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  المستضافة الشراكاتاستعراض 
  
  

  لشراء األدوية (يونيتيد)استعراض الِمرفق الدولي 
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
ُيقــدَّم هــذا التقريــر تمشــيًا مــع طلــب المجلــس التنفيــذي إلــى لجنــة البرنــامج والميزانيــة واإلدارة التابعــة لــه فــي   -١

) فيما يتعلـق باالسـتعراض المنـتظم للترتيبـات الخاصـة بالشـراكات الصـحية ٢٠١٣( )١٠(١٣٢م تالمقرر اإلجرائي 
  المستضافة.

  
ــص هــذا التقريــر إســهام الشــراكة مــع الِمرفــق الــدولي لشــراء األدويــة فــي تحســين الحصــائل الصــحية،   -٢ ويلخِّ

  ومواءمة عمله مع عمل المنظمة ذي الصلة وتفاعل األمانة مع الشراكة.
  
بموجـــب مـــذكرة تفـــاُهم بـــين منظمـــة  ٢٠٠٦ســـبتمبر  وقـــد ُأنشـــئ الِمرفـــق الـــدولي لشـــراء األدويـــة فـــي أيلـــول/  -٣

الصــحة العالميــة والبلــدان الخمســة المؤسِّســة، وهــي: البرازيــل وشــيلي وفرنســا والنــرويج والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا 
  يرلندا الشمالية.أالعظمى و 

  
ى ممثــل واحــد عــن ويتــألَّف مجلــس الِمرفــق مــن ممثِّلــين عــن كــلٍّ مــن البلــدان الخمســة المؤسِّســة، إضــافًة إلــ  -٤
سبانيا، وممثـل واحـد عـن البلـدان األفريقيـة (جنـوب أفريقيـا)، وممثـل واحـد عـن البلـدان اآلسـيوية (جمهوريـة كوريـا)، أ

وممثل واحد عن مجتمع المؤسسات (مؤسسة بيل وميليندا غيتس)، وممثَِّلـيِن عـن شـبكات المجتمـع المـدني، وممثـل 
  غير متمتع بحق التصويت.عن منظمة الصحة العالمية بوصفها عضوًا 

  
 المساهمة في تحسين الحصائل الصحية

  
 تتمثــل واليــة الِمرفــق فــي "المســاهمة فــي توســيع نطــاق إتاحــة العــالج مــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري/  -٥

والمالريــا والســل لصــالح األشــخاص فــي البلــدان الناميــة مــن خــالل االســتفادة مــن تخفيضــات أســعار األدويــة  األيــدز
ومنــذ  ١ووســائل التشــخيص الجيــدة التــي ليســت فــي متنــاول معظــم البلــدان الناميــة حاليــًا، والتعجيــل بــوتيرة إتاحتهــا".

                                                           
 ٢٠١١تمـــــــــوز/ يوليــــــــــو  ٦دســـــــــتور المرفـــــــــق الـــــــــدولي لشـــــــــراء األدويـــــــــة: الــــــــــذي اعتمـــــــــده المجلـــــــــس التنفيـــــــــذي فـــــــــي    ١
)https://unitaid.eu/assets/UNITAID-constitution.pdf ٢٠١٨فبراير  شباط/ ٢٦، تم االطالع في.( 
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فـــي الحلــول الصـــحية الواعــدة، بحيـــث يمكـــن  ، التـــزَم بــأداء أكثـــر مــن مليـــاري دوالر أمريكـــي لالســتثمار٢٠٠٦ عــام
  للمنظمات الشريكة توسيع نطاقها وجْعلها متاحًة على نطاق واسع.

  
فــي "تعظــيم نجاعــة االســتجابة الصــحية العالميــة عــن  ٢٠٢١-٢٠١٧وتتمثــل مهمــة الِمرفــق خــالل الفتــرة   -٦

إلــى ســد الفجــوة بــين تطــوير وتســعى مشــاريعه  ١طريــق التحفيــز علــى اإلتاحــة المنصــفة لمنتجــات صــحية أفضــل".
المنتجــات الصــحية فــي مرحلــة متــأخرة واعتمادهــا علــى نطــاق واســع. ومــن خــالل ضــمان أن تــؤتي األفكــار المبتكــرة 

  ثمارها على أرض الواقع، يساعد الِمرفق المبتِكرين على تلبية احتياجات السكان المحرومين من الخدمات.
  
األيدز والسل والمالريـا  المية بشأن فيروس العوز المناعي البشري/ويهُدف الِمرفق إلى جعل االستجابة الع  -٧

أكثـــر نجاعـــة. ولتحقيـــق ذلـــك، يحـــدد طـــرق الوقايـــة مـــن الفيـــروس وحـــاالت العـــدوى المصـــاحبة لـــه والســـل والمالريـــا 
للعبــة وعالجهــا وتشخيصــها بتكلفــة أكثــر ميســورية وعلــى نحــو أكثــر نجاعــة وأســرع. ويحــوِّل األفكــار الُمغيِّــرة لقواعــد ا

لين الرئيسيين تحقيق التغطية الصحية الشـاملة عبـر األبعـاد  إلى حلول عملية، مما يجعل من الممكن للبلدان والمموِّ
الحيوية الثالثة، وهي: السكان (َمن تشملهم التغطية)، والخدمات (الخدمات المغطاة وجودتها) والتكلفة (قدر التكلفة 

  ه االستراتيجية، على النحو التالي:المغطَّى). وتستند إجراءاته إلى أغراض
  رْبط المبدعين الذين يستحدثون منتجات صحية أفضل باألشخاص الذين يحتاجون إليهـا،  -االبتكار

  سواء باستخدام السلع الحالية بطرق جديدة وعن طريق استحداث منتجات ونهوج جديدة؛
  الصــحية المبتكــرة التــي يمكــن أن  التغلُّــب علــى العوائــق التــي تحــول دون إتاحــة المنتجــات -اإلتاحــة

