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  تقرير عن الشراكات المستضافة
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
ــــي  -١ ــــرر اإلجرائ ــــًا للمق ــــذي علمــــًا بانتظــــام بالمســــتجدات )٢٠١٣( )١٠(١٣٢م توفق ، يحــــاط المجلــــس التنفي

ويعــرض هــذا التقريــر  ١والقضــايا الرئيســية الناشــئة فيمــا يتعلــق بالشــراكات التــي تستضــيفها منظمــة الصــحة العالميــة.
التطـورات دوري للشراكات المستضافة؛ راض الأحدث المستجدات بشأن ما يلي: النتائج والتوصيات الرئيسية لالستع

 الشراكات التي تستضيفها المنظمة.الرئيسية في 
 
)، طلـب المجلـس مـن لجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة التابعـة لـه أن: ١٠(١٣٢م توفي المقـرر اإلجرائـي  -٢

ي الوقـــت تكفـــل اســـتعراض ترتيبـــات الشـــراكات الصـــحية المستضـــافة بانتظـــام علـــى أســـاس كـــل حالـــة علـــى حـــدة وفـــ
المناسب فيما يتعلق بمساهماتها في تحسين الحصائل الصـحية، وتفاُعـل المنظمـة مـع آحـاد الشـراكات المستضـافة، 
ومواءمة عملها مع عمل المنظمة؛ وٕاعداد توصيات ينظر فيها المجلس، حسب االقتضـاء، مـن خـالل بنـد دائـم فـي 

عِرض التحــالف مـــن أجــل بحــوث السياســـات ، اســتُ ٢٠١٧جــدول أعمــال المجلــس بشـــأن هــذا الموضــوع. وفـــي عــام 
 وهذا العام، ُيقترح استعراض المرفق الدولي لشراء األدوية (يونيتيد). ٢والنظم الصحية.

 
وطلـب المجلــس أيضــًا مــن األمانـة، بالتشــاور مــع الشــراكات المستضـافة، وْضــع شــروط االستضــافة العامــة  -٣

وُأجِريت مشـاورات مكثفـة لوضـع شـروط االستضـافة ونـتج  وتطبيقها على جميع الشراكات التي تستضيفها المنظمة.
وُنفِّـــذت شـــروط االستضـــافة فيمـــا يتعلـــق بجميـــع  ٢٠١٧.٣مـــارس  عـــن ذلـــك إصـــدار المـــدير العـــام لهـــا فـــي آذار/

 الشراكات التي تستضيفها المنظمة.
  
  
  
  
  

                                                           
   ١سجالت/ /١٣٢/٢٠١٣م تانظر الوثيقة    ١
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132-REC1/B132_REC1-ar.pdf#page=61،  ــــــي ــــــم االطــــــالع ف  شــــــباط/ ٢٢ت

  ).٢٠١٨فبراير 
ـــــــــة    ٢ ـــــــــي ، http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB141/B141_9-ar.pdf( ١٤١/٩م تانظـــــــــر الوثيق ـــــــــم االطـــــــــالع ف ت
  ).٢٠١٨فبراير  شباط/  ٢٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    ٣ -http://www.who.int/about/collaborations/partnerships/hosted :نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

partnerships/Generic_Hosting_Terms.pdf?ua=1  ٢٠١٨فبراير  شباط/ ٢٢(تم االطالع في.( 
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 التطورات الرئيسية الطارئة على الشراكات التي تستضيفها المنظمة
  

  التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية
 
بحضـور طائفـة واسـعة  ٢٠١٧أبريـل  احتُِفل بالـذكرى العشـرين إلنشـاء التحـالف فـي سـتوكهولم فـي نيسـان/ -٤

النطاق من الجهات المانحة والباحثين وراسـمي السياسـات وغيـرهم مـن الشـركاء، فـي مقـر الوكالـة السـويدية للتعـاون 
اإلنمائي الدولي. وأعرب المشاركون عن ثقتهم في التحالف، وطلبوا مواصلة عمله اإلبداعي والمفيد. كما شهد هـذا 

 ١التقرير العالمي عن السياسات الصحية وأنظمة البحوث.الحدث اإلعالن عن صدور 
 
ز التحـالف الـدعم المقـدم إلـى مراكـز  -٥ ومن خالل العمل علـى تعزيـز تجميـع األبحـاث الصـحية وزيادتـه، عـزَّ

