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 21من  3صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 أساسية معلومات  .1

 في إطار عملي
ً
م الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والُسل  واملالريا )"الصندوق العاملي"( منتديات الشراكة كل ست سنوات تقريبا ِّ

 
ة تطوير استراتيجيته. ُينظ

ض منتديات الشراكة بموجب اللوائح الداخلية للصندوق العاملي وتتوخى توفير منبٍر شامٍل ألصحاب املصلحة فوَّ
ُ
َية    وت

ْ
 ُبغ

ً
على نطاق الشراكة لاللتقاء معا

في املستقبل، مع التشديد على اكتساب وجهات نظر    استراتيجية الصندوق العامليتجميع األفكار، واستعراض األدلة، واملساعدة في تحديد مجاالت تركيز  

العاملي.  للصندوق  االستراتيجية  املناقشات  في  بانتظام  شارك 
ُ
ت التي ال  املنفذة  التي فرضتها جائحة »كوفيد  الجهات  القيود  الدورة 19-وفي ضوء  مت  ِّ

 
ظ

ُ
ن  ،»

دت في الربع األول من عام    -  السادسة ملنتديات الشراكة ة. وسُيستفاد من نواتج الدورة السادسة    -  2021التي ُعقِّ ل مر  ملنتديات  بصورة افتراضية بالكامل ألو 

 . 2022لصندوق العاملي ملا بعد عام  استراتيجية افي مواصلة تطوير   بشكٍل مباشرٍ  الشراكة

د ما مجموعه خمس مشاورات افتراضية فريدة من نوعها على مدار ستة أسابيع ) (، تألفت من: جلسة افتتاحية  2021آذار/مارس  15 -شباط/فبراير  2ُعقِّ

تبعها   إقليمية  ثالثعاملية مشتركة  نواتج منتديات الشراكة    1منتديات  ق  ِّ
 
وث

ُ
ت تقارير  أربعة  ت  دَّ عِّ

ُ
لكٍل من    تقرير    -وجلسة ختامية عاملية مشتركة. وأ موجز  

إع دعم  َية 
ْ
وُبغ  شاملة. 

ً
ودروسا توصيات  ويتضمن  الخمس  املشاورات  يغطي جميع  شامل   نهائي   وتقرير   الثالثة  اإلقليمية  الشراكة  التقارير  منتديات  داد 

ى مقرر  مستقل  صياغة هذه التقارير. املستقلة من م
َّ
 نتديات الشراكة، تول

د   )"املنتدى اإلقليمي"( بصورة   1منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ملناطق غرب ووسط وشرق أفريقيا والجنوب األفريقي و   منتدى الشراكة اإلقليميُعقِّ

 بمنهجية املشاركين في الدورة السادسة  2021شباط/فبراير    19إلى    17فترة من  )ثالث ساعات لكل يوم في ال  أيام متتالية  افتراضية على مدار ثالثة
ً
(.  واسترشادا

بينهم    152ملنتديات الشراكة، شارك ما مجموعه   ، من 
ً
 من مناطق غرب ووسط وشرق أفريقيا والجنوب األفريقي، و  77شخصا

ً
 من    37شخصا

ً
شخصا

أفر  وشمال  الوسط  الشرق  منطقة  في  املشاركة  و1يقيا  البلدان  املرفق    38،  )يتضمن  اإلقليمي  املنتدى  في  الشمال  بلدان  من   
ً
    1شخصا

ً
تفصيليا  

ً
بيانا

لون شراكة الصندوق العاملي، بما في ذلك من املجتمع امل ِّ
 
ل املشاركون مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة الذين ُيشك

َّ
دني على األصعدة باملشاركين(. ومث

والعاملية   واإلقليمية  الخاص؛  املحلية  والقطاع  التقنيين؛  والشركاء  ذة؛  املنف  والحكومات  منها؛  واملتضررة  الثالثة  باألمراض  املصابة  املحلية  واملجتمعات 

 والجهات املانحة. 

 االفتتاحية العامة الطر 
ُ
دت الجلسة  من مناقشات الجلسات العامة ومناقشات أفرقة العمل الفرعية. ومهَّ

ً
ن املنتدى اإلقليمي مزيجا يق، من خالل  تضم 

بقاء   توخت تحديد سياق تطوير استراتيجية جديدة للصندوق العاملي وسط البيئة العاملية واإلقليمية اآلخذة في التغير بوتيرة متسارعة، في ظل  حلقة نقاش 

ضم  جائحة »كوفيد2030عقٍد على تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام   د بعرقلة عقوٍد  19-، وفي خِّ ِّ
من التقدم املحرز في مكافحة فيروس العوز  « التي ُتهد 

ت قائمة املتحدثين رئيس مجلس إدارة الصندوق العاملي د. دونالد كابيروكا، وممثلين من مناطق   غرب ووسط وشرق  املناعي البشري والُسل  واملالريا. وضم 

ارلز موانسامبو، وزير الصحة في وزارة الصحة في مالوي؛ وزماري  ، بما في ذلك د. تش1أفريقيا والجنوب األفريقي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

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

كس، جنوب أفريقيا.  املغرب؛ وليبرتي غلينتون ماتيس، املديرة التنفيذية، منظمة   ندر دينامِّ دت بعد جلسات  جِّ زت الجلسات العامة الالحقة، التي ُعقِّ
َّ
وترك

لالطالع على    2ق  أفرقة العمل الفرعية، بشكٍل أساس ٍي حول مناقشة التعقيبات التفاعلية الواردة من أفرقة العمل الفرعية وتوليفها وتنقيحها )انظر املرف

 راكة(.جدول األعمال الكامل ملنتدى الش

 

د في الفترة 1 شباط/فبراير؛ ومنتدى الشراكة اإلقليمي   11إلى   9من   منتدى الشراكة اإلقليمي األول ملنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، الذي ُعقِّ

)املغرب، ومصر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وتونس، والجزائر،   1ملنطقة غرب ووسط أفريقيا، وشرق أفريقيا، والجنوب األفريقي، ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الثاني 

د في لفترة من  الثالث ملنطقة جنوب غرب آسيا، وشرق آسيا، واملحيط الهادئ، ومنطقة الشرق شباط/فبراير؛ ومنتدى الشراكة اإلقليمي  17إلى  15وموريتانيا، وجيبوتي، وإريتريا(، الذي ُعقِّ

د في الفترة من   2األوسط وشمال أفريقيا   آذار/مارس.  5إلى   3)العراق، وسوريا، واألردن، ولبنان، واليمن، وفلسطين(، الذي ُعقِّ



 

 

 

 21من  4صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

رة   يسَّ
ُ
عت في أثناء عملية تطوير    . صميم املنتدى اإلقليميفي  أتت أفرقة العمل الفرعية امل دت مجموعات املواضيع بناًء على املدخالت واألدلة التي ُجمِّ ِّ

وُحد 

 تمثل م  324، بما في ذلك من املشاورة املفتوحة عبر اإلنترنت والتي تلقت  2020االستراتيجية طوال عام  
ً
.    5450ا يزيد عن  تقديما

ً
وكما هو موضح في   2فردا

ت املواضيع املتعلقة بأفرقة العمل الفرعية إلى فئتين، يندرج ستة مواضيع منها ضمن فئة    1الشكل   وأربعة مواضيع  "تحديد مجاالت تركيزنا"  أدناه، امتدَّ

د هذه املواضيع قرابة    .أهدافنا"  "تحقيقمنها ضمن فئة   ِّ
جس 

ُ
 كما هو موضح في املرفق    25وت

ً
 فرعيا

ً
ن املشاركون في فرقة عمل فرعية واحدة   .3موضوعا ِّ

وُعي 

 إلى التفضيالت املحددة  
ً
، مع موازنة حول املواضيع املتعلقة بـ"تحديد مجاالت تركيزنا" وواحدة حول املواضيع املتعلقة بـ"تحقيق أهدافنا" استنادا

ً
  مسبقا

 املشاركة عبر مجموعات أصحاب املصلحة. 

وِقشتاملقررون  عمل  
ُ
 مع أفرقة العمل الفرعية التابعة لهم لتسجيل النقاط الرئيسية من محادثتهم في ملخصات ن

ً
   املشاركون سويا

ً
في الجلسة  الحقا

امللخصات    العامة. هذه  ل  ِ
 
شك

ُ
التقرير،  جوهر  وت الهذا  للمدخالت  الكامل  النطاق  من  جزء  ولجنة  وهي  العاملي  الصندوق  أمانة  بها  تستعين  تي 

 . 2022االستراتيجية ومجلس اإلدارة لتطوير استراتيجية ملا بعد عام 

   املواضيع املتعلقة بمناقشات أفرقة العمل الفرعية في الدورة السادسة ملنتديات الشراكة اإلقليمية -1الشكل 

 

 والتوصيات حسب املوضوعاستعراض مناقشات أفرقة العمل الفرعية  .2

مت أفرقة عمل فرعية متعددة لكل موضوع في ضوء تزايد عدد  ترد أدناه ملخصات موجزة ملجاالت املواضيع العشرة املتعلقة باألفرقة الفرعية أدناه.   ِّ
 
وُنظ

َية ضمان إتاحة الفرصة لجميع ا
ْ
ملشاركين للمساهمة على نحٍو فاعٍل في املناقشات.  املشاركين والرغبة في الحفاظ على محدودية حجم كل فرقة عمل فرعية ُبغ

رت منطقة معينولذلك،   كِّ
ُ
 للمدخالت من جميع أفرقة العمل الفرعية وعبر جميع املناطق لهذا املوضوع. وذ

ً
 موحدا

ً
ة تقدم امللخصات العشرة استعراضا

ط الضوء عليها على نحو خاص في ما يتعلق بتل
 
فت املدخالت الجوهرية املقدمة في فرقة  فقط في إشارة إلى املناطق التي ُسل نة، ُوصِّ ك املنطقة. وفي حاالت معي 

دت املدخالت املوضوعية امل ِّ
 بموضوع آخر في القسم املواضيعي األخير )على سبيل املثال، ُجس 

ً
 وثيقا

ً
تعلقة بالتصدي  عمل فرعية مواضيعية ترتبط ارتباطا

الفرقة الفرعية املتعلقة بـ "تعبئة املوارد" في هذا التقرير تحت القسم املواضيعي "اإلنصاف، وحقوق  للعقبات التي تعترض حقوق اإلنسان واملتلقاة ضمن  

 اإلنسان، والنوع االجتماعي والفئات السكانية الرئيسية والضعيفة"(. 

