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  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة الميزانية البرمجية مسودة 

 الملحق
  

  

  ٢٠١١-٢٠١٠الشراكات الخارجة عن نطاق الميزانية البرمجية للثنائية 
  
  
  

وعـالوة  . الجهات المانحة نظراً لتزايد الطلب على المساعدة الدولية في مجال الصحة العمومية، ازداد أيضاً عدد              
ـ          ة للمـساعدة  على الدول األعضاء التي تمول أنشطة الصحة العمومية على الصعيد الدولي، فإن البـرامج الوطني

 أكبر في هذا الصدد، كما أن المساهمات المقدمة مـن سـائر المنظمـات               تؤدي دوراً   مازالت اإلنمائية الخارجية 
  . الخاصة آخذة في الزيادةوالمؤسسات الخيريةالمتعددة األطراف والمؤسسات اإلنمائية 

. لى نحو مطرد من خالل الـشراكات       يواصل النهوض بأعماله ع     الصحية لتنميةل فإن المجتمع الدولي     ونتيجة لذلك 
وغالباً ما تؤدي المنظمة دوراً أساسياً في هذه الشراكات التي لديها هياكل إدارية خاصة بها، وال تتمتع المنظمـة                   

  .بأي سلطة إدارية للتحكم في ميزانيات هذه الشراكات أو خطط عملها

 ةستراتيجير والتنسيق الالزمة لبلوغ األغراض اال     وتجسد العالقة الراسخة بين هذه الشراكات والمنظمة أوجه التآز        
  .٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرمجية المقترحة في و ٢٠١٣-٢٠٠٨ المتوسطة األجل ةستراتيجيالمبينة في الخطة اال

وهذه القائمة ليست شاملة جامعة إذ إن المنظمة تتعاون بشكل وثيق مع عدد كبير من الكيانات منها، على سـبيل                    
غيـر أن   . دوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا، كما تتعاون مع الشراكة الصحية العالميـة            المثال، الصن 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨القائمة تشتمل بالفعل على كل الشراكات التي ذكرت بالتحديد في الميزانية البرمجية 

 التي ستقدم إلى جمعيـة      ٢٠١١-٢٠١٠وليس المقصود إدراج هذا الملحق في الصيغة النهائية للميزانية البرمجية           
  .الصحة بل يعتبر وسيلة لدعم عملية تجزئة الميزانية إلى أقسام
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  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة الميزانية البرمجية مسودة 
  الملحق

  

 

   للشراكات الخارجة  السنواتالميزانيات الثنائية
  ٢٠١١-٢٠١٠عن نطاق الميزانية البرمجية 

  
  

  
  الشراكة

الغرض 
 ستراتيجياال

  المدعوم أساساً

  الميزانية
 بآالف الدوالرات(

  )األمريكية

  ١٠ ٠٠٠  ١٠  التحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث النُظم  ١

  ٣٠ ٠٠٠  ١٠  التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية  ٢

  ٢٢ ٤٠٠  ١٠  شبكة القياسات الصحية  ٣

  ٣٠ ٠٠٠  ٤  الشراكة المعنية بصحة األم والوليد والطفل  ٤

  ٥٠ ٠٠٠  ٢  شراكة دحر المالريا  ٥

  ٧ ٠٠٠  ٦  اإلطارية بشأن مكافحة التبغأمانة االتفاقية   ٦

  ٣٢ ٥٠٠  ٢  شراكة دحر السل  ٧

  ٨٦ ٢٥٠  ٢  مرفق األدوية العالمي  ٨

اللجنة الدائمة المعنية بالتغذية والتابعة لمنظومـة األمـم           ٩
  المتحدة

٧ ٣٠١  ٩  

        

  ٦١ ٤١٠  ٨  المجلس التعاوني إلمدادات المياه واإلصحاح  ١٠

      المجموع  
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  ٢٠١١-٢٠١٠المقترحة الميزانية البرمجية مسودة   

  الملحق
 

  النُظمتحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث ال
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيـف واإلدارة،               :١٠
   والبحوث الموثوقة والميسرةبيناتباالعتماد على ال

  
   التي ستركز عليها الشراكةةتيجيسترا االاألساليب

 الواردة أدناه دعمـاً لبلـوغ       ةستراتيجي اال األساليبيركز التحالف من أجل السياسات الصحية وبحوث النظم على          
  :١٠ ستراتيجيالغرض اال

 بينـات ظم الصحية المتصلة بالسياسة العامة، بحيـث تـضم ال         حفز توليد وتوليف المعارف المتعلقة بالنُ       )١(
  ت والطرائق المتبعة في هذا المضمار،واألدوا

  ظم الصحية،ظم والسياسات الصحية من أجل تحسين أداء النُتعزيز نشر واستخدام المعارف المتعلقة بالنُ  )٢(

ظم والسياسات الصحية تسهيل تطوير القدرات الالزمة لتوليد ونشر واستخدام معارف البحوث المتعلقة بالنُ         )٣(
  .ياسات وغيرهم من أصحاب المصلحةبين الباحثين وراسمي الس

