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 23من 3صفحة 

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 معلومات أساسية  .1

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

 
ة تطوير  ُينظ

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

َية جمع 
ْ
 ُبغ

ً
في املستقبل، مع  استراتيجية الصندوق العاملياألفكار، واستعراض األدلة، واإلعانة على تحديد مجاالت تركيز الشراكة لاللتقاء معا

شارك بانتظام في املناقشات االستراتيجية للصندوق العاملي. وفي ضوء
ُ
ذة التي ال ت القيود التي    التشديد على اكتساب وجهات نظر الجهات املنف 

مت الدورة  19- فرضتها جائحة »كوفيد ِّ
 
دت في الربع األول من عام    -الشراكة    ملنتديات  السادسة«، ُنظ بصورة افتراضية بالكامل    -  2021التي ُعقِّ

ة. وسُيستفاد من نواتج الدورة السادسة   ل مر  ملا بعد عام  لعاملي  في مواصلة تطوير استراتيجية الصندوق ا  بشكٍل مباشرٍ ملنتديات الشراكة  ألو 

2022 . 

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

ِّ   1افتتاحية عاملية مشتركة تبعها ثالث منتديات إقليمية 
 
ُتوث ت أربعة تقارير  دَّ عِّ

ُ
  - ق نواتج منتديات الشراكة  وجلسة ختامية عاملية مشتركة. وأ

 شاملة.    تقرير  
ً
موجز  لكٍل من منتديات الشراكة اإلقليمية الثالثة وتقرير  نهائي  شامل  يغطي جميع املشاورات الخمس ويتضمن توصيات ودروسا

َس مقرر  مستقل  صياغة هذه التقارير.
 
َية دعم إعداد التقارير املستقلة من منتديات الشراكة، ترأ

ْ
 وُبغ

د   منتدى الشراكة اإلقليمي ملنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )"املنتدى اإلقليمي"( بصورة  ُعقِّ

 بمنهجية املشارك 2021شباط/فبراير    11إلى    9افتراضية على مدار ثالثة أيام متتالية )ثالث ساعات لكل يوم في الفترة من  
ً
ين في  (. واسترشادا

، من بينهم    71ما مجموعه  ، شارك  2الدورة السادسة ملنتديات الشراكة
ً
 من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، و  25شخصا

ً
 33شخصا

و الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة  من   
ً
الشمال    13شخصا بلدان  من   

ً
املرفق  شخصا ل    1)يتضمن 

َّ
ومث باملشاركين(.   

ً
تفصيليا  

ً
بيانا

لون شراكة الصندوق العاملي، بما في ذلك من  امل ِّ
 
املجتمع املدني على األصعدة املحلية شاركون مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة الذين ُيشك

ذة  واإلقليمية والعاملية واملجتمعات املحلية املصابة باألمراض الثالثة واملتضررة منها؛ خاص؛  ؛ والقطاع الوالشركاء التقنيين   ؛والحكومات املنف 

 والجهات املانحة. 

 من الجلسات العامة واملناقشات املتعلقة بأفرقة العمل الفرعية.
ً
ن املنتدى اإلقليمي مزيجا  االفتتاحية العامة الطريق،    تضم 

ُ
دت الجلسة ومهَّ

ة اآلخذة في التغير بوتيرة  توخت تحديد سياق تطوير استراتيجية جديدة للصندوق العاملي وسط البيئة العاملية واإلقليميمن خالل حلقة نقاش  

ضم  جائحة »كوفيد2030متسارعة، في ظل  بقاء عقٍد على تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام   د بعرقلة عقوٍد من  19-، وفي خِّ ِّ
ُتهد  « التي 

ارة الصندوق العاملي، د. دونالد التقدم املحرز في مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا. وضمت قائمة املتحدثين رئيس مجلس إد

ئبة وزير  كابيروكا، وممثلين من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ومنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، بمن فيهم د. لينا نانوشيان، نا

ا نائب وزير الصحة، كوستاريكا؛ وكيرين دونواي، مسؤولة  أليخاندرا أكونيا،  في أرمينيا؛ ود.  في منظمة املجتمع الصحة  بين الجنسين  ملساواة 

 
د في الفترة1 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، وموريتانيا، وجيبوتي،   1ا  الثاني ملنطقة غرب ووسط أفريقيا والجنوب األفريقي، ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي

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

د في الفترة من  2  آذار/مارس.  5إلى  3)العراق، وسوريا، واألردن، ولبنان، واليمن، وفلسطين(، الذي ُعقِّ
التابعة للصندوق العاملي. وتس2 بالتنسيق مع لجنة االستراتيجية  دت  ِّ

إلى معايير ُحد  ي املشاركون من خالل عملية ترشيح رسمية تستند  بين األصوات  تهدف املعايير ضمان تحقيق  ُدعِّ توازن 

بين وجهات العاملي، وتحقيق توازن  املناقشات االستراتيجية للصندوق  في  للمشاركة  أقل  الذين يحظون بفرص  املصلحة  الجغرافية   املألوفة وأصوات أصحاب  النظر والخبرات والخلفيات 

َية املساهمة في امل
ْ
 ناقشة. ومجاالت الخبرة املكتسبة على نطاق شراكة الصندوق العاملي ُبغ



 

 

 

 
 23من 4صفحة 

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

"، هندوراس؛ ودانيار  Llavesالدولي للمصابات بفيروس العوز املناعي البشري ومتالزمة نقص املناعة املكتسب ومنسقة الشباب في مؤسسة "

ق املناصرة في التحالف األوراس ي للصحة والحقوق والنوع االجتماعي والتنوع الجنس ي، قي  ِّ
زت الجلسات العامة  رغيزستان.  أورسيكوف، ُمنس 

َّ
وترك

دت بعد جلسات أفرقة العمل الفرعية، بشكٍل أساس ٍي حول مناقشة التعقيبات التفاعلية الواردة من أفرقة العمل الفرعي ة الالحقة، التي ُعقِّ

 لالطالع على جدول األعمال الكامل ملنتدى الشراكة(.  2وتوليفها وتنقيحها )انظر املرفق 

رة  جاءت أفرقة ال يسَّ
ُ
عت في أثناء  .  صميم املنتدى اإلقليمي في  عمل الفرعية امل دت مجموعات املواضيع بناًء على املدخالت واألدلة التي ُجمِّ ِّ

وُحد 

  5450مداخلة تمثل أكثر من    324، بما في ذلك من املشاورة املفتوحة عبر اإلنترنت والتي تلقت  2020عملية تطوير االستراتيجية طوال عام  

.
ً
تحديد  ’املواضيع املتعلقة بأفرقة العمل الفرعية فئتين، يندرج ستة مواضيع منها ضمن فئة  أدناه، شملت    1وكما هو موضح في الشكل    3فردا

د هذه املواضيع قرابة  مجاالت تركيزنا ِّ
 كما هو موضح في املرفق    25‘، وأربعة مواضيع ضمن فئة ’تحقيق أهدافنا‘. وُتجس 

ً
 فرعيا

ً
ن  .  3موضوعا ِّ

وُعي 

بـ"تحقيق أهدافن بـ"تحديد مجاالت تركيزنا" وواحدة حول املواضيع املتعلقة  ا"  املشاركون في فرقة عمل فرعية واحدة حول املواضيع املتعلقة 

أوروب ملنطقة  منفصلة  مناقشات  دت  وُعقِّ املصلحة.  أصحاب  مجموعات  عبر  املشاركة  موازنة  مع   ،
ً
مسبقا املحددة  التفضيالت  إلى   

ً
ا  استنادا

  الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي نتيجة لالختالفات الزمنية بين املنطقتين، غير أن ذلك شمل عقد جلسات 

َية مناقشة التحديات املشتركة والصالت املتبادلة. 
ْ
 عامة جمعت املشاركين من كال املنطقتين ُبغ

 مع أفرقة ااملقررون  عمل  
ً
وِقشتاملشاركون سويا

ُ
    لعمل الفرعية التابعة لهم لتسجيل النقاط الرئيسية من محادثتهم في ملخصات ن

ً
الحقا

ل هذه امللخصات    في الجلسة العامة. ِ
 
شك

ُ
وهي جزء من النطاق الكامل للمدخالت التي تستعين بها أمانة الصندوق  هذا التقرير،  جوهر  وت

 .  2022استراتيجية ملا بعد عام العاملي ولجنة االستراتيجيات ومجلس اإلدارة لتطوير 

 

 املواضيع املتعلقة بمناقشات أفرقة العمل الفرعية في منتدى الشراكة اإلقليمية األول  -1الشكل 

