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 الشراكات الصحية المستضافة  
 
 شراكة صحة األم والوليد والطفلاستعراض  
 
 

 تقرير من األمانة
 
 
) للمجلــــس التنفيـــذي، تســــتعرض لجنــــة البرنــــامج والميزانيــــة ٢٠١٣) (١٠(١٣٢م توفقـــًا للمقــــرر اإلجرائــــي   -١

  واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي دوريًا الترتيبات الخاصة بالشراكات الصحية المستضافة.
  
قريــر مســاهمة شــراكة صــحة األم والوليــد والطفــل فــي تحســين الحصــائل الصــحية ومواءمــة وُيلخِّــص هــذا الت  -٢

  عملها مع عمل المنظمة ذي الصلة وتفاعل األمانة مع الشراكة.
  
، وتتمثـــــل رســـــالتها فـــــي دعـــــم "الشـــــركاء علـــــى مواءمـــــة توّجهـــــاتهم ٢٠٠٥وقـــــد ُأنشـــــئت الشـــــراكة فـــــي عـــــام   -٣

لتعميم إتاحة رعاية الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل على نحو االستراتيجية وحفز اإلجراءات الجماعية 
وتُـديرها أمانـة  –اللجنة التنفيذية واللجنة المالية  –شامل وبنوعية رفيعة." ويحُكم الشراكة مجلس مدعوم من لجنتين 

  ُمستضافة في المقر الرئيسي للمنظمة. 
  
المنظمـات المتعـددة  )١(مقّسـمة إلـى سـبع فئـات، كمـا يلـي:  عضوًا. والعضـوية ٧٢٤وتضم الشراكة حاليًا   -٤

منظمـــات  )٥(منظمـــات المجتمـــع المـــدني؛  )٤(المـــانحون والمؤسســـات؛  )٣(الحكومـــات القطريـــة؛  )٢(األطـــراف؛ 
القطــاع الخــاص. وفــي تشــرين األول/  )٧( منظمــات مهنيــي الرعايــة الصــحية؛) ٦(البحــوث األكاديميــة والتــدريب؛ 

، اعتمد مجلس الشراكة فئـة إضـافية تمثـل الشـباب والمـراهقين. ويتـيح منتـدى الشـركاء التـابع للشـراكة ٢٠١٥أكتوبر 
  بانتظام فرصة الجتماع جميع أعضائها معًا. 

  
  المساهمة في تحسين الحصائل الصحية

  
(تخفــــــيض معــــــّدل وفيــــــات األطفــــــال)  ٤الهــــــدف لقــــــد ُأنشــــــئت الشــــــراكة مــــــن أجــــــل تســــــريع العمــــــل بشــــــأن   -٥

(تحسين صـحة األمومـة) مـن األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة، حيـث لـم ُيحـَرز بشـأنهما التقـدم المرجـو، وكـان  ٥ والهدف
لهــا دور فــي مواءمــة الهيكــل الصــحي العــالمي وتبســيطه، حيــث جمعــت معــًا ثــالث شــراكات موجــودة أصــًال، وهــي 

، كما رّكزت "وشراكة بقاء األطفال على قيد الحياةوشراكة المواليد األصحاء ة الوليد شراكة األمومة المأمونة وصح"
، أطلقت الشراكة حمـالت، مثـل حملـة "رعايـة المـرأة ٢٠١٠على نقاط متنوعة على امتداد طيف الرعاية. وقبل عام 

مثيـل حتـى ذلـك الحـين بصـحة أدت إلى إثارة االنتباه السياسـي العـالمي علـى نحـو لـم يسـبق لـه التي والطفل اآلن"، 
، دعمـت الشـراكة حركـة دعويـة عالميـة إلسـناد األولويـة لصـحة المـرأة والطفـل ٢٠١٠األم والوليد والطفل. وفي عام 

