
وسارا ساٌمون، عضو وفد المنظمات غٌر  –المجتمع المدنً  –فً الصندوق العالمً   مٌك ماثٌو، مدٌر تنفٌذيتجمٌع 
 1.  -منّسقة  -  ي للبرنامجالحكومٌة لدى المجلس التنسٌق

والتقييم المشترك   االستراتيجيت الىطنيت للتطبيقاثمذكرة إعالميت للمجتمع المدني بشأن 

 
اٌحىىِبث واٌّؤسسبث اٌّتعذدة األطزاف، واٌمٍمت اساء فشً ِحتًّ فً تحمٍك األهذاف  تٕىي: عــالداف

ٌب وتمذٌُ وإدارة طوبٍزة فً تطىٌز طزٌمت ، أْ تمىَ بتغٍٍزاث االّٔبئٍت ٌألٌفٍت اٌتببعت ٌألُِ اٌّتحذة

ٌهذٖ اٌتغٍٍزاث أحز وبٍز عٍى اٌّزتّع اٌّذًٔ، إْ وبْ سٍببً . بهب إٌّىطتواألِزاع  ٌّسبعذاث اٌظحٍتا

  . أو إٌزبببً 

 

تتٍحهب  اث واٌفزص اٌتًعٓ اٌعٍٍّبث واٌتحذيّي ٌحتبد اٌّزتّع اٌّذًٔ اٌى ِعٍىِبث واػحت : الهــدف

ِسأٌت  فً ،تّع اٌّذًٔ فً اٌّببدراث اٌحبٌٍتؤشطت ٌٍّذة ػّبْ ِشبروت فعبيبغٍت   رذٌذةايفىبر األ

بعغ اٌزىأب، ِخً أداة تمٍٍُ  طبٍعت بعذ إدران. تّىًٌ اٌبزاِذ اٌظحٍت عٍى اٌظعٍذ اٌىطًٕ

  :ِب ًٌٍاٌّذوزة اإلعالٍِت هذٖ  تعتشَلٍذ اٌتطىٌز،  اً هً حبًٌو  وطٍٕتايستزاتٍزٍبث الا

. ةرئٍسٍت واٌّببدراث اٌّشتزنهٍُ ايإعطبء فىزة واػحت عٓ اٌّفب- 1

. اٌعٍٍّبث ٌّزتّع اٌّذًٔ فً هذٖاِشبروت ة وحضّي يطزس أسئٍت هبِت - 2

 

: ، حٍجةتحمٍك حالث خطىاث عًٍّاٌى إٌّبلشبث اٌحبٌٍت  تهذف : الخالصت

ر اٌبٍذ خطت أو استزاتٍزٍت وطٍٕت- 1 . ٌطىّي

. وِستمٍت ةهذٖ االستزاتٍزٍت أو اٌخطت ِٓ خالي عٍٍّت رذٌذ ٌتُ تمٍٍُ- 2

ستزاتٍزٍت أو الا ٌتّىًٌ اٌعًّ فً أسبسبً  اٌتً تُ تمٍٍّهباالستزاتٍزٍت  تشىـًّيٌّىٓ أْ  وببٌتبًٌ- 3

  .اٌّىػىعت خطتاي

 

مستوى البلد و خطة على أراتٌجٌة وطنٌة الحكومة تقود عملٌة تطوٌر است
االٌدز  دة بالسل والمالرٌا أوومحدّ ٌمكن لهذه الخطة أن تكون متعددة القطاعات، 

  ًتحدث العملٌة على المستوى الوطن

  تختلف العملٌة حسب البلد

 أو المجتمع المدنً/جهات مانحة، ووللعملٌة أن تشمل عّدة معنٌٌن،  يمكن.  

