استراتيجية الصندوق العالمي
()2023-2028
بالصيغة التي وافق عليها مجلس الصندوق العالمي في  22تموز/يوليو 2021
تحتوي هذه الوثيقة على ترجمة غير رسميةُ ،مقدَّمة على سبيل المجاملة ،للنص األصلي الصادر بال ُّلغة اإلنجليزية .وفي حال وجود أي غموض أو تباين
بين هذه الوثيقة والنص األصلي الصادر بال ُّلغة اإلنجليزية ،يؤخذ بما ورد في النسخة اإلنجليزية األصلية.

الرؤية والرسالة في استراتيجية الصندوق العالمي ()2023-2028
رؤية استراتيجية :2023-2028

الرؤية:
عالم خا ٍل من أعباء اإليدز والسُ ّل والمالريا ،مع صحة أفضل وأكثر إنصافاً للجميع.

رسالة استراتيجية :2023-2028

الرسالة:
اجتذاب الموارد وتعزيزها واستثمارها في القضاء على أوبئة فيروس العوز المناعي البشري والسُ ّل والمالريا ،وتقليل المظالم الصحية ،ودعم
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

األولي
هدفنا َّ
المستهدفات الفرعية

س ّل والمالريا
القضاء على اإليدز وال ُ
سل والمالريا ،سوف يدعم الصندوق العالمي جميع االستثمارات
من أجل تحقيق الغايات ال ُمحدَّدة في هدف التنمية ال ُمستدامة المتعلق باإليدز وال ُّ
سكان والمرتبطة بهذه األمراض ،وال ُمص َّممة لتعظيم األثر واإلنصاف والجودة ولبناء االستدامة حسب السياق المحلي،
التحفيزية ،المتمحورة حول ال ُّ
على أساس الخطط الوطنية وانسجاما ً مع توجيهات الشريك التقني ،ال سيَّما عبر:

س ّل والمالريا
• التركيز المضاعف على تقليل اإلصابات بفيروس العوز المناعي البشري وال ُ
• التصدي للعوائق الهيكلية الماثلة أمام نتائج مكافحة األمراض الثالثة
اإليدز
• تسريع الوصول إلى خدمات الوقاية المركبة الدقيقة ،واستغاللها
بكفاءة ،مع مراعاة احتياجات األفراد المعرضين لمخاطر العدوى
المرتفعة بفيروس العوز المناعي البشري – ال سيما لدى الفئات
السكانية األساسية والضعيفة ،وذلك عند تصميم المكونات السلوكية
والبيولوجية الطبية والهيكلية في الخدمات.
• تقديم خدمات تشخيص وعالج ورعاية ذات جودة ومتمحورة حول
األفراد من أجل تعزيز رفاه المصابين بفيروس العوز المناعي
البشري ،والحيلولة دون الوفيات المبكرة ،والقضاء على انتقال
الفيروس
• مناصرة وتعزيز التغييرات التشريعية والممارسات والبرامج
والسياسات من أجل تقليل الوصم والتمييز والتجريم وغيرها من
العوائق والمظالم المرتبطة بفيروس العوز المناعي البشري؛ فضالً
عن دعم حقوق المصابين بالفيروس والفئات السكانية األساسية.

س ّل
ال ُ
س ّل المتأثر بالعقاقير
• التركيز على إيجاد وعالج كل المصابين بال ُ
س ّل المقاوم للعقاقير عبر اتباع نُهج منصفة متمحورة حول
وال ُ
األفراد.
س ّل والتركيز على العالج الواقي من
• التوسع في الوقاية من ال ُ
السل ،ومكافحة العدوى المحمولة جوا ً والوقاية منها
س ّل بمختلف مراحل الرعاية المرتبطة
• تحسين خدمات مكافحة ال ُ
بالسل ،بما في ذلك إدارة األمراض المصاحبة
س ّل بحيث يتجاوب مع
• تكييف العمل البرنامجي لمكافحة ال ُ
الموقف المتطور ،شامالً ما يكون عبر النشر السريع لألدوات
واالبتكارات الجديدة.
• التوسع في البيئات المؤاتية بالتعاون مع الشركاء والمجتمعات
المتأثرة بغية الحد من الوصم والتمييز وعوائق حقوق اإلنسان
والعوائق الجنسانية المرتبطة بداء السل؛ مع تعزيز النُهج الرامية
س ّل
إلى التعامل مع التكلفة الكارثية المترتبة على ال ُ

