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 ةالشراكات الصحية المستضاف  
 
 استعراض التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية 
 
 

 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.
  
ــص   -٢ هــذا التقريــر مســاهمة التحــالف العــالمي للقــوى العاملــة الصــحية فــي تحســين الحصــائل الصــحية وُيلخِّ

  ومواءمة عمله مع عمل المنظمة ذي الصلة وتفاعل األمانة مع التحالف.
  
 حشـدلسنوات للعمـل كجهـة جامعـة عالميـة  ١٠، والية مدتها ٢٠٠٦وتُناط بالتحالف، الذي ُأنشئ في عام   -٣

االنتبــاه علــى الصــعيد العــالمي إلــى األزمــات التــي تتعــرض لهــا المــوارد البشــرية الصــحية وتوليــد اإلرادة واإلجــراءات 
كومــات الوطنيــة والمجتمــع المــدني والوكــاالت السياســية مــن أجــل تحقيــق تغّيــر إيجــابي بشــأنها. وهــو شــراكة مــن الح

عضــو.  ٤٠٠الدوليــة والمؤسســات الماليــة والبــاحثين والتربــويين والرابطــات المهنيــة، ويضــم فــي عضــويته أكثــر مــن 
وُيـدار التحــالف بواســطة مجلــس متعــدد القطاعــات وُيــدَعم بأمانــة تستضــيفها المنظمــة. وســوف تنتهــي واليــة التحــالف 

  .  ٢٠١٦ايو الحالية في أيار/ م
pdf  
وهـو مـا خلـص إلـى أن العمـل الُمنجـز  ٢٠١١،١وقد َكلَّف مجلس التحـالف بـإجراء تقيـيم خـارجي فـي عـام   -٤

بخطــة القــوى  اً يمثــل قيمــة جيــدة مقارنــة بــاألموال المنفقــة. وســلَّم التقيــيم أيضــًا بمســاهمة التحــالف فــي المضــي قــدم
العاملــة الصــحية علــى المســتويين العــالمي والقطــري. بيــد أن التقيــيم حــدَّد الحاجــة إلــى تســخير مســاهمات األعضــاء 
على نحو أفضل من أجل تحقيق االستقرار فـي اإليـرادات وٕاقامـة عالقـات أكثـر إنتاجيـة مـع المنظمـة. واسـتنادًا إلـى 

ســـتراتيجيًا وأعـــاد مواءمـــة أولوياتـــه فـــي إطـــار اســـتراتيجية مجـــددة هـــذه التوصـــيات، حـــدَّد مجلـــس التحـــالف اتجاهـــًا ا
 . ٢٠١٦-٢٠١٣ للفترة

 
  المساهمة في تحسين الحصائل الصحية

  
ُيعتبر التحالف في وضع فريد يوّفر منّصة عالمية مستقلة لجمـع أصـحاب المصـلحة المتعـددي القطاعـات   -٥

يتعلــق بــالموارد البشــرية الصــحية. وقــد عقــد ثالثــة  فــي حــوار سياســاتي بشــأن وضــع حلــول مســتدامة وتنفيــذها فيمــا
                                                           

    التقييم الخارجي للتحالف العالمي للقوى العاملة الصحية (انظر    ١
http://www.who.int/workforcealliance/about/governance/board/GHWA_ExternalEvaluation_Report.pdf تـــم االطـــالع ،

  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٦في 
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ٕاعـالن ما أّدى إلى اعتماد إعالن كمباال وبرنامج العمل العالمي و مة بشأن الموارد البشرية الصحية، منتديات عالمي
  ، وكذلك التزامات جديدة بشأن الموارد البشرية الصحية.ريسيفي السياسي بشأن الموارد البشرية الصحية

  
لحفــز مبــادرات منظمــات  ٢٠٠٧َعــم التحــالف إطــالق مبــادرة تعزيــز القــوى العاملــة الصــحية فــي عــام وقــد دَ   -٦

المجتمع المدني في مجال تعزيز الموارد البشرية الصحية. وقد احتلت المبادرة مكان الصدارة في مجـاالت البحـوث 
الصـندوق العـالمي لمكافحـة  يتيحهـاي علـى الفـرص التـ الذي يركزو والتحليل السياساتي والتعزيز القائم على البّينات 

والشـراكة الصـحية  وخطة الطوارئ التي وضعها الرئيس األمريكي لإلغاثة من مـرض األيـدز األيدز والسل والمالريا
الدولية والمبادرات ذات الصلة ومجموعة البلدان الثمانية، في جملة أمور. وقد ُسلِّم بالحاجة إلى المسـاءلة المتبادلـة 

