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 22من  3صفحة  

 الشراكة  دسة لمنتدياتالسا 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  
ْ
 ُبغ

ً
في املستقبل،    استراتيجية الصندوق العاملي  تجميع األفكار، واستعراض األدلة، واملساعدة في تحديد مجاالت تركيزالشراكة لاللتقاء معا

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

مت الدورة السادسة ملنتديات الشراكة19- التي فرضتها جائحة »كوفيد ِّ
 
دت في الربع األول من عام    -  «، ُنظ بصورة افتراضية   -   2021التي ُعقِّ

ة. وسُيستفاد من نواتج الدورة السادسة  ل مر  وق العاملي ملا  استراتيجية الصندفي مواصلة تطوير  على نحٍو مباشرٍ   ملنتديات الشراكةبالكامل ألو 

 . 2022بعد عام 

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

ت أربعة تقارير  1منتديات إقليمية   ثالثجلسة افتتاحية عاملية مشتركة تبعها   دَّ عِّ
ُ
ق نواتج منتديات الشراكة    وجلسة ختامية عاملية مشتركة. وأ ِّ

 
ُتوث

-   
ً
ودروسا توصياٍت  ن  الخمس ويتضم  املشاورات  يغطي جميع  نهائٌي شامٌل  الثالثة وتقريٌر  اإلقليمية  الشراكة  منتديات  لكٍل من    تقريٌر موجٌز 

ى مقرٌر مستقٌل صياغة هذه الت
َّ
َية دعم إعداد التقارير املستقلة من منتديات الشراكة، تول

ْ
 قارير.شاملة. وُبغ

د   الهادئ، ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  منتدى الشراكة اإلقليمي  ُعقِّ  2لغرب وجنوب وجنوبي شرق آسيا، وشرق آسيا واملحيط 

  2021آذار/مارس    5إلى    3)ثالث ساعات لكل منها في الفترة من    متتالية)"املنتدى اإلقليمي"( بصورة افتراضية على مدار ثالثة أيام  
ً
(. واسترشادا

، من بينهم    122، شارك ما مجموعه  2بمنهجية املشاركين في الدورة السادسة ملنتديات الشراكة 
ً
 من    66شخصا

ً
منطقة غرب وجنوب  شخصا

 من البل 26و وجنوبي شرق آسيا، ومنطقة شرق آسيا واملحيط الهادئ، 
ً
  30، و2 دان املشاركة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقياشخصا

ن املرفق    من بلدان الشمال في املنتدى اإلقليمي )يتضم 
ً
 باملشاركين(.    1شخصا

ً
 تفصيليا

ً
ل املشاركون مجموعة متنوعة من أصحاب بيانا

َّ
ومث

لون شراكة الصندوق العاملي، بما في ذلك من املجتمع املد ِّ
 
ني على األصعدة املحلية واإلقليمية والعاملية واملجتمعات املحلية املصلحة الذين ُيشك

ذة؛ والشركاء التقنيين؛ والقطاع الخاص؛ والجهات املانحة.   والحكومات؛ منهااملصابة باألمراض الثالثة واملتضررة   3املنف 

 من مناقشات الجلسات العامة ومناقشات أفرقة العمل ا
ً
ن املنتدى اإلقليمي مزيجا  االفتتاحية العامة الطريق،  تضم 

ُ
دت الجلسة لفرعية. ومهَّ

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

ض2030متسارعة، في ظل  بقاء عقٍد على تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام   د بعرقلة عقوٍد من  19-م  جائحة »كوفيد، وفي خِّ ِّ
ُتهد  « التي 

ملي  التقدم املحرز في مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا. وضمت قائمة املتحدثين نائبة رئيس مجلس إدارة الصندوق العا

بما في ذلك معالي السيدة ديشين وانغمو،   2أفريقيا  السيدة روزلين موراتا، وممثلون من مناطق آسيا واملحيط الهادئ والشرق األوسط وشمال

 

شباط/فبراير؛   11إلى   9من   منتدى الشراكة اإلقليمي األول لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، الذي ُعِقد في الفترة1

)المغرب، ومصر،   1سط وشمال أفريقيا ومنتدى الشراكة اإلقليمي الثاني لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، وشرق أفريقيا، والجنوب األفريقي، ومنطقة الشرق األو

شباط/فبراير؛ ومنتدى الشراكة اإلقليمي الثالث    17إلى   15وجيبوتي، والسودان، والصومال، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، وإريتريا(، الذي ُعِقد في الفترة من 

)العراق، وسوريا، واألردن، ولبنان، واليمن، وفلسطين(،  2شمال أفريقيا لمنطقة جنوب غرب آسيا، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة الشرق األوسط و

 آذار/مارس. 5إلى  3الذي ُعِقد في الفترة من 

 بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا المدرجة في منتدى الشراكة هذا تضّم كالً من العراق، وسوريا، واألردن، ولبنان، واليمن، وفلسطين. 2

دت بالتنسيق مع لجنة االستراتيجية التابعة للصندوق العالمي. وتستهدف المعايير ضمادُِعي المشاركون م 3 ن  ن خالل عملية ترشيح رسمية تستند إلى معايير ُحدِّ

حقيق توازن ، وتتحقيق توازن بين األصوات المألوفة وأصوات أصحاب المصلحة الذين يحظون بفرص أقل للمشاركة في المناقشات االستراتيجية للصندوق العالمي

 قشة.بين وجهات النظر والخبرات والخلفيات الجغرافية ومجاالت الخبرة المكتسبة على نطاق شراكة الصندوق العالمي بُْغيَة المساهمة في المنا



 

 

 

 22من  4صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

العام للصحة العامة، وزارة الصحة، العراق؛ وجستن فرانسيس  وزيرة الصحة، حكومة مملكة بوتان؛ ود. رياض عبد األمير الحلفي، املدير 

( كاونت  فويسيز  يوث  منظمة  التنفيذي،  املدير  وكاثي  Youth Voices Countبيونات،  الفلبين؛  ملناصرة  (،  الوطني  االتحاد  رئيسة  كيتيبا، 

زت الجلسات العامة السكان، واملنسقة الوطنية ملنظمة العمال الوطنيين املشتغلين بالجنس "فريندز فرانجيباني"، بابوا غينيا الجديدة.  
َّ
وترك

دت بعد جلسات أفرقة العمل الفرعية، بشكٍل أساس ٍي حول مناقشة التعقيبات ال تفاعلية الواردة من أفرقة العمل الفرعية الالحقة، التي ُعقِّ

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

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

  وُحد 

ل ما يزيد عن    324، بما في ذلك من املشاورة املفتوحة عبر اإلنترنت والتي تلقت  2020عملية تطوير االستراتيجية طوال عام   ِّ
 
 ُتمث

ً
  5450تقديما

.
ً
الشكل    4فردا في  فئة    1وكما هو موضح  منها ضمن  يندرج ستة مواضيع  فئتين،  إلى  الفرعية  العمل  بأفرقة  املتعلقة  املواضيع  ت  امتدَّ أدناه، 

د هذه املواضيع قرابة  ."أهدافناتحقيق "وأربعة مواضيع منها ضمن فئة "تحديد مجاالت تركيزنا"  ِّ
 كما هو موضح في  25وُتجس 

ً
 فرعيا

ً
موضوعا

املتعلقة 3املرفق   املواضيع  حول  وواحدة  تركيزنا"  مجاالت  بـ"تحديد  املتعلقة  املواضيع  حول  واحدة  فرعية  عمل  فرقة  في  املشاركون  ن  ِّ
وُعي   .

