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 23من  3صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

 معلومات أساسية  .1

م الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والُسّل واملالريا )"الصندوق العاملي"(   ِّ
ّ
 في إطار عملية تطوير   منتديات الشراكةُينظ

ً
كل ست سنوات تقريبا

ض منتديات الشراكة بموجب اللوائح الداخلية للصندوق العاملي وتتوخى توفير منبٍر شامٍل ألصحاب املصلحة على نطاستراتيجيته.   اق  وُتفوَّ

َية  
ْ
 ُبغ

ً
في املستقبل،    استراتيجية الصندوق العامليتجميع األفكار، واستعراض األدلة، واملساعدة في تحديد مجاالت تركيز  الشراكة لاللتقاء معا

شارك بانتظام في املناقشات االستراتيجية للصندوق العاملي.
ُ
 مع التشديد على اكتساب وجهات نظر الجهات املنفذة التي ال ت

م ِّ
ّ
دت في الربع األول من عام    -  ملنتديات الشراكة  الدورة السادسةت  ُنظ ضّمِّ جائحة »كوفيد  -   2021والتي ُعقِّ « التي تهدد بعرقلة عقوٍد 19-في خِّ

  2030أهداف التنمية املستدامة لعام  على تحقيق  من التقدم املحرز في مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسّل واملالريا، في ظّل بقاء عقٍد  

مت الدورة السادسة ملنتديات الشراكة 19-وفي ضوء القيود التي فرضتها جائحة »كوفيد ِّ
ّ
الربع األول من عام    -  «، ُنظ دت في   -   2021التي ُعقِّ

 .   بصورة افتراضية بالكامل ألّول مّرة

ل املشاركون  
َّ
 بمنهجية املشاركين في الدورة السادسة ملنتديات الشراكة، مث

ً
    364  ، البالغ عددهم1استرشادا

ً
، مّمن حضروا منتديات 2مشاركا

لون شراكة الصندوق العاملي، بما في ذلك من املجتمع املدني على األصعدة  ِّ
ّ
 من أصحاب املصلحة الذين ُيشك

ً
 متنوعة

ً
املحلية الشراكة مجموعة

؛ والقطاع الخاص؛  ركاء التقنيين الش؛ و والحكومات املنّفذةواإلقليمية والعاملية واملجتمعات املحلية املتأثرة باألمراض الثالثة واملتضررة منها؛  

 باملشاركين(.    1والجهات املانحة.  ويتضّمن املرفق 
ً
 تفصيليا

ً
 بيانا

الشراكة   ملنتديات  السادسة  الدورة  فت 
ّ
نوعها  خمس  مجموعهمما  تأل من  فريدة  افتراضية  )  اجتماعات  أسابيع  مدار ستة  على  دت   2ُعقِّ

 منتديات إقليمية وجلسة ختامية عاملية مشتركة:  ثالث(: جلسة افتتاحية عاملية مشتركة تبعها 2021آذار/مارس  15 -شباط/فبراير 

   َية تمهيد الطريق أمام املنتديات اإلقليمي  الجلسة االفتتاحية العامليةجمعت
ْ
ة، بما في ذلك من خالل النظر في  جميع املشاركين في منتدى الشراكة ُبغ

ي البشري  الدور الحالي واملستقبلي للصندوق العاملي في التصدي للتحديات الحاسمة التي تعترض جهود التقدم املحرز في مكافحة فيروس العوز املناع

 في بيئٍة عامليٍة آخذٍة في التطور.  2030والُسّل واملالريا وفي املساهمة في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 

   د كٌل من دت جلسة   املنتديات اإلقليمية الثالثةُعقِّ على مدار ثالثة أيام، واشتملت على مزيٍج من الجلسات العامة ومناقشات أفرقة العمل الفرعية. ومهَّ

َية تحديد سياق تطوي
ْ
ر االستراتيجية الجديدة للصندوق العاملي في إطار البيئة العاملية افتتاحية عامة الطريق لكل منتدى من خالل عقد حلقة نقاش ُبغ

زت الجلسات العامة الالحقة، التي تلت جلسات أفرقة العمل الفرعية، في املقام األول على مناقشة الت
َّ
عقيبات املستمدة واإلقليمية السريعة التغير. ورك

مت بتقديم توصياٍت شاملٍة   صادرة عن كل منتدى إقليمي.من األفرقة وتوليفها واخُتتِّ

   عرض التوصيات املوحدة الصادرة عن املنتديات اإلقليمية الثالثة ومناقشتها، ومواصلة تحديد سياق تنفيذها في    الجلسة الختامية العامليةتتوخى

 سياق البيئة العاملية اآلخذة في التطور. 

 والدروس املستفادة من منتديات  يهدف هذا التقرير إلى تقديم موجٍز لكل من هذه االجتماعات الخ
ً
 عن تقديم توصياٍت شاملة

ً
مسة، فضال

ويمكن االطالع على مزيد من املعلومات املفصلة عن نتائج املنتديات اإلقليمية في تقارير منتدى الشراكة اإلقليمية املستقلة  الشراكة.  

 

التابعة للصندوق العاملي. واس1 بالتنسيق مع لجنة االستراتيجية  دت  ُحّدِّ إلى معايير  ي املشاركون من خالل عملية ترشيح رسمية تستند  مت املعايير ذاتها في دعوة املشاركين عبر كٍل من منتديات الشراكة  ُدعِّ ُتخدِّ

 بفرص أقل للمشاركة في املناقشات االستراتيجية للصندوق العاملي، وتحق اإلقليمية الثالثة. وتهدف منهجية املشاركين إلى ضمان تحقيق توازن  
ً
يق  بين األصوات املألوفة وأصوات أصحاب املصلحة الذين يحظون عادة

 توازن بين وجهات النظر والخبرات والخلفيات الجغرافية ومجاالت الخبرة املكتسبة على نطاق شراكة الصندوق العاملي.  

ل    2
ّ
ات اإلقليمية الثالثة و/أو الجلسة الختامية العاملية. ومن بين  العدد اإلجمالي لألشخاص الذين انضموا إلى واحد أو أكثر من االجتماعات االفتراضية الخمس، أي الجلسة االفتتاحية العاملية أو املنتديهذا يمث

 إلى إحدى منتديات الشراكة اإلقليمية.  345هؤالء، انضم 
ً
 شخصا

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals


 

  

 

 23من  4صفحة  

 السادسة لمنتديات الشراكةالدورة 

ل هذه التقارير، باإلضافة إلى املالحظات املفصلة املسجلة في   3. املتاحة على املوقع الشبكي لتطوير استراتيجية الصندوق العاملي ِّ
 
شك

ُ
وت

ومجلس  االستراتيجية  ولجنة  العاملي  الصندوق  أمانة  بها  تستعين  التي  للمدخالت  الكامل  النطاق  من   
ً
اإلقليمية، جزءا املنتديات  أثناء 

 . 2022اإلدارة لتطوير استراتيجية الصندوق العاملي ملا بعد عام 

 ورة السادسة ملنتديات الشراكة موجز الد .2

لت الدورة السادسة ملنتديات الشراكة. وهي تتضمن موج
َّ
 عن االجتماعات االفتراضية الخمسة املنفصلة التي شك

ٌ
  ترد أدناه موجزاٌت مقتضبة

ً
زا

ثيرت في الجلسة االفتتاحية العاملية والجلسة الختامية العاملية، واألولويات وا
ُ
لتوصيات الرئيسية الستراتيجية الصندوق  للنقاط الرئيسية التي أ

مت في أثناء املنتديات اإلقليمية الثالثة.  2022العاملي ملا بعد عام  ّدِّ
ُ
 ، التي ق

 الجلسة االفتتاحية العاملية  2.1

دت في   يَ   2021شباط/فبراير    2جمعت الجلسة االفتتاحية التي ُعقِّ
ْ
ة تمهيد الطريق املشاركين من عموم الدورة السادسة ملنتديات الشراكة ُبغ

رض لالجتماعات اإلقليمية، بما في ذلك عن طريق النظر في الدور الحالي واملستقبلي للصندوق العاملي في التصدي للتحديات الحاسمة التي تعت

أ من  الثالث  الهدف  تحقيق  في  املساهمة  وفي  واملالريا  والُسّل  البشري  املناعي  العوز  فيروس  مكافحة  في  املحرز  التقدم  التنمية  جهود  هداف 

. 181وشارك فيها ما مجموعه في بيئة عاملية آخذة في التطور.  2030املستدامة بحلول عام 
ً
 شخصا

ع املدني  قبيل الجلسة االفتتاحية العاملية، تبادل املشاركون في املشاورات االفتراضية التي تسبق منتدى الشراكة من املجتمعات املحلية واملجتم

 أدناه للحصول على مزيد من املعلومات(    4)انظر "اجتماعات ما قبل منتديات الشراكة" في القسم  
ً
ز الرسائل الرئيسية املنبثقة    بيانا  ُيوجِّ

ً
مشتركا

م عدٌد من ممثلي املجتمعات املحلية واملجتمع املدني أي  عن أبرز أولوياتهم في االستراتيجية املستقبلية. وقدَّ
ً
 مقتطفات عن مداوالتهم، فضال

ً
ضا

عت في مقطع فيديو ُعرِّض في الجلسة االفتتاحية   العاملية.  تعّبر عن رغباتهم الفردية تجاه االستراتيجية املستقبلية للصندوق العاملي، والتي ُجمِّ

 .  املوقع الشبكي للصندوق العامليويمكن االطالع على مقطع الفيديو على 

ت الجلسة االفتتاحية العاملية بترحيب رسمي من د. دونالد كابيروكا، رئيس مجلس إدارة الصندوق العاملي، والسيدة روزلين موروتا
ّ
، نائبة  اسُتهل

صندوق العاملي، وبيتر ساندز، املدير التنفيذي للصندوق العاملي. وأعقب ذلك حلقة نقاش تفاعلية ومناقشة مع الجمهور  رئيس مجلس إدارة ال

ضّمِّ بيئة عاملية سريعة التغير في ظّل بقاء عقٍد على تحقي زت على تحديد سياق تطوير االستراتيجية الجديدة للصندوق العاملي في خِّ
َّ
ق أهداف  رك

ضّمِّ جائحة »كوفيد2030مة لعام  التنمية املستدا د بعرقلة عقوٍد من التقدم املحرز. 19-، وفي خِّ « التي تعترض رسالة الصندوق العاملي وُتهّدِّ

وترأس حلقة النقاش ريكو غوستاف، رئيس لجنة استراتيجية الصندوق العاملي، وكان من بين أعضائها معالي البروفيسور د. أرميندو تياجو، 

بيق؛ وسعادة السفير ستيفان سيدوكس، سفير الصحة العاملية، فرنسا؛ وجويس أوما، ممثلة املراهقون والشباب في آلية وزير الصحة، موزام

 التنسيق القطري لكينيا التابعة للصندوق العاملي، وعضوة وفد املجتمعات املحلية إلى مجلس إدارة الصندوق العاملي ومراقبة مجلس الشباب 

لالطالع على   2دوق العاملي؛ ود. ستيال بيفول، مديرة مركز السياسات والدراسات الصحية، مولدوفا. انظر املرفق  إلى املدير التنفيذي للصن

 جدول األعمال الكامل.