المالريا
• التحقق من التغطية المثالية للسيطرة على النواقل
• التوسع في الوصول المنصف إلى خدمات تشخيص المالريا والعالج
منها في المنشآت الصحية ،وكذلك على مستوى المجتمع المحلي في
القطاع الخاص.
• تنفيذ تدخالت المالريا المراعية للمستوى دون الوطني ،واستغالل
البيانات المتدرجة ،وتعزيز البيانات المتدرجة ،وتدعيم صنع القرار
والعمل
• المسعى الرامي إلى القضاء على المالريا وتيسير الوقاية من إعادة
انتشارها
• تسريع وتيرة الحد من انتشار المالريا في المناطق ذات األعباء
الثقيلة ،وتحقيق القضاء المبرم عليها على المستوى دون اإلقليمي في
منطقة (مناطق) مختارة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لتبيين
المسار نحو القضاء على المرض

غايات تشاركية ّ
يعزز
أحدها اآلخر

توسيع النظم الصحية المتكاملة المتمحورة حول
األفراد إلى أقصى ح ٍّ ّد ممكن من أجل تحقيق التأثير
والقدرة على الصمود واالستدامة

ق أوسع بالنسبة لإليدز والسُّل والمالريا ،ودعما ً
سعيا َ إلى تحفيز نتاج صحية ُمستدامة على نطا ٍ
لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ،سوف يعمل الصندوق العالمي على تعزيز نُ ُ
ظم مرنة ومستدامة
المستهدفات الفرعية للصحة عبر دعم البلدان والمجتمعات من أجل:

• تقديم خدمات جيدة متكاملة متمحورة حول األفراد
تقوية النظم المجتمعية والعمل البرنامجي بقيادة المجتمع المحلي ،وتعزيزها وإدماجها
•
في النظم
الصحية واالجتماعية الوطنية
تقوية توليد واستخدام البيانات الرقمية اآلمنة الموقوتة التي تتسم بالجودة والشفافية
•
والتصنيف
الوافي على المستويات كافة ،مع مراعاة مبادئ حقوق اإلنسان في كل ذلك
تقوية النظام اإليكولوجي لسالسل اإلمداد الجيدة بغية تحسين اإلدارة المتناهية
•
للمنتجات الصحية
الوطنية وخدمات المختبرا
يركز تشكيل سوق الجيل المقبل على الوصول المنصف إلى المنتجات الصحية ذات
•
الجودة عبر
االبتكار والشراكة وتعزيز التدبير المستدام للمصادر وسالسل اإلمداد على المستويات
العالمية والوطنية والمجتمعية
ُ
• في إطار جهود الصندوق العالمي لتقوية اإلشراف القطري للنظام الصحي برمته،
وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطويع جهوده في سبيل تحسين المدى والجودة
وميسورية التكلفة في الخدمات متى طلبها المرضى
تعميق الشراكات بين الحكومات والجهات الفاعلة من القطاع غير الحكومي بغية
•
تعزيز االستدامة والجهوزية للتحول ونشر الخدمات ،بما في ذلك ما يكون عبر التعاقد
االجتماعي

زيادة مشاركة المجتمعات األشد تضررا ً
ودورها القيادي كي ال يتخلف أح ٌد عن الركب
ق أوسع وضمان االستجابة الفعالة لإليدز والسُّل والمالريا
سعيا ً إلى التأثير على نطا ٍ
بمشاركة وبقيادة األشخاص الذين يتعايشون مع هذه األمراض الثالثة واألش ّد تأثرا ً بها،
سوف يعمل الصندوق العالمي على تعزيز قيادة المجتمع عبر:
• تسريع جهود التطور في آليات التنسيق القُطرية والمنصات ذات القيادة المجتمعية
لتعزيز مقومات الشمول في صنع القرار واإلشراف والتقييم على امتداد العمليات
المرتبطة بالصندوق العالمي
• تطوير العمليات والتوجيهات واألدوات والممارسات الخاصة بالصندوق العالمي
من أجل دعم المنظمات ذات القيادة المجتمعية في سبيل تقديم الخدمات واإلشراف،
والمشاركة بصفة مقدمي الخبرات التقنية.
• دعم المناصرة ذات القيادة المجتمعية ومن المجتمع المدني بغية تعزيز ترتيب
أولويات االستثمارات في المجال الصحي وتوجيهها نحو التغطية الصحية الشاملة.
• التوسع في الشراكات مع المجتمعات المحلية ذات اإلصابة والتأثر بالمجاالت
الصحية الناشئة وذات الصلة ،وذلك دعما ً لنظم صحية أكثر شموالً واستجابةً
وفاعليّةً.