 

 ./development-www.theglobalfund.org/en/strategyاملدخالت، على: تتوفر معلومات حول املشاورة املفتوحة عبر اإلنترنت، بما في ذلك توليف  2



 

 

 

 21من  5صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

ت أفرقة العمل الفرعية وفي الجلسة العامة. تهدف هذه امللخصات إلى تسجيل النقاط الرئيسية من املناقشات املكثفة والتوصيات العديدة املقدمة في جلسا 

  2021ا طوال عام  وُيستعان باملذكرات التفصيلية الصادرة عن أفرقة العمل الفرعية والجلسة العامة لالسترشاد بها في وضع إطار عمل االستراتيجية وسرديته

 لتنفيذ االستراتيجية املستقبلية. 
ً
 وسيجري استخدامها استعدادا

  قة بـ "تحديد مجاالت التركيز"املواضيع املتعل 2.1

 تحقيق نواتج في مكافحة فيروس العوز املناعي البشري  .أ

ملناعي البشري  أشار املشاركون في خالل مناقشات األفرقة الفرعية والجلسة العامة أن تحسين األثر من خالل االستجابات املعنية بمكافحة فيروس العوز ا

 للفي كل من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق األوسط وشمال أفريقيا يتطلب اتباع  
ً
 وتمايزا

ً
ُهج وتدخالت أكثر استهدافا

ُ
وصول إلى أشد  الفئات ن

  
ً
الرئيسية.   -ضعفا السكانية  والفئات  والشابات  راِهقات 

ُ
امل في ذلك  السكانية من خالل   بما  الفئات  هذه  إلى  للوصول  املقترحة  االستراتيجيات  لت  وشمِّ

من أجل تقديم الخدمات،   لبشري واملتضررةاملجتمعات املحلية املصابة بفيروس العوز املناعي ااستثمارات الصندوق العاملي زيادة التمويل املقدم إلى  

َية قيادة البرامج والتدخالت. وأبرز املشاركون الحاجة إلى  بما في ذلك الفئات السكانية الرئيسية،  بناء قدرات املجتمعات املحليةوالرصد واملناصرة، و
ْ
، ُبغ

َية الجهود الرامية إلى تعزيز النظم الجماعيةبناء القدرات غير املالية في إطار  
ْ
، مثل تقديم الدعم التقني ودعم الجهود التي تقودها املجتمعات املحلية ُبغ

 ِّ
قي 

ُ
ت التي  الوطنية  للقوانين والسياسات  الُقطرية(، والتصدي  التنسيق  آليات  التي تعترض مشاركة املجتمعات املحلية )مثل  العقبات  د عمل املجتمع  إزالة 

 املدني. 
 

فت جميع هذه املجاالت باعتبارها    -ولوية املقترحة لتعزيز النواتج في مكافحة فيروس العوز املناعي البشري ما يلي  تشمل مجاالت العمل األخرى ذات األ  ُوصِّ

 :
ً
 تكاملية ومعززة لبعضها بعضا

  التي تقودها أشد  الفئات السكان ، مع إيالء االهتمام وتقديم الدعم بشكٍل خاٍص لألنشطة  تعزيز التركيز على الوقاية وتمويلها 
ً
 وتضررا

ً
)على سبيل املثال،   ية ضعفا

ايرو الهوية الجنسية،  الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة، بَمن في ذلك الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، واملشتغلون بالجنس، ومتعاطو املخدرات، ومغ

راهقات والشابات وشركائهن(.
ُ
 والسجناء؛ وامل

   من خالل، على سبيل املثال، ضمان اتساق نظم البيانات وممارساتها وتوافرها بسهولة  علومات لغرض التخطيط االستراتيجيالبيانات واملدعم البلدان الستخدام ،

 في جهود االستجابعلى صعيد أمانة الصندوق العاملي وعلى الصعيد الُقطري. ويكتس ي كالهما أهمية بالغة في توسيع نطاق التدخالت التي من شأنها أن تحدث فر 
ً
ة  قا

 الرامية إلى مكافحة فيروس العوز املناعي البشري، بما في ذلك ما يتطلب منها استثمارات طويلة األجل.

   في النظم الصحية  توفير مزيٍد من التمويل املخصص بما يضمن دمج االستجابات املعنية بمكافحة فيروس العوز املناعي البشري على نحو أسرع وأكثر كفاءة 

ابط األوثق بين برامج مكافحة فيروس العوز املناعي البشري وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابيةملواءمة ، بما في ذلك االوطنية  .والرو

   إلى الرامية  الجهود  اإلنسانتعزيز وتكثيف  تعترض حقوق  التي  الضارة والعقبات  لألعراف االجتماعية  مع التصدي  السياسية  املناصرة  في ذلك من خالل  بما   ،

التركيز ستثمارات الطويلة األجل في مجاالت من قبيل استبعاد التجريم والحد من الوصم. كما ينبغي أن يشمل العمل في هذا املجال زيادة الدعم و الحكومات ودعم اال 

كب باناألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وأوجه ضعفهمعلى العنف القائم على النوع االجتماعي واحتياجات   فوا عن الر 
 
تظام في االستجابات ، من بين آخرين تخل

ط الضوء على أولويات مماثلة في مجال املوضوع املتعلق باإلنصاف، وحقوق  
َّ
اإلنسان، والنوع االجتماعي،  الحالية املعنية بمكافحة فيروس العوز املناعي البشري )ُيسل

 والفئات السكانية الرئيسية والضعيفة(. 



 

 

 

 21من  6صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 تحقيق نواتج في مكافحة الُسل   .ب

 للمشاركين، يم 
ً
استخدام  ، بما في ذلك عن طريق  بدوٍر تحفيزٍي أكبر في تعبئة مزيد من التمويل لغرض مكافحة الُسل  كن للصندوق العاملي أن يضطلع  وفقا

الصعيدْين  نفوذه على  واملحتملين  الحاليين  الجدد  الشركاء  وبين  الُسل   بمكافحة  املعنية  لالستجابات  املحلي  التمويل  زيادة  أجل  من  البلدان  ي  العامل  في 

والطلبات الصادرة   2020واإلقليمي. وَدعت مساهمات أخرى الصندوق العاملي إلى التركيز على أهداف االجتماع الرفيع املستوى املعني بإنهاء الُسل  في عام  

َية 
ْ
 على الجمع بين الجهات الفاعلة األخرى ُبغ

ً
 وتجنب االزدواجية. تنسيق أنشطة مكافحة الُسل  عنه، مع املساعدة أيضا

في جميع الجوانب التي تكفل فاعلية الجهود الرامية   املصابين بالُسل  بوصفهم خبراءمن منظور البرمجة، أبرز املشاركون الحاجة إلى االعتراف باألشخاص  

. وأوصوا الصندوق العاملي بإعطاء األولوية لبناء النظم االجتماعية ملكافحة الُسل  وتعزيزها، بما في ذلك منظمات املجتمع املدني املحلية    إلى مكافحة الُسل 

  
ً
كر أن ذلك ُيعد ضروريا

ُ
ملساعدة املصابين  والوطنية القادرة على تقديم الخدمات واالضطالع بأنشطة الرصد واملناصرة التي تقودها املجتمعات املحلية. وذ

على سبيل املثال، بشأن آليات التنسيق الُقطرية(، وكذلك على  بالُسل  واملتضررين منه على املشاركة بصورة مجدية في صنع القرار على املستوى الُقطري )

د املشاركون على أن تعزيز املجتمعات املحلية والُنُهج املتخصصة التي يقدمونها )مثل التوعية بين      الصعيدْين اإلقليمي والعاملي. وشدَّ
ً
 شرطا

ً
األقران( ُيعد  أيضا

 لتحقيق مزيد من النجاح في العثور على األ
ً
 شخاص املفقودين املصابين بالُسل  الحساس لألدوية والُسل  املقاوم لألدوية.مسبقا

 باإلضافة إلى تعزيز املجتمعات املحلية، تضمنت التوصيات األخرى املقدمة إلى الصندوق العاملي لتحقيق نواتج بشأن الُسل  ما يلي: 

 بما فيه ما  دعم لتحقيق فهٍم أوسع بين صانعي القرار على الصعيد الُقطري بشأن ا ، لعوائق التي تحول دون تقديم الرعاية والدعم النوعيين في مجال مكافحة الُسل 

 ؛وأوجه الضعف املحددة الخاصة بالفئات السكانية الرئيسيةيتعلق بالنوع االجتماعي 

  َية قياس البيانات واستخدامها دعم تحسين جمع
ْ
 املساءلة بناًء على األدلة؛ ، وكذلك املقاييس ومؤشرات األداء الرئيسية ُبغ

   ثم دعم    -على جهود االستجابة ملكافحة الُسل     املحددات االجتماعية للصحة وتحديات حقوق اإلنساندعم التقييمات املتعلقة بشأن الُسُبل واألماكن التي تؤثر فيها

 جهود البرمجة املركزة للتغلب عليها. 