تحقــق مزيــدًا مــن الفوائــد بتكــاليف أقــل، مــن خــالل االســتفادة مــن خبرتــه فــي الســوق والعمــل فــي إطــار 
  شراكات؛

  تهيئة الظروف المناسبة للتوسع، بحيث تصل المنتجات الصـحية األفضـل إلـى كـل  -القابلية للتوسع
لة لضمان توسع مشاريعه بنجاح من خالل البلـدان َمن يحتاج إليها، والعمل مع الشركاء في كل مرح

لين الرئيسيين.   ٢والمموِّ
  
لمشـاركة وهناك اسـتجابة صـحية عالميـة واحـدة. والِمرفـق، باعتبـاره واحـدًا مـن العديـد مـن الجهـات الفاعلـة ا  -٨

بشــركائه ويعمــل علــى ضــمان التنســيق فيمــا بيــنهم حــول مشــاريعه، حيــث قطــع التزامــًا  فــي تلــك االســتجابة، مــرتبط
  ١استثماريًا "بالنجاح في الشراكات".

  
ويعمــل الِمرفــق عــن كثــب مــع إدارات األمــراض فــي منظمــة الصــحة العالميــة، مــن خــالل مشــاريع التمكــين   -٩

لها الِمرفق وتنفِّذها اإلدارات المعنية على سبيل المثال. وتهدف هذه المشاريع إلـى التأكـد مـن أن مخرجـات  التي يموِّ
، والسـل، والمالريـا تُتـرَجم Cاستثمارات الِمرفق في مجاالت فيروس العوز المنـاعي البشـري، وفيـروس التهـاب الكبـد 

عـًا فريـدًا إلى سياسة صحة عموميـة ومـن أن لهـا تـأثيرًا عالميـًا. وتتبـوَّأ اإلدارات التقنيـة لمنظمـة الصـحة العالميـة موق
يســمح لهــا باالضــطالع بهــذه المهمــة، بــالنظر إلــى واليــة المنظمــة وقــدرتها وخبرتهــا فــي وضــع توجيهــات معياريــة؛ 
وروابطها القوية البنَّاءة مع وزارات الصحة في الدول األعضاء؛ وقدرتها على أداء وظيفـة المـنظم العـالمي للمحافـل 

منظمــة الصــحة العالميــة، بصــفتها تلــك، محفِّــزًا علــى إحــداث  التــي يحضــرها أصــحاب المصــلحة الرئيســيون. وتشــكل
  تحوالت في السياسة الرئيسية داخل البلدان؛ ولهذه التحوالت، بدورها، تأثير واضح وكبير على المنفِّذين واألسواق.

                                                           
   ٢٠٢١−٢٠١٧استراتيجية المرفق الدولي لشراء األدوية    ١
)https://unitaid.eu/assets/Unitaid-strategy-2017-2021_Dec-2017.pdf ٢٠١٨فبراير  شباط/ ٢٦، تم االطالع في.( 

٢  Unitaid. About us – strategy (https://unitaid.eu/about-us/strategy/#en, accessed 26 February 2018). 
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ألدويـة ، يوفِّر الِمرفق نسبة كبيرة من تمويل برنامج المنظمة لالختبار المسبق لصالحية اوعالوة على ذلك  -١٠
لمعالجـــة نقـــص المنتجـــات الصـــحية الميســـورة التكلفـــة والمكيَّفـــة والمضـــمونة الجـــودة فـــي البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل 

  والمتوسطة الدخل الذي يؤدي إلى تأخُّر إحراز تقدم صوب تحقيق الغايات الصحية العالمية.
  

قيق حصائل صحية أفضل، علـى الطريـق وتوضِّح األمثلة الحديثة التالية تأثير استثمارات الِمرفق على تح  -١١
  نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

  يســتثمر الِمرفــق الــدولي لشــراء األدويــة فــي عــدد مــن المشــاريع  .الُمثلــىمضــادات الفيروســات القهقريــة
المصمَّمة لتسريع إتاحة نظم فيروس العوز المناعي البشري المثلى التي تكافح الفيروس بوتيرة أسرع، 

ار جانبيـة أقـل، وهـي أقـل قـدرة علـى تطـوير مقاومـة األدويـة مقارنـة ببـدائلها. ويمكـن أن تـؤدي ولها آث
إتاحة هذه النظم إلى تحسين نوعية حياة األشخاص المتعايشين مـع فيـروس العـوز المنـاعي البشـري، 

ك، عــالوة علــى تبســيط تقــديم رعايــة حــاالت الفيــروس فــي البيئــات المحــدودة المــوارد. وعــالوًة علــى ذلــ
دوالرًا أمريكيـًا للشـخص الواحـد سـنويًا؛ بـل يمكـن أن  ٧٥يتسم العـالج بميسـورية التكلفـة، حيـث يكلِّـف 

يتكلف أقل إذا ُوفِّـر علـى نطـاق واسـع، وهـو مـا مـن شـأنه أن يحسِّـن مردوديـة اإلنفـاق العـام. وبحلـول 
ي البشــري ماليــين شــخص إضــافي متعــايش مــع فيــروس العــوز المنــاع ٥، يمكــن معالجــة ٢٠٢١عــام 

مـــن التمويـــل نفســـه عـــن طريـــق توســـيع نطـــاق نظـــم العـــالج المثلـــى. وتـــدعم اإلدارة المعنيـــة بفيـــروس 
األيــدز التابعــة للمنظمــة هــذه المشــاريع مــن خــالل االســتثمار التمكينــي الــذي  المنــاعي البشــري/ العــوز

  به الِمرفق. يضطلع
 لـم تكـن عالجـات السـل المناسـبة لألطفـال ٢٠١٥. حتى نهايـة عـام رعاية األطفال المصابين بالسل ،

ــّرة المــذاق أو ســحقها مــن أجــل  متاحــة. وكــان مقــدمو الرعايــة يضــطرون إلــى قطــع أقــراص متعــددة ُم
إعطاء الجرعات الصحيحة لألطفال، وهو ما كان يؤدي إلى التراخي في االلتزام بالعالج، وٕالـى عـدم 

