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  لشراكات الصحية الُمستضافةا
  
  
  األمانةتقرير من 

  
  
ــــي  -١ ــــّرر اإلجرائ ــــي المق ــــرد ف ــــًا لمــــا ي ــــ )،٢٠١٣) (١٠(١٣٢م ت وفق ــــد ُيواَظ ــــى تزوي ــــس التنفيــــذي ب عل المجل

ي تستضـيفها منظمــة الصــحة تــالشـراكات الخــص الناشــئة فيمـا يالرئيســية التطــورات والقضـايا بمعلومـات محّدثــة عـن 
ــا ثــة عويتضــمن هــذا التقريــر معلومــات محدّ  ١.)المنظمــة(العالميــة  اســترداد الكفيلــة بطرائق بــالتتعلــق دراســة  يلــي:ّم
سـتعراض اللتوصـيات الرئيسـية والنتـائج الو الستضـافة الشـراكات  عامـةلشـروط االحرز في وضع والتقدم المُ  التكاليف
  .؛ والتطورات الرئيسية الطارئة على الشراكات التي تستضيفها المنظمةالُمستضافةلشراكات الدوري ل

  
  استرداد التكاليف ضمان

  
من ممثلين مؤلف فريق عامل ُأنِشئ ، في مجال المراقبة لمستقلين االستشاريةاالخبراء لجنة توصية عمًال ب  -٢

اســــــترداد بشــــــأن نهجيــــــة جديــــــدة الُمستضــــــافة لوضــــــع ممنظمــــــة وأمانــــــات الشــــــراكات المعنيــــــة فــــــي الدارات اإل عــــــن
ـــدة عـــن استضـــافة الشـــراكات التكـــاليفلجميـــع كامـــل المنظمـــة بال أمانـــة مـــا طلبـــه المقـــّرر علـــى نحـــو وذلـــك ، الُمتكّب

مواءمـة بمبـادئ النزاهـة والشـفافية وال الـنهج الجديـدالتزام ضرورة اتفق الفريق العامل على و ). ١٠(١٣٢ت  م اإلجرائي
بعدئــٍذ اســتُبِعدت لكنهــا و  ،وُنــوِقش علــى أســاس هــذه المبــادئ عــدد مــن األســاليب المختلفــة. البســاطة وفعاليــة التكلفــةو 

اتفاقـات الخـدمات اإلداريـة : وفيما يلي األساليب المعنيـة .هاالمترتبة علي تكاليفاللى صعوبة تنفيذها وٕادارة بالنظر إ
تقـدمًا الفريـق العامـل وأحـرز .ورسوم نماذج الخدمات ومـا يماثلهـا مـن أسـاليب تقـدير التكـاليف علـى أسـاس األنشـطة

آليـة لتنفيـذ المنهجيـة وضـع  فضًال عن التكاليف بطريقة عادلة ومنصفة، صياغة منهجية مقترحة بشأن استرداد في
  .المقترحة

  
  :المسألتين التاليتين فالتكالي استرداد منهجيةستتناول و   -٣

 فئاتهـــا/ اليفالتكـــ أنـــواع: أال وهـــي(، اســـتردادها التكـــاليف المقـــّررالتعريـــف العـــام لطـــابع ونطـــاق   )أ(
  ).ستضافةلشراكات المُ لمقّرر تخصيصها لا

اســـتخدام "حـــافز تكـــاليف"  يأ( األســـس التـــي ُيســـتند إليهـــا فـــي حســـاب مقـــدار التكـــاليف/ المعـــايير  )ب(
  .الخدمات التي تستهلكها الشراكات الُمستضافة تكاليف مناسب أو االستناد إلى أساس معقول في تحديد

  
/ الخـدمات المؤسسـيةمـن الميزانيـة البرمجيـة للمنظمـة،  ٦ترد فـي الفئـة : استردادهاطابع التكاليف المقّرر   -٤

بموجـــب و  .باستضـــافة الشـــراكات الصـــحية ، جميـــع أنـــواع التكـــاليف علـــى اختالفهـــا فيمـــا يتعلـــقالوظـــائف التمكينيـــة
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ان مكونــات ضــمّ " ياإلدارةالتنظــيم و و" "الشــفافية والمســاءلة وٕادارة المخــاطرمجــالي الخدمــة "المنهجيــة الجديــدة، فــإن 
الخدمات بتوفير  بشكل معقول ويمثالن مجاالن يقضيانالُمستضافة، الشراكات تعّول عليها  التيالرئيسية التكاليف 
   .الشراكاتفيد منها التي تست

