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وس كورونا )   اللقاحات والمخاطر واالبتكارات(: COVID-19االستجابة لفير
نت استضافها االئتالف الدولي لإلدارة المالية الحكومية )  والبنك الدولي والتحالف ( ICGFMندوة عبر اإلنبر

ن )   والصندوق العالمي ( Gaviالعالمي للقاحات والتحصي 
 2021يونيو  29تاري    خ عقد الندوة 
 

نامج   ملخص الير

 
ي قدمها المتحدثون من خالل العروض والمناقشات واألسئلة واألجوبة خالل الندوة  

تلخص الوثيقة التالية المعلومات التر
نت، بعنوان  وس كورونا )المقامة عبر اإلنبر .  نشجعك عىل  اللقاحات والمخاطر واالبتكارات(: COVID-19االستجابة لفير

 ل لالستفادة من القيمة الغنية للعروض التقديمية والمناقشات. مشاهدة الحدث المسجل بالكام 
  

ن  (، ICGFMاالئتالف الدولي لإلدارة المالية الحكومية ) المضيفون:  ، التحالف العالمي للقاحات والتحصي  البنك الدولي
(GAVI ،) .الصندوق العالمي لمحاربة اإليدز والدرن والمالريا 

 
 المتحدثون: 

ل، رئيس   ( ICGFMاالئتالف الدولي لإلدارة المالية الحكومية )ديفيد بب 
، ممارسات الحوكمة العالمية، البنك الدولي -إد أولوو ي، المدير العالمي  أوكب 

ن )  (GAVIأسيوتو ضيوف، العضو المنتدب، المالية والعمليات، التحالف العالمي للقاحات والتحصي 
ن د. بيفرلي هو، مدير مكتب تعزيز الصحة، وزارة الصحة  ، الفلبي 

ن )  ( GAVIباسكال بيليفيلد، مدير الدعم للدول، التحالف العالمي للقاحات والتحصي 
يكورانج، رئيس منحة اإلدارة المالية، الصندوق العالمي   ألكسندر بب 

 غانا ( Ziplineناا ياوسون، المدير العام، "زيب الين" )
ي لمكافحة السل، وزارة الصحة، إندونيسيا مدير البر   -د. عمران بامبودي، ماجيستب  إدارة الصحة العامة 

 نامج الوطتن
 أدينيك أوييوال، مدير الممارسة، الحوكمة، البنك الدولي 

 
ي اإلدارة المالية العامة )

ن فن اك المتخصصي  م هذا الحدث إلشر
ّ
ظ
ُ
وس  ( PFMن ي نقاشات حول استجابات البلدان لجائحة فب 

فن
ن باألخص عىل ال(،  COVID-19كورونا ) كب 

ن مناقشة تحديات  مع البر لقاحات والمخاطر واالبتكارات.  وطلب من المتحدثي 
اتيجيات اإلدارة المالية العامة ) وس كورونا )( PFMواسبر اء  ( COVID-19استجابة لجائحة فب  والجهود المبذولة لشر

 اللقاحات وإيصالها للناس. 
 

 مقدمة 
 

ل، رئيس االئتالف الدولي لإلدارة  ن والضيوف الكرام نيابة عن ( ICGFMالمالية الحكومية )رحب ديفيد بب  بالمشاركي 
ة عن االئتالف، قبل دعوته إد أولو ن وقدم نبذة قصب  ي لتقديم المالحظات االفتتاحية. -المضيفي   اوكب 

 
ي عام ( ICGFMاالئتالف الدولي لإلدارة المالية الحكومية )

  ، ليكون1978اتحاد غب  هادف للرب  ح ذو عضوية، تأسس فن
ن اإلدارة المالية العامة ) ن لتحسي  ي اإلدارة المالية العامة الدوليي 

عي  ( PFMمنظمة جامعة لممتهتن
ُ
عىل مستوى العالم.  د

ي ( ICGFMالمشاركون إل االنضمام إل االئتالف الدولي لإلدارة المالية الحكومية )
ونن عىل موقعه اإللكبر

www.ICGFM.org  . ي
اضن ها من برامج التدريب االفبر ي األحداث الموسعة الجديدة لتبادل المعارف وغب 

 والمشاركة فن
 

http://www.icgfm.org/
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 المالحظات االفتتاحية
 

ا إل أن هذا  -قدم إد أولوو ً ي البنك الدولي التعليقات االفتتاحية، مشب 
ي، المدير العالمي للممارسة العالمية للحوكمة فن أوكب 

ي  الحدث مبادر 
ي مجال التمويل والمحاسبة والمراجعة للتفكب  فن

ن فن اء العالميي  ي وقت مناسب للغاية لجمع الخبر
ة جاءت فن

وس كورونا ) وأنه يأمل أن يؤدي هذا الحدث إل اتخاذ إجراءات  (، PFMواإلدارة المالية العامة )( COVID-19تأثب  جائحة فب 
 . طري والعالمي