هايــة المطــاف. وقــد أيَّــد الِمرفــق، مــن خــالل التحــالف العــالمي مــن تحقيــق حصــائل صــحية جيــدة فــي ن
أجــل تطــوير أدويــة الســل، طــْرح أدويــة الســل الميســورة التكلفــة المقسَّــمة إلــى جرعــات مالئمــة المراعيــة 
لألطفال التي تلبِّي المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمـة بشـأن عـالج األطفـال لضـمان عـدم تـرك 

تقريبًا أكثر من  دولة ٨٠، طلبت ٢٠١٧ديسمبر  الركب. ومنذ كانون األول/ أي شخص يتخلَّف عن
ر عالجي من هذه التركيبات الجديدة. ٧٠٠ ٠٠٠   مقرَّ

 .اســتثمر الِمرفــق فــي مشــروع إلثبــات كيفيــة  وقايــة األطفــال مــن المالريــا خــالل مواســم زيــادة الســريان
ذات مردودية عالية لألطفال دون ِسّن الخامسة توفير الوقاية الكيماوية من المالريا الموسمية بطريقة 

في منطقة السـاحل. ونتـائج هـذا االسـتثمار، التـي تحققـت مـن خـالل اتحـاد مكافحـة المالريـا وخـدمات 
اإلغاثــة الكاثوليكيــة، نتــائج إيجابيــة للغايــة. وخــالل أكثــر مــن عــامين مــن التنفيــذ عبــر ســبع دول فــي 

ماليــين حالــة  ٥قــد نجــح فــي تفــادي أكثــر مــن  ACCESS-SMCمنطقــة الســاحل، ُيقــدَّر أن مشــروع 
حالــة وفــاة بــين األطفــال دون ِســن الخامســة،  ٣٠ ٠٠٠حالــة وخيمــة وأكثــر مــن  ١٥٠ ٠٠٠مالريــا، و

لكــل طفــل. وعــالوًة علــى ذلــك، تُــّوج جهــد  دوالرًا أمريكيــاً  ٣,٥٠وعــادًة مــا يكــون ذلــك بتكلفــة تقــل عــن 
ة  قابلة للتبعثر وتتميـز بأنهـا سـائغة أكثـر لـدى األطفـال. وقـد مشترك بين الشركاء بإنتاج أقراص محالَّ

تحولت بالفعل أربعة من بلدان المشروع السبعة إلى التمويل من الصندوق العالمي. ويمكـن أن يكـون 
األثر على الصحة العمومية واألثر االقتصادي أعلى إذا ُنّفذ على نطاق واسع، حيث يمكـن أن تتـاح 

  مليون طفل على مستوى العالم كل عام. ٣٠مالريا الموسمية لـ الوقاية الكيماوية من ال
  قـدَّم الِمرفـق، منـذ تأسيسـه، دعمـًا ماليـًا كبيـرًا  .التشـخيص لئسـاوو االختبار المسبق لصـالحية األدويـة

لبرنامج المنظمة لالختبار المسبق لصالحية األدوية، وهو مـا سـاهم فـي االختبـار المسـبق ألكثـر مـن 
، Cاأليدز، والتهاب الكبـد  أداة تشخيصية لفيروس العوز المناعي البشري/ ٦٠كثر من دواء وأ ٢٠٠
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ـــة فـــي البلـــدان  والســـل، والمالريـــا. وحقـــق البرنـــامج أيضـــًا فوائـــد ملموســـة فـــي مجـــال الصـــحة العمومي
المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، من خالل تسهيل بناء القدرات والتعاون بين الهيئات التنظيمية، 

ريع إتاحــــة المنتجــــات الطبيـــة التــــي تشــــتد الحاجـــة إليهــــا مــــن خـــالل اإلجــــراء التعــــاوني للتســــجيل وتســـ
الـــوطني، والمســـاهمة فـــي اســـتدامة الســـوق وخفـــض األســـعار عـــن طريـــق زيـــادة المنافســـة العادلـــة بـــين 

  المنتجات ذات الجودة.
  

 مواءمة عمل الشراكة مع عمل المنظمة المرتبط بالشأن نفسه
  

  منحة المنظمة التمكينية الشاملة
 
، أبرمـت منظمـة الصـحة العالميـة والِمرفـق الـدولي لشـراء األدويـة اتفاقـًا بشـأن منحـة ٢٠١٧في أواخر عـام   -١٢

باحتياجـاتهم مـن الـدعم،  تمكينية شاملة. وقبل التوقيع، أبلغ المستفيدون مـن المنحـة إدارات المنظمـة المعنيـة مباشـرةً 
دون معرفــة الــدعم التكميلــي الــذي قدمتــه المنظمــة بالفعــل لمشــاريع أخــرى مــن مصــدر التمويــل نفســه. وقــد أدى هــذا 
الوضع إلى خطـر يتمثـل فـي حـدوث ازدواجيـة أو تـداُخل فـي األنشـطة، عـالوًة علـى أوجـه القصـور التـي تـؤدي إلـى 

  يقها.أو تنس إهدار فرص االستفادة من الجهود و/
  

ويؤدي نهـج المنظمـة المتمثـل فـي المنحـة التمكينيـة إلـى اسـتبعاد هـذه المخـاطر وأوجـه القصـور مـن خـالل   -١٣
تبســيط األنشــطة المواضــيعية (مثــل األنشــطة المتعلقــة بفيــروس العــوز المنــاعي البشــري والســل والمالريــا واالختبــار 

على التخطـيط المشـترك. وفـي الوقـت نفسـه، يضـعها فـي المسبق) بموجب اتفاق منحة واحد توقِّعه المنظمة ويُنّص 
إطار أداء يحسِّن الفائدة المْجنّية من تمويل الِمرفق، عـالوًة علـى جـودة المخرجـات والحصـائل وأثـر الـدعم التمكينـي 

