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لخطة العمل التي يوافـق عليهـا مجلـس إدارتهـا، الـذي يضـم المنظمـة كعضـو  وتضع أمانة التحالف تصوراً   -٥
ين وممثلــــين لجهــــات مانحــــة ذها. ويشــــمل أعضــــاء مجلــــس اإلدارة اآلخــــرون أكــــاديميين وبــــاحثرهــــا وتنفِّــــدائــــم، وتطوِّ 

  للتحالف.
  
شــريك (دول أعضــاء ومؤسســات ومنظمــات غيــر حكوميــة ومجتمعــات محليــة  ٣٠٠ويتكــون التحــالف مــن   -٦

ومنشــآت مــن القطــاع الخــاص ومؤسســات أكاديميــة وبحثيــة). ويشــارك هــؤالء األعضــاء، كشــبكة، بشــكل نشــط فــي 
مشـــاورات وحلقـــات عمـــل التحـــالف. وُتعطـــي لهـــم هـــذه المشـــاركة صـــوتًا قويـــًا فـــي القـــرارات البرمجيـــة واالســـتراتيجية 

  للتحالف، وتُبّين عملهم لجمهور أوسع. 
  

 ات الصحيةالمرصد األوروبي للنظم والسياس
  
المرصـد األوروبــي للــنظم والسياســات الصـحية هــو أقــدم شــراكة ُمستضــافة فـي المنظمــة، وهــو يــدعم ويعــزز   -٧

ميات نظم الرعايـة الصـحية اوضع السياسات الصحية المستندة إلى البّينات من خالل التحليل الشامل والصارم لدين
يضم حكومات وطنية ومنظمات دولية وأطراف فاعلة رئيسية أخرى فـي مجـال الـنظم والسياسـات  وهو ١في أوروبا.

حـــّض علـــى االبتكـــار فـــي تـــوفير البّينـــات وتيســـير نقـــل ي وهـــوالصـــحية مـــن أجـــل تـــوفير البّينـــات لمتخـــذي القـــرارات. 
  المعارف وفي طريقة عمل المنظمة مع الشراكات. 

  
المباشرة مـدى تعقيـد الخيـارات التـي تواجـه واضـعي السياسـات والقصـور ويفهم شركاء المرصد من خبرتهم   -٨

في البّينات المتاحة. ويحدد الشركاء وواضعو السياسات معًا األولويات األهـم بالنسـبة لوضـع السياسـات فـي اإلقلـيم 
ع محــددة مــن بشــأن بلــدان محــددة أو مواضــي وتحلــيالً  األوروبــي. ويــوّفر موظفــو المرصــد األساســيون وشــبكاته بحوثــاً 

أجل استيفاء هذه األولويات. ويساعد موظفو المرصد واضعي السياسات والمستشارين في أوروبا على فهـم مـا هـي 
  لها النجاح في مختلف السياقات.  الُمقدَّراألعمال 

  
وللمرصــــد أربــــع وظــــائف أساســــية، وهي:الرصــــد القطــــري والتحليــــل وتقيــــيم األداء النســــبي للــــنظم الصــــحية   -٩

  :والنشر

فالرصـــد القطـــري يتكـــون مـــن سلســـلة مـــن البيانـــات المـــوجزة (تشـــمل هـــذه السلســـلة استعراضـــات للـــنظم   •
الصـــحية، التـــي ُيشـــار إليهـــا باعتبارهـــا "نظمـــًا صـــحيًة تمـــر بمرحلـــة انتقاليـــة"). وتصـــف هـــذه البيانـــات 

يـــة المـــوجزة بطريقـــة منهجيـــة ومتســـقة الـــنظم الصـــحية التـــي ُتركـــز علـــى قضـــايا منهـــا الصـــحة العموم
والحصــول علــى الرعايــة والجــودة والتنظــيم والمــوارد الماديــة والبشــرية. وقــد ُأنشــئت اآلن شــبكة مبتكــرة 
لرصـــد الـــنظم والسياســـات الصـــحية، وهـــي تقـــوم بتحـــديث الـــنظم الصـــحية التـــي تمـــر بمرحلـــة انتقاليـــة 

 إلكترونيًا. 

سـة قضـايا الـنظم والسياسـات ويستخدم التحليل أسـاليب مكّيفـة لتعزيـز مالءمـة السياسـات مـن أجـل درا  •
الصــحية األساســية علــى نحــو متعمــق. ويضــم المرصــد أكــاديميين وممارســين مــن مؤسســات وبلــدان 

 وتخصصات مختلفة من أجل كفالة تحليالت تالية وبحوث ثانوية موثوقة.

