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 منظمة الصحة العالمية والشراكات الصحية العالمية 

 
 مسودة ورقة مناقشة مقدمة إلى األقاليم 

 
 
 
 

               لقـد زاد عدد الشراكات الصحية العالمية الجديدة التي أنشئت زيادة مطردة في العقد الماضي .
ـ  عنيين باألمر تتيح   ذة فيما بين الم   ه الشراكات التي تمثل العديد من الترتيبات المختلفة المتخ        ذوه

الكثـير مـن المـنافع والفرص إال أنها تطرح أيضاً تحديات فيما يتعلق بالكيفية التي تتولى بها     
الـبلدان واألسـرة الدولية تنسيق جهودها بما يتمشى مع الخطط واألولويات الوطنية من أجل                

 .تحقيق النتائج الصحية المنشودة
 
          شهد الحالي فيما يخص الشراكات الصحية العالمية    وتعطـي ورقـة المناقشـة هذه نبذة عن الم

وتبين الورقة جملة من القضايا . الرسـمية وكذلـك عـن تفـاعل منظمة الصحة العالمية معها        
المـتعلقة بالتنسـيق بين تلك الشراكات وبتعاون المنظمة مع تلك الشراكات في المستقبل وذلك               

ويتلخص الغرض . عضاء في هذا الصددبغـية تدارس تلك القضايا ومناقشتها وتوجيه الدول األ     
المنشـود فـي االستفادة مما ستتمخض عنه هذه العملية في وضع اللمسات األخيرة على ورقة                
حـول السياسـة العامـة التي ستستهدي بها منظمة الصحة العالمية فيما تقوم به من عمل مع                  

 .الشراكات الصحية العالمية
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 الغرض
 
ذة عن المشهد السائد فيما يخص عدداً من الشراكات الصحية العالمية           به ن ذتعطـي ورقـة المناقشـة ه       -1

وتثير الورقة عدداً من القضايا الراهنة      . الرسمية فضالً عن تفاعل منظمة الصحة العالمية معها واستنهاضها لها         
راكات من التـي تواجـه األسـرة الدولـية والـبلدان فيما يتعلق بأفضل السبل الكفيلة بتنسيق ما تتخذه تلك الش             

إجـراءات بهدف تحقيق النتائج الصحية المنشودة  والقضايا التي تواجه منظمة الصحة العالمية في عالقتها مع                 
وهي . وتختم الورقة بإيراد طائفة من المسائل المطروحة للدراسة والنقاش فيما بين األقاليم           . مخـتل الشـراكات   

 صعيد المنظمة الداخلي بشأن القضية المطروحة     خطـوة أولـية المقصـود منها وضع إرشادات أكثر دقة على           
 .وكذلك بشأن المناقشة األعم مع الدول األعضاء

 
  يتطوركمشهد تنموي ماانف: معلومات عامة

 
إن المـبادرات الـناجحة فـي المجال الصحي والتي تعتمد على منظمة وحيدة عددها قليل في الوقت                   -2

عنصر إيجابي له قيمته بل أصبح من الضرورات التي ال معدى  ولم يعد التعاون الفعال يمثل مجرد . الحاضـر 
فلم يعد المجتمع ينظر إلى تحقيق الصحة وحفظها على أنه دور منوط            . عـنها لتحقيق مرامي الصحة العمومية     

ذه المسألة من شأن الجميع وبالتالي فإن تعقد    بل أصبحت ه  . بمهنيـي الصحة وبالمؤسسات الصحية دون غيرهم      
ـ    د مـن القطاعـات ووجـود ساحة دينامية يشارك فيها جميع من يعنيهم األمر من شأنها بلورة      مشـاركة العدي

وأصبح تردي األوضاع الصحية في بعض أنحاء من العالم أمراً       . احتـياجات جديدة تستنهض الهمم بخصوصها     
تجابة إلى إقامة ال يمكـن للضـمائر تحمله في جميع أرجاء العالم كما أدى تكثيف الجهود المبذولة من أجل االس       

عـدة شراكات صحية عالمية الهدف منها زيادة استبانة األمور وتوفير المزيد من المحافل المشتركة التي تسمح                 
 .بالعمل معاً

 
غـير أن هـنالك انقسـامات فيما يتعلق بإقامة الشراكات الصحية العالمية مع بعض الشركاء التنمويين      -3
إلى تحقيق التنسيق والتناغم مع الهدف الرامي إلى اإلقالل من المعونة            والداعية   )بمـن فـيهم الدول األعضاء     (

اإلنمائـية الرأسـية المجزأة والتي تخضع لمشيئة الجهات المانحة، من ناحية، واالستمرار، من ناحية ثانية، في               
لبات تطويـر شـراكات صـحية عالمية جديدة تتولى كل منها أمر إدارة نفسها وأمر وضع قواعدها وإدارة التق                  

وقد يكون من البواعث اإلضافية في هذا المضمار رفع أصوات القطاعات التي            . االقتصـادية التـي تواجههـا     
تحظـى بالكثـير مـن التمثيل والرغبة في التوصل إلى سبل جديدة فيما يخص توجيه األموال بسرعة نحو                    ال

 .ل المخصصة للمنظمات الدوليةالبلدان، والتأثير في كيفية استخدام األموال وربما تجنب زيادة األموا
 
على نطاق واسع فإنه يشير إلى العديد من أنواع " الشراكات"وعلـى الـرغم من استخدام أمن مصطلح       -4

وهؤالء يتراوحون بين كيانات رسمية تشارك بصفة       . الترتيبات التعاونية فيما بين أصحاب المصلحة المشاركين      
كما أن  . لى حد يعتد دون الخضوع لترتيبات إدارية مستقلة       رسـمية وبيـن جهات تتعاون بشكل غير رسمي، إ         

طبـيعة الشـركاء الذين يعنيهم األمر تختلف اختالفاً كبيراً إذ من بينهم كيانات من القطاع العام ومنظمات غير                   
 .بحثية وجهات تنتمي إلى القطاع التجاري والمجتمع المدني/ حكومية ومؤسسات أكاديمية

 
ـ      -5 ة التي سجلت في اآلونة األخيرة في عدد اآلليات التعاونية الجديدة مثل الشبكات             ومـا الـزيادة الهائل

ومع تجاوز  . والتحالفات والشراكات من أجل الصحة إال انعكاس لاللتزام السياسي والمالي المتجدد إزاء الصحة            
ات وأصحاب المصلحة عـدد الشـراكات الصحية العالمية من جميع األنواع المائة فإن األعداد المتزايدة للمنظم             

ات وتوقعات   الصحي مع ما يستتبع ذلك من تحدي        تعقد الهياكل القائمة في المجال     إلىمـن شأنها أيضاً أن تؤدي       
وعليه فإن توفير القيادة بشأن قضايا الشراكات،       .  الدول األعضاء ومنظمة الصحة العالمية     إلىجديـدة بالنسـبة     

قة باستنهاضها واستضافة البعض منها، يصبح من وظائف المنظمة         بمـا فـي ذلك األساليب االستراتيجية المتعل       
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 وأشارت التقديرات التي أجرتها     2.ومن المهارات األساسية التي ينبغي لموظفي المنظمة التحلي بها         1؛األساسية
ة المتعاونة مع المنظم) من شتى األنواع المتعددة( من الشراكات 85المـنظمة فـي اآلونة األخيرة إلى أن هناك    

 أمانة من أمانات الشراكات 30وتستضيف المنظمة قرابة . فـي مجالـي ترتيبات االستضافة أو عدم االستضافة   
ولما كان بعض هذه الشراكات من الكيانات الممولة وبعضها اآلخر ليس           ). تمـثل مخـتلف ترتيبات الشراكات     (

 .كذلك فإن ميزانياتها السنوية تختلف اختالفاً كبيراً
 
 من المبادرات والكيانات التي أقيمت لتحسين فعالية        الصحية العالمية مجموعة شديدة التنوع    والشراكات   -6

األسـرة الصحية الدولية في التعجيل بتحقيق مرام صحية بعينها، وهي كثيراً ما تؤلف بين مختلف مواطن القوة                
ت الصحية العالمية إلى تعزيز  وتسعى الشراكا3.التـي يتميز بها القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني   