▼ 

 تقٌٌم االستراتٌجٌة الوطنٌة

  الدولٌة   صحٌةالالشراكة  فً إطار مبادرة لعملٌةاتطوٌر اآلن ٌتم 

 مشروع  وآلٌة توجٌهٌة توجد خطوط نهائٌة، ولكنصٌغتها المكتملة بٌة لٌست العمل 

▼ 

  على التموٌل ٌمكن أن تستخدم نتائج التقٌٌم من قبل الجهات المانحة كأساس للحصول

  ٌمكن إرسال االستراتٌجٌة التً تّم تقٌٌمها الى الجهات المانحة

 أول " سمىي ائدرفً دلٌل وطنٌة الستراتٌجٌة التطبٌقات اعلى قبول بعض  الصندوق العالمً وافق
  "حركة تعلّم

 

  

: معلىماث أساسيت
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لن ُتنجز  6، و5، و4ب، و1 (MDGs)هناك اعتقاد عام بأن األهداف االنمائٌة لأللفٌة المتعلقة بالصحة 
وخطة عمل  ،حول فعالٌة الدعم 2005تماشٌاً مع إعالن بارٌس )بدون تأمٌن نهج منقـّح وموّحد للتنفٌذ 

(. 2008أكرا 
 

ٌكمن . 2007فً أٌلول  (IHP) الدولٌة إطالق الشراكة الصحٌةبابة العالمٌة لهذه التحدٌات االستجأتت 
واالستفادة  عة لتوسٌع نطاق التغطٌةـّ جمٌع الدول الموق فً دعوة للشراكة الصحٌة الدولٌةالهدف الرئٌسً 

لحصول الشامل على االتزامات من األهداف االنمائٌة لأللفٌة ومن الخدمات الصحٌة لتحقٌق نتائج أفضل 
(H8) الثمانٌة رؤساء المنظماتألـّف . العالج

مشتركة للتنسٌق  عملٌة وخطة عمل ،ذات الصلة بالصحة ،1
 اوٌشار إلٌه .كات الصحٌة الدولٌةاداخل الشر  مع جمٌع المبادرات األخرى التً ظهرت فً نفس الوقت

تشمل الشراكة (. ٌة والمبادرات المعنٌةالشراكة الصحٌة الدول+ )الشراكة الصحٌة الدولٌة: بـ الٌوم
مدنً الجهات المانحة الثنائٌة، المجتمع ال  بلدان شرٌكة، هٌئات المنظمات الثمانٌة،+ الصحٌة الدولٌة

، ٌرجى زٌارة الموقع +من المعلومات حول الشراكة الصحٌة الدولٌة لمزٌد. وشركاء القطاع الخاص
 www.internationalhealthpartnership.net :التالً

  
حدى مجموعات العمل لدٌها، الى تطوٌر نهج ، بواسطة إ(+IHP)+ الشراكة الصحٌة الدولٌةتوّصلت 

وقد تقّدم عمل التقٌٌم المشترك بواسطة الفرٌق . وأسلوب تقٌٌم مشترك لتقٌٌم االستراتٌجٌات الوطنٌة
 وسوف ٌتم تجربته؛ +بالتعاون مع شركاء الشراكة الصحٌة الدولٌة+ ساسً للشراكة الصحٌة الدولٌةاال

ولفهم أعمق  .قبل نهاٌة هذه السنة( وروندا ،نٌبالال أثٌوبٌا، مالً، أن تكون إحتمال)دول،  3-2فً 
   :وأوضح للنقاشات الحاصلة، من الضروري تحلٌل الخطوات الثالث التالٌة

 

تراتيجية أو الخطة الوطنية االس- 1

الصحة، خطة االٌدز الوطنٌة،  –الوطنٌة  مصطلح عام ٌستخدم لوصف االستراتٌجٌة "الخطة الوطنٌة"
أو مرض معٌن،  تعنًإن كانت )من المفهوم أن االستراتٌجٌة الوطنٌة . الرٌا، السل، التحصٌن، الخالم