 شملت املسائل التي أبرزها املتحدثون واملشاركون في حلقة النقاش ما يلي: 

 

3 forums-partnership-development/6th-https://www.theglobalfund.org/en/strategy/   

https://www.developingngo.org/wp-content/uploads/2021/02/Civil-society-statement_1-February-2021.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/video/2021-02-02-community-and-civil-society-voices-in-the-6th-global-fund-partnership-forum/
https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/
https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/
https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/


 

  

 

 23من  5صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

   في املحرز  التقدم  جهود  عن  املترتب  للتأثير  كبرى  أولوية  واملالرياإيالء  والُسل   البشري  املناعي  العوز  فيروس  املتعلقة  في    مكافحة  املناقشات 

 على النظم  باالستراتيجية الجديدة
ً
 ثقيال

ً
رت على جهود التقدم املحرز في مكافحة األمراض الثالثة، وفرضت عبئا

َّ
، مع األخذ في االعتبار أن الجائحة أث

ط الضوء على أن القدرة على التكيف في مواجهة جائحة »كوفيدالصحية، وتسببت في حدوث اضطراب اقتصادي واج ِّ
ّ
« والجوائح 19-تماعي هائل. وُسل

الثالثة على األمراض  مكافحة  في  تحققت  التي  اإلنجازات   لصون 
ً
الشركاء معا بين جميع  الجهد  تعتمد على مضافرة  املستقبل  في  تنشأ  قد  مدار   التي 

 ستجابة الجماعية وتوسيعها. السنوات العشرين املاضية وتعميق نطاق اال 

   تعلم مزيٍد من الدروس املستفادة من املجتمعات املحلية واملجتمع املدني وتحسين دعمها داخل شراكة الصندوق العاملي وخارجهاضرورة  
ً
، بدءا

 باعتبارها خبيرة وشريكة على نفس القدر من املس
ً
اواة في تحقيق رسالتها. ويشمل ذلك  بوضع املجتمعات املحلية في صلب عمل الشراكة وإشراكها حقا

ات السكانية  ضمان تجسيد تركيز الصندوق العاملي املتعلق بالعمل مع املجتمعات املحلية املصابة باألمراض الثالثة واملتضررة منها، بما في ذلك الفئ

 في الكيفية التي يجري من خاللها تصميم البرامج التي يدعمه
ً
 ا وتنفيذها على أرض الواقع. الرئيسية، على نحو أكثر اتساقا

  ط الضوء على أن الصندوق العاملي سيحتاج إلى بذل   أكثر جرأة ومرونةتتمثل قيمة الصندوق العاملي في أن يصبح ِّ
ّ
في كفاحه ضد األمراض الثالثة. وُسل

بين الجنسين والعوائق التي تعترض حقوق  بما في ذلك الوصم والتمييز وعدم املساواة    -  مزيد من الجهود للتصدي لألسباب الجذرية لعدم اإلنصاف 

جع الشركاء في الصندوق العاملي على النظر في  
ُ
الُسُبل التي يمكن بها للصندوق العاملي أن يستخدم استثماراته ونفوذه ملناصرة اإلنصاف اإلنسان. وش

 والعدالة االجتماعية.

 منتديات الشراكة اإلقليمية 2.2

دت املنتديات اإلقليمية الثالثة دت    4ُعقِّ  من الجلسات العامة ومناقشات أفرقة العمل الفرعية. ومهَّ
ً
على مدار ثالثة أيام لكل منها وتضمنت مزيجا

َية تحديد سياق تطوير االستراتيجية الجديدة للصندوق العاملي في  
ْ
جلسة افتتاحية عامة الطريق لكل منتدى من خالل عقد حلقة نقاش ُبغ

زت الجلسات العامة الالحقة، التي تلت جلسات أفرقة العمل الفرعية، في املقام األول على إطار البيئة العاملية واإلقليمية 
َّ
السريعة التغير. ورك

مت بتقديم توصياٍت شاملٍة صادرة عن كل منتدى إقليمي.   مناقشة التعقيبات املستمدة من األفرقة وتوليفها واخُتتِّ

في صميم   رة  يسَّ
ُ
امل الفرعية  العمل  أفرقة  الفرعية. جاءت  العمل  أفرقة  مناقشات  املستقلون  الخارجيون  رون  يّسِّ

ُ
امل ودعم  اإلقليمي.  املنتدى 

تطوير االستراتيجية طوال عام   أثناء عملية  في  عت  ُجمِّ التي  املدخالت واألدلة  بناًء على  املواضيع  دت مجموعات  في ذلك من 2020وُحّدِّ بما   ،

 تمثل ما يزيد عن    432املشاورة املفتوحة عبر اإلنترنت والتي تلقت  
ً
.   5450تقديما

ً
ت املواضيع    1وكما هو موضح في الشكل     5فردا أدناه، امتدَّ

يق املتعلقة بأفرقة العمل الفرعية إلى فئتين، يندرج ستة مواضيع منها ضمن فئة "تحديد مجاالت تركيزنا" وأربعة مواضيع منها ضمن فئة "تحق

د هذه املواضيع قرابة    كما هو موضح في املرفق    25أهدافنا". وُتجّسِّ
ً
 فرعيا

ً
ن املشاركون في فرقة عمل فرعية واحدة حول املواضيع 3موضوعا . وُعّيِّ

مو  مع   ،
ً
مسبقا املحددة  التفضيالت  إلى   

ً
استنادا أهدافنا"  بـ"تحقيق  املتعلقة  املواضيع  حول  وواحدة  تركيزنا"  مجاالت  بـ"تحديد  ازنة املتعلقة 

 صلحة.  املشاركة عبر مجموعات أصحاب امل 

 ف
ً
شت الحقا  مع أفرقة العمل الفرعية التابعة لهم لتسجيل النقاط الرئيسية من محادثتهم في ملخصات ُنوقِّ

ً
ي  عمل املقررون املشاركون سويا

فت التوصيات الرئيسية الشاملة الصادرة عن كل منتدى من منتديات الشراكة اإلقليمية في ما يلي إلى   ت رئيسية:  مجاال   ثالثالجلسة العامة. ُصّنِّ

؛ و"طرق االتجاهات "التوجيهية" املوص ى بها للصندوق العاملي في استراتيجيته املستقبلية؛ ومجاالت التركيز الشاملة املوص ى بها "عبر املجاالت"

 العمل" املوص ى بها.  

 

(؛ منتدى الشراكة اإلقليمي الثاني: منطقة غرب ووسط وشرق أفريقيا 2021شباط/فبراير    11-9الالتينية والبحر الكاريبي )منتدى الشراكة اإلقليمي األول: منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا  4

طقة شرق آسيا واملحيط الهادئ، ومنطقة  (؛ منتدى الشراكة اإلقليمي الثالث: منطقة غرب وجنوب وجنوبي شرق آسيا، ومن2021شباط/فبراير    17-15)  1والجنوب األفريقي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

 (.2021آذار/مارس  5-3، )2الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 . /development-www.theglobalfund.org/en/strategyتتوفر معلومات حول املشاورة املفتوحة عبر اإلنترنت، بما في ذلك توليف املدخالت، على:  5



 

  

 

 23من  6صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

 عن هذه املوجزات في التقارير الصادرة عن
ً
اجتماعات منتديات الشراكة اإلقليمية    باإلضافة إلى هذا التقرير، تتوافر معلومات أكثر تفصيال

العامة.  الفرعية واملناقشات  العمل  العشرة ألفرقة  املواضيعية  املجاالت  املدخالت عبر  الضوء على  ط  ِّ
ّ
سل

ُ
ت والتي  بتقارير   6الثالثة،  د  رشِّ

ُ
واست

َية دعم إعداد التقارير املستقلة من منتديات ال
ْ
ى مقرٌر مستقٌل صياغة هذه التقارير. االجتماعات هذه في صياغة هذا التقرير. وُبغ

َّ
 شراكة، تول

 مواضيع ملناقشات أفرقة العمل الفرعية باملنتديات اإلقليمية  -1الشكل 

 

 منتدى الشراكة اإلقليمي األول: منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  .أ

د منتدى الشراكة   شباط/فبراير   11و  9اإلقليمي األول ملنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي يومي  ُعقِّ

بينهم    71. وشارك ما مجموعه  2021 ، من 
ً
 من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، و  25شخصا

ً
 من أمريكا الالتينية والبحر   33شخصا

ً
شخصا

 من ب  13الكاريبي، و
ً
لدان الشمال. وضّمت قائمة املتحدثين رئيس مجلس إدارة الصندوق العاملي د. دونالد كابيروكا، وممثلون من مختلف  شخصا

، مسؤولة  الشركاء، من بينهم د. لينا نانوشيان، نائبة وزير الصحة في أرمينيا؛ وأليخاندرا أكونيا، نائب وزير الصحة، كوستاريكا؛ وكيرين دونواي

"، هندوراس؛  Llavesين في منظمة املجتمع الدولي للمصابات بفيروس العوز املناعي البشري ومنسقة الشباب في مؤسسة "املساواة بين الجنس

 ودانيار أورسيكوف، منسق املناصرة في التحالف األوروبي اآلسيوي للصحة والحقوق والنوع االجتماعي والتنوع الجنس ي، قيرغيزستان. 