، "وحركة "كل امرأة كل طفـل ٢٠١٥-٢٠١٠، الستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفلا وضعأّدى إلى  مما
  نظمات العاملة عبر طيف الرعاية.الم والتعهد بالتزامات من جانب مئات من
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وعلى مدى السنة الماضية، نظمت الشراكة سلسلة من األحداث النقاشية مع شـركائها والتمسـت مـدخالتهم   -٦
، التـي ُأطلقـت فـي أيلـول/ ٢٠٣٠-٢٠١٦والمراهـق،  الستراتيجية العالميـة بشـأن صـحة المـرأة والطفـللدعم تطوير ا

. ٢٠١٥، الـذي ُأطلـق فـي تمـوز/ يوليـو "حركـة "كـل امـرأة كـل طفـللعـالمي لـدعم ، ومرفق التمويـل ا٢٠١٥سبتمبر 
  مساهمة من الشركاء.  ٧٠٠٠وحتى اآلن، نجمت عن هذه العمليات أكثر من 

  
ـــد والطفـــل علـــى كـــل مـــن   -٧ ـــدعوة االســـتراتيجية بشـــأن صـــحة األم والولي ـــدعم الشـــراكة شـــركاءها لتعزيـــز ال وت

ــــوطني واإلقليمــــي والعــــال ــــادة مجموعــــة المســــتوى ال مي. وقــــد شــــجَّعت أصــــحاب المصــــلحة الــــذين يتراوحــــون بــــين ق
التحاد االقتصادات الثمانية ومجموعة االقتصادات العشرين ويشملون أعضاء في البرلمان، من خالل عّدة قرارات ل

األم والوليـد وبين المؤسسات اإلقليمية مـن أجـل التعهـد بالتزامـات بشـأن صـحة  والبرلمان األفريقي، البرلماني الدولي
" وكّونـت فهمـًا مسـتندًا خطـة عمـل كـل مولـودوالطفل. ودعمت الشراكة الدعوة العالمية من خالل حمالت من قبيل "

 والمراهــق إلــى البّينــات بــين مئــات الشــركاء إلشــراك المجتمــع المعنــي بالصــحة اإلنجابيــة وصــحة األم والوليــد والطفــل
الشــراكة أيضــًا مــع منــاطق وبلــدان مــن خــالل شــبكة أعضــائها . وتواصــلت ٢٠١٥فــي مناقشــة حقبــة مــا بعــد عــام 

الواســعة وســاعدت كيانــات القطــاع الخــاص المهتّمــة علــى التواصــل مــع منظمــات المجتمــع المــدني وســائر أصــحاب 
، علــى ســبيل والمراهــق المصــلحة مــن أجــل تعزيــز العمــل فــي مجــال الصــحة اإلنجابيــة وصــحة األم والوليــد والطفــل

  فق التمويل العالمي. المثال من خالل مر 
  
وسعت الشراكة إلى زيادة التوّصل إلى البّينات والمعارف واالبتكارات واسـتخدامها مـن أجـل تعزيـز اآلليـات   -٨

وآليــات تقــديم الخــدمات والتمويــل. وفــي ظــل قيــادة المنظمــة، حّفــزت توافــق اآلراء بشــأن تــدخالت رئيســية  السياســاتية
مســــتندة إلــــى البّينــــات فــــي مجــــال الصــــحة اإلنجابيــــة وصــــحة األم والوليــــد والطفــــل والمراهــــق والسياســــات المتعــــددة 

ركاء علـى وضـع خالصـات مسـتندة القطاعات ذات الصلة بين أعضائها. وٕاضافة إلى ذلك، تعمل الشـراكة مـع الشـ
وأدوات  ١مــذكرة سياســاتية واســتراتيجية حتــى اآلن، ٣٣خالصــة معرفيــة و ٣٣إلــى البّينــات وتعميمهــا، بمــا فــي ذلــك 

