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 سعادة بان كي مون
 ألمم املتحدةلاألمني العام 

1 United Nations Plaza 
New York, NY 10017 

 
   2132آب/أغسطس  13

 صاحب السعادة،
إنهههن ملهههي درارهههي سههه رلنا بنيهههشترا ال جنسهههني اململهههالكني ليةرهههس األمهههم املتحهههدة املعرنهههس بالسهههي   

أرضهاء ر  نيال جنسه اجيباء راألطشها  أن ينهإ إلهنام التق اه  الر هاجي ليةرهس باسهم نهاملرقذة حلناة الرسه
 رأصحاب املنييحس اآلخ اي اململالكني يف هذه العمينس. اليةرس

ربراء ريى طيهكام  انعقهدا اليةرهس اسهتةابس ليوحله  احلهامل غهل املقكهو  الهذ   هوا  نهن  
كههان  اههي الو ااههس مر هها رمعاوت هها بسهه ولس   املالاههني مههي الرسههاء راألطشهها  مههي طهه اء  هها ا طكنههس

ربتايشس لخننيس ري ط اق إتا هس إمااننهس احلنيهو  ريهى أدراهس رسهي  صهحنس أخه   متهو  ة  النها. 
سهههيعس مهههي السهههي  املرقهههذة حلنهههاة الرسهههاء  31ر هههد تههه رن اليةرهههس يف ةداهههد  اجمهههس أرلواهههاا تضهههم 

 جنسههنس الههغ ةههو  درن احلنيههو  ريههى راألطشهها  رالههغ ات احلههى رر هها  ررههي ط اههق ةداههد العواجههق ال
إمااننهههس احلنيهههو  رين ههها راسهههتعما ا وصهههي بهههتط اءاا مكتاههه ة ل اهههادة تههههذه السهههي  راسهههت دام ا  

سههيعس ر ههده أن ارقههذ  31رمههي تههون توسههن  نطههام اسههت دام هههذه السههي  الكههال  رههددها بسهه رس. 
 .2132 ناة أكث  مي ستس مالاني ت ص حبيو  رام 

الهههذاي ر امليتههه مني  أرضهههاء اليةرهههسيف أن تملهههالكرا برملهههاة ممورهههس مهههي لقههد  الشرههها التو نهههق  
اتمتعون مبواهب خاصس رالذاي  دموا مهي طاجشهس راسهعس مهي اايشنهااو احلاومهاا راملتمه  املهد  
راملؤسسههاا راألرسههاة األكاد نههس رالقطههاو ااههام. ر ههد اتسههم ا لتهه ام الههذ  أبههداه رههدد ككههل مههي 

خاصهس  نهأ أنهن لهد  ههذا القطهاو الاثهل مهي الشه م لتحقنهق التقهدم   ادة القطاو ااهام بوينهس
الملهداد  شملهإمال. ر د انعاس ههذا يف ةينهإ اليةرهس الهذ  كملهق الرقهاب رهي أن الضيف هذا امل

سهيعس اه تكب بااشهال الطيهب رسهوء م ا كهس اوهودة يف القطهاو  31يف أسوام السي  الكهال  رهددها 
 ااام ريف القطاو العام.

إىل توا ههههق يف اآللاء بملههههون حلهههه رلة إجهههها  إطهههه اءاا ط ا ههههس  أرضههههاء اليةرههههسصههههإ ر ههههد تو  
توصههناا ت كهه  ريههى تملههانإ األسههوام العاملنههس  31ليتنيههد  ليتحههدااا الههغ ه ةداههدها. راجههذرا 

رالوطرنههس  رةسههني العهه ل رالطيههب ريههى السههي   اا األينههس احل طههس  رتع اهه  ن ههام ال  ابههس لاشالههس 
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وهههودة العالنههههس إىل سنههه  الرسهههاء راألطشههها . ريههههي نعتقهههد أن ترشنهههذ هههههذه رصهههو  املرتةهههاا  اا ا
التوصهههناا العملههه  سهههنؤس  تهههوسلا سهههنود  إىل إ هههداا ةهههو  يف رههه ل رطيهههب راسهههت دام السهههي  

العاملنهس لنيهحس امله أة  تاماملرقذة حلنهاة الرسهاء راألطشها   اا اوهودة العالنهس. ركةه ء مهي اسه اتنةن
اليةرهههس سهههتمثإ  اةهههس مل  يهههس طداهههدة مهههي إ ههه ا  تقهههدم متسهههالو يف  رالطشهههإ  نعتقهههد أن توصهههناا

 الو ن الذ  نق ب مرن مي نقطس هنااس ةقنق األهداف اإلمناجنس لأللشنس.
رسههنتطيب ةقنههق هههذا األسهه  مملههالكس ممورههس راسههعس مههي أصههحاب املنيههيحس  ههي اعميههون  

ريهههى  لهههت  رحلهههعن اليةرهههس أاضههها حلهههمي اإلطهههال راملكهههادل اململههه كس لالسههه اتنةنس العاملنهههس. ربرهههاء 
ممهههال ملمورهههس مهههي اإلطههه اءاا  اا األرلواهههس رالتاهههالنق الال مهههس لترشنهههذ ههههذه التوصهههناا بسههه رس 
ر عالنههس. رنههدرو سنهه  أصههحاب املنيههيحس ليمسههايس يف ط ههد مملهه   ليتنيههد  ليعواجههق الههغ ةههو  

راألطشها  ريهى مها درن احلنيو  ريهى السهي  املرقهذة ليحنهاة راسهت دام ا رحلهمان  نيهو  الرسهاء 
حيتههاطون إلنههن مههي رههال. رتههدخالا. رمههي طانكرهها  سرواصههإ العمههإ مهه  الملهه كاء راأل هه ان رغههلهم 
مهههي القهههادة مهههي أطهههإ تعك هههس لأو املههها  السناسهههي راملهههامل الهههال م لتحواهههإ ههههذه التوصهههناا إىل را ههه  

 ميموو.
سهههتحدا   ريهههي مقترعهههون بهههون توصهههناا اليةرهههس العمينهههس راملوط هههس يهههو إجههها  إطههه اءاا 

بالعمههإ معهها رةههن  نههادتام املسههتم ة  تههوسلا رمنقهها رراسهه  الرطههام ريههي منضههي يههو إهنههاء ر نههاا 
األم اا راألطشا  الغ  اهي الو ااهس مر ها يف سنه  بيهدان العهاأ بهإ رأاضها مهي أطهإ  قهوم امله أة 

 رلتحقنق  دلهتا ريى املسايس يف الترمنس ا طتمارنس را  تنياداس.
 اا صا ب السعادة  بقكو  أمسى آااا التقدا .رتشضيوا   

 
   امس اانس ستولترربغ       طوناسان ودغسعادة 

 لجنس ر لاء الر راج    لجنس س ولاس ننةلاا ا ةاداس
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 موجز تنفيذ
  أبههه  ا ا سههه اتنةنس العاملنهههس لنيهههحس املههه أة رالطشهههإ الهههغ  هههدم ا األمهههني 2131يف رهههام  

انههاة الرسههاء راألطشها  يف سنهه  أيهاء العههاأ بسههكب نقهص إمااننههس احلنيههو  العهام لألمههم املتحهدة مع
 31ريههى سههي  مرقههذة ليحنههاة. ردرههن ا سهه اتنةنس املتمهه  العههاملي إىل العمههإ معهها إلنقهها   نههاة 

رهههي ط اهههق  اهههادة إمااننهههس احلنيهههو  ريهههى األدراهههس األساسهههنس  2132مينهههون تههه ص حبيهههو  رهههام 
حنس الهههغ تعهههال بشعالنهههس األسهههكاب ال جنسهههنس الهههغ  اهههي تال ن ههها راألط ههه ة الطكنهههس را مهههداداا النيههه

 ليو اة أسراء احلمإ رالو دة رالطشولس  رري ط اق  اادة ا ست دام املراسب  ا.
ر هد تنيهدا ورههس األمهم املتحههدة املعرنهس بالسهي  املرقههذة حلنهاة الرسههاء راألطشها   اليةرههس    

   هذا التحهد   ر ههددا ههد ا رامها ههو  اههادة رههي تملهاإ طه ءا مههي   كهس كهإ إمه أة ركههإ طشهإ
مهههي أتهههد بيهههدان العهههاأ  قههه ا. رلكههه ا  21إمااننهههس احلنيهههو  ريهههى ههههذه السهههي  املرقهههذة ليحنهههاة يف 
  ر هههددا ’ال رااهههس املتواصهههيس‘رالطشهههإ  الولنهههداليةرهههس بملهههدة ريهههى النيهههحس اإلألابنهههس رصهههحس األم ر 

يحنهاة الهغ ات احلهى رر ها  رالهغ  اهي مهي السهي  املرقهذة ل 31بذلت  اجمس أرلنس تضهم  ارتمدار 
مالاههني إمهه أة رطشههإ  إ ا أتنحههن إمااننههس احلنيههو  رين هها ريههى نطههام  1أن ترقههذ  نههاة أكثهه  مههي 

 رس  راست دمن است داما مراسكا.أ
ر هههددا اليةرههههس أاضهههها رواجههههق م ابطههههس لجنسههههنس ةههههو  درن احلنيههههو  ريههههى السههههي  الكههههال   
ملهههمإ الهههرقص الملهههداد يف املهههوالد الهههذ  تعههها  مرهههن سهههيعس ردرن اسهههت دام ا. رههههي ت 31رهههددها 

الوكهها ا التر نمنههس يف بيههدان مر شضههس الههدخإ   هها اههؤد  إىل التههوخ  يف تسههةنإ السههي   ررههدم 
األسههوام   نههأ ااههون   ملههإرطههود ل ابههس ريههى طههودة املرتةههاا ر هها ا رههدم الاشههاءة العامههس  ر 
خهههو  السهههوم أر إنتههها. كمنههههاا  راجهههد ا سهههتثمال أ هههإ مههههي أن املهههة  الملههه كاا املنيهههرعس ريههههى د

 مثههههإ الطيههههب اتههههدرد ليمسههههتعميني نياملسههههتعميمههههي طانههههب كا نههههس  رةههههدااا العهههه ل رالطيههههب 
الر ههههههاجنني ريهههههههى املرهههههههتج  رمملهههههههاكإ التسهههههههينم اتيههههههي  رالوصهههههههشاا الطكنهههههههس را سهههههههتعما ا غهههههههل 

 النيحنحس.
األطشههها   رمهههي أطهههإ التنيهههد   هههذه التحهههدااا رةقنهههق إنقههها   نهههاة املالاهههني مهههي الرسهههاء ر  

كمههها رربهههد بهههن  أرصهههن اليةرهههس بعملههه ة إطههه اءاا عهههددة  مرنههها. رههههي ت كههه  ريهههى حلههه رلة ةسهههني 
األسههههوام العاملنههههس راتينههههس ليسههههي  املرقههههذة ليحنههههاة  رالتمواههههإ املكتاهههه   رةسههههني اوههههودة  رالاشههههاءة 

ام رةقنهق تاامهإ أ ضهإ بهني القطهاو ااه  التر نمنس  رةسني تسهينم السهي  ريهى النيهعند الهوطي
 را تناطاا املست يت.

سهيعس سهنايق أ هإ  31رتقدل اليةرهس أن التوسه  الطمهو  يف ههذه السهي  الكهال  رهددها  
بينههون مههي در لاا الو اههاا املتحههدة ريههى مههد  نههس سههرواا رسههنرقذ ت اكمنهها أكثهه   2,1مههي 
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 الههس مههي ر نههاا األم ههاا رههي ط اههق  اههادة  211 111مههي سههتس مالاههني  نههاة مههي بنر هها  رههب 
ااننس احلنيهو  ريهى خهدماا تر هنم األسه ة. رسهنحش  ههذا تسهالو ا اشهال يف ر نهاا الرسهاء إم

مينههون طشههإ آخهه  يف السههرس   هها  3,1راألطشهها . رسههنؤد  ةقنههق هههذه األهههداف إىل إنقهها   نههاة 
مينهههون  2,1إىل  2131مينهههون طشهههإ يف رهههام  1,3خيشهههل العهههدد املقهههدل لو نهههاا األطشههها  مهههي 

يف رههههام  211 111ل  هههها ا ر نههههاا األم ههههاا الههههغ تقههههدل برحههههو طشههههإ. رباملثههههإ  سههههتر ش
ر لههت ب اههادة إمااننههس احلنيههو  ريههى سههي  صههحس األم رتر ههنم األسهه ة.  231 111إىل  2131

رالتاالنق املقدلة إلنقها   نهاة كهإ  ه د تاهالنق متسهس رتثهإ اسهتثمالاا  تها ة يف الترمنهس العاملنهس. 
ذه السهي  راطكها أخال نها  حسهب رإمنها  ثهإ أاضها ط اقهس ربراء ريى  لت     ثإ توسن  نطهام هه

مههي أتههد الطهه م  عالنههس ليتمتهه  بنيههحس أر هه  لقههاء األمههوا  املسههتثم ة. رسنسهه م هههذا مسههايس ككههلة 
 يف رحل  صحس األم رالطشإ ريى مسال ار ي هذه الو ناا املشةعس رالغ  اي  رك ا.