  الذي تقدمه المنظمة إلى ِمَنح الِمرفق. والفوائد الرئيسية لهذا النهج هي أنه:
 باتــًا فــي الــدعم المقــدم مــن المنظمــة، مــع زيــادة الشــفافية والوضــوح فــي نهــج أكثــر منهجيــًة وتبســيطًا وث

  أنشطة المنظمة في كل مجال من مجاالت التدخل؛
  ًمع المنظمة بدًال من العمل  يحقق وفورات في التكاليف ومكاسب في الكفاءة من خالل العمل مباشرة

  من خالل جهة أخرى تتولى تنفيذ المنحة؛
  ات أداء رئيسية محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة بالموضوع قائم على األداء مع مؤشر

  ؛)SMART(ومحددة زمنيًا 
  ــزًا يســتهدف األنشــطة التــي لــم تكــن لتنفــذها المنظمــة وتعتبــر حاســمة فــي التمكــين مــن يــوفر دعمــًا ُمركَّ

  إنجاح منح الِمرفق والمساهمة في الوظيفة المعيارية التي تؤديها المنظمة.
  

يبلغ قيمة التمويل الذي تعهد بتقديمـه الِمرفـق إلـى منحـة التمكـين، عـالوًة علـى دعمـه للمنظمـة المخصـص   -١٤
  مليون دوالر أمريكي. ٦٠ضد المالريا، أكثر من  RTS,Sلبرنامج التنفيذ التجريبي للقاح 

  
  المالريا

 
علــى تســهيل  ٢٠١٧ديســمبر  التــي وقَّــع اتفاقهــا فـي كــانون األول/ تسـاعد منحــة مكافحــة المالريــا التمكينيـة  -١٥

دعــم المنظمــة لمنحتــين حــاليتين مــن الِمرفــق، همــا: اإلتاحــة المجتمعيــة لألرتيســونات المســتقيمية للمالريــا وٕاحــداث 
تقنـي . وتقدم منظمـة الصـحة العالميـة الـدعم ال)TIPTOP(تحول في العالج الوقائي المتقطع لتحقيق الحمل األمثل 

للشركاء في المشاريع ووزارات الصحة لضـمان الجـودة فـي التنفيـذ وتـدعم التحـول مـن المشـروعات التـي تُقـيم بينـات 
  لصالح عملية وضع السياسات إلى رسم السياسات وتنفيذ البرامج على المستوى الُقْطري.
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والصــندوق العــالمي لمكافحــة  ويقــدم الِمرفــق، بالتعــاون مــع التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع  -١٦
األيــدز والســل والمالريــا الــدعم لطــرح أول لقــاح مضــاد للمالريــا فــي العــالم فــي مشــاريع تجريبيــة فــي ثالثــة بلــدان مــن 

ضد المتصورات المنجلية، وهي أكثر طفيليات المالريا  RTS,Sبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويعمل لقاح 
  .٢٠١٨ثرها انتشارًا في أفريقيا. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج اللقاحات في منتصف عام فتكًا على مستوى العالم وأك

  
، طلـب مجلـس الِمرفـق الـدولي لشـراء األدويـة ٢٠١٧ديسمبر التي ُعِقدت في عام  وفي دورة كانون األول/  -١٧

ــى األطفــال. وشــددت  مــن أمانتــه إطــالق دعــوة لتقــديم مقترحــات فــي مجــال تــدخالت التــدبير العالجــي المتكامــل لُحمَّ
 األمانة على األساس المنطقي لهذا المجال من التدخل، أال وهو أن:

  للحمى يمكن أن يحسن التَّْدبير الِعالِجي لَحاَالت المالريا؛التدبير العالجي المتكامل 

 العديد من األطفال المصابين بالمالريا يصابون به مع حاالت أخرى تتطلب عالجًا ناجعًا؛ 

  ثمــة حاجــة إلــى عــالج مناســب مــن حــاالت الحمــى ذات األســباب األخــرى بخــالف المالريــا لتحســين
 قاومة؛االستخدام الرشيد لألدوية وتخفيف الم

 .كثير من عالمات األمراض الوخيمة وأعراضها شائعة في مختلف األمراض 
 
وتــدعم هــذه الــدعوة عمــل المنظمــة لتحســين بقــاء األطفــال، ومعالجــة تهديــد مقاومــة األدويــة وتقليــل الفاقــد   -١٨

 وأوجه القصور من أجل تحسين التدبير العالجي لحاالت الحمى.
 

  السل
 
ــــاق المنحــــة   -١٩ ــــع اتف ــــغ ُوقِّ ــــامج العــــالمي لمكافحــــة الســــل بمبل ــــة للبرن ــــون ٧,٤التمكيني ــــي  ملي دوالر أمريكــــي ف

لها الِمرفق في مجاالت تـدخالت  ٢٠١٧ديسمبر  األول/ كانون لمدة أربع سنوات، حيث يدعم المشروعات التي يموِّ
تـدعم األنشـطة المندرجـة  السل في مرحلة الطفولة، والعدوى بالسل الكامن، والسل المقاِوم لألدوية المتعدِّدة. وسـوف

لهــا الِمرفــق فــي إطــار  ضــمن المنحــة التمكينيــة المشــتركة بــين المنظمــة والبرنــامج وتيسِّــر تنفيــذ المشــروعات التــي يموِّ
واليتــه، مــن أجــل االســتفادة مــن االبتكــار لصــالح الصــحة العالميــة فــي مجــال مكافحــة الســل والمســاهمة فــي الجهــود 

  لغايات الواردة ضمن األركان الثالثة الستراتيجية القضاء على السل.الُقْطرية الرامية إلى تحقيق ا
  

ويهدف المستفيدون من منحة الِمرفـق إلـى الحـد مـن مراضـة األطفـال ووفيـاتهم مـن جـرَّاء مـرض السـل مـن   -٢٠
خــالل نهــوج تشخيصــية المركزيـــة وعاليــة المردوديــة مـــن شــأنها أن تعــزز اكتشــاف الحـــاالت وتطــوير نمــاذج تقـــديم 