عادة أساس التموٌل والتنفٌذ فً البلد، لكن هً ( القطاع الصحً الموّسع أو المتعدد القطاعاتتعنً 
  . طرٌقة تطوٌرها ومن سٌشترك فٌها هً التً تختلف من بلد الى آخر

   

: بعض االسئلة الرئيسية

من ٌقود العملٌة؟ أي وزارة؟ 
من هً الهٌئات التً تدعم عملٌة التطوٌر؟ 

أي من منظمات األمم المتحدة موجودة ومشاركة؟ 
فً العملٌة من بلد الى آخر، أم أن هناك آلٌة مشتركة؟  هل هناك اختالف كبٌر

كٌف ٌتم ارتباط الخطط المحددة بالمرض بالخطط الصحٌة الشاملة؟ 
ة؟ وطنًالخطة المتعددة القطاعات فً ال االقتراحات ٌتم اعتمادكٌف 

كٌف ٌتم تموٌل االقتراحات المتعددة القطاعات فً الخطة الوطنٌة؟ 
حة لدعم عملٌة التخطٌط االستراتٌجً الوطنً؟ كٌف تنّسق الجهات المان

كٌف تنّسق وزارات الحكومة لدعم عملٌة التخطٌط االستراتٌجً الوطنً؟ 
كٌف تشمل الحكومة المجتمع المدنً فً عملٌة التخطٌط االستراتٌجً الوطنً؟ 

 اركة اختٌارٌةالحكومات أن المش فٌها تعتقدضمان مشاركة المجتمع المدنً فً البلدان التً  ناكٌف ٌمكن
أو غٌر ضرورٌة؟ 

                                                 
1- 

اٌظٕذوق اٌعبًٌّ ٌّىبفحت االٌذس واٌسً   ، GAVIِٕظّت اٌظحت اٌعبٌٍّت، اٌبٕه اٌذوًٌ، اٌتحبٌف اٌعبًٌّ ٌٍمبحبث واٌتحظٍٓ   

  .رٌب، ِؤسست غٍتس، بزٔبِذ األُِ اٌّتحذة اٌّعًٕ ببالٌذس، ِٕظّت األُِ اٌّتحذة ٌٍطفىٌت، وطٕذوق األُِ اٌّتحذة ٌٍسىبْواٌّال

http://www.internationalhealthpartnership.net/
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ما هً جداول األعمال األخرى التً تؤثر على عملٌة التخطٌط االستراتٌجً الوطنً وعلى محتواه؟ 

 

تقييم االستراتيجيات الوطنية - 2

على تطوٌر نهج مشترك لتقٌٌم نقاط الضعف والقوة الستراتٌجٌات + تعمل الشراكة الصحٌة الدولٌة
تم تطوٌر . (JANS)طلق علٌه اسم التقٌٌم المشترك لالستراتٌجٌات الوطنٌة يُ ف وسو. التموٌل الوطنٌة

وهكذا تم +. النهج المشترك من قبل مجموعة عمل مشتركة من ضمن هٌئات الشراكة الصحٌة الدولٌة
وقد ُحـلـّت مجموعة العمل هذه، . مجموعة العملتقٌٌم أولً من قبل نهج ومبادئ توجٌهٌة وأداة وضع 

وتقتضً +. ةاختبار األداة والنهج الوطنً من قبل الفرٌق األساسً لدى الشراكة الصحٌة الدولً وسٌتولى
فً  (احتمال أن تكون أثٌوبٌا، مالً، النٌبال، وروندا)المشترك فً بلدٌن أو ثالثة الخطة تجربة التقٌٌم 

. 2009نهاٌة 
 

السٌاسة العامة اتجاهات ؤولة عن وضع والسٌاق الرئٌسً للتقٌٌم المشترك ٌفٌد أن الحكومات الوطنٌة مس
عن طرٌق  محاجة لدعم جهودهبشركاء التنمٌة إن . الرعاٌة الصحٌة األولٌة  ئإلى قٌم ومباد استناداً 