                                                           
عليـه  اطُّلـع( //:are/partners/observatory-we-www.euro.who.int/en/whohttpنترنـت فـي: انظر الموقـع علـى شـبكة األ    ١

 )؛ وهـــو ُمستضـــاف مـــن ِقبــل المكتـــب اإلقليمـــي ألوروبـــا التــابع للمنظمـــة، انظـــر الموقـــع٢٠١٢تشـــرين الثـــاني/ نــوفمبر  ٦فــي 
http://www.euro.who.int/en )٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٦عليه في  اطُّلع.(  
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ة ويجمع تقييم األداء بين العمل المقاَرن والمنهجي من أجل التصـدي لالسـتخدامات الصـحيحة والسـيئ  •
لقياس األداء، ويهدف إلى تدعيم هذا المجال عن طريق توفير نظرة عامة على القضايا وسلسـلة مـن 

 تقارير المجاالت والورقات المنهجية.

والنشر هو الوسيلة الرئيسية لجعل البّينات التي يجري توفيرها مفيدة لواضـعي السياسـات. وهـو يجمـع   •
شخصــــية (بمــــا فــــي ذلــــك الحــــوارات بشــــأن السياســــات بــــين برنــــامج شــــامل للمنشــــورات والمقــــابالت ال

واالجتماعــات اإلعالميــة بشــأن البّينــات والمدرســة الصــيفية) والنشــر اإللكترونــي (علــى ســبيل المثــال، 
من خـالل موقـع اإلنترنـت وقـوائم العنـاوين البريديـة اإللكترونيـة وحسـاب تـويتر) مـن أجـل التفاعـل مـع 

  متخذي القرارات والتواصل بفّعالية.
  

ــدار شــؤون المرصــد مــن ِقبــل شــركائه، وهــو قــائم علــى عــدد مــن المراكــز (المكاتــب). وتتضــمن القائمــة   -١٠ وُت
 وأسـبانيايلي: المكتب اإلقليمي ألوروبا؛ ودول أعضاء، هـي: بلجيكـا وفنلنـدا وأيرلنـدا وهولنـدا والنـرويج وسـلوفينيا  ما

منهـــا المفوضـــية األوروبيـــة والمصـــرف األوروبـــي لالســـتثمار والبنـــك الـــدولي؛  ،والســـويد؛ ومنظمـــات حكوميـــة دوليـــة
ومؤسســات أخــرى، كمــا يلــي: كليــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية وكليــة لنــدن لقواعــد التصــحح وطــب المنــاطق 

يكــون المداريــة واالتحــاد الــوطني لصــناديق التــأمين الصــحي فــي فرنســا. وقــد شــكَّل هــؤالء الشــركاء المرصــد بحيــث 
لمطالـب العمليـة لمتخـذي مالئمًا من زاوية السياسات وموصًال للبّينات من أجل سّد الفجـوة بـين "البحـوث العلميـة" وا

  القرارات.
  

وبفضــل صــفات المرصــد الفريــدة كشــراكة وشــبكته الواســعة مــن الخبــراء والممارســين ُيمكــن لــه االضــطالع   -١١
ات بــين النظريــة والممارســة وبــين البّينــات واإلجــراءات العمليــة. وهــو بــدور مهــّم علــى الســاحة األوروبيــة بســّده الفجــو 

 ومسـتخدميمنفعة عمومية توّفر الدعم لمتخذي القرارات الـذين تتركـز مشـاركتهم علـى الصـحة العموميـة فـي أوروبـا 
  خدمات الصحة العمومية في أوروبا. 

  
  التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية

  
 ١للقـوى العاملـة الصـحية مكـرَّس السـتبانة حلـول ألزمـة القـوى العاملـة الصـحية وتنفيـذها.التحالف العالمي   -١٢

وهــو شــراكة بــين حكومــات وطنيــة والمجتمــع المــدني ووكــاالت دوليــة ومؤسســات ماليــة وبــاحثين وتربــويين ورابطــات 
يــر الخــاص بالصــحة فــي مهنيــة مكرســة الســتبانة الحلــول وتنفيــذها والتــرويج لهــا. واســتجابة لتوصــية وردت فــي التقر 

جمعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والخمسـين. وقـد أتـاح ذلـك  أثنـاء ، دخل التحالف حيـز الوجـود رسـمياً ٢٠٠٦العالم 
  التقرير، الذي رّكز على الموارد البشرية في األزمات الصحية، األساس العلمي أيضًا للتحالف.

  
لكــي يكــون مســتجيبًا ومالئمـًا لبيئــة صــحية عالميــة  حـالفَ الت ٢٠١٦-٢٠١٣وُتِعـد اســتراتيجية جديــدة للفتــرة   -١٣

متغيــرة، كمــا تهــدف إلــى تحقيــق التــآزر علــى النحــو األمثــل مــع عمليــات المنظمــة. وقــد ُوِضــعت االســتراتيجية، التــي 
  ، من خالل عملية تشاركية شاملة ضّمت أعضاء التحالف وشركاءه.٢٠١٢اسُتهلت في تموز/ يوليو 

  
، في حركـة رّكـزت علـى ٢٠١٢إلى عام  ٢٠٠٦ف بنشاط خالل مرحلته األولى، من عام وقد أسهم التحال  -١٤