المداخـالت الصـحية بطـريقة تتوخى السرعة والمرونة وعلى نحو مركز محدد، وحشد موارد جديدة وهامة،     
ووضـع الحلـول التكنولوجـية المبـتكرة واألخـذ بها في الحاالت التي تفشل فيها الجهات العمومية والدوائر               

لتطوير الالزمة، وتعزيز اإلجراءات التآزرية المنسقة، األكاديمـية وقـوى السـوق فـي حشد طاقات البحث وا       
 أصناف الشراكات القائمة مع     1ويورد الملحق   . وتوسـيع نطاق الشركاء العاملين على بلوغ األهداف المشتركة        

 .المنظمة وذلك استناداً إلى هياكلها ومركزها القانوني
 
 ومهمتها ومن المهام الرئيسية وهـناك صـنف محـتمل آخـر من الشراكات وهو يركز على وظائفها       -7

 البرامج والمرامي الصحية في البلدان النامية بهدف        تمولالشراكات التي   ) أ: (للشـراكات الصـحية العالمـية     
 مليارات دوالر أمريكي في السنة، مثالً، ينفقها الصندوق         4ما يزيد على    (تعزيـز التغطـية ببعض المداخالت       
الريا، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والمرفق الدولي لشراء          العالمـي لمكافحة األيدز والسل والم     

 أعمال الكثير من الشركاء غير المتشاكلين تنسقالشراكات التي ) ب(؛ )، على سبيل المثال)اليونيتـيد (األدويـة   
ألدوية مثل ا ( جيدة   منتجاتالشراكات المكرسة الستحداث    ) ج( إلـى التصدي لحاالت مرضية معينة؛        وتدعـو 

 وهناك عدد من الشراكات الصحية العالمية التي        .البحوثوتطوير  )  ذلك علىواللقاحات ووسائل التشخيص وما     
 .تعمل في جميع هذه الميادين الثالثة

 
فالشراكات التي تشتمل   . وتؤثر هذه األبعاد من حيث التركيز والوظيفة على نوع هيكل ترتيب الشراكة            -8

. لب هيكالً إدارياً أكثر رسمية تكون فيه المساءلة بشأن قرارات التمويل واضحة علـى عنصـر تمويلي هام تتط      
أمـا الشـراكات التي تضطلع بدور تنسيقي، في المقام األول، فإن عملها كثيراً ما يكون في قمة الفعالية عندما                    

 على إنجاز المهام    وجرت العادة على تفضيل الشبكات التي تركز      . تكون هياكلها اإلدارية ذات طابع أقل رسمية      
 التي تربط بينها عالقات فضفاضة والتي تحتفظ باستقالليتها ولكنها          وهـي عـبارة عن مجموعة من المنظمات       (

عندما يتعلق األمر بتنسيق الوظائف     ) تـتفق علـى العمل مع بعضها البعض لتبادل المعلومات وتنسيق األنشطة           
ق المرامي التي تتوخاها الشراكات وتوفر أقصى قدر من         حيـث إنهـا تكون في غاية الفعالية والكفاءة في تحقي          

وهناك عدد كبير   . التي كثيراً ما ترتبط بالهياكل الرسمية وآليات اإلدارة       " تكاليف المعامالت "المـرونة وتحد من     
من غير الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص التي تركز على           (مـن الشـراكات الصـحية العالمـية         

واالستضافة ). بما في ذلك منظمة الصحة العالمية     (التي تستضيفها منظمات أخرى راسخة      ) لمنتجاتاستحداث ا 
تعنـي، فـي العـادة، أن مـنظمة الصحة العالمية تمنح أمانة الشراكة المعنية هوية قانونية وتوفير نُظم الدعم                    

 . الحيز المكتبي المادي والمعداتاإلداري مثل الموارد البشرية واإلدارة المالية واألطر التعاقدية فضالً عن
 

                                                        
توفير القيادة فيما يتعلق بالمسائل ذات األهمية الحاسمة للصحة والدخول في الشراكات            : 1 وظيفة المنظمة األساسية       1

 .التي تقتضي القيام بأعمال مشتركة
 ".ي سواهابناء الشراكات وتعزيزها على جميع مستويات المنظمة وف: " لموظفي المنظمة10 المهارة األساسية رقم   2
ك قائمة أكمل من الشركاء المتعاملين مع المنظمة وهي تشمل منظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني                 هنا   3

والمـنظمات الدينـية ومقدمي الخدمات الصحية من القطاع التجاري الخاص والجهات المستقلة عن الدولة، والمؤسسات         
 .مصارف اإلنمائية والمؤسسات الوقفية وما إلى ذلكاألكاديمية والوكاالت المتعددة األطراف وال
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 المنافع والفرص
 
. لقـد أسهمت الشراكات الصحية العالمية، على وجه اإلجمال، إسهاماً جليالً في خدمة الصحة العالمية               -9

زيادة التعريف باألمراض المستهدفة؛ والدعوة إلى التمكين، بأساليب جديدة         : ومـن جوانـب تلـك المسـاهمة       
ـ         من التكهن بالتمويل؛ واألخذ بأساليب العمل الجديدة المبتكرة؛ وزيادة مشاركة ،عومحسـنة علـى نطـاق واس

المجـتمع المدني والقطاع الخاص؛ وبناء توافق اآلراء والتنسيق بشأن االستراتيجيات التقنية والعملية األساسية؛              
. كبير؛ وزيادة حجم االبتكار   والتعجـيل بالتقدم المحرز؛ ودعم المنافع العامة العالمية، وضمان وفورات الحجم ال           

تفيد جميعها من الشراكات وهـذه المنافع ال تحصل كلها في إطار كل شراكة تُقام كما أن الحاالت الصحية ال تس         
 . الشراكات الصحية العالمية إنما هي مرآة تعكس االتجاهات واألولويات في مجال التنميةذلك ألن

 
ية على التدابير التي اتخذتها الشراكات مما يدلل على زيادة          ومـن المفـيد الـنظر فـي األمثلة اإليجاب          -10

المـوارد وصـقل أطـر السياسة العامة وتقوية القدرات الوطنية في مجال التخطيط وتحسين الشفافية وتنسيق                  
 :المساعدة التقنية المقدمة

 
          الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا      فقـد عمـد كـل مـن)GFATM (ف والتحال

 إلى  )UNITAID(والمرفق الدولي لشراء األدوية     ) GAVI(العالمـي من أجل اللقاحات والتمنيع       
 مليارات دوالر أمريكي    4ما يزيد على    (جمـع أموال ضخمة لتحويلها إلى البلدان دعماً للبرمجة          

 لك في إشراك جهات متعددة في البرمجة      ذموال في حشد الموارد وك    وقد أفادت تلك األ   ). في السنة 
 .التي توجهها الحكومات

 
     وقد شرعت في العمل مع الشراكات الصحية العالمية ومع غيرها من       شـبكة القياسـات الصحية 

 .أجل االعتماد على أطر التبليغ والرصد الموجهة لتحقيق النتائج في البلدان الشريكة
 
             ية  ذلتغمـبادرة دحر السل ومبادرة دحر المالريا والتحالف العالمي من أجل تحسين ا)GAIN(، 

ذكاء وعـدد من الشراكات األخرى التي تركز على أمراض بعينها، ولجميعها تجارب إيجابية في إ     
الوعي باألمراض التي تركز عليها وبالدعوة إلى التصدي لها، وتنسيق المساعدة التقنية التي يتقدم              

مثل المجتمع (طاعات بهـا مختلف الشركاء المعنيين، واستقطاب اهتمام مختلف الشركاء من عدة ق   
 .بتحقيق نتائج محددة) المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

 
       ذل جهود  وهي عبارة عن دروس مفيدة فيما يتعلق بب        المـبادرة العالمـية الستئصال شلل األطفال

غـير رسـمية وواسعة النطاق من قبل العديد من الشركاء دون وجود هيكل إداري مستقل ولكنها              
 بوضـوح علـى مسـؤوليات كل شريك من الشركاء الذين يجمع بينهم فريق مكرس تابع         تـنص 