تحسين اإلنصاف الصحي ،والمساواة بين
الجنسين ،وحقوق اإلنسان إلى أقصى ح ٍّ ّد
ممكن
سعيا ً إلى تحسين النواتج المتعلقة باإليدز والسُّل والمالريا وبهدف تأمين الوصول إلى
الخدمات الصحية بمزي ٍد من اإلنصاف ،سوف يدعم الصندوق العالمي البلدان
والمجتمعات عبر:
• توسيع نطاق برامج ونُهج شاملة إلزالة عوائق ممارسة حقوق اإلنسان والعوائق
الجنسانية في عموم نواحي العمل
دعم البرامج الشاملة لحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية وإدماجها المعزَ ز في
•
خدمات مكافحة فيروس العوز المناعي البشري بالنسبة إلى النساء في كل
أنواع تلك الخدمات وعلى اختالف الشركاء فيها
التوسع في العمل البرامجي المستجيب للشباب ،ويشمل ما يكون للمراهقات
•
والشابات وشباب الفئات السكانية األساسية والضعيفة؛ وشركائهم
استغالل بيانات كمية وكيفية لتحديد بواعث المظالم المتعلقة بفيروس العوز
•
س ّل والمالريا وتبصير االستجابات المستهدفة؛ شاملةً
المناعي البشري وال ُ
جوانب النوع االجتماعي والعمر والجغرافيا والدخل والفئات السكانية
األساسية والضعيفة
استغالل الصوت الدبلوماسي للصندوق العالمي في مجابهة القوانين
•
والسياسات والممارسات التي تحد من التأثير في مكافحة فيروس العوز
س ّل والمالريا
المناعي البشري وال ُ

حشد مزيد من الموارد
المستهدفات الفرعية
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من أجل توسيع النطاق وتعزيز االستدامة والكفاءة والفعالية لتمويل االستجابات الوطنية والمجتمعية المتعلقة بالصحة ،سوف يعمل الصندوق العالمي عبر
الشراكة من أجل:
•
•
•
•
•

زيادة الموارد المالية والبرامجية الدولية للصحة من مصادر عامة وخاصة حالية وجديدة
تحفيز حشد الموارد المحلية لمجال الصحة بغية تلبية االحتياجات الصحية العاجلة لتحقيق الهدف  3من أهداف التنمية المستدامة.
تقوية التركيز على مبدأ القيمة مقابل المال من أجل تدعيم جوانب االقتصاد والكفاءة والفاعلية واإلنصاف واالستدامة في برامج الصندوق العالمي ونظمه القُطرية المعنية بالصحة
استغالل التمويل المختلط ومبادالت الديون لترجمة المستويات غير المسبوقة من المديونية واالقتراض إلى نتائج صحية ملموسة
دعم نظم التمويل الصحي القُطرية لتحسين االستدامة ،بما في ذلك تقليل العوائق المالية أمام الوصول إلى الخدمات ،وتقوية كفاءة عمليات الشراء

المشاركة في التأهب للجائحات واالستجابة لها

هدف قيد التطوير
ٌ

بالتعاون مع الجهات الفاعلة في هيكل الصحة العالمية وفي إطار هدفٍ قيد التطوير ،سوف يس ّخر الصندوق العالمي نقاط مواطن قوته الرئيسية قدراته المتعلقة باإليدز والسُّل والمالريا ،وكذلك مشاركته في النظم المرنة والمستدامة للصحة،
ُ
سيْن ،وحقوق اإلنسان ،من أجل بناء قدرات التأ ُّهب واالستجابة للجائحات ،والمشاركة في نُ ُ
ظم الصحة ال ُمستدامة والقادرة على الصمود.
والمشاركة والقيادة المجتمعية ،واإلنصافـ والمساواة بين الجن َ

النهج

تسخير نموذج شراكة الصندوق العالمي والمبادئ ذات الصلة ،من أجل المشاركة في التأ ُّهب للجائحات واالستجابة لها ،وتعزيز القدرة على الصمود في البرامج ال ُمنفَّذة للتصديل لإليدز والسُّل والمالريا ،والمساهمة في تعزيز نُ ُ
ظم أوسع
نطاقا ً وبناء قدرتها على الصمود.