، مع موازنة املشاركة عبر مجموعات أصحاب املصلحة.  
ً
 إلى التفضيالت املحددة مسبقا

ً
 بـ"تحقيق أهدافنا" استنادا

 مع  املقررون    عمل
ً
  املشاركون سويا

ً
وِقشت الحقا

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

ل هذه    في الجلسة العامة. ِ
 
شك

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

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

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

 

 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

 

  /development-www.theglobalfund.org/en/strategy: تتوفر معلومات حول املشاورة املفتوحة عبر اإلنترنت، بما في ذلك توليف املدخالت، على  4

http://www.theglobalfund.org/en/strategy-development/


 

 

 

 22من  5صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

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

ً
تقدم امللخصات العشرة استعراضا

ط الضوء عليها على نحو خاص في ما يتعلق بتلك املنطقة. وفي  
 
نة فقط في إشارة إلى املناطق التي ُسل رت منطقة معي  كِّ

ُ
  حاالت لهذا املوضوع. وذ

 بموضوع آخر في القسم املواضيعي األخير )على
ً
 وثيقا

ً
فت مدخالت جوهرية مقدمة في فرقة عمل فرعية مواضيعية ترتبط ارتباطا نة، ُوصِّ   معي 

دت املدخالت املوضوعية املتعلقة بالتصدي للعقبات التي تعترض حقوق اإلنسان واملتلقاة ضمن الفرقة الفرعية املتعلق ِّ
  ة بـسبيل املثال، ُجس 

الرئيسية  السكانية  والفئات  االجتماعي،  والنوع  اإلنسان،  وحقوق  "اإلنصاف،  املواضيعي  القسم  تحت  التقرير  هذا  في  املوارد"  "تعبئة 

 والضعيفة"(. 

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

عمل  إطار  وضع  في  بها  لالسترشاد  العامة  والجلسة  الفرعية  العمل  أفرقة  عن  الصادرة  التفصيلية  باملذكرات  وُيستعان  العامة.  الجلسة 

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

 نا"  املواضيع املتعلقة بـ "تحديد مجاالت تركيز  2.1

 تحقيق نواتج في مكافحة فيروس العوز املناعي البشري  . أ

بـ "األعمال غير املنجزة" في مجال فيروس العوز املناعي البشري، أوص ى املشاركون بأن يحافظ الصندوق العاملي على    
ً
األساس ي    تركيزهاعترافا

 من خالل تركيز تمويله    املنصب على مكافحة األمراض الثالثة.
ً
 على أنه بمقدور الصندوق العاملي أن يضطلع بدور أكبر تأثيرا

ً
وشددوا أيضا

 باملجتمعات املحلية وعالجها، بما في ذلك ال
ً
فئات واهتمامه على الوصول إلى الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة ودعمها، مع االعتراف أيضا

 ، ال مستفيدة فقط.  قادة وخبيرة االسكانية الرئيسية والضعيفة، بوصفه 

بأن   املشاركون  من    يزيدأوص ى  العاملي  والشبكات  الصندوق  املدني  املجتمع  وفئات  املحلية  للمجتمعات  املخصص  التمويل  وقيمة  حجم 

َية تحقيق مجموعة كاملة من األغراض  السكانية الرئيسية
ْ
من أجل تمكينها   -اصرة  من التمويل األساس ي وتقديم الخدمات إلى الرصد واملن  -، ُبغ

رِّح في هذا املجال وغ
ُ
يره من  بشكٍل أفضٍل من الحصول على القدرات واملوارد الالزمة لقيادة عمليات مكافحة فيروس العوز املناعي البشري. واقت

ئ الصندوق العاملي    لهذه املجمو   مسار تمويل مباشرمجاالت املواضيع أن ُينش ِّ
ً
عات واملنظمات، بصرف النظر  لتوفير مزيٍد من األموال مباشرة

ن  عن العملية املوحدة املتمثلة في الحصول على التمويل من خالل الحوارات الُقطرية وآليات التنسيق الُقطرية، حيث أشار املشاركون إلى أ

عطى في كثير من األحيان أولوية تمويل من خالل الحوارات الُقطري
ُ
ة أو في عملية صنع القرارات في  البرامج التي تقودها املجتمعات املحلية ال ت

" للمنظمات بقيادة الفئات السكانية  صندوق تنظيمي معني بالتنميةإطار آليات التنسيق الُقطرية. وكان من بين األفكار ذات الصلة إنشاء "

 الرئيسية والضعيفة.

ط املشاركون الضوء على عدة مجاالت تركيز أخرى يمكن أن تساعد في تعزيز مشاركة امل
َّ
جتمعات املحلية واملجتمع املدني وتأثيرهما من أجل سل

 تحسين نتائج مكافحة فيروس العوز املناعي البشري على نطاٍق أوسع، بما في ذلك: 



 

 

 

 22من  6صفحة  
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 بأنها "رئيسية وضعيفة" وإشراك هذه الف •
ً
ف دائما عرَّ

ُ
نية، ئات السكاتعزيز ودعم الخدمات املقدمة إلى الفئات السكانية املعرضة لخطر شديد والتي ال ت

ع مماثل من حيث إعطاء األولوية للخدمات املتاحة لألشخاص املصابين بفيروس  الشباب واملسجونينبمن فيهم   ير إلى وجوب اتخاذ منظور موس  شِّ
ُ
. وأ

 العوز املناعي البشري واملتضررين منه، بما في ذلك دعم التثقيف الجنس ي، والصحة العقلية، والعنف القائم على النوع االجتماعي.

ودعمه، بما في ذلك في مجاالت مثل توسيع نطاق الحصول على العالج الوقائي قبل التعرض، واالختبار الذاتي، وبحوث املجتمعات    االبتكارعزيز  ت •

 املحلية وعبر اإلنترنت، والرعاية الصحية عن ُبعد.

ذة    املؤسسات البحثية واألكاديميةدعم زيادة التمويل املقدم إلى   • نف 
ُ
 واملبتكر املالئم في البلدان امل

ً
من أجل تعزيز توافر الدعم التقني املقدم محليا

 للسياقات املحلية.

ي، والتي في ما يلي مسائل أخرى ذات أولوية وُنُهج مقترحة أثيرت في مناقشات أفرقة العمل الفرعية املتعلقة بمكافحة فيروس العوز املناعي البشر 

 في مجاالت مواضيعية أخر 
ً
ير إليها أيضا شِّ

ُ
 ى:أ

، بما في ذلك البيانات واملؤشرات النوعية )مثل كفاءة مقدمي الخدمات،  توسيع نطاق البيانات املستخدمة لتوجيه وتقييم االستثمارات وتحسينها •

 ومالءمة الخدمات(.

من الوصم والتمييز وتعزيز جودة    ، بما في ذلك من خالل التعاون الوثيق مع الشركاء، مع التركيز بقوٍة على الحدالنظم الصحيةتعزيز العمل من خالل   •

 الخدمات والرعاية. 

 من فييت نام والفلبين والهند وماليزيا( ودعم تكييفها وتكرارها، بما في ذلك عن طريق تعزيز    بأفضل املمارساتاالعتراف   •
ً
التعلم في ما  في البرمجة )مثال

 على هذا النوع من التعلم منبين بلدان الجنوب
ً
الة من قبل الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة    . ينبغي التشديد أيضا حيث تعزيز املشاركة الفع 

طريةوسيساهم هذا بدوره في  –وإشراكها في ما يتعلق بآليات التنسيق الُقطرية 
ُ
وقدرتها على اإلشراف على برامج الصندوق  تعزيز آليات التنسيق الق

 العاملي إلى حٍد كبير.