ميس لعههههدة  طارهههاا رخاصههههس تملهههمإ إطهههه اءاا تهههاليترشنههههذ ر هههد رحلهههعن خطههههس تشنيهههنينس  
رأنملههطس رطرنههس رإ ينمنههس رراملنهههس عههددة بوحلههو  رالتاههالنق امل تكطههس  هها. ربا حلههها س  عههددةبسههي  

إىل  لهههههت  ستوحلههههه  خطهههههب رطرنهههههس هتهههههدف إىل الترشنهههههذ ريهههههى النيهههههعند الهههههوطي رستملهههههاإ أسرهههههاء 
 برههههاء ريههههى رمينههههاا الت طههههنب رتقههههدا  التاههههالنقاطتمارهههاا أصههههحاب املنيههههيحس داخههههإ الكيههههد  

 راودار  ال مرنس القاجمس ربا لتكاة  ا. 
مالنهس راطتمارنهس  بعواجهقرإ  تسيم اليةرس بون العداهد مهي العقكهاا املتنيهيس بالسهي  ته تكب  

مثهإ سهوء اإلدالة  ررهدم كشااهس املهوالد  –رترملو ري ةدااا أرس  نطا ا اواط  ها الر هام النيهحي 
رهدم كشااهس ن هم املعيومهاا  تهدرو اليةرهس إىل تع اه  الكمل اس  رردم  عالنهس سالسهإ التولاهد اتينهس ر 

الهههه رابب بههههني احليههههو  را طهههه اءاا  اا األرلواههههس الههههغ ه ةداههههدها رغلههههها مههههي املكههههادلاا العاملنههههس 
 رالوطرنس ال امنس إىل تع ا  الر م النيحنس.

 
 توصيات اللجنة العشر  
 تحسين أسواق السلع المنقذة للحياة  

  ترشهههههذ آلنهههههاا راملنهههههس  عالهههههس مثهههههإ 2131حبيهههههو  رهههههام  لميكككككة تشكككككأليو ا سكككككواق العا - 3
مهههي أطهههإ  اهههادة تهههوا   السهههي  املرقهههذة ليحنهههاة  اا  ااالطيكههه منههه  ر اململههه كس اململههه ااا 

 اوودة العالنس بومثإ سع  معقو .
  حيشهه  مقههدمو النيههحس اتينههون 2132حبيههو  رههام  تشككأليو أسككواق المسككليل المحلكك   - 2

طاو ااهام  يف سنه  الكيهدان الهغ تملهمي ا مكهادلة كهإ إمه أة ركهإ راو اا الشاريس يف الق
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سهههيعس رالههه راج  ههها بملهههاإ  31طشهههإ  ريهههى  اهههادة إنتههها. رتو اههه  السهههي  الكهههال  رهههددها 
 مراسب.

  ارشههذ التمواههإ املكتاهه  القههاجم ريههى ةقنههق 2131حبيههو  هنااههس رههام  الممويككو المكمألككر  - 1
مههي هههم يف أمههس احلاطههس ليحنيههو  ريههى  نتههاجج مههي أطههإ سهه رس  اههادة إمااننههس  نيههو 

 سيعس رين ا رتع ا  ا بتاالاا. 31السي  الكال  رددها 
  اقهوم مها   اقهإ رهي سهالا ته كاا منيهرعس لاهإ 2132حبيو  رام الجودة   تحسين - 2

 سيعس بتنيرن  رتسواق مرتةاا بوسعال معقولس ر اصيس ريى ت ادة اوودة.
  تاههون سنهه  الكيههدان الههغ تملههمي ا مكههادلة كههإ 2132حبيههو  رههام  الألفككا ة المنميميككة  - 2

متطيكههاا التسههةنإ ررمينههاا التقنههنم لههدا ا  كسههنببتو نههد رت ههد  امههن إمهه أة ركههإ طشههإ 
سههههيعس ر لههههت بههههدرم مههههي سههههيطاا تر نمنههههس  31ليسههههي  املرقههههذة ليحنههههاة الكههههال  رههههددها 

 صالمس رمر مس النيحس العاملنس رالتعارن اإل ينمي.
   للسلع المنقذة للحياةتحسين المسليل الوطن  

  تاههون سنهه  الكيههدان الههغ تملههمي ا مكههادلة  2132حبيههو  رههام   العلككل ا ككامككدادات   إلا - 1
كهههههإ إمههههه أة ركهههههإ طشهههههإ  هههههد  سهههههرن إمهههههداداا السهههههي  املرقهههههذة ليحنهههههاة رأطههههه ا ههههههذه 

 التحسنراا با ستراد إىل أ ضإ املمالساا يف تارولوطنا املعيوماا را تنيا ا.
  تاهون سنه  الكيهدان الهغ تملهمي ا مكهادلة كهإ 2132حبيو  رام خدام  الطلب  االسم - 1

إمهه أة ركههإ طشههإ  ههد رحلههعن  بهها   ان مهه  القطههاو ااههام راملتمهه  املههد   خططهها كههي 
ترشههههذ ريههههى نطههههام راسهههه  تههههدخالا مراسههههكس ل اههههادة الطيههههب ريههههى ااههههدماا راملرتةههههاا 

 تقدم  ا خدماا كا نس.النيحنس راست دام ا    سنما بني ت اجح الساان الغ   
سنهه  الكيهدان الههغ تملههمي ا   تعههال 2132حبيههو  رهام  الوصكو  للككل النسككا   ا طفككا   - 1

كههإ إمهه أة ركههإ طشههإ العقكههاا املالنههس مههي أطههإ كشالههس إمااننههس  نيههو  أ قهه  أ هه اد   مكههادلة
 املتم  ريى السي  املرقذة ليحناة.

تاههون سنهه  الكيههدان الههغ تملههمي ا مكههادلة    2131حبيههو  هنااههس رههام ا دا   المسككا لة   - 9
كههإ إمهه أة ركههإ طشههإ  ههد نشههذا آلنههاا سكتههن  عالنت هها مثههإ  ههواجم امل اطعههس ر لههت لاشالههس 

  دا املكادل التوطن نس الوطرنس.ألمع  س مقدمي ال رااس النيحنس 
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 تحسين المألامو اين القطاع الخاص  احمياجات المسم لألين  
  ااههون  ههد ه إاههالء األرلواههس ليكحههأ رالتطههوا  2132ام حبيههو  رهه اامألككاا المنمجككات  - 31

 يف ما  ةسني السي  املرقذة ليحناة رتواي ما رالكدء  ن ما.
 

مقدمكككككة   كككككر اة نيكككككادة لمألاايكككككة الحةكككككو  ولكككككل السكككككلع المنقكككككذة للحيكككككاة  االسكككككمخدام  -أ ال  
 ل ا المناسب

ترب  ا س اتنةنس العاملنس لنيهحس امله أة رالطشهإ الهغ 
األمني العام لألمهم املتحهدة رهدم ا ننيهاف   دم ا

يف احلنيههههو  ريههههى األدراههههس راملسههههتي ماا النيههههحنس 
املرقههذة ليحنههاة الههذ  تعهها  مرههن الرسههاء راألطشهها  
يف سن  أياء العهاأ رتهدرو املتمه  العهاملي ليعمهإ 

مينههون تهه ص حبيههو  رههام  31  نههاة معهها إلنقهها 
. رإ  تسههههههيم ا سهههههه اتنةنس بههههههون رههههههدة  3 2132

اههههني  وتههههون كههههإ سههههرس ألسههههكاب  اههههي الو ااههههس مال
مر ههها  ان ههه  ا طهههال   ةهههدد ا سههه اتنةنس حلههه رلة 
 اههههادة إمااننههههس احلنيههههو  ريههههى األدراههههس األساسههههنس 
راألط ههه ة الطكنهههس رغلهههها مهههي السهههي  راسهههت دام ا 

 است داما مراسكا.
 

 ههههام النيههههحي رنههههن با حلهههها س إىل رقكههههاا الرتملههههل األدلههههس الههههوالدة مههههي بيههههدان نامنههههس إىل أ 
  هرههها  سالسهههس ني الر هههاجننيرالعقكهههاا املالنهههس الملهههاميس الهههغ تواط  ههها كهههإ مهههي احلاومهههاا راملسهههتعمي

أنهههههواو لجنسهههههنس مهههههي احلهههههواط  الهههههغ ةهههههو  درن  نيهههههو  الرسهههههاء راألطشههههها  ريهههههى السهههههي  املراسهههههكس 
ا اوههههههودة العالنههههههس    رههههههدم كشااههههههس املعهههههه رل مههههههي السههههههي  النيههههههحنس  ا3راسههههههت دام ا رهههههههيو  

  ررهههدم تهههو   إمااننهههس احلنيهههو  1ررهههدم القهههدلة ريهههى تر هههنم ههههذه السهههي  اونهههدة بشعالنهههس     2 
 كنشنس رسكب است دام ا رمىت تست دم   ا اؤد  إىل ةداد الطيب رين ا.  مع  سرين ا ر 
راارب السال هو أن التةهالب األخهلة أر ه ا أن مهي املماهي الت يهب ريهى ههذه العواجهق  

الهههغ اكهههدر أهنههها لاسههه س إ ا ألاد الملههه كاء العمهههإ معههها مهههي أطهههإ ةقنهههق ا هههدف اململههه   املتمثهههإ يف 
ةسهههني إمااننهههس احلنيهههو  ريهههى سهههي   اا طهههودة رالنهههس. رريهههى سهههكنإ املثههها   املههه د الرةههها  يف 
جشهههنل سهههع  العقههها ل املضهههادة ليشلرسهههاا ال طعنهههس لشهههلرو نقهههص املرارهههس الكملههه اس جشنضههها ككهههلا 

 ف ل الحقيقة الةااخة الراهنة
تنيهههول النهههوو الهههذ  انيهههنب  ابيهههس مهههاه ة   تسهههتطن  ر هههق ن اهههق  هههاد 
تعا  مرهن أم رحلهعن طشهال ليتهو ألن  ه رن الهدراء الهذ  ةتاطهن القابيهس 

تنيههههههول ألداء ررنشت هههههها رإنقهههههها   نههههههاة األم  ههههههد نشههههههد يف م كهههههه  النيههههههحس. 
ا  كاة الهذ  اعها  مرهن إخنيهاجي صهحي   اسهتطن  أن اعهال بشعالنهس 
طشال أصنب حبالس إلت اب لجو  بسنطس ألنن أ اتم بعد تسهةنإ تهاإ 
رط رس صاحلني لألطشا  مي املضاد احلنهو  الهال م كهي اسهتعمإ. تنيهول 

رامههها اكتملهههق أهنههها  22ااهههوف الهههذ  تملهههع  بهههن إمههه أة تكيههه  مهههي العمههه  
السهههابعس  بعهههد أن كهههادا أن تهههوا يف آخههه  مههه ة رحلهههعن  امهههإ ليمههه ة 

 ن هها  رأ تاههي تعيههم تههن ا رههي الوسههاجإ احلداثههس لتر ههنم األسهه ة رأ تاههي 
لهههههههههدا ا إمااننههههههههههس احلنيههههههههههو  رين هههههههههها. رلسههههههههههوء الطههههههههههال   تنيههههههههههول هههههههههههذه 
السههنرالاوهاا  قههاجق اومنههس.  شههي  الههس النيههحس اإلألابنههس  ريههى سههكنإ 