أ  دت مناقشات منفصلة ملنطقة  وروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، نتيجة لالختالفات الزمنية بين  وُعقِّ

َية مناقشة التحديات املشتركة والصالت املتبادلة. 
ْ
 املنطقتين، وشمل ذلك عقد جلسات عامة جمعت املشاركين من كال املنطقتين ُبغ

 عن شاملة الصادرة عن منتدى الشراكة اإلقليمي األول.  يرد في ما يلي أدناه التوصيات الرئيسية ال
ً
ويمكن االطالع على توصيات أكثر تفصيال

كل موضوع من مواضيع مناقشة أفرقة العمل الفرعية وجدول أعمال االجتماع في تقرير اجتماع منتدى الشراكة اإلقليمي األول على  

 7.الصفحة الشبكية لتطوير االستراتيجية

 توجيهية 

 

 لتطوير االستراتيجية: متاح على الصفحة الشبكية 6
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 23من  7صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

 َية تعزيز التكامل وتقوية   مواصلة التركيز الرئيس ي على فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا
ْ
واالستفادة من استثمارات الصندوق العاملي ُبغ

 النظم.

  خرى ودعم برامج الفئات مضاعفة الجهود الرامية ملعالجة العقبات املتعلقة باإلنصاف وحقوق اإلنسان والنوع االجتماعي والعقبات الهيكلية األ

مع إدراك أن هذه العقبات هي أكبر ما يحول دون إحراز تقدٍم في   -السكانية املجتمعية الرئيسية والضعيفة وتمكينها من االضطالع بدور قيادي  

َنح الُقطرية، والتمويل  ويجب على الصندوق العاملي أن يسعى إلى تعظيم نفوذه     مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسّل في املناطق. من خالل املِّ

 التحفيزي املحّدد، وزيادة استخدام املشاركة السياسية لتسريع وتيرة التقدم املحرز.

  خاصة ما يتعلق منها بحقوق اإلنسان واإلنصاف واملساواة بين   -االضطالع بدوٍر قيادي: استخدام نفوذ الصندوق العاملي ملناصرة مبادئه األساسية

َية إبقاء مسألة مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسّل واملالريا على جدول األعمال؛   -املحّددات الهيكلية األخرى لألمراض الثالثة  الجنسين و 
ْ
ُبغ

 وصون دور املجتمعات املحلية واملجتمع املدني؛ وتعبئة املوارد املحلية. 

 ع بها الص
 
ة وقائمة على االستفادة من َمواطن القوة واملرونة التي يتمت ندوق العاملي في الوقت الذي يستعد فيه للعمل بوتيرٍة أكثر سرعة وفاعلي 

ر   َية حماية التقدم املحرز في مكافحة    -الحقوق في املشهد العاملي املتغي 
ْ
بما في ذلك التصدي لألوبئة الناشئة وتغير املناخ والهجرة/األوضاع الهشة ُبغ

 ّل واملالريا.فيروس العوز املناعي البشري والُس 

 عبر املجاالت 

 ذلك من    االلتزام بتعزيز املجتمع املحلي )بما في ذلك الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة( ومشاركة املجتمع املدني وقيادة االستجابة، بما في

 خالل: 

  قيادة البرامج وزيادة مشاركته فيها؛ 

  الرصد بقيادة املجتمعات املحلية؛ 

 ويل املباشر للمجتمعات املحلية؛ تهيئة ُسُبل لتقديم التم 

   تعزيز مبادئ التمويل مزدوجة املسار )واستبعاد املنظمات غير الحكومية الدولية(؛ 

   منح متعددة البلدان؛ 

 املشاركة املجدية في آليات التنسيق الُقطرية؛ 

 .مناصرة املشاركة في العمليات الوطنية األخرى 

   ،على الصعيدْين اإلقليمي والُقطري، ومع املجتمعات املحلية ومنظمات املجتمع املدني(    وتحسين الشراكات واملساءلةتعزيز التعاون عبر القطاعات(- 

َية دعم االستدامة وتقديم الخدمات املتكاملة ومعالجة املحّددات االجتماعية للصحة وتحقيق املواءمة مع جدول أعمال التغطية الصحي
ْ
 ة الشاملة. ُبغ

 طرق العمل

 بما في ذلك من أجل: -سين دعم املراحل االنتقالية تح 

  تعبئة املوارد املحلية؛ 

  مناصرة تغيير السياسات واالستجابات املنصفة والقائمة على الحقوق؛ 

  .بناء قدرات الحكومة على إشراك املجتمع املحلي واملجتمع املدني واستدامة البرامج للفئات السكانية الرئيسية والضعيفة 

 تشمل الخطوات اإلضافية ذات األولوية ما يلي:يمكن أن 



 

  

 

 23من  8صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

 (؛19-استحداث أوجه املرونة في ما يتعلق بوتيرة املراحل االنتقالية )خاصة في أعقاب جائحة »كوفيد» 

  ل  تيسير الوصول إلى الدعم التقني، مع االعتراف بأن الصندوق العاملي في منطقتي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية و ِّ
ّ
الكاريبي ُيمث

 في بعض األحيان آلية التمويل الوحيدة أو الرئيسية. 

  :للسياق، بما في ذلك 
ً
عزز عمليات الصندوق العاملي التمايَز وتدعمه على جميع األصعدة وفقا

ُ
 الحرص على أن ت

 َية تعزيز التعاون عبر الحدود واملناصرة املشتركة من أجل تغيير ال
ْ
 سياسات؛ دعم الُنُهج اإلقليمية ُبغ

  زيادة آفاق االستثمارات التي تحقق التغيير على مدى فترات أطول )على سبيل املثال، املساواة، حقوق اإلنسان، النوع االجتماعي(؛ 

   .َية تحقيق األهداف
ْ
 تحسين استخدام االستثمارات التحفيزية واألدوات األخرى ُبغ

 بما في ذلك دعم واستخدام الرصد بقيادة املجتمع املحلي، والبيانات    ثراء عملية صنع القرار،زيادة استخدام البيانات اآلنية وذات الجودة العالية إل

إلى جانب املشاركة الروتينية للبيانات وأفضل ممارسات االستخدام على الصعيد    - دون الوطنية والبيانات عبر القطاعات، ودعم البحوث التشغيلية  

 املحلي.

 بما في ذلك    ي لضمان شفافية املعلومات املتعلقة بالتكلفة وسلسلة اإلمداد، ودعم الوصول إلى السلع امليسورةاالستعانة بنفوذ الصندوق العامل(

َية دعم االستدامة واستمرار التقدم املحرز واملساءلة واملشاركة املجتمعية.
ْ
 في سياق املرحلة االنتقالية(، ُبغ

 

الثاني: منطقة غرب   .ب ووسط أفريقيا، وشرق أفريقيا، والجنوب األفريقي، ومنطقة الشرق األوسط  منتدى الشراكة اإلقليمي 

  18وشمال أفريقيا 

د منتدى الشراكة اإلقليمي الثاني   ملنطقة غرب ووسط أفريقيا، وشرق أفريقيا، والجنوب األفريقي، ومنطقة الشرق األوسط وشمال  ُعقِّ

، وهو أكبر عدد للمشاركين في املنتديات اإلقليمية الثالثة،    152. وشارك ما مجموعه  2021شباط/فبراير    17-15في الفترة    1أفريقيا  
ً
شخصا

 من شرق أفريقيا، و  41من بينهم  
ً
 من الجنوب األفريقي، و  17شخصا

ً
 من غرب ووسط أفريقيا، و  19شخصا

ً
 من منطقة    37شخصا

ً
شخصا

 من بلدان الشمال. وضّمت قائمة املتحدثين في الجلسة االفتتاحية العامة رئيس مجلس إدارة   38، و1ا  الشرق األوسط وشمال أفريقي
ً
شخصا

ي؛  الصندوق العاملي د. دونالد كابيروكا، وممثلون من مختلف الشركاء، من بينهم د. تشارلز موانسامبو، وزير الصحة في وزارة الصحة في مالو 

التنفيذية في مركز االستشارات الدولية للصحة العامة، الكاميرون؛ والبروفيسورة زبيدة بوعياد، رئيسة آلية  وزماري سوالنج نغويكو، املديرة  

كس، جنوب أفريقيا.  ندر دينامِّ  التنسيق الُقطرية، املغرب؛ وليبرتي غلينتون ماتيس، املديرة التنفيذية، منظمة جِّ

 عن ة عن منتدى الشراكة اإلقليمي الثاني.  يرد في ما يلي أدناه التوصيات الرئيسية الشاملة الصادر 
ً
ويمكن االطالع على توصيات أكثر تفصيال

كل موضوع من مواضيع مناقشة أفرقة العمل الفرعية وجدول أعمال االجتماع في تقرير اجتماع منتدى الشراكة اإلقليمي الثاني على  

 9.الصفحة الشبكية لتطوير االستراتيجية

 

 توجيهية 

 على إحراز تقدم في تنفيذ    لعاملي أن يحافظ على تركيزه األساس ي على مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالرياينبغي للصندوق ا 
ً
حرصا

ير التمويل الالزم واليته األساسية وأداء دوٍر بارٍز في مجال األمن الصحي على الصعيد العاملي والنظم الصحية القادرة على الصمود واملستدامة، وعلى توف

ا املترتبة عن دمج الخدمات املتمحورة حول األفراد، مع ضمان  وينبغي لجميع االستثمارات أن تراعي املزاي  لحاالت العدوى املرافقة واملراضة املصاحبة.