ُ
 المتابعة عىل الصعيدين الق

 
ي أكبر من  وقد ا

دولة من مشاري    ع البنك الدولي   100ستجاب البنك الدولي للجائحة بمبادرات غب  مسبوقة. يستفيد الناس فن
لمعالجة حاالت الطوارئ الصحية، وتعزيز النظم الصحية والتأهب لألوبئة، وحماية الفقراء، وتوفب  أنظمة الحماية  

ي االقتصادي للبلدان النامية.  االجتماعية، والحفاظ عىل الوظائف. إن الحصول عىل ا
 للقاحات أمر أساسي للتعافن

 
ن أنظمة  ( PFMتعد أنظمة اإلدارة المالية العامة )

ّ
مك
ُ
ا حاسًما لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي وأخضن وشامل.  ت

ً
القوية مكون

 إجراءات السياسة.   من صنع السياسات صناعة جيدة مع توفب  األدوات الالزمة لتنفيذ  ( PFMاإلدارة المالية العامة )
 
اض   ة غب  طبيعية وتلجأ الحكومات إل عمليات اقبر انيات بوتب  ن يجري تعديل القواعد والضوابط أو تخفيفها مع تعديل المب 

انيات العمومية للعديد من البلدان خطر انخفاض القيمة الصافية.    ن ة.  تواجه المب   كبب 
 

ي تتمتع بنظم مرنة لإلدارة ا
ي تتبع مستخلصات اإلنفاق، وضمان إتمام  ( PFMلمالية العامة )تمكنت البلدان التر

من اإلشاع فن
ي الوقت المناسب إل المستويات الوطنية الفرعية، وتيسب  المدفوعات بشكل أشع، كل ذلك مع الحفاظ عىل 

التحويالت فن
 المستوى المطلوب من المساءلة وضمان مسار معقول لمراجعة الحسابات.   

 
انية  ( PFMيتطلب توزي    ع اللقاحات وجود نظم إدارة مالية عامة ) ن ي المب 

مناسبة، بداية من ضمان توفب  االعتمادات الكافية فن
ي ضمان تنفيذ  

اء اللقاحات وتوزيعها، وتتضمن كذلك التقارير المالية المنتظمة.  يمكن أن يساعد التدقيق الداخىلي فن
لشر

   خطط نشر اللقاحات الحكومية بفعالية. 
 

وس كورونا  ( PFMمن المحتمل أن تشهد أنظمة اإلدارة المالية العامة ) ي مرحلة ما بعد جائحة فب 
ات واضحة فن تغيب 

(COVID-19  .)  ن عىل كب 
يد بالتأكيد من البر ن ة عىل اإلنفاق الحكومي سب  ي مواجهة الطلبات الكبب 

 مالي محدود فن
ن إن وجود حب 

ن عىل  2030الوطنية وأهداف التنمية المستدامة لعام الكفاءة والنتائج المتعلقة باألولويات  كب 
.  يمكن أن يساهم البر

ن إدارة الديون وتقديم التقارير والشفافية.  باإلضافة إل ذلك، من المرجح أن يتطلب االهتمام   ي عملية تحسي 
المستحقات فن

ي جهود مكافحة الفساد. بدو ( PFMالعام المتجدد بخصوص الفساد أن تقوم أنظمة اإلدارة المالية العامة )
 ر أكبر فن

 
عد أنظمة اإلدارة المالية العامة )

ُ
شديدة األهمية خالل الجائحة وستكون مهمة أيضا بعدها.  هذه مجرد بداية  (PFMت

 النقاش. 
 

 عروض لجنة المحاورين 
 

ي التحالف العالمي 
ن السيد  شكرت السيدة أسيتو ضيوف، العضو المنتدب للشؤون المالية والعمليات فن للقاحات والتحصي 

ن   اتهم وجودتها.  ورحبت بالمشاركي  ا الضوء عىل تنوع خبر
ً
ن مسلط ن عىل هذا الحدث، ثم قدم المتحدثي  ديفيد وإد والمضيفي 

 إلجراء مناقشة فعالة من خالل وظائف الدردشة واألسئلة واألجوبة، قبل دعوة الدكتور بيفرلي لتقديم عرضه. 
 

 الفلبير  
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ن ، عرضها التقديمي الحوكمة وأداء النظام الصحي قبل  قدمت الدكتورة بي ي الفلبي 

فرلي هو، مديرة مكتب تعزيز الصحة فن
 الجائحة. 