  
  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

 تحديد القضايا البحثية ذات األولوية العالية في ميـدان الـسياسات            ٢٠١١-٢٠١٠سيتولى التحالف خالل الثنائية     
ة، وتوفيق اآلراء حـول     الراهن المعارف   وتلخيصبلدان  ال المتعددة ةستراتيجيظم الصحية، ودعم الدراسات اال    والنُ

تعزز االستناد إلى    التي   ة واإلقليمي ةوسوف يواصل التحالف توظيف االستثمارات في اآلليات القطري       . هذه المسائل 
 التحـالف   وسيدعم. م مدى فعالية مختلف اآلليات االبتكارية لنقل المعارف        في وضع السياسات، وسوف يقي     بيناتال

 وتعزيـز ونـشر     ، العليـا  ة الجامع دورات دراسات في إطار   ظم الصحية   ت والنُ تدريس البحوث المتعلقة بالسياسا   
ات الرامية إلى تعزيز قدرة ستراتيجيظم الصحية، وسيتولى تنفيذ وتقييم االمنهجيات البحوث المتعلقة بالسياسات والنُ

 أساسـاً مـن خـالل       اتستراتيجيوسوف تُنفذ اال  .  في رسم السياسات   بينات ال االستناد إلى راسمي السياسات على    
  .مؤسسات البلدان الناميةالتنافسية إلى  المقترحات في هذا الشأن وتقديم المنح التماس

  
  التنسيق مع المنظمة

فيمـا يتعلـق مـثالً      (صحية  ظم والخدمات ال   التحالف من كل من أعمال المنظمة بشأن النُ         هذا يستفيد برنامج عمل  
 المتاحـة  بيناتفيما يتصل على سبيل المثال بتلخيص وتوليف ال    (مال  ويسهم في هذه األع   ) البحوثأولويات  بتحديد  
 ولكنـه  للمنظمة،   ةستراتيجي باألغراض اال  ارتباطاً واضحاً التحالف  هذا  ويرتبط برنامج عمل    ). ظم الصحية عن النُ 

ائفـة مـن    طيشرك في العمل     بذلك   ألنهينهض بأعماله أساساً من خالل مؤسسات البحوث التابعة للبلدان النامية،           
  .األطراف الفاعلة المكملة للدول األعضاء في المنظمة

  
-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          

٢٠١١  

   دوالر أمريكي ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠
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  التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية
  

   في بلوغهال هذه الشراكة الذي تسهم أعمستراتيجيالغرض اال

تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيـف واإلدارة،               :١٠
   والبحوث الموثوقة والميسرةبيناتباالعتماد على ال

  
   التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

 شاملة ومتسقة   الالزم لوضع أساليب قطرية   ه تقديم الدعم     أعضائ معسيتولى التحالف من خالل اإلجراءات المنسقة       
 وإدخال تحسينات كبيرة على اإلجراءات القطرية واإلقليمية والعالمية لضمان اإلتاحـة الـشاملة              بيناتومسندة بال 

  . ذوي الحوافز والمهاراتخدمات العاملين الصحيينل
  

  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

ميع أصحاب المـصلحة    بل حصول ج   التحالف كمركز اتصال عالمي لتطوير القوى العاملة، وتعزيز س          هذا يعمل
  . والموارد المؤسسية وأفضل الممارسات والمعارفعلى المعلومات

  
  : التحالف على األولويات الثالث التالية هذاوستركز أنشطة

  إقامة الشراكات داخل البلدان وتسهيل  وتطوير القدرات من خالل تعزيز القطريةتعجيل األعمال   •

ظم الـصحية    البرامج ذات األولوية والـنُ     معمواءمة القوى العاملة    لتنسيق أنشطة األطراف الفاعلة       •
  األوسع نطاقاً

  . العالملما فيه منفعة المعارف وحفز التعلم بناء  •
  

  التنسيق مع المنظمة

، وإنتاجيـة المؤسـسات الحاليـة     أنشطة  فوق قيمة    إضافية   قيمةب تعود على االضطالع بأعمال     يحث التحالف   هذا
ظـم   نُ دفوعة بحوافز لـضمان اكتمـال     ويجب أن تكون األعمال ذات األولوية م      .  الصحة العالمية  منظمةفيها   بما

  . العالمفية يتطوير القوى العاملة الصح
  

دعم األنشطة  وتوخياً ل جهود أو التنافس،    زدواجية ال ال اً تفادي الراهنة التحالف مع المؤسسات والهيئات       هذا وسيتعاون
  . والمرتبطة بإجراءاتها من حيث الشفافية والمساءلةصالحيات الشركاء والمتوافقة مع قدراتهاالمتساوقة مع 

  
-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          

٢٠١١  

   ريكي دوالر أم٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠
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  شبكة القياسات الصحية
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

تحسين الخدمات الصحية بإدخال تحسينات على جوانب تصريف الشؤون والتمويل والتوظيـف واإلدارة،               :١٠
   والبحوث الموثوقة والميسرةبيناتباالعتماد على ال