 .وقد بذلت جهود مماثلة فيما يتعلق بمبادرة الحصبة). على جميع المستويات(للمنظمة 
 
       ،الـتحالف العالمـي للقوى العاملة الصحية، والتحالف من أجل السياسة وبحوث النظم الصحية

 وقد تولت جميعها     الصحية ومجلس البحوث الصحية من أجل التنمية       والمحفـل العالمي للبحوث   
أو / وبفعالـية حشد عدد من أصحاب المصلحة لتعزيز غايات محددة في مجال الصحة العمومية و  

 .ذولة في مجال البحوثتعزيز الجهود المب
 
             ذات نتجات  وقـد كانت الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص والتي تستهدف استحداث م

مشروع أدوية المالريا والتحالف العالمي ألدوية      فائدة في دفع عجلة ابتكار المنتجات الجديدة مثل         
 وسائل  ، ومؤسسة استحداث  )المهملة(السـل ومـبادرة أدويـة مكافحـة األمـراض المنسية            

راكات ذه الشوه.  وغيرها كثيرالتشـخيص الجديدة المبتكرة، والشراكة الدولية لمبيدات الجراثيم  
 .تميل إلى التركيز على أمراض بعينها مما يقتضي المزيد من التآزر فيما بينها
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     يدة أمام الجهات المانحة غير التقليدية أو مصادر التمويل المبتكرة دبعـض الشـراكات فتح آفاقاً ج
للمشاركة في التنمية   ) مـثل فـرض رسـوم فـي إطار التكافل أو إنشاء المرفق الدولي للتمويل              (

 .حيةالص
 
    دليالً على الدروس    برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز     مم المتحدة يقوم    فـي إطار األ 

اإليجابية الكثيرة التي يمكن استخالصها من الكيفية التي تتعاون بها مختلف وكاالت األمم المتحدة              
رنة في مجال التصدي    المشـاركة في رعاية البرنامج من أجل االستفادة القصوى من ميزاتها المقا           

 .ذلك يعني فهم مسألة تقسيم العمل بين مختلف الوكاالتلجائحة األيدز والعدوى بفيروسه، و
 

 :ومن األمثلة على نجاح منظمة الصحة العالمية في استنهاض الشركاء -11
 

                  عملهـا فـي تعـاون وثـيق مع التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والصندوق العالمي
لك مع التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية وشبكة        ذافحـة األيـدز والسـل والمالريـا وك        لمك

ذلك من الشراكات وذلك من أجل المبادرة إلى تجديد االهتمام بتطوير           القياسـات الصـحية وغير      
 .النظم الصحية ودعمها ووضع الخطط المشتركة في هذا الصدد

 
      لعالمية من قبل شراكات صحية عالمية مثل سياسة انتقاء اسـتخدام قواعد ومعايير منظمة الصحة ا

أدوية مكافحة فيروس العوز المناعي البشري أو السل أو المالريا، واالستفادة من برنامج المنظمة              
الخـاص بـتحديد الصالحية المسبقة لألدوية فيما يتعلق بانتقاء األدوية أو اللقاحات أو أطر النظم                

 .الصحية
 
      ازدياد عدد الطلبات المقدمة للحصول على مساعدة المنظمة من أجل المساعدة           تـتوقع المـنظمة

علـى إدارة الحـوار المعقد الخاص بالسياسة العامة بشأن الشراكات وتوثيق أفضل الممارسات،              
 .فضالً عن ضمان استخدام قواعدها ودالئلها اإلرشادية

 
 التحديات والقضايا المطروحة

 
ـ        -12 تملة أدى نمو الشراكات الصحية العالمية إلى طرح عدة تحديات من بينها  إلـى جانـب الفوائـد المح

، واختالف أشكال   )بالنسبة إلى الحكومات والشركاء   (مخاطـر ازدواجـية الجهـود وارتفاع تكاليف المعامالت          
وهناك اعتراف  . المسـاءلة واخـتالف المسـؤوليات الحكومـية وعدم االتساق مع األولويات والنظم القطرية             

رة التنسـيق والكفـاءة فـي ما يتعلق بحشد الموارد وتخصيصها، واإلدارة الرشيدة والمساعدة التقنية                 بضـرو 
 .والرصد وانتهاج األساليب الشاملة

 
وعلى األخص فإن ضخامة أعداد الشراكات الصحية العالمية المستقلة تطرح تحديات هامة أمام البلدان               -13

 :ومنها، على سبيل المثال، ما يلي
 

  شريطة توافر كثير من القواعد  موارد الشراكات الصحية العالمية  استيعابي الـبلدان إلـى      سـع 
 .واإلجراءات الجديدة وعلى أساس توقعات كل شراكة من الشراكات الصحية العالمية

 
               الدعم التقني من   الحاجـة إلى تعزيز التنسيق بين الشركاء والبلدان ممن تضمهم شراكة ما لتقديم

 .ذعملية التنفيأجل تحسين 
 
     على الصعيد القطري وكل منها يختص بشراكة صحية عالمية          تكاثر عدد آليات ومنتديات التنسيق 

 .معينة
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                 بإمكـان أساليب التمويل القائمة على األداء، رغم ما تنطوي عليه من تطورات إيجابية، أن تؤدي
 .إلى إثارة الريبة ألمد بعيد في التدفقات المالية

 
    الشراكات الصحية العالمية أن تتجاوز وتقوض الخطط والعمليات القطرية القائمة وكثيراً           بإمكـان

. أو بما يؤدي إلى تعدد العمليات دون التنسيق بينها        / ذلك بالتوكيد على قواعد جديدة    مـا يحـدث     
 تنجم عن عدم التنسيق بين تدفقات األموال        آثـار مشوهة  ويـؤدي ذلـك إلـى احـتمال نشـوء           

 الشراكات الصحية العالمية على الصعيد القطري حيث إنها تفضل، في العادة،       واسـتنهاض همـم   
 .التركيز على آحاد األمراض أو على آحاد جوانب النظم الصحية

 
            مع الشركاء   عدم وضوح األدوار والمسؤوليات   أدى تكاثـر الشـراكات الصـحية العالمـية إلى 

ليهم مهمة التنفيذ، على العموم،  وكذلك       ذين توكل إ  المـتعددي األطـراف وغيرهم من الشركاء ال       
فـيما يتعلق بمسؤوليات الشركاء تجاه دعم البلدان فيما يخص مبادرات وبرامج الشراكات الصحية       

 .العالمية
 
      مما يؤدي إلى عزوف البلدان عن       ذي تقدمه الشراكات الصحية العالمية    التمويل ال عـدم ثـبات 

.  أن ذلك يؤدي إلى زيادة حجم االلتزامات الحكومية  اقتـناص فـرص التمويل المقدمة ألنها تدرك       
تزايد وهـناك، فـيما يخـص بعـض الشراكات الصحية العالمية، خطر محتمل مماثل يتمثل في            

 . االستدامةماالعتماد على المعونة وعد
 
    ضيف عدم التواصل وتبادل المعلومات       :عدم كفاية تدفق المعلوماتبين الوكاالت وبين البلدان    ( ي

ذا القطاع، بما في ذلك عدم إلى تعقد األمور على نحو ال داعي له وإلى إرباك العمل في ه  ) اًأيض
ومن شأن ذلك أن يثبط عزم البلدان ويضطرها إلى االستعانة          . كفايـة التوثـيق بلغـات مـتعددة       

 .بالخبراء االستشاريين الدوليين
 

 ومنها على باإلدارة الرشيدةنة فيما يتعلق وتـنطوي الشراكات الصحية العالمية أيضاً على تحديات معي    -14
 :سبيل المثال

 
 لقد أثيرت تساؤالت حول     .أطـر المساءلة بالنسبة إلى الشراكات الصحية العالمية والبلدان         )أ(

ذا كان تحقيق النتائج الصحية على      وإ. الجهـة التـي تكـون الشراكات الصحية العالمية مسؤولة لديها          
لمشتركة فإن الشراكات الممولة يجب أن تتمعن في قضية المسؤولية          الصـعيد القطـري من المرامي ا      
ونتيجة لذلك من المفيد إيجاد إطار أكمل فيما يخص المساءلة أين من        . لـدى الجهـات المانحة لألموال     