تقريـر دوفيـل عـن المسـاءلة: التزامـات البلـدان الثمانيـة بشـأن الصـحة واألمـن الغـذائي: ين الصحيين فـي بشأن العامل
 ١.حالة التنفيذ والنتائج

 
ويســــعى التحــــالف إلــــى تعبئــــة اإلمكانــــات الكبيــــرة لمنصــــاته وشــــبكاته اإلقليميــــة وتســــخيرها بطريقــــة متســــقة   -٧

المـوارد البشـرية  للعمـل بشـأن المـوارد البشـرية الصـحية ومراصـدآسـيا والمحـيط الهـادئ تحالف  ومنسقة، بما في ذلك
. وهـــو يهـــدف، مـــن خـــالل شـــبكاته، للوصـــول إلـــى المنصـــة األفريقيـــة المعنيـــة بـــالموارد البشـــرية الصـــحيةة و الصـــحي

أصحاب المصـلحة الرئيسـيين خـارج مجـال الصـحة العموميـة فـي أفريقيـا، بمـا فـي ذلـك فـي مجـاالت العمـل والتعلـيم 
ة والمجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص. وُيمكــن اســتخالص دروس مســتفادة مــن جبهتــين: فالتحالفــات اإلقليميــة والماليــ

ألعضــاء الشــبكة قــد ال تكـــون كافيــة للوصــول إلــى مقـــرري السياســات الرفيعــي المســتوى والتـــأثير فــيهم فيمــا يتعلـــق 
  زال ينطوي على تحديات.ة ماعدد القطاعات خارج قطاع الصحبالموارد البشرية الصحية؛ والتفاعل المت

  
ويساعد التحالف أصحاب المصلحة على توليد المعارف ونشرها وتنفيذها مـن أجـل تعزيـز المـوارد البشـرية   -٨

مركــز معرفــي للتوّصــل إلــى أدوات  اإللكترونــيوُيتــاح فــي موقعــه  ٢الصــحية مــن خــالل فــرق عمــل وأفرقــة عاملــة.
ية الصـحية. وقـد ُركِّـز االنتبـاه علـى تنسـيق البّينـات وٕاجـراءات أصـحاب متنوعة وورقات تحليليـة وأطـر للمـوارد البشـر 

المصلحة بشأن مساهمة العاملين الصحيين المجتمعيين فـي توسـيع نطـاق تـوفير خـدمات الرعايـة الصـحية األوليـة. 
، واصـــل التحـــالف دعمـــه إلقامـــة صـــالت بـــين خطـــة القـــوى العاملـــة الصـــحية وأولويـــات الصـــحة ٢٠١١ وبعـــد عـــام

جابيــة وصــحة األمهــات والمواليــد واألطفــال فــي بلــدان مســتهدفة فــي أفريقيــا، قبــل أن تأخــذ أمانــة المنظمــة علــى اإلن
  عاتقها مهّمة توفير المساعدة التقنية لهذه البلدان. 

  
وقد اضطلع التحالف، في عمله مع مجموعة أعضائه الواسعة النطاق، بدور مهّم في التطورات المستجدة   -٩

القـوى العاملـة الصـحية، وحفّـز فـي بعـض الحـاالت اتخـاذ قـرارات االسـتثمار الضـرورية مـن جانـب  التي طرأت على
الــــذي ُعقــــد فــــي المنتــــدى العــــالمي الثالــــث المعنــــي بــــالموارد البشــــرية الصــــحية البلــــدان والشــــركاء الــــدوليين. وعِقــــب 

ها الحكومـــات الوطنيـــة لســـبعة أجـــرى التحـــالف "تحلـــيًال لاللتزامـــات التـــي عقـــدت ريســـيفي، البرازيـــل،فـــي  ٢٠١٣ عـــام
االلتزامـات قـد تُـرجم فعـًال إلـى قـرارات وٕاجـراءات سياسـاتية  ضوهـو مـا أّكـد أن بعـ ٣وخمسين بلدًا" في هذا المنتـدى،

  ملموسة. 
                                                           

  قرير دوفيل عن المساءلة (انظر ت    ١
http://www.who.int/pmnch/media/membernews/2011/20110518_accountabilityreport.pdf تــــــــــــــــــم االطــــــــــــــــــالع فــــــــــــــــــي ،