  
  تي ستركز عليها الشراكة الةستراتيجي االاألساليب

زيادة إتاحة واستخدام المعلومات الـصحية      :  واحد، هو  استراتيجيتصبو شبكة القياسات الصحية إلى بلوغ مرمى        
  .ظم قطرية أساسية للمعلومات الصحية االشتراك في تمويل واستحداث نُتحفيز عن طريق حينهاالدقيقة في 

  
  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

  :الشراكة تحقيق أغراضها الثالثة المترابطة التاليةهذه ، سوف تتابع ١٠ ستراتيجيدعماً لبلوغ الغرض اال

 المعـايير    هذا اإلطـار   يصفبحيث  ظم قطرية للمعلومات الصحية،     سق الستحداث نُ  إنشاء إطار من    •
  ظم المعلومات الصحية؛الالزمة لنُ

 مـن أجـل     الحفاز عن طريق توفير الدعم التقني والمالي        ظم القطرية للمعلومات الصحية   تعزيز النُ   •
  تطبيق اإلطار المذكور؛

  . الدوائر المحلية واإلقليمية والعالميةلكي تستخدمهاضمان إتاحة المعلومات   •
  

  التنسيق مع المنظمة

   ون  اإلحصاءات الـصحية وشـؤ  رى عملها مع أمانة المنظمة في مجالستواصل شبكة القياسات الصحية توثيق ع
. عداد الصيغة المقبلـة مـن اإلطـار       إل عنها   ال غنى  سعياً إلى تعجيل وضع المعايير التي         اإللكترونية اتالمعلوم

 من أجل دفع عجلة األنشطة      ةومراكز االتصال القطري  للمنظمة  وسوف تواصل الشبكة العمل مع المكاتب القطرية        
  .ظم المعلومات الصحيةنُ تعزيز إلى الراميةالقطرية 

  
-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          المي

٢٠١١  

    دوالر أمريكي٢٢ ٤٠٠ ٠٠٠
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  الشراكة المعنية بصحة األم والوليد والطفل
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

يات وتحسين الصحة خالل مراحل العمر الرئيسية، بما في ذلـك الحمـل             خفض معدالت المراضة والوف     :٤
والوالدة وفترة الوالدة الحديثة والطفولة والمراهقة، وتحسين الصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز تمتع جميع األفراد              

  بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة
  

   التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

واألقـاليم   العالم فيالدعوة السياسية   : لشراكة المعنية بصحة األم والوليد والطفل على مجاالت العمل التالية         تركز ا 
مـع   إلى تمتع األم والوليد والطفل بالصحة؛ وتعجيل اإلجراءات القطرية وتسهيلها؛ وتنسيق العالقـات               واألقطار

مـن  المتعلقـين بالتغذيـة      ٥ و ٤ أجل تحقيق المرميين     ؛ وتتبع التقدم المحرز من    الشركاء وزيادة فعالية المعونات   
 تشمل االجتماعات العاديـة      وهي وتتضمن أيضاً خطة العمل السنوية الوظائف األساسية      . المرامي اإلنمائية لأللفية  

  .للمجلس ودعم أفرقة العمل وأمانة المنظمة
  

  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

 الرسـائل   تحـضير : النهوض بأعمالها الدعوية من خالل االضطالع باألنشطة التالية        الشراكة    هذه سوف تواصل 
 الشراكة  دعوية؛ ورفع مستوى ظهور   الحوافز  ال؛ وتنفيذ    المعتادة لرسائلل؛ وإعداد برامج مشتركة     ورسائلهاالدعوية  

تقديم :  دعماً للبلدان  ة بما يلي  ستقوم الشراك و. ؛ ومتابعة االلتزامات السياسية والتغطية اإلعالمية     في وسائل اإلعالم  
؛ وتحسين إتاحة النماذج المفيـدة لـدمج        ووضع الميزانيات على الصعيد الوطني     التخطيط   إلجراءاتالدعم التقني   

. القطرية القدرات وبناء؛   أفضل الممارسات  مكونات صحة األم والوليد والطفل في الخطط الصحية الوطنية؛ ونشر         
قيادة في مجال إدراج صحة األم والوليد والطفل في المبـادرات الـصحية العالميـة                الشراكة دور ال    هذه ستتولىو

تعزيـز آليـات القيـاس      ل آليات تنسيق وطنية فعالة، ووضع برامج        مجال التشجيع على إنشاء   في  كذلك  الجديدة و 
لمصلحة علـى   تحميل أصحاب ا  وذلك ب  ،شط في تقييم التقدم المحرز     هذه الشراكة أيضاً بدور ن     وستضطلع. الراهنة

  .جميع المستويات مسؤولية الوفاء بالتزاماتهم المالية والسياسية
  

  التنسيق مع المنظمة

سوف تتولى الشراكة المعنية بصحة األم والوليد والطفل تنسيق عملية تحديد وتحليل القيود التي تواجههـا بلـدان                  
 فإنها ستكمل الموارد اإلضافية   قادرة على حشد      الشراكة ولما كانت هذه  .  المنظمة مع الجهود   معينة تفادياً الزدواج  