 تحقيق نواتج في مكافحة املالريا  . ج

ينبغي أن تكون من مجاالت التركيز الرئيسية على تحسين جهود االستجابات ملكافحة املالريا في   أوجه الضعف في النظم الصحيةن أن معالجة يرى املشاركو 

 هذه املناطق. وأبرزوا الحاجة إلى مزيد من االستثمارات في املجاالت التالية: 

 مثل املختبرات وسالسل اإلمداد. وباإلضافة إلى التمويل املخصص  بناء البنى التحتية املستدامةذلك  ، بما في  تعزيز النظم الصحية القادرة على الصمود واملستدامة ،

من أجل تشجيع الحكومات بقوٍة على الوفاء بالتزاماتها في مجال التمويل    يستخدم نفوذهللنظم الصحية القادرة على الصمود واملستدامة، ينبغي للصندوق العاملي أن  

 التمويل املخصص للنظم الصحية بوجه عام.  املشترك وزيادة

 بما في ذلك عن طريق دعم تحقيق الالمركزية في املوارد والبرامج على صعيد املجتمع املحلي، وضمان أن تحظى أصوات االستجابات التي تقودها املجتمعات املحلية ،

واحتياجاتهم   بها  لإلصابة  واملعرضين  املالريا  من  املتضررين  طرية.باالهتاألشخاص 
ُ
الق التنسيق  آليات  في  والتمثيل  الكافي   مام 

َية 
ْ
م اقتراح  إلى الصندوق العاملي بأن يطلب تخصيص نسبة مئوية من تمويل املنح للمنظمات املجتمعية ومنظمات املجتمع املدني ُبغ د 

ُ
املساعدة في ضمان استمرار  وق

 ا. الجهود التي تضطلع بها هذه املنظمات في مجال التصدي للمالري 

   الرش املوضعي لألماكن توسيع نطاق األدوات واالبتكارات الجديدة، مثل تشجيع البحوث واالستثمار في استحداث األدوات التي تساهم، على سبيل املثال، في زيادة

 املغلقة في املناطق ذات العبء املرتفع ومعالجة مقاومة األدوية.  
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 أن يولي الصندوق العامل
ً
ي األولوية لبعض الُنُهج واالستراتيجيات األخرى الرامية إلى زيادة االستثمارات في املستقبل إلى أقص ى حد، بما اقترح املشاركون أيضا

؛ وتعزيز ودعم البرمجة التي توفر  3(  Malaria Matchboxداة تقييم املالريا )وتوسيع نطاقها، مثل أاالستراتيجيات واألدوات القائمة    في ذلك استخدام

املالريا وعالجها   الوقاية من  لغرض  الجودة  ذات  للخطرالخدمات  املعرضة  الريفية واملعزولة،  للفئات  املناطق  في  الذين يعيشون  فيهم األشخاص  بَمن   ،

 والالجئين والنازحين )بما في ذلك في مناطق الحرب وغيرها من البيئات الهشة(. 

 الصحيةالتكامل والُنظم  . د

ط الضوء على أهمية استمرار الصندوق العاملي في جهوده وزيادة استثماراته في النظم الصحية في التقارير الصادرة عن األفرقة الفرع
 
ية ومناقشات  ُسل

مت عدة اقتراحات بشأن ما ينبغي تحديد أولوياته من حيث الُنُهج واألنشطة، ومنها ما يلي:   
دِّ
ُ
 الجلسة العامة. وق

 الصحية خرائط    دعم رسم النظم  تعترض  التي  والفجوات  نوع    العوائق  تحديد  أجل  من  استخدامها  املحليين  للشركاء  يمكن  التي  والنواتج  وتحليلها،  البلدان  في 

 االستثمارات الجديدة ونطاقها. 

  دة مشاركين إلى أنه ينبغي تشجيع الحكومات على العمل مع  في النظم الصحية الشاملة. وأشار ع دمج استجابات املجتمع املحلي واملجتمع املدنياالستثمار في تحفيز

م ا  ِّ
د 
ُ
قتراح ذو صلة إلى الصندوق  املجتمعات املحلية واملجتمع املدني على نحو أوثق، ويكتس ي ذلك أهمية بالغة في إضفاء الطابع املؤسس ي على النظم املجتمعية. وق

َية تعزيز مشاركة املجتمعات املحلية واملجت
ْ
 ورصدها.  وضع الخطط االستراتيجية الوطنية املتصلة بالصحةمع املدني ودعمها في العاملي ُبغ

 رح إنشاء مسار تمويل قائم بذاته أو تحديد مبالغ محددة من املخصصات الُقطرية التي ينبغي استخدامها في بناء النظم الصحية القادرة على ا
ُ
لصمود واملستدامة. واقت

ر األموال املخصصة لجم
َّ
ؤط

ُ
األنشطة  اعات املجتمع املدني ضمن املخصصات الُقطرية للنظم الصحية القادرة على الصمود واملستدامة بوصفها وسيلة لدعم  أن ت

، بما في ذلك من خالل والتدخالت التي تضطلع بها النظم الصحية القادرة على الصمود واملستدامة
ً
 وتهميشا

ً
 التي تتسم باإلنصاف واالستجابة ألشد  الفئات ضعفا

 "األميال األخيرة" التي يقودها املجتمع املحلي في تقديم الخدمات.

 َية النهوض بدمج النظم الصحية وتعزيزها في مجاالت قوة الصندوق العامل
ْ
 وأعمق ُبغ

ً
 واستدامة

ً
 واتساقا

ً
ي الرئيسية )مثل البنى التحتية إقامة شراكات أكثر استراتيجية

 في تعزيز املسؤولية الوطنية وتحقيق النتائج على مرَّ الزمن. لسلسلة اإلمداد(. كما أن العمل على نحو
ً
 أوثق مع وزارات الصحة يمكن أن ُيساعد أيضا

لجهود الرامية وقد ظهرت اختالفات في الرأي في مناقشات بعض األفرقة الفرعية ومناقشات الجلسة العامة حول ُسُبل مشاركة الصندوق العاملي في العمل وا

االستجاب إلى   املشاركة. دمج  ونطاق هذه  األوسع  الصحية  والهياكل  النظم  في  واملالريا  والُسل   البشري  املناعي  العوز  بفيروس  املتعلقة  ة   ات  ر عد 
 
وحذ

 .  نسبة إليهممشاركين من أن الدمج يمكن أن يزيد من خطر استبعاد الفئات السكانية والفئات املهمشة الرئيسية واختفاء الخدمات التي ال غنى عنها بال

م كثير  من الحاضرين رسالة مفادها أنه ينبغي للصندوق العاملي  ونطاقهالصندوق العاملي    واليةجاءت ديناميات مماثلة في صلب بعض املناقشات حول   . وقد 

 أنه ينبغي للصندوق ا
ً
 من الجهد نحو دعم النظم الصحية القادرة على الصمود بشكل عام، حيث أفاد بعضهم أيضا

ً
  أن يبذل مزيدا

ً
لعاملي أن يؤدي دورا

ز على ثالثة أمراٍض محددة. وقوبلت هذه اآلراء بالرفض من قبل   ِّ
 
 على الصعيد العاملي ال أن ُيرك

ً
 بصفته آلية صحية أوسع نطاقا

ً
آخرين رأوا أن توسيع  قياديا

الصندوق   تأثير  يحد  من  أن  والتشديد عليها من شأنه  الصحية  النظم  بتعزيز  املتعلقة  الوالية  الثالثة واالستجابة  نطاق  مكافحة األمراض  بشأن  العاملي 

نهج   رِّح 
ُ
وط منها.  واملتضررة  واملالريا  والُسل   البشري  املناعي  العوز  بفيروس  املصابة  والضعيفة  الرئيسية  السكانية  الفئات  قبل  الحتياجات  من  "وسيط" 

ي نظٍم صحيٍة أقوى. حاضرين آخرين من خالل رسالٍة مفادها أنه من غير املمكن تعظيم أثر مكافحة   األمراض الثالثة دون تبن 

 اإلنصاف وحقوق اإلنسان والنوع االجتماعي والفئات السكانية الرئيسية والضعيفة  . ه

تراتيجية ئيسية في االستوافقت اآلراء بين املشاركين على وجود التزام قوي بدرجة كافية تجاه املساواة وحقوق اإلنسان والنوع االجتماعي والفئات السكانية الر 

 من ذلك على املسائل التشغيلية، مع ضرورة أن يبذل الصندوق العامل
ً
شير إلى أن التركيز الرئيس ي ينبغي أن ينصب بدال

ُ
 من الجهد الحالية. ولذلك أ

ً
ي مزيدا

اقع ملموس  .  لتحويل التزاماته إلى و

 

مت لتحسين جهود مكافحة املالريا، من خالل إبراز الكيفية التي تشكل بها الحواجز االجتماعية واالقتصادية   (Malaria Matchboxتقييم املالريا )أداة  3 ِّ
هي أداة تقييم ُصم 

 واملتعلقة بالنوع االجتماعي الخدمات املتعلقة باملالريا ومكافحتها في بلٍد أو منطقٍة ما.  والثقافية 

https://endmalaria.org/sites/default/files/Malaria%20Matchbox%20Tool_en_web.pdf
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 أكبر من 
ً
ط املشاركون الضوء على عدة مجاالت تركيز موص ى بإيالئها قدرا

 
 االهتمام، بما في ذلك:سل

  ،بما فيها ما يقودها أفراد من  تقديم مزيد من التمويل املباشر إلى املنظمات واملبادرات التي تقودها املجتمعات املحلية املصابة باألمراض الثالثة واملتضررة منها

والضعيفة الرئيسية  السكانية  تمويالفئات  مسار  إنشاء  في  ل 
َّ
يتمث تفضيلي  نهج  اتباع  مع  الروتينية" ،  "التعقيدات  من   

ً
محدودا  

ً
قدرا يتضمن  لهم  مخصص  ل 

 عن دعم تق
ً
ديم الخدمات وجهود  و"البيروقراطية". وينبغي أن يتسم هذا التمويل بمعايير عالية املرونة، حيث ينبغي أن يشمل التمويل األساس ي للمنظمات فضال

 الرصد واملناصرة. 