   
 حوالي  

ن ي الفلبي 
ن   130مقاطعة و   81بلدية و   1,500يشمل قطاع الصحة فن مدينة مستقلة.  ونتيجة لذلك، تم تمكي 

وس كورونا )  ي (  COVID-19االستجابة لجائحة فب 
ن عىل  فن كب 

، بقيادة الحكومة المحلية والبر ي
ن عىل الصعيد الوطتن الفلبي 

ية   الناس.  الفاعل الرئيسي عىل أرض الواقع هي وحدات الحكومة المحلية ذات القدرات المختلفة للتمويل والموارد البشر
 ونظم المعلومات. 

 
 ، ي القطاع الصحي

ي االستثمار فن
ي  لقد كشفت الجائحة عن النقص طويل األمد فن

ي وحدات علم األوبئة والمراقبة وفن
ا فن
ً
وتحديد

 مرافق الرعاية األولية. 
   

ها   ن نهج محفظة اللقاحات، بتوفب  ي ذلك كوفاكس ) 7اعتمدت الفلبي 
مما  (، COVAXلقاحات لعالمات تجارية مختلفة، بما فن

ة من المعلومات وكذلك التحديات بخصوص تفضيالت العالمة   ي نشر كمية كبب 
ي ال يمكن دائما  خلق تحديات فن

التجارية التر
 الوفاء بها. 

   
يات  ي ما يخص المشبر

ي الحفاظ عىل الشفافية فن
وقد أوجدت اتفاقات عدم اإلفصاح عن أسعار اللقاحات صعوبات فن

اء،   ي عمليات الشر
اء من خالل البنك الدولي ومضف التنمية اآلسيوي ثقة إضافية فن

الحكومية.  وقد أوجدت عمليات الشر
 بالغ الفعلية ال تزال موضع تساؤل. ولكن الم

   
ي عام 

دد حيال أخذ اللقاح إل حد كبب  إل تجربة لقاح حم الضنك فن
.  ومع ذلك، بدأت التعبئة عىل نطاق  2017يعود البر

ن العام والخاص والمنظمات غب  الحكومية بخصوص تقديم دفعات لقاح استدراكية، قبل   ن القطاعي  القطاع والتعاون بي 
وس كورونا )انتشار  ي لقاحات فب 

ي عملية اللقاح: (.  COVID-19الجائحة إلصالح فجوة الثقة فن
تشمل الدروس المستفادة فن

ن مختلف القطاعات،  ام العمليات المؤسسية، وضمان الملكية بي 
، واحبر القيمة العالية لإلعداد االجتماعي واإلبداع المحىلي

ن  كاء اإلعالميي   ، واستخدام الحوافز أبعد من مبادرات التواصل. والمشاركة، وتوفب  القدرات للشر
 

 ( GAVIالتحالف العالمي للقاحات والتحصير  )
 

ن ) ي التحالف العالمي للقاحات والتحصي 
بتسليط الضوء عىل أن ( Gaviقام السيد باسكال بيجليفيلد، مدير دعم الدول فن

العرض التقديمي للدكتور مألوف للعديد من البلدان وقدم المصفوفة المستخدمة إلدارة المخاطر حول كوفاكس  
(COVAX  .) 

 
ي الفئة "العالية للغاية" ا

لعرض العالمي المحدود للقاحات، االستيعاب، الهدر، الطلب، والتأثب  عىل برامج  وتشمل المخاطر فن
ي تلحق بالسمعة. 

ار التر ن الروتينية، واألضن  التحصي 
 
ي المعروض يجعل من الصعب عىل البلدان االستعداد إليصال اللقاحات.  

ن فن ي العرض العالمي التوقعات.  إن عدم اليقي  لم يلتر
ي وقت الحق من العام. نتوقع زيادة العرض 

 العالمي وارتفاع المخاطر حول القدرة االستيعابية والطلب فن
 
ن توصيل اللقاح.    ة األجل والتمويل المتاح لتمكي  تشمل العوامل المشددة الستيعاب اللقاحات االستعداد واإلشعارات قصب 

ن ) ام بالسوق )مؤخًرا التمويل الالز ( Gaviلقد أتاح التحالف العالمي للقاحات والتحصي  ن ي  ( AMCم لتعزيز االلبر
للبلدان التر

ي توصيل اللقاح. 
 تحتاج إل موارد فورية للمساعدة فن
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ن ) ة، ولكن التحالف العالمي للقاحات والتحصي  ا  ( Gaviحتر تاريخه، لم يكن هدر اللقاحات مشكلة كبب  ً وضع تدابب 
ي ذلك إعادة االنتشار، ومراجعة آلي

ا الحتمال هدر اللقاحات مع  للتخفيف من المشكلة، بما فن
ً
ة التخصيص الشاملة استعداد

 زيادة العرض. 
 