االســتعراض الســريعة، وأصــدر وثيقــة توجيهيــة باســم "استعراضـــات ســريعة لتعزيــز السياســة والــنظم الصــحية: دليـــل 
، ٢٠١٧ســبتمبر  القمــة العــالمي للبينــات الــذي ُعقــد فــي كيــب تــاون بجنــوب أفريقيــا فــي أيلــول/ فــي مــؤتمر ٢عملــي"،

 . ٢٠١٧ديسمبر  وفي المقر الرئيسي للمنظمة في كانون األول/
 
مع الشركاء من أجل زيادة الطلب على البينات واستيعابها مـن خـالل األبحـاث التـي  وعِمل التحالف أيضاً  -٦

 دولة.  ١٥مشروعًا بحثيًا في أكثر من  ٦٠نها، حيث قّدم الدعم ألكثر من تشكِّل جزءًا ال يتجزأ م
 
دراسة حالة  ١١وبالتعاون مع الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي والمنظمة، أصدر التحالف تكليفًا بإجراء  -٧

تِند إلـى النتـائج لينتقـل مـن بشأن التمويل المستِند إلى النتائج لتعزيز َفْهم الكيفية التي يمكن بها تطوير التمويل المس
ـــة  ـــنظم الصـــحية شـــكل المخطـــط إلـــى شـــكل النظـــام. وقـــد ُنشـــر هـــذا العمـــل األساســـي فـــي عـــدد خـــاص مـــن مجل ال

ــَي  ٣، تحــت عنــوان "تحويــل التمويــل المســتِند إلــى النتــائج مــن شــكل المخطــط إلــى شــكل النظــام"،واإلصــالح وقــد َلِق
فــي ذلــك البنــك الــدولي وراســمو السياســات الوطنيــة. وثمــة مثــال آخــر استحســانًا كبيــرًا مــن الشــركاء فــي التنميــة، بمــا 

ناجح هو بحـوث تنفيـذ اإلمـداد بالكهربـاء الشمسـية التـي جمعـت بـين قطـاعي الصـحة والطاقـة فـي غانـا وأوغنـدا مـن 
 أجل تحسين صحة األم والطفل. 

 
يم منحــة تمويــل للســنوات الخمــس وقــد قطعــت إدارة التنميــة الدوليــة فــي المملكــة المتحــدة التزامــًا جديــدًا بتقــد -٨

 المقبلة، وقررت الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي زيادة دعمها المقدم إلى التحالف. 
 

  المرصد األوروبي للنظم والسياسات الصحية
 
المرصــد األوروبــي للــنظم والسياســات الصــحية إنتــاج البينــات وٕابــالغ راســمي السياســات والمنظمــة  يواصــل -٩

والهيئــات الوطنيــة والدوليــة بهــا بتوجيــه مــن اللجنــة التوجيهيــة التابعــة لــه التــي تضــم المنظمــة بوصــفها عضــوًا نشــطًا 
يـة ودعـم المقارنـات مـن خـالل سلسـلة فيها. ويدعم المرصد الدول األعضاء عن طريق: رْصد النظم الصـحية الُقْطر 

                                                           
 شـــباط/ ٢٢(تـــم االطـــالع فـــي  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255051/1/9789241512268-eng.pdfانظـــر:    ١

 ).٢٠١٨فبراير 

 شـــباط/ ٢٢(تـــم االطـــالع فـــي  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258698/1/9789241512763-eng.pdf انظـــر:   ٢
  ).٢٠١٨فبراير 

(تــــــــــم  http://www.who.int/alliance-hpsr/projects/alliancehpsr_crosscountry_policybrief_english.pdf?ua=1انظــــــــــر    ٣
  ).٢٠١٨فبراير  شباط/ ٢٢االطالع في 
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تحليـل التحـديات صـحية ورصـد السياسـة التـابع لـه؛ النظم الصحية في مرحلة االنتقال التي يصـدرها ومنبـر الـنظم ال
الوســاطة فــي إيصــال المعرفــة باســتخدام ملخصــات رنــامج تقيــيم أداء الــنظم الصــحية؛ الرئيســية فــي الدراســات وفــي ب
 قة بالسياسات والعروض والمقاالت التي ترمي إلى تبسيط البينات للممارسين.السياسات والحوارات المتعل