   ُهج التي نجحت
ُ
في إبراز صورة مجاالت اإلنصاف وحقوق اإلنسان واملساواة بين الجنسين وتحفيز التمويل لها وتحسين النتائج املتعلقة بها. تعظيم وتوسيع نطاق الن

  4ع االجتماعي، ومبادرة كسر الحواجز.وتشمل هذه الُنُهج التمويالت املتعددة البلدان، واملبادرة االستراتيجية املتعلقة باملجتمع املحلي والحقوق والنو 

   طرية
ُ
الق التنسيق  آليات  في  القوى  في موازين  املساواة.  معالجة االختالالت  على قدم  الرئيسية كشركاء  السكانية  والفئات  املحلية  َية حماية موضع املجتمعات 

ْ
ُبغ

جتمعات املحلية كخبراء، وتشجيع البيانات التي تولدها املجتمعات املحلية في عملية ويتطلب ذلك بذل جهود لتقديم التوجيه إلى آليات التنسيق الُقطرية لتشمل امل

 صنع القرار.  

   ير استحداث مؤشرات األداء الرئيسية التي تعزز التحول الثقافي واملساءلة شِّ
ُ
على نطاق الصندوق العاملي من أجل تعميم مبادئه والتزاماته العليا في هذه املجاالت. وأ

املتعلقة باملنح،  ك حاجة إلى مؤشرات أداء رئيسية محددة لقياس األداء في ما يتعلق بحقوق اإلنسان واملساواة بين الجنسين واإلنصاف ليس فقط في البرامج  إلى أن  هنا

 على صعيد أمانة الصندوق العاملي. 
ً
 بل أيضا

  في ملخص مجال التركيز املتعلق على نحو ال تتخلف الفئات السكانية الرئيسية والضتعزيز جمع البيانات ورصدها 
ً
عيفة عن الر كب )ترد أدناه اقتراحات أكثر تفصيال

 بـ "تعزيز تقييم األثر حسب السياق الُقطري"(.  

   من عناص االستفادة من صوت الصندوق العاملي والحيز السياس ي 
ً
 رئيسيا

ً
ر هذا  للتصدي للعوائق التي تعترض حقوق اإلنسان. وينبغي أن تكون الشراكات عنصرا

القائمة بش بااللتزامات  الوفاء  على  البلدان  َية تشجيع 
ْ
ُبغ مع االتحاد األفريقي  العمل  املثال  على سبيل  األجل، ومن ذلك  الطويل  والنوع الهدف  أن حقوق اإلنسان 

تسريع وتيرة التقدم املحرز وتحسين تأثير الصندوق   االجتماعي ومساءلتها. كما يمكن للشراكات مع الهيئات اإلقليمية والدولية املعنية بحقوق اإلنسان أن تساعد في

 العاملي. 

رة  . و ف مع بيئٍة متغي   التكي 

مواجهة   أجل  من  الشركاء  مع  يعمل  أن  خاللها  من  العاملي  للصندوق  يمكن  التي  الطرق  من  مجموعة  املشاركون  الحالية  ناقش  "الخارجية"  التحديات 

َية االستمرار في إحراز تقدم في  واملستقبلية
ْ
« وبيئات  19-بما في ذلك الجوائح مثل جائحة »كوفيد  -مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا    ُبغ

 التشغيل الصعبة، وآثار تغير املناخ.  

ز على جميع الجوانب التي شدد عليها املشارك  ِّ
 
ون في ما يتعلق بعمله في بيئات  أكدَّ املشاركون على حقيقة أن الصندوق العاملي ال يستطيع وال ينبغي له أن ُيرك

ثالثة مع االعتماد  التشغيل الصعبة وبشأن األمن الصحي العاملي وتغير املناخ؛ في حين أكد كثيرون أنه ينبغي أن ينصب  التركيز بشكل أساس ي على األمراض ال

ع بعض املشاركين   أال يزيد تهميش  الصندوق العاملي على التركيز على ضمان  على شركاء آخرين من أجل التركيز على مجاالت أخرى. ومن ناحية أخرى، شج 

شة  «، وأزمات أخرى مماثلة، بما في ذلك في مجاالت مثل الوقاية والوصول إلى العالجات واللقاحات.  19-في إطار االستجابة لجائحة »كوفيد املجتمعات املهم 

ز ابالتأهب للجوائح والتصدي لهاوفي ما يتعلق   ِّ
 
رِّح أن ُيرك

ُ
لصندوق العاملي على تعزيز الشراكات والتعاون وقيادتها. ويمكن أن يشمل ذلك أداء دوٍر  ، اقت

ورصدها، الصحي  األمن  تكتنف  التي  للتحديات  اإلعداد  َية 
ْ
ُبغ العاملي  الصعيد  على  املصلحة  وأصحاب  الرئيسيين  القرارات  صانعي  مع  وتنسيق    تنظيمٍي 

 غي أن يسعى إلى تفادي ازدواجية األنشطة واملوارد والكفاءات. االستجابات. وأضاف املشاركون أن التعاون ينب

 

التي   معالجة العوائق الهيكلية وغيرها من العقبات مبادرة كسر الحواجزو  املتعلقة باملجتمع املحلي والحقوق والنوع االجتماعياملبادرة االستراتيجية تشمل األهداف ذات األولوية لكل من  4

 ما أثبتت املنح املتعددة البلدان، التي يشار إلي
ً
 أكبر في ضمان  تحول دون وصول الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة إلى الخدمات ومشاركتها. وغالبا

ً
 باسم املنح اإلقليمية، نجاحا

ً
ها أيضا

قاَبل فيها بكثير من التجريم و/أو التهميش. ويمكن االطالع على املعلومات  وصول التمويل إلى الفئات والشبكات السكانية الرئيسية والضعيفة، ال سيما في ال
ُ
سياقات الوطنية التي ت

 .2022multicountryfunding_guidelines_en.pdf-www.theglobalfund.org/media/9639/fundingmodel_2020واإلرشادات على 

https://www.theglobalfund.org/media/9228/fundingmodel_2020-2022strategicinitiatives_list_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9228/fundingmodel_2020-2022strategicinitiatives_list_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9228/fundingmodel_2020-2022strategicinitiatives_list_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/updates/other-updates/2020-11-04-removing-human-rights-barriers-to-health-findings-and-lessons/
http://www.theglobalfund.org/media/9639/fundingmodel_2020-2022multicountryfunding_guidelines_en.pdf
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َية املساعدة في ضمان   مزيد من التمويل والدعم من أجل تعزيز النظم الجماعية، أبرز املشاركون الحاجة إلى  ببيئات التشغيل الصعبةوفي ما يتعلق  
ْ
ُبغ

(، وأن تكون املجتمعات املحلية في صدارة جهو 
ً
 )بَمن في ذلك األشخاص النازحين داخليا

ً
د التنفيذ والرصد. إمكانية الوصول إلى أشد  الفئات السكانية ضعفا

 الذ
ً
لت إحدى األولويات األخرى في تسليط مزيٍد من الضوء على األشخاص النازحين داخليا

َّ
 عن توفير  وتمث

ً
 ما ال تشملهم البيانات الُقطرية فضال

ً
ين غالبا

ري والُسل  واملالريا  البرامج املدعومة من الصندوق العاملي لهم، مما يساهم في تلبية احتياجاتهم الحقيقية في ما يتعلق بالتصدي لفيروس العوز املناعي البش

رح أن يواصل الص
ُ
. واقت

ً
 واحتياجاتهم الصحية األوسع نطاقا

ً
ندوق العاملي توفير التمويل املباشر للوكاالت اإلنسانية العاملة في مجال مساعدة النازحين داخليا

 والالجئين في إطار هذا االهتمام املتزايد.  

ل الصحة اإلطار الذي يمكن للصندوق العاملي من خالله التصدي ملسألة  ِّ
 
شك

ُ
 .تغير املناخأوص ى املشاركون بأن ت

االس تؤدي  أن  الداخلية ويمكن  الهجرة  أن   سيما  ال  السياق،  هذا  في   
ً
مفيدا  

ً
دورا الصعبة  التشغيل  بيئات  في  العمل  من  املستفادة  والدروس  تراتيجيات 

ال ع  ِّ
ج 
ُ
ش الُقطري،  الصعيد  وعلى  بالصحة.   

ً
مباشرا  

ً
ارتباطا ويرتبطان  املناخ،  لتغير   

ً
شيوعا اآلثار  أكثر  من  الغذائي  واألمن  العاملي  والخارجية  على  صندوق 

،  دعم تدابير التدخل في مجال الحماية االجتماعية في البلدان املعرضة للكوارث الطبيعية االستفادة من املرونة في تخصيص التمويل الطارئ من أجل  

 بما في ذلك في مجاالت مثل املأوى واملرافق الصحية.