ن ) ي أخذ اللقاحات، يستخدم التحالف العالمي للقاحات والتحصي 
دد فن أدوات تواصل أكبر قوة،  ( Gaviإلدارة مخاطر البر

كاء  ا مع الشر
ً
 وثيق

ا
، وأصوات القيادة واألبطال، مع العمل عمًل  داخل البالد. ووسائل التواصل االجتماعي

 
وس كورونا ) ن الروتينية ومن المتوقع أن يؤدي توصيل لقاح فب  إل ضف االنتباه عن ( COVIDأثر الوباء عىل برامج التحصي 

 الخدمات األخرى وتحويل الموارد، مما يتطلب اهتماًما إضافًيا. 
 

ر السمعة خطر كبب  ينتج عن سوء االستخدام المحتمل والتحويل والشقة.  يع ن  ضن مل التحالف العالمي للقاحات والتحصي 
(Gavi ) .ن للتأكد من أن لدينا الرقابة الالزمة ن والداخليي  كاء الدوليي   مع وكالء الرصد والشر

 
 يمكن وصف الحالة بأنها ديناميكية، ويعمل التحالف عىل شعة االستجابة لها. 

 
 الصندوق العالمي 

 
يكورانج، رئيس إدارة المنح ال ي الصندوق العالمي معلومات حول الصندوق العالمي وناقش استجاباته  قدم ألكسندر بب 

مالية فن
 للمخاطر المالية واالئتمانية المتطورة.  

 
 يعتمد الصندوق العالمي على مقدمي الضمانات داخل البلدان وآليات التنسيق القطرية لإلشراف على تنفيذ المنح في البلدان. 

 
يهدد بتدمير عقود من التقدم في مكافحة فيروس اإليدز والسل والمالريا. استجاب ( COVID-19يهدد فيروس كورونا )

مليار دوالر إضافي لمساعدة البلدان على مكافحة   3.3الصندوق العالمي على الفور وقدم حوالي مليار دوالر وهو بصدد منح 

حماية العاملين الصحيين في  والعالجات واللوازم الطبية الحرجة،  من خالل االختبارات( COVID-19فيروس كورونا )
 . الخطوط األمامية، وتكييف برامج فيروس اإليدز والسل والمالريا المنقذة للحياة، وتدعيم النظم الصحية الهشة

 
وق العالمي إطاًرا قويًا لقد تغير مشهد المخاطر، مع تطور سريع للمخاطر وتقلب البيانات المتاحة لصنع القرار. يستخدم الصند

( تخفيف 2( تحديد المخاطر وقياسها وتحديد أولوياتها على أساس األدلة ، 1إلدارة المخاطر يتضمن أربعة أنشطة رئيسية: 

 ( اإلبالغ وتقديم التقارير.4( ضمان ورصد قويين ، و 3المخاطر وضبطها ، 
 

المراجعة الخارجية للحسابات، ووظيفة الرقابة في األمانة  يعتمد الصندوق العالمي على ثالثة مستويات من الضمان هي:

 العامة، ومكتب المفتش العام. 
   
تتصف بيئة الرقابة الحالية بسلسلة التوريد المعطلة، والقيود المفروضة على السفر، والركود االقتصادي، والبطالة، والمخاوف  

لمستمرة، والنظم الصحية المنهكة، والنقص وتضخم أسعار اإلمدادات المتعلقة بالسيولة، وتقلص الحيز المالي، وتحديات القلق ا

 األساسية.
 

وس اإليدز والسل والمالريا، وزيادة   ي الوفيات المرتبطة بفب 
ي تم تحديدها الزيادة المحتملة فن

تشمل المخاطر الرئيسية التر
ي 
ي تنفيذ أنشطة الضمان، والتأخب  فن

، وعدم قدرة المنفذين عىل   المخاطر المالية واالحتيال، والصعوبات فن اإلبالغ المالي
يات المحلية والطارئة، ومتطلبات التمويل   ي تواجه المشبر

العمل عن بعد، والقيود المفروضة عىل السفر، والتحديات التر
 الرشيق. 
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امج، وتكييف  ي عمليات تكييف البر
ي يتخذها الصندوق العالمي االستثمار التكتيكي فن

أنشطة  تشمل تدابب  التخفيف التر
اضية عن بعد، ودعم النطاق   اف االفبر الضمان، والرؤى المنتظمة من المنفذين ومقدمي الضمان داخل البالد، ومهام اإلشر

ن لموافقات التمويل الشيعة.  يات المجمعة والعقود اإلطارية، ونهج متمب 
 العريض، والمشبر

 
ي المستقبل:  

 تبادل الصندوق العالمي الدروس المستفادة والعبر المستخلصة من أجل التصدي لألوبئة فن

وبوصفنا آلية تمويل، ما زلنا مسؤولين أمام مانحينا. ال تزال القيمة مقابل المال وتعظيم االستفادة من كل دوالر  •