لههغ أ اسههتةب  هها ليحنيههو  ريههى املثهها   إ ا تههن تيكنههس ا  تناطههاا ا
 21رسهههاجإ مرههه  احلمهههإ احلداثهههس تيكنهههس تامهههس  اقهههدل أنهههن سهههنة   تهههاليف 

إمههه أة  91 111مينهههون  الهههس مهههإ غهههل مقنيهههود  رإنقههها   نهههاة  هههوامل 
.  2  الههههس ر ههههاة  ههههداثي الههههو دة 291 111رتههههاليف مهههها اقههههدل حبههههوامل 

رهههههي ر اهههههي الو ااهههههس مهههههي رهههههدد ككهههههل مهههههي ر نهههههاا األطشههههها  الهههههغ ت اهههههد 
 الههههس كههههإ سههههرس الراسههههس رههههي ا سهههه ا  باسههههتعما  عيههههو   111 111

مهههي در للاا  1,21اإلماههههس الملهههشواس رال نهههت الهههذ  اايهههق أ هههإ مهههي 
 الو ااا املتحدة لاإ رال..
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مينهههون تههه ص يف  1,1تو اع ههها  ريهههى مهههد  تهههوسل ههههذه الملههه اكاا   نهههأ كهههان هرههها  رةسهههني 
.  1 2131بيههدان مر شضههس الههدخإ ربيههدان متوسههطس الههدخإ اتيقههون هههذه العقهها ل يف هنااههس رههام 

ريف ماا حهههس املاللاهههها  أد   منهههه  طيكههههاا الملهههه اء رةسهههني التركههههؤاا رالتمواههههإ املسههههتم  رتوسههههن  
راموسهههناا املعاوهههس مبكنهههد  ملههه   يف أ  اقنههها  إىل  اهههادة القهههدلة ريهههى نطهههام القهههدلة ريهههى تنيهههرن  ال

مينههون يف  2,1تههو ل الراموسههناا املعاوههس مبكنههد  ملهه   يف أ  اقنهها طرههوب النيههح اء الاههرب  مههي 
رسهههاهم يف ةقنهههق جشنضهههاا ككهههلة يف الو نهههاا  2131مينهههون يف رهههام  322إىل  2112رهههام 

راملهههولداي إىل ن بهههني التحهههالق العهههاملي ليقا هههاا رالتحنيهههني . رأد  التعهههار  2 الراسهههس رهههي املاللاههها
 ها املهل إىل ا تمها  أن ا تهب ريهى  لهت أسه  “جشنل مثي لقا اا ال رتها لرو برسهكس الثيثهني  

. ررهههالرة ريهههى  لهههت   2 ه تو لهههها” مينونههها مهههي در لاا الو اهههاا املتحهههدة 121سهههو ي اكيههه  
عما  اتهها ي  اتنههس التعطنههإ مههي أطههإ التحنيههني. ر ههد بههدأ ريههى اسههتاآلن هرها  إسههاو رههاملي تق اكهها 

ملرهههه  إرههههادة اسههههتعما  اتهههها ي كمهههها كههههان تههههاجعا يف الكيههههدان الرامنههههس  3992اسههههت دام ا يف رههههام 
رالهذ  أد  إىل إنتملههال العهدر  ركانههن تايشت ها يف الكدااههس أكثهه  مهي سههتس أحلهعاف تايشههس اتهها ي 

اهههادة الطيهههب رين ههها مهههي خهههال  درهههم التحهههالق العهههاملي العاداهههس   ههها  هههد مهههي اسهههتعما ا. إ  أن   
ليقا هههاا رالتحنيهههني راسهههتعما  اتههها ي  اتنهههس التعطنهههإ يف مهههالا ماا حهههس احلنيهههكس أد  إىل أن 

 .   1 أصكح   م السع  تا  ا اآلن
 دربا حلا س إىل  لت  أدا  يهو  النيهحس املترقيهس إىل ةسهني التركهؤاا را بهالغ رهي نشها 

   رخدمههس ال سههاجإ القنيههلة مههي أطههإ cStockاملثهها  امل هه رن ا لاهه ر   امل هه رن  ريههى سههكنإ 
    ضههال رههي ILSGateway  س تههكاس اليوطسهتناا املتااميههس  ربوابههSMS for Life)احلنهاة  

 اهههادة الطيهههب رالتمهههاو احلنيهههو  ريهههى ال رااهههس املههه تكطني بتلسههها  لسهههاجإ ننيهههنس تتضهههمي معيومهههاا 
 . 1 إ املثا  التحالق املترقإ إلط اءاا األمومس صحنس رالتذكل باملوارند  ريى سكن

تكههني هههذه ااههرباا أنههن  نثمهها اتههو   مهها ايهه م مههي الت امههاا رأرمهها    اههي توسههن  نطههام  
  ىت يف أتد املتمعاا   مانا. ريى هذه السي  راستعما ا  م احلنيو  

 
 ا طفا لجنة ا مل الممحدة المعنية االسلع المنقذة لحياة النسا     -ثاايا  

تتنيههههد  ورههههس األمههههم املتحههههدة املعرنههههس بالسههههي  املرقههههذة حلنههههاة الرسههههاء راألطشهههها   اليةرههههس   
ليتحهد  الهذ  أسهإ يف ا سه اتنةنس العاملنهس لنيهحس املهه أة رالطشهإ الهغ  هدم ا األمهني العهام لألمههم 

لسهههي  املتحههدة راملتمثهههإ يف إنقههها   نهههاة األتهه ام رهههي ط اهههق ةسهههني املسههاراة يف احلنيهههو  ريهههى ا
املرقهههذة ليحنهههاة. راليةرهههس طههه ء مهههي   كهههس كهههإ إمههه أة ركهههإ طشهههإ رههههد  ا العهههام ههههو  اهههادة إمااننهههس 

يف  11مههي أ قهه  الكيههدان الههغ تثههإ أكثهه  مههي  21احلنيههو  ريههى سههي  بسههنطس مرقههذة ليحنههاة يف 
. راقههدل أن التوسههن  الطمههو  لرطههام احلنيههو  ريههى  1 املاجههس مههي سنهه  ر نههاا األم ههاا راألطشهها 
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بالاهههني مهههي در لاا  2,1سههيعس رالهههغ  ههددهتا اليةرهههس سههنايق  31لسهههي  الكههال  رهههددها هههذه ا
مينونها مهي در لاا الو اهاا  219الو ااا املتحدة ريهى مهد  نهس سهرواا يف ههذه الكيهدانو 

بينهههون مهههي در لاا الو اهههاا املتحهههدة  2,2املتحهههدة لت طنهههس التاهههالنق املكاتههه ة لملههه اء السهههي  ر 
رتقههدخ خههدماا الههر م النيههحنس. ر ههد رحلههعن هههذه التاههالنق املقههدلة ريههى أسههاو لت طنههس التو اهه  

ا  احلههههاا ليتقههههدا اا  ههههدمن يف مههههؤت   مههههس تر ههههنم األسهههه ة الههههذ  رقههههد يف لرههههدن يف تو /اولنههههن 
  ان   امل  ق لالطالو ريى م اد مي التشاصنإ .  9 2132
سهههيعس  31كهههال  رهههددها رالشواجهههد الهههغ حيتمهههإ أن تهههرةم رهههي ا سهههتثمال يف ههههذه السهههي  ال 

ريههى مههد   هه ة نههس سههرواا هههي  واجههد غههل راداههس.   ههي سههترقذ  نههاة رههدد اقههدل برحههو سههتس 
مههي ر نههاا األم ههاا الههغ سههنتم  رك هها  211 111مالاههني تهه ص  مبهها يف  لههت مهها اقهه ب مههي 

 3,1بسههكب  اههادة اسههتعما  سههي  تر ههنم األسهه ة. كمهها سههنؤد  ةقنههق هههذه األهههداف إىل إنقهها  
مينهون طشهإ  1,3طشإ آخ  مي الو اة سهرواا   ها خيشهل رهدد الو نهاا الهذ  اقهدل برحهو مينون 
مينههون طشههإ. رباملثههإ  سهههنر شل رههدد ر نههاا األم ههاا الههذ  اقهههدل  2,1إىل  2131يف رههام 
 الهههس مهههي طههه اء  اهههادة إمااننهههس  231 111لننيهههكح  2131 الهههس يف رهههام  211 111برحهههو 

يف النيهههحس ’ أ ضهههإ النيهههشقاا‘ة. راعهههد ههههذا مهههي بهههني احلنيهههو  ريهههى سهههي  الهههو دة رتر هههنم األسههه  
 العامس. رت د يف امل  ق ا   احلاا رالط م الغ است دمن حلساب هذه التقدا اا.

مسههالا طداههدا إلهنههاء ر نههاا   31 ر ههد ارتمههد مههؤت   مههس بقههاء الطشههإ املعقههود يف راتههرطي 
نطهههام احلنيهههو  ريهههى  . رسنسههه م توسهههن 2112حبيهههو  رهههام الهههغ  اهههي الو ااهههس مر ههها األطشههها  

 سيعس إس اما ككلا يف ةواإ ا  اهاا احلالنس إىل هذا املسال. 31السي  الكال  رددها 
ركههي تضههي اليةرههس  ههدما يف هههذا املضههمال  سعههن خههرباء ردرههاة ل نعههي املسههتو  رميههوا  

بسههه رس  بهههدرم مهههي   اهههق رامهههإ تقهههي  لتحداهههد توصهههناا ط ا هههس لهههدرم احلنيهههو  اتسهههي رالعهههاد  
 سي   تالة مرقذة ليحناة. ريى

  قد اتخذت اللجنة الخطوات الرئيسية المالية   
  الشهههه و ت احلهههي رر ههها  ان ههه  اةداهههد  اجمهههس بالسهههي  املرقهههذة حلنهههاة الرسههههاء راألطشههها  الهههغ

 الثالأ  

   ةداهههد العواجهههق ال جنسهههنس الهههغ ةهههو  درن احلنيهههو  ريهههى ههههذه السهههي  راسهههت دام ا  ان ههه
 ال اب   الش و 

  الشهه و باجهها  إطهه اءاا مكتاهه ة لسهه رس  اههادة احلنيههو  رين هها راسههت دم ا  ان هه  التوصههنس
 ااامس .
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رإ  سههيمن اليةرهههس بهههون العداهههد مهههي العقكهههاا املتنيههيس  هههذه السهههي  تههه تكب بعقكهههاا مالنهههس  
مثهههإ سهههوء اإلدالة  ررهههدم كشااهههس  –رتركثهههق رهههي ةهههدااا أرسههه  نطا ههها اواط  ههها الر هههام النيهههحي 

رميههن  –س ن ههم املعيومههاا اههاتينههس  ررههدم كشا اامههدادإل عالنههس سالسههإ ااملههوالد الكملهه اس  ررههدم 
اليةرههس مههي أطههإ تع اهه  الهه رابب بههني احليههو  الههغ ه ةداههدها راإلطهه اءاا  اا األرلواههس الههغ تقههدم 

 ااامس راملكادلاا العاملنس رالوطرنس األخ   لتع ا  الر م النيحنس.الش و يف 
 

 للحياة الم  يمغا ل ون اتحديد السلع المنقذة  -ثالثا  
السههههي  املرقههههذة ليحنههههاة  كمهههها ه تع اش هههها يف الكدااههههس أسرههههاء اطتمههههاو رههههاملي ل نهههه  املسههههتو   

ركمههها نقحتهههن أكثههه  رارتمدتهههن ههههذه اليةرهههس   2133ألصهههحاب املنيهههيحس رقهههد يف أايو /سهههكتمرب 
عالنهس األسهكاب ال جنسهنس الهغ هي تيهت األدراهس راألط ه ة الطكنهس راملسهتي ماا النيهحنس الهغ تعهال بش

 اهههي  رك ههها ليو هههاة أسرهههاء احلمهههإ رالهههو دة رالطشولهههس رالهههغ  اهههي أن تقيهههإ كثهههلا مهههي الو نهههاا الهههغ 
 اهههي الو ااهههس مر ههها بهههني الرسهههاء راألطشههها  إ ا ا داد نطهههام إمااننهههس احلنيهههو  رين ههها راسهههت دام ا 

 است داما سينما.