  
أن يكـــون أســـاس اســـترداد التكـــاليف هـــو مقارنـــة التكـــاليف مـــن الُمقتـــرح  :معـــايير حســـاب مقـــدار التكـــاليف  -٥

أن تكاليف لهذا التقسيم في األساس المنطقي ويتمثل  .لموظفي الشراكات بالتكاليف الكلية لموظفي المنظمةالنسبية 
البنيــة المسـاحات التـي يشــغلها الموظفـون واسـتخدام مثــل المـوظفين هـي المحـرك الرئيســي لتكـاليف اإلدارة والتنظـيم، 
ـــا المعلومـــات واالســـتفادة مـــن الخـــدمات  ـــةالتحتيـــة لتكنولوجي مقيـــاس تقريبـــي مقـــام كـــاليف المـــوظفين وتقـــوم ت. األمني

هـذه الطريقـة لو . ككـل منظمـةالبالنسـبة إلـى ونطاقها حجم الشراكة  لمعقوالً  اً الخدمات المستهلكة وتقدم مؤشر كاليف لت
، وتحاشــي ضــرورة فــي البيانــات الماليــة المراجعــة أرقــام يمكــن التحقــق منهــا بســهولةاســتخدام أخــرى أيضــًا هــي ميــزة 

واختيــار تكــاليف المــوظفين النســبية بوصــفها  .اســتمرار بحســاب عــدد المــوظفين والتكــاليف المترتبــة علــى ذلــكالقيــام ب
تالفــي تقــديم اإلعانــات بإنصــاف بغــرض تقاســم التكــاليف دأ عــن علــم بمبــأساســًا الســترداد التكــاليف إنمــا هــو اختيــار 

  .المعامالت إلى أدنى حدعالنيًة في أي واحد من االتجاهين وتقليل تكاليف 
  
 خـــــالل التـــــي ستستضـــــيفها المنظمـــــة الكيانـــــات علـــــى جميـــــعالمنهجيـــــة الجديـــــدة  ُيســـــتهل تطبيـــــق وســـــوف  -٦

ُيسترعى انتباه مجالس الشراكات المعنية والدول األعضاء إلـى أيـة تغييـرات كبيـرة فـي إجمـالي وسوف . ٢٠١٦ عام
إذا ُرِئـي أنهـا يهـا وقـد ُيقتـرح إدخـال تعـديالت مبـررة عل، الـنهج الجديـدلشراكات نتيجة تطبيـق التكاليف التي تسددها ا

  .ضرورية
  
  الستضافةل عامةال شروطال
  
يضــم ستضــافة الشــروط العامــة لاليتنــاول مشــروع سُيتقاســم عــن قريــب مــع أمانــات الشــراكات الُمستضــافة   -٧

ذلـك لكـي والتمويـل، و تـدبير الشـؤون واالتصاالت و ، بما في ذلك الموارد البشرية االستضافة أحكامبمقترحات تتعلق 
مـــــن  بــــالربع األول فـــــي صــــيغته النهائيــــةبشــــأنه وضــــع العمــــل  قصــــدتــــدلي الشــــراكات بتعليقــــات علــــى المشـــــروع ب

  .٢٠١٦ عام
  

  التطورات الرئيسية الطارئة على الشراكات التي تستضيفها المنظمة
  

  والنظم الصحيةالسياسات بحوث التحالف من أجل 
  
متخصصـــة مـــع البـــرامج الاشـــتراكه عـــالوة علـــى  ،منظمـــة وهـــو عـــاكفالمـــع  هتعاونـــعـــرى التحـــالف وّثـــق   -٨

والعمـل معهـا منظمـة المعنيـة فـي الدارات اإلدعـم على ، ٢٠١٥أوائل عام للمنظمة في إطالق إحدى المبادرات في 
أيضـًا  اصل التحـالفو و . السياسات والنظماستخدام بحوث بالمتعلقة التوجيهية والتقنية عدد من الوثائق إعداد شأن ب

مبادرة تهـدف إلـى زيـادة  ما يخصألمريكتين وشرق المتوسط فيمع المكتبين اإلقليمين لكل من افي العمل االنخراط 
فـــي  ٢٠٢٠-٢٠١٦خطـــة التحـــالف االســـتراتيجية وضـــع  يجـــري حاليـــاً و . االســـتفادة مـــن البحـــوث فـــي تنفيـــذ البـــرامج