تتعلق بالصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل والمراهق من أجل دعم تخطيط البرامج ذات الصلة أو إدارتهـا 
  لرعاية. أو تنفيذها على امتداد طيف ا

  
وقد أنتجت الشـراكة، فـي معـرض تعزيزهـا للمسـاءلة بشـأن صـحة المـرأة والطفـل، خمسـة تقـارير سـنوية منـذ   -٩

الســتراتيجية العالميــة بشــأن صــحة المــرأة ُتحلِّــل االلتزامــات التــي تعهــدت بهــا البلــدان وشــركاء التنميــة ل ٢٠١١عــام 
ــــل ــــوفَّر هــــذه المعلومــــات ل٢٠١٥-٢٠١٠، والطف ــــق ال. وت ــــة خبــــراء االستعراضــــي المســــتقلفري  ةالمعنيــــ التــــابع للجن

مـن أجـل منشـوراته السـنوية. وسـاهمت الشـراكة فـي إنشـاء تحالفـات  المعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفـلب
بلــدان مــن أجــل تعزيــز اإلجــراءات المشــتركة مــع منظمــات المجتمــع المــدني بغيــة  ١٠وطنيــة للــدعوة وتــدعيمها فــي 

 ٢٠١٥مبــادرة العــد التنــازلي حتــى عــام بشــأن صــحة المــرأة والطفــل. وهــي تستضــيف أيضــًا أمانــة تعزيــز المســاءلة 
  على قيد الحياة، التي ُتَعد المنظمة عضوًا نشطًا فيها.  األم والوليد والطفل بشأن بقاء

  
مـــن أجـــل تقيـــيم أداء الشـــراكة بوجـــه عـــام  ٢٠١٣وكّلـــف مجلـــس الشـــراكة بـــإجراء تقيـــيم خـــارجي فـــي عـــام   -١٠
   ٢٠١٣.٢-٢٠٠٩ لفترةل

                                                           
  /http://www.who.int/pmnch/knowledge/publications/summaries/en ،انظر، على الترتيب ١
ـــــــــــــــــي  /http://www.who.int/pmnch/knowledge/publications/strategybriefs/enو ـــــــــــــــــم االطـــــــــــــــــالع ف كـــــــــــــــــانون األول/  ٤(ت

  ).٢٠١٥ ديسمبر
  ة صحة األم والوليد والطفل (انظرلشراكالتقييم الخارجي المستقل     ٢

http://www.who.int/pmnch/about/strategy/evaluation/en/  ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٤(تم االطالع في  .(  
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  مواءمة عمل الشراكة مع عمل المنظمة ذي الصلة
  

توَضع خطة عمل الشراكة بالتنسيق مع فئات أعضائها وشركائها الرئيسيين. وتشارك المنظمة استراتيجيًا،   -١١
أن أنشـطتها باعتبارها شريكًا، في تنفيذ خطة العمل. وعمومًا، تتواءم خطة العمـل جيـدًا مـع أولويـات المنظمـة؛ كمـا 

تشغل حيزًا محددًا يستكمل دور المنظمة في مجال وضع المعايير والمساعدة التقنيـة. وتركيـز الشـراكة علـى الـدعوة 
والمواءمــة والتحليــل والمســاءلة مفيــد. وُتضــيف الشــراكة قيمــًة بفضــل فئــات أعضــائها المتعــددة التــي تــوّفر المشــورة 

ســـبيل المثـــال كانـــت وظيفتهـــا الدعويـــة القويـــة أساســـية لنجـــاح "خطـــة  والتعليقـــات علـــى المنتجـــات السياســـاتية، فعلـــى
(أيـــار/  ١٠-٦٧ج ص عكـــل مولـــود" التـــي اعتمـــدتها جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتون فـــي القـــرار  عمـــل
). ومن خالل المشاركة النشطة في األفرقة اإلدارية والدعوية لخطـة عمـل كـل مولـود، أوجـدت الشـراكة ٢٠١٤ مايو
  ر مسبوق لم يكن ليتحقق لوال ذلك.غي زخماً 