 

 

 
 ./development-www.theglobalfund.org/en/strategyتتوفر معلومات حول املشاورة املفتوحة عبر اإلنترنت، بما في ذلك توليف املدخالت، على:  3



 

 

 

 
 23من 5صفحة 

 الشراكة  سة لمنتدياتالساد الدورة

 استعراض مناقشات أفرقة العمل الفرعية والتوصيات حسب املوضوع  .2

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

َية ضمان إتاحة الفرصة لجميع املشاركين للمساهمة عل
ْ
ى  تزايد عدد املشاركين والرغبة في الحفاظ على محدودية حجم كل فرقة عمل فرعية ُبغ

 للمدخالت من جميع أفرقة العمل الفرعية وعبر جميع املناطق  نحٍو فاعٍل في املناقشات. ولذلك،  
ً
 موحدا

ً
تقدم امللخصات العشرة استعراضا

بتلك املنطقة. وفي حاال  يتعلق  في ما  ط الضوء عليها بشكل خاص  ِّ
 
ُسل التي  إلى املناطق  في إشارة  رت منطقة معينة فقط  كِّ

ُ
ت لهذا املوضوع. وذ

 بموضوع آخر في القسم املواضيعي األخير )معي  
ً
 وثيقا

ً
فت املدخالت الجوهرية املقدمة في فرقة عمل فرعية مواضيعية ترتبط ارتباطا على  نة، ُوصِّ

دت املدخالت املوضوعية املتعلقة بالتصدي للعقبات التي تعترض حقوق اإلنسان واملتلقاة ضمن الفرقة الفرعية "تعبئة   ِّ
سبيل املثال، ُجس 

 وارد" في هذا التقرير تحت القسم املواضيعي "اإلنصاف، وحقوق اإلنسان، والنوع االجتماعي، والفئات السكانية الرئيسية والضعيفة"(.امل

 تهدف هذه امللخصات إلى تسجيل النقاط الرئيسية من املناقشات املكثفة والتوصيات املتعددة املطروحة في جلسات أفرقة العمل الفرعية وفي 

عمل  الجلسة   إطار  وضع  في  بها  لالسترشاد  العامة  والجلسة  الفرعية  العمل  أفرقة  عن  الصادرة  التفصيلية  املذكرات  ستخدم 
ُ
وت العامة. 

 لتنفيذ االستراتيجية املستقبلية.  2021االستراتيجية وسرديتها طوال عام 
ً
 وسيجري استخدامها استعدادا

 املواضيع املتعلقة بـ "تحديد مجاالت التركيز" 2.1

 نواتج في مكافحة فيروس العوز املناعي البشري  تحقيق .أ

، رأى املشاركون أن  وجوَد  
ً
أساس ي  لتحقيق أقص ى قدر من النواتج في مكافحة فيروس العوز املناعي   منظور ُمدَمج حول حقوق اإلنسانوعموما

ف أحد عن الرَّكب، بَمن في ذلك الفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها م
 
 لتفادي تخل

ً
ثل  البشري، إذ ُيعد هذا املنظور الهيكلي ضروريا

ز الصندوق العاملي على:املهاجرين والسجناء والشعوب األصلية، إلخ. وعلى صعيد التوصيات الع ِّ
 
 ملية، اقترح املشاركون أن ُيرك

   ز على الوصول إلى الفئات السكانية الرئيسية ِ
 
رك

ُ
في مجاالت مثل االختبار، والوقاية، والحصول على العالج وااللتزام به، والدعم  تعزيز التدخالت التي ت

 النفس ي االجتماعي وغير ذلك من أشكال الدعم األخرى؛  

 َية  تحفيز التد
ْ
ي للعوائق الهيكليةخالت ودعمها بقوة ُبغ ِ

مثل التجريم والوصم والتمييز التي تحول دون وصول الفئات السكانية الرئيسية إلى   التصد 

 خدمات مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والدعم الذي يحتاجون إليه ويستحقونه؛  

   بما في ذلك في مجاالت مثل الرصد واملناصرة، من أجل تعزيز مشاركتهم الكاملة. ل املجتمعيالدعم املالي وغير ذلك من أشكال الدعم للعمضمان زيادة ، 

 شملت مجاالت العمل األخرى ذات األولوية املوص ى بها دعم جمع بيانات  
ً
 ودقة

ً
، وإجراء بحوث تشغيلية من أجل اكتساب فهم أفضل  أكثر قوة

رِّح أن  للطريقة األمثل في العثور على الفئات السكانية األ
ُ
كثر عرضة لإلصابة بفيروس العوز املناعي البشري، وتقديم الرعاية لها، ودعمها. واقت

 يعمل الصندوق العاملي على تشجيع تنفيذ األدوات واالبتكارات وتوسيعها والتي يمكن أن تكون مفيدة للغاية للفئات السكانية الرئيسية من 

ط الضوء على الدور الذي اضطلع به   جميع األعمار، مثل العالج الوقائي قبل التعرض ِّ
 
واالختبار الذاتي لفيروس العوز املناعي البشري. كما ُسل

َية زيادة االهتمام والدعم  
ْ
ُبغ العاملي   للمرحلة االنتقالية واالستدامةالصندوق 

ً
ة مجاالت مواضيعية  استعدادا في عد  ُنوقشت  ، وهي مسألة 

ل أهمية في تحسين نوات
 
ج مكافحة فيروس العوز املناعي البشري في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا أخرى، باعتباره يشك

 الالتينية والبحر الكاريبي 
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 تحقيق نواتج في مكافحة الُسل   .ب

استخدام   إلى  العاملي  الصندوق  املشاركون  دعا  وتحقيقها،  الُسل   مكافحة  مجال  في  جرأة وسرعة  أكثر  استجابات  تشجيع  نحو   
ً
نفوذه  سعيا

َية مساءلة الحكومات  على نحو أكثر مباشرة  السياس ي  
ْ
. وهناك طريقة  ُبغ عن التمويل املشترك وكفاءة توزيع التمويل املخصص ملكافحة الُسل 

ل في إدراج مزيٍد من  أخرى مقت
 
َية تعزيز زيادة مسؤولية البلدان عن تنفيذ األنشطة   مراحل األداء في تنفيذ املنحرحة لتعزيز املساءلة تتمث

ْ
ُبغ

 على النحو املتوقع وحسب الطلب.  

ل في ضرورة إعطاء األولوية  
 
لتعزيز النظم الجماعية والنهج الذي يركز على املجتمع املحلي والحقوق  أصدرت كال املنطقتين رسالة متسقة تتمث

لة على نحو    والنوع االجتماعي في جميع التدخالت املعنية بمكافحة الُسل  املدعومة من الصندوق العاملي. ولكي تصبح املنح واألنشطة مفص 

ي االحتياجات املحلية وُيساهم في االستدامة، أكدَّ املشاركون على أهمية اضطالع املجتمعات بدوٍر متساٍو كشركاء وقادة في تصمح يم  سن يلب 

 التقارير وتنفيذها ورصدها وإعدادها حول جوانب البرمجة املتعلقة بمكافحة الُسل  التي يدعمها الصندوق العاملي. 

ل مجال األولوية ا
َّ
ط الضوء عليه في ضرورة توجيه تركيٍز خاٍص على  تمث ِّ

 
الواقعة    الفئات السكانية الرئيسية والفئات الضعيفةلثالث الذي ُسل

، بما في ذلك   -  مجتمعات املهاجرين والشعوب األصليةمثل    -خارج نطاق الهياكل الرسمية   وذلك في جميع التدخالت املتعلقة بمكافحة الُسل 

ة مشاركين الصندوق العاملي إلى تمويل مزيٍد من برامج    من خالل بذل جهود أوسع  في مجال البحث املبكر. ودعا عد 
ً
  املنح املتعددة البلدان نطاقا

طوا الضوء على أن ترتيبات هذه املنح، بناًء على تجربتهم ومالحظاتهم في منح سابقة متعددة البل
َّ
دان في )وتخصيص مزيٍد من املوارد لها(. وسل

اٍل للوصول إلى الفئات السكانية التي تعاني من الوصم والتمييز والتجريم  كلتا املنطقت ين في السنوات القليلة املاضية، قد تعمل بمثابة نهٍج فع 

الرعاية في كل من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي مع إتاحة السبل إلى خدمات الوقاية والعالج و 