ُهج تحفيزية في ضوء محدودية املوارد.   اتباع نُ

 

 والصومال وتونس والجزائر وموريتانيا وإريتريا. املغرب ومصر وجيبوتي والسودان  8
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 23من  9صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

 بما في ذلك من خالل االعتراف بدورها الرائد ودعمها في جهود االستجابة، وإيالء قدر أكبر من االهتمام ملا يلي: وضع املجتمعات املحلية في الصدارة ، 

 بما في ذلك حقوق اإلنسان، والحواجز    لهيكلية واملحددات االجتماعية لفيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالرياالتصدي للعوائق ا(

 املتعلقة بالنوع االجتماعي، والحواجز املحددة التي تواجهها الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة، والشباب، والنساء(؛ 

   زيادة التركيز على املجاالت السلوكية والهيكلية على التحول من تركيز الصندوق 
ً
العاملي السائد على التدخالت الطبية البيولوجية ليشمل أيضا

 نطاق النظم؛ 

 .دعم توليد املؤشرات الالزمة لرصد التقدم املحرز في هذه املجاالت وجمعها 

 ساسية وأولوياته االستراتيجية، بما في ذلك ما يلي: في دعم مبادئه األ  تعظيم االستفادة من النفوذ السياس ي للصندوق العاملي 

 ناعي  مناصرة القيادة السياسية في التغلب على العوائق الهيكلية )بما في ذلك حقوق اإلنسان( ومعالجة املحددات االجتماعية لفيروس العوز امل

 البشري والُسّل واملالريا؛  

 ؛ مناصرة زيادة املوارد املحلية الالزمة ملجال الصحة 

 َية تشجيع الشركاء اآلخرين )ومنهم املسؤولين في قطاع التنمية، والحكومة، وحوكمة الصندوق العاملي( على تعزيز د
ْ
ورهم.  أداء دوٍر محفٍز ُبغ

 الوطنية.ينبغي أن يسعى املبدأ التوجيهي إلى تجسيد الصورة التي تبدو عليها برمجة حقوق اإلنسان الجيدة على األصعدة العاملية واإلقليمية و 

  :تعزيز استدامة البرامج من خالل 

   تحسين دمج استثمارات الصندوق العاملي املتمحورة حول األفراد ملكافحة األمراض في النظم الصحية واملجتمعية على الصعيد الوطني )وال

 سيما بالنسبة إلى الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة(؛ 

 ج
ُ
 دية واملستدامة في جهود مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسّل واملالريا؛ دعم املشاركة املجتمعية املتكاملة وامل

   تعزيز التنمية الشاملة للخطط االستراتيجية على الصعيد الوطني؛ 

   الصحة  )مثل استخدام التمويل املشترك ملعالجة الحواجز التي تعترض النظام الصحي، وزيادة    الدعم املحفز لتعبئة املوارد املحليةزيادة

 مقابل املال، واالستفادة من االستثمارات الشاملة عبر القطاعات(. 

 عبر املجاالت 

   :َية توليد بيانات جيدة ومصّنفة واستخدامها في صنع القرارات على جميع األصعدة، بما في ذلك
ْ
 تعزيز الدعم ُبغ

  دعم نظم اإلدارة اإللكترونية؛ 

   إدماج البرامج عبر جميع القطاعات والشركاء؛ 

   دعم عملية الرصد التي تقودها املجتمعات املحلية ودمجها؛ 

   جمع البيانات املصّنفة ذات الجودة بشأن الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة واستخدامها وفق الضوابط األخالقية؛ 

   تعزيز توافر بيانات البرامج وشفافيتها بالنسبة إلى الشركاء على الصعيد الُقطري على جميع املستويات؛ 

 َية املساعدة في تحديد أولويات
ْ
.  تعزيز الدعم التقني ُبغ

ً
 تركيز البرامج على أشّد الفئات السكانية تضررا

 بما في ذلك من خالل: تشجيع قيادة املجتمع املحلي واملجتمع املدني للبرامج وزيادة نطاقها ، 

   قنوات التمويل املباشر )بما في ذلك التمويل املزدوج املسار( التي تتصدى ملعوقات إتاحة الُسبل على صعيد آليات التنسيق القطرية؛ 



 

  

 

 23من  10صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

  تقديم الدعم لجهود الرصد بقيادة املجتمعات املحلية؛ 

 التصدي النعدام الرغبة في تقبل املخاطر في ما يتعلق بالعمل الذي تقوده املجتمعات املحلية؛ 

  االعتراف باألدوار التي تضطلع بها املجتمعات املحلية بوصفها خبيرة؛ 

 في رعاية صحة املجتمع، وشبكات األقران، إلخ(؛   تقديم التعويضات املالئمة )على سبيل املثال، للعاملين 

   توفير بناء القدرات؛ 

 .ضمان االندماج مع النظم الوطنية 

 املتميزة واملتكاملة التي تؤديها الحكومات واملجتمعات املحلية واملجتمع املدني والقطاع الخاص    دعم املسؤولية الوطنية من خالل توضيح األدوار 

َية ضمان اإلدماج املتبادل واالحترام واملساءلة ومعالجة العقبات التي تعترض القيادة الشاملة وصنع القرار. والشركاء التقنيون وغيره
ْ
 م ُبغ

 طرق العمل

 طرية
ُ
الق التنسيق  آليات  في  القوة  الرئيسية معالجة اختالالت  بين الحكومات واملجتمعات املحلية واملجتمع املدني والفئات السكانية  في ذلك  بما   ،

َية ضمان املشاركة الهادفة وصنع القرار بصورة متوازنة.  والض
ْ
 عيفة والشباب ومعالجة ضعف تمثيل األشخاص املصابين باملالريا والُسّل ُبغ

 عة على الصعيدْين املحلي واإلقليمي؛ والحرص على شفافية    تعزيز تشكيل السوق واملشتريات واستيعاب االبتكار ّ
صنِّ

ُ
من خالل تحفيز الشركات امل

بتعاد عن  ضمان جودة بيانات النظم؛ واالستفادة من خبرة القطاع الخاص؛ ودعم التسعير التفضيلي للموارد املحلية ومن خالل املرحلة االنتقالية لال 

 تمويل الصندوق العاملي. 

   العاملي  تحسين املرونة أمانة الصندوق  العاملي بشكٍل  واالستجابة لعمليات  َية تحقيق األولويات االستراتيجية للصندوق 
ْ
ُبغ َنح  املِّ طوال دورة حياة 

 للسياق الُقطري واستجابة للبيئة املتغيرة )على سبيل املثال، األمن الصحي العاملي، وبيئات العمل املحفوفة بالتحديات، وا
ً
تحديات  ملناخ، و أفضل وفقا

 الَحوكمة، وما إلى ذلك(.

منتدى الشراكة اإلقليمي الثالث: منطقة جنوب غرب آسيا، وشرق آسيا، واملحيط الهادئ، ومنطقة الشرق األوسط وشمال   .ج

 210أفريقيا 

د منتدى الشراكة اإلقليمي الثالث ملنطقة   2جنوب غرب آسيا، وشرق آسيا، واملحيط الهادئ، ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ُعقِّ

، من بينهم    122. وشارك ما مجموعه  2021آذار/مارس    5-3في الفترة  
ً
 من شرق آسيا واملحيط الهادئ، و  46شخصا

ً
 من جنوب   20شخصا

ً
شخصا

 من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا    26وغرب آسيا، و
ً
 من بلدان الشمال. وضمت قائمة املتحدثين نائبة رئيس   30، و2شخصا

ً
شخصا

بينهم معالي السيدة ديشين وانغمو، وزيرة الصحة،   العاملي السيدة روزلين موراتا، وممثلين من شركاء مختلفين من  مجلس إدارة الصندوق 

العام للصحة  العام  املدير  الحلفي،  األمير  عبد  رياض  ود.  بوتان؛  مملكة  العراق؛حكومة  الصحة،  وزارة   ة، 

(، الفلبين؛ وكاثي كيتابا، رئيسة االتحاد الوطني  Youth Voices Countوجستن فرانسيس بيونات، املدير التنفيذي، منظمة يوث فويسيز كاونت )

 يا الجديدة.  ملناصرة السكان، واملنسقة الوطنية ملنظمة العمال الوطنيين املشتغلين بالجنس "فريندز فرانغيبانيي"، بابوا غين

 عن يرد في ما يلي أدناه التوصيات الرئيسية الشاملة الصادرة عن منتدى الشراكة اإلقليمي الثاني.  
ً
ويمكن االطالع على توصيات أكثر تفصيال

لى كل موضوع من مواضيع مناقشة أفرقة العمل الفرعية وجدول أعمال االجتماع في تقرير اجتماع منتدى الشراكة اإلقليمي الثالث ع

 11.الصفحة الشبكية لتطوير االستراتيجية

 

 توجيهية 

 

 واألردن ولبنان واليمن وفلسطين.العراق وسوريا 10

11 forums-partnership-development/6th-https://www.theglobalfund.org/en/strategy/   

https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/
https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/
https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/
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 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

َية تقديم مساهمات    مواصلة التركيز على مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا •
ْ
مع االستفادة من مواطن قوة الصندوق العاملي ُبغ

ظم الصحية القادرة على الصمود واملستدامة واألمن الصحي العاملي من خالل الُنُهج القائمة على التضامن والحقوق   . ذات صلة في مجال النُّ

الوفاء بوعود مشاركة املجتمعات املحلية واملجتمع املدني في جهود   لعاملي:وضع املجتمعات املحلية في صدارة االستراتيجية املستقبلية للصندوق ا •

ل تعزيز مشاركة املجتمعات املحلية ِّ
ّ
ونظمها أحد   االستجابة وقيادتها )من آليات التنسيق الُقطرية إلى مجلس إدارة الصندوق العاملي وأمانته( وُيشك

 لصندوق العاملي أن يستخدم نفوذه لتحقيق ما يلي:  املزايا النسبية الفريدة للصندوق العاملي. وينبغي ل

َنح، •  التعامل مع املجتمعات املحلية على طاولة املفاوضات مع الحكومة على قدم املساواة في ما يتعلق بصنع القرارات حول دورة حياة املِّ

 فيذ البرامج والرصد والتقييم؛ من أجل االستفادة من مواطن القوة النسبية والتكميلية لكل من أصحاب املصلحة على صعيد تن

َنح ا • ملتعددة  ضمان التمويل املباشر واملتزايد لالستجابات التي تقودها املجتمعات املحلية )بما في ذلك من خالل التمويل املزدوج املسار واملِّ

 البلدان(؛  

 من التركيز على مكافحة األمراض فقط. •
ً
 التركيز على الُنُهج املتمحورة حول األفراد بدال

دْين الوطني يجب النظر إلى معالجة الوصم وعدم املساواة وحقوق اإلنسان والعوائق الهيكلية )بما في ذلك التغييرات القانونية/السياساتية على الصعي •