  . األم والوليد والطفلصحةأعمال المنظمة في مجال 
  

-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          
٢٠١١  

   دوالر أمريكي٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠
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  شراكة دحر المالريا
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةيجيستراتالغرض اال

  مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا  :٢
  

   التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

 التي تنفذها شراكة دحر المالريا تفيد في        إن الخطة العالمية ألعمال مكافحة المالريا وخطط العمل السنوية المنسقة         
المذكور أعـاله    ستراتيجيالغرض اال و.  جميع الشركاء في العالم لمكافحة المالريا      التي يتخذها اءات   اإلجر تنسيق

تعزيز اإلتاحة الـشاملة    :  عوامل نجاح حاسمة   األنشطة التالية وتُعد  .  خطة األعمال وخطط العمل    يتواءم تماماً مع  
 سـراية   قديم الرعاية الالزمة للمرضـى لقطـع      وت ا اإلصابة بالمالريا ومعالجته   لتوقي الالزمة   األساسيةللتدخالت  

استدامة االلتزامات السياسية وإقامة شراكات أكثر فعالية،       عدالت المراضة والوفيات؛ وضمان     المرض وتخفيض م  
  .تضافر الجهودبما في ذلك تنسيق ومواءمة العمليات مع الشركاء على المستويات كافة؛ والدعوة إلى 

  
  ٢٠١١-٢٠١٠ثنائية نطاق أعمال الشراكة خالل ال

 األنشطة من أجل بلوغ األهداف المحددة       زيادة) ١: (ما يلي من أجل   تركز شراكة دحر المالريا على دعم البلدان        
ـ   ) ٣(؛  زيادة األنشطة  مكافحة المرض من خالل      استمرار) ٢(؛  ٢٠١٠لدحر المالريا بحلول عام      دماً المـضي قُ

  . الصعيد اإلقليمي المرض والتخلص منه على هذا الحد من سرايةصوب
  

  التنسيق مع المنظمة

  أمانة المنظمـة   في تشغيلها جميع إدارات   التي تشارك   عملها   الشراكة تنسيق أنشطتها من خالل خطط         هذه تتولى
  .عن طريق مجلس شراكة دحر المالريامكفولة المساءلة و .على عدة مستويات

  
-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيبلوغ الغرض اال  الميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في         

٢٠١١  

   دوالر أمريكي٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠
الغـرض  هـذا    التي تقـدم الـدعم المباشـر لبلـوغ           التقديريةال تُعرف حالياً نسبة الميزانية      (
  )٢٠٠٨ إلى خطة العمل المنسقة لعام  يستند هذا الرقملذلك فإنو. ستراتيجياال
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  طارية بشأن مكافحة التبغأمانة االتفاقية اإل
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

تعزيز الصحة والتنمية وتوقي عوامل االختطار والحد منها فيما يتعلق باالعتالالت الـصحية المرتبطـة                 :٦
ير الصحية والخمـول البـدني      بتعاطي التبغ والكحول والمخدرات وسائر المواد النفسانية التأثير والنُظم الغذائية غ          

  .وممارسة الجنس بشكل غير مأمون
  

   التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

 من أجل تحسين الصحة     على الصعيد العالمي   والتعاون والدعوة    واالتصال والتنسيق   أخذ زمام القيادة    •
 والمـساهمة فـي بلـوغ       ، والسيطرة على أهم عوامل االختطـار      ، في هذا الصدد   الغبنوالحد من   

  األغراض اإلنمائية الوطنية؛

 وبناء التعاون   ، جميع الدول األعضاء وفيما بينها     فيدعم إقامة شراكات وتحالفات متعددة القطاعات         •
  ؛وتعميمهاالدولي من أجل توليد نتائج البحوث 

ارية بشأن مكافحـة التبـغ،      تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلط     لتقديم المساعدة التقنية المباشرة       •
 الـسياسات الـست     برنامجفي ذلك تقديم الدعم الالزم لتعزيز سياسات مكافحة التبغ المبينة في             بما

(MPOWER).  
  

  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

ات التـي   سـتراتيجي استناداً إلى أحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ واألولويات واال            
 متفق عليها دولياً لتنفيذ مـواد       وسائلحددها مؤتمر األطراف، فإن أعمال المؤتمر وأمانة االتفاقية ستروج لوضع           

، وعلـى مـساعدة     هاموعلى تعمي  الوسائل الوعي بمختلف    إذكاءستركز أمانة االتفاقية على     و. مختلفة من االتفاقية  
وستشمل أعمال أمانة االتفاقية تقديم الدعم لألطراف .  تنفيذ االتفاقيةمجرى في   الوسائل استخدام هذه    علىاألطراف  

 سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية علـى الـصعيد       بصفة  ملخصة تقارير، وإعداد   التبليغ للوفاء بالتزامات 
يـة  الحكوموليميـة   اإلقو الدوليـة     المختصة هناك مجال عمل مهم آخر يتمثل في التنسيق مع المنظمات         و. الدولي
  . خبراتها لدعم تنفيذ االتفاقية وتسخر مؤتمر األطرافالمراقب في، وخصوصاً المعتمدة منها بصفة الدولية