  
واشتركت المنظمة مع الشراكة في إعداد اسـتعراض للتـدخالت والسـلع األساسـية والمبـادئ التوجيهيـة بشـأن   -١٢

ويّسرت الشراكة، من خالل أعضائها األكـاديميين، مشـاركة جامعـة  ١الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل.
وٕاجــراء قــدر كبيــر مــن االستعراضــات. ويّســرت أيضــًا مشــاورات الشــركاء بشــأن الوثيقــة  خــان فــي وضــع الوثيقــة آغــا

الختامية، التي جرى التنويه إليها جيدًا واستخدامها على نطاق واسع فيمـا بعـد مـن جانـب المجتمـع الـدولي. واتّبعـت 
   ٢٠١٤.٢ة في عام الشراكة نهجًا مماثًال لدى إعداد خالصة سياساتية متعددة القطاعات كوثيقة تنفيذي

  
ـــدولي و   -١٣ ـــًا إلـــى جنـــب مـــع المنظمـــة والبنـــك ال ـــنظم الصـــحيةوجنب ، التحـــالف مـــن أجـــل بحـــوث السياســـات وال

وبالتعاون الوثيق مع وزارات الصحة والمؤسسات األكاديمية وشـركاء آخـرين، نّسـقت الشـراكة سلسـلة متعـددة البلـدان 
ل النجـــاح بشـــأن صـــحة المـــرأة والطفـــل التـــي تشـــرح والتخصصـــات مـــن الدراســـات لمـــدة ثـــالث ســـنوات حـــول عوامـــ

مـن األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة فـي البلـدان المنخفضـة  ٥و ٤اإلجراءات الرئيسية إلحراز التقدم نحو تحقيق الهـدفين 
الــدخل والبلــدان المتوســطة الــدخل. ومــن خــالل نتــائج هــذه الدراســات، كثّفــت الشــراكة وشــركاؤها الــدعوة إلــى مواصــلة 

السـتراتيجية على صحة المرأة والطفل وزيادة التعاون عبر القطاعات، وهو ما شّكل جزءًا مهمـًا فـي وضـع االتركيز 
 تحقيق أهـداف التنميـةواالضطالع بالعمل في سبيل  ٢٠٣٠-٢٠١٦والمراهق،  العالمية بشأن صحة المرأة والطفل

  المستدامة. 
  

ويتعلــق أحــد التحــديات المهّمــة المرتبطــة بالشــراكة بعــرض البّينــات. وتعمــل الشــراكة مــع شــركاء مــن فئــات   -١٤
مختلفــة مــن األعضــاء مــن أجــل تطــوير سلســلة الخالصــات المعرفيــة التابعــة لهــا، حيــث تقــوم بجمــع المعلومــات مــن 

اري يضـــم موظفـــًا مـــن مصـــادر موثوقـــة. وتخضـــع كـــل خالصـــة الســـتعراض النظـــراء مـــن جانـــب فريـــق خبـــراء استشـــ
المنظمة، بيد أن العملية تقتضي موافقة المنظمة النهائية على المنشـور. وهـذه العمليـة تثيـر بعـض القضـايا بالنسـبة 
للمنظمة بالنظر إلى أنها تعمل بمثابة َحَكم على محتوى الخالصات المعرفية. وُيمكـن تبسـيط العمليـة بإسـناد الـدور 

صـــياغة المحتـــوى التقنـــي، والـــذي ُيمكـــن فيمـــا بعـــد للشـــركاء التعليـــق عليـــه وشـــرحه القيـــادي للمنظمـــة فيمـــا يتعلـــق ب
  بإرشادات تشغيلية. 