وزارة التنمية الدولية فـي المملكـة المتحـدة وأكدت مجّددًا الجهات الممولة الرئيسية للتحالف، ومنها . صيغتها النهائية
 ،في السويد لتعاون اإلنمائي الدولياووكالة في النرويج لتعاون اإلنمائي وكالة ايرلندا الشمالية و ألبريطانيا العظمى و 

/ تشــــــرين األول ٦و ٥ده مجلــــــس التحــــــالف يــــــومي فــــــي االجتمــــــاع الــــــذي عقــــــ وواليتــــــه مهمــــــة التحــــــالفبالتزامهــــــا 
  .جنوب أفريقياأال وهو الدخل،  بلد متوسطالتمويل من في الحصول على  ول مرةوأفلح التحالف أل .٢٠١٥ أكتوبر
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  المرصد األوروبي للنظم والسياسات الصحية
  
وحـــدة الشـــراكة لشـــطة امشـــاركة النوتعمـــل ال، المكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــامدمجـــة جيـــدًا فـــي المرصـــد أنشـــطة   -٩

فعاليــة ضــمان ودورهــا التنســيقي علــى  لجنــة التوجيهيــةي الموميــة فــاالســتراتيجية وٕادارة الــنظم الصــحية والصــحة الع
كبيـرة إسـهامات المرصـد ويسـهم . للمنظمـة العمـل ذات الصـلةجـاالت التآزر بـين المرصـد وموتوثيق عرى التواصل 

السياسـة : ٢٠٢٠ فـي عـام المتعلقـة بالصـحة تالتحلـيالٕاجـراء و في ميدان رصد البلـدان، منظمة الفي جدول أعمال 
فــي تحســين اإلســهام المرصــد قــادر علــى وعليــه فــإن . توســط فــي نشــر المعــارفلصــحة والرفــاه، والبشــأن ااألوروبيــة 

فـي السياسـية الخيـارات مختلف  الالزمة لتقييمبالبّينات الصحية من خالل تزويد الدول األعضاء واألمانة حصائل ال
وجرى تشذيب هياكل تدبير شـؤون . مع التوقعاتهو متفق كفاءة و طابع المنظمة بالالتفاعل مع يتسم و . السياقهذا 

  .المنظمةالتخطيط واإلدارة المالية والموارد البشرية وٕاعداد التقارير مع توصيات تتواءم تمامًا أنشطة المرصد، فيما 
  

  العاملة الصحيةالتحالف العالمي للقوى 
  
، ٢٠١٦بحلول شـهر أيـار/ مـايو الوالية الحالية يكفل استكمال  قراراً  ٢٠١٥ام في عاتخذ مجلس التحالف   -١٠

تلـــك مــن أجـــل تحقيـــق ، وذلـــك ٢٠١٦-٢٠١٥ فـــي الفتــرة األخيـــرة،الُمضـــطلع بهـــا األنشــطة مـــن ولويـــات األوتحديــد 
إلقامـة الشــبكات جديــدة  عمليـة تحديــد آليـةاالضــطالع بعـاكف علـى ف الحــتمجلـس النـاًء علــى ذلـك، فــإن بالغايـة. و 

ومواءمـة ذاك البرنـامج وتنسـيقه علـى الصـعيد العـالمي.  القوى العاملة الصـحيةفي برنامج عمل لمشاركة غراض األ
القائمــة ، والصــالت مــؤخراً ُمعتمــدة أهــداف التنميــة المســتدامة التــرابط الــذي تتســم بـه لطــابع ا الجديــدةوسـتراعي اآلليــة 

إيـالء ضـرورة والتعليم والعمالة والعمل والحـد مـن الفقـر، و غايات المتعلقة بنوع الجنس بين القوى العاملة الصحية وال
مـن . و متعددة القطاعـات مـن أجـل تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملةالمشاركة الاهتمام أكبر لنظم الرعاية الصحية و 

العالميــة بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية:  منظمــةالتنفيــذ اســتراتيجية العتمــاد و الــالزم اآلليــة الــدعم تقــدم تــوّخى أن المُ 
ُتعنــى شــبكة تستضــيفها المنظمــة بشــأن مجلــس التحــالف ًا مقــدمًا مــن اقتراحــأن تضــم اآلليــة ، و ٢٠٣٠القــوى العاملــة 