  
  التنسيق مع المنظمة

 مهمـة مـن     ةاستراتيجيمبادرة التحرر من التبغ،     مع  أعمال المنظمة، والسيما    التكافل والتكامل مع    يعتبر تحقيق   
 باالتفاقيـة المسائل المتـصلة    : وستركز هذه األعمال على ما يلي     . راف وأمانة االتفاقية  ات مؤتمر األط  استراتيجي

 طـابع   واالعتماد على ؛ والمفاوضات والعمليات الحكومية الدولية؛      االتفاقية تطبيق   وسائلتحديداً؛ ومواصلة إعداد    
خاذ اإلجـراءات فيمـا يتعلـق بتنفيـذ         االلتزامات وات ب التعهدتشجيع جميع الحكومات على     ل الملزم قانوناً    االتفاقية
 مـن أجـل     نفسها األطراف على     الدولية التي قطعتها   لتزاماتاال؛ واالستفادة من الفرص المتاحة بفضل       االتفاقية

 فإن األنشطة الرئيـسية ستـشمل تعزيـز         أما على الصعيد القطري   . قليميينتعزيز التنسيق والعمل العالميين واإل    
والمسائل القانونيـة   باالتفاقية  حسم المسائل المتعلقة تحديداً     لة دولياً؛ وتقديم المساعدة      الموارد المتاح  الحصول على 
وتحديد واستخدام ما لالتفاقية من أبعاد وإمكانات سياسية وحكومية دولية لـدعم األعمـال الدوليـة                المتصلة بها؛   

طراف وهيئاتـه الفرعيـة؛ وتأييـد        ودعم األطراف في مشاركتها في أعمال مؤتمر األ        والوطنية المناهضة للتبغ؛  
 لـدى  الجاريـة اتباع أفضل الممارسات وتعزيز تبادل الخبرات المستقاة من استمارات التبليغ لاستخدام المعلومات   

 الجهود لتالفي االزدواجية مع أعمال مبادرة التحرر من التبغ واإلدارات األخرى            قصارىوسوف تُبذل   . األطراف
تواصل أداءها دوراً ريادياً في االضطالع باألعمال التقنية والدعوة والترصد وبنـاء            تى  حالتابعة ألمانة المنظمة،    

  . مؤتمر األطراف وأمانة االتفاقية في أعمال بخبراتها ومعارفها التقنية المهمةتسهموالقدرات في البلدان، 
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-٢٠١٠خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          
٢٠١١ .  

عمل ة االتفاقية ترى أن مكونات خطة       ، ولكن أمان  تُناقش ولم   ٢٠١١-٢٠١٠لثنائية  اميزانية  توضع بعد مسودة    لم  
 دوالر أمريكي   ٢ ٠٠٠ ٠٠٠يقارب    دوالر أمريكي من االشتراكات المقدرة وما      ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ لو كانت في حدود   

  .المذكور ستراتيجي مباشرة في بلوغ الغرض االسهمتأل الخارجة عن الميزانيةمن المساهمات 
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  شراكة دحر السل
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

  مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا  :٢
  

   التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

  :بلوغ أغراضها ل تركز شراكة دحر السل على النهج التاليةسوف

 المنظمات المعنية بمكافحة السل والبحوث المتعلقة به، عن طريق القيام           تحالفتوسيع وتعزيز نطاق      •
  مثالً بزيادة مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في هذا المجال؛

توافق اآلراء حول ذلك    به، ورفع مستوى    توسيع نطاق برنامج عمل مكافحة السل والبحوث المتعلقة           •
، وتعزيز اإلرشادات من خالل أنشطة األفرقة ٢٠١٥-٢٠٠٦العالمية لدحر السل  الخطة بوسائل منها

 المعالجة القصيرة األمـد تحـت       ةاستراتيجيالفريق العامل المعني بالتوسع في      (العاملة المعنية مثالً    
  ؛)لسل الشديد المقاومة لألدوية ولجنة الضوء األخضراإلشراف المباشر والفريق العامل المعني با

توسيع نطاق وصول الحمالت الدعوية العالمية وزيادة تأثيرها عن طريق القيام مثالً بإيفـاد بعثـات           •
  رفيعة المستوى إلى البلدان؛

قد عـاد   و تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان،        مع تنسيق ودعم أنشطة الشركاء في المجاالت الرئيسية        •
ظم الـصحية    في إطار الـنُ    بعض هذه األنشطة بالفائدة على عدة وظائف وبرامج لمكافحة األمراض         

  للبلدان؛

 مكافحة السل في البلدان، بشكل مباشر عن طريق مرفق األدوية العـالمي ولجنـة الـضوء                 تحسين  •
ع بهـا   األخضر على سبيل المثال، وبشكل غير مباشر من خالل األنشطة األخـرى التـي تـضطل               