أحٍد عن الركب إلى  واإلقليمي( باعتبارها ضرورية لتعزيز التقدم املحرز في مجال مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسّل واملالريا وعدم تخلف  

َية إحراز تقدم بشأن
ْ
ُبغ العاملي أن يستخدم نفوذه السياس ي   تتجاوز االستجابة لألمراض. وينبغي للصندوق 

ً
هذه   جانب تحقيق فوائد أوسع نطاقا

 بمقاييس مالئمة لقياس التأثير بما
ً
في ذلك مرحلة ما بعد الُعمر    املسائل مع جميع الشركاء وعلى جميع األصعدة. ويجب أن تكون االستثمارات مصحوبة

َنح.   االفتراض ي للمِّ

 

 عبر املجاالت 

في النظم الوطنية   • لبناء االستدامة واملساهمة في التغطية الصحية الشاملة إدماج برامج مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا 

 وزيادة التأثير إلى أقص ى حد ممكن، بما في ذلك عن طريق ما يلي:  

واألمراض   • واإلنجابية،  الجنسية  الصحة  )مثل  الصحية  الخدمات  توفير  من  الصلة  ذات  املجاالت  مع  اإلدماج  تحقيق  إلى  السعي 

 اعات ذات الصلة )مثل الحماية االجتماعية، والتعليم، والبيئة(؛ والنظم واالستجابات املجتمعية؛املستعصية، والصحة العقلية(؛ والقط

بناء القدرات الحكومية، والعمل على السياسات الوطنية )على سبيل املثال، إدارة الشؤون املالية العامة( وضمان تطبيق آليات لتوجيه  •

دني( قبل املراحل االنتقالية، مع دعم الدور الجوهري الذي تؤديه املناصرة للمجتمع املحلي  التمويل العام )مثل تمويل منظمات املجتمع امل

 واملجتمع املدني. 

َية صنع قرارات شاملة، بما يضمن أخذ جميع األشخاص في الحسبان، •
ْ
مع التركيز   توليد ودمج البيانات اآلنية وذات الجودة العالية واملفتوحة ُبغ

 على:

فة عن الركب وتثمينها ودعمها )احترام الشواغل املتعلقة بالسرية(؛  فهم الفئات السكان •
ّ
 ية الرئيسية وتلك املتخل

 توسيع الرصد بقيادة املجتمعات املحلية؛  •

 دعم نظم اإلدارة اإللكترونية واالبتكارات؛   •

 التكامل عبر املنصات إلثراء استجابات شاملة متمحورة حول األفراد.  •
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 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

َية التصدي لجائحة »كوفيدالعوز املناعي البشري والُسل  واملالريا  تعزيز برامج مكافحة فيروس •
ْ
« واملساهمة في االستجابة لها؛ بما في ذلك من  19-ُبغ

ودمج املجتمعات  خالل االستفادة من الزخم في مجال األمن الصحي العاملي إليالء األولوية للقضاء على فيروس العوز املناعي البشري والُسّل واملالريا،  

 « وضمان املرونة للتكيف مع السياق واألولويات الناشئة.19-ملحلية على نحٍو أفضل في جهود االستجابة لجائحة »كوفيدا

 طرق العمل

طرية •
ُ
ن ومتساٍو )بما في ذلك    معالجة اختالالت القوة في آليات التنسيق الق

ّ
َية صون تمثيل الُسّل واملالريا واملجتمعات املحلية على نحو ُمَمك

ْ
الفئات ُبغ

َنح.  السكانية الرئيسية والضعيفة واملهاجرين ومجتمعات الشعوب األصلية( في صنع القرار طوال دورة حياة املِّ

عبر نطاق األمراض الثالثة، بما في ذلك من خالل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واألوساط األكاديمية    االرتقاء باالبتكارات إلى املستوى املطلوب •

َية توليد األدلة والبحوث التشغيلية والدعم التقني وتطوير حاالت االستثمار وبناء القدرات ودعم االرتقاء السريع واستخداواملجتمعات ا
ْ
م  ملحلية ُبغ

 األدوات الجديدة.

التي تحول دون الحصول    من خالل معالجة العقبات  -بما في ذلك قبل املرحلة االنتقالية وفي أثنائها وبعدها  -  دعم تشكيل السوق والوصول إلى السلع •

 على األدوية امليسورة التكلفة وتعزيز البنية التحتية لسلسلة اإلمداد واالستفادة من آليات ضمان الجودة على الصعيد الوطني.

تعبئة املوارد • القطاع الخاص(  دعم  في ذلك  )بما  لتعبئة املوارد على الصعيدْين املحلي والخارجي  ُهج وشراكات مبتكرة 
ُ
ن ، وتعزيز دراسات  من خالل 

 الجدوى االستثمارية والبيانات.

طري، •
ُ
َية دعم البلدان في تكييف البرامج مع السياق الق

ْ
بما في ذلك من خالل معالجة الجمود حول    زيادة املرونة لدى أمانة الصندوق العاملي ُبغ

الحلول املحلية، وضمان قدرة الفرق الُقطرية على تعزيز دور    مسألة تقبل املخاطر من أجل إفساح املجال لالبتكارات وتحسين جودة البرامج، وتعزيز 

 املجتمعات املحلية ودعم تصميم البرامج عبر السياقات الُقطرية. 

 الجلسة الختامية العاملية  2.3

دت في    الجلسة الختامية العامليةتوخت   عرض التوصيات املوحدة لالستراتيجية املستقبلية للصندوق العاملي    2021آذار/مارس    15التي ُعقِّ

 عن مناق
ً
ضّمِّ البيئة العاملية اآلخذة في التطور، فضال شة ُسُبل ومناقشتها من جميع املنتديات اإلقليمية الثالثة، ومواصلة تحديد سياقها في خِّ

مدة من الدورة السادسة ملنتديات الشراكة في إثراء عملية تطوير االستراتيجية وتشكيلها. وشارك فيها ما مجموعه  االستفادة من املدخالت املست

ت الجلسة الختامية العاملية مالحظات وأفكار قدمتها نائبة رئيس مجلس إدارة مجلس الصندوق العاملي، السيدة روزلين    159 . وضمَّ
ً
شخصا

الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية الثالثة، تاله مالحظات موجزة أدلى بها املقررون املشاركون من كل من    موروتا؛ واستعراض عام للتوصيات

دى كبير  املنتديات اإلقليمية الثالثة بشأن النقاط الرئيسية التي أثيرت في خالل منتديات الشراكة اإلقليمية: رامانتا ستويكايت، مستشار أول ل

حدة املشترك املعني بفيروس العوز املناعي البشري/اإليدز في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى؛ وأوليفيا نغو، املؤسسة  مستشاري برنامج األمم املت

التنفيذية ملنظمة إمباكت سونتيه أفريك ) للمجتمع املدني للقضاء على  Impact Sante Afriqueواملديرة  العاملية  العاملية للشبكة  ( واملنسقة 

مناو  البرنامج املالريا وعضوة  ، منسقة  بانو  روبالي سيسير  العاملي؛ ود.  الصندوق  إلى مجلس إدارة  املحلية  املجتمعات  إدارة وفد  في مجلس  بة 

 الوطني، البرنامج الوطني ملكافحة الُسّل للمديرية العامة للخدمات الصحية، بنغالديش.  

إيريكا كاستيالنوس، مديرة البرامج  ات ومناقشات جماعية، مع املتحدثين  بعد ذلك، أدار املدير التنفيذي للصندوق العاملي، بيتر ساندز، محادث

( الجنسانية  الهوية  مغايري  مساواة  أجل  من  العاملي  العمل  إدارة  GATEبمنظمة  مجلس  إلى  املحلية  املجتمعات  وفد  إدارة  مجلس  وعضوة   )

ا العاملي؛ والبروفيسور سالم عبد الكريم، مدير مركز برنامج أبحاث  العاملية بجامعة  الصندوق  إليدز في جنوب أفريقيا وبروفيسور الصحة 



 

  

 

 23من  13صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

 ألقتها عضوة الكونغرس باربرا لي، رئيسة اللجنة الفرعية لالعتمادات التابعة ملجلس النواب املعنية  
ً
بالدولة كولومبيا؛ ومالحظات مسجلة مسبقا

 والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة، في الواليات املتحدة.   

بالقول    املتحدثون تبادل   املتحدثين  بعض  ق 
َّ
وعل الثالثة.  اإلقليمية  املنتديات  خالل  املستمدة  التعقيبات  بشأن  "سيصنع   إن مالحظاتهم  ما 

والنوع االجتماعي   املحلية والحقوق  الجماعية واملجتمعات  النظم  لتعزيز  األولوية  إعطاء  املستقبلية هو  في االستراتيجية  ليس على    -الفارق" 

ير إلى أن هذا العمل سيتطلب قيادة مجتمعية أقوى بشأن آليات  صعيد اال  شِّ
ُ
. وأ

ً
ستراتيجية فحسب بل على صعيدْي امليزانية والتخصيص أيضا

 التنسيق الُقطرية وجميع هياكل الصندوق العاملي األخرى. 