 .  املتعلقة بمكافحة الُسل 

ي    في التصد 
ً
ة مشاركين الصندوق العاملي على أن يكون أكثر حزما  عد 

 
ويمكن أن يشتمل ذلك   ملرض الُسل  املقاوم لألدوية املتعددةكما حث

َية ضمان إتاحة السبل إلى العالجات والتشخيصات املبتكرة. 
ْ
 على تقديم الدعم التقني للحكومات ُبغ

 ي مكافحة املالريا تحقيق نواتج ف . ج

طت الضوء على ا
َّ
لطريقة  حظيت مجاالت املرونة، والحد من التفاوتات في مجال الصحة، والشراكات بمزيٍد من التركيز في أثناء املناقشات التي سل

ل أهمية    التي يمكن من خاللها تحسين التأثير بشأن مكافحة املالريا في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. وقد ُوجد
 
أن  هذه املجاالت تشك

 من النواحي التالية على وجه الخصوص:

   ويتطلب الحد من   على النساء )وخاصة الحوامل( واألطفال والفئات السكانية الضعيفة والشعوب األصلية.ينبغي إيالء اهتمام أكبر لتأثير املالريا

 مع املجتمعات عدم املساواة في إتاحة السبل لهم إلى خدمات الوقاية من املالريا وعالجها تحسيُن رصد تأثير املالريا عليهم، ويتناسب هذا الدور تمام
ً
ا

ال.   املحلية في ضوء ما تتمتع به من معرفة وصالت وثقة لالضطالع بمثل هذا العمل على نحو فع 

 في منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وتزايد حاالت املالريا في  19-آلثار الصحية واالقتصادية املدمرة الناجمة عن جائحة »كوفيدكما اتضح من ا »

ير إلى أن  شِّ
ُ
 للتصدي لآلثار الناجمة عن  املرونةفنزويال في السنوات األخيرة، فقد أ

 
. ت السكانيةبما في ذلك التحركا، األزمات وحاالت الطوارئ حاسمة

، بما في ذلك عن طريق مرونة أكبر في املراحل االنتقاليةوفي ضوء هذه التطورات األخيرة، جرت التوصية بأن َيمنح الصندوق العاملي والشركاء اآلخرون  

تي تواجه نكسات للحصول على  تقييم خيار تعليق العمليات املتصلة باملراحل االنتقالية في السياقات ذات الصلة، وتسهيل إعادة تأهيل البلدان ال

رت ف د املشاركون على أن الحفاظ على املكاسب ومنع عودة ظهور املالريا في املناطق التي ُدحِّ يها تعد أولوية حيوية  التمويل املتعلق بمكافحة املالريا. وشدَّ

 حتى في أصعب الظروف. 
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 في مكافحة امل 
ً
 في دعم  ينبغي للصندوق العاملي، حتى يضطلع بدوٍر أكبر تأثيرا

ً
 إلى   األنشطة املتمايزة إلى حٍد كبيرٍ الريا، أن يكون أكثر انفتاحا

ً
استنادا

. كما أشار املشاركون في مجاالت مواضيعية أخرى إلى قيمة النهج املتما
ً
يز، بما  السياق املحدد الذي يتطلب مجموعات من التدخالت املصممة خصيصا

 التأثيرات حسب السياق الُقطري".  في ذلك املجال املواضيعي املتعلق بـ "تعزيز 

   ة حاضرين، يمكن  ملا ذكره عد 
ً
ُهج اإلقليميةوفقا

ُ
)مثل    الشراكات بين أصحاب املصلحة املتعددينالقائمة على التنسيق والتعاون عبر الحدود و  للن

َية تحسين اآلثار املترتبة عن االستثمار في مكافحة  املصارف املتعددة األطراف والقطاع الخاص واملجتمع املدني( أن تحقق نتائج أكثر كفاءة وفاعلية بُ 
ْ
غ

 املالريا. 

 التكامل والُنظم الصحية . د

إلى   العاملي  الصندوق  اإلقليمي  املنتدى  في  الحاضرون  قيادتهدعا  زمام  وتولي  التكامل  مع  تعزيز  استثماراته  مزامنة  طريق  عن  ذلك  في  بما   ،

الصعيد   الصحية على  الرعاية  في مجال  الصحية.  اإلصالحات  من االستراتيجيات  الشاملة، وغير ذلك  الصحية  التغطية  الُقطري، وعمليات 

ل أحد األهداف الرئيسية في هذه الجهود في مواصلة فرص الحصول على خدمات مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل   
 
وينبغي أن يتمث

 واملالريا وزيادتها من خالل نظم صحية وطنية متكاملة. 

وص ي 
ُ
 املساهمة في اإلصالحات الهيكلية «، عند  19- الصندوق العاملي باالستعانة بالدروس املستفادة من االستجابات املتعلقة بجائحة »كوفيد  أ

بائي.  على الصعيدْين الُقطري واملحلي في مجاالت مثل تعزيز إدارة املعلومات الصحية، وإدارة املشتريات واإلمدادات، واملختبرات، والرصد الو 

لت إحدى الرسائل األساسية الواردة من املشاركين في أن جميع األنشطة املتصلة بالتكامل ينبغي أن تهدف إلى  وت
 
إضفاء الطابع املؤسس ي  مث

، وهو ما يعني أنه ينبغي للصندوق العاملي أن يضطلع بدوٍر قياديِّ في تعزيز على دور املجتمعات املحلية واملجتمع املدني في النظم الصحية

 وأن تحظى بالتمويل والدعم واملشاركة على النحو املناسب.  
ً
 وقياديا

ً
 أساسيا

ً
 رؤية عاملية تؤدي فيها النظم املجتمعية دورا

العاملي   الصندوق  يضطلع  بأن  املشاركون  أقوى أوص ى  قيادٍي  بدوٍر   
ً
واملتعلقة  على    أيضا والعمليات  السياسات  جميع  في  الُقطري  الصعيد 

 . وينبغي أن تتضمن األهداف كفالة ما يلي:واستخدام نفوذه السياس ي بالتكامل، بما في ذلك من خالل الجهود الدبلوماسية 

   دمج الفئات السكانية الرئيسية ومشاركتها وتمكينها بشكل فعال؛ 

 يانات الناتجة عن املجتمع املحلي؛ تقديم مزيٍد من الدعم واالحترام للب 

   .تحديد التحديات املنهجية التي تؤثر على قدرة البرامج وجودتها واستدامتها والتصدي لها من قبل البلدان وشركائها 

 في  
ً
 الصندوق العاملي على أن يكون أكثر تحفيزا

َّ
 في إطار هذه الجهود، ُحث

ً
َية استخدام  على سبيل    -   دعم الحكومات لتكون أكثر ابتكارا

ْ
املثال، ُبغ

أدوات وتقنيات جديدة ومحسنة وإلعطاء األولوية الستحداث طرق مثل تمويل منظمات املجتمع املدني التي يمكن أن تدمج املجتمعات املحلية  

 وضمان تقديم الخدمات الرئيسية واستدامتها.   النظم الشاملة للصحةوالفئات السكانية الرئيسية في 

 إلنسان، والنوع االجتماعي، والفئات السكانية الرئيسية والضعيفةاإلنصاف، وحقوق ا . ه

ف أحد عن الرَّكب، وهو ما نادى به الصندوق العاملي بوصفه يكمن في صميم عمله، ال يمكن أن  
 
يتحقق أشار كثير  من املشاركين إلى أن  عدم تخل

ولكي يتحول هذا إلى   واإلنصاف في جميع منحه وهياكله ونظمه.  اإلدماج الكامل لحقوق اإلنسان، واملساواة بين الجنسين،إال من خالل  

نعكاس  حقيقة واقعة، أشاروا إلى أنه ال بد للصندوق العاملي من أن يصغي أكثر إلى املجتمعات املحلية والفئات السكانية الرئيسية، وأن يكفل ا

 أصواتها واحتياجاتها في جميع السياسات التي توجه عمل الصندوق العاملي. 
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َية  
ْ
ُبغ الرئيسية  الخطوات  من   

ً
قليال  

ً
عددا يتخذ  أن  يمكن  العاملي  الصندوق  أن  إلى  شير 

ُ
الرئيسية  وأ السكانية  الفئات  إلى  الوصول  تحسين 

 ، وتحسين ُسُبل وصول جميع املحتاجين إلى الخدمات. وتشمل هذه الخطوات ما يلي:ودعمها، ودعم حقوق اإلنسان

  َية مناصرة تغيير السياسات، بما في ذلك استبعاد الفئات السكانية الرئيسية من التجريم؛   نفوذه السياس ياستخدام
ْ
 ونفوذه الرفيع املستوى ُبغ