 الُسل  تحقيق نواتج في مكافحة  .ب

ات  عمل املشاركون على تجميع األفكار والتوصيات املتعلقة بتحقيق نواتج في مكافحة الُسل  عبر أربع فئات عامة، ومن املفهوم بأن هذه الفئ

ٍ ما وهي: التمويل، وإشراك املجتمعات املحلية واملجتمع املدني، واالبتكار، والنظم الصحية.  
 إلى حد 

ً
 تتداخل مع بعضها بعضا

َية  بالتمويلا يتعلق  في م •
ْ
  سد فجوة التمويل في مجال مكافحة الُسل  ، أوص ى املشاركون بأن يعطي الصندوق العاملي األولوية لعمله مع الشركاء ُبغ

 .  وتوجيه التمويل نحو تعزيز النظم الجماعية وزيادته من أجل بناء قدرات املجتمعات املحلية في مكافحة الُسل 

 لضمان  وكان ُينظر إلى تعزيز الن •
ً
 أساسيا

ً
عبر مكونات جهود مكافحة    مشاركة املجتمعات املحلية املعنية بمكافحة الُسل  ظم الجماعية باعتبارها مكونا

، بما فيها ما يتعلق بآليات التنسيق الُقطرية، وأشير إليها بوصفها ضرورية لزيادة االستثمارات في املجتمعات املحلية والحقوق    والنوع االجتماعي. الُسل 

العاملي على   د الصندوق  ِّ
ُيشد   أن 

ً
الُسل  اقترح املشاركون أيضا الناجين من  بما يشتمل على مجاالت منها تحديد    مشاركة  وأن يدعم هذه املشاركة، 

 الحاالت واالحتفاظ بالعالج )على سبيل املثال، من خالل توعية األقران ودعمهم(، وكذلك على تخطيط البرامج وتنفيذها ورصدها.

ط الضوء على زيادة االستثمارات املستدامة في مجال  كما ُس  • ِّ
 
، بما في ذلك تحديد   االبتكارل

ً
 من االهتمام من اآلن فصاعدا

ً
 يتطلب مزيدا

ً
بوصفه مجاال

َية تشجيع البرامج املبتكرة من قبل املجتمعات التي تتوخى معالجة فقدان املتابعة؛ 
ْ
  استعداد ودعم    عقاقير جديدة ملكافحة السل وتطويرها ونشرها؛ ُبغ

 لتوسيع نطاق عمليات التشخيص والسلع في مجال االبتكار.   وتأهبهاالبلدان 
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، بما  بالنظم الصحيةفي ما يتعلق  •  من الدعم لضمان تأثير طويل األجل ومستدام في مكافحة الُسل 
ً
م الصندوق العاملي مزيدا ِّ

، اقترح املشاركون أن ُيقد 

 وتنفيذها.  التغطية الصحية الشاملةودعم تطوير  القادرة على الصمود واملستدامةتمويل النظم الصحية  في ذلك من خالل 

ط املشاركون الضوء عليها باعتبارها مهمة لتحقيق نواتج في مكافحة الُسل  
َّ
تحسين تجميع  شملت مجاالت التركيز األكثر عمومية األخرى التي سل

القطاع وتحليلها من أجل التعرف بشكٍل أفضٍل على األشخاص "املفقودين" املصابين بالُسَل والعقبات؛ وزيادة الدعم واملشاركة من   البيانات

منظور  «(؛ وتطبيق 19-مع املجاالت الصحية األخرى ذات الصلة )مثل فيروس العوز املناعي البشري و»كوفيد مواءمة االستثمارات؛ والخاص

 وتحليل جهود االستجابة في مكافحة الُسَل. لجنسين  املساواة بين ا

 تحقيق نواتج في مكافحة املالريا  .ج

د على   ِّ
د 
ُ
أهمية  كانت مدخالت املشاركين وتوصياتهم حول املالريا تتمحور حول ثالثة مواضيع هي: املجتمعات املحلية، والتمايز، واالندماج. وش

 من أجل إحراز   تضررة منها واملجتمع املدنياملجتمعات املحلية املصابة باملالريا واملمشاركة  
ً
واضطالعهم بأدوار قيادية باعتبار ذلك ضروريا

 تقدم في مكافحة املالريا. واقترح املشاركون أنه ينبغي للصندوق العاملي:

 تدابير التصدي للمالريا؛  كفالة توفير موارد كافية لالستثمارات املتعلقة باملجتمعات املحلية وحقوق اإلنسان والنوع االجتماعي في إطار  •

 دعم مساهمات املجتمعات املحلية في تجميع البيانات واستخدامها؛   •

ال  التمثيلضمان  • في إطار آليات التنسيق الُقطرية وغيرها من   من جانب األوساط املعنية بمكافحة املالرياالشامل واملجدي والفع 

 إلى النظر إلى األوساط املعنية  في أثناء املراحل االنتقالية وبعدهابما في ذلك    -الهياكل الرئيسية لصنع القرار والتنفيذ  
ً
ي أيضا . وُدعِّ

ات الدينية( للمساعدة في ضمان االستماع  بمكافحة املالريا بمرونة أكبر )على سبيل املثال، من أجل إدراج األقليات العرقية والجماع

 إلى جميع األصوات.

 إلى اتباع 
ً
 دعا املشاركون أيضا

ً
ُهج أكثر استهدافا وتمايزا

ُ
 : ن

َية مراعاة   •
ْ
ال  تكلفة القضاء على املرض  إعادة النظر في املقاييس املستخدمة في مكافحة املالريا في نموذج التخصيص الُقطري للصندوق العاملي ُبغ

ز املالريا في أماكن نائية
 
، فمع التراُجع في عبء املرض تترك

ً
 مفيدا

ً
وفي أوساط أكثر الفئات    العبء املترتب عنه. وأفاد املشاركون بأن ذلك قد يلعب دورا

 وجماعات الشعوب األصلية  
ً
، بما في ذلك املهاجرين والنازحين داخليا

ً
وهو ما يتطلب زيادة املوارد وتعميق املشاركة املجتمعية الالزمة للوصول    -تهميشا

 إليها.

 ريا.عبر جميع مراحل القضاء على املال  الحلول املبتكرة وغير التقليديةزيادة االنفتاح على دعم  •

َية االستجابة  •
ْ
 ، مثل النزاع ومقاومة العقاقير الناشئة.للتغيرات السياقيةإتاحة مزيٍد من املرونة ُبغ

 تمييز أنشطة الصندوق العاملي ونهجه إزاء 
ً
 حسب السياق. وفي هذا املجال، اقترحوا كذلك ما يلي: اإلدماجالحظ املشاركون أنه ينبغي أيضا

د على اتباع نهج متمحور حول األفراد من أجل املساعدة في التصدي لبعض أكبر التحديات التي تواجه التقدم املحرز الذي ُيشالتنسيق عبر الحدود   • ِّ
د 

 نحو القضاء على املالريا، في ضوء ارتفاع قابلية تأثر املهاجرين والخطر الذي يتعرضون له. 
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 في إبقاء التركيز على املالريا في سياقات القضاء عليها.  الحموية األخرى  باألمراضيمكن أن يساعد ربط برمجة مكافحة املالريا وخدمات التخطيط  •

ة في تحقيق نواتج في مكافحة املالريا وتشمل:   أبرز املشاركون مجاالت تركيز أخرى أكثر عمومية باعتبارها هام 

حة( في )أ( مكافحة املالريا، و)ب( العمل الصحي على نطاق  مع شركاء التنمية اآلخرين )مثل الجهات املانحة والوزارات خالف وزارات الص  تعزيز التعاون  •

 أوسع، و)ج( القطاعات ذات الصلة )مثل الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني، واإلسكان، والتعليم(.  