توليد   تحسين  ودعم  تحديد  على  العاملي  الصندوق  ز  ِّ
 
ُيرك بأن  املشاركون  أوص ى  متغيرة،  بيئة  مع  بالتكيف  املتصلة  أعمالها  جميع  صعيد   البياناتعلى 

لتح واملالريا،  والُسل   البشري  املناعي  العوز  بفيروس  املصابين  األشخاص  على  والتغييرات  األزمات  هذه  أثر  تقييم  َية 
ْ
ُبغ االستجابات  واستخدامها  سين 

؛ وضمان  حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي واإلنصاف؛ والحفاظ على معايير صارمة بشأن  على الصمودالنظم واملجتمعات الصحية    قدرةالبرامجية، وبناء  

 التكيف في أوانه املطلوب. الالزمة ملعالجة املشاكل واألولويات الخاصة بكل سياق على وجه السرعة وبشكل ال رجعة فيه كي يتسنى إجراء  املرونة

 مواضيع متعلقة بـ "تحقيق أهدافنا"  2.2

 تعزيز التأثيرات حسب السياق الُقطري  .أ

اقترح الُقطري.  السياق  التأثير حسب  لتعزيز  األثر  البيانات وقياس  تحسين االستفادة من  إلى  الحاجة  األحيان  كثير من  في  املشاركون  أن    أثار  املشاركون 

على سبيل املثال، البيانات   -، بما في ذلك من حيث جودة البيانات ونطاقها  توليد البيانات ومشاركتهاى بذل ما هو أكثر لدعم  الصندوق العاملي قادر عل

ت ديرات حجم الفئا"اآلنية" املصنفة حسب الفئات السكانية واملناطق الجغرافية دون الوطنية باإلضافة إلى األدلة األساسية الالزمة لتقييم األثر )مثل تق

 السكانية الرئيسية(. 

ر إلى البيانات التفصيلية واملوثوقة باعتبارها حجر الزاوية في الجهود التي يبذلها الصندوق العاملي والشركاء من أجل تحسين تصمي م البرامج بناًء على  ُنظِّ

َية تعزيز التأثير ما يلي:  األدلة املرتبطة باالحتياجات واألثر. وتضمنت الُنهج املوص ى بها لتحسين البيانات واستخدامها ب
ْ
 شكل فعال ُبغ

  بما في ذلك عن طريق تطوير نهج مشترك وتنفيذه في استخدام تكنولوجيا إدارة البيانات على الصعيد الوطني؛  نظم البيانات الوطنيةدعم ، 

 َية تحسين برمجة الصن
ْ
دوق العاملي. وعلى وجه التحديد، من خالل ضمان دعم املجتمعات  إعطاء األولوية لدور املجتمعات املحلية في توليد البيانات واستخدامها ُبغ

ومن خالل االستثمار في   الرصد بقيادة املجتمعات املحليةاملحلية على نحو أفضل للمشاركة في توليد البيانات الروتينية، بما في ذلك من خالل زيادة االستثمارات في 

دم اقتراح مفاده أنه يمكن  اإلملام بالبيانات
ُ
استخدام ميزانيات النظم الصحية القادرة على الصمود واملرنة للمبادرات من أجل بناء قدرة العاملين في مجال الرعاية  )ق

جة الصندوق العاملي في  الصحية على استخدام البيانات(؛ ومن خالل ضمان وصول املجتمعات املدنية إلى البيانات في األوان املطلوب في ما يتعلق بجميع جوانب برم

 مجتمعاتها املحلية )بما في ذلك امليزانيات(، وهو أمر  حيوُي من أجل تحقيق الشفافية؛ 
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 َية تعزيز جهودها في مجال   تحفيز املجتمعات املحلية واملنظمات التي تقودها املجتمعات املحلية
ْ
ودعمها في ما يتعلق باستخدام البيانات، باإلضافة إلى جمعها، ُبغ

 املناصرة. 

جع الصندوق العاملي على االضطالع بما يلي: وفي ما يتعلق 
ُ
 بالقضايا واالتجاهات االستراتيجية الرفيعة املستوى، ش

   ل أحد الُنُهج التي أبرزها املشاركون في  مسؤوليته الوطنية  التمسك بمبدأ
َّ
 وفاعلية. ويتمث

ً
تضمين قدر أكبر من املرونة عبر دورة  الذي يسترشد به على نحو أكثر اتساقا

   التمويل
ْ
َية السماح بإعادة بحيث تتمكن البلدان من تكييف برمجتها مع تطور االحتياجات واألولويات، إلى جانب التقليل إلى أدنى حد من "التعقيدات الروتينية" ُبغ

 البرمجة بطريقة أسرع وأكثر كفاءة. 

  و"السماح بالفشل" على مستوى البرمجة والتنفيذ. املجازفة أكثرتقديم حوافز لتشجيع 

  تهاالتركيز على
 
 ، بما في ذلك من خالل زيادة االستعداد على "التخلي عن" البرامج التي ال تحقق النتائج املرجوة على املدى الطويل.  جودة البرامج ودق

ير إلى بعض الشواغل في أثناء مناقشات أفرقة العمل الفرعية والجلسة العامة بشأن االنطباع الناش ئ عن املناقشات التي   شِّ
ُ
ط الضوء على ضرورة  أ

 
تُسل

ظ أنه بينما ينبغي بذُل جهوٍد من أجل توسيع نطاق   وحِّ
ُ
قيادة املجتمعات  تقليص أدوار الحكومات ومسؤولياتها ومشاركتها أو التقليل منها إلى حد أدنى. ول

ي إدارة املوارد الوطنية الالزمة للصحة والتمسك بها ف  بالدور املركزي الذي تضطلع به الحكوماتاملحلية واملجتمع املدني ومشاركتها، الُبد من االعتراف  

 لتحسين جهود مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا وتوسيع نطاقها. 

ال  .ب  شراكات لدعم التنفيذ الفع 

ي   وص ِّ
ُ
 إلى حد كبير لعموم أفرقة العمل الفرعية في املنتدى اإلقليمي، حيث أ

ً
الصندوق العاملي باستمراٍر بتعزيز هذه الشراكات كان موضوع "الشراكات" شامال

ط الضوء عليها في هذا املجال ما يلي: 
 
 واالرتقاء بها في إطار الجهود الشاملة الرامية إلى تحسين األثر. وشملت األولويات التي ُسل

 كانية الرئيسية وغيرها من فئات املجتمع املدني على جميع األصعدة،  العمل بصورٍة أشمل وأكثر فاعليٍة على دعم بناء قدرات املنظمات املجتمعية وشبكات الفئات الس

ط الضوء على زيادة توافر الدعم املقدم لتعزيز النظم الجماعية وُس 
 
ُبل الحصول عليه باعتبار  مع التركيز بوجٍه خاٍص على الصعيدْين دون الوطني واملجتمعي. وُسل

 حتى يتسنى لهذه الفئات املشاركة ل
ً
يس على صعيد تقديم الخدمات فحسب، بل في مجاالت الحوكمة )مثل آليات التنسيق الُقطرية ومجلس الصندوق ذلك ضروريا

ظ أن ذلك سيتطلب معالجة مسألة التعويض للعاملين الصحيين املجتمعيين، وشبكات األقران، وغير ذلك من الكوادر الصحية   وحِّ
ُ
بقيادة املجتمعات العاملي(. ول

 املحلية. 

 ها بوصفها خبيرة على نطاق  تحويل ثقافة شراكة الصندوق العاملي بحيث ُيعترف باملجتمعات املحلية والفئات السكانية الرئيسية ومنظمات املجتمع املدني وُيتعامل مع

 خالل منظومة األمم املتحدة(. النظام اإليكولوجي للصندوق العاملي. وينطبق ذلك من الناحية العملية على املشاركين والدعم )على سبيل املثال من 

   اآلخرين حتى يتسنى للصندوق  االعتراف بالبيانات املجتمعية والدعم التقني الذي تقدمه املجتمعات املحلية باعتبارها أساسية ومكملة للمعلومات املقدمة من الشركاء

َية ضمان إدماج أنشطة املجتمع املحلي واملجتمع املدني  
ْ
بشكٍل كامٍل في البرامج املدعومة من الصندوق العاملي ثم بلورتها في اتفاقات املنح العاملي اتخاذ خطوات ُبغ

 تحديد استخدام الُنُهج وتوسيع نطاقها من أجل االستجابة إلى الشركاء الذين ال يتبنون امل
ً
بادئ األساسية لحقوق اإلنسان، النهائية. كما ينبغي للصندوق العاملي أيضا

 املشاركون الصندوق العاملي على استخدام نفوذه من أجل التصدي لهذه املسائل على  بما في ذلك كراهية املث
 
لية الجنسية وتجريم الفئات السكانية الرئيسية. وحث

 5نحو أكثر استباقية.

 ع املوارد وخيارات تقديم الخدمات وزي ه املشاركون ذا أهمية في ضمان تنو  ادة فرص الوصول إلى االبتكارات واستخدامها  تعزيز املشاركة مع القطاع الخاص، وهو ما عد 

القطاع يكفل دعم مشاركة  أن  العاملي  الصندوق  إلى  بالنسبة  الهام   أنه من  املشاركون  إليها  التي أشار  املحاذير  النتائج. وتضمنت  ملبادئ    لتحقيق  الخاص وشراكاته 

ف أحد عن الر كب" التي يتبناها الصند 
 
وق العاملي، وأن تساهم عناصر القطاع الخاص في تعزيز التغطية الصحية للقطاع العام الشمولية وعدم التمييز و"عدم تخل

 وعلى الصعيد املحلي، ال أن تحل محلها.