   وفي أثنائها وبعدها،   املراحل االنتقاليةللفئات السكانية الرئيسية واملجتمعات املحلية في الفترة التي تسبق    بناء القدرات والدعم املاليتوفير مزيٍد من

تجاه ُبلدان ما بعد املراحل االنتقالية، وإتاحة منح خاصة ملا بعد املراحل االنتقالية 4ويمكن أن تشمل توسيع نطاق "قاعدة املنظمات غير الحكومية"  

َية دعم الرصد واملناصرة بقيادة املجتمع املحلي؛  
ْ
 ُبغ

  وتمويلها؛ املنح املتعددة البلدانالتوسع في استخدام 

   اإلقليمية، بما في ذلك البيانات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان    من أجل مراعاة السياقات السياسية والوبائية  معايير األهلية والتخصيصتكييف

 ضد الفئات الرئيسية والضعيفة؛  

   لتشمل جميع البلدان التي تعاني من عوائق قانونية وسياسية كبيرة تحول دون وصول الفئات السكانية الرئيسية  5مبادرة كسر الحواجز توسيع نطاق

 إلى الخدمات الصحية؛

 على نطاق نظام الصندوق العاملي "األشخاص املتنقلين" )وُهم الالجئون    تعريف الفئات السكانية "الضعيفة" و"الرئيسية"استخدام    تشمل كفالة

 والفئات السكانية املتنقلة(.
ً
 واملهاجرون والنازحون داخليا

رحت في الجلسة العامة وكذلك في مناقشات أفرقة  
ُ
لت إحدى التوصيات الرئيسية التي ط

 
ينش ئ الصندوق العاملي آلية  العمل الفرعية في أن  تمث

والضعيفة الرئيسية  السكانية  للفئات  مباشرة  آليات   تمويل  خالل  من  التمويل  يتطلب  الذي  الحالي  الهيكل  عن  ومتمايزة  مستقلة  تكون 

الت لتدفقات  ينبغي  أنه  إلى  املشاركين  مختلف  وأشارت مساهمات  القائمة.  والعمليات  الُقطرية  االجتماعي التنسيق  النوع  على  تركز  أن  مويل 

املحلية   املجتمعات  تواجهها  التي  والعقبات  البيروقراطية  العمليات  على  تقض ي  وأن  الحكومية،  املوافقة  على  تعتمد  وأال  اإلنسان،  وحقوق 

تتكبدها األفرقة املجتمعية وعملها    والفئات السكانية الرئيسية في الحصول على التمويل، وأن تسمح بتوجيه األموال إلى التكاليف األساسية التي 

كا في مجال املناصرة، ويمكنها أن تتصدى لتقلص مساحة املجتمع املدني في أنحاء كثيرة من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمري

التي تلعب في املناطق  للمجتمعات املحلية  الكافي  التمويل  إلى  الكاريبي، ولالفتقار  في مكافحة   الالتينية والبحر   
ً
رائدا  

ً
فيها تلك املجتمعات دورا

 فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا.

بقيادة  الخدمات  تقديم  نطاق  "توسيع  بالتزام  الوفاء  نحو  ٍة  هام  خطوٍة  بمثابة  سيكون  هذه  التمويل  آلية  استحداث  أن   
ً
أيضا وحظ 

ُ
ل

ب من الصندوق العاملي إدراج تحقيق هدف الـ    6".2030الخدمات املقدمة بحلول عام  ٪على األقل من جميع  30املحلي لتغطية   املجتمع لِّ
ُ
٪  30وط

 هذا ضمن قائمة أولويات استراتيجيته الجديدة، بما في ذلك استخدام نفوذه ملساءلة الحكومات عن تحقيق تلك النسبة املئوية. 

رة  . و ف مع بيئٍة متغي   التكي 

ل  19-والناشئة مثل جائحة »كوفيد  ذكر املشاركون أن الجوائح الجديدة « وتغير املناخ ليست سوى اثنين من تطورات رئيسية كثيرة سُتواصِّ

ل ينبغي  العاملي ال يمكنه وال  العاملي. واتفق معظم املشاركين على نطاق واسع أن الصندوق  التي يعمل فيها الصندوق  البيئة  ه أن  التأثير على 

أن مشاركته في الجوائح وتغير املناخ يجب أال تأتي على حساب النهوض بمهمة القضاء على األمراض الثالثة. يتجاهل هذه الجوائح أو يتجنبها، غير  

 
اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي تتيح "قاعدة املنظمات غير الحكومية" للبلدان ذات الدخل املتوسط من الشريحة العليا غير املدرجة في قائمة لجنة املساعدة    4

تقديم   دون  تحول  التي  السياسية  العوائق  املثال،  سبيل  )على  خاصة  ظروف  ظل  في  الحكومية  غير  املنظمات  من  التمويل  لتلقي  مؤهلة  تكون  املعلومات:  بأن  من  وملزيٍد  الخدمات(. 

revisingglobalfundeligibilitypolicy_report_en.pdf-https://www.theglobalfund.org/media/7052/bm38_20     
إلى التصدي للعوائق الهيكلية وغيرها من العوائق التي تحول دون وصول الفئات السكانية الرئيسية والضعيف  كسر الحواجزتهدف مبادرة    5 إلى الخدمات  التي أطلقها الصندوق العاملي  ة 

 نفيذها على أساس تجريبي في عدٍد صغيٍر من البلدان حتى اآلن. ومشاركتها. وقد جرى ت
    2016اإلعالن السياس ي لألمم املتحدة بشأن فيروس العوز املناعي البشري واإليدز لعام  6

https://www.theglobalfund.org/media/7052/bm38_20-revisingglobalfundeligibilitypolicy_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/updates/other-updates/2020-11-04-removing-human-rights-barriers-to-health-findings-and-lessons/
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-political-declaration-HIV-AIDS_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-political-declaration-HIV-AIDS_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-political-declaration-HIV-AIDS_en.pdf
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 بالغرض"، ينبغي  
ً
رِّح أنه في إطار جهوده الرامية إلى التكيف وأن يصبح "وافيا

ُ
ز على مكافحة فيروس العوز املناعي  واقت ِ

 
للصندوق العاملي أن ُيرك

ُل واملالر   التي تهدف إلى التصدي للقضايا املصنفة باعتبارها من قضايا "األمن الصحي العاملي".  يا في جميع اإلجراءات والتدخالتالبشري والس 

ة أساليب ومبادئ ينبغي أن توجه مشاركة الصندوق العاملي في التكيف مع البيئة املتغيرة:  د املشاركون عد   حدَّ

  والعمل على دعم التمويل الكافي وتوافر الدعم التقني املستمر.  - في مجاالت مثل الرصد واملناصرة ي قدرات املجتمعات املحلية واملجتمع املدن بناء 

   
ً
هجا

ُ
 للتصدي للوصم  الحرص على أن تشمل جميع استجابات الصندوق العاملي في إطار األمن الصحي العاملي ن

ً
خاصة بالسياق ومصممة خصيصا

، مثل تجريم الفئات السكانية الرئيسية، وتقديم الدعم للفئات السكانية والتمييز وغير ذلك من العوائق املستمرة التي تُحول دون حقوق اإلنسان

 وغير تمييزية تكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الجوائح واألزمات األخرى.ا
ً
َية بناء مجتمعات أكثر شموال

ْ
 لرئيسية والضعيفة ُبغ

   للتصدي لألزمات في بيئات العمل الصعبة )مثل نزوح املهاجرين(. وينبغي    بناء تحالفات استراتيجية إقليميةيضطلع الصندوق العاملي بدوٍر فاعٍل في

واملالريا ملن  له أن يكثف هذه الشراكات ويعززها وأن يكفل استمرار إتاحة الخدمات األساسية املتعلقة بالتصدي لفيروس العوز املناعي البشري والُسل   

 مع املجتمع املدني.  هم في حاجة إليها، بما في ذلك عن طريق العمل عن كثب 

   وتقييم والتدخالتينبغي رصد  العاملي    اإلجراءات  الصندوق  يتخذها  األزماتالتي  املترتبة على األشخاص في حاالت  لآلثار  اهتمام خاص  إيالء  مع   ،

لتوجيه هذه التقييمات تلك التي تقيس    املصابين بفيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا واملتضررين منها. وينبغي أن تشمل املؤشرات املستحدثة

 اإلنصاف )أو عدم اإلنصاف( وعدم املساواة االقتصادية واالجتماعية.