 ،٢٠١٥أكتـــوبر تشـــرين األول/  ٢٣و ٢٢التاســـع عشـــر يـــومي مجلـــس الاجتمـــاع . وُعِقـــد الصـــحيةبـــالموارد البشـــرية 
تــــوفير المعلومــــات الالزمــــة ) ل٢٠١٦-٢٠٠٦("لمـــوروث" التحــــالف اســــتعراض خــــارجي  ٢٠١٦وسُينشـــر فــــي عــــام 

  .البشرية الصحيةلمواصلة الزخم الُموّلد بشأن الموارد 
  

  شراكة صحة األم والوليد والطفل
  
بصدد توثيق شركاء الالعدد المتزايد من  أعمالفي االنخراط على صحة األم والوليد والطفل  ةشراك ظبتوا  -١١

علـــى كمـــا تواظـــب الشـــراكة  ،تلـــك األعمـــالمواءمـــة علـــى ، و صـــحة النســـاء واألطفـــال والمـــراهقينن أبشـــ العمـــلعـــرى 
 لتنميـــــة المســـــتدامةا ج خطـــــةو نهـــــاتبـــــاع إلـــــى فـــــي معـــــرض انتقالهـــــا االنخـــــراط فـــــي عمليـــــة التخطـــــيط االســـــتراتيجي 

للبــت فــي  فــي لوســاكا ٢٠١٥أكتــوبر تشــرين األول/  ١٤و ١٣يــومي  اجتماعــهعقــد مجلــس الشــراكة . و ٢٠٣٠ لعــام
 فريـق الخبـراء المسـتقلالمسـاءلة المسـتقل الجديـد الـذي سـيخلف فريـق إنشـاء ومنهـا المسـتقبل، بتركيز أعماله محور 

بشــــــأن صــــــحة األمهــــــات واألطفــــــال  االســــــتراتيجية العالميــــــةبومتابعــــــة الجهــــــود المتصــــــلة المعنــــــي باالســــــتعراض، 
نـــــص حـــــول سلســـــلة مـــــن المشـــــاورات مـــــع الشـــــركاء عقـــــدت الشـــــراكة خـــــالل العـــــام ). و ٢٠٣٠-٢٠١٦( المـــــراهقين

، المقترحــة ألهــداف التنميــة المســتدامةمؤشــرات الو العالميــة بشــأن صــحة األمهــات واألطفــال المــراهقين االســتراتيجية 
أقامتــــه حــــدث جــــانبي فــــي  ٢٠١٥لعــــام المســــاءلة  تقريــــر، وُأطِلــــق ٢٠٢٠-٢٠١٦ضــــعت خطتهــــا االســــتراتيجية و و 
  .٢٠١٥سبتمبر أيلول/ لجمعية العامة لألمم المتحدة في ا
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  شراكة دحر المالريا
  
أيـار/  ١٥و ١٤يـومي  جنيـفبوافق مجلس شراكة دحر المالريا في اجتماعه الثامن والعشرين الـذي عقـده   -١٢

لمكافحـــــة العمـــــل واالســـــتثمار ، فـــــي جيلهـــــا الثـــــاني المالريـــــالمكافحـــــة العالميـــــة العمـــــل خطـــــة علـــــى  ٢٠١٥مـــــايو 
لهــا الثــاني الموضــوعة يفــي جخطــة العمــل ت قــد جــاء. و المالريــاخــاٍل مــن : مــن أجــل عــالم ٢٠٣٠-٢٠١٦ المالريــا

 ثمــــرة جهــــود مكثفــــة دامــــت، ٢٠٣٠-٢٠١٦لمالريــــا بشــــأن ا التقنيــــة العالميــــةالمنظمــــة باالشــــتراك مــــع اســــتراتيجية 
سُيسترشد بها في إحراز التقـدم اإلجراءات التي النطاق في اآلراء حول توافق واسع التوصل إلى من أجل  شهراً  ١٨

وكــذلك إيجــاد  ،وعبــر الحــدودمحورهــا اإلنســان ة القطاعــات متعــدداتبــاع نهــوج . و ٢٠٣٠عــام  تحقيــق أهــدافصــوب 
مكافحـة يـدان شـركاء التنميـة فـي مالنخـراط االسـتراتيجيات الرئيسـية مـن هـي  ،البّينات الالزمة لتوظيف االسـتثمارات