 .يكون المسؤول لدى من وأية آليات تمكن من القيام بذلك
 
ين مختلف الشركاء، وبين األمانة    تواجـه كـل شـراكة مسـألة التفاعل ب          .اإلدارة الداخلـية   )ب(

والمجلـس، وقضـية تحديـد مسـؤوليات األمانة في مقابل مسؤوليات الشريك ومع مؤسسات الجهة                
وتحتاج الشراكات إلى االستفادة القصوى من آحاد األعضاء بدالً من          . المضـيفة حيـثما انطـبق ذلك      

وتؤدي هذه  . يادة تكاليف المعامالت  على زيادة التوترات وز   " تغيير االتجاه "وينطوي  . تقويض جهودهم 
الممارسات بين الشراكات، بما في ذلك صقل     / المسـائل إلـى ضرورة جمع وتبادل مثل هذه التجارب         

وتكتسي مسالة تساوق رسائل الدول     . األدوار التي يضطلع بها مختلف الشركاء ضمن الشراكة الواحدة        
حة العالمية، بوصفها أعضاء في مجالس      األعضـاء، فـي حالة الشراكات التي تستضيفها منظمة الص         

 .الشراكات وأعضاء أيضاً في األجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية، بالغ األهمية
 
 هناك الكثير من الجهات المانحة والوكاالت المتعددة األطراف         .التمثـيل فـي مجالس عديدة      )ج(

المنخرطين في عضوية المجالس المتعددة     والبلدان النامية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص من         
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وهـذا األمر يمثل فرصاً سانحة أمام الشركاء وينيط بهم مسؤوليات فيما يتعلق      . التـي ينـتمون إلـيها     
بالحفـاظ علـى مجموعة شاملة من أطر السياسة العامة المرتبطة بفعالية المعونة ومبادئ التنسيق مع                

وعليه فإن التحديد الكمي لألعباء الواقعة      .  في الوقت ذاته   احترام الغرض المنشود من الشراكة المعنية،     
مـنظمة الصـحة العالمية واألمم المتحدة، والحكومات والمنظمات غير الحكومية           (علـى الوكـاالت     

لتسيير أمور تلك المجالس هو حاجة ماسة وهو أمر تصدت له،  ) والمجـتمع المدنـي ومـا إلـى ذلك    
 .15مشار إليها في الفقرة ال" أفضل الممارسات"جزئياً، وثيقة 

 
 مع زيادة   .العالقة القائمة بين الشراكات الصحية العالمية وبين المنظمات المتعددة األطراف          )د(

عـدد ونوع الشراكات الصحية العالمية وتطورها ازداد أيضاً االرتباك فيما يتعلق بأدوار تلك الشراكات   
آثار ) أ: (ومن السمات األساسية لهذا التفاعل    . ائمةومسـؤولياتها تجاه المنظمات المتعددة األطراف الق      

ومحدوديـة الشـراكات التمويلـية فيما يتعلق بمسؤوليات منظمة الصحة العالمية وسائر وكاالت األمم            
دور الشـراكات وتفاعلهـا مع الوكاالت التقييسية بما في ذلك مسؤولياتها وأعمالها في      ) ب(المـتحدة؛   

ضمان التمويل الكافي ) د(زيـادة التنسيق بين أنشطة الشركاء؛  ) ج(؛  المجاليـن التشـغيلي والتمثيلـي     
لنشـطة الدعـم التقنـي التي تنفذها المنظمة ووكاالت األمم المتحدة لفائدة البلدان المرتبطة بإجراءات                

 .الشراكات الصحية العالمية
 

 تعامل الشراكات الصحية العالمية مع البلدان
 

ومن أعظم الجهود في هذا المضمار . بعض هذه التحديات والقضايابذلـت عـدة محـاوالت للتصدي ل       -15
 ".فضل الممارسات الستنهاض الشراكات الصحية العالمية على الصعيد القطري        أالمـبادئ الخاصة ب   "وضـع   

وتركـز تلك المبادئ، أساساً، على الشراكات التي تقدم أمواالً ضخمة في البلدان إال أن العديد منها يتعلق بأنواع        
 وبعض العناصر األساسية التي تم التوكيد عليها        4.رى من الشراكات تنطوي على إشراك الحكومات الوطنية       أخ

 :في تلك المبادئ تهدف، فيما يتعلق بالشراكات الصحية العالمية، إلى ما يلي
 
       ى زيـادة اتسـاق أنشطة الشراكات الصحية العالمية مع االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية الرامية إل

 زيادة الشعور بالملكية على الصعيد المحلي
 
           زيـادة التناغم والتنسيق فيما بين الشركاء مع االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية، وفي مجال التمويل

 المضمون االستمرار والذي يمكن التنبؤ به
 
             نب اللجوء إلى   االعـتماد على اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج وتعزيز القدرات الوطنية إلى جا

 إجراءات التبليغ المبسطة
 
 تأمين تزويد البلدان والشركاء بمعلومات شفافة في الوقت المناسب 
 
 زيادة تمثيل أصحاب المصلحة، بشكل عام، في الهيئات الرئاسية للشراكات الصحية العالمية. 
 

                                                        
من قبل الفريق العامل المعني بالشراكات الصحية العالمية المنبثق         ) 2الذي يرد بالكامل في الملحق      ( وضـع النص       4

ن عـن المحفـل الرفـيع المستوى بشأن المرامي اإلنمائية للصحة المتعلقة بالصحة وذلك استناداً إلى إعالن باريس بشأ                  
 14وقد قدم ذلك النص إلى المحفل الرفيع المستوى المذكور ونوقش فيه واعتمد من قبله يومي                . فعالية المعونة وتنسيقها  

.  وذلك بمشاركة شملت البلدان النامية والجهات المانحة والوكاالت المتعددة األطراف          2005نوفمبر  /  تشرين الثاني  15و
ص في االجتماع الذي عقده المحفل العالمي المعني بالتنمية بشأن فعالية المعونة      وتـم بعد ذلك إعادة التوكيد على ذلك الن        

) ADC(فـي مجال الصحة والذي نظمته مديرية التعاون اإلنمائي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي       
اللقاحات والتمنيع ومبادرة دحر    وقد أقرت شراكات مثل التحالف العالمي من أجل         . 2006ديسمبر  / فـي كـانون األول    

السـل تلـك المبادئ كما أن عدداً من الجهات المانحة بصدد استخدامها في االستهداء بمشاركتها في الشراكات الصحية                   
 ).كالمملكة المتحدة وأيرلندا(العالمية 
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 تعامل المنظمة مع الشراكات الصحية العالمية
 

 فضالً عن الكثير من قرارات جمعية الصحة العالمية، المنظمة والية واضحة          5يمـنح دستور المنظمة،    -16
وتشمل هذه الوالية   . فـيما يخص التعاون والتنسيق مع سائر المنظمات في السعي نحو تحقيق أغراض المنظمة             

ولقد عملت المنظمة، باعتبارها سلطة التوجيه      . اسـتنهاض همـم أصـحاب المصلحة من غير الدول األعضاء          
لتنسـيق في ميدان العمل الصحي الدولي، في تعاون وثيق دائم مع طائفة كبيرة من األطراف الفاعلة المنتمية                  وا

 وكثيراً ما يحدث ذلك من خالل    إلـى القطاعين العام والخاص وإلى المجتمع المدني والعاملة في ميدان الصحة،           
 المنظمة، كلما كان ذلك مناسباً، الترتيبات       وقد اتخذت . الشـبكات والـتحالفات والمحـافل التعاونية والتشاورية       

 .المناسبة الستضافة الشراكات ذات الصلة بالصحة
 

ولقـد أخـذت المنظمة على عاتقها، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مسؤولية التعامل مع                 -17
 التي ترعاها، وذلك المـبادرات والشـراكات الصـحية العالمية التي ماانفك عددها يزداد، والتعامل مع الجهات            

غير أنه بالنظر إلى ارتفاع عدد      . لضمان تحقيق أقصى قدر من التآزر مع األغراض التي تنشد المنظمة بلوغها           
، فقد  )نتـيجة لتحسن أساليب الدعوة من أجل الصحة، وكذلك نتيجة لتعزيز تلك الدعوة            (المـبادرات المسـتقلة     