   لتغير املناخيمكن أن تشمل الجهود الرامية إلى تحسين االستجابة    
ً
من أجل تحسين عملية التتبع عبر طائفة واسعة من    وضع مؤشرات جديدةأيضا

ر املناخ على قابلية التضرر من الُسل  واملالريا، وُسبل إتاحة خدمات الوقاية  املجاالت الوبائية واالجتماعي ة واملجاالت املتعلقة بالنظم )مثل تأثير تغي 

في ما بين جميع الشركاءوالعالج لكل األمراض الثالثة(.   ، من املجتمعات ويمكن أن يكون تعزيز التثقيف في مجال تغير املناخ وإعطاء األولوية له 

 يرتبط بتحسين النواتج املتعلقة بمكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا. املحل
ً
 ية إلى الحكومات، عنصَر برمجٍة مفيدا

 املواضيع املتعلقة بـ "تحقيق أهدافنا" 2.2

 تعزيز التأثيرات حسب السياق الُقطري  .أ

لت إحدى التوصيات الرئيسية بشأن  تركزت ُمدخالت املشاركين حول دعم الشراكة الشاملة وتعزيز البيانا
 
ت واملعلومات االستراتيجية. وتمث

إيالء األولوية للبرمجة الطريقة التي يمكن للصندوق العاملي من خاللها تعزيز التأثير حسب السياق الُقطري في أن  الصندوق العاملي ينبغي له  

واشتراطها بالبيانات  املدفوعة  القرارات  السوصنع  الصعيدْين  العاملي ، على  الصندوق  يدعمها  التي  بالبرامج  يتعلق  ما  في  ياس ي والتشغيلي، 

نة واملتولدة بوتيرة أسرع  بما في ذلك في   -ومطالبة شركائه على الصعيد الُقطري بأن يحذوا حذوه. ولوحظ أن البيانات املصنفة املوثوقة واملحس 

عد  أساسية ملعالجة أوجه عدم املساواة إذ أنها تشير إلى أي فئات   -الوفيات  مجاالت مثل عدد اإلصابات الجديدة والوفيات، ومعدل االنتشار و 
ُ
ت

إليها.   الفئات  هذه  تفتقر  التي  الخدمات  هي  وما  ذلك،  يحدث  جغرافية  مناطق  أي  وفي  الرَّكب،  عن  فت 
 
تخل قد   سكانية 

هت توصيات املشاركين الصندوق العاملي للتركيز على:   ووجَّ

  َية جمع البيانات وتقييمها واستخدامها )بما في ذلك من خالل تحسين نظم املراقبة(؛  الدعم التقني واملالي امللموسمزيد من توفير
ْ
 ُبغ

 بما في ذلك على األصعدة دون الوطنية؛إعداد البيانات بمستوى عال من التفصيل ، 

 ليد البيانات واستخدامها؛  في جميع جوانب تو  املجتمعات املحلية التي لديها القدرة واملساحة للمشاركة 

  رة. عمليات رصد وتقييم أقوى تنفيذ
 
ة واملؤث ناتها الهام   ، بحيث يكون الرصد بقيادة املجتمع املحلي أحد مكو 

 على أن تقديم مزيد من الدعم  
ً
د بعض الحاضرين في املنتدى اإلقليمي الضوء أيضا ل   للبحوث التشغيليةفي هذا الصدد، شدَّ ِّ

يمكن أن ُيعج 

 راز تقدم في البلدان عن طريق إرساء األساس الالزم لتحديد االبتكارات واستخدامها على نحو أسرع. بإح
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ط الضوء على  
 
إلى تحسين العمليات االنتقالية لجميع أصحاب املصلحةُسلِّ الرامية  إلى منطقة    اإلجراءات  بالنسبة  باعتبارها ذات أهمية 

الالتينية والبحر الكاريبي في ما يتصل بتعزيز التأثيرات. وتشمل االقتراحات املتعلقة بالطريقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا  

التي يمكن للصندوق العاملي من خاللها تيسير إدخال تحسينات بدء عملية التخطيط للمراحل االنتقالية في وقت مبكر؛ واستحداث تدابير  

بإحراز تقدم نحو اال  يتعلق  في ما  إلى ملموسة ورصدها   
ً
ستدامة؛ وإتاحة قدر أكبر من املرونة )مثل تعليق بعض املراحل االنتقالية( استنادا

 السياق الُقطري مثل ُسبل إتاحة الخدمات وتدابير حماية حقوق اإلنسان للفئات السكانية الرئيسية؛ وتوسيع نطاق املسؤولية الوطنية )على

 سبيل املثال، من خالل إشراك وزارات املالية(.  

ز على الشراكات، على النحو املوجز في القسم الفرعي أدناه(، فقد تحدَّ و 
 
 في أفرقة مواضيعية أخرى )بما فيها ما يرك

ً
ز أيضا برِّ

ُ
 أفضل  مثلما أ

د توازن 

طريةفي ميزان القوى في ما بين الشركاء بشأن 
ُ
في املنطقتين. وَهُدف  باعتباره أولوية هامة من أجل تعزيز األثر في ُبلدان كثيرة  آليات التنسيق الق

ي املتلقين نهجان موص ى بهما إلى تعزيز مشاركة املجتمع املحلي والقيادة في آليات التنسيق الُقطرية واتخاذ التدابير ملعالجة القوة التي تتركز ف

 الرئيسيين. 

ع بعض املشاركين الصندوق العاملي على تبني  ، شجَّ
ً
، أي بعد دورات التمويل التي تجاه قياس األثر منظور طويل األجلفي إطار نهٍج أكثر مرونة

بلغ الصندوق العاملي بها، إذ إن  تحقيق النجاح في كثير من املجاال 
ُ
ة  تدوم ثالث سنوات، بما في ذلك مجاالت محددة مثل أطر األداء التي أ ت الهام 

ف مكافحة  برامج  دمج  أو  الرئيسية  السكانية  الفئات  تجريم  إلغاء  املثال،  النظم  )على سبيل  في  واملالريا  والُسل   البشري  املناعي  العوز  يروس 

 ما يستغرق ظهوره دورات مت
ً
 عددة. الوطنية(، في بلدان منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، غالبا

ال  .ب  شراكات لدعم التنفيذ الفع 

لت الرسالة الرئيسية من املشاركين في ضرورة  
 
، مع إيالء اهتمام خاص للمجتمعات املحلية والهياكل الُقطرية تعزيز الشراكات وتوسيعهاتمث

طريةذات التمثيل األوسع. وانصب  تركيز كثير من املالحظات والتوصيات على 
ُ
 ، بما في ذلك ما يلي:آليات التنسيق الق

 بحيث يمكن إشراكها في جميع عمليات السياسات ذات الصلة في ما يتعلق    الدعم التقني واملاليالتنسيق الُقطرية من خالل    ينبغي تعزيز دور آليات

ل أحد االقت
 
راحات الرامية  باألمراض الثالثة، وكذلك على نطاق أوسع في البرامج والسياسات األخرى املعنية بالصحة والتنمية على الصعيد الوطني. وتمث

لكل َمن يرغب في االطالع عليها، األمر الذي قد يزيد من شفافية آليات التنسيق    مؤشرات نتائج التأثير والعملياتخاذ إجراء ذي أولوية في إتاحة  إلى ات

 الُقطرية ومساءلتها. 

   الُقطرية التنسيق  آليات  تكون  أن  والخارجييجب  الداخلي  الصعيدْين  على   
ً
شموال اال   أكثر  تلبية  تحسين  يكفل  الشاملة  بما  والتحديات  حتياجات 

 لألشخاص املصابين بفيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا واملتضررين منها. 

   ز التغييرات التي ُتجرى على آليات التنسيق الُقطرية على بناء ِّ
 
قدرات املجتمعات املحلية، بما في ذلك الفئات السكانية الرئيسية، حتى ينبغي أن ُترك

بشأن آليات التنسيق الُقطرية، إلى جانب إزالة العقبات املفضية إلى حدوث اختالالت بين   يتسنى لها أن تشارك بصورة مجدية وأن تعمل بصفة قادة

 مختلف الشركاء والتصدي لها.