خــدمات لتحســين اكتشــاف حــاالت الســل وتــدبيرها عالجيــًا بــين األطفــال. وســوف يــوفر البرنــامج العــالمي لمكافحــة ال
سـهِّل تنسـيق المشـاريع، وأن يقـدم المسـاعدة التقنيـة لمعالجـة االختناقـات فـي التنفيـذ يمن شـأنه أن  عالمياً  السل منبراً 

  التوجيهية، وأن ُتحِدث أثرًا عالميًا خارج بلدان المشروع. وضمان أن تغذِّي النتائج عمليات وضع المنظمة مبادئها
  

وٕاضـــافًة إلـــى ذلـــك، ســـيدعم البرنـــامج العـــالمي لمكافحـــة الســـل نشـــر واســـتيعاب أحـــدث التوجيهـــات العالميـــة   -٢١
المتعلقــة بالتــدبير العالجــي البرنــامجي لعــدوى الســل الكــامن فــي بلــدان المشــروع؛ وسيســهل تبــادل أفضــل الممارســات 

ز البحـــث عـــن عـــدوى الســـل الكـــامن؛ وســـيوفر منبـــراً  ىبـــرات علـــى المســـتو والخ  الُقطـــري واإلقليمـــي والعـــالمي؛ وســـُيعزِّ
  للتنسيق والتبادل المنهجي للمعلومات بين مختلف أصحاب المصلحة.
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وقد موَّل الِمرفـق أيضـًا مشـاريع تهـُدف إلـى وضـع اسـتراتيجيات عالجيـة وتشخيصـية جديـدة لحـاالت السـل   -٢٢
اِوم لألدوية المتعدِّدة وطرحها. وتهدف هذه المشاريع إلى إنتاج بيِّنات سريرية وقائمة على المالحظـة ذات قيمـة المق

مــن شــأنها أن تُثــِري سياســات المنظمــة وتوجيهاتهــا المتعلقــة بالتنفيــذ بالمعلومــات وأن تســاعد البلــدان علــى اعتمادهــا 
  وتوسيع نطاقها.

  
ها شـريكًا للمرفـق، إزاء العـدد الكبيـر مـن المقترحـات المتعلقـة بالسـل المقـاِوم ويساور المنظمة القلـق، بوصـف  -٢٣

. وقــد أكــدت إلــى جانــب مجلــس الِمرفــق ٢٠١٧لألدويــة التــي أخفقــت فــي الحصــول علــى تمويــل الِمرفــق فــي عــام 
ب وقــت ضــرورة إطــالق الِمرفــق دعــوة جديــدة لتقــديم مقترحــات تركــز علــى الســل المقــاِوم لألدويــة المتعــددة فــي أقــر 

ممكــن، وذلــك بهــدف البــدء فــي الصــرف فــي إطــار المــنح الناتجــة عــن هــذه الــدعوى قبــل دورة الجمعيــة العامــة لألمــم 
  بمدة معقولة. ٢٠١٨المتحدة لعام 

  
  األيدز فيروس العوز المناعي البشري/

  
. وتهـُدف المنحـة التمكينيـة إلـى ٢٠١٧يونيـو  حزيـران/ ١بدأت المنحة التمكينية بين الِمرفق والمنظمة فـي   -٢٤

  سد الفجوات الحِرجة عبر أربعة مسارات عمل، هي:
  رين مـن فيـروس التمكين من استيعاب نظم جديدة مضادة للفيروسات القهقرية لعـالج السـكان المتضـرِّ

  العوز المناعي البشري وتسريعها؛
 ى التعرض ذات الصلة باختبار الكشف عن التمكين من توسيع نطاق اإلجراءات االتقائية السابقة عل

  فيروس العوز المناعي البشري في طائفة من البيئات والسكان؛
 التمكين من توسيع نطاق االبتكارات لتشخيص حاالت فيروس العوز المناعي البشري ورصدها؛  
  التمكــين مـــن توســيع نطـــاق أفضـــل ُنهــوج تقـــديم الخــدمات لتشـــخيص حـــاالت عــدوى التهـــاب الكبـــدC 

  وتقديم العالج منه لألشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري.
  

ــل إتاحــة التقنيــات والنهــوج الجديــدة المتعلقــة بتشــخيص   -٢٥ وســيخلق المشــروع بيئــة سياســات مــن شــأنها أن تعجِّ
وعالجها، عالوة على اإلجـراءات االتقائيـة التاليـة للتعـرض  Cالتهاب الكبد  حاالت فيروس العوز المناعي البشري/

المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري. وسوف يمكِّن المشروع من ترجمة مخرجات استثمارات الِمرفق في مجاَلْي 
علـى الصـعيد  صـحية عموميـة، وسـوف يكـون لهـا أثـر إلـى سياسـة Cفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبـد 

المي فــي نهايــة المطــاف. ويمكــن أن تمكِّــن الخبــرات التقنيــة التــي تتمتــع بهــا المنظمــة فــي عــالج حــاالت فيــروس العــ
ـــد، والوقايـــة منهمـــا وأدوات تشخيصـــها، وٕامكانيـــة اطِّالعهـــا علـــى المعلومـــات  العـــوز المنـــاعي البشـــري والتهـــاب الكب

ة واســتيعابها مــن إيصــال ُمخَرجــات اســتثمارات االســتراتيجية عــن كــلٍّ مــن الطلــب علــى األدويــة والوســائل التشخيصــي
  الِمرفق إلى ذروة إمكاناتها من حيث التأثير والحجم.