  . أنشطة الدعوةمثلالشراكة، 
  

  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

  :ستركز أعمال الشراكة خالل هذه الفترة على ما يلي

  توسيع شبكة الشركاء وتوجيه طاقاتهم صوب تحسين مكافحة السل؛  •

  تعزيز االتصاالت العالمية؛  •

ة والتواصلية والمجتمعية من أجل تهيئة الدعم الالزم بذل جهود محددة األهداف لحشد الطاقات الدعوي  •
  لمكافحة السل على مختلف المستويات؛

  إقامة شراكات وطنية؛  •

 الدعم على الصعيد الشعبي من أجـل مكافحـة          لحث األنشطة التي يضطلع بها المجتمع المدني        دعم  •
  السل؛

  ؛٢٠١٥-٢٠٠٦العالمية لدحر السل رصد تنفيذ الخطة   •

خاصة بشراكة دحر السل من أجل تذليل العقبات التي تعترض تنفيـذ            المساعدة التقنية ال  ية   آل تشغيل  •
  . لمكافحة األيدز والسل والمالرياالصندوق العالميالحصول على المنح من 
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  التنسيق مع المنظمة

 م بنـشاط وسـتدع .  ومكملـة لهـا  مع أنشطة أمانة المنظمةمتوائمة  أنشطتها على جعل  شراكة دحر السل     ستعمل
أعمال األفرقة العاملة الثالثة المعنية بالتنفيذ      وستدعم أيضاً   عب،   المنظمة لدحر السل المكونة من ست شُ       ةاستراتيجي

ويمكن بهذه الطريقة تالفي ازدواجية الجهود وتحقيق أمثل النتـائج          .  والتي تستضيفها أمانة المنظمة    المذكورة آنفاً 
  .أعمالها جميع قواعد المنظمة ولوائحهاعلى بق الشراكة وستط. المتوخاة من مختلف المبادرات

  
-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          

٢٠١١  

   دوالر أمريكي٣٢ ٥٠٠ ٠٠٠
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  مرفق األدوية العالمي
  

   في بلوغههم أعمال هذه الشراكة الذي تسستراتيجيالغرض اال

  مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه والسل والمالريا  :٢
  

  : التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

 للحـصول عليهـا      والمعتمدة لبلدان المؤهلة إلى ا  خدمة لتقديم أدوية الخط األول لمكافحة السل         توفير  •
  لتلبية احتياجاتها الدوائية؛التي تحتاج إلى دعم الجهات المانحة و

 للحكومات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية من أجل شراء          ة مباشر مشترياتإنشاء خدمة     •
لبرامج البلدان التي لديها أموال كافية ولكنها تفتقر إلى قدرات الشراء الوافية، بما في           الالزمة  األدوية  

  ؛ين لضمان الجودةمتذلك إنشاء نظام 

التـي   مع المساعدة التقنيـة      والمشتريات المنح   ، تُدمج بموجبها خدمتا   ء خدمة لتقديم الدعم التقني    إنشا  •
الرامية إلـى    يةويدعم مرفق األدوية العالمي الجهود العالم     .  البلدان في األدوية ورصدها    تقدم لتدبير 

صـالحية  رنامج التحقق المـسبق مـن        ب وذلك من خالل   ضمان جودة أدوية مكافحة السل،       تحسين
ويتولى المرفق دمج هذه الخدمات األساسية مع       .  الذي تديره المنظمة   األدوية األساسية ذات األولوية   
فـي  وتشترك فرق الرصد المكونة من خبراء       . يوردها األدوية التي    الخدمات القطرية لرصد وإدارة   

ات ستراتيجيديد اال  البرامج من أجل تح     مختلف إدارة األدوية في العمل مع    خبراء في   مكافحة السل و  
ويوفر مرفق األدوية العـالمي     . الفعالالتي ستعزز إدارة األدوية وتكفل ترشيد استخدامها وتوزيعها         

 البالغين واألطفـال  ومعدات عالج لتشخيص المرض   ومعدات ا قائمة مفهرسة باألدوية المضادة للسل      
  .وم لألدوية المقاالسلالمصابين بعدوى والمصابين بعدوى السل الحساس لألدوية 

  
  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

  :سيقوم المرفق خالل هذه الفترة بما يلي

إجـراء   مكافحة السل، بمـا فـي ذلـك          ةالحفاظ على خدمة فعالة لتقديم المنح الالزمة لشراء أدوي          •
  ؛ومتشدد لمختلف التطبيقات استعراض شفاف

لتشمل البلدان أو الجهات المانحة الراغبة في شراء أدويـة           ة المباشر المشترياتضمان توسيع خدمة      •
   المرفق؛على حسابها من خاللمكافحة السل 

  ؛ةالمباشرخدمة المشتريات  المنح ومةاً بالعالج بواسطة خدإمداد مليوني مريض تقريب  •

المـشتريات   خدمـة    المجهري، وذلك عن طريـق    لفحص  لزيادة اإلمداد بأدوات التشخيص الالزمة        •
  ؛لمباشرةا

تمكين المرفق من معالجـة     ) ١ (: لتحقيق ما يلي   الطلبيات النظام اإللكتروني إلدارة     تشغيل وتحسين   •
تمكين البلدان من تتبع شحناتها من أدويـة مكافحـة الـسل،            ) ٢(،  ةات البلدان معالجة إلكتروني   يطلب