 
ألابنههس رصههحس األم إليف النيههحس ا’ رااههس املتواصههيسبال  ‘راامههي يف هههذا التع اههق ا رهه اف  

رالطشإ رال كن  الملداد رين ها  رالهغ ت ارهي ااهدماا النيهحنس الال مهس ليمه أة رالطشهإ مرهذ  الولندر 
م  يههس مههها  كهههإ احلمهههإ  هههىت الهههو دة  رالشههه ة الهههغ تعقهههب الهههو دة مكاتههه ة رالطشولهههس  ان ههه  الملهههاإ 

سههههنس الههههغ تيهههه م يف كههههإ م  يههههس مههههي هههههذه امل ا ههههإ  سههههواء السههههي  األسار . رالتههههدخالا  33 األر  
 هههدمن ال رااهههس النيهههحنس رهههي ط اهههق األسههه  راملتمعهههاا اتينهههس أر مهههي خهههال  م ا هههق صهههحنس. راههه د 

 امل ا ق النيحنس• املتم  رالتورنس • األس ة 

بعد الو دة  الو دة احلمإ رما  كإ احلمإ امل اهقس
 األمومس  األم 
 بعد الو دة

 الطشولس حلارسال   م  يس   داثو الو دة 
 الملاإ األر و ال رااس املتواصيس
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رههه ل تهههامإ  هههذه التهههدخالا رالسهههي  األساسهههنس يف مرملهههول أصهههدلتن مهههؤخ ا الملههه اكس مهههي أطهههإ 
 . 32 التوطن نس األساسنسالتدخالا رالسي  راملكادل هو  الطشإر  الولندصحس األم ر 
ربرهههاء ريههههى القاجمههههس الهههوالدة أرههههاله  تقههههدم مر مهههس النيههههحس العاملنههههس أاضههها  اجمههههس تتضههههمي  

  رهههههي جتههههال ر قهههها لعههههبء املهههه ل ريههههى ’األدراههههس  اا األرلواههههس املرقههههذة حلنههههاة الرسههههاء راألطشهههها ‘
يف مهههها  النيههههحس  هتهههها رسههههالمت ا يف معاوههههس ال رااههههس املتواصههههيسءالنيههههعند العههههاملي راألدلههههس ريههههى كشا

 .   31 األم رالولند رالطشإاإلألابنس رصحس 
 رحلههه   رنتنةهههس لهههذلت  ه  32 ره ال طهههوو إىل مرملهههولاا  داثهههس ررسهههاجق لجنسهههنس إحلههها نس 

 رياو  معنالاي آخ اي لتحداد السي  املرقذة ليحناة الغ ات احلى رر ا
   اهادة سه اعس يف  ردم رطهود درهم نقهد  ليسهيعس  ها اسهمح حبهدراودم كفاية الممويو 

تو اع ههههها راسهههههت دام ا. ر  تهههههو  سهههههي   تهههههالة  ريهههههى سهههههكنإ املثههههها   مهههههي آلنهههههاا مثهههههإ 
النيهههردرم العهههاملي ملاا حهههس اإلاهههد  رالسهههإ راملاللاههها أر مهههي التحهههالق العهههاملي ليقا هههاا 

 رالتحنيني.

  اهههي تع اههه  القهههدلة ريهههى ةمهههإ تاهههالنق السهههيعس رتوا  هههها  االمألااكككات  يكككر المسكككمغلة 
رهي ط اههق إطه اء ةسهنراا مكتاهه ة يف مها  تطهوا  املرتةههاا  مثهإ التوصههإ  ا راسهت دام

إىل طهههه م أ ضههههإ لتحضههههل املههههواد النيههههند ننس  رجشههههنل األسههههعال راسههههتق ال اإلمههههداداا 
 رحلماناا السوم.

النيهههحس اإلألابنهههس سهههالا طههه م ملرههه  احلمهههإ ات احلهههى رر ههها  إمهههدادااكمههها  هههدد ةهههالق  
ب يف كثههههل مههههي األ نههههان  إ  أهنهههها تكملهههه  بتحقنههههق  واجههههد يف بنيهههولة خاصههههس  ر  تتههههو   ررههههد الطيهههه

 النيحس العامس.
مههي السههي   31راسههترادا إىل هههذه املعههاال   ههددا اليةرههس رارتمههدا  اجمههس أرلنههس تضههم  

الشعالههس رلاههي الههغ ات احلههى رر هها إلنقهها  احلنههاة. رلههنس املقنيههود مههي القاجمههس أن تاههون تههاميس بههإ 
رقهههذة ليحنهههاة الهههغ تثهههإ ةهههدااا مملههه كس رتتطيهههب اسهههتةابس ريهههى أن تاهههون رنرهههس أرلنهههس ليسهههي  امل

سهكنإ األرلواههس. رمههي املتو هه  أن تهؤد  اإلطهه اءاا الههغ أرصههن  ها اليةرههس أاضهها إىل  اههادة إمااننههس 
احلنيههههو  ريههههى سههههي  أخهههه   رههههي ط اههههق إطهههه اء ةسههههنراا تههههاميس لعههههدة  طارههههاا مثههههإ الاشههههاءة 

سهيعس يف  31اهس النيهحنس. رته د السهي  الكهال  رهددها التر نمنس رأدراا الدرم ليم تنيني يف ال را
 .3اودر  
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   اكذة ون العوائق الم  تواج  ا كو سلعة  الموصيات اشأا ا  أثرها1الجد     
اقهههدم اوههههدر  تقههههدا اا رهههي رههههدد األ هههه اد الهههذاي  اههههي إنقهههها   نهههاهتم إ ا مهههها ه تههههذلنإ  

سهيعس.  31سهي  املرقهذة ليحنهاة الكهال  رهددها العواجق اململ كس رةقنق املساراة يف احلنيهو  ريهى ال
 رت د توصناا اليةرس يف الش و ااامس.

  
 األس  اتتمإ ريى مد  نس سرواا التوصناا أمثيس ريى العواجق ال جنسنس السيعس  سب امل  يس العم اس

 سي  صحس األم    
 2  2  3 مي األ نانسوء اوودة يف كثل  لو ق الر اق بعد الو دة – ا  كسيموسين - 1

غههههل مههههدل. يف  ههههواجم األدراههههس األساسهههههنس  لو ق الر اق بعد الو دة – الميز ارسمو  - 2 أم 32 111إنقا   ناة 
 الوطرنس

2 

التملههههرج أسرههههاء الههههو دة  – ككريمككككات المغنسككككيوم - 3
 رالتملرج الملداد  كي ا

 أم 22 111إنقا   ناة  31  9  3  يس طيب ا خنياجنني النيحنني لن

 الولندسي  صحس 
تعشههي  – قككنمضككادات حيويككة وككن طريككق الح - 4

 الولنددم 
سههههوء امتثهههها  ا خنيههههاجنني النيههههحنني ملهههها 

 ارك ي أن اتك 
مينهههههههههههون طشهههههههههههإ  3,22إنقهههههههههها   نهههههههههههاة  31  9  3

  داثي الو دة
لعههههههههال.  – كواتيألوسكككككككمر يد قكككككككككو الككككككككوالدة - 5

  مس حلنق الترشس  كإ الوحل متال
طشهإ  هداثي  211 111إنقا   ناة  9  يس العيم باملرتج رأس ه

 الو دة
ل رااهههههههس احلكهههههههإ السهههههههه    –الأللواهألسكككككككيدين  - 6

 ليولند
مهههي  هههداثي  222 111إنقههها   نهههاة  2, 2 العيم بن رالطيب رينن ريى نطام عدرد

 الو دة
مي  داثي  111 111إنقا   ناة  31, 9, 3 اتطيب تدلاب ا خنياجنني النيحنني اخترام الولند – أج زة اإلاعاش - 7

 الو دة
 سي  صحس الطشإ

  اتههو   املرههتج املالجههم لألطشهها  إ  ريههى  لعال. ا لت اب ال جو  – موكسيسلينأ - 8
 نطام عدرد

 مينون طشإ 3,21إنقا   ناة  31, 9  1  2

سوء   م األم اا/مقدمي ال رااس  ذه  لعال. ا س ا  – أمالح االماهه الفموية - 9
 املرتةاا

2  2  1  9  
 مينون طشإ 3,19إنقا   ناة  31

 لعال. ا س ا  – الزاك - 11
 سي  النيحس اإلألابنس

 يههههس العيههههم بههههن بههههني الرسههههاء را خنيههههاجنني  ا اثوي عان ال - 11
 النيحنني

3 ,1 

 211 111 رب ر اة ما اق ب مي 
 أم

تر ههههههنم  –  سككككككائو منككككككع الحمككككككو المغر سككككككة - 12
 األس ة/مر  احلمإ

 1  3 سالتشاو التايش

 –  سككائو منككع الحمككو فكك  حككاالت الطككواا  - 13
 تر نم األس ة/ مر  احلمإ

 1  2  يس العيم  ا بني الرساء
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و األل ام الوالدة هرا ههي ممله رو تقهدا اا ا هدف إىل إرطهاء تهس رامهس تحفظ إلخال  المسؤ لية
 تههذلنإ هههذه العقكههاا. ا تههب إ ا مهها هأن رههي العقكههاا الههغ تواط  هها سههي  معنرههس راألسهه  اتتمههإ 

 راسترد ممل رو التقدا اا هذه إىل هنج ليتحينإ املرت م ا د ت   لن يف امل  ق.
 

العوائككق الشككاملة لعككدة قطاوككات المكك  تحككو  د   الحةككو  ولككل السككلع  -اااعا  
 المنقذة للحياة  اسمخدام ا

نيههههحنس ررههههد تقهههه  اليةرههههس بالتحههههدااا األرسهههه  نطا هههها الههههغ تواط  هههها الكيههههدان يف الههههر م ال 
التعةنههههإ باحلنيههههو  ريههههى السههههي  املرقههههذة ليحنههههاة راسههههت دام ا. رمهههه   لههههت   ثههههإ إنتهههها. األدراههههس 

تتطيههههب إاههههالء اهتمههههام مسههههتم ة رإتا ت هههها رتولنههههد الطيههههب رين هههها نقطههههس حلههههعق رتو اع هههها رالسههههي  
خههام  هها راجهها  تههدخالا عههددة بملههوهنا. رتؤكههد اليةرههس حلهه رلة ةقنههق التهه  ل رإ امههس الهه رابب بههني 

 اإلط اءاا الغ ت ك  ريى السي  رالتدخالا راو ود يف الر م األرس  نطا ا.
رنهس بملهون السهي  املرقهذة ليحنهاة تقالعمهإ الرل اا رأرلن اليةرس اهتماما خاصا ملا أكدتن  
 ا سههيعس بملههون العواجههق ال جنسههنس الثالسههس الههغ ةههو  درن احلنيههو  رين هها راسههت دام  31الههغ تكيهه  
  ةهههدااا العههه ل رالطيهههب. ر هههد طيكهههن 1   ر ملهههإ السهههوم  2تر نمنهههس     مسهههاجإ 3رههههيو  

ي إطه اء تقنهنم آخه   هذه العواجهق الثالسهس را ه ا  إطه اءاا تنيهحنحنس  رته د تقهمي   اق ا العامهإ ال
 تشاصنإ  لت يف الش و ااامس.

ترملههو تاشههإ الكن ههس التر نمنههس إتا ههس سههي   عالههس رموسههوم  هها  قههب. ر  المسككائو المنميميككة  - 1
السههيطاا التر نمنههس لتقنههنم مههد   عالنههس السههي  النيههحنس رطودهتهها رسههالمت ا  رتقههدم املوا قههس ريههى 
تو اع ا  رتهدرم إ ن ته اج ا. بنهد أن العداهد مهي الوكها ا التر نمنهس يف الكيهدان مر شضهس الهدخإ 
تعهههها  بملههههدة مههههي نقههههص املههههوالد   هههها اتسههههكب يف تههههوخ  تسههههةنإ السههههي  املرقههههذة ليحنههههاة  ررههههدم 
ا ت اف ريى طودة املرتةاا  رردم الاشاءة بنيهولة رامهس  ها   املهة  المله كاا املنيهرعس ريهى 
الهههدخو  يف السهههوم. رريهههى سهههكنإ املثههها   مهههي املسهههيم بهههن يف الكيهههدان النيهههرارنس أن ال نهههت مامهههإ 

ا  ن ههها درن رصهههشس طكنهههس. بنهههد أنهههن يف نامعهههد  مهههومون راتههها  بنيهههولة رامهههس يف اتهههالا رالنيهههندل
الكيهههدان مر شضهههس الهههدخإ  اسهههةإ كهههدراء اسهههتي م رصهههشس طكنهههس   ههها خييهههق رقكهههس غهههل  العداهههد مهههي

حلهه رلاس ةههو  درن احلنيههو  ريههى رههال. أساسههي لالسهه ا . ركمهها يف هههذا املثهها    اههي أن تع  ههإ 
 رميناا تر نمنس غل  عالس إمااننس احلنيو  ريى سي  أخ   مرقذة ليحناة تملتد احلاطس إلن ا.