  
، ُعـدِّلت المنحـة التمكينيـة لتشـمل مكونـًا جديـدًا، هـو االختبـار الـذاتي ٢٠١٧أكتـوبر  تشرين األول/ ١وفي   -٢٦

الــذي اضــطلعت بــه المنظمــة فــي ســياق  لحــاالت فيــروس العــوز المنــاعي البشــري. ويســتند هــذا التعــديل إلــى العمــل
) من مبادرة االختبار الذاتي للكشف عن فيروس العوز المناعي البشري في أفريقيا ٢٠١٧-٢٠١٥المرحلة األولى (

)STAR() ويمتـد، علـى نحـو أعـم، ليشـمل جميـع ٢٠١٩-٢٠١٧. ويشمل مزيدًا من الدعم خالل المرحلـة الثانيـة ،(
مجــال االختبــار الــذاتي للكشــف عــن فيــروس العــوز المنــاعي البشــري، فضــًال عــن االســتثمارات األخــرى للمرفــق فــي 

البــرامج مــع مشــاريع االختبــار الــذاتي للكشــف عــن الفيــروس األخــرى التــي  المواءمــة مــع األنشــطة العــابرة للمشــاريع/
  تدعمها البرامج الوطنية وغيرها من الجهات المانحة في جميع األقاليم ومّد يِد التعاون إليها.
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  االختبار المسبق
  

كـــان الِمرفـــق الـــدولي لشـــراء األدويـــة واليـــزال أحـــد الشـــركاء الـــداعمين الرئيســـيين لالختبـــار المســـبق لألدويـــة   -٢٧
وأنشــطة وســائل التشــخيص المختبــري التــي تضــطلع بهـــا المنظمــة. وتمكِّــن المنحــة الحاليــة المنظمــة مــن االختبـــار 

تأمين توافر عرض مستمر من تطبيقات الجودة، عالوًة على رصد المسبق للمنتجات في مجاالت أمراض الِمرفق و 
هــذه المنتجــات بعــد تســويقها. وتواصــل المنظمــة العمــل مــع الِمرفــق مــن أجــل التمكــين مــن تقصــير أوقــات تســويق 
المنتجات ذات الجودة المضمونة، من خالل إجراءات التسجيل التعاوني ومبادرات التنسيق اإلقليمية. وهناك تركيز 

ايــد علــى دعــم االبتكــار وتحســين األداء واالســتدامة. وتعــرب المنظمــة عــن تقــديرها للــدعم الــذي قدَّمــه الِمرفــق فــي متز 
  الماضي، وتشجعها للغاية مشاركُة الِمرفق في األنشطة الحالية لتبسيط أنشطة التبليغ والتخطيط االستراتيجي.

  
  مقاومة مضادات الميكروبات

  
لشراء األدوية في مواجهة التحدي المتمثِّل في مقاومة أدوية فيروس العوز المناعي يستثمر الِمرفق الدولي   -٢٨

األيــدز والمالريــا والســل ووســائل الوقايــة منهــا، ويــدعم، مــن خــالل هــذه االســتثمارات، برنــامج عمــل مقاومــة  البشــري/
لِمرفــق مكانــة جيــدة تتــيح لــه مضــادات الميكروبــات مباشــرًة وبطريقــة غيــر مباشــرة. ومــن الناحيــة المؤسســية، يتبــوَّأ ا

عـــرض خبرتـــه فـــي تمويـــل االبتكـــار للتصـــدي للمقاومـــة (فـــي مجـــاالت منهـــا مـــا يلـــي: االختبـــار مـــن خـــالل وســـائل 
االسـتثمارات لسـل المقـاِوم لألدويـة المتعـددة؛ ا؛ السـل لـدى األطفـال؛ GeneXpertتشخيص حاالت السل من طراز 

الجيل القادم من الرّش الثمالي بمبيدات الحشـرات فـي هقرية الناشئة؛ ات الفيروسات القفي التجارب السريرية لمضاد
األمــاكن الداخليــة). وٕاضــافًة إلــى ذلــك، الِمرفــق عضــو فــي فريــق التنســيق المخصَّــص المشــترك بــين الوكــاالت بشــأن 

  المتحدة.مقاومة مضادات الميكروبات، الذي يشترك في رئاسته المدير العام للمنظمة ونائب األمين العام لألمم 
  

  عالقة االستضافة القائمة بين المنظمة والشراكة
  

، أصدر المدير العام للمنظمة شروط استضافة عامة للشراكات التـي تستضـيفها المنظمـة. ٢٠١٦في عام   -٢٩
وطـــوَّرت شـــروط االستضـــافة، التـــي تنطبـــق علـــى الِمرفـــق، مـــن خـــالل عمليـــة تشـــاورية مـــع جميـــع الشـــراكات التـــي 

ة. وقد حددت اإلطار التنفيذي الستضـافة المنظمـة للشـراكات الرسـمية وٕادارتهـا فـي سـياق دسـتور تستضيفها المنظم
المنظمة، إلى جانب الالئحة المالية والنظام المالي، والنظام األساسي للموظفين والئحة الموظفين، واألحكام الـواردة 

نطبقة (بما في ذلك معايير المنظمة وقواعـدها في دليل المنظمة بهذا الشأن والسياسات واإلجراءات والممارسات الم
الرئاســـية. وتَـــِرُد فـــي شـــروط  جهزتهــاأأو مبادئهــا التوجيهيـــة وٕاجراءاتهـــا التقنيـــة) وأي قــرارات ذات صـــلة صـــادرة عـــن 

  االستضافة تعديالت محددة لقواعد المنظمة هذه في إطار انطباقها على الشراكات المستضافة.
  

  الموارد البشرية
  

من خالل اإلجراءات الخاصة التي وافق عليها المدير العام، يشارك ممثِّلون عن مجلس الِمرفق فـي فريـق   -٣٠
اختيـــار مـــديره التنفيـــذي. ويصـــدر تفـــويض الســـلطة إلـــى المـــدير التنفيـــذي لتنفيـــذ المســـائل اإلداريـــة فـــي نظـــام اإلدارة 

  العالمي للمنظمة مباشرًة من المدير العام لألمراض السارية.
  