 
، ســلَّم المرصــد، باالشــتراك مــع منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي، سلســلة ٢٠١٧وفــي عــام  -١٠

وسـالمة من المرتسمات الصـحية الُقْطريـة عـن الـدول األعضـاء فـي االتحـاد األوروبـي إلـى المديريـة العامـة للصـحة 
 األغذية التابعة للمفوضية األوروبيـة، فـي إطـار مبـادرة حالـة الصـحة فـي االتحـاد األوروبـي. وقـد جـرى ذلـك اسـتناداً 

إلــى رؤى شــبكة الــنظم الصــحية ورصــد السياســة للتعامــل مــع مســائل الفعاليــة وســهولة االســتخدام والمرونــة. ونَشــر 
للعمــل المشــترك بــين القطاعــات، والعمــل مــع المجتمــع  المرصــد أيضــًا سلســلة مــن المقــاالت حــول تصــريف الشــؤون

المــدني، ورعايــة األشــخاص المصــابين بالمراضــة المتعــددة والتكــاليف االقتصــادية لألنظمــة الغذائيــة غيــر الصــحية 
وانخفاض النشاط البدني. ووضع كذلك اللمسات النهائية علـى الدراسـات المتعلقـة بالصـحة العموميـة والتركيـز علـى 

 التشيُّخ ومقاومة مضادات الميكروبات. اإلنسان و 
 
، عيَّنت اللجنـة التوجيهيـة للمرصـد رئيسـًا جديـدًا، هـو السـيدة لييـزا ماريـا ٢٠١٧ديسمبر  وفي كانون األول/ -١١

فويبيو بولكي، مـن وزارة الشـؤون االجتماعيـة والصـحة الفنلنديـة، وسـيدعمها نائبـان همـا: السـيد فريـدريك بوسـكويت، 
للتأمين الصحي على المـوظفين بفرنسـا، والسـيد سـتيفان إشـفالدر مـن وزارة الصـحة االتحاديـة  من الصندوق الوطني

 بالنمسا. وسيواصل الرئيس السابق، السيد تشارلز نورماند، إسداء المشورة وتقديم الدعم. 
 
  وقـــــــــد أصـــــــــدر شـــــــــركاء المرصـــــــــد تكليفـــــــــًا بـــــــــإجراء تقيـــــــــيم خـــــــــارجي لـــــــــدعم التخطـــــــــيط لـــــــــدورة الشـــــــــراكة  -١٢

. ويضع المرصد حاليًا اللمسات النهائيـة علـى تقريـر التقيـيم، وسـوف تدرسـه اللجنـة التوجيهيـة ٢٠٢٣-٢٠١٩للفترة 
في أثناء إعداد خطة التنمية المتجددة. ويستمر التعاون اإلداري بين أمانة المرصد والمكتب اإلقليمي ألوروبا التابع 

الجيــدة وحــل المشــاكل وضــمان تزويــد المرصــد للمنظمــة فــي الزيــارات، مــع عقــد اجتماعــات مفيــدة لــدعم الممارســات 
 بالمعلومات وقدرته على التكيف مع التغييرات الجارية في الممارسات اإلدارية.

 
 شراكة صحة األم والوليد والطفل

 
، قادت شراكة صحة األم والوليد والطفل الجهود الرامية إلى تحسين المواءمـة بـين مختلـف ٢٠١٧في عام  -١٣

مؤسســات كــل امــرأة كــل طفــل، مــن أجــل المســاهمة فــي الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق أهــداف الشــركاء، بمــا فــي ذلــك 
 ١) وأغراضها.٢٠١٦-٢٠٣٠االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (

 
زت الشـــراكة منـــابر أصـــحاب المصـــلحة  -١٤ ومـــن خـــالل دعـــم الشـــركاء وتمكيـــنهم علـــى المســـتوى الُقْطـــري، عـــزَّ

يد من البلدان، من خالل وظائفها األربع المتمثلة فـي الـدعوة والمواءمـة والتحليـل والمسـاءلة. وقـد المتعددين في العد
ساعدت على تحسين قدرة جماعات الدعوة وجماعات الشباب من خالل إعداد مجموعة أدوات الدعوة وتنفيـذها فـي 