 )بما في ذلك عن طريق إتاحة مزيٍد من التمويل لها(.  إعطاء األولوية لتعزيز النظم الجماعية •

 ة التكامل والنظم الصحي  .د

لت إحدى الرسائل األساسية في أنه ينبغي للصندوق العاملي أن يبني عمله من 
 
  تناول املشاركون موضوع التكامل من عدة زوايا مختلفة. وتمث

"، ينطوي على وضع تصور جديد على نطاق النظم ال ينظر إلى العمل الذي يضطلع به من منظور األمراض،  متمحور حول األفرادخالل نهج "

 للصندوق العاملي في املض ي  نحو
ٌ
 عن إيالء مزيٍد من االعتبار لألطر الزمنية واآلثار الطويلة األجل. وفي ما يلي توصياٌت محددة

ً
تحقيق هذا   فضال

 الهدف الشامل:

من   • أكبر  قدٍر  واملستدامةتوفير  الصمود  القادرة على  الصحية  النظم  بشأن  والقيادة  تعريفهالوضوح  آلية  ذلك  في  بما  وتنفيذها، وقياسها، ،  ا، 

َية االسترشاد بها في تحديد األولويات في البلدان. 
ْ
 وتقييمها من حيث إحراز النجاح )مثل املؤشرات(، ُبغ

 بمبدأ املسؤولية الوطنية، بما في ذلك عن طريق تيسير االندماج بما يتجاوز قطاعات   النظم الشاملةاالستثمار في   •
ً
من أجل الصحة ودعمها استرشادا

ريقة التي  افحة األمراض من خالل ُنهٍج منها االقتراحات املشتركة املتعلقة بالُسل  وفيروس العوز املناعي البشري، ووضع وتنفيذ استراتيجيات للط مك

 يمكن لعمليات الصندوق العاملي وسياساته وحوافزه من خاللها أن تعزز االندماج بما يتجاوز قطاعات مكافحة األمراض. 

النظم االجتماعيةزيادة االستثما • في دعم  بقيادة ر  بقيادة املجتمعات املحلية واستخدامها، والرصد  البيانات  القدرة على تجميع  بناء  في ذلك  بما   ،

 .  املجتمعات املحلية، وتقديم الخدمات بكفاءة ومرونة، والتعرُّف على االبتكارات واستخدامها من قبل املجتمعات املحلية واملجتمع املدني

، بما في ذلك من  إدماج البرمجة بقيادة املجتمعات املحلية واملجتمع املدني في النظم الصحية الوطنيةرات الحكومات وبنائها من أجل  تحفيز قد  •

 ألغراض االستدامة. التعاقد االجتماعي.خالل آليات مثل 
ً
 ويكتس ي هذا األمر أهمية خاصة في خالل املراحل االنتقالية وينبغي اعتباره جوهريا

ويمكن أن يشمل ذلك تقديم الدعم من أجل تمويل أدواٍت أفضل لقياس األثر الكمي    جودة الرعاية والخدمات.ذ إجراءات أقوى تهدف إلى تعزيز  اتخا •

 والنوعي على حٍد سواء، وإدماج نظم البيانات املوازية في النظم الوطنية، وزيادة تفصيل البيانات.

ملبادرات تعزيز النظم الجماعية ودعم اإلبالغ الدقيق عنها. ومن شأن تحسين ُنُهج القياس أن يساعد    األداء الرئيسيةاملقاييس ومؤشرات  تعزيز تحديد   •

الدماغي النظم  في مجال تعزيز  به  العمل املضطلع  في ذلك مدى تمويل  بما  الفاعلة،  ة في ضمان املساءلة من جانب الحكومات وغيرها من الجهات 

 ع.  وتنفيذه على أرض الواق

 اإلنصاف وحقوق اإلنسان والنوع االجتماعي والفئات السكانية الرئيسية والضعيفة .ه

وعامة  فرعية  جلسات  ة  عد  عبر  والضعيفة  الرئيسية  السكانية  والفئات  االجتماعي،  والنوع  اإلنسان،  وحقوق  اإلنصاف،  على  الضوء  ط 
 
ُسلِّ

رِّح أن ينصب  تعزيز الجهود ال
ُ
تي يضطلع بها الصندوق العاملي في هذه املجاالت في صميم كل ما يفعله، وأنه ينبغي باعتبارها أولوية رئيسية. اقت

دمت االستراتيجية وفي خططها التشغيلية ذات الصلة التي يمكن رصدها وتقييمها هذه األهمية في    تجسيد
ُ
. وتتمثل إحدى التوصيات التي ق
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في حد ذاتها،    املحلية والحقوق والنوع االجتماعي باعتبار ذلك ركيزة استراتيجية  املجتمعاتفي أثناء املنتدى اإلقليمي في ضرورة أن ُيشار إلى  

 ال أولوية شاملة في إطار االستراتيجية املستقبلية وما يرتبط بها من خطط تنفيذية. 

َية تعزيز تيسير إعطاء األولية
ْ
ُبغ ط املشاركون الضوء عليها باعتبارها حاسمة 

َّ
عد  االقتراحات التالية من بين االقتراحات التي سل

ُ
لإلنصاف،    ت

 وحقوق اإلنسان، والنوع االجتماعي، والفئات السكانية الرئيسية والضعيفة في البرامج املدعومة من الصندوق العاملي:  

ورة وضع املجتمع املدني واملجتمعات املحلية، بما في ذلك الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة على الصعيدْين الوطني واإلقليمي، في  االعتراف بضر  •

الرامية إلى إحراز تقدٍم في مجاالت اإلنصاف وحقوق اإلنسان والنوع االجتماعي، وضمان تجسيد هذه األهمية املحورية في  صدارة جميع االستجابات

 ميع النظم والهياكل والشراكات واألنشطة.ج

األخرى زيادة   • واالستثمارات  املالية  في    املوارد   
ً
كبيرة  

ً
املحليةزيادة النظم    املجتمعات  تعزيز  ذلك  في  بما  املحلية،  املجتمعات  تقودها  التي  واألعمال 

َية بناء القدرة على املشاركة وصنع القرار والرصد واملناصرة. وشمل
ْ
 ت اإلجراءات املوص ى بها:الجماعية، ُبغ

على نطاق أمانة الصندوق العاملي والتمويل املتاح من خالل املبادرة    دائرة املجتمعات املحلية والحقوق والنوع االجتماعيتوسيع نطاق   •

 االستراتيجية بشأن املجتمعات املحلية والحقوق والنوع االجتماعي؛  

، بما يتماش ى مع اإلعالن رات من أجل تقديم الخدمات بقيادة املجتمعات املحليةفي املائة على األقل من جميع االستثما 30تخصيص  •

 ؛  5بشأن القضاء على اإليدز 2016السياس ي لألمم املتحدة لعام 

 ، بما في ذلك من خالل زيادة التمويل؛ املنح املتعددة البلدانتعزيز   •

 لجميع البرامج املعنية باألمراض. تمويل مزدوج املسارطلب  •

َية تعزيز الرسائل القوية واملتسقة في ما يتعلق بمعالجة العوائق الهيكلية، مثل التجريم.  املناصرة السياسية للصندوق العاملي ونفوذه استخدام  •
ْ
 ُبغ

 توظيف   •
ً
رات املتعلقة باملجتمعات املحلية، والحقوق، والنوع  على سبيل املثال، األموال املقابلة املخصصة لالستثما  -   فرص التمويل بوصفها حافزا

 االجتماعي.

الرئيسيةاستحداث   • األداء  معالجة    مؤشرات  مراحل  تشمل  والتي  البرامج،  تنفيذ  جودة  على  الضوء  ط  ِّ
 
سل

ُ
ت والسياسية التي  القانونية  العوائق 

األخرى   الهيكلية  بي والعوائق  واملساواة  اإلنسان  وحقوق  اإلنصاف  تعترض  الرئيسية  التي  السكانية  للفئات  الخدمات  إتاحة  وُسُبل  الجنسين  ن 

 والضعيفة. 