  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢٦
ــــة التابعــــة للتحــــالف (انظــــر     ٢ ــــة العامل ــــم /http://who.int/workforcealliance/about/taskforces/enفــــرق العمــــل واألفرق ، ت

  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٦االطالع في 
٣    http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/analysis_57countries/en/  تـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع فـــــــــــــــي)
  .)٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢٦
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  مواءمة عمل التحالف مع عمل المنظمة ذي الصلة
  

المعنـي بـالموارد البشــرية  األولالمنتـدى العـالمي يـوائم التحـالف أنشـطته مـع برنـامج عمـل المنظمــة. فعِقـب   -١٠
مدونـة المنظمـة العالميـة لقواعـد ، يّسر التحالف اقتراحًا لفرقة عمل عالمية بشأن ٢٠٠٨الذي ُعقد في عام  الصحية

، وهـي مدونـة اعتمـدتها فيمـا بعـد جمعيـة الصـحة الممارسة بشأن توظيف العـاملين الصـحيين علـى المسـتوى الـدولي
فــــي  الســــابعة والســــتون . وبالمثــــل، اعتمــــدت جمعيــــة الصــــحة العالميــــة٢٠١٠فــــي عــــام العالميــــة الثالثــــة والســــتون 

المعنـــي  ٢٤-٦٧ج ص ع، القـــرار المعنـــي بـــالموارد البشـــرية الصـــحية الثالـــثالمنتـــدى العـــالمي ، عِقـــب ٢٠١٤ عـــام
صـــحية إعـــالن ريســـيفي السياســـي بشـــأن المـــوارد البشـــرية الصـــحية: تجديـــد االلتزامـــات بتحقيـــق التغطيـــة البمتابعـــة 
  ضع استراتيجية عالمية بشأن الموارد البشرية الصحية.يالمدير العام، في جملة أمور، أن  من، الذي طلب الشاملة

  
واضطلع مجلس التحالف، في إطار جهـوده الراميـة إلـى ترشـيد عمليـات أمانتـه وتحقيـق مزيـد مـن االتسـاق   -١١

، وحـــدَّد توزيعـــًا ٢٠١٣تراتيجي فـــي منتصـــف عـــام والتـــآزر مـــع المنظمـــة، بعمليـــة ترتيـــب لألولويـــات علـــى نحـــو اســـ
  للمسؤوليات حسبما يرد أدناه.

  
  ُيرّكز التحالف على الدعوة واالتصـال والتسـهيل للشـركاء دعمـًا لإلجـراءات القطريـة وتنظـيم المنتـديات

العالميــة المعنيــة بــالموارد البشــرية الصــحية والتعــاون مــع المنظمــة ودعمهــا فــي دورهــا الخــاص بوضــع 
 ايير ومتابعة التطورات وااللتزامات فيما يتعلق بالموارد البشرية الصحية وتقديم التقارير عنها. المع

  ،ُترّكز المنظمة على جمع الدول األعضاء في االجتماعات التقنيـة المعنيـة بـالموارد البشـرية الصـحية
وتعزيز النظم الصـحية والتغطيـة الصـحية الشـاملة، ووظـائف وضـع المعـايير، والـدعم التقنـي للبلـدان، 

رصـــد وتقيــــيم ودعـــم المبـــادرات الخاصــــة ببلـــدان محـــدَّدة وتطبيــــق أدوات المـــوارد البشـــرية الصــــحية، و 
 اتجاهات الموارد البشرية الصحية على الصعيد العالمي. 

  
االستراتيجية العالمية بشأن الموارد ودَعم التحالف المنظمة في تجميع البّينات والتوصيات من أجل وضع "  -١٢

ة " عـــن طريـــق جمـــع مختلـــف شـــركائه، بمـــا فـــي ذلـــك البنـــك الـــدولي ووكالـــ٢٠٣٠البشـــرية الصـــحية: القـــوى العاملـــة 
وزارة التنميــة الواليــات المتحــدة للتنميــة الدوليــة والوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدولي والوكالــة األلمانيــة للتعــاون الــدولي و 

فيمـا يتعلـق باألسـئلة الرئيسـية التـي يتعـّين علـى االسـتراتيجية العالميـة أن تتصـدى لهـا،  الدوليـة فـي المملكـة المتحـدة
ع ورقات رئيسـية تتضـمن المعلومـات األساسـية المواضـيعية. وعلـى أسـاس هـذه وعن طريق تنظيم أفرقة عاملة لوض

الورقات، اعتمد مجلس التحالف ورقـة تجميعيـة وقـّدمها إلـى المنظمـة علـى سـبيل المسـاهمة فـي وضـع االسـتراتيجية 
  العالمية. 