  عن طريق تو 
ً
 وفاعلية

ً
سيع نطاق الشراكات من خالل آليات التنسيق  ينبغي آلليات التنسيق الُقطرية أن تسعى إلى استخدام األموال على نحو أكثر كفاءة

، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلياٍت للتنسيق والتعاون  يتجاوز جهود االستجابة ملكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالرياالُقطرية بما  

 أخرى الصندوق العاملي إلى دعم مع املمثلين والوكاالت املعنية بالصحة العقلية واألمراض غير السارية وصحة األم وا 
 
لوليد والطفل، إلخ. ودعت توصية

 إنشاء آليات اتصاٍل خارج إطار آليات التنسيق الُقطرية تجمع أصوات من ليسوا أعضاًء في صنع القرارات في املستقبل وتعززها.
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ط املشاركون الضو
َّ
توسيع دور املجتمعات  ء على الحاجة امللحة إلى عبر جميع مجاالت العمل املقترحة بشأن آليات التنسيق الُقطرية، سل

وتستدعي املحلية   الجماعية.  النظم  تعزيز  مجال  في  االستثمارات  زيادة  يتطلب  الذي  األمر  الوطني،  الصعيد  على  القرار  عملية صنع  في 

الدعم   توجيه  نحو خاص  على  والُسل  الحاجة  املالريا  مكافحة  عل  لبناء مجتمعات  قدرتها  تحسين  َية 
ْ
زيادة  ُبغ مع  واملناصرة،  التمثيل  ى 

في   املحليةاالستثمار  بقيادة املجتمعات   على قدم  الرصد 
ً
تكون شريكا أن  املحلية من  املجتمعات  لتمكين   

ً
 خاصة

ً
أهمية ، ويكتس ي ذلك 

 املساواة في جميع عمليات الصندوق العاملي وهياكله.  

 باالبتكارات إلى املستوى املطلوبتشكيل السوق واملشتريات وسلسلة اإلمداد واالرتقاء  . ج

ط املشاركون الضوء على أهمية جميع األنشطة والقرارات املتعلقة بتشكيل السوق، واملشتريات، وسلسلة اإلمداد، واالرتقاء باالبتكار 
َّ
ات إلى سل

ل في ضمان  املستوى املطلوب والتي ُينظر إليها من خالل رؤية موحدة: توجيه جميع استثمارات الصندوق العاملي ن
 
حو الهدف الشامل املتمث

  حصول جميع األشخاص املصابين بفيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا واملتضررين منها على جميع الخدمات والدعم الذي يحتاجون 

 إليه على نحو ميسور وذي جودة ومتسق ومستدام ومأمون.  

 حٍد في بعض النهج املقترحة واألساليب املحددة:مناقشة ُسُبل زيادة االبتكار والتغيير إلى أقص ى 

 عن  تعلم أدوات جديدة وتكنولوجيات جديدة واستحداثها  ، ينبغي للصندوق العاملي أن يشجع على  على الصعيدْين اإلقليمي والعاملي 
ً
تبادل فضال

املمارسات أفضل  و وعلى الخبرات  الُقطري   .  االصعيد  العاملي  الصندوق  تركيز  يشمل  أن  ينبغي  بدء  ،  في  والحلول  إلسراع  الجديدة  األدوات  إطالق 

ز على "العمل بصورة أفضل" وتعزيز توافر االبتكارات الجديدة(؛ ودعم    الرقمية ِّ
 
نظم  )بما في ذلك من خالل استخدام االستثمارات املحفزة التي ُترك

 من خالل الشراكات االستراتيجية.  خبرات أصحاب املصلحة اآلخرينمتكاملة قوية ودقيقة وشفافة؛ واالستفادة من   معلومات

ر الصندوق العاملي حصول جميع البلدان على  ِّ
ي للعوائق ذات األولوية العالية في املنطقتين، أوص ى املشاركون بأن ُييس  ِّ

األدوية ووسائل  للتصد 

ٍر للتغلب على القيود املفروضة  . ويمكن أن يشمل ذلك تقديم دعٍم مباشالتشخيص الجيدة وامليسورة التي تتجاوز منح الصندوق العاملي

وسطة  على القدرات ونقص املعرفة التقنية بشأن كيفية تأمين األدوية ووسائل التشخيص الجيدة وامليسورة، بما في ذلك في كثير من البلدان املت

عة فيها مصدر قلٍق بالغ عبر تس ة واملوسَّ ل ُسبل اإلتاحة املستمر 
 
شك

ُ
 لسل املراحل االنتقالية.  الدخل من الشريحة العليا، حيث ت

في جميع جوانب واالنفتاح  الشفافية  على  والشركاء  العاملي  الصندوق  تركيز  زيادة  أن  على   
ً
أيضا الضوء  اإلقليمي  املنتدى  في  الحضور  ط 

َّ
 سل

    املجتمع املحلي من رصدحاسم  في التصدي للفساد، مع مراعاة بناء القدرات الالزمة لتمكين    املشتريات
ً
البرامج وسالسل اإلمداد باعتباره مكونا

 من العوائق تتطلب تعزيز  
ً
 إلى أن كثيرا

ً
ير أيضا شِّ

ُ
 في الجهود الشاملة الرامية إلى معالجة هذه الشواغل. وأ

ً
ا الدعم واملناصرة على الصعيد  هام 

يعد    امللكية الفكريةفي املناقشات الدولية حول  من قبل الصندوق العاملي، فقد ذكر بعض املشاركين أن زيادة املشاركة املباشرة  السياس ي  

 بشكٍل خاص.
ً
حة ِّ

 
 ُمل

ً
 أولوية

 تعبئة املوارد  . د

 ملا ذكره رئيس مجلس إدارة الصندوق العاملي في خالل مالحظاته التي ألقاها في الجلسة العامة، تفتقر االستجابات العاملية ملكاف
ً
حة فيروس وفقا

واملال  والُسل   البشري  املناعي  توجيه  العوز  تستدعي  التي  األسباب  أحد  املشاركين،  رأي  في  ذلك،  وُيعد  الحالي.  الوقت  في  الكافي  التمويل  إلى  ريا 

ة باألمراض الثالثة، التي ما زالت أبعد ما يكون عن االكتمالالصندوق العاملي   . وُدعي تركيزه نحو تأمين األموال وتمويل واليته الحالية املعني 

عدية الجديدة والناشئة  عدم تحويل املوارد لى الصندوق العاملي بقوة إ 
ُ
 عن األمراض الثالثة، وهو ما يعني أن أي عمل يتصل باألمراض امل

ً
بعيدا

 أو غيرها من األزمات الصحية يتطلب موارد إضافية.  
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د املشاركون على أن االفتقار إلى التمويل الكافي هو الدافع وراء حاجة الصندوق العاملي إلى اتخاذ م  . لحفز التمويل املحلي زيٍد من اإلجراءات  شدَّ

ل أحد الُنُهج في العمل على نحو أكبر وبشكل استباقي من أجل االستفادة من  
 
، التمويل  نفوذه السياس ي ومشروطياته  وينبغي أن يتمث

ً
)ومثال

َية مساءلة الحكومات حول التزاماتها، ورصد التقدم املحرز في االلتزامات املحلية  
ْ
تجاه األمراض الثالثة وتجاه الصحة على نطاق  املشترك( ُبغ

مت توصية قوية تطلب من الصندوق العاملي   ِّ
د 
ُ
دعم املجتمعات املحلية واملجتمع املدني وشبكات الفئات السكانية  أوسع. وفي الوقت ذاته، ق

واإلقليمي  الوطني  الصعيدْين  على  امل  الرئيسية  املوارد  تعبئة  في  أكبر   
ً
قياديا  

ً
دورا يؤدي  ووجد حتى  املناصرة.  خالل  من  ذلك  في  بما  حلية، 

وبما يكفل    لزيادة االستثمار في التدخالت املستدامةاملشاركون في هذا النوع من الدعم املخصص لتعبئة املوارد املحلية طريقة بالغة األهمية  

في تمويل مكاف حة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا  استمرار مشاركة املجتمعات املحلية واملجتمع املدني بعد املراحل االنتقالية 

 التي تصل إلى جميع املحتاجين. 
ً
 والخدمات الصحية األوسع نطاقا

 االستنتاجات والتوصيات -3

الرئيسية الشاملة الصادرة عن منتدى الشراكة ملنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر التوصيات  فت  ِّ
  ُصن 

الشاملة  الكاريبي إلى ثالث مجاالت رئيسية: االتجاهات "التوجيهية" املوص ى بها للصندوق العاملي في استراتيجيته املستقبلية؛ ومجاالت التركيز  

 املوص ى بها "عبر املجاالت"؛ و"طرق العمل" املوص ى بها. 