  .٢٠٣٠ام لع لتنمية المستدامةأهداف خطة اجديدة من الحقبة الالمالريا والقضاء عليها في 
  

وصفها شـراكة مكانتها بحفاظًا على عملية إعادة هيكلة الشراكة  دحر المالرياواستهل أيضًا مجلس شراكة   -١٣
لكــي تشــرف علــى انتقاليــة إشــراف ئت لجنــة نِشــأُ . و ٢٠١٥بعــد عــام لمــا لمالريــا العالميــة لاالســتجابة فاعلــة فــي قيــادة 

د بـأدوات أفضـل بالتفصـيل الـذي جديـد اللهيكل إعداد ا علـى مسـتوى لـدعوة ابتنفيـذ األنشـطة الالزمـة لالضـطالع لُزوِّ
فــي المجلــس إلــى  ســوف تقــدم اللجنــة تقريــراً . و وتعبئــة المــواردبلــدان الوالتنســيق ودعــم ووضــع االســتراتيجيات  رفيــع

  .٢٠١٥ديسمبر كانون األول/ في المقبل اجتماعه 
  

بسبب القيود  إغالق أمانة الشراكةلصالح  مجلس شراكة دحر المالريا صّوتّ ، ٢٠١٥في آب/ أغسطس و   -١٤
ديســمبر كــانون األول/  ٣١مــن أن يســتهل إغالقهــا رســميًا اعتبــارًا المــدير العــام  مــن ، وطلــبالماليــة المواجهــة حاليــاً 

إنهـاء الـالزم بشـأن  شـعاراإلفـي توجيـه  لمجلـسامنظمـة مـع نائـب رئـيس التشـاورت . وفي ضوء هذا القـرار، ٢٠١٥
والخـدمات الشـراكة وٕاغـالق األمانـة  استضـافةبمنظمة فيمـا يتعلـق البين شراكة دحر المالريا و الموقعة مذكرة التفاهم 

نهــاء بالتشــاور اإلالمترتبــة علــى ُيعكــف علــى إدارة اآلثــار . و ٢٠١٥ديســمبر كــانون األول/  ٣١اعتبــارًا مــن  اإلداريــة
  .األنشطة الجاريةاختتام تنسيق مع المجلس وأمانة الشراكة بطريقة تهدف إلى ضمان 

  
بشـأن انتقـال  فـي اتخـاذ تـدابير مؤقتـة انظر يشراف االنتقالية أن أمانة الشراكة ولجنة اإلمن المجلس وطلب   -١٥

ــدانإتاحــة دعم صوصــًا تلــك المتعلقــة بــالوظــائف األساســية، وخ أن ، و واالســتفادة منهــا المــوارد الماليــة الخارجيــة للبل
مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى اتفـــاق بشـــأن تنفيـــذ المـــنح  شـــركائهالشـــراكة و لفـــي مناقشـــات مـــع الجهـــات المانحـــة يشـــاركا 

بشـأن هياكـل أن تقدم اللجنة في الوقت المناسب مزيدًا مـن التوجيهـات ومن المتوقع  أو إعادة برمجتها. المخصصة
  شراكة الجديدة.ال
  

  المرفق الدولي لشراء األدوية (اليونيتيد)
  
نمـوذج التشـغيل  ٢٠١٥فـي حزيـران/ يونيـو  لمرفـق الـدولي لشـراء األدويـة (اليونيتيـد)أّيد المجلس التنفيذي ل  -١٦

التدخل الثالثة األولى على مجاالت  افق المجلس أيضاً . وو إلى تعزيز إدارة المنح والشراكات الرئيسيةالرامي الجديد 
غايـات العالميـة المتعلقـة علـى تحقيـق المجاالت حاسـمة تسـاعد اعتُِبرت بالتشاور مع الشركاء و التي ُحدِّدت جميعها 

مرفـق ال٪ من موظفي أمانة ٧٠ه. وتعمل حاليًا نسبة وعالج هوتشخيصمن فيروس العوز المناعي البشري لوقاية با
كمـا أنشـأت األمانـة وحـدة جديـدة . تغييراتالإدخال الشروع في  قبلمنهم ٪ ٤٠بنسبة  إدارة المنح، مقارنة يدانمفي 