ـد: دعـم الجهـود التـي الكاميرون والهند وكينيا ومالوي ونيجيريا. وسهَّلت الشراكة أيضًا تفعيل  "إطار المسـاءلة الموحَّ
وشــمل ذلــك تنســيق إعــداد ونْشــر  ٢."تقودهــا البلــدان مــع االســتراتيجية العالميــة بشــأن صــحة المــرأة والطفــل والمراهــق

                                                           
  انظر:   ١

http://www.who.int/pmnch/media/news/2017/top-ten-review/en/#event-apartnership-on-the-move-2017-highlights 
 ).٢٠١٨فبراير  ط/شبا ٢٢(تم االطالع في 

ـــــم االطـــــالع فـــــي  http://www.who.int/pmnch/activities/accountability/framework.pdf انظـــــر:   ٢  شـــــباط/ ٢٢(ت
  ).٢٠١٨فبراير 
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الذي ُأعلـن عـن صـدوره خـالل منتـدى األمـم المتحـدة  ١التقرير المرحلي عن استراتيجية كل امرأة كل طفل العالمية،
. وفي إطار واليتها ذات الصلة بالمسـاءلة، تـدعم الشـراكة فريـق ٢٠١٧فيع المستوى الذي ُعِقد في عام السياسي الر 

المساءلة المستقل المعنّي باستراتيجية كـل امـرأة كـل طفـل، الـذي أعلـن عـن صـدور تقريـره حـول المسـاءلة التحويليـة 
 .١٧٢٠سبتمبر  في الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول/ ٢للمراهقين

 
وتنســق الشــراكة جهــود الــدعوة واالتصــال المرتبطــة بحركــة كــل امــرأة كــل طفــل، مــن خــالل أنشــطة متعــددة،  -١٥

منها اإلعالن عن صدور مجموعة أدوات الدعوة من أجل التغيير للمراهقين في مؤتمر صحة المـراهقين الـذي ُعِقـد 
شـبكة  أهـدافُأسِّس الفريق العامل المعنّي بالجودة واإلنصـاف والكرامـة لـدعم  . وقد٢٠١٧مايو  في أوتاوا في أيار/

، الطريـق لمنتـدى الشـركاء القـادم، ٢٠١٨جودة الرعاية على المستوى الُقْطـري. ومهَّـدت الشـراكة، مـع إعـدادها لعـام 
. ولـدعم ٢٠١٨ديسـمبر  ل/من الشركاء، وُيعَقد في نيودلهي في كـانون األو  ١٢٠٠الذي ُيتوقَّع أن يشارك فيه نحو 

المناقشـــات التـــي دارت فـــي منتـــدى الشـــركاء، اســـُتهّل العمـــل فـــي مشـــروع رئيســـي للمعـــارف الجديـــدة بعنـــوان "عوامـــل 
النجاح"، حيث يعـرض دراسـات حـاالت عـن التعـاون بـين المواضـيع وبـين القطاعـات، ومـن المقـرر نْشـرها فـي عـدد 

 .٢٠١٨في عام المجلة الطبية البريطانية خاص من 
 

 المرفق الدولي لشراء األدوية (يونيتيد)
 
، وافـق المجلـس التنفيـذي للمرفـق الـدولي لشـراء األدويـة (يونيتيـد) علـى ِمـَنٍح تزيـد قيمتهـا ٢٠١٧خالل عام  -١٦
ماليـــين دوالر أمريكـــي. وقـــد شـــمل ذلـــك توســـيع نطـــاق المشـــاريع الناجحـــة فـــي مكافحـــة فيـــروس العـــوز  ٣٠٣ علـــى

المنــاعي البشــري والســـل والمالريــا، عـــالوة علــى ضـــخ اســتثمارات كبيـــرة للمشــاريع الجديـــدة التــي تركـــز علــى عـــالج 
طفــال المصــابين بالمالريــا الوخيمــة، المالريــا أثنــاء الحمــل، وتــوفير األرتيســونات المســتقيمية فــي حــاالت الطــوارئ لأل