  توريد؛كفاءة سلسلة العن إتاحة المجال أمام المرفق إلعداد تقارير األداء  )٣(

 الجودة وتقديم   لضمانضمان االستمرار في دعم عمليات المرفق بواسطة نظام داخلي موحد وشامل              •
توحيـد  للمنظمـة الدوليـة ل  مـن ا  ISO 9001:2000 المعلومات وحاصل على شهادة استيفاء المعيار

  ؛القياسي

  كافحة السل؛ من أدوية الخطين األول والثاني لممتجددة ةاستراتيجياالحتفاظ بمخزونات   •
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، حتـى   الذي تديره المنظمة  األدوية  صالحية  رنامج التحقق المسبق من     تقديم الدعم التقني والمالي لب      •
  ؛المسبقالتحقق هذا  عدد األدوية المضادة للسل المستوفية لضوابط يزداد

 خدمـة   بدعم مـن  (المرفق  من  حصولها عليها   ل المساعدة التقنية لكل البلدان والتوسط        وتسهيل تقديم  •
   األدوية؛تدبيرمن أجل تحسين )  األدويةالمنح وخدمة مشتريات

 العاجلة لشراء األدوية في     بالمهل المرفق، بما في ذلك التقيد       التي يضمنها التقيد بأوقات تسليم األدوية       •
  حاالت الطوارئ؛

ئـات   وتخفـيض أسـعار بعـض ف       لكل مريض، ضافي  اإلعالج  ال لتقديمتحديد متوسط تكلفة الدواء       •
 ةوفورات الكبيـر  ال للحفاظ على أمثل مستوى من       ، وذلك ات الشراء يالمنتجات عن طريق تجميع طلب    

 ديناميـات الـسوق     ومواكبـة ، وعن طريق تنسيق مبادرات التنبؤ الفعالة        لصالح الشركاء الموردين  
وجه وضمان جودتهـا وتـأمين       إشراك دوائر الصناعة في تسعير المنتجات على أمثل          والنجاح في 

   . على توريدها الكافيةالقدرة
  

  التنسيق مع المنظمة

المنتجات المذكورة آنفاً مع البرامج القطرية      وتدبير  شراء  في مجال   سيتولى مرفق األدوية العالمي تنسيق أنشطته       
ق  والفري ، المعالجة القصيرة األمد تحت اإلشراف المباشر      ةاستراتيجي والفريق العامل المعني بالتوسع في       ،للمنظمة

 وآلية المساعدة التقنية التابعة لشراكة دحر الـسل ولجنـة الـضوء             ،لسل الشديد المقاومة لألدوية   العامل المعني با  
 والمرفـق   ،الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا      وغيرها من شركاء المنظمة الرئيسيين، ك      ،األخضر

 بتـدبير د وتوظيف أمثل االستثمارات في المبادرات المتعلقة        الدولي لشراء األدوية، وذلك تالفياً الزدواجية الجهو      
  ).أدوات التشخيصو(األدوية 

  
-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          

٢٠١١  

األعظـم منهـا للنفقـات      س الجـزء    ويكـر .  دوالر أمريكي  ٨٦ ٢٥٠ ٠٠٠ الميزانية المتوقعة للثنائية هي بمبلغ    
 المـساعدة   يصرف على تكاليف التشغيل وهي تشمل     ما يتبقى   والمصروفة على شراء األدوية وأدوات التشخيص،       

  .التقنية والرصد والتقييم والمرتبات
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  اللجنة الدائمة المعنية بالتغذية والتابعة لمنظومة األمم المتحدة
  

   في بلوغهأعمال هذه الشراكة الذي تسهم ستراتيجيالغرض اال

  تحسين التغذية والسالمة واألمن الغذائيين طوال العمر بما يدعم الصحة العمومية والتنمية المستدامة  :٩
  

   التي ستركز عليها الشراكةةستراتيجي االاألساليب

:  التالي ستراتيجيض اال  الواردة أدناه دعماً لبلوغ الغر     ةستراتيجي اال األساليب اللجنة الدائمة على      هذه سوف تركز 
  . والتغذيةاألغذيةمنسقة فيما يخص الدولية النشطة األ ورصد وتعميمتعزيز 

  
  ٢٠١١-٢٠١٠نطاق أعمال الشراكة خالل الثنائية 

  : على ما يليستراتيجيستركز أعمال اللجنة الدائمة دعماً لبلوغ هذا الغرض اال

يف وطأة الجوع والعبء المـضاعف لـسوء        تخفل والدعوة وبناء الشراكات     االتصاالتشن حمالت     •
  التغذية؛

 والتغذيـة، يتفـق     ومحسنة في مجال األغذية   الترويج لوضع سياسات وأطر برمجية وطنية متساوقة          •
  الفقر؛وطأة عليها وتُدرج في البرامج الوطنية للحد من 