يختار المجلـس فـي اجتماعـات مقبلـة مزيـدًا مـن مجـاالت التـدخالت سـتكلفـة. و مقابـل النتائج والمردود الجيد لقياس ال
نـداءات محـددة تتبعهـا والتي من المقّرر أن ، العوز المناعي البشريفيروس فضًال عن المالريا والسل، فيما يخص 

إسـهاماته الحـافزة فـي عزيـز إلـى ت الطريقـةويسـعى المجلـس بهـذه األهداف من مقدمي طلبات الحصول على المـنح. 
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توســيع  مــن البلــدان والشــركاءتمّكــن مــن خــالل تهيئــة الظــروف التــي المــذكورة مــراض الثالثــة ألاالســتجابة العالميــة ل
  .بتكلفة مخفضةأكثر فعالية تكنولوجيات ونظم و أدوية إتاحة نطاق 

  
  المنظمة تستضيفهاللشراكات التي  الدوريستعراض اال
  
ـــة لعـــالمي لتحـــالف االصـــحة األم والوليـــد والطفـــل و لشـــراكة اســـتند االستعراضـــان اللـــذان ُأجِريـــا   -١٧ لقـــوى العامل

شـــــراكتين تي المـــــدخالت مـــــن أمـــــاناســـــتمدا و الُمستضـــــافة، لشـــــراكات ل الـــــدورياالســـــتعراض  ١لـــــى إطـــــارإ الصـــــحية
  المعنية في المنظمة. اإلداراتالُمستضافتين كلتيهما ومن 

  
كالهمـا يسـتفيدان  منظمـةالإلـى أن التحـالف و لقـوى العاملـة الصـحية لعـالمي لتحـالف اال ٢اسـتعراضويشير   -١٨
مجـــال إدارة وتعزيـــز المســـاءلة فـــي فـــي نشـــر المعـــارف الـــدعوة والتوســـط جهـــود دعيم ن ترتيبـــات االستضـــافة فـــي تـــمـــ

المــوارد البشــرية  نعالميــة عــمنتــديات د عقــد التحــالف ثالثــة . وقــعمــل الصــحيالالزمــة للالمــوارد البشــرية العالميــة 
المنظمة العالمية لقواعد  معنية بمدونةعالمية إنشاء فرقة عمل سهل المنظمة، كما والية ه مع لأعمانّسق الصحية و 

جمعيــة الصــحة العالميــة لتــي اعتمــدتها الحقــًا ، االممارســة بشــأن توظيــف العــاملين الصــحيين علــى المســتوى الــدولي
 القـرار ٢٠١٤ة والسـتون فـي عـام اعتمـدت أيضـًا جمعيـة الصـحة العالميـة السـابع. و ٢٠١٠الثالثة والستون في عـام 

التحـــالف فـــي  عكـــفي. و المـــوارد البشـــرية الصـــحيةإعـــالن ريســـيفي السياســـي بشـــأن تابعـــة م صـــددب ٢٤-٦٧ص ع  ج
مجــال فــي بالــدعم نظمــة علــى تزويــد الم ٢٠١٦ مــايوأيــار/ فــي بنجــاح واليتــه الحاليــة ســتكمال امعــرض ســعيه إلــى 

يجــري علــى ها. و نشــر و  هــاالنهائيــة واعتماد تهاصــيغفــي االســتراتيجية العالميــة بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية وضــع 
، ، وذلك ألغراض مواصلة الـزخم الُمولّـدظمةالمنتستضيفها الصحية لموارد البشرية شبكة جديدة لقدم وساق مناقشة 

، وهــو اســتعراض )٢٠١٦-٢٠٠٦التحــالف (لمــوروث ســتعراض خــارجي كمــا يجــري علــى قــدم وســاق االضــطالع با
  ٢.مزيد من المعلومات في تقرير منفصلُيتاح عنه 

  
مــن ترتيبــات تســتفيدان كلتاهمــا منظمــة الأن الشــراكة و  ٣شــراكة صــحة األم والوليــد والطفــليبــّين اســتعراض و   -١٩

األم وصــحة الصــحة اإلنجابيــة وتعزيــز المســاءلة فــي مجــال تحســين البّينــات االستضــافة فــي تــدعيم جهــود الــدعوة و 
عمومـًا أن خطـة عمـل الشـراكة تتماشـى النقـاب عـن  كشـف االسـتعراض أيضـاً العـالم. و فـي الطفل والمراهق والوليد و 