 االتجاهات التوجيهية 

   َ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 والُسل  في املناطق. من خالل املِّ

د، وزيادة استخدام املشاركة السياسية لتسريع وتيرة التقدم املحرز.  التحفيزي املحد 

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

دات الهيكلية األخرى لألمراض الثالثة  الجنسين و  َية إبقاء مسألة مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا على جدول األعمال؛   -املحد 
ْ
ُ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 
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  تعزيز مبادئ تمويل مزدوجة املسار )واستبعاد املنظمات غير الحكومية الدولية(؛ 

   املنح املتعددة البلدان؛ 

 جدية في آليات التنسيق الُقطرية؛
ُ
 املشاركة امل

 .مناصرة املشاركة في العمليات الوطنية األخرى 

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

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

 طرق العمل

 بما في ذلك من أجل: -املراحل االنتقالية  تحسين دعم 

  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 

 الخطوات اإلضافية ذات األولوية ما يلي:يمكن أن تشمل 

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

   الالتينية والبحر  تيسير الوصول إلى الدعم التقني، مع االعتراف بأن الصندوق العاملي في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا

ل في بعض األحيان آلية التمويل الوحيدة أو الرئيسية. ِّ
 
 الكاريبي ُيمث

   ،للسياق 
ً
عزز عمليات الصندوق العاملي التمايَز وتدعمه على جميع األصعدة وفقا

ُ
 بما في ذلك: الحرص على أن ت

 َية تعزيز التعاون عبر الحدود واملناصرة املشترك
ْ
 ة من أجل تغيير السياسات؛ 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    الجودة العالية إلثراء عملية صنع القرار،زيادة استخدام البيانات اآلنية وذات

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

 املحلي.

  الصندوق العاملي لضمان شفافية املعلومات املتعلقة بالتكلفة وسلسلة اإلمداد، ودعم الوصول إلى السلع امليسورة )بما في ذلك  استخدام نفوذ

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

 الخطوات التالية  4

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  2022الخاص بها ملا بعد عام  

 . 2021الحصول على املوافقة النهائية املتوقعة على االستراتيجية من قبل مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/نوفمبر 
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خذ االستعدادات الالزمة لتنفيذها، بما في ذلك وضع إطار عمل الرصد والتقييم ومؤشرات األ  تَّ
ُ
داء  في أعقاب املوافقة على االستراتيجية، ست

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

ز السريان في عام 2022للموارد في عام  ِّ
 .  2023. ومن املقرر أن تدخل االستراتيجية املستقبلية حي 
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 1: الحضور في منتدى الشراكة اإلقليمي 1املرفق 

 النسبة املئوية  عدد املشاركين   حسب املنطقة

 35% 25 أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 

 47% 33 الكاريبي أمريكا الالتينية والبحر 

 18% 13 ُبلدان الشمال 

 100% 71 املجموع

 

 النسبة املئوية  عدد املشاركين حسب فئة أصحاب املصلحة

طري 
ُ
 *49% 35 أصحاب املصلحة على الصعيد الق

ذة )املتلقي الرئيس ي/املتلقي الفرعي(  نف 
ُ
 9% 6 الجهة امل

 9% 6 آلية التنسيق الُقطرية

ِّع
 11% 8 برملاني/مسؤول حكومي أو ُمشر 

 7% 5 7أصحاب املصلحة اآلخرون على الصعيد الُقطري 

 14% 10 املجتمعات املحلية )بما في ذلك الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة(  

أو  الحوكمة  مجال  في  قائٍم  بدوٍر  يضطلعون  الذين  املصلحة  أصحاب 

 الصندوق العامليالتمويل أو توفير الضمانات في 
12 %17 

الجهات املانحة )بما في ذلك الحكومات املانحة واملؤسسات الخاصة والجهات 

 املانحة من القطاع الخاص(
1 %1 

 6% 4 أعضاء مجلس اإلدارة و/أو أعضاء اللجان 

 4% 3 الوكالء املحليون للصندوق العاملي

 6% 4 املعني بمسائل التقييمفريق االستعراض التقني/ الفريق املرجعي التقني 

 
والوك  7 الصحية،  الرعاية  ومقدمي  الصحي،  التأمين  ومقدمي خدمات  املحلي،  الخاص  القطاَع  الْقطري  الصعيد  على  اآلخرون  املصلحة  الحكومية،  يشمل أصحاُب  االت 

 واألوساط األكاديمية املحلية، واملمثلين املحليين للمنظمات دولية )األمم املتحدة(.
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 34% 24 أصحاب املصلحة والشركاء على الصعيدْين العاملي واإلقليمي  

 21% 15 املجتمع املدني 

 10% 7 شركاء متعددو األطراف وشركاء ثنائيون  

 3% 2 الخبراء التقنيون 

 100% 71 املجموع

 

 اإلجمالية املقدمة مع مجموع النسب املئوية الفردية* نتيجة لتقريب األرقام، ال تتطابق النسبة املئوية 
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 : جدول األعمال2املرفق 

 منتدى الشراكة اإلقليمي األول:  

 منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 

 شباط/فبراير 9 -اليوم األول 

 الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي الجلسة العامة املشتركة ملنطقة أوروبا 

 وصف الجلسة الوقت 

09:00  -  09:25  

 بتوقيت بوغوتا

15:00  -  15:25  

 بتوقيت جنيف

16:00  -  16:25  

 بتوقيت كييف 

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

 

ط هذه الجلسة الضوء على أهداف ودوافع عقد   ِّ
 
سل

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

 منتدى الشراكة.  

 عقدِّ مناقشات نشطة ومتعمقة على مدار ثالثة أيام، لتساعد على تحديد مجاالت  
َ
 بداية

ُ
ل الجلسة

 
تركيز ُمقبلة لالستراتيجية  وتشك

 املستقبلية للصندوق العاملي. 

 

 رئيس الجلسة: غونيال كارلسون، نائبة رئيس لجنة استراتيجية الصندوق العاملي 

ثون: ِّ
 املتحد 

 د. دونالد كابيروكا، رئيس مجلس إدارة الصندوق العاملي

 لينا نانوشيان، نائبة وزير الصحة في أرمينيا

 ئب وزير الصحة، كوستاريكا أليخاندرا أكونيا، نا

كيرين دونواي، مسؤولة املساواة بين الجنسين في منظمة املجتمع الدولي للمصابات بفيروس العوز املناعي البشري ومتالزمة نقص 

 " Llavesاملناعة املكتسب )اإليدز( ومنسقة الشباب في مؤسسة "

 ي للصحة والحقوق والنوع االجتماعي والتنوع الجنس ي، قيرغيزستان دانيار أورسيكوف، منسق املناصرة في التحالف األوروبي اآلسيو 

09:25  -  09:50  

 بتوقيت بوغوتا

15:25  -  15:50  

 بتوقيت جنيف

16:25  -  16:50  

 بتوقيت كييف 

 القضايا األساسية واالعتبارات الرئيسيةاملواضيع املتعلقة بتطوير استراتيجية الصندوق العاملي: 

 

ي مدخالت من جميع املشاركين حول املسائل الرئيسية املتعلقة بتطوير  جلسة تفاعلية لتسليط الض وء على التحديات اإلقليمية وتلق 

 االستراتيجية.  

 

ر الرئيس ي   
يسِّ
ُ
 رئيس الجلسة: امل

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

09:50  -  10:00  

 بتوقيت بوغوتا

15:50  -  16:00  

 بتوقيت جنيف

 االستفادة القصوى من رحلتكم بصفة مشاركينالبرنامج واملبادئ واملمارسات: 

 

معاينة لبرنامج منتدى الشراكة بما في ذلك املبادئ التعاونية والخدمات اللوجستية لالنضمام إلى أفرقة العمل الفرعية، وتتضمن  

 من الترجمة الفورية واالتصال بمكتب املساعدة. كيفية االستفادة
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16:50  -  17:00  

 بتوقيت كييف 

 

شارِّك(
ُ
ر الرئيس ي )امل ِّ

يس 
ُ
 رئيس الجلسة: امل

 دقائق( 10استراحة صحية )

 منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي فقط

 منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  -مناقشات أفرقة العمل الفرعية 

10:10  -  11:20  

 بوغوتابتوقيت 

16:10  -  17:20  

 بتوقيت جنيف

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

 1املناقشة الجماعية املرك

 

تركيزنا".   "تحديد مجاالت  استراتيجية  بتطوير  املتعلقة  املواضيع  ملناقشة مجاالت  أفرقة عمل فرعية صغيرة  إلى  املشاركون  ينضم  

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

 دم في مجاالت املواضيع املتعلقة بأفرقة العمل الفرعية.    لتحفيز إحراز مزيٍد من التق

 

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 

11:20  -  12:30  

 بتوقيت بوغوتا

17:20  -  18:30  

 بتوقيت جنيف

زة رقم  -اتخاذ الخيارات مسارات لتحقيق أهدافنا: 
 

 2املناقشة الجماعية املرك

 