 جدي للفئات السكانية الرئيسية واملجتمعات املحلية واملجتمع ا
ُ
 ملدني.تعزيز آليات التنسيق الُقطرية، بما في ذلك عن طريق تعزيز التمثيل امل

 

مها برنامج األمم املتح 5 ر في خالل املنتدى اإلقليمي في منحة متعددة البلدان قد  كِّ
ُ
ل أحد األمثلة بشأن الُنُهج الناجحة والذي ذ

َّ
اعي البشري/متالزمة  دة املشترك املعني بفيروس العوز املنتمث

ز على توسيع الشرا ِّ
 
رك

ُ
كات )على سبيل املثال، مع مجموعات حقوق  نقص املناعة املكتسب )اإليدز( في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التحاد مكون من منظمات املجتمع املدني ت

 املرأة( والعمل مع البرملانيين ومؤسسات حقوق اإلنسان.
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 الكفاءة. وحظي موارد الصندوق العاملي ومواءمتها على الصعيد الُقطري بالتعاون مع الوكاالت األخرى املعنية بالصحة والتنمية والشركاء من أجل تعظيم  دعم تنسيق

ة وتحسينها بنفس القدر من  دعم الحكومات والشركاء املحليين اآلخرين واملشاركة معهم من أجل وضع خطط وطنية للنظم الصحية القادرة على الصمود واملستدام 

املحلية.  واألولويات  االحتياجات  مع  أفضٍل  بشكٍل  املجال  هذا  في  العاملي  الصندوق  استثمارات  مواءمة  ضمان  في  املساعدة  َية 
ْ
ُبغ  األهمية 

  

 تشكيل السوق واملشتريات وسلسلة اإلمداد واالرتقاء باالبتكارات إلى املستوى املطلوب . ج

ط املشاركون الضوء على األولويات التالية في ما يتعلق بهذا املوضوع:  على الصعيد االستراتيجي 
 
 الشامل، سل

  على الصعيد الُقطري؛  املعلوماتزيادة 

 إلى املستويات املطلوبة؛  االرتقاء باالبتكارات 

  في وقت مبكر وعلى نطاق جميع األنشطة والبرمجة؛  املجتمع املدنيإشراك منظمات 

  على سبيل املثال، من القطاع الخاص(.  الخبراتاالستفادة من( 

، وعلى وجه التحديد: الشراكات والتنسيق وتقاسم املواردكانت أهمية 
ً
 موضوعا مشتركا

 املعقدة، وطلب أدوات محددة بالنيابة عن دوائره، ورصد الفاعلية واألثر والفساد.  على التأثير في اتخاذ القرارات بشأن املسائل التقنية بناء قدرة املجتمع املدني 

   جع الصندوق العاملي على
ُ
من أجل االرتقاء باالبتكارات    املرفق الدولي لشراء األدوية واالنخراط مع املجتمع املدني وأصحاب املصلحة اآلخرينمع    التنسيق عن كثبش

 د الطلب واستخدام األدوات.إلى املستويات املطلوبة وتولي 

   ير إلى شِّ
ُ
 للشراكة االستراتيجية من شأنه أن يعزز ومشاركته مع جهات التصنيع  من قبل الصندوق العاملي    التفاعل النشطأ

ً
ة اإلمداد باعتباره نهجا

 
ُسل

 
في بداية ُسل

 ُسُبل النفاذ إلى املنتجات املبتكرة. 

 دمت اقتراحات إلى ال
ُ
َية إعداد )أ( الدروس املستفادة بشأن على صعيد االبتكارات، ق

ْ
، و)ب( ملحة عامة ومجموعة  األدوات والنهج املبتكرةصندوق العاملي والشركاء ُبغ

 عن موارد أخرى من شأنها أن تساعد في ضمان تحسين الرؤية وتعزيز املشتريات على الص
ً
عيد الُقطري عن طريق أدوات للخطط االبتكارية وتحديثهما بانتظام، فضال

 زيادة توافر املعلومات. 

ضمان   على  التوصيات  من  كثير  زت 
 
الطويلرك املدى  على  واالستدامة  بعض    االستقرار  وشملت  األساسية.  بالسلع  يتعلق  ما  في  الُقطري  الصعيد  على 

 االقتراحات املحددة ضمان ما يلي: 

   أن يقدموا طلبات للمشا  املحلييناملؤهلين    ملقدمي الخدماتيمكن 
ً
تنويع وهو جهد الزم من أجل    -ركة في مشتريات الصندوق العاملي وأن ينخرطوا فيها  واألصغر حجما

َية إتاحة الفرصة إلجراء تغييرات على أساس االختالفات واالحتياجات املحددة بحسب السياق؛   قنوات املشتريات
ْ
 ُبغ

  من خالل املراحل االنتقالية؛   التسعير التفضيلي للصندوق العاملياإلبقاء على 

  النظم قبل نقل املسؤوليات املتعلقة بسلسلة املشتريات واإلمداد بالكامل إلى النظم الوطنية وفي أثنائها وبعدها؛  لضمان جودةإعطاء األولية 

   من خالل زيادة األهلية بما يتجاوز البلدان املؤهلة لالستفادة من الصندوق العاملي، وال سيما لتيسير   آليات املشتريات املجمعة التابعة للصندوق العامليزيادة مرونة

 االنتقال من تمويل الصندوق العاملي. 

 تعبئة املوارد  . د

حلي والسياق املحلي وما الذي ينبغي القيام  تندرج املناقشات املتعلقة بتعبئة املوارد في فئتين رئيسيتين هما: ما السبيل إلى التأثير على التطورات في املجال امل

عيد الوطني على به لتحقيق ذلك، وما الذي ينبغي إعطاؤه األولوية بصورة أعم في النظام اإليكولوجي للصندوق العاملي. وانصبَّ التركيز الرئيس ي على الص 

. ويمكن أن  تعبئة املوارد املحليةرة أكثر استباقية من أجل تيسير  ، بما في ذلك من خالل الصندوق العاملي الذي يبادر بصو تحسين الحوكمة واملساءلة

 تشمل الجهود املبذولة في هذا الصدد ما يلي:
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 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

  الحكومات على الوفاء 
ُّ
 ؛  6املتعلقة بالتمويل املشترك وإعالن أبوجا   بالتزاماتهاحث

  َية الحد من الت  التعاون تعزيز
ْ
 كرار واالزدواجية؛ بين الوكاالت الحكومية والشركاء اآلخرين ُبغ

  األفريقي؛   الجهات الفاعلة األخرى )مثل املجتمع املدني( على مناصرة تعبئة املوارد املحلية، بما في ذلك عن طريق العمل من خالل منتديات االتحادقدرة دعم 

   العامل  البرملانيينبناء قدرات الصندوق  وعمليات  والنوع االجتماعي واإلنصاف  الثالثة في مجال حقوق اإلنسان  لألمراض  املحلية  املوارد  زيادة  إلى  يفض ي  قد  مما  ي، 

 والصندوق العاملي. 

 وأن يشارك في  
ً
. ويشمل ذلك اضطالع الصندوق العاملي  حشد التمويل االبتكاري على نطاق أوسع، اقترح املشاركون أن يكون الصندوق العاملي أكثر حزما

ة املوارد ودعمه )مثل مقايضة الديون، وشراء القروض، وتجميع املخاطر، إلخ( والعمل مع شركاء مثل  بدوٍر أكبر في تحديد استخدام آليات مبتكرة لتعبئ

َية فتح املوارد.  
ْ
 البنك الدولي ُبغ

لت توصيات  أخرى في أن يضطلع الصندوق العاملي بما يلي: 
َّ
 تمث

 ؛ املساعدة اإلنمائية الرسميةناصرة املانحين وكسب تأييدهم من أجل الوفاء بالتزامات  االستفادة من العمل املتحقق بالفعل على الصعيدْين اإلقليمي والعاملي، مثل م 

  إلى سياقات محددة، دراسات الجدوى االستثمارية للحكوماتدعم تطوير 
ً
، بما في ذلك من خالل استخدام بيانات أفضل جودة وأنسب من حيث التوقيت استنادا

َية دعم جهود تعبئة املوارد. 
ْ
 ُبغ

 االستنتاجات والتوصيات  .3

إلى   اإلقليمي  املنتدى  عن  الصادرة  الشاملة  الرئيسية  التوصيات  فت  ِّ
في    ثالثُصن  العاملي  للصندوق  بها  املوص ى  "التوجيهية"  االتجاهات  رئيسية:  مجاالت 

 ها. استراتيجيته املستقبلية؛ ومجاالت التركيز الشاملة املوص ى بها "عبر املجاالت"؛ و"طرق العمل" املوص ى ب

 توجيهية

 على إحراز تقدم في تنفيذ واليته األساسية    ينبغي للصندوق العاملي أن يحافظ على تركيزه األساس ي على مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا 
ً
حرصا

التمويل الالز  العاملي والنظم الصحية القادرة على الصمود واملستدامة، وعلى توفير  الصحي على الصعيد  بارٍز في مجال األمن  املرافقة  وأداء دوٍر  م لحاالت العدوى 

ا املترتبة عن دمج الخدمات املتمحورة حول األفراد، مع ضمان اتباع ُنُهج تحفيزية في ضوء محدودية وينبغي لجميع االستثمارات أن تراعي املزاي  واملراضة املصاحبة.