                                                           
شراكة صحة األم والوليد والطفل. التدخالت والسلع األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد     ١

والطفــل: اســتعراض عــالمي للتــدخالت الرئيســية المتعلقــة بالصــحة اإلنجابيــة وصــحة األم والوليــد والطفــل. جنيــف. منظمــة الصــحة 
تــــــــم  ،http://www.who.int/pmnch/topics/part_publications/essential_interventions_18_01_2012.pdf( ٢٠١١ العالميــــــــة؛

  ).  ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٤االطالع في 
لتـــدخالت األساســـية بشـــأن الصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األم شـــراكة صـــحة األم والوليـــد والطفـــل. دليـــل سياســـاتي لتنفيـــذ ا     ٢

. جنيــف. منظمــة بشــأن الصــحة اإلنجابيــة وصــحة األم والوليــد والطفــلمتعــددة القطاعــات  خالصــة سياســاتية: والوليــد والطفــل
ـــــــــــة؛  ـــــــــــم  http://www.who.int/pmnch/knowledge/publications/policy_compendium.pdf?ua=1( ٢٠١٤الصـــــــــــحة العالمي ت

  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٤االطالع في 
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  تفاعل المنظمة مع الشراكة
  

  . ٢٠٠٩توجد مذكرة تفاهم بين المنظمة وشراكة صحة األم والوليد والطفل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر   -١٥
  

وافق عليها المدير العام، يشارك ممثلون لمجلس الشراكة فـي . من خالل إجراءات خاصة الموارد البشرية  -١٦
لجنة اختيار المدير التنفيذي للشراكة. وتفويض السلطات للمـدير التنفيـذي للشـراكة مـن أجـل تنفيـذ المسـائل اإلداريـة 

  والطفل.في نظام اإلدارة العالمي التابع للمنظمة يصدر مباشرة من المدير العام المساعد لصحة األسرة والمرأة 
  

ــًا ســبعة مــوظفين معّينــين بعقــود محــدَّدة المــدة ومســتمرة، وليســت لهــم آثــار فيمــا   -١٧ وتضــم أمانــة الشــراكة حالي
لمنظمة ولالئحة لللنظام األساسي يتعلق بالموظفين على المستويين اإلقليمي والقطري. وهؤالء الموظفون يخضعون 

  .موظفيها
  

لـدعم الشـراكة وال يحـق لهـم، مـن هـذا المنطلـق، أن ُينقلـوا إلـى وظـائف  وُيعيَّن الموظفـون فـي العـادة حصـراً   -١٨
في أماكن أخرى في المنظمة إذا ُألغيت الوظائف التي يشـغلونها. بيـد أن أغلـب مـوظفي الشـراكة الحـاليين يتمتعـون 

ي قـرارات توظيـف بحقوق فيما يتعلق بإعادة تعيينهم في المنظمة. وتتحمل الشراكة جميع االلتزامات المترتبة على أ
  أو إلغاء وظائف. ولم تُنشئ الشراكة حتى اآلن صندوقًا احتياطيًا لضمان إمكانية تغطية هذه االلتزامات. 

  
. إن ميزانيــة الشــراكة منفصــلة عــن ميزانيــة المنظمــة وُتعتَمــد مــن جانــب مجلســها. اإلدارة البرمجيــة والماليــة  -١٩
كنهــا ُتصــدر بيانــًا ماليــًا ســنويًا مقتضــبًا مسترشــدًة بخطــة عملهــا وتقدمــه إلــى ُتصــدر الشــراكة بيانــًا ماليــًا كــامًال ول وال

ســب المســاهمين فــي الشــراكة فــي ملحــق التقريــر المــالي الســنوي حمجلســها العتمــاده. وُتــدَرج المســاهمات الطوعيــة 
فصـلة لهـا. وبـدًال مـن والبيانات المالية المراَجعة للمنظمة. وال ُيجري مراجع الحسابات الخارجي للمنظمـة مراجعـة من

االعتماد على آلية تنافسية، عملت أمانـة الشـراكة بالتعـاون مـع مكتـب المستشـار القـانوني فـي المنظمـة علـى وضـع 
  ترتيبات خاصة لضمان تخصيص األموال بطريقة سليمة لشركائها المختارين. 