 مستثمر بنفس القدر من األهمية، حتى أثناء حاالت الطوارئ.
 ب موازنة الدعوة إل تخفيف الضوابط السابقة من خالل تعزيز الضوابط الالحقة.   يج •

ومن األهمية بمكان التشاور مع أصحاب المصلحة لتحسين تصميم الحزمة وبناء الدعم فيما بين الجهات الفاعلة، حتى   •

 في ظل الضغوط. 
 ويمكن لتكييف السياسات واإلجراءات لمنح المرونة للمنفذين أن يعزز االستجابات واألداء.    •

(  COVID-19فعالة وقد مثلت جائحة فيروس كورونا )  (PFMتتطلب االستجابة الوطنية أنظمة إدارة مالية عامة ) •

حجة مقنعة بضرورة تعزيز هذه األنظمة. كلما بادرنا بتنسيق جهودنا ودعمنا لتعزيز نظم اإلدارة المالية العامة 

(PFM ،).كلما كان استعدادنا أفضل إلدارة األوبئة في المستقبل 
 

 إندونيسيا
 

، مدير البر  ي
ًحا عن خلفية استجابة إندونيسيا  قدم الدكتور عمران بامبونر ي إندونيسيا، شر

ي وزارة الصحة فن
ي للسل فن

نامج الوطتن
وس كورونا ) ي نجاح نشر اللقاحات. ( COVID-19لجائحة فب 

اء فن  وسلط الضوء عىل أهمية الشر
 

وس كورونا ) ي من المخصصات ( COVID-19المصدر الرئيسي لتمويل لقاحات فب 
ي إندونيسيا يانر

الحكومية، بدعم من  فن
يات أكبر من  .  تشكل المشبر ن وس   50المانحي  اء مهمة للغاية لالستجابة لجائحة فب  ٪ من التمويل، مما يجعل إجراءات الشر

 (. COVID-19كورونا )
 

ي تجميع الطلب وتحديده كمًيا من خالل التنسيق والقيادة الرشيدة، إل جانب استخدام  
وتم التصدي للتحدي المتمثل فن

 اذج لتقدير الطلب )نموذج منظمة الصحة العالمية(. نم
 

ي توافر اإلمدادات بالتسليم المتداخل لخراطيش )
والموافقة الشيعة عىل  (  Xpress Cov2وقد قوبل التحدي المتمثل فن

ي ذلك معدات الحماية الشخصية )
ي آلية االستج( PPEالتمويل للحصول عىل السلع المتاحة محلًيا بما فن

ن فن ابة  واألكسجي 
وس كورونا )  (. COVID-19لجائحة فب 

 
ن معايب  الجودة المحلية والعالمية، وذلك بشأن  وقد قوبلت التحديات المتعلقة باللوائح المحلية والدولية بالمرونة فيما بي 

 المواد مثل أقنعة الوجه وكذلك المناقشة والتواصل المكثف. 
 

ي  وقد قوبلت التحديات بخصوص األسعار العالمية والمحل
ية المختلفة بتحليل تكلفة الوحدة وتحليل الجدول الزمتن

 والمفاوضات. 
 

ن باالستفادة من شبكة قائمة من مرافق   ن النهائيي  ي تواجه تقديم الخدمات للمستعملي 
وتم التصدي للتحديات التر

ة إل أدنن حد، والمشاركة مع القط ي المقاطعات والمحافظات لتقليل التكاليف المباشر
اع الخاص المتطور.   المستودعات فن

ي ظل خدمة 
 جزيرة.  17000مقاطعة و  514محافظة و  34كان هذا مهًما للغاية فن
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ن عىل حد سواء،   يات سواء للجهات المحلية والمانحي 
وعموًما ، فإن الدروس الرئيسية المستفادة هي معرفة لوائح المشبر

العثور عىل اإلمدادات، ومعرفة من تحتاج إل العمل معه ومعرفة  ومعرفة ما تحتاجه وكيفية تقدير الطلب، ومعرفة مكان 
 كيفية التنسيق لتسهيل العملية. 

 
 غانا

 
كة "زيب الين" ) ي غانا. ( Ziplineقدم ناا ياوسون، المدير العام لشر

كته، وما يقدموه من دعم لوزارة الصحة فن ا بشر
ً
 غانا تعريف

 
كة توصيل طبية تعمل ( Zipline"زيب الين" ) ي عام شر

ي رواندا وتوسعت إل    2016بواسطة الطائرات بدون طيار بدأت فن
فن

ي عام 
ا لسالسل التوريد من خالل توفب  أنظمة إدارة المستودعات  (  Zipline.  تقدم "زيب الين" )2019غانا فن

ً
تحسين

ي الوقت المناسب للمنتجات الطبية الحيوية.  تقدم "زيب الين
ا  ( Zipline" )وسالسل التوريد وتوفب  التسليم فن

ً
أيض

ي الوقت المناسب استجابة منها ألنماط المرض  
ي تسمح للسلطات الصحية باتخاذ القرارات فن

تحليالت البيانات واألنظمة التر
 عبر المواقع الجغرافية المختلفة. 