 املوارد.

 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 املتعلقة بالنوع   لهيكلية واملحددات االجتماعية لفيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالرياالتصدي للعوائق ا(

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

 زيادة التركيز على املجاالت السلوكية والهيكلية على نطاق النظم؛التحول من تركيز الصندوق العاملي الس 
ً
 ائد على التدخالت الطبية البيولوجية ليشمل أيضا

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

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

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

 لُسل  واملالريا؛  وا

   مناصرة زيادة املوارد املحلية الالزمة ملجال الصحة؛ 

 

 % من ميزانياتها الوطنية للصحة.15بتخصيص  2001حكومات االتحاد األفريقي على نفسها في عام االلتزام الذي قطعته  6
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 َية تشجيع الشركاء اآلخرين )ومنهم املسؤولين في قطاع التنمية، والحكومة، وحوكمة الصندوق العاملي( على تعزيز د
ْ
ورهم. ينبغي أن يسعى أداء دوٍر محفٍز ُبغ

 عليها برمجة حقوق اإلنسان الجيدة على األصعدة العاملية واإلقليمية والوطنية.   املبدأ التوجيهي إلى تجسيد الصورة التي تبدو

 :تعزيز استدامة البرامج من خالل 

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

 سكانية الرئيسية والضعيفة(؛ إلى الفئات ال

  دعم املشاركة املجتمعية املتكاملة واملجدية واملستدامة في جهود مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا؛ 

   تعزيز التنمية الشاملة للخطط االستراتيجية على الصعيد الوطني؛ 

   املحلية املوارد  لتعبئة  املحفز  الدعم  املال،   )مثل استخدامزيادة  مقابل  وزيادة الصحة  الصحي،  النظام  تعترض  التي  الحواجز  ملعالجة  املشترك  التمويل 

 واالستفادة من االستثمارات الشاملة عبر القطاعات(. 

 عبر املجاالت 

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

 م اإلدارة اإللكترونية؛  دعم نظ 

  إدماج البرامج عبر جميع القطاعات والشركاء؛ 

   دعم عملية الرصد التي تقودها املجتمعات املحلية ودمجها؛ 

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

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

  .
ً
َية املساعدة في تحديد أولويات تركيز البرامج على أشد  الفئات السكانية تضررا

ْ
 تعزيز الدعم التقني ُبغ

  بما في ذلك من خالل: طاقهاتشجيع قيادة املجتمع املحلي واملجتمع املدني للبرامج وزيادة ن ، 

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

   تقديم الدعم لجهود الرصد بقيادة املجتمعات املحلية؛ 

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

  االعتراف باألدوار التي تضطلع بها املجتمعات املحلية بوصفها خبيرة؛ 

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

  توفير بناء القدرات؛ 

  .ضمان االندماج مع النظم الوطنية 

 التي تؤديها الحكومات واملجتمعات املحلية واملجتمع املدني والقطاع الخاص والشركاء التقنيون ؤولية الوطنية من خالل توضيح األدوار املتميزة واملتكاملة دعم املس

َية ضمان اإلدماج املتبادل واالحترام واملساءلة ومعالجة العقبات التي تعترض القيادة الشاملة وصنع القرار. 
ْ
 وغيرهم ُبغ

 طرق العمل 

 بما في ذلك بين الحكومات واملجتمعات املحلية واملجتمع املدني والفئات السكانية الرئيسية والضعيفة والشباب  ،  معالجة اختالالت القوة في آليات التنسيق الُقطرية

َية ضمان املشاركة الهادفة وصنع القرار
ْ
 بصورة متوازنة.  ومعالجة ضعف تمثيل األشخاص املصابين باملالريا والُسل  ُبغ
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 بيانات   تعزيز تشكيل السوق واملشتريات واستيعاب االبتكار عة على الصعيدْين املحلي واإلقليمي؛ وضمان شفافية ضمان جودة   
صنِّ

ُ
من خالل تحفيز الشركات امل

 نتقالية لالبتعاد عن تمويل الصندوق العاملي.النظم؛ واالستفادة من خبرة القطاع الخاص؛ ودعم التسعير التفضيلي للموارد املحلية ومن خالل املرحلة اال 

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

ً
عاملي بشكٍل أفضل وفقا

 الصحي العاملي، وبيئات العمل املحفوفة بالتحديات، واملناخ، وتحديات الَحوكمة، وما إلى ذلك(. الُقطري واستجابة للبيئة املتغيرة )على سبيل املثال، األمن 

 الخطوات التالية .4

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

العاملي ولجنة االستراتيجية ومجلس اإلدارة من أجل تطوير سردية استراتيجية الصندوق العاملي وإطار العمل الخاص بها ملا بعد عام    قبل أمانة الصندوق 

املتوقعة ائية  . وسيستمر الصندوق العاملي في التواصل مع املشاركين بشأن النقاط الرئيسية في العملية الجارية، وذلك قبيل الحصول على املوافقة النه2022

 . 2021على االستراتيجية من قبل مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/نوفمبر 

تخذ االستعدادات الالزمة لتنفيذها، بما في ذلك وضع إطار عمل الرصد والتقييم ومؤشرات األداء
ُ
َية    في أعقاب املوافقة على االستراتيجية، ت

ْ
الرئيسية ُبغ

. ومن املقرر  2022وارد في عام  قياس أداء االستراتيجية املستقبلية وتحديثات السياسة ذات الصلة. كما ستنطلق االستعدادات املتعلقة بالتجديد السابع للم

ز السريان في عام  ِّ
 . 2023أن تدخل االستراتيجية املستقبلية حي 
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 : الحضور في منتدى الشراكة اإلقليمي الثاني 1املرفق 

 النسبة املئوية عدد املشاركين  حسب املنطقة

 %27 41 شرق أفريقيا 

 %11 17 الجنوب األفريقي 

 %13 19 غرب ووسط أفريقيا

 %24 37 1-منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 %25 38 بلدان الشمال 

 % 100 152 املجموع 

 

 النسبة املئوية عدد املشاركين  حسب فئة أصحاب املصلحة 

طري 
ُ
 %43 65 أصحاب املصلحة على الصعيد الق

ذة )املتلقي الرئيس ي/املتلقي الفرعي(  %8 12 الجهة املنف 

 %9 14 الُقطريةآلية التنسيق 

ِّع 
 %5 8 برملاني/مسؤول حكومي أو ُمشر 

 %9 14 أصحاب املصلحة اآلخرون على الصعيد الُقطري 7

 %11 17 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 
34 22% 

 

ت الحكومية، يشمل أصحاب املصلحة اآلخرين على الصعيد الُقطري القطاع الخاص املحلي، ومقدمي خدمات التأمين الصحي، ومقدمي الرعاية الصحية، والوكاال  7

 املمثلين املحليين للمنظمات الدولية )األمم املتحدة(.واألوساط األكاديمية املحلية، و 



 

 

 

 21من  16صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

الجهات املانحة )بما في ذلك الحكومات املانحة واملؤسسات الخاصة والجهات املانحة 

 من القطاع الخاص(
5 3% 

 %11 17 أعضاء مجلس اإلدارة و/أو أعضاء اللجان 

 %4 6 الوكالء املحليون للصندوق العاملي 

 %4 6 التقني/الفريق املرجعي التقني املعني بمسائل التقييم فريق االستعراض 

 %35 53 أصحاب املصلحة والشركاء على الصعيدْين العاملي واإلقليمي  

 %24 36 املجتمع املدني 

 %6 9 الشركاء متعددو األطراف والشركاء الثنائيون  

 %5 8 الخبراء التقنيون 

 % 100 152 املجموع 

 
 األرقام، ال تتطابق النسبة املئوية اإلجمالية املقدمة مع مجموع النسب املئوية الفردية * نتيجة لتقريب 

  



 

 

 

 21من  17صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 : جدول األعمال2املرفق 

 منتدى الشراكة اإلقليمي الثاني:  

  18منطقة غرب ووسط وشرق أفريقيا والجنوب األفريقي، ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 شباط/فبراير  17 -اليوم األول 

 وصف الجلسة الوقت  

14:00 - 14:35 

 جنيف

15:00 - 15:35 

 جوهانسبرغ

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

ط هذه الجلسة الضوء   ِّ
 
سل

ُ
بمشاركة ممثلين من مختلف الشراكات التابعة للصندوق العاملي في املنطقة، ت

 على أهداف ودوافع عقد منتدى الشراكة.  

 لثالثة أيام من املناقشات النشطة واملتعمقة لتساعد على تحديد مجاالت التركيز 
ً
وسيكون ذلك بداية

 املي التالية. املستقبلي الستراتيجية الصندوق الع

 رئيس الجلسة: ريكو غوستاف، رئيس لجنة استراتيجية الصندوق العاملي

ثون: ِّ
 املتحد 

 د. دونالد كابيروكا، رئيس مجلس إدارة الصندوق العاملي

 د. تشارلز موانسامبو، وزير الصحة، وزارة الصحة في مالوي 

 االستشارات الدولية للصحة العامة، الكاميرونماري سوالنج نغويكو، املديرة التنفيذية في مركز 

 البروفيسورة زبيدة بوعياد، رئيسة آلية التنسيق الُقطرية، اململكة املغربية 

 ليبرتي غلينتون ماتيس ي، املديرة التنفيذية ملنظمة »جندر ديناميكس«، جنوب أفريقيا 

14:35 - 15:00 

 جنيف

15:35 - 16:00 

 جوهانسبرغ

 القضايا األساسية واالعتبارات الرئيسية يجية الصندوق العاملي: مواضيع تطوير استرات

( لتسليط الضوء www.menti.com( التفاعلي )Mentimeterجلسة تفاعلية باستخدام تطبيق منتيميتر )

على التحديات اإلقليمية وتلقي مدخالت من جميع املشاركين حول املسائل الرئيسية املتعلقة بتطوير  

 االستراتيجية.  