 عملٌة واحدة أو من من خالل معاً من المفّضل التأكد من العمل ) مواءمة المساعدة اإلنمائٌةتنسٌق و

  (.ذات اإلدارة األسهل عملٌاتخالل 
 

: اك أربعة أهداف رئٌسٌة للتقٌٌم المشتركهن

  وطنٌةالستراتٌجٌة الا تعزٌز نوعٌة ومحتوى وعملٌةل ،وشركائها فً التنمٌةمساعدة البلدان. 

 لفترات أطولووطنٌة ال ستراتٌجٌاتاالتموٌل من شركاء التنمٌة  كً ٌزٌدالثقة  منح. 

  متعددة وعملٌات القتراحات الالى الحد من اباالشارة )تخفٌض تكالٌف المعامالت الجارٌة
 (.اإلبالغ

  ،وطنٌةالستراتٌجٌة الا ومقبولة لتقٌٌم محتملةضمان معاٌٌر أكثر شفافٌة.  
 

لمزٌد من التفاضٌل حول عملٌة التقٌٌم المشترك لالستراتٌجٌة الوطنٌة، أنظر الخالصة المبّسطة واالسئلة 
. 1المرفق فً + المتداولة حول الشراكة الصحٌة الدولٌة

  

: بعض االسئلة الرئيسية

  ؟المبادرات القائمة عالوة علىالمواءمة  ةوطنًالالستراتٌجٌات لمشترك التقٌٌم ماذا لو شّجع ال
كٌف ٌتم ربط هذا األمر بمبادرة النظام الثالثً؟ 

ب المانحٌن لتموٌل تنمٌة من جانالمستمر االلتزام كٌف ٌزٌد التقٌٌم المشترك لالستراتٌجٌات الوطنٌة 
؟ الصحًظام الن

كٌف ٌتم دمج آلٌات التنسٌق فً الدولة داخل التقٌٌم المشترك لالستراتٌجٌات الوطنٌة؟ 
تقٌٌم مشاركات المعنٌٌن المتعددة فً تطوٌر االستراتٌجٌة الوطنٌة داخل نظام التقٌٌم المشترك كٌف ٌتم 

لالستراتٌجٌات الوطنٌة؟ 
الستراتٌجٌة الوطنٌة داخل نظام التقٌٌم المشترك كٌف ٌتم تقٌٌم مشاركة المجتمع المدنً فً تطوٌر ا

لالستراتٌجٌات الوطنٌة؟ 
ما هً المؤشرات المحددة التً وافقت علٌها مختلف الجهات المانحة؟ 

كٌف سٌتم تقٌٌم الدراسات الرٌادٌة؟ 
 ناقشة؟أن هناك مجال للم أمر واقع؟  أم  هذا الترتٌبأن  بلدانثالثة هل ٌعنً المثال الرٌادي لبلدٌن أو 

ٌّنة من بلدٌن ثالثة بلدان كافٌة لترتٌب أوسع؟ هل ُتعتبر هذه البلدان بالضرورة مؤشراً  -هل تعتبر ع
لبلدان أخرى؟ 
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من سٌقوم بعملٌة التقٌٌم؟ 
هل سٌشترك المجتمع المدنً فً هذه العملٌة؟ كٌف نضمن ذلك؟ 

كٌف سٌتم تفسٌر النتائج؟ 
كٌف سٌتم معالجة النقاط الضعٌفة فً االستراتٌجٌة؟ 

 
تمويل االستراتيجيات الوطنية - 3

 ٌمثل االبتعاد عن (أو أي جهة مانحة محتملة) للصندوق العالمًبالنسبة وطنٌة الستراتٌجٌة التطبٌق اإن 
ستراتٌجٌات خاصة وٌطّبق ذلك على ا.  ةعامالوطنٌة الالستراتٌجٌة االمشارٌع لدعم  التموٌل القائم على