لت املسائل الرئيسية األخرى التي أبرزها املتحدثون أهمية تكييف البرمجة مع السياق ال مِّ
َ
ُقطري واعتماد نهٍج "متمحور حول األفراد" يلبي ش

 على املسؤولية الوطنية وكيف ينبغي أن تأخذ في االعتبار األدوار التكميلية وامل
ً
ق املتحدثون أيضا

َّ
ميزة ملختلف  االحتياجات الكلية لألفراد. وعل

ع املدني، والشركاء التقنيين، والشركاء في مجال التنمية،  الجهات الفاعلة عبر نطاق الشراكة )مثل املجتمعات املحلية، والحكومات، واملجتم

 الُسُبل التي يمكن من خاللها تطبيق الدروس املستفادة التي استخلصها الصندوق العاملي ف
ً
ي والقطاع الخاص، إلخ(. وناقش املتحدثون أيضا

ضّمِّ استجابته لجائحة »كوفيد فيروس العوز املناعي البشري والُسّل واملالريا، والتي من شأنها  « على جهوده "األساسية" الرامية إلى مكافحة  19-خِّ

َية تحقيق األثر البرامجي. 
ْ
 أن تفض ي إلى تعزيز التأهب لتقبل املخاطر ُبغ

مت الجلسة الختامية العاملية بعرض موجز للخطوات املقبلة في عملية تطوير االستراتيجية. انظر املرفق   خُتتِّ
ُ
ال. لالطالع على جدول األعم  4ا

لت الجلسة الختامية العاملية، ويمكن االطالع عليها على   . الصفحة الشبكية لتطوير استراتيجية الصندوق العامليُسّجِّ

 االستنتاجات والتوصيات  .3

فت التوصيات الرئيسية الشاملة الصادرة عن املنتديات اإلقليمية الثالثة إلى   مجاالت رئيسية: االتجاهات "التوجيهية"    ثالثكما ذكر أعاله، ُصّنِّ

ص ى بها. وفي املوص ى بها للصندوق العاملي في استراتيجيته املستقبلية؛ ومجاالت التركيز الشاملة املوص ى بها "عبر املجاالت"؛ و"طرق العمل" املو 

 استعراض عام للتوصيات الشاملة املنبثقة عن الدورة السادسة ملنتديات الشراكة.   هناكالقائمة أدناه 

 توجيهية 

 ظم الصحية القادرة على الصمود واملستدامة من خالل  مواصلة التركيز على فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا ، وتقديم مساهمات للنُّ

  تكاملة تتمحور حول الناس )بما في ذلك حاالت العدوى املرافقة وحاالت املراضة املشتركة( ولألمن الصحي العاملي والتضامن من خالل نهٍج مقاربات م

 قائٍم على الحقوق ومتوافٍق مع َمواطن القوة التي يتمّتع بها الصندوق العاملي. 

 ،بما في ذلك عن طريق ما يلي: وضع املجتمعات املحلية في صدارة االستراتيجية املستقبلية 

   القرار صون املكانة املتساوية للمجتمعات املحلية )بما في ذلك الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة( واملجتمع املدني والحكومة في عملية صنع

َنح؛   طوال دورة حياة املِّ

  صدها وتقييمها؛ تعزيز أوجه القوة التكميلية لكل طرف من أصحاب املصلحة في تنفيذ البرامج ور 

 .ضمان التمويل املباشر لالستجابات التي تقودها املجتمعات املحلية 

  التي تعترض تحقيق نواتج في مجال    مضاعفة الجهود ملعالجة العقبات املتعلقة باإلنصاف وحقوق اإلنسان والجنس والعقبات الهيكلية األخرى

 امج اإلقليمية. مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسّل واملالريا، بما في ذلك من خالل دعم الفئات السكانية املجتمعية الرئيسية والضعيفة والبر 

https://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/6th-partnership-forums/


 

  

 

 23من  14صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

 َية مناصرة مبادئه األساسية وأهدافه االستراتيج
ْ
عبر مجموعات أصحاب املصلحة على الصعيدْين    يةاالستفادة من مكانة الصندوق العاملي ُبغ

 بما في ذلك حقوق اإلنسان واإلنصاف واملساواة بين الجنسين واملحّددات الهيكلية األخرى لألمراض الثالثة.  –الوطني والعاملي  

 عبر املجاالت 

   َية صنع قرارات شاملة
ْ
)بما في ذلك الرصد بقيادة املجتمع املحلي(، بما يضمن  تعزيز توليد ودمج البيانات اآلنية وذات الجودة العالية واملفتوحة ُبغ

 أخذ جميع األشخاص في الحسبان.

 ،ظ  تعزيز االستدامة والدعم في خالل املرحلة االنتقالية ظم واالستجابات املجتمعية، بما في ذلك من خالل االندماج في النُّ م الوطنية، وتقوية النُّ

الرئي السكانية  الفئات  برامج  في  املستدام  االستثمار  مناصرة  ودعم  املدني،  املجتمع  منظمات  مع  والتعاقد  الوطنية،  السياسات  على  سية  والعمل 

 املال.  والضعيفة، وتعبئة املوارد املحلية والخارجية املبتكرة، والتأكيد على القيمة مقابل 

 

 طرق العمل

 واملتكاملة املتميزة  األدوار  توضيح  الوطنية من خالل  املسؤولية  املدني والقطاع    دعم  املحلية واملجتمع  الحكومات واملجتمعات  بها  التي تضطلع 

 الخاص والشركاء التقنيون وغيرهم لضمان اإلدماج واملساءلة املتبادلين. 

 طرية
ُ
َية صون تمثيل الُسّل واملالريا واملجتمعات املحلية على نحو ُمجٍد ومتسا  معالجة اختالالت القوة في آليات التنسيق الق

ْ
ٍو )بما في ذلك الفئات  ُبغ

َنح.   السكانية الرئيسية والضعيفة( طوال دورة حياة املِّ

 بما في ذلك مع القطاع الخاص واألوساط األكاديمية والقطاعات ذات الصلة )الحماية االجتماعية،  تعزيز الشراكات لتحقيق أهداف االستراتيجية ،

 البيئة(. 

  ومعالجة العقبات التي تعترض الوصول إلى السلع امليسورة التكلفة.  تكارتعزيز تشكيل السوق واملشتريات واستيعاب االب 

 اطر إلفساح زيادة املرونة لدى األمانة من أجل توفير الدعم الالزم البلدان في تكييف البرامج مع السياق الُقطري، ومعالجة الجمود حول تقّبل املخ

 املجال لالبتكارات وتحسين جودة البرنامج.

 ادة  الدروس املستف  .4

املعنية   الجهات  وخاصة  العاملي،  الصندوق  عموم شراكة  من  ممثلين  بين  الجمع  في  الشراكة  منتديات  من  السادسة  الدورة  أهداف  لت 
ّ
تمث

بشأ املتلقاة  والتوجيهات  املدخالت واألدلة  بغية استعراض  العاملي،  الصندوق  استراتيجية  مناقشات  في  بانتظام  يشاركون  ن بالتنفيذ وَمن ال 

تراتيجية حتى حينه وللمساعدة في تحديد مجاالت التركيز املستقبلي الستراتيجية الصندوق العاملي املقبلة بهدف تحسين األثر الذي  تطوير االس

َية االستماع إلى األصوات واألولويات م
ْ
عَقد منتديات الشراكة على نحو منفتح وشامل وتشاركي ُبغ

ُ
ن مختلف  ُتحدثه الشراكة. وكان من املهم أن ت

 كات الصندوق العاملي، وبما يكفل أن تلبي االستراتيجية املستقبلية للصندوق العاملي احتياجات األشخاص الذين تعمل معهم وتخدمهم. شرا

العاملي  الصندوق  لوائح  على  الشراكة  منتديات  أهداف  ترتبط  12ارتكزت  عملية مستمرة  بمثابة  تعد  الشراكة  منتديات  أن  على  تنصُّ  والتي   ،

 الصندوق العاملي، وستسعى لتحقيق ما يلي:  باستراتيجية

   توفير ُمدخالت من أجل وضع الخطة االستراتيجية للصندوق العاملي وتنفيذها؛ 

 َية وضع الخطة االستراتيجية للصندوق العامل
ْ
 ي.  توفير منبٍر هاٍم وواضٍح للمناقشة واملناصرة ومواصلة جمع األموال، وإشراك شركاء جدد ُبغ

 

12https://www.theglobalfund.org/media/6007/core_globalfund_framework_en.pdf 



 

  

 

 23من  15صفحة  

 لسادسة لمنتديات الشراكةالدورة ا

القسم إلى تسليط الضوء على النجاحات الرئيسية واستخالص الدروس املستفادة من منتديات الشراكة في املستقبل. وكانت هذه  يهدف هذا  

في ذلك من خالل دراسة استقصائية الستقصاء اآلراء عبر اإلنترنت   التي طرحها املشاركون )بما  بالتعقيبات  الدروس املستفادة قد استنارت 

(، وامل 55تتضمن 
ً
 يّسرون، وأمانة الصندوق العاملي. ردا

 

 املشاركة

ي املشاركون من خالل عملية  وُدعِّ العاملي.  لون شراكة الصندوق  ِّ
ّ
ُيشك الذين  ل املشاركون مجموعة واسعة ومتنوعة من أصحاب املصلحة 

ّ
مث

دت بالتنسيق مع لجنة االستراتيجية التابعة للصندوق   العاملي. وتستهدف املعايير ضمان تحقيق توازن بين  ترشيح رسمية تستند إلى معايير ُحّدِّ

األصوات املألوفة وأصوات أصحاب املصلحة مّمن يحظون بفرص أقل للمشاركة في املناقشات االستراتيجية للصندوق العاملي، وتحقيق توازن  

َية املساهمة  
ْ
في املناقشة. وقد تحقق العدد املستهدف للمشاركة، بين وجهات النظر والخبرات والخلفيات الجغرافية ومجاالت الخبرة املكتسبة ُبغ

( في جلسة واحدة على األقل خالل منتديات الشراكة اإلقليمية. وبالنظر إلى  350% من العدد املستهدف من املشاركين )99حيث شارك 
ً
مشاركا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  -ية وآسيا الوسطى% من أوروبا الشرق96منتديات الشراكة اإلقليمية من منظور األفراد، جاءت املشاركة بنسبة  

% من آسيا واملحيط  109(، وبنسبة  164)الهدف    1منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -% من أفريقيا93(، وبنسبة  74الكاريبي )الهدف  

فصلة لكل مجموعة من أصحاب املصلحة  (. ويمكن االطالع على أرقام املشاركة امل112)الهدف    2الهادئ ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

 وتقارير االجتماعات الصادرة عن اجتماعات منتديات الشراكة اإلقليمية الثالثة. 1ولكل منتدى إقليمي في املرفق 

 االجتماعات التمهيدية ملنتديات الشراكة 

دت اجتماعات تحضيرية ملنتديات الشراكة للمجتمع املدني واملجتمعات املحلية، وال  ما تستضيفها أمانة الصندوق العاملي، قبيل  ُعقِّ
ً
تي عادة

َية مساعدة املشاركين على االستعداد ملنتديات الشراكة، واعتبر املشاركون أن االجتماعات التحضيرية  
ْ
اتسمت  الجلسة االفتتاحية العاملية ُبغ

ير إلى الفترة اإلضافية الفاصلة بين االجتماعات   شِّ
ُ
التحضيرية والفعاليات الرسمية ملنتديات الشراكة باعتبارها  بدرجة كبيرة من الفاعلية. وأ

َية ضمان تمثيل آرائهم. وانبثق عن االجتماعات التحضيرية صياغ
ْ
ة  حاسمة إلتاحة وقت إضافي للمشاركين للتواصل والتشاور مع مجتمعاتهم ُبغ

السترات ورؤيتهم  وشواغلهم  أولوياتهم  يتضمن  املشاركين  جانب  من  مشترك  عام  عام  بيان  بعد  ما  الجلسة    2022يجية  في  مشاركته  وجرى 

الدعم  لها  رت 
ّ
ووف الشراكة  ملنتديات  إحاطة  تحضيرية وجلسات  اجتماعات  على عقد  العاملي  الصندوق  أمانة  عت  العاملية. وشجَّ االفتتاحية 

ذة، الت ّ
 في دعم  وشاركت في تنظيمها لصالح مجموعات أخرى من أصحاب املصلحة، بما في ذلك الحكومات املنفِّ

ً
 فعاال

ً
ير إلى أنها أّدت دورا شِّ

ُ
ي أ

قد يكون من املفيد االستفادة من االجتماعات التحضيرية على   املستقبل،وفي ما يتعلق بمنتديات الشراكة في  املشاركين في أعمالها التحضيرية.