رون الرئيسيون   
يسِّ
ُ
 رئيس الجلسة: امل

ث: د. هارلي فيلدباوم، رئيس االستراتيجية والسياسات، الصندوق العاملي ِّ
  املتحد 

15:00 - 15:10 

 جنيف

16:00 - 16:10 

 جوهانسبرغ

 االستفادة القصوى من رحلتكم بصفتكم مشاركينالبرنامج واملبادئ واملمارسات: 

اللوجستية  والخدمات  املشارك  ورحلة  التعاونية  املبادئ  يتضمن  بما  الشراكة  منتدى  برنامج  في  جولة 

بالترجمة   في ذلك كيفية االستعانة  بما  الفرعية،  العمل  إلى أفرقة  الفورية واالتصال بمكتب  لالنضمام 

 املساعدة.

رون الرئيسيون   
يسِّ
ُ
 رئيس الجلسة: امل

 دقائق(  10استراحة صحية )

 مناقشات أفرقة العمل الفرعية

 

 : املغرب ومصر وجيبوتي والسودان والصومال وتونس والجزائر وموريتانيا وإريتريا. 1تشمل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  8

http://www.menti.com/


 

 

 

 21من  18صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

15:20 - 16:20 

 جنيف

16:20 - 17:20 

 جوهانسبرغ

زة رقم  -طرح القضية )القضايا( للمناقشة تحديد مجاالت تركيزنا: 
 

 1املناقشة الجماعية املرك

 

"تحديد  استراتيجية  تطوير  مواضيع  ملناقشة مجاالت  فرعية صغيرة  أفرقة عمل  إلى  املشاركون  ينضم  

مجاالت تركيزنا". ُيطلب من كل فرقة إجراء مناقشة حول ما ينبغي للصندوق العاملي أن يواصل عمله، 

ي عنه لتحفيز إحراز مزيٍد من التقدم في مجاالت
 
املواضيع املتعلقة    وما يمكن تحسينه، وما ينبغي التخل

 بأفرقة العمل الفرعية.   

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 

 دقائق( 10استراحة صحية )

 الجلسة العامة

16:30 - 17:15 

 جنيف

17:30 - 18:15 

 جوهانسبرغ

 ملخص اليوم األول واختتامه : 1حكمة جماعية 

الفرعية الصغيرة بما في ذلك املواضيع املحورية واألفكار الناشئة  تقييم مخرجات مناقشات أفرقة العمل  

التي تتناول مواضيع "تحديد مجاالت تركيزنا" الستة. ستتضمن الجلسة ملخصات للمناقشات الرئيسية 

 واألفكار واملواضيع عبر مناقشات أفرقة العمل الفرعية.

رون الرئيسيون   
يسِّ
ُ
 رئيس الجلسة: امل

17:15 - 18:00 

 جنيف

18:15 - 19:00 

 جوهانسبرغ

 مقصورات املواضيع  

 مقصورات املواضيع هي مساحات غير رسمية مفتوحة للمشاركين من أجل: 

الصلة   ذات  االستراتيجية  تطوير  مواضيع  اآلخرين حول  املشاركين  مع  تفاعلية  مناقشات  في  االنخراط 

 خارج نطاق أفرقة العمل الفرعية؛

ري أفرقة العمل الفرعية في مناقشات اليوم وتقديم مدخالت بشأن املواضيع ذات  تبادل اآلراء مع   ِّ
ُميس 

رين ليعودوا بها إلى أفرقة العمل الفرعية في اليوم التالي؛  ِّ
 الصلة للُميس 

 التواصل مع موظفي أمانة الصندوق العاملي لإلجابة عن أي أسئلة؛ 

الع على مواد أساسية متعلقة بفرقة الع
 
 مل الفرعية ذات الصلة. إتاحة االط

 

 شباط/فبراير  18 -اليوم الثاني 

 وصف الجلسة الوقت 

 مناقشات أفرقة العمل الفرعية

14:00 - 15:05 

 جنيف

15:00 - 16:05 

 جوهانسبرغ

 

زة رقم  -اتخاذ الخيارات مسارات لتحقيق أهدافنا: 
 

 2املناقشة الجماعية املرك

ينضم  املشاركون إلى أفرقة عمل فرعية صغيرة جديدة ملناقشة مواضيع تطوير استراتيجية "تحقيق أهدافنا".  

ُيطلب من كل فرقة إجراء مناقشة حول ما ينبغي للصندوق العاملي أن يواصل عمله، وما يمكن تحسينه، وما  

ي عنه لتحفيز إحراز مزيٍد من التقدم في مجاالت املواضي
 
 ع املتعلقة بأفرقة العمل الفرعية. ينبغي التخل

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 

 دقائق( 10استراحة صحية ) 



 

 

 

 21من  19صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 الجلسة العامة

15:15 - 16:00 

 جنيف

16:15 - 17:00 

 جوهانسبرغ

 املداوالت واملناقشات : 2حكمة جماعية 

العمل  أفرقة  ملناقشات  لعرض ملخص سريع  اإلقليمي  املنتدى  في  املشاركين  إلى جميع  االنضمام من جديد 

الفرعية املتمحورة حول "تحقيق أهدافنا". أسئلة وإجابات سريعة ومناقشة مع تسجيل مقرري أفرقة العمل 

الصغير  الفرعية  العمل  أفرقة  مناقشات  من  الواردة  الرئيسية  للنتائج  للمشاركين  الفرعية  الوقت  وُيتاح  ة. 

للتفكير في اتساع وعمق املناقشات التي أجريت على مدار يومين قبل الجلسات القادمة التي تسعى إلى إيجاد  

 روابط، وتحديد أولويات املجاالت الرئيسية، واالتفاق على املخرجات الرئيسية.  

رون الرئيسيون   
يسِّ
ُ
 رئيس الجلسة: امل

16:00 - 17:00 

 جنيف

17:00 - 18:00 

 جوهانسبرغ

   تجميع خالصة املناقشات: الروابط واملواضيع الناشئة واملواضيع املحورية

أفكار من أمانة الصندوق العاملي بشأن املواضيع املحورية الناشئة حتى اآلن، تليها مناقشة تفاعلية حول ما  

 واالعتبارات الرئيسية واملفاضالت. 
ً
 قد يكون مفقودا

رون الرئيسيون رئيس الجلسة: ا  
يسِّ
ُ
 مل

ث: د. هارلي فيلدباوم، رئيس االستراتيجية والسياسات، الصندوق العاملي ِّ
 املتحد 

17:00  -  18:00  

 جنيف

18:00 - 19:00 

 جوهانسبرغ

 مقصورات املواضيع  

 

 شباط/فبراير 19 –اليوم الثالث 

 وصف الجلسة الوقت 

 مناقشات أفرقة العمل الفرعية

14:00 - 14:40 

 جنيف

15:00 - 15:40 

 جوهانسبرغ

الشراكة   على  القائمة  أهمية  :  1األولويات  ذات  توصيات  حول    -وضع  الفرعية  العمل  أفرقة  مناقشات 

 "تحديد مجاالت تركيزنا" 

يعود املشاركون إلى األفرقة املتعلقة بـ "تحديد مجاالت تركيزنا" الخاصة بهم لتحديد أولويات التوصيات ذات 

 الستراتيجية املستقبلية للصندوق العاملي.الصلة با

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 

 دقائق(  10استراحة صحية )

14:50 - 15:30 

 جنيف

15:50 - 16:30 

 جوهانسبرغ

 مناقشات فرعية حول "تحقيق أهدافنا"  -وضع توصيات ذات أهمية : 2األولويات القائمة على الشراكة 

املشاركون إلى األفرقة املتعلقة بـ "تحقيق مجاالت تركيزنا" الخاصة بهم لتحديد أولويات التوصيات ذات  يعود  

 الصلة باالستراتيجية املستقبلية للصندوق العاملي.

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 



 

 

 

 21من  20صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 دقائق(  10استراحة صحية )

 الجلسة العامة 

15:40 - 16:55 

 جنيف

16:40 - 17:55 

 جوهانسبرغ

 مجانسة التوصيات نحو تأثير أكبر: 

 

استراتيجية   تطوير  عملية  في  مدخالت  ل 
 
لتشك اإلقليمي  الشراكة  منتدى  عن  الصادرة  التوصيات  مجانسة 

 الصندوق العاملي من خالل نقاش تفاعلي مع جميع املشاركين. 

رون الرئيسيون   
يسِّ
ُ
 رئيس الجلسة: امل

16:55- 17:15 

 جنيف

17:55 - 18:15 

 جوهانسبرغ

 االلتزام العمليتبادل األفكار واالستعراض: 

 مالحظات تأملية واختتامية. 

ر الرئيس ي )املشارك( ِّ
يس 
ُ
 رئيس الجلسة: امل

ثون:  ِّ
 املتحد 

 د. ماريكه فينروكس، رئيسة موظفي الصندوق العاملي 

 د. دونالد كابيروكا، رئيس مجلس إدارة الصندوق العاملي

 

  



 

 

 

 21من  21صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 : استعراض املواضيع املتعلقة بأفرقة العمل الفرعي 3املرفق 

 
 

 


