فـــي العامـــة اإلدارة فريـــق يجـــري  )ح(
 المــوارد منظــور مــن الشــراكات تستضــيف عنــدما المنظمــة تتحملهــا التــي تكــاليفال الدراســة هــذه وســتبحث
 ويمكـن اإلدارية. المهام من ذلك وغير المالية والشؤون الحسابات مراجعة وعملية القانونية والمهام البشرية
  التحليل. ذلك مثل حصيلة على بناء وٕانصافاً  واقعية أكثر التكاليف لحساب إطار اعتماد

 إلـى الداعيـة المراقبـة مجـال فـي االستشارية المستقلين الخبراء لجنة توصيات تحقيق توخي ينبغي  )ط(
  المستضافة. بالشراكات المحدقة للمخاطر مصفوفة وضع

  
  

  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء
  

 وتقــديم أعــاله الــواردة ١٦ الفقــرة ضــمن المقترحــة العمــل مســارات فــي النظــر إلــى مــدعو التنفيــذي المجلــس  -١٧
  .إلرشاداتا من المزيد
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