، بما يتماشى مع غرضه المتمثل في حفز "عقد من العمل" بشـأن المـوارد والـنظم الصـحية. الصحيةالموارد البشرية 
لقوى العاملة الصحية. وقـد وخالل هذه الفترة، أدت األنشطة والُمدخالت الجماعية إلى تقدم مهّم فيما يتعلق بتنمية ا

                                                           
  ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٦عليه في  اطُّلع( /http://www.who.int/workforcealliance/enانظر الموقع     ١
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) الذي تمخض عن ٢٠٠٨مباال، اعقدت أمانة التحالف المنتدى العالمي األول المعني بالموارد البشرية الصحية (ك
اعتماد إعالن كامباال وبرنامج العمل العالمي. وقد أصبح ذلك إطارًا جامعـًا فيمـا يتعلـق بوضـع السياسـات الخاصـة 
بــالموارد البشــرية الصــحية علــى جميــع المســتويات. ووّفــر المنتــدى العــالمي الثــاني المعنــي بــالموارد البشــرية الصــحية 

ى لجمع المجتمع العالمي المعني بالموارد الصحية البشرية واستعراض التقدم المحرز ) فرصة أخر ٢٠١١(بانكوك، 
منذ المنتدى العالمي األول وتجديد الزخم وااللتـزام فيمـا يتعلـق بتنميـة القـوى العاملـة الصـحية ومبـادئ واسـتراتيجيات 

  إعالن كامباال وبرنامج العمل العالمي. 
  

لقيـادات علـى المسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة والعالميـة اآلن باألهميـة الحاسـمة ونتيجة لهذه الجهـود، ُتسـّلم ا  -١٥
  لالستثمار في قوى عاملة صحية مدعومة وتنميتها من أجل تحسين الحصائل الصحية. 

  
 ١٠ويــدعم التحــالف البلــدان، فــي إطــار مهمتــه، فــي جهودهــا الراميــة إلــى تنفيــذ خطــة العمــل التــي تســتغرق   -١٦

التقريــر ونــة "العمــل معــًا مــن أجــل الصــحة"، مــن أجــل تعزيــز القــوى العاملــة الصــحية حســبما يــرد فــي ســنوات، والمعن
. وعـــالوة علـــى ذلـــك، ُيزيـــد التحـــالف مـــن الـــوعي ومـــن الحضـــور علـــى الســـاحة ٢٠٠٦الخــاص بالصـــحة فـــي العـــالم 

عمـل القطـري مـن خـالل السياسية؛ وهو يعمل كمركز معلومـات ومراِقـب وهيئـة رصـد؛ ويتـيح بيئـة تمكينيـة لتسـريع ال
الدعوة والعمل القائمين على البّينـات؛ ويشـارك فـي حـل المشـاكل علـى الصـعيد العـالمي فيمـا يتعلـق بتعبئـة المـوارد، 
واالقتصــاد الكلــي والمجــال المــالي، والهجــرة، والبحــوث، والتوفيــق والتنســيق؛ ويــدرب ويــدعم جــيًال جديــدًا مــن القــادة 

  ذ خطط سليمة بشأن القوى العاملة الصحية. المحليين المستعدين لوضع وتنفي
  

وُيشــرف علــى تصــريف شــؤون التحــالف منتــدى يضــم جميــع األعضــاء ويجتمــع مــّرة كــل ســنتين. ويتــولى   -١٧
  .ن المنتدى تنفيذ قرارات المنتدىمعيَّن م ممثَّلمجلس 

  
بـالموارد البشـرية الصـحية  ويشمل شركاء التحالف الرئيسيون شبكات إقليمية مثل المنصة األفريقية المعنية  -١٨

  والتحالف اآلسيوي من أجل العمل ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ومرصد الموارد البشرية الصحية.
  

  وللتحالف قاعدة عريضة من األعضاء والشركاء المتسمين بأهمية أساسية لعمله:  -١٩

ية) والتي تتعلق غاياتها األعضاء هم المنظمات التي انضمت للتحالف من خالل عملية طلب (طوع  •
 وبرامج عملها بالقوى العاملة الصحية أو تدعمها.

والشـــــركاء يكتســـــبون وضـــــعهم كشـــــركاء بســـــبب دورهـــــم االســـــتراتيجي الـــــذي يتجـــــاوز دور المنظمـــــات   •
األعضــاء، والــذي يتمثــل ربمــا فــي الــدعم التمــويلي أو غيــر ذلــك مــن الــدعم االســتراتيجي فــي مجــال 

  (يمكن للشركاء أن يكونوا أيضًا أعضاًء). الموارد البشرية الصحية
  

أظهــر أن عملــه مناســب جــدًا  مســتقالً  خارجيــاً  وقــد أجــرى التحــالف، بعــد أن اســتوفى نصــف واليتــه، تقييمــاً   -٢٠
لمقتضــى الحــال وأن نهجــه فــي تــوفير الــدعم القطــري فّعــال للغايــة وأن العمليــات التــي اضــطلع بهــا خــالل الســنوات 