 .بادراتتضاعفت أيضاً الحاجة إلى زيادة ترشيد تلك الم
 

 بتزايد تعقد   2015-2006ويعـترف بـرنامج العمل العام الحادي عشر الذي وضعته المنظمة للحقبة              -18
المشـهد الصحي العالمي ويعزز والية المنظمة وريادتها في المجال الصحي والتزامها بالشراكات التي يقتضي               

وتعزز الخطة االستراتيجية المتوسطة    . يةفـيها األمر اتخاذ تدابير مشتركة بوصفها من وظائف المنظمة األساس          
، فضالً عن الكثير من استراتيجيات التنسيق القطري التي   2013-2008األجـل التـي وضعتها المنظمة للفترة        

وضـعت علـى أسـاس التنسـيق مع األولويات الوطنية، توكيد المنظمة االستراتيجي على العمل مع الشركاء               
افة إلى تعامل المنظمة مع الشراكات الصحية العالمية، على الصعيد    وعـالوة علـى ذلك وباإلض     . والشـراكات 

العالمـي، فـإن المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية التابعة للمنظمة تضاعف أنشطتها التي تضطلع بها مع تلك                 
 .لوطنيةالشراكات دعماً للبلدان وذلك بغية المساعدة على زيادة التساوق بين مختلف الشركاء وبين األولويات ا

 
وفـيما يتعلق بإجمالي المشهد فيما يتعلق بالشراكات الصحية فهناك سؤال يمكن أن يطرح بشأن ما إذا                  -19

ينبغي للمنظمة أو يمكن لها أن تضطلع بدور في ضمان التنسيق بين إنشاء الشراكات وبين التدابير التي تتخذها                  
 أن المنظمة اضطلعت بدور هام في إنشاء بعض        وليس هناك برنامج طموح في هذا الصدد إال       . تلـك الشراكات  

وكان الباعث على   . الشراكات في حين بادرت مختلف المنظمات إلى ذلك فيما يخص بعض الشراكات األخرى            
وأي إجراءات  . لثغرات أو إكمال النواقص التي لوحظت في اآلليات القائمة        ذلك، في كثير من األحيان، هو سد ا       

تـتخذها المنظمة في هذا المجال هي بالضرورة إجراءات ذات طابع استراتيجي، في المقام األول، وتستند إلى                 
المزيد وعلى الرغم من كثرة اإلعالنات والقرارات الصادرة حول الهدف الرامي إلى تحقيق             . الـتفاهم والتوافق  

مـن التـناغم في مجال المعونة الصحية فإن لمنظمة الصحة العالمية أدواراً أساسية يتعين عليها االضطالع بها           
علـى األصـعدة القطرية واإلقليمية وعلى الصعيد الدولي وذلك من خالل مكاتبها، والعمل على دعم البلدان في         

 .لنُصح وتقديم الدعم التقني والسياسيالحوار المعقد المتعلق بالسياسة العامة وذلك بإسداء ا
 

أمـا فـيما يتعلق بآحاد الشراكات الصحية العالمية فإن لمنظمة الصحة العالمية دورين اثنين يمكن لها                  -20
 :االضطالع بهما ويتمثالن  في ما يلي

 
الـتعامل معهـا مـن منطلق الشراكة على الصعيدين االستراتيجي والتقني مع سائر الشركاء                )أ(

 .ني ذلك تنسيق األنشطة مع سائر الشركاء وتقديم التوجيه والدعم التقني للبلدان والشركاءويع

                                                        
 :تاليتين التي تتناول الوظائف التي تضطلع بها المنظمة بالمادتين الفرعيتين ال2 تبدأ المادة   5
 العمل كسلطة التوجيه والتنسيق في ميدان العمل الصحي الدولي؛)  أ(
إقامة تعاون فعال مع األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة واإلدارات الصحية الحكومية والجماعات المهنية وغير              ) ب(

 .ذلك من المنظمات، حسبما يكون مناسباً، والحفاظ على هذا التعاون
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قـبول المسؤولية، في بعض الحاالت، عن االضطالع بالوظائف القانونية واإلدارية والتنظيمية    )ب(
ير فـيما يخـص اتخـاذ ترتيـبات استضافة شراكة ما بما في ذلك القيام بدور المنظمة المضيفة، وتوف       

الهويـة القانونـية وتوفـير خدمات أمانة الشراكة والدعم فيما يتعلق بالجوانب التشغيلية التي تهم عمل         
 ).مثل الصناديق االئتمانية وعمليات الشراء(الشراكة 

 
 الـدوران يتمـيز كالهما عن اآلخر بشكل واضح وعلى الرغم من أن ترتيبات االستضافة قد               نوهـذا  -21

ذ لاللتزام االستراتيجي بشراكة ما فإن المنظمة لن تدخل في أي ترتيب من ترتيبات              تكـون نتـيجة لقـرار اتخ      
ويعني التزام المنظمة بالدخول في .  أن يكـون لهـا أيضاً التزام استراتيجي في هذا الصدد        االستضـافة بـدون   

فر عليها شـراكة مـا أنهـا ستضـطلع بدور أساسي في مجلس تلك الشراكة أو في أي آلية تنسيقية معادلة تتو               
 .الشراكة

 
ويمكـن أن يطرح طابع الشراكات الرسمية تحديات معينة أمام منظمة الصحة العالمية وسائر الشركاء                -22

 :ومن بين تلك التحديات. وخاصة عندما تدعى المنظمة إلى القيام بدور المنظمة المضيفة
 
          قع ضمن والية منظمة الصحة     وظائف الشراكة التي تمثل استنساخاً لمهام وأنشطة الشركاء التي ت

 العالمية الدستورية األساسية
 
 تزايد الطلبات، بسرعة، على الدعم التقني المقدم فيما يتعلق بوضع المقترحات وتنفيذها ورصدها 
 
           والسيما منظمة الصحة العالمية باعتبارها     (تكالـيف المعـامالت المـرتفعة التي يتكبدها الشركاء

 يخص إقامة الشراكات ودعمها ودعم أنشطتهافيما ) المنظمة المضيفة
 
 ضخ رؤوس األموال والموارد الذهنية والفكرية في أمانات الشراكات 
 
 "وسائل االتصال والمطبوعات والتظاهرات بالطابع المالئم" طبع 
 
             كموظفين يعملون في المنظمة وفي     (اللـبس فـيما يتعلق بالجهة التي تمثلها أمانة الشراكة المعنية

 ، بما في ذلك تقديم التقارير إلى مجالس الشراكات وإلى المدير العام)إطار الشراكة
 
 6آليات صنع القرار التي قد تثير مشاكل فيما يتعلق بدستور المنظمة 
 
      التي يمكن أن تتضارب مع موافقة البلد المضيف ومع لوائح منظمة           " االسـتقاللية "الرغـبة فـي

 ياساتهاالصحة العالمية وقواعدها وس
 
               المخاطـر المالية والمخاطر المحدقة بالسمعة والناجمة عن تحمل المنظمة للتبعة القانونية وما إلى

 ذلك من المسؤوليات بموجب ترتيبات االستضافة
 
 انعكاس ميزانيات الشراكات على النحو المالئم في ميزانية المنظمة البرمجية 
 
       صود للقيام بتحليل السياسات والتحضير للمشاركة في       المتطلـبات من وقت موظفي المنظمة المر

 مجالس الشراكات وفي الكيانات القائمة على إدارتها والتي تشارك فيها المنظمة
 
           أو من خالل مكاتب المنظمة اإلقليمية      / وضـوح كيفـية عمـل الشـراكات الصحية العالمية مع

 .القطرية
                                                        

أن يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من ..... ال يجوز للموظفين" تنص على أنه 37في هذا الصدد أن المادة       مـن األمثلة        6
 ".سلطة خارج المنظمة..... أية 
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دة التي تواجهها المنظمة والمذكورة أعاله فإن المنظمة        وباإلضـافة إلـى التحديات واالعتبارات المحد       -23
تسـعى كذلـك إلـى ضمان تلبية الدعم الذي تقدمه إلى الشراكات التي تستضيفها لتوقعاتها وكذلك لتوقعات تلك       