  
ــــن أصــــوات   -١٣ مختلــــف ويســــتطيع التحــــالف، بفضــــل هيكلــــه الخــــاص بتصــــريف الشــــؤون والعضــــوية، أن ُيمكِّ

أعضـــائه وشـــركائه وأن يقّويهـــا، علـــى ســـبيل المثـــال، عـــن طريـــق التمـــاس آراء منظمـــات المجتمـــع المـــدني ورابطـــات 
مهنيي الرعاية الصحية والعاملين الصحيين وآراء الحكومات وراسمي السياسات والموازنة بينها، أو تيسير المشاركة 

  لدولية ونظرائهم في القطاعات األخرى. وتوافق اآلراء بين وزراء الصحة الوطنيين والوكاالت ا
  

  تفاعل المنظمة مع التحالف
  

. طبقـــًا إلجـــراءات المنظمـــة، ُيعـــيِّن المـــدير العـــام رئـــيس التحـــالف بالتشـــاور مـــع مجلـــس المـــوارد البشـــرية  -١٤
بموظفين اثنين. وقد تفاوت مالكها من الموظفين  ٢٠٠٦التحالف. وكانت أمانة التحالف قد ُأنشئت أصًال في عام 

مــن المـــوظفين  ٤,٥ل د، يعمــل فــي أمانــة التحـــالف مــا يعــا٢٠١٤المتفــرغين تبعــًا ألنشــطتها ومواردهــا. ومنـــذ عــام 
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المتفرغين. وحاليًا، يوجد موظف واحد بموجب ترتيـب مشـترك بـين المنظمـة والمـدير التنفيـذي للتحـالف. وألن األمـر 
يتعلق بشراكة مستضافة، ُيعيَّن الموظفون حصرًا للعمل مـع الشـراكة وال يحـق لهـم أن ُينقلـوا إلـى وظـائف فـي أمـاكن 

  ائف التي يشغلونها. أخرى في المنظمة إذا ُألغيت الوظ
  

إلـــى التخطـــيط  ٢٠١٦وقـــد أّدى قـــرار مجلـــس التحـــالف بضـــمان إكمـــال واليتـــه الحاليـــة بحلـــول أيـــار/ مـــايو   -١٥
  إلنهائه. 

  
. ميزانيــة التحــالف منفصــلة عــن الميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة وُتعتَمــد مــن جانــب اإلدارة البرمجيــة والماليــة  -١٦

ماليــــًا ســــنويًا مقتضــــبًا، مسترشــــدًا بخطــــة عملــــه، ويقدمــــه إلــــى مجلســــه. وتُــــدَرج  مجلســــه هــــو. وُيِعــــد التحــــالف بيانــــاً 
ســب المســاهمين فــي التحــالف فــي ملحــق التقريــر المــالي الســنوي والبيانــات الماليــة المراَجعــة حالمســاهمات الطوعيــة 

  للمنظمة. وال يجري مراجع الحسابات الخارجي مراجعة منفصلة لها. 
  

. يقـوم التحـالف نفسـه بتعبئـة مـوارده مـن الحكومـات والمؤسسـات الخيريـة. داد التكاليفتعبئة الموارد واستر   -١٧
وهـــو ال يتلقـــى أمـــواًال مـــن كيانـــات القطـــاع الخـــاص. وال تـــوّفر المنظمـــة مـــوارد ماليـــة للتحـــالف. وحاليـــًا، تقـــوم أمانـــة 

لمشغولة ونفقـات محـدَّدة مقابـل المنظمة باسترداد التكاليف من خالل آليات تكاليف دعم البرامج ونفقات المناصب ا
  الخدمات مثل البريد وُغرف االجتماعات والهاتف، حسبما جرت العادة بالنسبة لجميع برامج المنظمة.

  
. ُيـدِمج التحـالف وُيجسِّـد بوضـوح، فـي تعريفـه الـذاتي، عالقتـه االستضـافية واإلداريـة بالمنظمـة. االتصاالت  -١٨

رات التحالف بعبارات معيارية من قبيل "التحالف ُمستضاف من جانـب منظمـة وُتذَكر ترتيبات االستضافة في منشو 
  الصحة العالمية". وليس لدى التحالف حاليًا "أبطال" أو "سفراء".