وخــدمات عـــالج مــرض الســـل لــدى األطفـــال، والوقايــة مـــن الســل لـــدى الفئــات المعرضـــة للخطــر الشـــديد. وســـتعمل 
علـــى التصـــدي للعـــدوى المرافقـــة لفيـــروس العـــوز المنـــاعي البشـــري، وعلـــى  ٢٠١٨المشـــاريع الجـــاري إعـــدادها لعـــام 

 خفض أسعار األدوية في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.تخطي حواجز الِمْلكية الفكرية من أجل 
 
وواصـــل المرفـــق، فـــي الوقـــت نفســـه، تعزيـــز عمليتَـــي اختيـــار المـــنح وٕادارتهـــا مـــن خـــالل نموذجـــه التشـــغيلي  -١٧

 الجديد، وهو التغيير الذي يركـز بمزيـد مـن القـوة علـى الشـراكات الرئيسـية. واعتمـد المرفـق أيضـًا نهجـًا أكثـر تنظيمـاً 
فــي تعاونــه الطويــل األمــد مــع اإلدارات األخــرى التابعــة للمنظمــة مــن خــالل "منحــة تمكينيــة"، يقــدم المرفــق بموجبهــا 
أمواًال إلى المنظمة لتقديم الدعم التقني لمشاريع المرفق. كما يواصل المرفق تعاونه عـن كثـب مـع برنـامج االختبـار 

 الدعم المالي من خالل تقديم منحة ألنشطته.المسبق لصالحية األدوية التابع للمنظمة، وتوفير 
 
)، ويرســم مســارًا واضــحاً للمنظمــة لخدمــة التصــدي ٢٠٢١-٢٠١٧وينفِّــذ المرفــق اآلن اســتراتيجية خمســية ( -١٨

للتحــديات الصــحية علــى الصــعيد العــالمي والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وهنــاك ثالثــة مبــادئ 
 راتيجية، وهي: االبتكار واإلتاحة والقابلية للتوسع.توجيهية تكمن في صميم االست

  
 

                                                           
(تم االطالع  http://www.who.int/pmnch/activities/advocacy/globalstrategy/ewec_gspr.pdf?ua=1 انظر:   ١

 ).٢٠١٨فبراير  شباط/ ٢٢في 

(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي  http://iapreport.org/files/IAP%202017%20Exec%20Summary-EN-web.pdf انظـــــــر:   ٢
 ).٢٠١٨فبراير  شباط/  ٢٢
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 االستعراض الدوري للشراكات التي تستضيفها المنظمة
 
لالســتعراض الــدوري للشــراكات المستضــافة،  ٢إلــى إطــار ١اســتند اســتعراض المرفــق الــدولي لشــراء األدويــة -١٩

 المستضافة وأمانة المنظمة.إلى جانب مساهمات من كلتا األمانتين، أي أمانة الشراكة 
 
وقـــد ســـلَّط االســـتعراض الضـــوء علـــى أن المرفـــق والمنظمـــة كليهمـــا قـــد اســـتفادا مـــن ترتيبـــات االستضـــافة،  -٢٠

مة تسهم في ة، وكذلك من خالل منح المرفق، التي أدت إلى إنتاج بيانات قيّ يوالسيما من خالل إطار المنح التمكين
 الوظيفة المعيارية للمنظمة. 

 
ة تتسم بالتركيز الشديد والقوة التنظيميـة وتسـاعد فـي تنفيـذ برنـامج عمـل بـالغ الضـرورة يتماشـى مـع والشراك -٢١

وأكـــد االســـتعراض أيضـــًا أن المنبـــر الـــذي تـــوفره المنظمـــة، بوصـــفه شـــراكة األهـــداف الشـــاملة للمنظمـــة ويـــدعمها. 
مستضــافة، يمــنح المرفــق قــدرة كبيــرة علــى عقــد لقــاءات بــين أصــحاب المصــلحة المعنيــين، ويــوفر إطــار عمــل قويــًا 
للمســاءلة. ويمكِّــن المرفــق مــن الوصــول إلــى متخــذي القــرار علــى المســتوى العــالمي واإلقليمــي والــوطني مــن خــالل 

 شبكة واسعة من المكاتب اإلقليمية والُقْطرية التابعة للمنظمة. 
 
 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي 
 
  .بهذا التقريرالمجلس مدعّو إلى اإلحاطة علمًا   -٢٢
  
  

=     =     =  
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