ومـن ضمن تلك التوقعات تعزيز النظم اإلدارية وإدارة القضايا األكثر دقة ومنها توخي الوضوح               . الشـراكات 
 .المساءلة والمسؤولية وتبرير ميزانيات الشراكاتبشأن جوانب 

 
ويمكـن التصـدي لكثـير من هذه المشاغل بضمان إرساء قواعد عملية تشاورية صريحة لدى إقامة                  -24

 .الشراكات غير أنه يجب التريث في تقييم كل هذه األمور
 

 مسائل للمناقشة
 

ثيرت في هذه الورقة وإلى إبداء آرائهم بشأنها بما         السادة القراء مدعوون إلى التفكير في القضايا التي أ         -25
 :في ذلك

 
 ما هي المبادئ المناسبة التي تستهدي بها المنظمة للبت في   .سياسـة المنظمة حول الشراكات     )أ(

كيف تتكشف الشراكات عن قيمة مضاعفة تساعد في المشهد         (قضـية إنشـاء شـراكة مـا أو دعمها           
الوطنية وما إذا كان أصحاب المصلحة المعنيين مهتمين باألمر         اإلنمائـي وتدعـم األغراض التنموية       

وكيفـية ذلـك، ووضوح األدوار التي يقوم بها شتى الشركاء، ووضوح مرامي الصحة العمومية التي                
 ؟)يتعين بلوغها، وكيفية تنظيم وإدارة الشراكات

 
ات الصحية العالمية  ما هو التأثير الذي تتركه الشراك.زيـادة التنسـيق على الصعيد القطري    )ب(

علـى عملـية تحديد األولويات، على الصعيد القطري، وعلى تنفيذ البرامج، واستنهاض همم أصحاب               
المصـلحة المتعدديـن فـي سبيل بلوغ األغراض الصحية الوطنية؟ كيف يمكن زيادة تناغم الشراكات        

ا في ذلك معرفة أفضل     الصـحية العالمـية مع الخطط الصحية الوطنية، وتنسيق العمليات القطرية بم           
سبل الربط مع العمليات والدورات التخطيطية القطرية المشتركة؟ ما هو دور مذكرات التفاهم المتبادلة              
بيـن شتى الشراكات الصحية العالمية؟ ما هي أفضل السبل من أجل تبسيط العمليات واإلجراءات مع                

 نمية الذي يبلغه؟ما يتمشى مع اعتبارات من مثل حجم البلد المعني ومستوى الت
 
 ما هي أفضل الطرق التي يمكن بها للدول األعضاء أن           .تحسـين التنسـيق وتقسـيم العمل       )ج(

والقضاء على حاالت   (تستعرض المشهد المتعلق بالمسؤوليات والواليات التنظيمية لضمان االلتزام بها          
ت الموضوعية الرئيسية فيما    مما يؤدي إلى فهم مسألة تقسيم العمل بشأن المجاال        ) الـتداخل فـيما بينها    

بيـن الشراكات الصحية العالمية ومع المنظمات المتعددة األطراف وغيرها؟ هل هناك بعض المجاالت            
 يتم ذلك وخاصة من التـي يمكن فيها لشراكة ما أو أكثر رص الصفوف أو حتى االندماج؟ بأي طريقة           

 بعينها؟ ما هي االقتراحات المحددة من      أجـل الحيلولة دون تعطل النجاح المحرز حتى اآلن في ميادين          
أجـل زيـادة حجـم الـتعاون وكفاءة التدابير المتخذة بين الشراكات الصحية العالمية وبين الوكاالت                 

 المتعددة األطراف؟
 
 ما الذي تحتاجه البلدان من المنظمة فيما يتعلق بعملها  .الدعـم القطـري الذي تقدمه المنظمة       )د(

المية؟ كيف يتأتى لمنظمة الصحة العالمية أن تزيد من قدرتها دعم البلدان            مـع الشـراكات الصحية الع     
 وعلى تقاسم المعارف؟
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 7. تمت عدة عمليات لالستعراض أو أنها قيد األجراء   .البينات: اسـتعراض الشراكات القائمة    )ه(
كن عمل  وتشمل تلك االستعراضات التركيز على كيفية استفادة الشراكات من بعضها البعض وكيف يم            

استعراض نُظم اإلدارة الرشيدة   / المـزيد لتوسـيع قـاعدة البيـنات والتوسـع في نطاق عمليات تقييم             
واالستضـافة والعـبء الواقـع على الوكاالت فضالً عن الفرص السانحة لزيادة التآزر بين المواقف                

المية أنسب  واإلفصـاح عـن المرامي الصحية ومعرفة ما إذا كان بعض أنواع الشراكات الصحية الع              
فما هي المقترحات فيما يخص زيادة كفاءة نقل المعلومات    . أو قضايا مجموعية    / ألمـراض معيـنة و    

 حول هذه المواضيع إلى البلدان والتزام المؤسسات الوطنية في هذا المضمار؟
 
 كيف يمكن للشراكات الصحية العالمية تحسين المسؤولية تجاه الدول          .تحسـين أطر المساءلة    )و(

 عضاء؟ وهل هناك مشاكل فيما يتعلق بتمثيل مختلف القطاعات في الشراكات الصحية العالمية؟األ
 
 .تأميـن التمويل المضمون االستمرار للشراكات الصحية العالمية على نحو يمكن التكهن به           )ز(

، كـيف يـتأتى للجهات المانحة وللحكومات الوطنية ضمان تحديد احتياجات البلدان في مجال التمويل              
وضـمان تنسيق موارد الشراكات الصحية العالمية بأقصى درجة، وضمان المحافظة على االلتزامات             

 فيما يخص التمويل اآلجل؟
 
 

*     *     * 
 

                                                        
  مـن األمـثلة فـي هذا الصدد، المحفل الرفيع المستوى المعني بالمرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة في عام         7

ترك بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة الصحة العالمية بشأن            ، والعمـل الجـاري المش     2005
تحقـيق التنسـيق والتسـاوق، والعمل الذي يقوم به معهد بروكينغز بشأن التمويل االبتكاري، وعمليات التقييم الجارية                  

 .لشراكتي التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع وشراكة دحر السل
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تصنيف الترتيبات التعاونية على أساس الهيكل والمركز     : نظام منظمة الصحة العالمية للتصنيف     :1الملحق 
 القانوني ومسرد بالمختصرات

 
 أمثلة  المشاركون  المركز القانوني  الهيكل  طاقالن    

التبرع باألدوية، 
الدراسات، التعاون 

التقني، تنفيذ 
المشاريع على 
 الصعيد المحلي 

المنظمة والقطاع 
 القطاع العام أو

الخاص، مشاركون 
تجاريون يتم 

 تمحيصهم

نشاط تعاقدي تديره 
 األطراف نفسها

يقام في إطار اتفاق 
المشاركين على مشروع 

 ما
ليس هناك داع لقيام 

أمانة أو لوضع ترتيب 
 استضافة

مشروع تقني لمدة 
 محدودة

التعاون في 
 تنفيذ المشاريع

الحمالت الوطنية 
للتوعية بالرضاعة 

الطبيعية، الحملة 
العالمية لمكافحة 

 الصرع

المنظمة والقطاع 
العام أو القطاع 

الخاص، مشاركون 
تجاريون على 
 أساس انتقائي

 منسق يصوغه نشاط
 ويديره المنظمون

يقام في إطار خطة عمل 
 من قبل الموظفين

ليس هناك داع لقيام 
أمانة أو لوضع ترتيب 

 استضافة

غرض دعوي 
 محدد ألجل قصير

حمالت 
مشتركة 

 )للدعوة(

اللجنة االستشارية 
المعنية بالسرطان 
لدى المدير العام، 

فرقة العمل المعنية 
بتأثير دوائر صناعة 

 التبغ

يتوقف األمر على 
 الغرض المنشود

فريق عمل أو 
مجموعة نقاش يقيمها 

 المشاركون/ المنظمون

يقام في إطار 
اختصاصات من قبل 

 المنظمين
ناك داع لقيام ليس ه

أمانة أو لوضع ترتيب 
 استضافة

غرض معين لمدة 
 محددة

فرقة عمل أو 
 منتدى

طة
نش

األ
نية

عاو
 الت

 