واط  األخههه   الهههغ تهههؤس  ريهههى الاثهههل مهههي السهههي  املرقهههذة ليحنهههاة مهههي احلههه فشكككو السكككوق  - 2
 ملهههإ السهههوم   نهههأ   ااهههون العاجهههد ريهههى ا سهههتثمال م تشعههها مبههها ااشهههي ايهههق  هههوا   ليملههه كاا 
املنيههههرعس لههههدخو  السههههوم أر احلشههههاف ريههههى مسههههتوااا كا نههههس مههههي اإلنتهههها.. رريههههى سههههكنإ املثهههها   
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م كهههوكث  األدراهههس  عالنهههس ملرههه  ررهههال. الروبهههاا  هههددا العداهههد مهههي الدلاسهههاا كرباتهههاا امل رنسهههنو 
 كههإ الههو دة رأسراءههها  إكيمكسههنا     التملههرجالقاتيههس الراسههس رههي التشههاو حلهه ب الههدم أسرههاء احلمههإ  

إ  أنهههن ر قههها لول هههس مهههوط ة أرهههدهتا املمورهههس املعرنهههس بتارولوطنهههاا النيهههحس اإلألابنهههس اوداهههدة رغهههل 
تنيههههر  كرباتههههاا امل رنسههههنوم ريههههى النيههههعند العههههاملي ألن  نههههادلا مهههها“املسهههت دمس اسههههت داما كههههامال  

  حلهه نإ ريههى أسههاو الهه بح لملهه كاا املستحضهه اا النيههند ننس  إاشههال مثر هها   اقههدم سههو   هها 
ررهههالرة ريهههى  لهههت  يف  هههني أن كرباتهههاا امل رنسهههنوم مؤهيهههس ليحنيهههو  ريهههى  . 32 ”اكهههي ترتة ههه

نهههس  الههههذ  اؤههههإ مسههههكقا مرتةهههاا مههههي التوهنهههإ املسههههكق لربنهههامج األدراههههس يف مر مهههس النيههههحس العامل
تههههه كاا منيهههههرعس عهههههددة كهههههي تملههههه ا ا ركههههها ا الملههههه اء باوميهههههس  أ اؤههههههإ أ  دراء لارباتهههههاا 

رحيهد نقهص املعه رل العهاملي مهي التو اه  رالتهو  .  . 31 امل رنسنوم يف إطهال ههذا الربنهامج  هىت اآلن
مهههها يف ةقنههههق املسههههاراة يف ركمهههها اوحلههههح هههههذا املثهههها    اههههي أن تههههؤد  دارامنههههاا السههههوم درلا ها

 نيههو  الرسههاء راألطشهها  ريههى ال رااههس النيههحنس الههغ  كشالههساحلنيههو  ريههى السههي  املرقههذة ليحنههاة ر 
 حيتاطون إلن ا.

اتمثهههإ العهههاجق ال جنسهههي الثالهههأ  تحكككديات العكككرل  الطلكككب مكككن جااكككب المسكككمعملين  - 3
املسهههتعميني مثهههإ الهههذ  اهههؤس  ريهههى العداهههد مهههي السهههي  يف ةهههدااا العههه ل رالطيهههب مهههي طانهههب 

ااشههال الطيههب ريههى املرههتج مههي طانههب املسههتعميني الر ههاجنني رتعطههإ رمينههاا التسههينم رالتو اهه  
اتينههس رالوصههشاا الطكنههس غههل النيههحنحس را سههتعما  غههل السههينم. رأ اههتم ال كنهه  مبهها ااشههي ريههى 

عهار ا عهدردة رحل  هنج ابتاالاس مثيهى لتحضهل املرتةهاا رت ينش ها ررسهاجإ تسهينم ا. رب هذلن 
لتسهههه ل رسههههاجب ا رههههالم ا طتمارنههههس رتارولوطنهههها ا واتههههق الرقالههههس لتع اهههه  الطيههههب را سههههت دام 
السههينم رمواط ههس ا خترا ههاا يف إدالة سيسههيس اإلمههداداا.  عيههى سههكنإ املثهها  كههان الت ههل الو نههد 

  ههههو يف 3992يف املرتةهههاا ال جنسهههنس بالرسهههكس ليعههها   األنثهههو  مرهههذ ر حلهههن يف السهههوم يف رهههام 
املههادة الههغ انيههر  مر هها. رباملقالنههس مهه  العهها   الههذك      ههو اعهها  مههي خنههالاا رترورههاا عههدردة 

. ر اهي  31 رمي ةدااا يف تنيمنمن تتطيب تهدلاب مهي تسهتعمين ريهى اسهتعمالن بنيهولة سهينمس
س أن تههؤس  ةههدااا كههإ مههي العهه ل رالطيههب تههوسلا سههيكنا ريههى إمااننههس احلنيههو  ريههى هههذه السههيع

الشعالس  يف  ني  اهي أن تسهارد  اهادة ال كنه  ريهى ابتاهال رتسهواق ههذا املرهتج ريهى تهذلنإ ههذه 
 العقكاا رإرطاء امل أة امل اد مي السنط ة ريى صحت ا اإلألابنس.

ريف  ني ترها   العواجهق الهوالدة أرهاله ريهى  هده    هي متملهاباس رم ابطهس. رلهي اتحقهق  
ريهى نطهام راسه  إ  إ ا كهان هرها  سهوم  هو  مضهمون اعطههي  تطهوا  مرتةهاا طنهدة راسهتنعا ا

الملههههه كاا املنيهههههرعس احلههههها   ريهههههى ا سهههههتثمال يف تطهههههوا  املرهههههتج راحلنيهههههو  ريهههههى موا قهههههس او هههههاا 
التر نمنهس. رتعهها  املرتةههاا  الهغ   تسههتةنب أل ضههيناا املسههتعمإ راسهاء   م هها أر تاههون غههل 

ال املكنعههاا   هها اههؤد  إىل ااشههال راجههداا مع ر ههس لههد  مقههدمي ااههدماا رامل حلههى  مههي ااشهه
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ا سههتثمالاا الههغ اسههتثم هتا الملهه كاا املنيههرعس رمههي ت ةههد مههي صههرارت ا رالكحههأ رالتطههوا   نمهها 
اتعيهههق  ههها. رايههه م التشارهههإ بهههني األن مهههس ردارامنهههاا السهههوم را بتاهههال مهههي أطهههإ كشالهههس  نيهههو  

مها   كه  يف بدااهس ههذا الشه و  مهي أطهإ الرساء راألطشا  ريهى مها حيتاطونهن مهي رهال. رتهدخإ. رك
إتا س إمااننس احلنيو  ريى هذه السي  ريى الرحو األمثهإ بملهاإ كامهإ  ايه م لبهب ههذا التشارهإ 

 بر م صحنس أرس  نطا ا تع   التدخالا راو ود.
 

 توصيات اللجنة -خامسا  
ا   ههههن با رتمهههاد ريهههى أ ههههدا الكنانهههاا التقرنهههس  ربههههدرم مهههي الش اهههق العامههههإ التقهههي   

اليةرههس اإلطهه اءاا العملهه ة التالنههس املوصههى  هها لتحقنههق إنقهها   نههاة مالاههني مههي الرسههاء راألطشهها    
 كما ر رد بن.

 
 تحسين أسواق السلع المنقذة للحياة  

، سككمألو  قككد ا فككذت عليككات والميككة 2113تشكأليو ا سككواق العالميككة  احلككو  وككام  - 1
لتاحكة سكلع منقكذة للحيكاة نيكادة مكن أجكو  اتككالطلتجميكع فعالة مثو المشمريات المشمركة   

 ذات جودة والية اأمثو سعر  حجل.
يف  ههني أن سنهه  السههي  املرقههذة ليحنههاة امل تههالة ستسههتشند مههي أنملههطس تملههانإ السههوم   

سهههيعس ةهههدااا عهههددة يف السهههوم العهههاملي  31تواطهههن بعهههل السهههي  املرقهههذة ليحنهههاة الكهههال  رهههددها 
 ااا امل أة. ررساجإ مره  احلمهإ امل  رسهس ههي مثها  طنهد ريهى  لهت. مثإ املرا سس اتدردة راململ

   31 مههي در لاا الو اهاا املتحههدة لاهإ ط هها  31ر  1 قهد   ههدد سهع ها مبكيهه  اه ار  مهها بهني 
هههذا السههع  التشههاو رهههي تعتههرب مايشههس رلنسههن يف مترههار  الاثههل مههي احلاومههاا رالرسههاء. را طهه  

را سهههس  ن ههه ا ألن هرههها  رهههددا عهههدردا مهههي الملههه كاا املنيهههرعس  ههها إىل رهههدم امل ننسهههكنا يف طههه ء مرههه
 رةمهههإ تايشهههس املرهههتج الهههذ    اسهههت دم سهههو  كهههإ بضههه  سهههرواا ررهههد بدااهههس طههه   ههههذا املرهههتج  
مقالنههس بوسههاجإ مرهه  احلمههإ األ نيهه  مشعههو  الههغ تسههت دم تهه  اا أر اومنهها . راقهه  املرههتج يف  هه و 

نعاب احلاومههههاا راملسههههتعميني الر ههههاجنني لههههن  يف  ههههني السههههع  امل تشهههه    املههههة  ريههههى  اههههادة اسههههت
التشههاو السههع . رايهه م إنملههاء آلنههاا راملنههس  عالههس   ريههىااشههال الطيههب الرههاطم رههي  لههت  حيهها  

 الطيههب راملع  هس  مههي أطههإ تههاليف  1 التمواههإ املكتاهه   ر  1تعمهإ طركهها إىل طرههب مهه  التوصهنتني 
دارامنهههاا السهههوم العهههاملي  هرههها  رهههدد مهههي الو هههوو يف ههههذا الشههه . إ ا رانهههن سهههيعس مهههي حلهههعق 

. لأل ةهههامرحلهههمان ةداهههد  هههد أد   ااالطيكههه منههه  احليهههو  اتتميهههس مثهههإ اململههه ااا اململههه كس ر 
 رت د يف خطس الترشنذ تشاصنإ األدراا اتددة لتملانإ سوم كإ سيعس.
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، يألكو  قكد تككل حفكز مقككدم  2114تشكأليو أسكواق المسككليل المحلك   احلكو  وككام  - 2
المحليككين  الج ككات الفاولككة فكك  القطككاع الخككاص فكك  جميككع الكلككدا  المكك  يككة الةككحية الروا

سكلعة  13لزيكادة لامكاو  تونيكع السكلع الككاله وكددها  (19)مكاداة ككو لمكرأة  ككو طفكو تشمل ا
  المر يج المناسب ل ا.

كمهها املههل حلههعق دارامنههاا السههوم العههاملي إىل احلاطههس إىل تههدخالا لتملههانإ السههوم  
املهههل حلهههعق أسهههوام التسهههينم اتيهههي إىل احلاطهههس إىل تهههدخالا لتملهههانإ السهههوم اتيهههي.  العهههاملي 

ر ههد اعهه   حلههعق التسههينم اتيههي إىل روامههإ رداههدة تملههمإ رههدم ريههم امل حلههى رمقههدمي ااههدماا 
بالسهههيعس را  تقهههال إىل طيهههك م رين ههها  رتعطهههإ سيسهههيس اإلمهههداداا اتينهههس رن هههام التو اههه   راإلنتههها. 