موظفــًا بعقــود محــددة المــدة وأخــرى مســتمرة  ٦٤موظفــًا، ُيعــيَّن مــنهم  ٨٩وتتــألَّف أمانــة الِمرفــق حاليــًا مــن   -٣١
ُيعــيَّن أي مــوظفين علــى المســتوييِن اإلقليمــي والُقْطــري. ويخضــع الموظفــون للنظــام األساســي للمــوظفين والئحــة  وال

  الموظفين بالمنظمة.
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دعم الِمرفــق وحــده دون غيــره، وعلــى هــذا النحــو، إذا ُألِغَيــت وظــائفهم، فــإنهم وعــادًة مــا ُينتــَدب الموظفــون لــ  -٣٢
يصبحون غير مستحقين إلعادة االنتداب في مكان آخر داخـل المنظمـة. ومـع ذلـك، يتمتـع بعـض مـوظفي الشـراكة 

ف وٕالغـاء وظـائف الحاليين بحقوق إعادة االنتداب داخل المنظمة. وجميع االلتزامات المتكبَّدة نتيجة ألي قرار توظي
  تتحملها الشراكة التي ما فتئت تخصِّص أمواًال لتغطية هذه االلتزامات.

  
  إدارة البرامج واألموال

  
ميزانية الِمرفق منفصلة عن ميزانية المنظمة ويعتمدها مجلس الشراكة. وقد بلغت ميزانية الِمرفق التشغيلية   -٣٣

وُتصـــِدر  ١مليـــون دوالر. ٣٠,٢ديســـمبر،  كـــانون األول/، التـــي اعتمـــدها المجلـــس فـــي اجتماعـــه فـــي ٢٠١٨لعـــام 
الشراكة بيانًا ماليًا كامًال إلى مجلسها العتماده. ويعمل مكتب خدمات المراقبة الداخلية في المنظمـة بصـفته مراجـع 

  الحسابات الداخلي التابع للمرفق.
  

بـالِمرفق دون غيـره، أوكـل الِمرفـق ومن أجل ضـمان التغطيـة الكاملـة والمِرنـة للمخـاطر واألنشـطة الخاصـة   -٣٤
ـــص فـــي مجـــال إدارة المخـــاطر ومراجعـــة الحســـابات  ومكتـــب خـــدمات المراقبـــة الداخليـــة إلـــى مكتـــب خـــارجي متخصِّ
الدوليــة لتقــديم خــدمات المراجعــات الداخليــة إلــى الِمرفــق، ســواء فــي شــكل ضــمان (مراجعــة حســابات) أو تعــاون فــي 

المكتب الخـارجي خطـة المراجعـة الداخليـة السـنوية، ويستعرضـها مكتـب خـدمات االستشارات. وُيِعّد  مجال المشورة/
  المراقبة الداخلية.

  
ـــدَّم عقـــود الســـلع   -٣٥ وفيمـــا يتعلـــق بالمشـــتريات، يلتـــزم الِمرفـــق بالالئحـــة الماليـــة والنظـــام المـــالي للمنظمـــة، وتُق

  ظمة.والخدمات إلى لجنة مراجعة العقود التابعة للمنظمة وفقًا لسياسات المن
  

إلــى مبنــى المجمــع الصــحي  ٢٠١٨ومــن المتوقــع أن تنتقــل أمانــة الِمرفــق فــي موعــد قريــب مــن نهايــة عــام   -٣٦
ر أن يشـغله الصـندوق العـالمي لمكافحـة األيـدز والسـل والمالريـا والتحـالف العـالمي مـن  المقام حديثًا الذي من المقـرَّ

ب أمانـــات شـــراكة دحـــر الســـل وشـــراكة دحـــر المالريـــا. أجـــل اللقاحـــات والتمنيـــع، بـــل مـــن المتوقـــع أيًضـــا أن يســـتوع
وبـــالنظر إلـــى حقيقـــة أن المنظمـــة ســـتتعاقد مـــن البـــاطن نيابـــًة عـــن الِمرفـــق، فســـُيبِرم الِمرفـــق اتفـــاق تعـــويض يعتمـــده 
مجلُسه، حيث سُتعوَّض المنظمة بموجبه عن أي تكاليف مالية أو مطالبات مستقبلية محتملة مرتبطـة بالتـأجير مـن 

  الباطن.
  

  تعبئة الموارد واسترداد التكاليف
  

يعبِّئ الِمرفق موارده الخاصة مستندًا في ذلـك إلـى الحكومـات والمؤسسـات الخيريـة. وقـد تلقَّـى، منـذ إنشـائه   -٣٧
ثـالث جهـات  ، جـاء معظمهـا مـن ثمـاني جهـات مانحـة. وأكبـرأمريكـي مليار دوالر ٢,٥، أكثر من ٢٠٠٦في عام 

يرلنــدا أ)، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى و ٪٥٠٪ مــن إجمــالي التبرعــات هــي فرنســا (٨٩مانحــة تمثِّــل حــوالي 
). ومـــا فتـــئ الِمرفـــق ينشـــط فـــي تطـــوير قاعـــدة جهاتـــه المانحـــة مـــن أجـــل توســـيع ٪١٠)، والبرازيـــل (٪٢٩الشـــمالية (

  على عدد قليل من المتبرعين الرئيسيين. مداها، وتوسيع منظور مجلسه، وتخفيف مخاطر االعتماد
  

                                                           
١                                             Unitaid. Resolution No. 3: approval of the 2018 Unitaid budget 

(https://unitaid.eu/assets/UNITAID_EB28_2017_R3_Approval-of-the-2018-Unitaid-budget.pdf, 
accessed 27 February).  
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) سياسـة شـراكة تسـعى إلـى رد جميـع ٢٠١٠( ١٠-٦٣ج ص عوفيما يتعلق باسترداد التكاليف، أقـّر القـرار   -٣٨
التكاليف التي تكبدتها المنظمة في توفير وظائف استضافة الشراكات. وفي هذا الصـدد، ثمـة منهجيـة جديـدة ُنفِّـذت 