وتعزٌز مكّونات النظام الصحً الخاص باستراتٌجٌة مرض ( أي االٌدز، السل، المالرٌا)بمرض محدد 
استراتٌجٌات وطنٌة  تموٌلإمكانات لتحلٌل  (FLW)أول حركة تعلّم   الصندوق العالمً بعملوٌقوم   .محدد

ل هذه الحركة دراسة أولٌة؛ ومن تشكّ . (NSAs) وطنٌةالستراتٌجٌة الا تطبٌقات ووضع عملٌة لقبول
. الضروري فهم أساسٌات عملها

 
ٌُنجز بعد، فإن الصندوق العالمً سوف ٌلجأ + بما أن عملٌة التقٌٌم المشترك للشراكة الصحٌة الدولٌة لم 

 باالمكان همن المتوقع أن  .الى عملٌة مؤقتة لتقٌٌم االستراتٌجٌة الوطنة المقّدمة عن مرض محدد
وبالتالً، فالمكّون الثانً الذي ٌجب . فً المستقبل ركمشتالتقٌٌم ال عملٌةبن هذه العملٌة االستعاضة ع

  .(IHP+ JANS)+ فهمه هو التقٌٌم المشترك لالستراتٌجٌات الوطنٌة التابع للشراكة الصحٌة الدولٌة

 

لألمراض  لتقدٌم تطبٌق استراتٌجٌة وطنٌة( 22)ود من البلدان قد دعً عدد محدوألغراض التعلّم، 
: وقد ُحـّدد المدعوون وفق ما ٌلً. الثالثة أو لمرض واحد فقط

  على األقل 2012 جدول زمنً حتى عامباستراتٌجٌة  تقدٌملمدعوٌن لٌمكن .

 تطبٌق تطبٌق الخاص بالمرض، والذي عالجهللم ٌحالفهم الحظ اثناء الجولة الثامنة با 
 .االستراتٌجٌة الوطنٌة

 لنظر فً قضاٌا ا)الوطنٌة  عالمً للبرامجالصندوق الالشركاء و قبل كان هناك حكم إٌجابً من
.(. لوطنً، الخاالشرٌك  ة دعموقو،  ستراتٌجٌةلال األخٌرة  مراجعةال، واالستراتٌجٌة قوةمثل 

 
: تحتوي أول حركة تعلّـم على خطوات ستة

  أول حركة تعلّم  ة فًفً المشارك ت التنسٌق فً الدولة تحدٌد قرارهاٌُطلب من آلٌا: 1الخطوة
 (.2009آذار  13الموعد النهائً )االستراتٌجٌة الوطنٌة  داخل تطبٌق

  تقدٌم كل الوثائق الالزمة  ،على المشاركة لٌات التنسٌق فً الدولة، الموافقةعلى آ: 2الخطوة
 . 2009نٌسان  3بتارٌخ (  المشار إلٌها كوثائق استراتٌجٌة وطنٌة)

  وثائف االستراتٌجٌة الوطنٌة من قبل الصندوق العالمًمراجعة على جزئٌن ل: 3الخطوة :
 (TRP)اعضاء  فرٌق المراجعة التقنٌة   لوثائق االستراتٌجٌة الوطنٌة من قبل مراجعة فً المكتب

من  بلدللزٌارة  تلٌها مؤاتٌة، هذه المراجعةكون فٌها تالحاالت التً فً . التابع للصندوق العالمً
المؤلف من اعضاء فرٌق المراجعة التقنٌة، واعضاء من " ٌجٌةفرٌق مراجعة االسترات"قبل 