 هها بسههكب تو هه  ااشههال املكنعههاا رالهه بح. ر اههي تع اهه  التسههينم اتيههي رههي ط اههق  اتيههي اتههدرد
ريهههى النيهههعند الهههوطي. رريهههى  3اسههت دام العداهههد مهههي اآللنهههاا العاملنهههس الهههغ ه ةداهههدها ليتوصهههنس 

سهههكنإ املثهههها   الايولهناسههههنداي مرههههتج اتهههها  ريههههى نطههههام راسهههه  راسههههت دم ملمورههههس مترورههههس مههههي 
ي رغسههههو  ليشههههم  رمهههها إىل  لههههت . بنههههد أنههههن   اتهههها  اسههههت دام هههههذا األغهههه ال  كمط هههه  ط ا هههه

املستحضهه  كمهها هههو موصههى بههن ملرهه  إصههابس طههذرو احلكههإ السهه   ليموالنههد بعههدر  ألن اسههت دامن 
ريههى هههذا الرحههو غههل معهه رف. رايهه م أن تت ههذ احلاومههس إطهه اءاا لتركنههن الملهه كاا املنيههرعس  ههذه 

 2ضههل املرههتج اوداههد لشهه ة مههي الهه مي. رتهه د يف الملههاإ ة تتحمههإ املا  ههس بتاههالنقالش صههس رلمبهها 
 ان هه  النيههشحس التالنههس . تشاصههنإ أمثيههس ريههى آلنههاا أكثهه  ةداههدا لتملههانإ السههوم اتيههي بشعالنههس. 

 رت د يف خطس الترشنذ  اجمس باألدراا اتددة لتملانإ السوم اتيي لاإ سيعس.
طوانههب الطيههب الههغ ت ههرب  يف  31ر  1رن هه ا ألينههس  اههادة الطيههب  ت طههى يف التوصههنتني  
 .2الملاإ 
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 (21)  مثا  من مجمووة أد ات تشأليو سوق المسليل المحل 2الشألو 
  

 احليو /التدخالا املمارس مسولس السوم 
   

 الطيب

 الطلب المحد د من جااب المسم لك  مقدم الرواية
اسههعى املسهههت يت ليحنيهههو  ريهههى رهههال. غهههل مراسهههب أر   اسهههعى 

 يى أ  رال.ليحنيو  ر
 قلة الوو /المدايب لدى مقدم الرواية
املرهههههتج املهههههاإ رالطههههها أن   اعيهههههم مقهههههدمو ال رااهههههس أ  تهههههيء رهههههي 
 مراسكا أر اشتق رن إىل امل الاا الال مس

  مقدم  الرواية ولل منمجات مثلل المر لنيادة طلب 
اجههها  احلاومهههس إطههه اء أرلنههها ل اهههادة الطيهههب  ريهههى سهههكنإ املثههها   •

 اري رتو ا  املرتج ليتة بس ماناالتسواق اوم
 تواإ التسواق/ال راج س ا  األس  •
 رحل  تعال تامإ ألمثإ املرتةاا/الع رل •
 مق لاا تدلاكنس ليحا ا عدردة املوالد •
تكسهههههههههنب املرتةهههههههههاا لالسهههههههههتشادة مهههههههههي امل تنيهههههههههني النيهههههههههحنني  •

 راملم حلاا ريى صعند املتم  اتيي

 الع ل

 ب الموادااللمزام المحد د من جاا
رههههههدم إاههههههالء الملهههههه كاا املنيههههههرعس األرلواههههههس ليمرتةههههههاا  اا احلةههههههم 

 املر شل را ام  ال حبي املر شل
 قلة توفر المنمج

 العواجق التر نمنس رالشق  يف الكيد
 إدالة سيسيس اإلمداداا ةد مي إمااننس احلنيو  ريى املرتج

 تقديل حوافز السمثماا الموادين
عس ر ههههال اوميههههس ر ههههال التة جههههس تقهههدخ  ههههوا   ليملهههه كاا املنيههههر •

 لتو ل املرتج يف املراطق الراجنس
 تو ل  وا   ليمولداي مي أطإ التسواق رال راج •
ا سهههههتثمال رهههههي ط اهههههق رحلههههه  معهههههاال طهههههودة ” إ الهههههس  هههههاط “ •

 ممل كس 
 إاالء األرلواس لتطوا  ر رل ليمرتةاا اتسرس •
مورههههس مههههي الكحههههأ رههههي  هههه م لالتهههه ا  مهههه  املههههولداي رههههرب م •

 املرتةاا املتعددة
 تحسين الكيئة المنميمية  المشغيلية

كشالهههس  الهههس تسهههةنإ املرهههتج رالسهههيعس الهههغ تتههها  بهههدرن رصهههشس  •
 طكنس

 تع ا  اهتمام احلاومس بتدالة سيسيس اإلمداداا داخإ الكيد •
خيهههق تهههه اكاا بهههني القطههههارني العههههام رااهههام لههههدرم اململههههالكس  •

 العامس
  
قكائل  مكمألكر، يألو  قكد تكل تنفيكذ تمويكو 2113  احلو  ا اية وام ألرالمكمالممويو  - 3

سككلعة لمككن  13ولككل النمككائج لمحقيككق نيككادة سككريعة فكك  لمألاايككة لتاحككة السككلع الكككاله وككددها 
 .هل ف  أمس الحاجة للي ا  تعزيز االامألااات

 تيههه م األمهههوا  لتمواهههإ ترشنهههذ توصهههناا اليةرهههس  رلملههه اء السهههي    هههىت ريهههى الههه غم مهههي أن 
رددا ككلا مي السهي  مهر شل التايشهس  رليتاهالنق امل تكطهس بهذلت مثهإ التسهواق راحلهوا   القاجمهس 

 ريى الرتاجج رالكحأ رالتطوا .
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رااهههها ت التمواههههإ القههههاجم ريههههى الرتههههاجج ةقنههههق الرتههههاجج ر اههههي تاننشههههن مههههي أطههههإ ةسههههني  
سههتداما   ههب أن املههمإ  املسههاراة يف احلنيههو  ريههى السههي  املرقههذة ليحنههاة. ركههي ااههون التمواههإ م

كههال مههي التمواههإ اتيههي رااههالطي رأن اتسههق مهه  آلنههاا التمواههإ القاجمههس  النهها. رايهه م جنيههنص 
رإدالة األمهههوا  مهههي خهههال   رهههواا تتسهههم بالاشهههاءة رالشعالنهههس الملهههدادة. ر هههب أن تاهههون احلهههوا   

ا   ريههى كههإ مههي م نههس  رأن تتاههون مههي ماا هه ا مالنههس رغههل مالنههس معهها  ريههى سههكنإ املثهها  التقههد
النيهههعنداي الهههوطي ردرن الهههوطي رأن تاهههون يف مترهههار  كهههإ مهههي او هههاا الشاريهههس اااصهههس رالعامهههس 

 ريى  د سواء.
، سمقوم مكا ال يقكو وكن ثكالك تكركات مةكنعة 2115تحسين الجودة  احلو  وام  - 4

 امةنيع  تسويق منمجات حاصلة ولل ت ادة الجودة  اأسعاا معقولة. (21)لألو سلعة
ملهه   مر مههس النيههحس العاملنههس رمر مههس األمههم املتحههدة ليطشولههس  النوننسههنق  رصههردرم ست 

األمههم املتحههدة ليسههاان را ن ههاا التر نمنههس الوطرنههس رالدرلنههس راو ههاا الشاريههس مههي القطههاو ااههام 
رتهه كاء آخهه رن يف اسههتع ال طههودة السههي  املرقههذة ليحنههاة األكثهه  اسههت داما إلطهه اء ةينههإ سهه ا  

وم العههههاملي رةداههههد  ههههاط  السههههالمس راوههههودة األكثهههه  تههههنورا رةداههههد أهههههم الملهههه كاا وههههودة السهههه
الوارههدة. ركةهه ء مههي هههذا ا سههتع ال اململهه    سنضهه  هههؤ ء الملهه كاء ر/أر اسههتاميون  املنيههرعس

سههيعس مههي  نههأ اسههتعما ا رتنيههرنع ا  31مكههادل توطن نههس راحلههحس ومنهه  السههي  الكههال  رههددها 
  لت كي اس تد  ا يف   الاا المل اء. رطودهتا رط رت ا رما إىل

ربعهههد  لهههت سهههنة   درهههم مههها   اقهههإ رهههي سهههالا تههه كاا منيهههرعس رارهههدة لاهههإ سهههيعس  
ملسهههاردهتا يف تطهههوا  رتسهههواق مرهههتج مضهههمون اوهههودة مههه  ال كنههه  ريهههى  السهههاا التنيهههرن  اونهههدة 

دان مر شضههههس رطههههودة اإلنتهههها. رالتاهههها ؤ احلنههههو  را سههههتق ال رالتسههههعل الترا سههههي كههههي اتسهههه  ليكيهههه
لتقنههههنم   النههههسن ههههم الههههدخإ رالكيههههدان متوسههههطس الههههدخإ ةمههههإ أسههههعال هههههذه السههههي . رستسههههت دم 

راملههههؤهالا املسههههكقس   22 التههههاب  ملر مههههس النيههههحس العاملنههههسا سههههتع ال املرتةههههاا مثههههإ   اههههق خههههرباء 
مضهههههمون رمتو ههههه   رارتمهههههاد رتسهههههةنإ ههههههذه ر ملر مهههههس النيهههههحس العاملنهههههس إىل طانهههههب تقنهههههنم سههههه ا  

لملههه اج ا. ربالرسهههكس ملرتةهههاا مثهههإ الايولهناسهههنداي  سهههنطكق هنهههج  هههاجم ريهههى امل هههاط   املرتةهههاا
لضههمان طههودة اإلنتهها. مهه   رههب مسههتو  النيهه امس الههذ  حيههو  درن دخههو  تهه كاا منيههرعس هههذا 

 السوم. رستقوم آلناا املرا نياا أاضا ريى أساو السع  راوودة.
صهههردرم األمهههم املتحهههدة ليسهههاان رتوصهههي اليةرهههس مر مهههس النيهههحس العاملنهههس رالنوننسهههنق ر  

راو هههاا الشاريهههس مهههي القطههههاو ااهههام رالملههه كاء اآلخههه اي بالههههدرم الرملهههب ليملههه كاا املنيههههرعس يف 
الكيهههدان مر شضهههس الهههدخإ رالكيهههدان متوسهههطس الهههدخإ مهههي أطهههإ ةسهههني  السهههاا التنيهههرن  اونهههدة 

 ر اادة التةالة اإل ينمنس رتع ا  الرمو رالترمنس.
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جميككككع الكلككككدا  المكككك  تشككككمل ا ، سككككمألو  2115  احلككككو  وككككام الألفكككا ة المنميميككككة - 5
تككر ا المسككجيو  ومليككات المقيككيل لككدي ا  اسككط كككو لمككرأة  كككو طفككو قككد  حككدت     مكككاداة

سكلعة اكدول مكن سكلطات تنميميكة صكاامة  منممكة  13للسلع المنقذة للحياة الككاله وكددها 
 الةحة العالمية  المعا   اإلقليم .