منظمــة فــي المــن تتســم بمرونــة أكبــر لشــراكة ا، علــى أن لمنظمــةتكمــل أنشــطة اأنشــطتها أن مــع أولويــات المنظمــة و 
 .القطـاع الخـاص سيما منظمات المجتمع المـدني ومؤسسـاتمختلف الشركاء وأصحاب المصلحة، وال الوصول إلى

فــي المنظمــة كــان ُينظــر أن ترتيبــات االستضــافة بــّين  ٢٠١٣تقيــيم خــارجي فــي عــام بــإجراء كلــف مجلــس الشــراكة و 
ـــــى إطارهـــــا قـــــد وافـــــق ، و ميـــــزة للشـــــراكةا علـــــى أنهـــــا إليهـــــ نيســـــان/ فـــــي  ٢٠٢٠-٢٠١٦ االســـــتراتيجيالمجلـــــس عل
صــون الشــراكة تعطــي األولويــة لفــإن ، ٢٠٣٠لعــام  لتنميــة المســتدامةخطــة افــي ســياق أهــداف . أمــا ٢٠١٥ أبريــل
الماثلة أمامهـا لتحديات لاستباقي لتصدي على نحو الالزمة ل هاشركائها ومواردطاقات تعبئة مواصلة و الُموّلد الزخم 

عـــن اســـتعراض ُيتـــاح مزيـــد مـــن المعلومـــات و . الوليـــد والطفـــل والمراهـــقفـــي مجـــال الصـــحة اإلنجابيـــة وصـــحة األم و 
  ٣.في تقرير منفصلالشراكة 

  

                                                           
 .PBAC19/8انظر الوثيقة    ١

 .١إضافة  ١٣٨/٤٧م تانظر الوثيقة    ٢

 .٢إضافة  ١٣٨/٤٧م تانظر الوثيقة    ٣



  EB138/47    ١٣٨/٤٧ت  م

6 

فيمـــا يتعلـــق بالتمويـــل وتضـــارب  الـــواردة أدنـــاهأهميـــة النقـــاط االستعراضـــات  أكـــدت باإلضـــافة إلـــى ذلـــك،و   -٢٠
  :المصالح

ها علــى نحــو حســاباتراجــع تُ كاملــة و بيانــات ماليــة منفصــلة الُمستضــافة الشــراكات ينبغــي أن تقــدم   (أ)
الُمستضـافة وتقاريرهـا الماليـة قبـل لشـراكات اتلـك ميزانيـات بـأن تسـتعرض المنظمـة مستقل. وُيوَصى أيضًا 

  .منهاواحدة مجالس كل إلى مها يتقد
مـن كـاٍف بتخصـيص قـدر الُمستضـافة شـراكات ال تقـوم نينبغـي أااللتزامات غير المتوقعة، وفاًء ب  (ب)

  .الموظفين وااللتزامات ذات الصلةانتداب العادية لتغطية تكاليف إعادة  هاميزانياتحتياطية في األموال اال
مـن ات الُمستضـافة أمانات الشـراك أن تطلبينبغي فإنه إدارة أي تضارب محتمل في المصالح،    (ج)
عـن مشـاركتها مـع أي خطـر ُيحتمـل أن ينشـأ م وتقـيّ العنايـة الواجبـة أن تولي  منظمةالمعنية في الدارات اإل

  .غير الدول الجهات الفاعلة
  

 ١، طلبت لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة التابعة للمجلس التنفيذي من األمانة٢٠١٥مايو / وفي أيار  -٢١
ويجري  ٢.تحّدث قائمة الشراكات والتحالفات وأن تتيحها، وهي قائمة منشورة على موقع المنظمة اإللكتروني أن

على قدم وساق إعداد قائمة عامة أكثر تفصيًال تضم مرتسمات الشراكات والترتيبات التعاونية، وسُتدرج القائمة في 
      .سجل الجهات الفاعلة غير الدول

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٢٢
  
 

     =     ==  

                                                           
 .١٣٧/٢م تانظر الوثيقة    ١

  الشراكات والترتيبات التعاونية التي تشارك فيها المنظمة (انظر الرابط اإللكتروني    ٢
http://www.who.int/about/who_reform/partnerships-collaborative-arrangements-with-WHO-involvement.pdf?ua=1 
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