  
ي درجة 

حرارة الغرفة واألماكن  يحتوي كل مركز توزي    ع عىل منطقة استيفاء حيث يتم تخزين المنتجات الطبية المحفوظة فن
ان، حيث يتم إطالق الطائرات بدون  ي ذلك لقاحات درجة الحرارة المنخفضة للغاية( ومنطقة عمليات الطب 

الباردة )بما فن
 طيار واستقبالها. 

   
ي نفاذ المخزونات، وانخفاض بنسبة تزيد عن 

ا فن ً ا كبب 
ً
ي غانا انخفاض

ي الهدر وانتهاء الصالح90وتشمل الفوائد فن
ية،  ٪ فن

ن مكافحة الغش ومكافحة الشقة، وزيادة الوصول   50وانخفاض بنسبة  ي حاالت الطوارئ، وتحسي 
ي تكاليف اإلمدادات فن

٪ فن
قية، أدى توزي    ع اللقاحات إل تقليل التطعيمات المهدرة   ي المنطقة الشر

إل المنتجات الصحية الحساسة لدرجة الحرارة.  فن
يد المستقلة بذاتها، وتوفب  التكاليف، والتنفيذ الفعال والمنصف عىل  ٪، وتقليل االعتماد عىل سلس  33بنسبة  لة التبر

 مستوى البالد. 
 

لقاح.  بعد بداية الجائحة، قدمت "زيب الين"    80,000ما يقرب من ( Ziplineقبل الجائحة، قدمت "زيب الين" )
(Zipline )  مليون جرعة لقاح.  تم الحفاظ عىل   2.5طريقة موثوقة لتوفب  توصيل المنتجات الطبية بدون تالمس و

وس كورونا )  (. COVID-19استمرارية الرعاية الصحية باإلضافة إل أنشطة االستجابة لجائحة فب 
  

ي توفب  توزي    ع فعال واقتصادي وعادل للقاحات. (  Ziplineتفخر "زيب الين" )
 بقدرتها عىل دعم وزارة الصحة فن

 
ن يشارك مع "زيب الين" )وأشارت السيدة ضيوف إل أن التحالف ال ي تقديم اللقاحات (  Ziplineعالمي للقاحات والتحصي 

فن
ي استعداد البالد للتصدي للوباء. 

ا فن
ً
ي غانا الذي ساعد حق

.  يمكننا جميعا االستفادة من االبتكار فن ي
نامج الروتيتن  عبر تنفيذ البر

 
 البنك الدولي 

 
يفات أوييوال، مدير ممارسات الحوكمة  ي قدمها إد أولووأشار أدينيك شر

، إل المالحظات االفتتاحية التر ي البنك الدولي
- فن

ي وناقش استجابة الممارسة العالمية للحوكمة للجائحة.   أوكب 
 
ي ذلك مؤسسات المساءلة.   

ي مجال الحوكمة عىل تعزيز الحوكمة والمؤسسات، بما فن
وتركز الممارسة العالمية للبنك الدولي فن

ا،  مع انتقال العالم إل 
ً
هم ضعف الجائحة، كان عىل الحكومات معالجة حالة الطوارئ الصحية، وحماية أفقر الناس وأكبر

 ودعم الوظائف واألعمال التجارية. 
   
ي ذلك الوصول إل المعلومات الصحيحة،  

شعة االستجابة المطلوبة.  أدت العديد من التحديات إل إبطاء االستجابة، بما فن
وس كورونا ) ي حجم إصابات ووفيات فب 

ن فن ن المدنيي  ة الموظفي  ، ونقص خبر وقد  (.   COVID-19والتنسيق الحكومي الدولي
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ن  تم تلبية الحاجة إل الشعة عن طريق تحويل  كاء اإلنمائيي  الحكومة للموارد إل االستجابة للوباء والدعم المقدم من الشر
ن عىل   كب 

ي المحاسبة بشكل صحيح لهذه األموال.  هناك حاجة إل البر
اء اللقاحات.  ويتمثل التحدي فن لالستجابة وشر

 الشفافية والمساءلة. 
 