ملهمولس مبكهادلة كهإ إمه أة ركهإ طشهإ  أ تسهةإ بعهد التحضهلاا أر يف كثل مي الكيدان امل 
دراء ر لههت ألن الوكهها ا التر نمنههس  31اوداههدة لألدراههس املرقههذة ليحنههاة الكههال  رههددها  اااو رهه

الوطرنهس لألدراههس ةههتش  بعميناهتهها املسهتقيس ليتقنههنم    تقكههإ رمينههاا تقنهنم أر موا قههس ريههى تسههواق 
منهس رطرنهس أخه   لألدراهس    ها  هد اسهت  م  ه ة  مرنهس طوايهس راتسهم بعهدم  امن  ها ركها ا تر ن

الاشههاءة. رريههى سههكنإ املثهها   تطيههب بعههل الوكهها ا التر نمنههس الوطرنههس لألدراههس إطهه اء دلاسههاا 
سههه ا اس إحلههها نس يف بيهههدها كملههه ة ليتسهههةنإ   ههها اهههؤد  إىل تهههوخل تولاهههد السهههي . ر  ت اهههد مع هههم 

مال يف إرههههداد ميشههههاا تسههههةنإ مرشنيههههيس مل تيههههق الكيههههدان ألن  ةههههم الملهههه كاا املنيههههرعس ا سههههتث
السوم امل أ ص ل مبا   اتنح ةقنق راجد كهاف ريهى ا سهتثمال. كمها  هد ةهو  العواجهق التر نمنهس 
درن اسهههههههتعما   تنيهههههههني صهههههههحنني مهههههههي مسهههههههتو  أ هههههههإ لهههههههكعل السهههههههي  املرقهههههههذة ليحنهههههههاة  مثهههههههإ 

العمينههاا التر نمنههس إىل  اههادة   تكسههنب  تو نههد ر األموكسنسههنيني راألركسنتوسههني رال نههت . رسههنؤد
هتهها رسنسههارد ريههى تقههدخ  ههوا   لاههإ مههي الملهه كاا املنيههرعس لالسههتثمال يف تطههوا  املرتةههاا ءكشا

رتسههههةني ا راو ههههاا التر نمنههههس إلاههههالء األرلواههههس لتسههههةنإ السههههي  املرقههههذة ليحنههههاة رتنسههههله. رايهههه م 
التهه  ل رالتواكههب مهه  الههربامج الدرلنههس راإل ينمنههس القنههام باألرمهها  مههي أطههإ ةقنههق هههذه التوصههناا ب

احلالنههههس ملواءمههههس القوارههههد التر نمنههههس لألدراههههس مههههي أطههههإ تههههاليف ا  درا. رتع اهههه  الاشههههاءة. راحليههههو  
 اتتميس لذلت هيو

  سههههتقوم الوكهههها ا التر نمنههههس الوطرنههههس لألدراههههس بتو نههههد متطيكههههاا التسههههةنإ لههههدا ا باتكههههاو
كههاا امل تنيه ة لألدراههس اورنسههس.  يدرلنهها  مبها يف  لههت الط تهاإ لوسنقههس تقرنههس متشهق رين هها

كمهها  اههي اسههتعما  هههذا الملههاإ كرمههو . مو ههد لههربامج املواءمههس اإل ينمنههس. رستضههاف 
إىل متطيكهههاا التسهههةنإ القناسهههنس ليوكههها ا التر نمنهههس الوطرنهههس لألدراهههس مكهههادل توطن نهههس 

سل  اهههي. رلهههي تطيهههب درلنهههس بملهههون  منههه  سهههي   اهههي تو اع ههها معههها لتحقنهههق أ نيهههى تهههو
الوكههها ا التر نمنهههس الوطرنهههس لألدراهههس إطههه اء دلاسهههاا سههه ا اس إحلههها نس يف بيهههدها كملههه ة 

 ليتسةنإ.

  ستدرم مر مس النيحس العاملنهس رالسهيطاا التر نمنهس النيهالمس إطه اء استع احلهاا ممله كس
 نمنههس مليشههاا السههي  اوداههدة راملكتاهه ة  اا األرلواههس مهه  أ   ههس إ ينمنههس مههي او ههاا التر

الوطرنهههس  باتكهههاو منههها . مثهههإ ب نهههامج التوهنهههإ املسهههكق التهههاب  ملر مهههس النيهههحس العاملنهههس رهنهههج 
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 اجمس ريى تقننم امل هاط   ر لهت مهي أطهإ تنسهل املوا قهس السه اعس رالهغ  اهي التركهؤ  ها 
رين ههها. رسهههتقن م ههههذه ا ستع احلهههاا اململههه كس أاضههها مرتةهههاا  سهههتعما ا بهههدرن رصهههشس 

 ها األ  اد بونشس م.طكنس راتعاطا

  رسههههتدرم مر مههههس النيهههههحس العاملنههههس رالسهههههيطاا التر نمنههههس النيهههههالمس الوكهههها ا التر نمنهههههس
 كسهههنبالوطرنهههس لألدراهههس يف بيهههدان مسهههت د س يف تو نهههد متطيكهههاا التسهههةنإ لهههدا ا  ريف ت

املعيومههاا املتا ههس  النهها مههي مههي إطهه اءاا التقنههنم لههدا ا مههي أطههإ ا سههتشادة القنيههو  
م املتحههههدة رالسههههيطاا التر نمنههههس النيههههالمس رالوكهههها ا التر نمنههههس الوطرنههههس ركهههها ا األمهههه

 لألدراس ريف درم مكادلاا املواءمس اإل ينمنس.

  رسهههتدرم مر مهههس النيهههحس العاملنهههس رالملههه كاء إطههه اء استع احلهههاا تر نمنهههس مملههه كس لتقنهههنم
 سالمس إدالة امل تنيني النيحنني مي املستو  األد  ليسي  املرقذة ليحناة.

 
 تحسين تسليل السلع المنقذة للحياة ولل الةعيد الوطن   

جميككككع الكلككككدا  المكككك  ، سككككمألو  2115ا ككككا  احلككككو  وككككام  المعرفككككةاإلمككككدادات    - 6
 تكو لمكرأة  ككو طفكو قكد حسكن  لمكدادات السكلع المنقكذة للحيكاة  اوممكد  تشمل ا مكاداة

جكككرا  هكككذ  ولكككل أفضكككو الممااسكككات فككك  تألنولوجيكككا المعلومكككات  االتةكككاالت مكككن أجكككو ل
 المحسينات.

توطههههههد اخترا ههههههاا يف إدالة سيسههههههيس اإلمههههههداداا يف سنهههههه  مهههههها ا اململهههههه ااا رالتو اهههههه   
رالت هههههه اي رن ههههههم املعيومههههههاا رإدالة امل هههههه رن. رتملههههههمإ التحههههههدااا اململهههههه كسو  أ  رههههههدم رطههههههود 
مواصهههههشاا  ناسهههههنس ليسهههههي  مهههههي أطهههههإ تههههه اج ا أر إ الهههههها أر مرح ههههها ك كهههههس   ب  را  تقهههههال إىل 

اههإ املسههتم  رالههذ   اههي التركههؤ بههن لملهه اء السههي  يف األر ههاا احل طههس مههي السههرس   .  رسههوء التمو 
التركهههؤ بالسهههي    د  رسهههوء الكنانهههاا الال مهههس لنيهههر  القههه الاا املتعيقهههس بسيسهههيس اإلمهههداداا  مبههها يف 

سهههوء  رههواا التو اههه  رالت هه اي   هها اعههه ل األدراههس رالسهههي  ر  لههت التحداههد الامهههي ليسههي    هههه  
سههوء إدالة طهه د امل هه رن   هها اههؤد  إىل جنيههنص  نيههص مههي ر رف تههؤد  إىل تههدهولها   ر  ل هه  

امل هه رن. رتههؤس  هههذه ا خترا ههاا ريههى سههاج  التوصههناا.  كههدرن سيسههيس إمههداداا  دالسههي  رنشهها
  رةسهههني 3 اهههي التركهههؤ  ههها   طهههدر  مهههي  اهههادة العههه ل رهههي ط اهههق تملهههانإ السهههوم  التوصهههنس 

   ريههى سهههكنإ املثهها . كمههها اهههؤس  سههوء سيسهههيس اإلمههداداا تهههوسلا حلهههالا 2ر  2اوههودة  التوصهههنتان 
  .  1ريى ةسني الطيب ريى السي  رالعيم  ا  التوصنس 

ريف  هههني    اهههي أن تهههؤد  تارولوطنههها املعيومهههاا را تنيههها ا إىل الت يهههب ريهههى سنههه   
اا مهههي سنههه  ريهههى أ ضهههإ املماسهههاا را بتاهههال  1ةهههدااا سيسهههيس اإلمهههداداا  تعتمهههد التوصهههنس 
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أياء العاأ الهغ تكهني أنهن إ ا ه تعهداإ رتطواه  تارولوطنها املعيومهاا را تنيها ا  سهب السهنام 
اتيهههههي   اهههههي أن تهههههؤد  درلا هامههههها يف تهههههو ل احليهههههو . رتملهههههمإ األمثيهههههس ريهههههى  لهههههت اسهههههتعما  

نههههاا تارولوطنهههها املعيومههههاا را تنيهههها ا لتحداههههد األمههههاكي الههههغ ارشههههد  ن هههها امل هههه رن  رسهههه  بنا
الطيههب  رةسههني التركههؤاا  رةقنههق التاامههإ بههني سالسههإ اإلمههداداا الوطرنههس املرشنيههيس  رإ الههس مهها 

 ا اد ري احلاطس را اد مي التايشس.
جميكككع الكلكككدا  المككك  تشكككمل ا ، سكككمألو  2114الطلكككب  االسكككمخدام  احلكككو  وكككام  - 7

ا  قككد   ككع  كككو لمككرأة  كككو طفككو اككاالقمرا  مككع القطككاع الخككاص  المجممككع المككد  مكككاداة
خططا لمنفيذ تدخالت مناسككة ولكل اطكاق  اسكع لزيكادة الطلكب ولكل الخكدمات  المنمجكات 
الةحية  اسمخدام ا، ال سيما ف  صفوف السألا  الكذين ال يحةكلو  ولكل خكدمات كاملكة 

 ف  هذا المجا .
ا مع  هس سهيعس ر هدلهتإىل كثهلا مها اشتقه  امل حلهى رمقهدمو ال رااهس رمقهدمو ال رااهس النيهحنس  

ريهههى ةسهههني الرتهههاجج النيهههحنس. ركثهههلا مههها   تهههدل  املههه أة  قو  ههها يف ال رااهههس راملرتةهههاا النيهههحنس. 
ا نارريههى سههكنإ املثهها   رههادة مهها تتهها  رسههاجإ مرهه  احلمههإ يف  هها ا الطههوالل رههي ط اههق صههندل

القطاو ااام رلار ا تتطيب ريم امله ال بهذلت مهي أطهإ احلنيهو  رين ها. ريف بعهل األرحلهاو  
اتسههم   ههم هههذه  س أاضهها مههي احلنيههو  ريههى السههي . ر سقا نهه –مسههاجإ مالنههس راطتمارنههس  ههد ةههد 
رط هههههاا ن ههههه  املههههه ال راألسههههه ة راملتمههههه  اتيهههههي باألينهههههس احلامسهههههس مهههههي أطهههههإ تملهههههانإ ر القضهههههااا 

اتنيهها ا ليت نههل ا طتمههاري رالسههيوكي  قههب رإمنهها اتسههم  لههت بوينههس  امسههس بالقههدل نشسههن مهههي 
 تاون مقكولس لد  مي حيتاطون إلن ا. رتملمإ احليو  اتتميس ما اييو أطإ تطوا  رةسني سي 

  تقدخ  وا   ليقطاو ااهام  ريهى سهكنإ املثها  النيهندلناا راتهالا التةالاهس رالعنهاداا
 اااصس  مي أطإ تو ند رم ا كس طودة خدماهتا لتحسني طودة ال رااس ر اادة الطيب.

 س لش ههههم متطيكههههاا املهههه ال مههههي أطههههإ ةسههههني تقنههههنم مههههد   كههههو  السههههي  يف بن ههههاا  تيشهههه
 تنيمنم السيعس رت ينش ا.

  تنيههمنم أنملههطس اتنيهها ا خنيننيهها بملههون اسههتعما  هههذه السههي   مبهها يف  لههت رههي ط اههق
تقرنههاا اتنيهها ا  تيشههس  ساهلاههس رمتوسههطس املسههتو  ربههني األتهه ام رتعك ههس املتمهه  

 اتيي رالتماني و

o أنملههطس “ق بالنيههوا اتههنبو السههر ا  ميههس   بههس   ماللاهها بعههد النههوم  نمهها اتعيهه
يف  لههت ال  نههن رال ااحلههس راملعتقههد مبهها  –القطارههاا ال جنسههنس يف املتمهه  السههر امل 
لتملههههههههةن  الرههههههههاو ريههههههههى اسههههههههت دام  –راألرمهههههههها  التةالاههههههههس اتينههههههههس راحلاومههههههههس 

 . 21 ”الراموسناا  رملع  س أر ال املاللاا  رليحنيو  ريى العال.
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 امل أة رالتسواق ا طتماري ل اادة الطيب اتيي. است دام مموراا درم 
رتملههة  الكيههدان ريههى ةينههإ رتطواهه  أ ضههإ املماسههاا هههذه رغلههها ر/أر تطههوا   يههو   

 مكتا ة أخ   مبا اتماتى م  سنا اهتا ا طتمارنس رالسناسنس را  تنياداس الش ادة.
الكلكككدا  المككك   جميكككع، تعكككالج 2114الوصككو  للكككل النسكككا   ا طفكككا   احلكككو  وكككام  - 8

كو لمرأة  كو طفو العوائق المالية  ذلكك لألفالكة لمألاايكة حةكو  أتكد أفكراد   تشمل ا مكاداة
 المجممع فقرا ولل السلع المنقذة للحياة.