             
HINARI, 
GOARN, VPA, 
RSC, GARD, 
IMPACT GAEL, 
GCBS, SIGN, 
GCDPP, VPA, 
Polio Initiative 

من القطاعين العام 
القطاع (والخاص 

التجاري وغير 
 )التجاري

مجموعة شبه رسمية 
من المنظمات التي 
تنسق األنشطة في 

ليست . مجال معين
 انونياًكياناً ق

أمانة محدودة، هيئة 
تنسيقية مركزية أو هيئة 
استشارية، قد تنبثق عنها 

لجنة فرعية، أفرقة 
 عاملة

هيكل فضفاض، 
تبادل المعلومات، 

تنسيق 
االستراتيجيات أو 
أنشطة الشركاء، 

 نشاط طويل األجل

 الشبكة

World Alliance 
for Patient Safety, 
 GBUI, CDD 

 

من القطاعين العام 
القطاع (والخاص 

التجاري وغير 
 )التجاري

برنامج من برامج 
 المنظمة

ارية، أمانة هيئة استش
المنظمة مع موظف 

 مسؤول وموظفي دعم

برنامج منظم مع 
مشاركة خارجية، 

نشاط طويل األجل 
 ولكنه ليس دائماً

أحد برامج 
المنظمة مع 

 التزام خارجي

Stop TB, Roll 
Back Malaria, 
PMNCH, HMN,  
GWA, GAVI, 
UNITAID, IFCS 

من القطاعين العام 
القطاع (والخاص 

التجاري وغير 
 )التجاري

جمعية ليست ذات 
طابع قانوني؛ أحد 

الشركاء يقوم بدور 
. المنظمة المستضيفة
 ليست كياناً قانونياً

أو (لجنة توجيهية 
رقة عاملة وأف") مجلس"

تقنية، أمين تنفيذي 
 وأمانة

تحالف منظم 
ومنسق على نحو 

رسمي، نشاط 
 طويل األجل

 التحالف

Medicine for 
Malaria Ventures, 
Global Fund for 
AIDS, TB and 
Malaria, GAELF, 
GHI, Global 
Reporting 
Initiative   

من القطاعين العام 
القطاع (والخاص 

التجاري وغير 
 )التجاري

كيان قانوني مستقل، 
وهو، عادة، عبارة عن 

جمعية خيرية 
تستهدف الربح أو  ال

 جمعية خيرية خاصة

مجلس، لجان دائمة، 
أفرقة استشارية تقنية، 

 أمانة

كيان قانوني مستقل 
يدر آلية للتعاون، 
 نشاط طويل األجل

 ريكةمنظمة ش

TDR, HRP, 
UNAIDS, IPCS, 
SCN, IOMC, 
MNT 

البرنامج المشترك 
يعمل بشكل شبه 

مستقل أما الترتيب 
التعاوني فعبارة 

عن تحالف يضم 
 الوكاالت الشريكة

آلية مشتركة بين 
وهي،  . المنظمات

عادة، عبارة عن كيان 
ويتولى . قانوني مستقل

أحد الشركاء دور 
المنظمة القائمة على 

 إدارة الشؤون

لجنة لإلدارة وأمانة مع 
 مسؤول موظف

 وموظفي دعم

ترتيب تعاوني 
يحكم المنظمات، أو 

الوكاالت أو 
الصناديق أو برامج 

 األمم المتحدة

برنامج 
مشترك من 
برامج األمم 
المتحدة أو 

 ترتيب تعاوني

كة 
شرا

ت ال
تيبا

تر
)"

ات
راك

لش
ا

"( 

ونظام التصنيف هذا إنما هو إحدى طرق       .  خصائص فئة أو أكثر من هذه الفئات       ببعضقـد تتسم مبادرة ما       :مالحظـة 
 .كثيرة لتصنيف أنواع التعاون وهو معد، أساساً، لالستخدام القانوني أو لبعض االستخدامات اإلدارية
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 )قائمة غير كاملة(مسرد بالمختصرات 
 

APHSR أجل السياسة وبحوث النظم الصحيةالتحالف من  

APOC  األنكوسركية(البرنامج األفريقي لمكافحة داء كالبية الذنب( 

DNDi  المنسية(مبادرة أدوية مكافحة األمراض المهملة( 

FIND مؤسسة وسائل التشخيص االبتكارية الجديدة 

GAEL التحالف العالمي من أجل التخلص من الجذام 

GAELF  المي من أجل التخلص من داء الخيطيات اللمفيالتحالف الع 

GAIN التحالف العالمي من أجل تحسين التغذية 

GARD  التحالف العالمي لمكافحة األمراض التنفسية المزمنة 

GAVI  التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع 

GBUI المبادرة العالمية لمكافحة قرحة بورولي 

GCBS  الدممأمونة من أجل التعاون العالمي  

GCDPP التعاون العالمي من أجل تطوير مبيدات الهوام خدمة للصحة العمومية 

GDF المرفق العالمي ألدوية السل 

GET 2020 التحالف من أجل التخلص من التراخوما المسببة للعمى من العالم 

GLC لجنة الضوء األخضر 

GFATM ل والمالرياالصندوق العالمي لمكافحة األيدز والس 

GFHR المحفل العالمي للبحوث الصحية 

GHI مبادرة الصحة العالمية 

GOARN الشبكة العالمية لإلنذار بالفاشيات واالستجابة لمقتضياتها 

GPEI المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال 

GWA, التحالف المعني بخصائص الجنسين وبالمياه 

HINARI  وث الصحية عبر اإلنترنتمبادرة الوصول إلى البح 

HMN شبكة القياسات الصحية 

HRP            الـبرنامج الخاص للبحوث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال اإلنجاب البشري، المشترك
بيـن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والبنك            

 الدولي

IAVI لدولية للقاحات األيدزالمبادرة ا 

IFCS  المحفل الحكومي الدولي المعني بالسالمة الكيميائية 

IMPACT  المبادرة الدولية لمكافحة العجز الذي يمكن تجنبه 

INFOSAN  إنفوسان(الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسالمة األغذية( 

IOMC,  يمة للمواد الكيميائية البرنامج المشترك بين المنظمات والمعني باإلدارة السل 
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IPCS  البرنامج الدولي للسالمة الكيميائية 

IPM الشراكة الدولية من أجل مبيدات الجراثيم 

MMV مشاريع استحداث األدوية لمكافحة المالريا 

MNT  المبادرة الخاصة بالتخلص من كزاز األم والوليد 

MVI مبادرة استحداث لقاحات المالريا 

PMNCH  المعنية بصحة األم والوليد والطفلالشراكة  

PPC شركاء من أجل مكافحة الطفيليات 

RBM شراكة دحر المالريا 

SCI مبادرة مكافحة داء البلهارسية 

SCN,   لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية 

SIGN الشبكة العالمية لمأمونية عملية الحقن 

STB شراكة دحر السل 

TDR  مج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية، المشترك بين اليونيسيف            البرنا
 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية

UNAIDS برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة األيدز 

UNITAID المرفق الدولي لشراء األدوية 

VPA,   منع العنفالتحالف من أجل 

WAPS التحالف العالمي من أجل سالمة المرضى 

WSSCC المجلس التعاوني إلمدادات المياه واإلصحاح 
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 2الملحق 
 

 مبادئ الممارسات الجيدة المنطبقة على استنهاض الشراكات الصحية العالمية في البلدان

 :الجيدة التاليةتلتزم الشراكات الصحية العالمية باحترام مبادئ الممارسات 
 الملكية

 .احترام القيادة في البلد الشريك ومساعدته على تعزيز قدرته على ممارسة تلك القيادة
 

سـتعمل الشـراكات الصـحية العالمية، عند االقتضاء،  مع الجهات المانحة الشريكة، على مساعدة                
االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية من    البلدان على الوفاء بااللتزام الذي قطعته على نفسها لوضع وتنفيذ           

خـالل التشـاور على أوسع نطاق؛ وستعمل على ترجمة تلك االستراتيجيات إلى برامج تنفيذية تقوم                
على تحقيق النتائج وتتسق مع األولويات المحددة، على النحو  الوارد في أطر اإلنفاق المتوسط األجل               