رة  .و ف مع بيئٍة متغي   التكي 

ت تعقيبات تفاعلية من املشاركين حول ثالثة مواضيع هي: األمن الصحي العاملي، وتغير املناخ، والبيئات التشغيلية الصعبة.   دَّ عِّ
ُ
 أ

ع األمن الصحي العامليعلى صعيد  ِّ
ج 
ُ

 الصندوق العاملي على أداء ما يلي:، ش

َية تشجيع الحصول على األدوية بأسعار ميسورة  استخدام   •
ْ
في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة املستدامة. ويمكن  نفوذه ُبغ

ي املتعلق بالجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق  االتفاق العامل أن يشمل ذلك جهود تشكيل األسواق من قبيل دعم البلدان الستخدام أوجه املرونة في 

 

هدفاً يتمثّل في القضاء على اإليدز ويتضّمن رفع نسبة الخدمات المقدمة عن طريق القنوات    2016حدّد اإلعالن السياسي لألمم المتحدة لعام 5

. لمزيٍد من المعلومات، انظر: 2030٪ على األقل بحلول عام 30المجتمعية إلى 
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2016/june/20160608_PS_HLM_PoliticalDe

claration     

https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2016/june/20160608_PS_HLM_PoliticalDeclaration
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2016/june/20160608_PS_HLM_PoliticalDeclaration
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؛ الذي يسمح للبلدان بإعالن حاالت الطوارئ الصحية وتطبيق القوانين الوطنية التي تتجاوز العقبات التي تعترض امللكية الفكرية،  امللكية الفكرية

 مما ييسر الحصول على أدوية وتكنولوجيات صحية ميسورة التكلفة في البلدان؛   

في التزاماتها املتعلقة باألمن الصحي    املجتمعات املحلية والحقوق والنوع االجتماعي وتعزيز النظم الجماعية باعتبارها حجر الزاويةالنظر إلى    ضمان •

 العاملي، األمر الذي يقتض ي دعم املجتمعات املحلية والحقوق والنوع االجتماعي وإعطاء األولوية لإلنصاف في الوصول إلى الخدمات؛ 

 من "األمن"؛   لغة "التضامن"تخدام اس •
ً
 بدال

وتبادلها على نطاق الشراكة للمساعدة في تعزيز األنشطة املستقبلية في   «19-البيانات والدروس املستفادة من جائحة »كوفيدالحرص على إتاحة   •

 إطار مظلة األمن الصحي العاملي؛ 

لية واملشاكل النفسية االجتماعية واالحتياجات( عند تصميم العمل املرتبط باألمن )مثل الصحة العقتوسيع نطاق املسائل املتصلة بالصحة والرفاه   •

 الصحي العاملي وتنفيذه ودعمه.

ي بأن يضطلع الصندوق العاملي بما يلي:بتغير املناخفي ما يتعلق  وص ِّ
ُ
 ، أ

املتعلقة بتغير املناخ، بحيث ُيتاح للبلدان مزيٌد من التوجيه بشأن ما يمكن أداؤه   البيانات وتبادل املعارفالتنسيق، مع الشركاء، لالضطالع بتجميع   •

َية التخفيف من آثاره على مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا؛ 
ْ
 على الصعيد الُقطري ُبغ

   6الجديدة ودعمها، ال سيما في ما يتعلق باملالريا. االبتكاراتتعزيز الوصول إلى  •

 ، دعا املشاركون الصندوق العاملي إلى: بيئات التشغيل الصعبةعلى صعيد 

بحيث ُيستعان بالعوامل التي تزيد من    لتعريف بيئات التشغيل الصعبةتحديث السياسة املعنية ببيئات التشغيل الصعبة، مع إيالء اهتمام خاص   •

  - مثل العوائق القانونية واألوضاع التي تعر ض حياتهم للخطر   - دماجها في البرامج  وإ  الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة املخاطر التي تهدد سالمة  

 لذلك؛  
ً
 في تحديد تصنيف الصندوق العاملي لبيئات التشغيل الصعبة وتحسين االستجابات وفقا

ُهٍج إقليميٍة االعتراف بالحاجة إلى اتباع  •
ُ
 قضايا العابرة للحدود مع الالجئين واملهاجرين(. في ما يخص بيئات التشغيل الصعبة واالستجابة لها )مثل الن

 مواضيع متعلقة بـ "تحقيق أهدافنا" 2.2

 تعزيز التأثيرات حسب السياق الُقطري   . أ

ل االقتراح الشامل الذي قدمه املشاركون من أجل تعزيز األثر في السياق الُقطري في أن يستثمر الصندوق العاملي في جهود تجميع  
َّ
بيانات  تمث

ويجري توليدها واستخدامها بصورة منتظمة كذلك، وأن يدعم هذه الجهود. وشملت    ذات جودة أفضل على الصعيدْين الوطني ودون الوطني 

 لتركيز ومكونات العمل املحددة في هذا املجال ما يلي: مجاالت ا

وتثمينها، التي من شأنها أن تساعد في االعتراف بالنطاق الكامل للمعوقات التي تواجهها الفئات السكانية الرئيسية    البيانات النوعيةدعم استخدام   •

 والضعيفة وضمان عدم تخلف أحٍد عن الركب؛ 

الرئيسية والضعيفةالبيانات املفصلة  اشتراط تجميع   • بالفئات السكانية  إليها على صعيد املجتمعات املحلية وعلى   املتصلة  التي يسهل الوصول 

 الصعيد املحلي واستخدامها؛ 

 

يمكن االطالع على مزيد من المناقشات المستفيضة بشأن االبتكار في موجز المناقشات التي ُعِقدت في المجال المواضيعي "تشكيل السوق،   6

 المشتريات، وسالسل اإلمداد، واالرتقاء باالبتكارات إلى المستوى المطلوب". و
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دة  ، ووضع قاعدة األدلة بشأن فاعلية تعزيز النظم الجماعية والرصد والتقييم بقياتوليد البيانات بقيادة املجتمعات املحلية ورصدهااالستثمار في   •

 املجتمعات املحلية؛ 

ينبغي ملثل هذا العمل أن يشمل بناء قدرات    - ، بما في ذلك من خالل استخدام الخيارات الرقمية  تبسيط أدوات تجميع البيانات وتوحيدهادعم   •

 ة املتكاملة واملتاحة؛ املجتمعات املحلية على املشاركة في جميع البروتوكوالت والنظم ودعم نظم الرصد والتقييم التي تشمل لوحات املتابع

التي تضطلع بها أمانة الصندوق العاملي واملوظفين املحليين املنتسبين للصندوق العاملي من أجل    املرونة في استعراضات البياناتبناء قدٍر أكبر من   •

 موازنة املخاطر والتأثيرات والفائدة للمجتمعات املحلية.