  الخمس األولى من وجوده مثَّلت عمومًا قيمة جيدة مقارنة باألموال المنفقة. 
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  شبكة القياسات الصحية
  

شبكة القياسات الصـحية، التـي تستضـيفها المنظمـة، مكّرسـة لتـدعيم نظـم المعلومـات. وهـي شـراكة عالميـة   -٢١
بلــدان ناميــة  شــركاءهاتيّســر المعلومــات الصــحية المحســنة علــى المســتويات القطريــة واإلقليميــة والعالميــة. ويشــمل 

   ١وخبراء تقنيين.ووكاالت متعددة األطراف وثنائية ومؤسسات وشراكات صحية عالمية أخرى 
  

، كشـبكة مـن الشـركاء العـالميين ٢٠٠٥وتعمل شبكة القياسات الصحية، التي دخلت حيز الوجود في عـام   -٢٢
دعـــم البلـــدان فـــي تقيـــيم معلوماتهـــا الصـــحية وتحســـينها مـــن خـــالل  هـــوواإلقليميـــين والقطـــريين. وكـــان أول إنجازاتهـــا 

ويــة الشــبكة الحاليــة، مــن حيــث المبــادرات االســتراتيجية، فــي اســتخدام إطــار شــبكة القياســات الصــحية. وتتمثــل أول
مـــن خـــالل االبتكـــار واســـتخدام تكنولوجيـــا  –الـــوالدات والوفيـــات وأســـباب الوفـــاة  –تحســـين رصـــد األحـــداث الحياتيـــة 

الصـــادرة عـــن اللجنـــة المعنيـــة  ٢المعلومـــات. وشـــبكة القياســـات الصـــحية هـــي الشـــريك األولـــي فـــي تنفيـــذ التوصـــية 
  ٢ات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل.بالمعلوم

  
وهنــاك عشــرات الماليــين مــن الــوالدات والوفيــات التــي ال ُتســجَّل كــل عــام، كمــا أن البيانــات الموثوقــة عــن   -٢٣

التـابع لشـبكة القياسـات الصـحية  MOVE-ITأسباب الوفاة ال وجود لها بالنسبة لغالبية سكان العالم. ويهدف مشروع 
عـدم التقــدم الـذي دام لعــدة عقـود عــن طريـق دعــم وضـع معــايير وأدوات والـدعوة والمشــاريع  إلـى اإلســهام فـي عكــس

القطرية االبتكارية. ويتزايد الزخم في عـدد مـن البلـدان واألقـاليم الملتزمـة، بمسـاندة مـن الوكـاالت اإلنمائيـة المشـاركة 
  في الشبكة، من أجل تحسين نظم التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية.

  
ويتكون الهيكل التنظيمي لشبكة القياسات الصحية من مجلس تنفيذي وأمانة. والمجلس التنفيذي هو أعلى   -٢٤

هيئة للتنسيق واتخاذ القرارات في الشبكة، وهو يـوّفر التوجيـه االسـتراتيجي العـام. وتضـم عضـوية المجلـس أصـحاب 
حصــائيون وبلــدان ناميــة وشــركاء إ حيون و مصــلحة رئيســيين فــي مجــال المعلومــات الصــحية، بمــا فــي ذلــك خبــراء صــ

ن ووكاالت تمويل. وتتعلق وظائف المجلس الرئيسية باستراتيجية الشـبكة ومسـاءلتها، كمـا أنـه يوافـق و ن وٕانمائيو تقني
  التوّجه والسياسات االستراتيجية.على الرؤية و 

  
ا ومسـؤولياتها فـي حشـد شـركاء وأمانة شبكة القياسات الصحية ُمستضافة من ِقبل المنظمة، وتتمثل أدوارهـ  -٢٥

  الشبكة وتنسيقهم ودعمهم. 
  

وقــد اســتفادت شــبكة القياســات الصــحية مــن ِمــنح مقدمــة مــن مؤسســة بيــل وميلنــدا غيــتس ومــن مســاهمات   -٢٦
إضافية مقدمة من جهات مانحة أخرى، بما في ذلك هولندا والوكاالت الحكوميـة التاليـة: الوكالـة الدانمركيـة للتنميـة 

ومعهــد بحــوث الــنظم الصــحية فــي تايلنــد وٕادارة التنميــة الدوليــة (المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الدوليــة 
، ووكالـــة التنميـــة الدوليـــة التابعـــة الشـــمالية) ومراكـــز مكافحـــة األمـــراض والوقايـــة منهـــا (الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة)

ـــين حكـــوميتين دوليتـــينللواليـــات المتحـــدة : المفوضـــية األوروبيـــة والبنـــك الـــدولي؛ ومـــن كيـــانين مـــا، ه؛ ومـــن منظمت
  ومؤسسة روكفلر.  ٢١: شراكة باريس، همامستقلين

  
                                                           

  ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٨عليه في  اطُّلع( /http://www.who.int/healthmetrics/enانظر الموقع     ١
الوفـــاء بـــالوعود وقيـــاس "ُيمكــن االطـــالع علـــى توصــيات اللجنـــة العشـــر فــي موقـــع األنترنـــت وهــي منشـــورة فـــي تقريرهــا،     ٢

-http://www.everywomaneverychild.org/resources/accountability-commission/implementingانظــــــــــــر الموقــــــــــــع  النتـــــــــــائج"

recommendations )٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٣عليه في  اطُّلع(.  
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  المرفق الدولي لشراء األدوية
  

مـن  ٢٠٠٦وقـد ُأنشـئ فـي عـام  ١المرفق الدولي لشراء األدوية (المرفق) هو مبادرة صحية عالمية متبكرة.  -٢٧
ِقبل حكومات البرازيل وشيلي وفرنسـا والنـرويج والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية لزيـادة إمكانيـة 
الحصــول علــى األدويــة فــي البلــدان الناميــة. وهــو يــوّفر تمــويًال مســتدامًا لتعزيــز تــوافر األدويــة ووســائل التشــخيص 

  شأن األيدز والعدوى بفيروسه والمالريا والسل.الميسورة التكلفة ب
  

والمرفق هو جهة فاعلة فريدة من نوعها في مجال الصحة العالمية بفضل نهجه المستند إلى السوق. فعن   -٢٨
طريق كشف جوانب العجز في السوق وكفالـة أثمـان منخفضـة ألدويـة جيـدة النوعيـة مـا كانـت لـوال ذلـك فـي متنـاول 

  يعزز المرفق العالج المحسن لمزيد من الناس.كما الفقيرة،  المجموعات السكانية
  

  دوليين، على ثالثة أهداف رئيسية:وُيركز المرفق، من خالل شركائه ال  -٢٩

ضــمان أدويــة ووســائل تشــخيص ومنتجــات وقائيــة ميســورة الــثمن ومســعَّرة علــى نحــو قابــل لالســتدامة   •
 ومتاحة بكميات كافية وتصل إلى المرضى بسرعة. 

 تعزيز إتاحة منتجات مأمونة وفّعالة ذات جودة مضمونة.  •

  دعم تطوير منتجات تستهدف قطاعات محدودة من السوق ومجموعات محددة، مثل األطفال.   •
  

برنـــامج األمـــم المتحـــدة و ومـــنهم: المنظمـــة واليونيســـيف  ،وفـــي هـــذا الصـــدد، يعتمـــد المرفـــق علـــى شـــركائه  -٣٠
ق العــالمي لمكافحــة األيــدز والســل والمالريــا ومنظمــة أطبــاء بــال حــدود وبرنــامج المشــترك لمكافحــة األيــدز والصــندو 

دحر المالريا وشراكة دحر السل ومبادرة كلينتون لتوفير الصحة ومؤسسة إستر ومؤسسة وسائل التشخيص الجديدة 
  والمنظمة الدولية للخدمات السكانية. i+solutionsاالبتكارية ومنظمة 

  
عضوًا، حيث ُيعيَّن ممثل واحد لكـل  ١٢ارات في المرفق هو مجلسه التنفيذي الذي يضم وجهاز اتخاذ القر   -٣١

بلــد مــن البلــدان المؤسســة الخمســة (البرازيــل وشــيلي وفرنســا والنــرويج والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 
سـبانيا ألللبلـدان اآلسـيوية وممثـل واحـد الشمالية) وممثل واحد للبلدان األفريقية يحدده االتحاد األفريقي وممثـل واحـد 

  وممثالن اثنان لشبكات المجتمع المدني ذات الصلة وممثل واحد للمؤسسات المناصرة وممثل واحد للمنظمة.
  

  شراكة صحة األم والوليد والطفل
  

 ٢٠٠٥شراكة صحة األم والوليد والطفل هي شراكة صحية عالمية دخلت حيز الوجود في أيلول/ سـبتمبر   -٣٢
 ٢مــن األهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة لأللفيــة. ٥و ٤مــن أجــل تســريع الجهــور الراميــة إلــى بلــوغ الهــدفين (المــرميين) 

وشراكة صحة األم والوليـد والطفـل هـي نتيجـة انـدماج ثـالث شـراكات قائمـة، هـي: شـراكة األمومـة المأمونـة وصـحة 
  يد األصحاء.الوليد وشراكة بقاء األطفال على قيد الحياة وشراكة الموال

  
                                                           

  .)٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٨عليه في  اطُّلع( /http://www.unitaid.euانظر الموقع     ١
  .)٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٨(اطُّلع عليه في  /http://www.who.int/pmnch/enانظر الموقع     ٢
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وتهـــدف شـــراكة صـــحة األم والوليـــد والطفـــل إلـــى تكثيـــف وتنســـيق اإلجـــراءات الوطنيـــة واإلقليميـــة والعالميـــة   -٣٣
الرامية إلى تحسين الصحة اإلنجابيـة وصـحة األم والوليـد والطفـل. وهـي ُترّكـز علـى زيـادة ظهـور الصـحة اإلنجابيـة 

ياســية؛ وتعزيــز االبتكــارات الفّعالــة مــع التركيــز علــى الحــّد مــن وصــحة األم والوليــد والطفــل فــي جــداول األعمــال الس
  التفاوت في الحصول على الرعاية؛ ورصد التقدم وتقييمه. 