ي تحتاج إل التعامل معها هي التوزي    ع ال
ي ذلك التعاقد والتوزي    ع  القضايا األساسية التر

شي    ع والعادل والفعال للقاحات، بما فن
المادي وسالمة اللقاح واإلنصاف والمعلومات الخاطئة.  ولمواجهة هذه التحديات، تعتبر الشفافية والمساءلة أمرين  

، والمؤسسات العليا لمراجعة تيبات المحددة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخىلي
.  وتشمل البر ن اك   أساسيي  الحسابات، وإشر

يات.  ، والقطاع الخاص(، والرقمنة، والمشبر ي
، ومنظمات المجتمع المدنن ن  أصحاب المصلحة )المواطني 

 
ي تم الحصول عليها والدروس المستفادة، أكمل البنك الدولي مؤخًرا ورقة بعنوان 

دور األجهزة العليا  لتوحيد المعلومات التر
ي استجابة الحكومة ل

 
وس كورونا ) للرقابة المالية ف ويشمل ذلك مرحلة الطوارئ ومرحلة ما بعد   (COVID-19جائحة فير

الطوارئ من نشاط األجهزة العليا للرقابة.  باإلضافة إل ذلك، يقوم البنك الدولي بإصدار مؤشر المؤسسات العليا لمراجعة  
 قريًبا.  2021الحسابات لعام 

 
 المناقشة واألسئلة واألجوبة 

 
رحت خالل الحدث. وقدم المتكلمون المع

ُ
ي ط

ا عىل األسئلة التر
ً
 لومات التالية رد

o   ن العام ي القطاعي 
ن فن ن الصحيي  ن حوافز للعاملي  ، قدمت الفلبي  ي ي المجال الطتر

ن فن ي العاملي 
ولمعالجة النقص فن

ي  
ي ذلك توسيع نطاق التعليم الممول من القطاع العام، وإضفاء الطابع المؤسسي عىل الفوائد التر

والخاص، بما فن
ي الخارج، تشارك الحكومة  تعو 

ن الذين يعملون فن ن الفلبينيي  ن الصحيي  د عىل القوى العاملة بأجر.  فيما يخص العاملي 
ي اتفاقات ثنائية مع البلدان المستقبلة لتمويل التعليم والتكاليف األخرى. 

 فن
o ( ام بالسوق ن ي ال تحقق أهداف تعزيز االلبر

حالف العمل معها  سيواصل الت(، AMCوبالنسبة لبلدان التحالف التر
ها. يتيح التحالف العالمي للقاحات   ا أطول من غب 

ً
لمساعدتها عىل تحقيق أهدافها. بعض البلدان ستستغرق وقت

ن ) ي  ( Gaviوالتحصي 
ي تقديم اللقاحات، بما فن

التمويل إلكمال تمويل مضف التنمية متعدد األطراف للمساعدة فن
ي أخذ اللقاحات. 

دد فن  ذلك معالجة حالة البر
o ن بحملة إعالمية استهدفتهم من خالل جلسات النقاش المفتوح كي  تع ن الصحيي  ن مع تردد العاملي  املت الفلبي 

ي حملة التطعيم.  كان هذا  
يمكنهم طرح األسئلة وتنفيذ سياسة تحميهم من الدعاوى القضائية عند مشاركتهم فن

 ناجمة عن حادث لقاح حم الضنك. لمعالجة مشكلة الخوف من / أو اإلصابة بصدمة من الدعاوى القضائية ال
o ( ي تواجه تصميم مرفق كوفاكس

ي تسيطر عىل اإلمدادات ( COVAXوردا عىل التحديات التر
حيث ُسمح للبلدان التر

ي وقت مبكر، بالنظر  
ن اإلمدادات فن ي مقدمة الخط، لوحظ أنه كان باإلمكان توفب  هيكل أفضل مع تأمي 

بأن تكون فن
ي قدما،  إل المعلومات المسبقة.  ومع 

ي وقت مبكر.  وللمضن
ا فن
ً
ن الصفقات كان عائق ذلك، فإن النقد المطلوب لتأمي 

ا. ( COVAXمن المهم الحفاظ عىل عمليات كوفاكس )
ً
 مرنة وديناميكية وأقل تعقيد

o   .ويعمل التحالف دائما مع البلدان للمساعدة عىل زيادة االستخدام ، ويعد إعادة التوزي    ع أحد تدابب  المالذ األخب 
تر إذا احتاج بلد ما إل إعادة توزي    ع بعض اللقاحات بسبب خطر انتهاء صالحيتها، سيواصل التحالف العالمي  وح

ن )  العمل معها بتخصيصات الحقة. ( Gaviللقاحات والتحصي 
o ( ن (  eLMISو )( DHISإل االستفادة من األنظمة الوطنية مثل )( GAVIيسىع التحالف العالمي للقاحات والتحصي 