جدية.
ُ
 نطاق أوسع من أجل دعم املشاركة امل

 االتصال والتقنية 

عقد بصورة افتراضية بالكامل. وعملت أمانة الصندوق العاملي مع الشركاء على تطبيق 
ُ
ت   كانت الدورة السادسة ملنتديات الشراكة أّول دورة 

دها  التي حدَّ االتصال  احتياجات  لتلبية  م دعٌم شخص ٌي  ّدِّ
ُ
وق  .

ً
املشاركة مقدما تحديات  ُسُبل االتصال وغيرها من  املمارسات وتحديد   أفضل 

ر أن تحديات االتصال كانت محدودة بوجه عام.  املش كِّ
ُ
اركون في استمارة التسجيل )مثل االتصال عبر شبكة اإلنترنت أو االتصال الهاتفي( وذ

يمكن   وال  بديهية وسهلة االستخدام.  بأنها  املشاركون  أفاد  افتراضية  اجتماعات  الشراكة على منصة  ملنتديات  السادسة  الدورة  يَفت  واسُتضِّ



 

  

 

 23من  16صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

ن املسجلين الوصول إلى املنصة إال من خالل التوثيق املتعدد العوامل لضمان إتاحة مساحة آمنة تتيح للمشاركين املدعوين فقط أن  للمشاركي

ت على املشاركين دورات تدريبية مختلفة في مجال تقنية املعلومات قبيل منتديات الشراكة.    ينضموا إلى املحادثات. وُعرضِّ

 

 اللغة  

دها املشاركون، أتيحت الترجمة الف  لالحتياجات اللغوية التي حدَّ
ً
ورية الحية في خالل جميع الجلسات التي استضافتها منتديات الشراكة طبقا

العرض   وشرائح  األساسية  املعلومات  وثائق  وتوافر  اللغات،  املتعدد  والتيسير  العامة،  الجلسات  في  للدردشة  تحريرية  ترجمة  إلى  باإلضافة 

ة. ولضمان الشمولية والتشجيع على إجراء مناقشات هادفة في منتديات الشراكة في املستقبل، من األهمية الحرص التقديمي بلغات متعدد

 على تعددية اللغة وتوفير الخيارات املناسبة لدعم املشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

 البرنامج  

بيئة   في  جدية واملستدامة 
ُ
 على املشاركة امل

ً
م جدول  حرصا ُصّمِّ إلى أقص ى حد ممكن،  الزمنية   عن استيعاب فروق املناطق 

ً
افتراضية، فضال

ساعات من املشاركة في اليوم. ويتألف البرنامج من مزيج متنوع من الجلسات، يتبعها إعطاء الفرصة    3األعمال على أساس الحد األقص ى البالغ  

 للمشاركين لتبادل اآلراء وتحديد أولويات التوصيات. 

ى باإلبقاء على مفهوم عقد جلسة افتتاحية عاملية وجلسة ختامية عاملية بصورة افتراضية من أجل دعوة جميع املشاركين إلى االنضمام  يُ  وص َ

َية إيجاد زخم عاملي، وبناء توافق حول توصيات منتدى الشراكة. 
ْ
 إلى منتديات الشراكة اإلقليمية املشتركة في املستقبل، ُبغ

 التيسير  

من ومفتوحة  حظيت  شاملة  مناقشات  إجراء  في  الذي ساهم  الفاعل  دوره  إلى  أشير  ومتنوع  قوي  خارجي  تيسير  فريق  بدعم  الشراكة  تديات 

ومتعمقة. وساعد هذا النهج في ضمان الرقابة عبر جميع االجتماعات الخمسة، وتنوع الخلفيات وأساليب التيسير، واالستفادة من املهارات  

ى باإل   بقاء على هذا النهج من أجل منتديات الشراكة )االفتراضية( في املستقبل. التكميلية. وُيوص َ

 املشاركة املجدية والحيز اآلمن

دت أفرقة عمل فرعية صغيرة تتألف من   ص أصحاب املصلحة على   15إلى    10ُعقِّ ّصِّ
ُ
َية إجراء مناقشات متعمقة. وخ

ْ
ُبغ  كحد أقص ى 

ً
مشاركا

مة، نطاق شراكة الصندوق العاملي لكل فرقة عمل فرعية. وعلى الرغم من الجهود املبذولة الرامية إلى تشجيع املشاركة املجدية من جانب الحكو 

أ في  لوحظ  الشراكة  بمنتديات  يتعلق  ما  وفي  الشراكة.  ملنتديات  السادسة  الدورة  في  أقل بصفة عامة  ذة حظيت بحضور  ّ
املنفِّ الحكومات  ن 

ذة لتبادل أولوياتها الجماعية واالستع ّ
داد  املستقبل، قد يكون من املفيد تنظيم اجتماعات تحضيرية إقليمية إلتاحة الفرصة للحكومات املنفِّ

 املناقشات.   للمشاركة في 

حيز  ساهمت املبادئ التعاونية، سواًء على صعيد التقنية )وظائف رفع اليد، وكتم الصوت، والدردشة( أو التعاون )االحترام، والشمول، وتوفير  

ى بأن تواصل منتديات ال شراكة في كاف، والخصوصية، والسرية(، في ضمان إجراء مناقشات فاعلة وتوفير حيز آمن لجميع املشاركين. وُيوص َ

 املستقبل االسترشاد بهذه املبادئ التعاونية. 

 



 

  

 

 23من  17صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

 

 اإلبالغ

ملخصات  شرت 
ُ
ون الفرعية.  العمل  أفرقة  مناقشات  عن  املنبثقة  للنواتج  املستقلة  التوثيق  عملية  املشاركين  املقررين  من  متنوٌع  فريٌق  قاد 

َية تيسير التعرف على أوجه الترابط  ملناقشات أفرقة العمل الفرعية على املنصة عبر اإلنترنت خالل الدورة السا
ْ
ُبغ دسة ملنتديات الشراكة، 

َية الشفافية في عرض   والتوصيات ذات األولوية.
ْ
شرت التوصيات املنبثقة عن الدورة السادسة ملنتديات الشراكة في تقارير مفصلة ُبغ

ُ
وقد ن

 نحو إثراء الجهود الرامية إلى مكافحة فيروس ا
ً
لعوز املناعي البشري والُسَل واملالريا عبر شراكة الصندوق العاملي.  املناقشات والنواتج وسعيا

ى بمواصلة هذه الُنُهج في منتديات الشراكة في املستقبل.   وُيوص َ

 الخطوات التالية  .5

ستخدم التوصيات واملدخالت التفصيلية الصادرة عن منتدى  
ُ
إلى جانب املدخالت األخرى عبر عملية تطوير االستراتيجية على نطاق أوسع، ت

مل الشراكة من قبل أمانة الصندوق العاملي ولجنة االستراتيجية ومجلس اإلدارة من أجل تطوير سردية استراتيجية الصندوق العاملي وإطار الع

. وسيستمر الصندوق العاملي في التواصل مع املشاركين بشأن النقاط الرئيسية في العملية الجارية، وذلك قبيل  2022بها ملا بعد عام    الخاص

 . 2021الحصول على املوافقة النهائية املتوقعة على االستراتيجية من قبل مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/نوفمبر 

املوافقة على االسترا أعقاب  األداء  في  والتقييم ومؤشرات  الرصد  إطار عمل  في ذلك وضع  بما  لتنفيذها،  الالزمة  ُتتخذ االستعدادات  تيجية، 

الساب  بالتجديد  املتعلقة  الصلة. كما ستنطلق االستعدادات  ذات  السياسة  املستقبلية وتحديثات  أداء االستراتيجية  قياس  َية 
ْ
ُبغ ع  الرئيسية 

ز السريان في عام . ومن املقرر 2022للموارد في عام    .  2023أن تدخل االستراتيجية املستقبلية حّيِّ



 

  

 

 23من  18صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

 : حضور الدورة السادسة ملنتديات الشراكة1املرفق 

 13عدد املشاركين حسب فئة أصحاب املصلحة
النسبة 

 املئوية 

طري 
ُ
 % 44 161 أصحاب املصلحة على الصعيد الق

 10% 38 الرئيس ي/املتلقي الفرعي( الجهة املنّفذة )املتلقي 

 % 8 29 آلية التنسيق الُقطرية

 6% 20 برملاني/مسؤول حكومي أو ُمشّرِّع

 10% 38 14أصحاب املصلحة اآلخرون على الصعيد الُقطري 

 10% 36 املجتمعات املحلية )بما في ذلك الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة(  

أصحاب املصلحة املضطلعون بدوٍر قائٍم في مجال الحوكمة أو التمويل أو 

 توفير الضمانات في الصندوق العاملي 
71 19 % 

والجهات الجهات املانحة )بما في ذلك الحكومات املانحة واملؤسسات الخاصة 

 3% 10 املانحة من القطاع الخاص(

 7% 27 أعضاء مجلس اإلدارة و/أو أعضاء اللجان 

 % 5 18 الوكالء املحليون للصندوق العاملي

 4% 16 فريق االستعراض التقني/الفريق املرجعي التقني املعني بمسائل التقييم 

 % 36 132 أصحاب املصلحة والشركاء على الصعيدْين العاملي واإلقليمي  

 21% 78 املجتمع املدني 

 9% 32 الشركاء متعددو األطراف والشركاء الثنائيون  

 

 قليمية الثالثة و/أو الجلسة الختامية العاملية. إلى عدد املشاركين الذين انضموا إلى واحد أو أكثر من االجتماعات االفتراضية الخمسة أي: الجلسة االفتتاحية العاملية واملنتديات اإليشير  13

تأمين الصحي، ومقدمي الرعاية الصحية، والوكاالت الحكومية، واألوساط األكاديمية املحلية، واملمثلين املحليين يشمل أصحاب املصلحة اآلخرون على الصعيد الُقطري القطاَع الخاص املحلي، ومقدمي خدمات ال  14

 للمنظمات الدولية )األمم املتحدة(. 