  
عضــوًا. وهــي مكونــة مــن ســبع  ٤٥٠والشــراكة ليســت كيانــًا مســتقًال ولكنهــا آليــة تعاونيــة تضــم أكثــر مــن   -٣٤

. وتشــــمل مجموعــــات ٢٠١٢رة فــــي عــــام مجموعــــات مناصــــرة، حيــــث ُأضــــيف القطــــاع الخــــاص كمجموعــــة مناصــــ
) الجهــــات المانحــــة والمؤسســــات؛ ٢) المؤسســــات األكاديميــــة والبحثيــــة والتعليميــــة؛ (١المناصــــرة الســــبع مــــا يلــــي: (

) الوكــــاالت غيــــر ٥) الوكــــاالت المتعــــددة األطــــراف (المنظمــــة عضــــو كامــــل)؛ (٤مهنيــــو الرعايــــة الصــــحية؛ ( )٣(
  القطاع الخاص.) ٧) البلدان الشريكة؛ (٦الحكومية؛ (

  
وجهاز الشراكة الرئاسي هو مجلسها، الذي ُيدَعم بلجنة تنفيذية ولجنة مالية. وُيمثِّل أعضاء المجلس توازنًا   -٣٥

ويكــون لكــل مجموعــة مناصــرة أكثــر مــن عضــو واحــد فــي المجلــس فــي جميــع  –بــين األعضــاء المنضــمين للشــراكة 
الـرئيس ويحـالن محلـه فـي غيابـه. وُيجسِّـد الـرئيس والرئيسـان األوقات. وللمجلـس رئـيس ورئيسـان مشـاركان يـدعمان 

المشـاركان قـدر اإلمكـان منظـورًا متوازنــًا للمصـالح المتعلقـة بالصـحة اإلنجابيــة وصـحة األم والوليـد والطفـل ويمثلــون 
  مجموعات مناصرة ومناطق جغرافية مختلفة. 

  
طـط عمـل مجلسـها وقراراتـه. ويتـولى زمـام األمانـة وتدعم أمانة الشراكة، التي تستضـيفها المنظمـة، تنفيـذ خ  -٣٦

: مبـادرة ، همـامدير، وهـي تضـم تسـعة مـوظفين متفـرغين. وتضـطلع الشـراكة أيضـًا بـدور األمانـة لمبـادرتين مهمتـين
  والفريق العامل االبتكاري الخاص باالستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل.  ٢٠١٥العد التنازلي إلى عام 

  
  المالرياشراكة دحر 

  
وهــي  ١شــراكة دحــر المالريــا هــي مبــادرة صــحية عالميــة ُأنشــئت لتنفيــذ إجــراءات منســقة لمكافحــة المالريــا.  -٣٧

ُتعبِّـئ المـوارد مـن أجـل اإلجــراءات وتوجـد توفقـًا فـي اآلراء بــين الشـركاء. وتتكـون الشـراكة مــن عـّدة شـركاء، بمـا فــي 
ذلك بلدان تتوطنها المالريا وجهات ثنائية ومتعـددة األطـراف مشـاركة فـي تنميتهـا والقطـاع الخـاص ومنظمـات غيـر 

ميـة. وينضـم الشـركاء إلـى شـراكة دحـر المالريـا طواعيـًة مــن الحكوميـة ومجتمعيـة ومنشـآت ومؤسسـات بحثيـة وأكادي
  "دحر المالريا". خالل التزامهم بـ

  
  ٢دوار والمسؤوليات التالية:أوتعود شراكة دحر المالريا بالفائدة على شركائها من خالل الثالث   -٣٨

أجــل العمــل معــًا الجمــع: تجمــع الشــراكة كافــة األطــراف المهتّمــة (مــن القطــاعين العــام والخــاص) مــن   •
 بشكل مشترك لـ"دحر المالريا" والتغلب على العقبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف.

التنسـيق: تنسِّــق الشــراكة، مـن خــالل آلياتهــا، عمـل آحــاد الشــركاء مـن أجــل ضــمان: توافـق جهــود كــل   •
بين الشركاء؛  شريك مع جهود باقي الشركاء؛ وتالفي االزدواج وجوانب عدم الكفاءة؛ وتيسير التعاون

 والتصدي للتحديات المشتركة بطريقة تعاونية.
                                                           

  .)٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٨عليه في  اطُّلع( http://www.rollbackmalaria.org/index.htmlانظر الموقع     ١
ومسؤولية الشراكة أو آلياتها. فالشراكة لم تُنشأ أو ُتموَّل بمستوى يسـمح لهـا (مـن خـالل آلياتهـا) بـإدارة  التنفيذ دور ليس    ٢