تقســيم التكــاليف اإلداريــة والتنظيميــة المنطبقــة علــى الشــراكات علــى أســاس الــوزن النســبي ُتعَنــى ب ٢٠١٦فــي عــام 
لتكاليف الموظفين. واألساس المنطقي لذلك هو أن تكاليف الموظفين مسبِّب رئيسي من مسبِّبات التكـاليف اإلداريـة 

المعلومــات، ويســتفيدون مــن خــدمات  والتنظيميــة، نظــرًا ألنهــم يشــغلون حيــزًا، ويســتخدمون البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا
  مليون دوالر أمريكي. ١,٤٢٥حوالي  ٢٠١٨األمن. وفي ظل هذه المنهجية، تبلغ ميزانية تكاليف االستضافة لعام 

  
  االتصاالت

  
يلتزم الِمرفق بسياسات المنظمة المتعلقة باالتصاالت وينّسق أنشطة اتصاالته مع إدارة االتصاالت التابعة   -٣٩

، ابُتِكــر شــعار مرئــي جديــد للمرفــق بالتشــاور مــع أصــحاب المصــلحة والمنظمــة. وُيــدِرج ٢٠١٧فــي عــام للمنظمــة. و 
الِمرفــق إشــارة مناســبة إلــى المنظمــة فــي اتصــاالتها الخارجيــة، وهــو مــا تشــترطه المنظمــة. وقــد ُحــدِّث موقــع الِمرفــق 

  اإللكتروني مؤخرًا، وُيعَنى به بالتنسيق مع المنظمة، حسب االقتضاء.
  

  سياسات تنظيمية أخرى
  

وفقـــًا لسياســـة المنظمـــة، يجـــب أن تقـــدَّم إلـــى لجنـــة اســـتعراض أخالقيـــات البحـــوث التابعـــة للمنظمـــة جميـــُع   -٤٠
المقترحات البحثيـة التـي تتضـمن مشـاركين بشـريين وتتطلـب تمـويًال أو شـكًال آخـر مـن أشـكال الـدعم مـن المنظمـة. 

توسُّع الِمرفق في محفظته من أجل تمويل المشاريع البحثية بعنصـر بحـث تنفيـذي يتضـمن مـوارد بشـرية، فإنـه  ومع
يتفاعل تفاعًال متزايدًا مع لجنـة االسـتعراض. ومـع ذلـك، بـالنظر إلـى أن قـدرة اللجنـة محـدودة وٕالـى تنـوُّع المقترحـات 

هـذه المقترحـات الستعراضـها يشـكِّل تحـديًا َيصـُعب تنفيـذه فـي المقدمة إلى الِمرفق وتعقُّدها، فقد ثبت أن شرط تقديم 
بعض األحيان. وتعمل المنظمة مع أمانة الِمرفق على استكشاف كيفيـة تبسـيط اإلجـراء وتسـهيله للوفـاء باشـتراطات 

  الِمرفق مع ضمان االلتزام بسياسة المنظمة.
 
غ شـــراكات المستضـــافة. وفـــي هـــذا الصـــدد، يبّلـــوتنطبـــق ُأطـــر المســـاءلة والرقابـــة الداخليـــة للمنظمـــة علـــى ال  -٤١

الِمرفــــق مكتــــب االمتثــــال وٕادارة المخــــاطر واألخالقيــــات التــــابع للمنظمــــة بالمخــــاطر الرئيســــية التــــي تواجهــــه. وتُقــــيَّم 
المخـــاطر المحـــددة وفقـــًا لمعـــايير تقيـــيم المخـــاطر فـــي المنظمـــة وتـــدرج فـــي تقـــارير المخـــاطر. ويلتـــزم الِمرفـــق أيضـــًا 

خالقيــة للمنظمــة، عــالوًة علــى سياســاتها المتعلقــة بــاإلقرار بتعــاُرض المصــالح بــاإلبالغ عــن المخالفــات بالمبــادئ األ
  وبالحماية من االنتقام.

  
وبــالنظر إلــى أن أمانــة الِمرفــق تســتمد شخصــيتها القانونيــة مــن المنظمــة، فــإن جميــع اتفاقــات مــنح الِمرفــق   -٤٢

   للمراجعة والموافقة من مكتب المستشار القانوني للمنظمة.واالتفاقيات التي تُبَرم مع الغير تخضع أيضاً 
  

 الخاتمة
 
يشير استعراض الِمرفق إلى أن ُكـًال مـن الِمرفـق والمنظمـة قـد اسـتفادا مـن ترتيـب االستضـافة، خاصـًة مـن   -٤٣

تسـهم فـي وظيفـة مـة خالل إطار المنح التمكينية، بل أيضًا مـن خـالل مـنح الِمرفـق، التـي أدت إلـى إنتـاج بيانـات قيّ 
  المنظمة المعيارية.
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وشراكة الِمرفق تتسـم بـالتركيز الشـديد والقـوة التنظيميـة وهـو مـا يجعلهـا تسـاعد فـي تنفيـذ برنـامج عمـل بـالغ   -٤٤
الضرورة يتماشى مع األهداف الشاملة للمنظمة ويدعمها. ويؤكد االسـتعراض أيضـًا أن المنبـر الـذي تـوفِّره المنظمـة 

كًة ُمستضــافة يمنحــه قــوة كبيــرة فــي تنظــيم المحافــل التــي يحضــرها أصــحاب المصــلحة المعنيــون للمرفــق بوصــفه شــرا
العالمي واإلقليمي والوطني من خالل  ىوٕاطاَر مساءلٍة قويًا، ويمكِّنه من الوصول إلى متخذي القرارات على المستو 

  شبكة واسعة النطاق من المكاتب اإلقليمية والُقْطرية التابعة للمنظمة.
  
 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
 .بهذا التقريرالمجلس مدعّو إلى اإلحاطة علمًا   -٤٥
  
  

=     =     =  