المستهدفات الفرعية

التركيز
• توسيع نطاق االستثمارات الكفيلة ببناء القدرة على الصمود في برامج مكافحة
س ّل والمالريا للتصدي للتهديدات الحالية
فيروس العوز المناعي البشري وال ُ
والمستقبلية
• بناء قدرات الصفوف األمامية من حيث الرصد واالستجابة السريعة لألوبئة
والجوائح على مستوى المنشآت ومستوى المجتمع المحلي
• توسيع نطاق قدرات النظم المجتمعية للرصد واالستجابة ،وتحقيق التكامل في
ما بينها
• تقوية نظم مراقبة األمراض ،شاملةً استخدام البيانات وقدرات الرصد الرقمية
اآلنية

•
•
•
•

تقوية نظم المختبرات وسالسل اإلمداد والقدرة التشخيصية لتلبية الطلب
س ّل والمالريا،
على برامج مكافحة فيروس العوز المناعي البشري وال ُ
واالستجابة للفاشيات
التصدي للتهديد المتمثل في مقاومة العقاقير والمبيدات الحشرية ،وتشجيع
النُّهج المراعية للمناخ وللبيئة ونُ ُهج توحيد األداء في مجال الصحة
استغالل منصة الصندوق العالمي في بناء التضامن من أجل نُهج منصفة
مراعية لالعتبارات الحقوقية والجنسانية
تعضيد القيادة والمشاركة من المجتمع المحلي والمجتمع المدني في
االستعداد للجوائح والتخطيط لالستجابات وصنع القرار واإلشراف

تجهيز شراكة الصندوق الدولي من أجل تقديم االستراتيجية الجديدة :العوامل المساعدة للشراكة
العوامل المساعدة للشراكة :طريقة عملنا
تُقدم عبر نموذج
الشراكة المتكاملة
للصندوق العالمي

نعمل بصفتنا شركاء خاضعين لل ُمسا َءلة في مجال الصحة العالمية وهيكل التنمية وندعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام :2030
شراكة الصندوق العالمي :المجتمعات ،والحكومات ،والمجتمع المدني ،والجهات المانحة ،والشركاء التقنيين ،والقطاع الخاص ،وشركاء
صعُد ،لكل منهم أدوار و َمواطن مسؤولية مميزة ومتكاملة بما يتيح تحقيق نتائج مثالية لدعم المبادئ الرئيسية
آخرون يعملون معا ً على كافة ال ُّ
ق محلي.
من حيث التأثير واإلنصاف وحقوق اإلنسان والملكية القطرية ،حسب كل سيا ٍ
نموذج الصندوق العالمي :زيادة الموارد اإلضافية وتوزيعها بفعالية من أجل تأمين تمويل أفضل وأكثر إنصافا ً للخطط الصحية التي يضعها كل
بلد ،على أساس التوجيهات التقنية العالمية ،من أجل تشريع التقدُّم نحو غايات أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  2030على النحو األمثل.
األمانة العامة :تدعم تقديم االستراتيجية عبر وضع العمليات المتعلقة بدورة حياة كل منحة من المنح ،وتكون العمليات قائمة على المالءمة
والمرونة واالستجابة و ُمص َّممة حسب سياق كل بلد – من البيئات التشغيلية الصعبة إلى السياقات االنتقالية – وت ُ ّ
التعاون مع جهات فاعلة
عزز
ُ
أخرى في قطاع الصحة العالمية.
المجلس :يصدر القرارات ويقدم القيادة والتوجيه واإلشراف بفعالية من أجل تحقيق رسالة الصندوق العالمي.
الوكالء المستقلون للصندوق العالمي :االستعراض والتقييم الفني المستقل ،ومكتب المفتش العام ،والمراقبة الضامنة دعما ً لتنفيذ االستراتيجية
وال ُمسا َءلة بشأنها.

استراتيجية الصندوق العالمي
()2023-2028
المصطلحات ال ُمستخدَمة في إطار هذه االستراتيجية:
AGYW

المراهقات والشابات ،البالغات  ٢٥-١٥عاما ً

CCM

آلية التنسيق القطرية

COE

بيئة تشغيل عصيبة

DR-TB

س ّل المقاوم للعقاقير
ال ُ

DS-TB

س ّل المتأثر بالعقاقير
ال ُ

HTM

فيروس العوز المناعي البشري ،والسل ،والمالريا

KVP

الفئات السكانية األساسية والضعيفة

OIG

مكتب المفتش العام

PLHIV

المصابون بفيروس العوز المناعي البشري

PPR

المشاركة في التأهب للجائحات واالستجابة لها

RSSH

نظم مرنة ومستدامة للصحة

SDG

هدف من أهداف التنمية المستدامة

SRHR

الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية

UHC

تحقيق التغطية الصحية الشاملة

VfM

القيمة مقابل المال
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