"دحـر المالريـا" (علـى سـبيل المثـال، تنظـيم توزيـع  والمسـتوى القطـري لــأو توجيه العمـل الفعلـي الـالزم علـى المسـتوى العـالمي 
فـرادى  –الناموسيات وٕاقامة نظم فّعالة لصنع األدوية وتوريدها وتوزيعها). فالتنفيذ دور متروك كي يضطلع به آحـاد الشـركاء 

  أو بشكل جماعي.
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تيسير االتصال: ُيمكن للشراكة أن تضمن، نتيجة لجمعهـا الشـركاء معـًا، أن الشـركاء يتصـل بعضـهم   •
ببعض وأنهم يتقاسمون الخبرة وأفضـل الممارسـات وأن انتبـاه الشـراكة بكاملهـا ُيسـترعى إلـى التحـديات 

ســتبانة، حســب االقتضــاء. وعنــدما ال يفــي شــركاء بالتزامــاتهم إزاء الشــراكة، فــإن أو نقــاط االختنــاق الم
هذا الـدور الميّسـر يسـمح لبـاقي الشـركاء بمسـاءلتهم. وسـوف يسـمح للشـراكة بـأن تعمـل معهـم بطريقـة 

 بّناءة إليجاد طرق للتغلب على التحديات التي تمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم. 
  

ويتــولى زمــام شــراكة دحــر المالريــا مــدير تنفيــذي وتقــوم علــى خــدمتها أمانــة. وتعمــل األمانــة علــى تيســير   -٣٩
  تنسيق السياسات على المستوى العالمي. 

  
 ،وتضــــم الشــــراكة مئــــات مــــن الشــــركاء المنظَّمــــين فــــي ســــبع مجموعــــات مناصــــرة، هــــي: الــــدول األعضــــاء  -٤٠

ت المانحـــة األعضـــاء فـــي منظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان والجهـــا ،المجتمعيـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة/
  والقطاع الخاص. ،البحثية والمؤسسات األكاديمية/ ،والمنشآت ،والمنظمات الحكومية الدولية ،االقتصادي

  
وتشـــمل مصـــادر التمويـــل الرئيســـية: الكويـــت وصـــندوق الكويـــت؛ وٕادارة التنميـــة الدوليـــة (المملكـــة المتحـــدة   -٤١

أبـو ظبـي؛ ووكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات المتحـدة؛  -هيئـة الصـحة و العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية)؛  لبريطانيا
  غيتس؛ وبرنامج التكنولوجيا الُمالئمة في مجال الصحة.ميليندا و واليونيسيف؛ والبنك الدولي؛ ومؤسسة بيل 

  
عضــوًا  ٢١، قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة) بواســطة وُتمثَّــل مجموعــات المناصــرة التابعــة للشــراكة (لمــدة ســنتين  -٤٢

خمسة أعضاء بحكم مناصبهم ليس لهم حق التصويت (هـم  لهم حق التصويت في المجلس. ويضم المجلس أيضاً 
ــا وممثلــون لمــا يلــي: المرفــق الــدولي لشــراء  المــدير التنفيــذي ومبعــوث األمــين العــام لألمــم المتحــدة المعنــي بالمالري

قــادة لمكافحــة المالريــا فــي أفريقيــا والصــندوق العــالمي لمكافحــة األيــدز والســل والمالريــا). ويعمــل األدويــة وتحــالف ال
. ويجـوز لألعضـاء تعيـين عضـو بـديل ليحـّل محلهـم. التي يتبعونهـاأعضاء المجلس كممثلين لمجموعات المناصرة 

  وتقرر مجموعات المناصرة حاالت التناوب أو التجديد.
  

لـين للبلــدان التــي تتوطنهــا المالريـا ُيلجــأ إلــى آليــات إقليميـة تضــم جماعــات اقتصــادية ومـن أجــل تحديــد ممث  -٤٣
إقليميــة مثــل الجماعــة اإلنمائيــة للجنــوب األفريقــي والهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة والجماعــة االقتصــادية 

تحـــاد األفريقـــي ورابطـــة جنـــوب آســـيا أفريقيـــا التـــابعتين لال غـــرب لـــدول أفريقيـــا الوســـطى والجماعـــة االقتصـــادية لـــدول
  وكذلك اللجان اإلقليمية التابعة للمنظمة. للتعاون اإلقليمي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، 

  
  وتنضوي تحت لواء شراكة دحر المالريا سبعة أفرقة عاملة عالمية كما يلي:  -٤٤

 الفريق العامل المعني بالدعوة في مجال مكافحة المالريا  •

 امل المعني بإدارة سلسلة الشراء واإلمدادالفريق الع  •

 الفريق المرجعي المعني بالرصد والتقييم  •
 الفريق العامل المعني بعالج الحاالت  •
 الفريق العامل المعني بمكافحة النواقل  •
 الفريق العامل المعني بمكافحة المالريا لدى الحوامل  •
  الفريق العامل المعني بالمواءمة  •
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األفرقـــة العاملـــة مـــن أجـــل التوفيـــق بـــين الشـــركاء أو تـــوفير الـــدعم التنفيـــذي المنســـق بشـــأن قضـــية وتجتمـــع   -٤٥
محددة أو مجموعة من القضايا المحددة ذات األهمية الحاسمة بالنسبة لتعزيز جهود مكافحة المالريا، وتتكون هـذه 

  األفرقة من ممثلين للشركاء الرئيسيين في مكافحة المالريا.
  