  
. دأبــت أمانــة التحــالف علــى إرســال العقــود واالتفاقــات ذات الصــلة بطريقــة السياســات المؤسســية األخــرى  -١٩

فـي المنظمـة للحصـول علـى موافقـة المنظمـة حسـبما جـرت العـادة. وهـي قـد  منهجية إلـى مكتـب المستشـار القـانوني
تشــمل التعــاون مــع أطــراف ثالثــة وعقــودًا بشــأن خــدمات واتفاقــات مــع مــانحين. ونتيجــة للقــرار الــذي اتخــذه المجلــس 

اليــة بإكمــال واليتــه، اسُتشــير مكتــب المستشــار القــانوني فــي المنظمــة بشــأن ترتيبــات تصــريف الشــؤون لمرحلــة انتق
  وبشأن إمكانية إنشاء شبكة. 

  
وتنطبـــق ُأطـــر المنظمـــة للمســـاءلة والرقابـــة الداخليـــة علـــى الشـــراكات الُمستضـــافة. ويتعـــّين علـــى التحـــالف،   -٢٠

ــيَّم  مكتــب االمتثــال وٕادارة المخــاطر واألخالقيــات ُيبلِّــغباعتبــاره شــراكة مستضــافة، أن  بعوامــل الخطــر الرئيســية. وتُق
ية وفقــًا لمعــايير المنظمــة لتقيــيم المخــاطر وتُــدَرج فــي تقــارير المخــاطر. ويلتــزم التحــالف أيضــًا عوامــل الخطــر الرئيســ

  بمبادئ المنظمة األخالقية وسياساتها بشأن اإلعالن عن المصالح وكشف المخالفات والحماية من االنتقام. 
  

  االستنتاجات
  

التصــدي للمســائل الشــديدة التعقيــد والتطــّور المرتبطــة بــالموارد البشــرية الصــحية، لــوحظ أن التنســيق  بغيــة  -٢١
واالتســاق بــين الحكومــات والشــركاء يمكــن أن يعــززا السياســات والبــرامج والتنفيــذ. وهنــاك حاجــة إلــى مواصــلة الــدعوة 

عزيــز االلتزامــات الخاصــة ببلــدان محــدَّدة ورصــد التطــورات والمســاءلة فــي ســياق المــوارد البشــرية الصــحية مــن أجــل ت
وااللتزامات العالمية. وتشير النتـائج إلـى أن التحـالف والمنظمـة علـى السـواء يسـتفيدان مـن ترتيبـات االستضـافة مـن 

  حيث تدعيم الدعوة وتبادل المعارف وتعزيز المساءلة في مجال الموارد البشرية الصحية العالمية. 
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من المرونة مقارنة بالمنظمة فيمـا يتعلـق بالتواصـل مـع أصـحاب المصـلحة، كمـا أن ويتسم التحالف بمزيد   -٢٢
عملــه يســاعد المجتمــع العــالمي علــى تحســين مواءمــة أنشــطته وتوقعاتــه الخاصــة بــالموارد البشــرية الصــحية. وفــي 

ضـــوية ، عـــانى التحـــالف مـــن صـــعوبات نتيجـــة لتشـــكيل المجلـــس والتوّجـــه االســـتراتيجي وانتهـــاء مـــّدة ع٢٠١١ عـــام
  المانحين الرئيسيين الدورية في المجلس. 

  
مـن أجـل دعـم إكمـال واليتـه  ٢٠١٦-٢٠١٥وتقوم أمانة التحـالف اآلن بتنفيـذ أنشـطته ذات األولويـة للفتـرة   -٢٣

 الحالية بنجاح، حسبما قـرر مجلسـه. ويشـمل ذلـك، دعـم المنظمـة فـي وضـع الصـيغة النهائيـة لالسـتراتيجية العالميـة
مدونة المنظمة العالمية لقواعد واعتمادها ونشرها، ومواصلة الحوار السياساتي بشأن  لبشرية الصحيةبشأن الموارد ا

  ، والدعوة واالتصاالت األساسية.الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي
  

لمســاهمة التحــالف فــي المــوارد البشــرية الصــحية خــالل الســنوات العشــر لواليتــه.  ويجــري حاليــًا اســتعراض  -٢٤
مــن أجــل تــوفير المعلومــات لمواصــلة الــزخم بشــأن المــوارد البشــرية الصــحية،  ٢٠١٦وســوف تُنشــر "تركتــه" فــي عــام 

  في ذلك اقتراح المجلس إنشاء شبكة للموارد البشرية الصحية تستضيفها المنظمة.   بما
    

  المطلوب من المجلس التنفيذياإلجراء 
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٢٥
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