 .أمانة الصندوق العالمً، وأفراد ٌمثلون منظمات شرٌكة من خارج البلد

  تم إعالم آلٌات التنسٌق فً الدولة التً حصلت بلدانها على مراجعة مكتبٌة إٌجابٌة  : 4الخطوة
الوطنٌة لتقدٌمها  ٌر تطبٌق االستراتٌجٌةبتحض البدأالمّتبعة، بخصوص االستراتٌجٌات الوطنٌة 

فٌروس نقص المناعة )، كٌنٌا (المالرٌا)الصٌن : هذه البالد تشمل. الى الصندوق العالمً
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، روندا (السل)، نٌبال (فٌروس نقص المناعة البشري)، ماالوي (المالرٌا)، مدغشقر (البشري
 (.المالرٌا)تنام ، وفً(نقص المناعة البشري والسل فٌروس)

  كما  -الوطنٌة من قبل أمانة الصندوق العالمً،  ستراتٌجٌةالا درس تطبٌق  سوف ٌتم: 5الخطوة
وذلك بهدف تحقٌق الحد األدنى من األهلٌة آللٌة التنسٌق فً  -هو الحال مع مقتراحات الجولة 

فع ؛ ومن ثم سٌتم مراجعتها من قبل فرٌق المراجعة التقنٌة الذي سٌر(مع بعض التعدٌل) الدولة
 .2009التوصٌات الى مجلس الصندوق العالمً خالل اجتماعه فً تشرٌن الثانً 

  االستراتٌجٌة  لتطبٌق سٌقوم المجلس باتخاذ قرارات خاصة بتموٌل أول حركة تعلّم: 6الخطوة
فً  20جلس رقم خالل جلسة اجتماع المحسب توصٌات فرٌق المراجعة التقنٌة، وذلك  الوطنٌة

وكما هو الحال مع مقترحات الجولة، فإن التموٌل الوحٌد سٌكون ألول . 2009تشرٌن الثانً 
.  سنتٌن فقط

؟ أٌن كان المجتمع المدنً

ضروري لضمان المعنٌٌن المتعددٌن للمجتمع المدنً فً تطوٌر وتنفٌذ االستراتٌجٌة، أمر مشاركة إن 
وقد اشترك المجتمع . ةيالستراتٌجاوشمولٌة ومساءلة  ، ونوعٌةالى ، وسهولة الوصولاإلنصافتحقٌق 

: أول حركة تعلّم تابعة للصندوق العالمً المدنً بعدة وسائل فً

 وقد . إن تأٌٌد المجتمع المدنً كان مطلوباً لمشاركة الدولة فً تطبٌق االستراتٌجٌة الوطنٌة
ٌّدت آلٌة التنسٌق فً الدولة . قررت آلٌات التنسٌق فً الدولة المشاركة فً أول حركة تعلّم وأ

وكذلك األمر بالنسبة لالستراتٌجٌة الوطنٌة التً تستعمل كأساس بٌق االستراتٌجٌة الوطنٌة تط
 .لتطبٌق االستراتٌجٌة الوطنٌة

  اشترك المجتمع الوطنً فً مراجعة تطبٌق االستراتٌجٌة الوطنٌة كجزء من فرق مراجعة
طلب لوصف واضح على " استبٌان مراجعة االستراتٌجٌة الوطنٌة"وقد احتوى . االستراتٌجٌة

 . فً تطوٌر االستراتٌجٌة الوطنٌةالمتعددٌن الشتراك المعنٌٌن 

  وقد تم اجراء مقابالت مع ممثلٌن من المجتمع المدنً بشكل منتظم، من قبل فرٌق مراجعة
 .وحضر ممثلو المجتمع المدنً آخر اجتماع ملخص آللٌة التنسٌق فً الدولة. االستراتٌجٌة

 ٌة التنسٌق فً الدولة على تطبٌق االستراتٌجٌة الوطنٌةستطّبق معاٌٌر أهلٌة آل. 

 سٌطبق مبدأ التعقـّب المزدوج للتموٌل على أول حركة تعلّم.  
 