وس كورونا ) والمنصات وبدعم من منظمة الصحة  (. COVID-19الرقمية األخرى لدمج عمليات تتبع لقاحات فب 
ن ) كاء آخرين، وضع التحالف العالمي للقاحات والتحصي  لوحة تحكم تجمع  ( Gaviالعالمية واليونيسيف وشر

 المعلومات مًعا عبر محفظة اللقاحات. 
o  ن الخطط المالية والمخص ، يتم تضمي  ن ي الفلبي 

ي قاعدة البيانات الوطنية، ولكن  فن
صات والمدفوعات الفعلية فن

ي قاعدة بيانات واحدة. 
م النتائج إل وكاالت رقابية مختلفة وليس فن

ّ
قد
ُ
 الوصف التفصيىلي للمضوفات ليس كذلك. ت

o ( ن ل خطًرا، ولكنه أقل اآلن مما ك( Gaviيرى التحالف العالمي للقاحات والتحصي 
ّ
ان  أن اللقاحات المغشوشة تمث

ي األصل.   
 متوقعا فن
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o ( ن ي  ( Gaviيدعم الصندوق العالمي منهاج التحالف العالمي للقاحات والتحصي 
والنظم الصحية المستخدمة فن

ر الصندوق العالمي معدات  
ّ
.  يوف ن إيصال اللقاحات، وكذلك لقاحات صندوق التحالف العالمي للقاحات والتحصي 

ي الخطوط 
ن فن ي تقديم اللقاحات.  وما زال هناك مجال  الوقاية الشخصية للعاملي 

األمامية، الذين يشارك بعضهم فن
 لمزيد من التعاون لتعظيم جهودنا الجماعية. 

o   ي عىل وشك انتهاء صالحيتها" مع البلدان األخرى، ال ينشر التحالف
وللتخفيف من خطر مشاركة اللقاحات "التر

ن إال اللقاحات ذات العمر اال ي بذلك )من  العالمي للقاحات والتحصي 
اف البلد المتلقر ا إل اعبر

ً
، استناد ي

ي الكافن
اضن فبر

خالل بيانات معدل االستيعاب السابقة( وإثبات أنها ستكون قادرة عىل استخدام الجرعات قبل انتهاء صالحيتها.  
 .  إعادة االنتشار هو المالذ األخب 

o ( "عملت "زيب الينZipline  ) ي إعداد المستودعات
ا فن
ً
 وثيق

ا
ي أنشأتها وزارة الصحة. تحصل "زيب  غانا عمًل

التر
ا للتوزي    ع لضمان  ( Ziplineالين" )

ً
عىل اإلمدادات من المستودعات اإلقليمية، كما يطورون توقعات وخطط

أنظمة طلب المخزون الخاصة بالوزارة لتوفب  رؤية واضحة لحركة  ( Ziplineالتنسيق. كما تستخدم "زيب الين" )
 مة. المخزون لتجنب ازدواجية الخد

o   البنك الدولي وصندوق 
ن كة بي 

ي إدارة المديونيات المرتفعة، تدعم مبادرة تعليق خدمة الديون المشبر
وللمساعدة فن

ا مدفوعات خدمة  
ً
ي تعلق مؤقت

ا البلدان التر
ً
ن مواردها عىل مكافحة الجائحة. كما تدعم أيض كب 

النقد الدولي البلدان لبر
ن الرسم . الديون المستحقة لدائنيها الثنائيي  ن  يي 

 
ي زيادة الوعي بالقضايا وإبراز النقاط 

ن وأشادت بالعمل الممتاز الذي قدمه المتحدثون فن وشكرت السيدة ضيوف المشاركي 
ي تحدياتهم، ويتم تشجيعهم عىل التفاعل بشكل أكبر حول هذه المواضيع إلرسال  

ن وحدهم فن المفصلية.  لم يكن المشاركي 
لمعرفة المزيد عن األحداث والفعاليات والتشجيع عىل إنشاء   Laura@ICGFM.orgاألسئلة أو التعليقات اإلضافية إل 

ن عىل مواقع الويب الخاصة بهم   مجتمع الممارسة.  هناك الكثب  من البيانات والمعلومات والحلول المتاحة من كل المضيفي 
ن عىل الحصول عىل هذ . ويتم تشجيع المشاركي  ن ن والمشاركي   ه المعلومات.   شكًرا لجميع المضيفي 

 
 النهاية 

 
ا رائًعا. 

ً
ي أدارت حدث

ن وخاصة السيدة/ أسيتو ضيوف، التر  شكرا لجميع المتحدثي 
ي االئتالف الدولي لإلدارة المالية الحكومية )

 . إلدارته هذا الحدث( ICGFMشكر خاص لجوان دان، المدير اإلداري فن
 

 . ليس للتوزيعمالحظة: هذا المستند 
. 

 

mailto:Laura@ICGFM.org