 

  

 

 23من  19صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

 6% 22 الخبراء التقنيون 

 % 100   364 املجموع

 

 : جدول األعمال: الجلسة االفتتاحية العاملية2املرفق 

 2021شباط/فبراير  2

)بتوقيت  الوقت 

 وسط أوروبا( 

 وصف الجلسة

13:00 - 13:25   

 

 تحديد نقاط املناقشة   كلمة ترحيبية في اللغة اإلنجليزية/ كلمة ترحيبية في اللغة الفرنسية:

 

رون الرئيسيون  ّ
يسِّ
ُ
 رئيس الجلسة: امل

 

ثون: د. دونالد كابيروكا، رئيس مجلس إدارة   الصندوق العاملي، والسيدة روزلين موروتا، نائبة رئيس مجلس املتحّدِّ

 إدارة الصندوق العاملي، وبيتر ساندز، املدير التنفيذي للصندوق العاملي.

13:25 - 14:15   

 

 حلقة النقاش واملناقشة مع الحضور مستقبل شراكتنا: نحو تأثير أكبر في بيئٍة سريعة التغير. 

 

من أصحاب املصلحة املتعددين والجمهور من أجل تحديد سياق تطوير االستراتيجية  مناقشة تفاعلية بين فريق  

التنمية   أهداف  تحقيق  على  عقٍد  بقاء  ظّل  في  التغير  سريعة  عاملية  بيئة  ضّمِّ  خِّ في  العاملي  للصندوق  الجديدة 

ضّم جائحة »كوفيد2030املستدامة لعام   د بعرقلة عقوٍد « التي تعترض رسالة الصندوق العاملي وتُ 19-، وفي خِّ هّدِّ

 من التقدم املحرز.

 

 رئيس الجلسة: ريكو غوستاف، رئيس لجنة استراتيجية الصندوق العاملي 

 

 أعضاء حلقة النقاش: 

 معالي البروفيسور د. أرميندو تياغو، وزير الصحة، موزامبيق 

 سعادة السفير ستيفان سيدوه، سفير الصحة العاملية، فرنسا 

املرا أوما، ممثلة  العاملي، وعضوة وفد جويس  للصندوق  التابعة  لكينيا  القطري  التنسيق  آلية  في  هقون والشباب 

 املجتمعات املحلية إلى مجلس إدارة الصندوق العاملي ومراقبة مجلس الشباب إلى املدير التنفيذي للصندوق العاملي 

 د. ستيال بيفول، مديرة مركز السياسات والدراسات الصحية، جمهورية مولدوفا



 

  

 

 23من  20صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

 الدورة السادسة ملنتديات الشراكة: ركيزة أساسية من ركائز تطوير االستراتيجية املستقبلية للصندوق العاملي    14:25 - 14:15

 

استعراض عام موجز عن عملية تطوير استراتيجية الصندوق العاملي، بما في ذلك تسليط الضوء على الدور الذي 

 ملنتديات الشراكة في تطوير االستراتيجية املستقبلية للصندوق العاملي. اضطلع به املشاركون في الدورة السادسة 

 

رون الرئيسيون  ّ
يسِّ
ُ
 رئيس الجلسة: امل

 

ث: هارلي فيلدباوم، رئيس االستراتيجية والسياسات، الصندوق العاملي  املتحّدِّ

 مالحظات ختامية   14:30 - 14:25

ث: قيادة مجلس إدارة الصندوق العاملي   املتحّدِّ



 

  

 

 23من  21صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

 : فرقة العمل الفرعية 3املرفق 

 
 

  

  



 

  

 

 23من  22صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

 : جدول األعمال: الجلسة الختامية العاملية4املرفق 

 2021آذار/مارس  15

)بتوقيت  الوقت 

 وسط أوروبا( 

 وصف الجلسة

13:00 - 13:15   

 

 الترحيب باملشاركين وطرح األفكار

 باملشاركين وطرح األفكار املتعلقة بمنتديات الشراكة اإلقليمية الثالثة.الترحيب 

 رؤساء الجلسة: امليسران كلوديا أحوماده وكيفن أوزبورن

ث: د. دونالد كابيروكا، رئيس مجلس اإلدارة   املتحّدِّ

13:15 - 13:45   

 

 محادثة خاضعة لإلشراف ومناقشة الجمهور منتديات شراكة إقليمية: األفكار والتوصيات:  ثالث

 

تهدف هذه الجلسة إلى توحيد التوصيات الخاصة باالستراتيجية املستقبلية للصندوق العاملي من منتديات الشراكة  

وتب دقيقة.  إقليمية  وفوارق  محددة  توصيات  على  الضوء  وتسليط  الثالثة  موجز اإلقليمية  ص 
ّ
بملخ الجلسة  دأ 

للتوصيات املقدمة في منتديات الشراكة اإلقليمية الثالثة يليها التعليق وطرح األفكار من قبل مقرر مشارك من كل 

 منتدى شراكة إقليمي ومناقشة تفاعلية مع الجمهور.  

 

 رؤساء الجلسة: امليسران كلوديا أحوماده وكيفن أوزبورن

 

 املقّررون املشاركون:  

 

املناعي  العوز  بفيروس  املعني  املشترك  املتحدة  األمم  برنامج  مستشاري  كبير  لدى  أول  مستشار  ستيكييتي،  رامانتا 

البشري/ متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز( في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى )منتدى الشراكة األول: أوروبا 

 قة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي الشرقية وآسيا الوسطى ومنط

( واملنسقة العاملية  Impact Sante Afriqueأوليفيا نغو، املؤسسة واملديرة التنفيذية ملنظمة إمباكت سانتيه أفريك )

للشبكة العاملية للمجتمع املدني للقضاء على املالريا )منتدى الشراكة الثاني: أفريقيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا  

1)15 

منسقة البرنامج الوطني، البرنامج الوطني ملكافحة الُسّل للمديرية العامة للخدمات الصحية،    بانو،د. روبالي سيسير  

بنغالديش )منتدى الشراكة الثالث: غرب وجنوب وجنوبي شرق آسيا، وشرق آسيا واملحيط الهادئ، ومنطقة الشرق 

 (2األوسط وشمال أفريقيا 

 

 : املغرب ومصر وجيبوتي والسودان والصومال وتونس والجزائر وموريتانيا وإريتريا. 1تشمل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  15



 

  

 

 23من  23صفحة  

 الدورة السادسة لمنتديات الشراكة

قبلة للصندوق العاملي: تحفيز تأثيٍر أكبر في بيئة سريعة التطّور.  االسترا   14:30 - 13:45
ُ
محادثة خاضعة لإلشراف ومناقشة تيجية امل

 الجمهور 

 

التوصيات  لهذه  الجلسة وضع سياق  هذه  تتوخى  اإلقليمية،  الشراكة  منتديات  في  املقدمة  التوصيات  إلى   
ً
استنادا

ضّمِّ جائحة »كوفيدواالستراتيجية املستقبلية للصندوق العاملي في ب « 19-يئٍة عامليٍة سريعة التطّور بما في ذلك في خِّ

بمحادثة خاضعة  الجلسة  املاضيْين. وستبدأ  العقدين  مدار  على  تحققت  التي  الصحية  املكاسب  بتراجع  د  ُتهّدِّ التي 

 لإلشراف تليها مناقشة تفاعلية مع جميع املشاركين.   

 

 فيذي للصندوق العامليمدير املناقشة: بيتر ساندز، املدير التن

 

ثون:  املتحّدِّ

 

والعمليات  بالدولة  املعنية  النواب  ملجلس  التابعة  لالعتمادات  الفرعية  اللجنة  رئيسة  لي،  باربرا  الكونجرس  عضو 

 الخارجية والبرامج ذات الصلة، في الواليات املتحدة )مالحظات مسّجلة بالفيديو(

( وعضوة  GATEبمنظمة العمل العاملي من أجل مساواة مغايري الهوية الجنسانية )إيريكا كاستيالنوس، مديرة البرامج  

 مجلس إدارة وفد املجتمعات املحلية إلى مجلس إدارة الصندوق العاملي 

البروفيسور سالم عبد الكريم، مدير مركز برنامج أبحاث اإليدز في جنوب أفريقيا وأستاذ الصحة العاملية بجامعة  

 كولومبيا  

 

 استشراف املستقبل: الخطوات املستقبلية في عملية وضع االستراتيجية والجلسة الختامية    14:45 - 14:30

 

استخدام   خاللها  من  سيجري  التي  والكيفية  االستراتيجية  وضع  عملية  في  املستقبلية  للخطوات  عام  استعراض 

 ، ويلي ذلك تصريحات ختامية. املدخالت الواردة من منتديات الشراكة لالسترشاد بها في العملية وصياغتها

 

 رؤساء الجلسة: امليسران كلوديا أحوماده وكيفن أوزبورن

 

ثون:  املتحّدِّ

 د. هانا غرانت، كبيرة مستشاري االستراتيجيات والسياسات، الصندوق العاملي

 السيدة روزلين موروتا، نائبة رئيس مجلس اإلدارة

 

 