  
هـا مـن الحكومـات والمؤسسـات الخيريـة . تقوم الشـراكة نفسـها بتعبئـة مواردتعبئة الموارد واسترداد التكاليف  -٢٠

ع المــــانحين علــــى توجيــــه  والمنظمــــات الدوليــــة ولكنهــــا ال تتلقــــى أمــــواًال مــــن كيانــــات القطــــاع الخــــاص. وهــــي تشــــجِّ
مساهماتهم إلى تمويل أنشطة الشراكة وبالتالي استكمال عمل المنظمة في المجال الـذي يحسِّـن مـن صـورة الشـراكة 

  والمنظمة على السواء. 
  

وحاليــًا، تقــوم أمانــة المنظمــة باســترداد التكــاليف مــن خــالل آليــات تكــاليف دعــم البــرامج ونفقــات المناصــب   -٢١
المشغولة من أمانة الشراكة، ونفقات محدَّدة مقابل الخدمات مثل البريد وُغرف االجتماعات والهـاتف، حسـبما جـرت 

  العادة بالنسبة لجميع برامج المنظمة.
  

إلــــى عالقــــة االستضــــافة فــــي منشــــورات الشــــراكة بعبــــارات معياريــــة مــــن قبيــــل "الشــــراكة  . ينــــوَّهاالتصــــاالت  -٢٢
للشراكة بانتظام من جانب أمانتها حسب  اإللكترونيُمستضافة من جانب منظمة الصحة العالمية". وُيحدَّث الموقع 

كة اســــتخدام شــــعار االقتضــــاء، وهــــي عمليــــة ال تتطلــــب موافقــــة إدارة االتصــــاالت فــــي المنظمــــة. وٕاذا أرادت الشــــرا
فــــي منشــــوراتها، يتعــــّين اّتبــــاع إجــــراءات المنظمــــة بشــــأن التصــــريح والنشــــر. ولــــيس لــــدى الشــــراكة حاليــــًا  المنظمــــة
  "سفراء". أو "أبطال"

  
قواعــد . تســتمد الشــراكة شخصــيتها االعتباريــة مــن المنظمــة، وهــي تخضــع لالسياســات المؤسســية األخــرى  -٢٣

الشـــراكة العقـــود واالتفاقـــات ذات الصـــلة بطريقـــة منهجيـــة إلـــى مكتـــب المستشـــار  . وُترِســـل أمانـــةالمنظمـــة ولوائحهـــا
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القــانوني فــي المنظمــة للحصــول علــى موافقــة المنظمــة حســبما جــرت العــادة. وقــد تشــمل هــذه الوثــائق التعــاون مــع 
لـى السـواء أطراف ثالثة وعقودًا بشأن خـدمات واتفاقـات مـع مـانحين. وٕاضـافة إلـى ذلـك، تستشـير الشـراكة بانتظـام ع

مكتب المستشار القـانوني وٕادارة الشـراكات والجهـات الفاعلـة غيـر الـدول بشـأن العنايـة الواجبـة فيمـا يتعلـق بمشـاركة 
  كيانات القطاع الخاص في الشراكة وعمليات تصريف شؤونها. 