  .طر رصد وتقييم مسألة تخفيف وطأة الجوع وسوء التغذيةتعزيز ُأ  •
  

  لمنظمةالتنسيق مع ا

 اللجنة الدائمة أنشطتها مع المنظمة من خالل اللجنة الدائمة لألمم المتحدة المعنية باللجنـة التوجيهيـة                  هذه ستنسق
 منظمـة األغذيـة     ومنهـا (وكاالت تابعة لألمم المتحـدة      عدة   عضويتها   وهذه األخيرة تضم في   لشؤون التغذية،   

 وممثلـين عـن   ثنائية  ، وممثلي وكاالت    )مج األغذية العالمي  نا واليونيسيف وبر  ومنظمة الصحة العالمية  والزراعة  
  . الوكاالت وتفادي ازدواجية الجهودبين اللجنة التوجيهية في تعزيز التنسيق  هذهوتتمثل أعمال. المجتمع المدني

  
-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          

٢٠١١  

  دوالر أمريكي ٧ ٣٠١ ٠٠٠
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  المجلس التعاوني إلمدادات المياه واإلصحاح
  

   في بلوغه الذي تسهم أعمال هذه الشراكةستراتيجيالغرض اال

تعزيز بيئة أصح وتكثيف أنشطة الوقاية األولية والتأثير على السياسات العمومية في كل القطاعات مـن                  :٨
   لألخطار البيئية المحدقة بالصحةأجل معالجة األسباب الجذرية

  
 ألن تحسين اإلصحاح والتصحح يحد من اإلصابة        ،أخرى ةاستراتيجيعن دعم ألغراض     المجلس    هذا  أعمال تسفر

عبء اإلصابة باألمراض السارية    تخفف   خدمات اإلصحاح    كما أن .  وهي األشد فتكاً باألطفال    -بأمراض اإلسهال   
وتحـسن  ) ٤ سـتراتيجي الغرض اال (الت المراضة والوفيات بين األطفال      وتخفض معد ) ١ ستراتيجيالغرض اال (

  إسهاماً قوياً في    العامة المتعلقة باإلصحاح   وتسهم في أنشطة الدعوة والسياسات    ). ٩ ستراتيجيالغرض اال (التغذية  
  ).٧ ستراتيجيالغرض اال(المحددات االجتماعية واالقتصادية األساسية للصحة 

  
   التي ستركز عليها الشراكةةيستراتيج االاألساليب

والـتخلص  المياه واإلصحاح ب المجلس إلى بلوغه هو التعجيل بتزويد الجميع  هذاإن الغرض التنظيمي الذي يصبو 
 المجلس خالل فترة التخطيط هذه تركيز طاقاته على مـسألتي            هذا وسوف يواصل . من النفايات على نحو مستدام    

  :الثالثي وهو ستراتيجي االأسلوبها سيتابع تطبيق اإلصحاح والتصحح ال على المياه، كم

  إقامة الشبكات وإدارة المعارف  •

  الدعوة والتواصل  •

  )صندوق اإلصحاح العالمي(إدارة المنح   •
  

  ٢٠١١-٢٠١٠الشراكة خالل الثنائية نطاق أعمال 

 بـدور ناشـط فـي       ) المنظمة في غير مستضافة    وهي( المتحالفة مع هذا المجلس       الوطنية الهيئاتسوف تضطلع   
تنسيق إقامة الشبكات وإدارة المعـارف علـى        ) التي تستضيفها المنظمة  (بلداً تقريباً، وستتولى أمانة المجلس       ٤٠

أعمال الدعوة والتواصل على الصعيدين الوطني والعالمي، في حين سيقدم          بوسيضطلع المجلس   . المستوى العالمي 
  . تقريباً بلدا٢٠ًل تنفيذ خدمات اإلصحاح والتصحح في صندوق اإلصحاح العالمي المنح للمنظمات من أج

  
  التنسيق مع المنظمة

كل علـى   على الرغم من أن المنظمة والمجلس التعاوني إلمدادات المياه واإلصحاح يخططان أنشطتهما وينفذانها              
 ومن المتوقع أن يشمل . كبيرةوالتعاون كلما كانت فوائد التعاونأنشطتهما تحقيق التكامل بين  ، فإنهما يعتزمان    حدة

 منشورات مشتركة، وعقد اجتماعات مـشتركة، وتبـادل وجهـات النظـر والمعـارف               صدارإالعمل التعاوني   
، التـي   بيناتالوالمسندة ب والتقنية  ، فضالً عن التكامل بين األعمال التقييسية         اللجان والعمل من خالل  المتخصصة،  

  . السكانالعملية والخارجية والمركزة علىلمجلس  أنشطة اتمارسها منظمة الصحة العالمية، وبين

  . أعمال المجلس وأعمال المنظمةبينوجد ازدواجية وال ت
  

-٢٠١٠ خـالل الثنائيـة      ستراتيجيالميزانية المتوقع تخصيصها للشراكة من أجل اإلسهام في بلوغ الغرض اال          
٢٠١١  

  دوالر أمريكي ٦١ ٤١٠ ٠٠٠
  

  ــــــــــــــ