: بعض االسئلة الرئيسية

ماذا تعلّمناه لغاٌة الٌوم عن مشاركة المجتمع المدنً فً تطبٌقات االستراتٌجٌة الوطنٌة؟ 
ع المدنً كجزء من تطبٌقات االستراتٌجٌة الوطنٌة؟ كٌف ٌتم تموٌل مشاركة وبناء قدرات المجتم

تطبٌقات االستراتٌجٌة  لتحقق من مستوى ونوعٌة مشاركة المجتمع المدنً فً عملٌةكٌف سٌتم ا
الوطنٌة؟ 

؟ (بما فً ذلك الدعم التقنً)أٌن ٌتم إدراج تعزٌز األنظمة الصحٌة وتعزٌز نظم المجتمع 
م للصندوق العالمً فً عملٌة التقٌٌم المشترك لالستراتٌجٌات أول حركة تعلّ  كٌف ٌتم االستفادة من 

الوطنٌة؟ 

 
: األفكار واألمور الختامٌة
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العبء الواقع على  قد زاد من تكاثر المبادراتأن واالعتراف ب ،مبدأ المواءمةبمعظم الناس قبل يلن 
ال ٌنبغً أن تأتً ، ومع ذلك. التقارٌر وآلٌات التقٌٌم ، وتقدٌمإدارة التخطٌط المختلفةفً كاهل البلدان 

تثٌر هذه العملٌات الجدٌدة . والمعنٌٌن المتعددٌن المجتمع المدنً مشاركةعلى حساب هذا العبء حلول 
  .المكاسب التً حققناها على مدى السنوات الماضٌة المجتمع المدنً بعضفقدان احتمال 

 
: من المؤكد أنه ٌتضمن ما ٌلًإن السٌاق السٌاسً الذي ٌسّبب هذه التغٌٌرات، معّقد، لكن 

  للحكوماتدعم الموازنة العامة /ةمباشرالمٌزانٌة الدعم ل ةمالمقدّ  المساعدةزٌادة. 

  ّقطاع الد االهتمام فً مناهج تجد(SWAps).  

  تحّرك نحو العودة الى نهج متمحور حول الحكومة، على عكس مبادرات الصحة العالمٌة
 (.ة المعنٌٌن المتعددٌنكتركٌز الصندوق العالمً على مشارك)

  فٌها  ٌزدادي الذ منظمات الصحة ومنظمة الصحة الدولٌةلإعادة تمركز البنك الدولً كقائد
 .  يالسٌاسالتوّجه 

  مان مصادر وهً تسعى لضوالصندوق العالمً  التحالف العالمً للقاحات والتحصٌننهج
 .هممبادئضعف من يي ٌمكن أن ذالتموٌل ال

  تخفٌض مٌزانٌة الصحة المحلٌة، خاصة  زٌادةإمكانٌة ادٌة العالمٌة واألزمة االقتصتأثٌر
 .االٌدز والسل والمالرٌا: لألمراض الثالثة

التغٌٌرات  تماماً الى النظرٌتوجب لكن  .تحسٌن حٌاة الناسل الكالم ٌهدفمن هذا  ٌبدو أن القلٌل جداً 
. بالذات فً هذا السٌاق  ،فً هذه المذكرة الواردة

 
ومن الضروري أن ُتدرس كل خطوة . ىلها عواقب بعٌدة المد التً تم أخذها بعٌن االعتبار، والقرارات

 الخطةمن الطبٌعً جداً أن تقود الحكومة عملٌة تطوٌر االستراتٌجٌة أو . بعمق، بدل من االستعجال
المً أن الجهات المانحة، كالصندوق الع الىلكننا بحاجة الى توضٌح . على الصعٌد الوطنً ةالوطنً

وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعنً باالٌدز، ستصّر على إشراك معنٌٌن متعددٌن وعلى الشراكة 
. الحقٌقٌة مع المجتمع المدنً

  
 

     