  
ى شـراكة صـحة وتنطبق ُأطر المنظمـة للمسـاءلة والرقابـة الداخليـة علـى الشـراكات الُمستضـافة. ويتعـّين علـ  -٢٤

فـي المنظمـة  مكتب االمتثـال وٕادارة المخـاطر واألخالقيـاتاألم والوليد والطفل، باعتبارها شراكة مستضافة، أن تُبِلغ 
بعوامل الخطر الرئيسية. وتُقيَّم عوامل الخطر الرئيسية التي تحدِّدها الشـراكة وفقـًا لمعـايير المنظمـة لتقيـيم المخـاطر 
ـــدَرج فـــي تقـــارير المخـــاطر. وتلتـــزم الشـــراكة أيضـــًا بمبـــادئ المنظمـــة األخالقيـــة وسياســـاتها بشـــأن اإلعـــالن عـــن  وُت

  حماية من االنتقام.المصالح واإلبالغ عن المخالفات وال
  

  االستنتاجات
  

المستدامة، يظل خفض وفيات األمهات واألطفال الحـديثي الـوالدة واألطفـال دون  أهداف التنميةفي سياق   -٢٥
ســن الخامســة ووضــع حــّد لوفيــات المواليــد واألطفــال دون ســن الخامســة التــي ُيمكــن تالفيهــا مــن األغــراض المتســمة 

لحة مـــن بأولويـــة عاليـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي. ويقتضـــي تحقيقهـــا اســـتجابة شـــاملة ومرّكـــزة تجمـــع أصـــحاب المصـــ
قطاعـــات وتوّجهـــات متعـــددة. ومـــن الضـــروري للشـــراكة أن تحـــافظ علـــى زخمهـــا وأن تواصـــل حشـــد شـــركائها وتعبئـــة 
مواردهــا مــن أجــل التصــدي للتحــديات علــى نحــو اســتباقي. وتبــّين النتــائج أن المنظمــة وشــراكة صــحة األم والوليــد 

ة وتعزيــز اســتخدام البّينــات وتــدعيم المســاءلة والطفــل علــى الســواء تســتفيدان مــن ترتيــب االستضــافة للنهــوض بالــدعو 
  عالميًا في مجال الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل والمراهق. 

  
وتستفيد شراكة صـحة األم والوليـد والطفـل، باعتبارهـا شـراكة مستضـافة مـن المنظمـة، مـن وظيفـة المنظمـة   -٢٦

اتيجياتها وخطـط عملهـا الذاتيـة. ويسـاعد ذلـك أيضـًا علـى القوية في مجال وضع المعايير وحيادهـا فـي تطـوير اسـتر 
اجتذاب الشركاء والموارد إلى الشراكة، حيث ُتعتبر المنظمة من أعضاء المجلس الدائمين المعنيين بتحديـد توّجههـا 

ف االستراتيجي. وفي غضون ذلك، تتسم الشراكة بمزيد من المرونة مقارنة بالمنظمة فيما يتعلق بالتواصل مع مختل
الشــركاء وأصــحاب المصــلحة، بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمعــات المحليــة والمؤسســات الخيريــة 

  القطاع الخاص.واألكاديمية وكيانات 
  

ـــــــــوف  -٢٧ ـــــــــي تشريــ ـــــــــن األول/ أكتوبــ ـــــــــاعتم ٢٠١٥ر ــ ـــــــــد مجلــ ـــــــــس الشراكــ ـــــــــة خطــ ـــــــــة الشراكــ ـــــــــة االستراتيجيــ ة ــ
لمستندة إلـى إطـار الشـراكة االسـتراتيجي. وأجـرى مجلـس الشـراكة مناقشـات مـن أجـل وضـع ا ٢٠٢٠-٢٠١٦ رةـــللفت

تكــون خطــة نهائيــة لألعمــال والتشــغيل مــن أجــل هياكــل األمانــة وتصــريف الشــؤون فــي الشــراكة، بغيــة ضــمان أن 
المســتدامة  ميــةتحقيــق أهــداف التنومالئمــة للغــرض المتــوخى منهــا وأنهــا تســهم بفّعاليــة فــي  ذات هيكــل جيــدالشــراكة 

السـتراتيجية العالميـة بشـأن وتضطلع بدور مناسب في مجال الصحة العالمية في معرض التقدم المحـرز فـي تنفيـذ ا
  والمراهق. صحة المرأة والطفل

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٢٨
 

     =     ==  