ه عملية تنسيق المعونة على كل األصعدة مع سائر   والميزانـيات السـنوية؛ وستعمل أيضاً على توجي       
 .الموارد اإلنمائية وذلك بالتحاور مع الجهات المانحة وتشجيع مشاركة المجتمع

1 

 التساوق
تحقـيق اتسـاق الدعم الذي تقدمه مع االستراتيجيات والخطط، وكذلك المؤسسات واإلجراءات، التي              

وعندما ال تعكس تلك االستراتيجيات،     . وطنية وقطاعها الصحي  تنفذها البلدان الشريكة دعماً لتنميتها ال     
 .ة، العمل مع جميع الشركاء لضمان مراعاتها الكافي، األولويات الصحية الملحعلى النحو

2 

 .التحول تدريجياً من تمويل المشاريع إلى تمويل البرامج 3 

اذ التدابير الحمائية واإلجراءات    وإذا تعذر ذلك اتخ   . اسـتخدام النُظم الوطنية إلى أقصى درجة ممكنة       
 .الكفيلة بتعزيز النُظم واإلجراءات القطرية ال بزعزعتها

 
وفـي هـذا السـياق، تشـمل النُظم القطرية آليات مثل األساليب القطاعية والنُظم الوطنية للتخطيط                 

 .والميزنة والشراء والرصد والتقييم

4 

مج الشراكات  ارة المشاريع وبرا  ددة لتنفيذ وإ  العمـل، قـدر اإلمكـان، على تجنب إنشاء هياكل محد          
 )مثل وحدات إدارة المشاريع(الصحية العالمية، على أساس يومي 

5 

العمـل علـى تحقيق االتساق بين الدعم التحليلي والتقني والمالي وبين أغراض واستراتيجيات تعزيز         
المقدم من أجل تعزيز القدرات     قدرات الشركاء؛ واستخدام القدرات القائمة بشكل فعال؛ وتنسيق الدعم          

 .تبعاً لذلك

6 

تقديم التزامات إرشادية يمكن التعويل عليها بالدعم المالي الذي سيوفر في إطار متعدد السنوات ودفع               
 .األموال في الوقت المالئم وبصورة يمكن التكهن بها وذلك طبقاً لجداول زمنية متفق عليها

7 

الحكومات الشريكة في مجالي الميزانية والمحاسبة شريطة أن االعـتماد، قـدر اإلمكـان على آليات       
 .تكون تلك اآلليات شفافة

8 

االعـتماد،  تدريجـياً، على نظم الشراء الوطنية عندما يتولى البلد المعني تنفيذ معايير وعمليات يتم                 
وطنية بمستويات  االتفاق عليها من قبل األطراف المعنية وانتهاج أساليب منسقة عندما ال تفي النُظم ال             

 ضـمان احترام هبات المنتجات الصيدالنية لدالئل المنظمة اإلرشادية بشأن         1.األداء المـتفق علـيها    
 2.الهبات الدوائية

9 

 
 

 ـــــــــــــــــــ
 االستفادة من آليات الشراء المشترك أو من إجراءات الشراء لصالح الغير وذلك من    بإمكـان البلدان نفسها أن تختار     1
 .ل الحصول على وفورات الحجم الكبيرأج

 http://www.who.int/medicines/library/par/who-edm-par-99-4.pdf :انظر الموقع اإللكتروني   2
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 تحقيق االتساق
تنفـيذ ترتيـبات مبسطة وموحدة على الصعيد القطري، عند اإلمكان، في مجاالت التخطيط والتمويل        

م التقارير إلى الحكومات حول أنشطة الشراكات الصحية العالمية        والصـرف والرصـد والتقييم وتقدي     
 .وتدفق مواردها

10 

العمـل مـع الشراكات الصحية العالمية األخرى ومع الوكاالت المانحة في القطاع الصحي من أجل                
الحـد مـن عـدد البعـثات الميدانية التي تحدث فيها االزدواجية ومن عدد الدراسات التقييمية حول                  

والتشـجيع على تجميع األعمال التحليلية، وعلى تقديم الدعم التقني         . ءات والـنُظم الصـحية    اإلجـرا 
ومن األمثلة على ذلك، (واالسـتفادة مـن الـدروس المستخلصة والترويج لمفهوم التدريب المشترك           

 ).التعاون على تدريب أعضاء المجالس اإلدارية الجدد

11 

 . إطار النُظم الوطنيةاعتماد أطر متساوقة لتقييم النتائج في 12 
الـتعاون، على الصعيد العالمي، مع سائر الشراكات الصحية العالمية ومع الجهات المانحة والممثلين              
القطرييـن، علـى استنباط أساليب جماعية تنتهج حيال القضايا التي تمس عدة قطاعات وخاصة فيما               

 .لبشريةيتعلق بتقوية النُظم الصحية بما في ذلك إدارة الموارد ا

13 

 اإلدارة القائمة على تحقيق النتائج
الـربط بين البرامج القطرية والموارد وبين تحقيق نتائج تتسق مع اآلليات التي تمكن من تقييم البلدان           
بفعالـية مـع تجنـب فرض مؤشرات لألداء ال تتواءم مع االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية لمختلف                

 .الشركاء

14 

دان على استخدام األطر الوطنية الخاصة بالمتابعة والرصد، قدر اإلمكان، على أن           الـتعاون مـع البل    
 .تكون تلك األطرف قائمة على تحقيق نتائج

15 

العمـل مـع الـبلدان، بروح المشاركة، على تعزيز القدرات الوطنية وتعزيز إدارة تقوم على تحقيق         
البتكار استناداً إلى أنشطة الرصد     النـتائج وخاصـة التشـجيع على البحث سوية عن حلول وعلى ا            

 .والتقييم

16 

 المساءلة
تزويد البلدان الشريكة التي تطلب دعم الشراكات الصحية العالمية بمعلومات واضحة وكاملة ومناسبة             

والسيما القرارات  (التوقيـت حـول المساعدة التي تقدمها تلك الشراكات وحول إجراءاتها وقراراتها             
 ).ات المقدمةالمتعلقة برفض الطلب

17 

 اإلدارة الرشيدة
ويجب أن تكون أنشطة    . تركـز مـبادئ اإلدارة الرشـيدة علـى الشراكات الضخمة التي تمتلك هياكل إدارية رسمية               

 الشراكات متساوقة مع القواعد التي تنظم الهياكل المضيفة
 الصندوق ي بالشراكة أونالقـيام علناً بتوضيح توزيع األدوار والمسؤوليات داخل الهيكل اإلداري المع   

وينبغي أن تكون األطراف المعنية ممثلة على نطاق واسع داخل مجالس اإلدارة أو اللجان               . المعنـي 
 .التوجيهية، كما ينبغي أن تتمكن البلدان النامية من إسماع صوتها عالياً

18 

دة األطراف المعنية، القـيام علـناً بتوضيح األدوار التي تقوم بها كل من الشراكات والوكاالت المتعد           
 .ويشمل ذلك نوع العالقة التي تربط بين شراكة ما وبين هيكل المضيف

19 

الحرص، وفقاً لمفهوم المساءلة، على أن تكون األغراض والمرامي والغايات التي تتوخاها الشراكات             
ة في الصـحية العالمـية واضـحة وعلى شفافية اإلجراءات وعلى تزويد عامة الناس بمعلومات كامل    

 .الوقت المناسب

20 

ينبغـي للشـركاء االلتزام بالحد قدر اإلمكان من التكاليف العامة والحرص على مردودية عملياتهم،               
 .وينبغي لكل شريك من الشركاء أن يمتلك إطاراً يساعده على تقييم األمور

21 

 الذين ستستضيفهم   وفيما يتعلق بالشركاء  . الخضـوع، بشكل دوري، لعمليات التدقيق المالي الخارجي       
مؤسسـات األمم المتحدة فإن إجراءات التدقيق المالي التي تتبعها المؤسسة المضيفة المعنية هي التي               

 مراجعي  وينبغي تزويد مجلس إدارة الشراكة المعنية بنسخة من الجزء الذي يهمها من تقرير            . تنطبق
 .مراجعة المالية يشهد على صحة الحسابات ومن تقرير الالحسابات الخارجيين الذي

22 
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