  سلشراكة دحر ال
  

ُأنشئت شراكة دحر السل عقب اجتماع اللجنة المخصصة األولى المعنية بوباء السل (لندن، آذار/ مارس   -٤٦
، ٢٠٠٠وقــد أدت شــراكة دحــر الســل إلــى إصــدار إعــالن أمســتردام بشــأن دحــر الســل فــي آذار/ مــارس  ١).١٩٩٨

الــذي ُيمثِّــل لحظــة فاصــلة فــي إعــادة هيكلــة الجهــود العالميــة الراميــة إلــى مكافحــة الســل، والــذي دعــا إلــى العمــل مــن 
ــ ِقبــل اعتمـــاد جمعيـــة الصحـــة للقـــرار عقــب ن هــذا المــرض. و ـة لعشــرين بلــدًا تتحمــل العــبء األكبــر مـــالوفــود الوزاري
  ، ُأنشئت الشراكة العالمية لدحر السل.٢٠٠٠في أيار/ مايو  ١-٥٣ص ع  ج
  

وتتمثل رسالة الشراكة في خدمة كل شخص معرض لإلصابة بالسل وضمان توفير العـالج الجيـد النوعيـة   -٤٧
وتنســيقهم، كمــا تتــولى تنســيق وضــع الخطــة  لكــل مــن يحتاجونــه. وُتمثِّــل الشــراكة المنصــة الرئيســية لتفاعــل الشــركاء

. وتعكــف الشــراكة حاليـًا علــى وضـع اســتراتيجية تشــغيلية جديـدة لتوجيــه العمــل ٢٠١٥-٢٠٠٦العالميـة لــدحر السـل 
  . ٢٠١٥-٢٠١٣خالل الفترة 

  
، قــوة ٢٠١٢شــريك حتــى أيلــول/ ســبتمبر  ١٢٠٠وُتمثِّــل شــراكة دحــر الســل، بشــركائها الــذين بلــغ عــددهم   -٤٨

ة تسعى إلى تغيير مكافحة السل على الصعيد العالمي. ويشمل هؤالء الشركاء دوًال أعضاء ومنظمـات غيـر جماعي
  حكومية ومجتمعية ومنظمات حكومية دولية ومؤسسات أكاديمية وبحثية والقطاع الخاص. 

  
ل دورهـا فـي وتعمل شراكة دحر السل من خالل أمانتها التي تستضيفها المنظمـة وسـبعة أفرقـة عاملـة يتمثـ  -٤٩

تسريع التقـدم بشـأن تـوفير التشـخيص والعـالج فيمـا يتعلـق بالسـل؛ والبحـث والتطـوير بشـأن وسـائل تشـخيص وأدويـة 
  ولقاحات جديدة فيما يتعلق بالسل؛ والتصدي للسل المقاوم لألدوية والمقترن بفيروس العوز المناعي البشري.

  
فــي  عضــواً  ٣٤ ل أصــحاب المصــلحة فــي مجلــس التنســيق بـــويتــولى زمــام الشــراكة أمــين تنفيــذي، كمــا ُيمثَّــ  -٥٠

ويجــــوز المجلـــس لهـــم حـــق التصـــويت. ويعمـــل أعضـــاء المجلـــس كممثلـــين لمجموعـــات المناصـــرة التـــي يتبعونهـــا. 
ومصــادر تمويلهــا الرئيســية مســتمدة مــن دولتــين عضــوين همــا ألمانيــا  لألعضــاء تعيــين عضــو بــديل ليحــّل محلهــم.

وٕادارة التنميـة الدوليـة (المملكـة المتحـدة الحكومية، هي: الوكالة الكنديـة للتنميـة الدوليـة  وهولندا؛ وعدد من الوكاالت
وعـــدد مـــن الكيانـــات، منهـــا  لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية) ووكالـــة التنميـــة الدوليـــة التابعـــة للواليـــات المتحـــدة؛

  دا غيتس.المرفق الدولي لشراء األدوية؛ والبنك الدولي؛ ومؤسسة بيل وميلين
  

وتضطلع المنظمة بدور مزدوج في شراكة دحر السل. فهي تـوّفر التوجيـه، باعتبارهـا شـريكًا رئيسـيًا، بشـأن   -٥١
  السياسات العالمية كما أن لها تمثيًال دائمًا في جهاز التنسيق. 

  
 

=     =     =  

                                                           
  .)٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٨(اطُّلع عليه في  /http://www.stoptb.orgانظر الموقع    ١