 ملا يلي:توصيات أخرى تركز على إيالء الصندوق العاملي 
َ
 األولوية

البلدان • احتياجات    مساءلة  بشأن  التأثر  وقابلية  االجتماعي  بالنوع  املعنية  والتقييمات  التحليالت  في  املثارة  القضايا  في مواجهة  املحرز  التقدم  عن 

 عن التزامات التمويل املشترك؛ 
ً
 الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة، ولذا ينبغي مساءلة الحكومات أيضا

املجدية    ضمان • واملشاركة  الرصد  التمثيل  إلى  املنح  تصميم  من  التمويل،  دورة  في جميع خطوات  والضعيفة  الرئيسية  السكانية  الفئات  قبل  من 

 والتقييم؛ 

واصلة  من أجل ضمان م  في خالل الفترة االنتقالية ملا ال يقل عن دورتين )ست سنوات(مواصلة االستثمار في املجتمعات املحلية واملجتمع املدني   •

 مناصرة تمويل منظمات املجتمع املدني وحقوق اإلنسان واالستثمار في العوائق الهيكلية؛

 للمخاطر، إذ ينبغي أن تحظى البلدان بمساحة أكبر لالبتكار والقدرة على االستجابة    إدارة املخاطرجعل أطر   •
ً
 وفرضا

ً
أقل إلزاما

 للتخفيف من املخاطر السياقية حسب مقتضيات الضرورة. 

 بتعبئة املوارد    باملراحل االنتقاليةهناك اقتراحان آخران أبرزهما املشاركون في ما يتعلق  
ً
 وثيقا

ً
والنظم واندماجها على صعيد ويرتبطان ارتباطا

 مجاالت املواضيع الصحية، على التوالي:

من أجل تعبئة املوارد املحلية وتعزيز النظم الصحية   ألنشطة املناصرة التي يضطلع بها املجتمع املدني تعزيز التمويل )من حيث املبلغ والنطاق(   •

 ية؛ الشاملة في إطار األنشطة املتصلة باالستدامة واملراحل االنتقال

في جميع أنحاء املراحل االنتقالية وما بعدها، وينبغي له أن يشمل    نهٍج طويل األجل تجاه النظم الصحية القادرة على الصمود واملستدامةاعتماد   •

لنظم الجماعية  آليات محددة مثل مراحل األداء املتعلقة بالتقدم املحرز في إدماج نظم املجتمعات املحلية في النظم الصحية وضمان إدماج تعزيز ا

 في خطط املراحل االنتقالية. 
ً
 كامال

ً
 إدماجا

ال  .ب  شراكات لدعم التنفيذ الفع 

َية جعل  
ْ
ُبغ إجراء تحسيناٍت  يلزم  أنه  إال  بوجه عام،  الة  فع  العاملي  الصندوق  أن شراكة  إلى  املشاركين  األولى من  الرسالة  املجتمعات أشارت 

 وتشمل الطرق املوص ى بها حتى يتسنى للصندوق العاملي تشجيع ذلك ما يلي: املساواة.املحلية واملجتمع املدني شركاء على قدم 
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، )على سبيل املثال، من وضع املقترحات إلى الرصد  وإدماجها في جميع جوانب عمليات الصندوق العاملي تشجيع زيادة إشراك املجتمعات املحلية   •

آليات التنسيق الُقطرية(. وقد يتطلب ذلك من الصندوق العاملي أن يسعى على نحو استباقي من أجل رصد أثر البرامج( والهياكل )على سبيل املثال،  

 تؤدي إلى تمثيل فعال ومستدام من جانب املجتمعات املحلية. االختالالت في موازين القوى لفهم 
ً
 ومعالجتها وأن يضع شروطا

 وتعزيزه.   مبدأ التمويل املزدوج املسارق زيادة دعم ضمان زيادة املستفيدين الرئيسيين من فئات املجتمع املدني، عن طري  •

طريةتوجيه   •
ُ
 عن ضمان  مشاركة املجتمع املدني واملجتمعات املحليةنحو االعتراف على نحو أفضل بدورها الحاسم في تيسير    األفرقة الق

ً
، فضال

 وصول التمويل إلى هذه الفئات. 

 . البحوث العملية زيادة مشاركة املجتمعات املحلية واملجتمع املدني في •

َية إسماع أصواتهم واالعتراف بمدخالتهم في صنع القرار عبر هياكل  الشبابزيادة مساحة   •
ْ
، بمن فيهم الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة الشابة، ُبغ

 الصندوق العاملي والبرامج التي يدعمها.

 من أجل ضمان استدامة البرامج.  االنتقاليةراحل مواصلة االستثمار في املجتمعات املحلية واملجتمع املدني في خضم امل •

 في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الشراكات االضطالع بما يلي: 
ً
ب من الصندوق العاملي أيضا لِّ

ُ
 ط

دة باألمراض ضمن آليات التنسيق الُقطرية والتركيز على   • حدَّ
ُ
  -معها   والتآزر مع النظم والعمليات الوطنية  التنسيق  تشجيع الخروج من التقوقعات امل

 وهو نهج حيوي من أجل تحقيق االستدامة؛

طرية والشركاءتعزيز   •
ُ
 من قبل آليات التنسيق الق

ً
مع هيئات التنسيق األخرى على الصعيد الوطني وعلى صعيد املقاطعات    املشاركة األوسع نطاقا

 واألقاليم؛ 

 الشركاء، بما في ذلك القطاع الخاص، لتحسين  •
ُّ
 وارد املحلية.دعم جهود تعبئة املحث

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

. وفي هذا السياق، كانت  املراحل االنتقالية واالستدامةتناول كثيٌر من املشاركين هذا املوضوع من خالل منظور ما يمكن وما ينبغي أن تعنيه  

 - بما في ذلك النظم الصحية بوجه عام ، وسالسل اإلمداد والتوزيع، وإدارة املشتريات    -  نظم والعملياتتعزيز الهناك دعوات قوية من أجل  

في إطار آليات التنسيق الُقطرية وفي إطار املستفيدين الرئيسيين.    مواصلة دعم إدراج تشكيل السوق والخبرة في مجال املشترياتومن أجل  

ط ال ِّ
 
 ضوء عليها ما يلي:وتشمل املجاالت األخرى التي ُسل

 لضمان القدرة على الصمود وإدارة املخاطر املتصلة بسلسلة اإلمداد؛ النظم الوطنية في مجال إدارة البيانات دعم  •

 في مجاالت التصنيع املحلي والترخيص وامللكية الفكرية؛   والية الصندوق العاملي بشأن تشكيل السوق زيادة الوضوح بشأن  •

لالسترشاد بها في تصميم املنح وتطويرها ورصدها، واستكشاف الكيفية التي يمكن بها توسيع نطاق هذه رسم خرائط للمبادرات العاملية الناجحة   •

 املبادرات؛ 

آلية شراء  الحفاظ على االستثمار في نظم املشتريات وسالسل اإلمداد من خالل النظم الصحية القادرة على الصمود واملستدامة، بما في ذلك إنشاء   •

عة مفتوحة  عن الجهات املتلقية ملنح الصندوق العاملي؛  مجم 
ً
 للسلع املضمونة الجودة املتاحة للحكومات الوطنية، فضال

ً
 لتكون مصدرا

اقبة الجودةم دع •  في جميع مراحل سلسلة اإلمداد؛  اختبار مر
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 وأهميتها ضمن منح الصندوق العاملي؛  األعمال املختبريةزيادة إبراز  •

تاح لها   تحسينات على البنية التحتيةدعم إجراء   •
ُ
وحتى عند أبسط املستويات )على سبيل املثال، املرافق التي توفر اختبارات تشخيصية ولكْن ال ت

 صول على الكهرباء أو املياه الجارية، إلخ(. سبل الح

 تعبئة املوارد   .د

زت التوصيات املتعلقة بتعبئة املوارد على الصعيدْين املحلي والدولي على زيادة  
َّ
وتعزيز استهدافها؛   املناصرةالشاملة والواضحة؛ وزيادة    األدلةرك

وارد على أساس القيمة املضافة للصندوق العاملي في الجهود الرامية إلى )مثل تعبئة امل  املمارسات والشراكات والخبراتواالستفادة من أفضل  

 القضاء على األمراض الثالثة؛ ورصد أثر التمويل املحلي، إلخ.( 

 اقترح املشاركون أنه يمكن للصندوق العاملي االضطالع بما يلي: 

، التي ينبغي أن تكون بمثابة رسالة حاسمة تركيزه على القضاء على األمراض الثالثةالتشديد على املكاسب التي ساهم بها الصندوق العاملي من خالل   •

َل أحد الُنُهج املقترحة في بيان 
َّ
املثال، قيمة برامج   وإبرازها، على سبيل «،19-الدروس املستفادة من جائحة »كوفيدقوية ألغراض تعبئة املوارد. وتمث

لحاالت االنقطاع الصندوق العاملي وفاعليتها، بما في ذلك مشاركة املجتمعات املحلية وفئات املجتمع املدني واإلجراءات التي تتخذها في إطار االستجابة  

 واستدامة الخدمات املقدمة إلى األشخاص املصابين باألمراض الثالثة واملتضررين منها. 