ل فرعية صغيرة جديدة ملناقشة املواضيع املتعلقة بتطوير استراتيجية "تحقيق أهدافنا". ُيطلب من ينضم  املشاركون إلى أفرقة عم

ي عنه لتحفيز إحراز 
 
كل فرقة إجراء مناقشة حول ما ينبغي للصندوق العاملي أن يواصل عمله، وما يمكن تحسينه، وما ينبغي التخل

 ة العمل الفرعية. مزيٍد من التقدم في مجاالت املواضيع املتعلقة بأفرق

 

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 

12:30  -  13:30  

 بتوقيت بوغوتا

18:30  -  19:30  

 بتوقيت جنيف

 مقصورات املواضيع  

 مقصورات املواضيع هي مساحات غير رسمية مفتوحة للمشاركين من أجل: 

االنخراط في مناقشات تفاعلية مع املشاركين اآلخرين حول املواضيع املتعلقة بتطوير االستراتيجية ذات الصلة خارج نطاق أفرقة 

 العمل الفرعية؛

ري أفرقة العمل الفرعية في مناقشات اليوم ِّ
رين ليعودوا بها    تبادل اآلراء مع ُميس  ِّ

وتقديم مدخالت بشأن املواضيع ذات الصلة للُميس 

 إلى أفرقة العمل الفرعية في اليوم التالي؛

 التواصل مع موظفي أمانة الصندوق العاملي لإلجابة عن أي أسئلة؛ 

الع على البيانات األساسية املتعلقة بفريق العمل الفرعي ذي الصلة.
 
 االط

 

 شباط/فبراير  10 -اليوم الثاني 

 وصف الجلسة الوقت 

 منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى فقط

 أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى  -مناقشات أفرقة العمل الفرعية 

بتوقيت   13:40  -  12:30

 جنيف

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

 1املناقشة الجماعية املرك

 



 

 

 

 
 23من 19صفحة 

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

بتوقيت   14:40  -  13:30

 كييف 

ينضم  املشاركون إلى أفرقة عمل فرعية صغيرة ملناقشة مجاالت املواضيع املتعلقة بتطوير استراتيجية "تحديد مجاالت تركيزنا".  

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

 لتحفيز إحراز مزيٍد من التقدم في مجاالت املواضيع املتعلقة بأفرقة العمل الفرعية.

 

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 

بتوقيت   14:50  -  13:40

 جنيف

بتوقيت   15:50  -  14:40

 كييف 

زة رقم املناقشة الجماعية املر  -اتخاذ الخيارات مسارات لتحقيق أهدافنا: 
 

 2ك

 

ينضم  املشاركون إلى أفرقة عمل فرعية صغيرة جديدة ملناقشة املواضيع املتعلقة بتطوير استراتيجية "تحقيق أهدافنا". ُيطلب من  

ي عنه لتحفيز إحراز 
 
كل فرقة إجراء مناقشة حول ما ينبغي للصندوق العاملي أن يواصل عمله، وما يمكن تحسينه، وما ينبغي التخل

 التقدم في مجاالت املواضيع املتعلقة بأفرقة العمل الفرعية.مزيٍد من 

 

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 

 دقائق( 10استراحة صحية ) 

 الجلسة العامة املشتركة ملنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

ُيرجى   أثناء االستراحة،  ملنتديات )في  السادسة  للدورة  الشبكي  املوقع  األعمال' على  'جدول  في قسم  املوجود  الرابط  بالنقر على  العامة  املناقشة  إلى  االنضمام 

 الشراكة( 

 منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  -الجلسة العامة 

بتوقيت   09:45  -  09:00

 بوغوتا

بتوقيت   15:45  -  15:00

 جنيف

بتوقيت   16:45  -  16:00

 كييف 

 املداوالت واملناقشات حكمة جماعية: 

 

االنضمام من جديد إلى جميع املشاركين في املنتدى اإلقليمي لعرض ملخص سريع ملناقشات أول فريقين من أفرقة العمل الفرعية. 

أسئلة وإجابات سريعة ومناقشة مع تسجيل مقرري أفرقة العمل الفرعية للنتائج الرئيسية الواردة من مناقشات أفرقة العمل  

للمشاركين للتفكير في اتساع وعمق املناقشات التي أجريت على مدار يومين قبل الجلسات القادمة الفرعية الصغيرة. وُيتاح الوقت  

 التي تسعى إلى إيجاد روابط، وتحديد أولويات املجاالت الرئيسية، واالتفاق على املخرجات الرئيسية. 

 

شارِّك(
ُ
ر الرئيس ي )امل ِّ

يس 
ُ
 رئيس الجلسة: امل

بتوقيت   10:30  -  09:45

 بوغوتا

بتوقيت   16:30  -  15:45

 جنيف

بتوقيت   17:30  -  16:45

 كييف 

 الروابط واملواضيع الناشئة واملواضيع املحورية  تجميع خالصة املناقشات: 

 

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

 ة واملفاضالت.واالعتبارات الرئيسي

ر  ِّ
يس 
ُ
 رئيس الجلسة: امل

 

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

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

 منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  -مناقشات أفرقة العمل الفرعية 



 

 

 

 
 23من 20صفحة 

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

بتوقيت   11:15  -  10:30

 بوغوتا

بتوقيت   17:15  -  16:30

 جنيف

 مناقشات أفرقة العمل الفرعية حول "تحديد مجاالت تركيزنا"   -وضع توصيات ذات أهمية: 1األولويات املدفوعة بالشراكة 

 

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

 املستقبلية للصندوق العاملي. 

 

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 

بتوقيت   12:00  -  11:15

 بوغوتا

بتوقيت   18:00  -  17:15

 جنيف

ة : 2األولويات املدفوعة بالشراكة   مناقشات فرعية حول "تحقيق أهدافنا" -وضع توصيات ذات أهمي 

 

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

 املستقبلية للصندوق العاملي. 

 

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 

 



 

 

 

 
 23من 21صفحة 

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 شباط/فبراير 11 -اليوم الثالث 

 وصف الجلسة الوقت 

 فقطمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 

12:00  -  13:00  

 بتوقيت جنيف

13:00  -  14:00  

 بتوقيت كييف 

 مقصورات املواضيع  

 دقيقة(  30استراحة صحية )

 منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى فقط

 أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى  -مناقشات أفرقة العمل الفرعية 

13:30  -  14:15  

 بتوقيت جنيف

14:30  -  15:15  

 بتوقيت كييف 

 مناقشات أفرقة العمل الفرعية حول "تحديد مجاالت تركيزنا"   -وضع توصيات ذات أهمية: 1األولويات املدفوعة بالشراكة 

 

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

 ي. املستقبلية للصندوق العامل

 

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 

14:15  -  15:00  

 بتوقيت جنيف

15:15  -  16:00  

 بتوقيت كييف 

ة : 2األولويات املدفوعة بالشراكة   مناقشات فرعية حول "تحقيق أهدافنا" -وضع توصيات ذات أهمي 

 

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

 املستقبلية للصندوق العاملي. 

 

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 

 دقائق( 10استراحة صحية )

 كاريبي الجلسة العامة املشتركة ملنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر ال

 منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  -الجلسة العامة 

09:10  -  10:10  

 بتوقيت بوغوتا

15:10  -  16:10  

 بتوقيت جنيف

16:10  -  17:10  

 بتوقيت كييف 

 مجانسة التوصيات نحو تأثيٍر أكبر: 

 

 الشراكة على هيئة ُمدخالت في عملية تطوير استراتيجية الصندوق العاملي.تنسيق التوصيات الصادرة عن منتدى 

 

شارِّك(
ُ
ر الرئيس ي )امل ِّ

يس 
ُ
 رئيس الجلسة: امل

10:10  -  10:30  

 بتوقيت بوغوتا

16:10  -  16:30  

 بتوقيت جنيف

 االلتزام باتخاذ إجراءاتاألفكار واالستعراضات: 

 

 ختامية. مالحظات 

 



 

 

 

 
 23من 22صفحة 

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 

  

17:10  -  17:30  

 بتوقيت كييف 

شارِّك(
ُ
ر الرئيس ي )امل ِّ

يس 
ُ
 رئيس الجلسة: امل

ثون:  ِّ
 املتحد 

 د. ماريكه فينروكس، رئيسة موظفي الصندوق العاملي  

 د. دونالد كابيروكا، رئيس مجلس إدارة الصندوق العاملي



 

 

 

 
 23من 23صفحة 

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 

 : استعراض املواضيع املتعلقة بأفرقة العمل الفرعي 3املرفق 

 
 

 