ورصدها على الصعيدْين الوطني   امليزانيات املحلية املخصصة للصحةلالزم لبناء قدرة املجتمعات املحلية من أجل مناصرة زيادة  زيادة التمويل ا •

 ودون الوطني؛ 

وجزات  ، بما في ذلك األنشطة التي تضطلع بها املجتمعات املحلية واملجتمع املدني، ويمكن أن يشمل ذلك مأنشطة املناصرة على نطاق الشراكةتمويل   •

 مناصرة السياسات وزيادة فاعلية االتصال )من خالل وسائط اإلعالم مثال( بشأن األثر املتوخى من االستثمارات؛ 

طريةتعزيز   •
ُ
 عن جهود تعبئة املوارد، ال سيما في ما يتعلق بجهود تعبئة املوارد املحلية؛  لتكون أكثر قابلية للمساءلةودعمها  آليات التنسيق الق

 املبتكرة واملتمايزة واالستفادة منها؛  تمويل الصحة وأدواتآليات لنظر في قيادة ودعم ا •

َية دعم جهود تعبئة املوارد؛  القطاع الخاصتحديد ودعم الجهود الرامية إلى إشراك  •
ْ
 على الصعيدْين الُقطري والعاملي ُبغ

 خرى ملواصلة االستثمار في الصندوق العاملي. في الشراكة من أجل الضغط على الجهات املانحة األ  االستفادة من الجهات املانحة •

 االستنتاجات والتوصيات  .3

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

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

 عبر االتجاهات 



 

 

 

 22من  14صفحة  

 الشراكة  سة لمنتدياتالساد الدورة

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

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

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

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

 صندوق العاملي أن يستخدم نفوذه لتحقيق ما يلي:  املزايا النسبية الفريدة للصندوق العاملي. وينبغي لل

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

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

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

 البلدان(؛  

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

)بما في ذلك التغييرات القانونية/السياساتية على الصعيدْين الوطني   معالجة الوصم وعدم املساواة وحقوق اإلنسان والعوائق الهيكليةالنظر إلى  يجب   •

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

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

ً
هذه   جانب تحقيق فوائد أوسع نطاقا

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

َنح.   االفتراض ي للمِّ

 عبر املجاالت 

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

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

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

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

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

لي  التمويل العام )مثل تمويل منظمات املجتمع املدني( قبل املراحل االنتقالية، مع دعم الدور الجوهري الذي تؤديه املناصرة للمجتمع املح

 واملجتمع املدني. 

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

 على:

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

 توسيع الرصد بقيادة املجتمعات املحلية؛  •

 دعم نظم اإلدارة اإللكترونية واالبتكارات؛   •

 التكامل عبر املنصات إلثراء استجابات شاملة متمحورة حول األفراد.  •



 

 

 

 22من  15صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

َية التصدي لجائحة »كوفيدبتعزيز   •
ْ
« واملساهمة في االستجابة لها؛ بما في ذلك من 19-رامج مكافحة فيروس العوز املناعي البشري والُسل  واملالريا ُبغ

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

 « وضمان املرونة للتكيف مع السياقات واألولويات الناشئة.19-املحلية على نحٍو أفضل في جهود االستجابة لجائحة »كوفيد

 طرق العمل

طرية •
ُ
ن و   معالجة اختالالت القوة في آليات التنسيق الق

 
َية صون تمثيل الُسل  واملالريا واملجتمعات املحلية على نحو ُمَمك

ْ
متساٍو )بما في ذلك الفئات ُبغ

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

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

َية توليد األدلة والبحوث التشغيلية والدعم التقني وتطوير حاالت االستثمار وبناء القدرات ودعم االرتقاء ال
ْ
سريع واستخدام  واملجتمعات املحلية ُبغ

 األدوات الجديدة.

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

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

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

 الجدوى االستثمارية والبيانات.

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

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

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

 املجتمعات املحلية ودعم تصميم البرامج عبر السياقات الُقطرية. 

 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  2022بها ملا بعد عام    الخاص

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

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

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

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

  



 

 

 

 22من  16صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 : الحضور في منتدى الشراكة اإلقليمي الثالث 1املرفق 

 النسبة املئوية  عدد املشاركين حسب املنطقة

 % 38 46 شرق آسيا واملحيط الهادئ 

 % 16 20 جنوبي غرب آسيا

 % 21 26 2-منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 % 25 30 بلدان الشمال 

 % 100 122 املجموع

 

 النسبة املئوية  عدد املشاركين حسب فئة أصحاب املصلحة

طري 
ُ
 %*42 51 أصحاب املصلحة على الصعيد الق

ذة )املتلقي الرئيس ي/املتلقي الفرعي(   % 11 13 الجهة املنف 

 % 7 8 آلية التنسيق الُقطرية

ِّع
 % 3 3 برملاني/مسؤول حكومي أو ُمشر 

 % 16 19 7أصحاب املصلحة اآلخرون على الصعيد الُقطري 

 % 7 8 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 
21 17*% 

ذلك الحكومات املانحة واملؤسسات الخاصة والجهات الجهات املانحة )بما في 

 املانحة من القطاع الخاص(
3 3 % 

 

يشمل أصحاُب المصلحة اآلخرون على الصعيد القُطري القطاَع الخاص المحلي، ومقدمي خدمات التأمين الصحي، ومقدمي الرعاية الصحية،  7

 والوكاالت الحكومية، واألوساط األكاديمية المحلية، والممثلين المحليين للمنظمات الدولية )األمم المتحدة(. 



 

 

 

 22من  17صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 % 4 5 أعضاء مجلس اإلدارة و/أو أعضاء اللجان 

 % 6 7 الوكالء املحليون للصندوق العاملي

 % 5 6 فريق االستعراض التقني/الفريق املرجعي التقني املعني بمسائل التقييم 

 %*41 50 أصحاب املصلحة والشركاء على الصعيدْين العاملي واإلقليمي  

 % 21 25 املجتمع املدني 

 % 12 15 شركاء متعددو األطراف وشركاء ثنائيون  

 % 8 10 الخبراء التقنيون 

 % 100 122 املجموع

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

  



 

 

 

 22من  18صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 : جدول األعمال2املرفق 

 منتدى الشراكة الثالث:  

 غرب وجنوب وجنوبي شرق آسيا، وشرق آسيا واملحيط الهادئ،  

    2ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
 2021آذار/مارس  3 –اليوم األول 

 وصف الجلسة  الوقت  

 بتوقيت جنيف 08:35  –  08:00

 بتوقيت بانكوك  14:35  –  14:00

 

 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

 
ً
بداية ذلك  وسيكون  الشراكة.  منتدى  عقد  ودوافع  أهداف  النشطة    على  املناقشات  من  أيام  لثالثة 

 واملتعمقة لتساعد على تحديد مجاالت التركيز املستقبلي الستراتيجية الصندوق العاملي التالية. 

 

 رئيس الجلسة: ريكو غوستاف، رئيس لجنة استراتيجية الصندوق العاملي  

ثون: ِّ
 املتحد 

 السيدة روزلين موروتا، نائبة رئيس مجلس الصندوق العاملي 

 معالي السيدة ديشين وانغمو، وزيرة الصحة، حكومة مملكة بوتان 

 د. رياض عبد األمير الحلفي، املدير العام للصحة العامة، وزارة الصحة، العراق

 (، الفلبين Youth Voices Countجستن فرانسيس بيونات، املدير التنفيذي، منظمة يوث فويسيز كاونت )

الوطني االتحاد  رئيسة  كيتيبا،  الوطنيين   كاثي  العمال  ملنظمة  الوطنية  واملنسقة  السكان،  ملناصرة 

 املشتغلين بالجنس "فريندز فرانجيباني"، بابوا غينيا الجديدة 

 بتوقيت جنيف 09:00  –  08:35

 بتوقيت بانكوك  15:00  –  14:35

 

 القضايا األساسية واالعتبارات الرئيسية مواضيع تطوير استراتيجية الصندوق العاملي: 

 

حول  جلسة   املشاركين  جميع  من  مدخالت  ي  وتلق  اإلقليمية  التحديات  على  الضوء  لتسليط  تفاعلية 

 املسائل الرئيسية املتعلقة بتطوير االستراتيجية.  

 

رون الرئيسيون   
يسِّ
ُ
 رئيس الجلسة: امل

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

 

 بتوقيت جنيف 09:10  –  09:00

 بتوقيت بانكوك  15:10  –  15:00

 االستفادة القصوى من رحلتكم بصفتكم مشاركين البرنامج واملبادئ واملمارسات: 

 



 

 

 

 22من  19صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

معاينة لبرنامج منتدى الشراكة بما في ذلك املبادئ التعاونية والخدمات اللوجستية لالنضمام إلى أفرقة  

 الترجمة الفورية واالتصال بمكتب املساعدة. العمل الفرعية، وتتضمن كيفية االستفادة من 

 

رون الرئيسيون   
يسِّ
ُ
 رئيس الجلسة: امل

 دقائق( 10استراحة صحية )

 مناقشات أفرقة العمل الفرعية 

 بتوقيت جنيف 10:20  –  09:20

 بتوقيت بانكوك  16:20  –  15:20

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

 1الجماعية املرك

 

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

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

ي عنه لتحفيز إحراز مز 
 
يٍد من التقدم في مجاالت املواضيع املتعلقة بأفرقة العمل  تحسينه، وما ينبغي التخل

 الفرعية.    

 

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 

 دقائق( 10استراحة صحية )

 الجلسة العامة

 بتوقيت جنيف 11:15 -  10:30

 بتوقيت بانكوك  17:15  –  16:30

 ملخص اليوم األول واختتامه: 1حكمة جماعية  

 

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

الرئيسية   للمناقشات  ن الجلسة ملخصات  تتناول مواضيع "تحديد محور تركيزنا" الستة. ستتضم  التي 

 واألفكار واملواضيع عبر مناقشات أفرقة العمل الفرعية. 

 

يسِّ  
ُ
 رون الرئيسيون رئيس الجلسة: امل

 بتوقيت جنيف 12:00 -  11:15

 بتوقيت بانكوك  18:00  –  17:15

 مقصورات املواضيع  

 مقصورات املواضيع هي مساحات غير رسمية مفتوحة للمشاركين من أجل:  

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

 أفرقة العمل الفرعية؛ نطاق 

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 العمل الفرعية ذات الصلة إتاحة االط

 

  



 

 

 

 22من  20صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 

 2021آذار/مارس  4 – اليوم الثاني 

 وصف الجلسة  الوقت  

 مناقشات أفرقة العمل الفرعية 

 بتوقيت جنيف 09:05 -  08:00

 بتوقيت بانكوك  15:05  –  14:00

 

زة رقم  املناقشة  -اتخاذ الخيارات مسارات لتحقيق أهدافنا: 
 

 2الجماعية املرك

 

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

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

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

 بأفرقة العمل الفرعية.  

 

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 

 دقائق(  10استراحة صحية ) 

 الجلسة العامة

 بتوقيت جنيف 10:00 -  09:15

 بتوقيت بانكوك  16:00  –  15:15

 

 املداوالت واملناقشات : 2حكمة جماعية  

 

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

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

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

الجلسات   قبل  يومين  مدار  على  أجريت  التي  املناقشات  وعمق  اتساع  في  للتفكير  للمشاركين  الوقت 

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

 الرئيسية.  

 

رون الرئيسيون   
يسِّ
ُ
 رئيس الجلسة: امل

 جنيفبتوقيت  11:00 -  10:00

 بتوقيت بانكوك  17:00  –  16:00

 

 الروابط واملواضيع الناشئة واملواضيع املحورية  تجميع خالصة املناقشات: 

 

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

 واالعتبارات الرئيسية واملفاضالت. 
ً
 حول ما قد يكون مفقودا

 

رون الرئيسيون رئ  
يسِّ
ُ
 يس الجلسة: امل

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

 بتوقيت جنيف 12:00 -  11:00

 بتوقيت بانكوك  18:00  –  17:00

 مقصورات املواضيع  



 

 

 

 22من  21صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 2021آذار/مارس  5 -اليوم الثالث 

 وصف الجلسة  الوقت  

 العمل الفرعية مناقشات أفرقة 

 بتوقيت جنيف 08:40 -  08:00

 بتوقيت بانكوك  14:40  –  14:00

 

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

 مجاالت تركيزنا"  

 

الصلة   ذات  التوصيات  أولويات  لتحديد  تركيزنا"  محور  "تحديد  بـ  ة  املعني  أفرقتهم  إلى  املشاركون  يعود 

 باالستراتيجية املستقبلية للصندوق العاملي.

 

رو أفرقة العمل  ِّ
 الفرعيةرئيس الجلسة: ُميس 

 دقائق( 10استراحة صحية )

 بتوقيت جنيف 09:30 -  08:50

 بتوقيت بانكوك  15:30  –  14:50

 

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

 

ة بـ "تحقيق أهدافنا" لتحديد أولويات   التوصيات ذات الصلة باالستراتيجية  يعود املشاركون إلى أفرقتهم املعني 

 املستقبلية للصندوق العاملي.

 

رو أفرقة العمل الفرعية ِّ
 رئيس الجلسة: ُميس 

 دقائق( 10استراحة صحية )

 الجلسة العامة

 بتوقيت جنيف 10:55 -  09:40

 بتوقيت بانكوك  16:55  –  15:40

 

 مجانسة التوصياتنحو تأثير أكبر: 

 

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

 الصندوق العاملي.

 

رون الرئيسيون   
يسِّ
ُ
 رئيس الجلسة: امل

 بتوقيت جنيف 11:15 -  10:55

 بتوقيت بانكوك  17:15  –  16:55

 

 االلتزام العمليتبادل األفكار واالستعراض: 

 

 واختتامية.مالحظات تأملية 

 

رون الرئيسيون )املشاركون(   
يسِّ
ُ
 رئيس الجلسة: امل

ثون:   ِّ
 املتحد 

 د. ماريكه فينروكس، رئيسة موظفي الصندوق العاملي

 السيدة روزلين موروتا، نائبة رئيس مجلس الصندوق العاملي 



 

 

 

 22من  22صفحة  

 الشراكة  السادسة لمنتديات الدورة

 : استعراض املواضيع املتعلقة بأفرقة العمل الفرعي 3املرفق 

 
 

 