 ههىت ريههى الهه غم مههي أن سنهه  السههي  تق اكهها   تتايههق سههو    رتهها  ينيههس   قههد   تهه ا   
ارههاا األ قهه  رغلههها مههي القطارههاا ات رمههس تثههإ تايشههس باه ههس ةههو  درن أن ةنيههإ رين هها القط

يف املتم   الغ تد   رموما ريى نشقت ها اااصهس التاهالنق املتعيقهس بالنيهحس. كمها كثهلا مها اشتقهد 
الملهههكاب إىل رسهههاجإ احلنيهههو  ريهههى ااهههدماا. رلغهههم أن إل هههاء ال سهههوم ررهههد ماهههان تقهههدخ ال رااهههس 

  خيهههص التق اههه  رهههي  الهههس القكالهههس يف العهههاأ  22 أر ههه   اهههادة يف الطيهههب را  كههها  ريهههى ااهههدماا
  الههذ  رحلههعن صههردرم األمههم املتحههدة ليسههاان إىل أن الاثههل مههي الكيههدان   ترشههذ ن ههم 2133 

 هوا   أر ةهواالا نقداههس ممله رطس أر خطهب تههومني لهدرم  اهادة إمااننههس احلنيهو  ريهى ااههدماا 
 اهن دلاسههس استقنيهاجنس  ها إمااننههس . رأتها  رهدد أ ههإ  يهنال مهي ننيههق الكيهدان الهغ أط 22 رالسهي 

الههو دة يف مؤسسههاا رأ ارشههذ منههها . اسهه داد التاههالنق سههو  سيث ههها. ر نمهها ايههي مثهها ن  اجمهههان 
 و1ريى األدلس آللناا إل الس العقكاا املالنس  اي ا رتماد رين ما مي أطإ ةقنق التوصنس 

 نس مد ورهههس الهههثمي مسهههكقا تقهههدم لتههه اا سهههوا اا بنمااوطانههها يف ا رهههد بطا هههاا  كنهههس صهههح
 اهههي مسهههح ا يف امل ا هههق النيهههحنس ليحنيهههو  ريهههى األدراهههس ردخهههو  املستملهههشى رالعهههال. 

 .   21 مانا

  نشهههذا أرغرهههدا ن امههها ليتحهههواالا الرقداهههس  اجمههها ريهههى اسهههت دام التارولوطنههها ليهههو دة يف
 .   21 امل ا ق رالاملق النيحي ريى  داثي الو دة يف املر  

تنةناا إدمهها. آلنههاا ليمسههاءلس  ن هها لاشالههس ةقنههق الرتههاجج امل طههوة رتتطيههب هههذه ا سهه ا 
 رهي  اادة إمااننس احلنيو  ريى السي  املرقذة ليحناة. –
جميكككع الكلكككدا  المككك  ، سكككمألو  لكككدى 2113ا دا   المسكككا لة  احلكككو  ا ايكككة وكككام  - 9

لألفالكة معرفكة  كو لمرأة  كو طفكو عليكات ثكمك  فعاليم كا مثكو قكوائل المراجعكة  تشمل ا مكاداة
 مقدم  الرواية الةحية اآخر المكاد  الموجي ية الوطنية.

تتو ق  دلة الهر م النيهحنس ريهى تقهدخ سهي  مرقهذة ليحنهاة ريهى رهدة روامهإ  مر ها أداء  
مقههههدمي ال رااههههس النيههههحنس  ن هههها. رتملههههمإ العواجههههق الههههغ تعهههه ل سههههكنإ  اههههادة الطيههههب  نمهههها بههههني 
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شهههاءة راسهههت دام سهههيعس معنرهههس رمع  ت ههها  راسهههت دام امل تنيهههني النيهههحنني نقهههص التهههدلاب ريهههى ك
معاال  د هس يف املمالسهس العمينهس  راتكهاو سناسهاا تقنهد مسهتوااا معنرهس مهي امل تنيهني النيهحنني 

مههي رصههق رإرطههاء سههي  مرقههذة ليحنههاة.  –مههي بنههر م  تنيههون يف النيههحس املتمعنههس رالنيههنادلس  –
 رتملمإ احليو  املمارس ما اييو 

  م اطعس ليمساردة ريى حلمان اسهتاما  سنه  ااطهواا احل طهس امل تكطهس است دام  واجم
حبهههدا صهههحي عهههدد  ريهههى سهههكنإ املثههها  الهههو دة . ر  تسهههت دم  هههواجم امل اطعهههس كهههوداة 
تسهارد ريههى التههذك   قههب  خاصهس يف  هها ا  ساسههس مههي  نهأ الو ههن  رإمنهها تسههارد 

س أل هدا اإلطه اءاا. ر هد أاضها ريهى كشالهس اسهت دام العهاميني يف مها  ال رااهس النيهحن
 ههدم الش اههق العامههإ لالبتاههالاا املعرنههس بقههواجم امل اطعههس التههاب  ملكههادلة كههإ إمهه أة ركههإ طشههإ 
رههددا مههي التوصههناا يف هههذا الملههون  مههي بنر هها كنشنههس اومهه  بشعالنههس بههني  ههواجم امل اطعههس 

 رتارولوطنا ا واتق الرقالس.

  ملههههورشي ال رااههههس النيههههحنس مههههي أطههههإ إنشهههها  تقنههههنم اسههههتعما  احلههههوا   القاجمههههس ريههههى األداء
 املكادل التوطن نس الوطرنس.

ايههههه م أن ت تاههههه  املسهههههاءلس رهههههي ةسهههههني إمااننهههههس احلنيهههههو  ريهههههى السهههههي  املرقهههههذة ليحنهههههاة  
راسهههت دام ا ريهههى سهههنام ط هههود املسهههاءلس األرسههه  نطا ههها  مثهههإ او هههود الهههغ  هههددهتا ورهههس األمهههم 

 .   21 املتحدة املعرنس باملعيوماا راملساءلس
 تحسين المألامو اين القطاع الخاص  احمياجات المسم لألين  

، سكككيألو  قكككد تكككل ليكككال  ا  لويكككة للكحككك  2114اامألكككاا المنمجكككات  احلكككو  وكككام  - 11
  المطوير لمحسين السلع المنقذة للحياة  تل تمويل ما  الكد  في ما.

س لتنسههههههل الطيهههههههب ريههههههى سهههههههي  صههههههحس األم رالطشهههههههإ  ايهههههه م ةسهههههههني املرتةههههههاا  خاصههههههه 
. رتتطيههههب هههههذه التحسههههنراا إطهههه اء  ار/أر أط هههه ة تسههههينم  ههههااملستحضهههه اا اوداههههدة ر/أر ت ينش

حبههههههوا ألسههههههوام ا سههههههت ال  لش ههههههم تشضهههههههنالا املسههههههت ياني  ريف الكحههههههأ رالتطههههههوا   بتاهههههههال 
املرتةههاا  ريف ةينههإ الههدلرو املسههتشادة مههي التةههالب احلالنههس. رسههنة   تع اهه  الكحههأ رالتطههوا  

 2 بتاههال مقهه   أر لتطههوا  ابتاههالاا ريههى أسههاو أدلههس  واههس. رتهه د يف اوههدر   لكرههاء  ارههدة أدلههس
العداهد مهي ههذه السهي   كثهلا مها تايشهس أدناه ابتاالاا املرتةاا األتد إحلا ها. رن ه ا  اشهال 

يف ا سههتثمال يف ابتاههالاا حيتمههإ أن ت اههد التاههالنق. ر ههد أرصههى   اههق  سنيههرعملهه كاا املالتهه دد 
تملهههالانني العامهههإ املعهههي بالكحهههأ رالتطهههوا و التمواهههإ رالترسهههنق التهههاب  ملر مهههس النيهههحس ااهههرباء ا س

العاملنهس بعههدد مهي اآللنههاا لشنيههإ اله بب بههني تايشهس الكحههأ رالتطههوا  مهي نا نههس رسهع  السههيعس مههي 
نا نههس أخهه    مثههإ مههرح اوههواج   رتقههدخ  ههوا   اشههل تايشههس التطههوا   ررحلهه  الكحههوا املمولههس 
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عهام يف مها  امليانهس اململهاو  راسهتعما  ال اخهنص املرنيهشس  الهغ تتهنح املرا سهس العامهس مي القطاو ال
 .   29 ملراطق ط  ا نس عددة 

اسههههت داما  عهههها  لتمواههههإ  3رايههه م اسههههت دام التمواههههإ كمهههها هههههو عهههدد يف إطههههال التوصههههنس  
 ا تناطاا الكحأ رالتطوا   اا األرلواس هذه.

 ف  المنمجات حسب السلعة  االامألااات المحمملة 2الجد   
البتاهالاا اتتميههس يف املرتةهاا الهغ ايه م توكنهدها رهي ط اههق لاعه ل ههذا اوهدر  أمثيهس  

 إط اء امل اد مي الكحوا
  

 البتاالاا اتتميس يف املرتةاالأمثيس  السيعس
 ةضل األركسنتوسني املستق    الاا • األركسنتوسني  
 ت ينق األركسنتوسنيأط  ة لصد دلطاا احل الة ل • 

 
الهه راج لألركستوسههني يف أط هه ة  قههي سههابقس التحمنههإ ر اا ا سههتعما  الوا هههد   •

 األد  املستواااكي است دم ا امل تنيون النيحنون مي 

 
القرهههههاة  ط اهههههق  مسهههههحوم مشهههههق  اههههه / طهههههاف داخهههههإ األنق/استرملهههههق رهههههي غهههههل •

 ا ضمنس
 ناا التنيرن  رالت ينقمعاوس املساجإ املتعيقس بعمي • املنسوب رستو 

 التسواق املكتا  • 
 تكسنب ن ام او راا رت ينق ط رس را دة • كرباتاا امل رنسنوم

 إنشا  حي ك ا لولب أر أط  ة أخ   سمض  • 
املضهههههاداا احلنواهههههس رهههههي ط اهههههق 

 احلقي
تقهههدخ ط رههههاا سابتههههس تملههههمإ ا بهههه  راتههها ي األساسههههنس رعهههها ي معكههههوة سههههيشا حلقههههي  •

 اورتامنسني
 عا ي  اتنس التعطنإ حلقي اورتامنسني • 
 تارولوطنا ل عس ا ب  الد نقس حلقي اورتامنسني • 

 كولتناوستلراد ملا  كإ الو دة
رحل  ب رتوكو ا راحلهحس  سهتعما  الهدااس رالكنتها رهي ط اهق احلقهي  هذه احلالهس  •

  رتعينم استعما ما خاصس لألطكاء رالقابالا 

 
ريههههى أداء الورنشههههس ليتعهههه ف ريههههى امل ههههال  كههههإ األران رجنيههههنص رسههههاجإ تسههههارد  •

 او راا السينمس رما إىل غل  لت
 مرتةاا م يشس سيشا رين ا مينيقاا تنيق عتوااهتا بوحلو /عا ي معكوة سيشا • 

يف املاجههس يف  2 اههادة الطيههب ر ههدلاا التنيههرن  لتحضههل الايولرهناسههنداي برسههكس  • الايولرهناسنداي
 أر ساجإتاإ هالم 
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 البتاالاا اتتميس يف املرتةاالأمثيس  السيعس
حل رلة تكسنب تنيمنم او ا  رأط اجن كي اتماي مي   استعميونن بنيهولة متاه لة  • أط  ة اإلنعا/  

 يف امل اك  النيحنس ااالطنس مي استعما  هذه التارولوطنا ريى يو أ ضإ
تضههمي توطن هاا راحلههحس ملقهدمي ال رااههس بملههون  ات ينشهن ريههى يهو مالجههم لألطشها   • وكسنينيماأل

 عمالنكنشنس است
 الق م املرتمل   • 
 ت ينشن بوسنين  اي أن ةمنن مي التدهول • 

ةسهههههني ط اقهههههس تقهههههدخ أمهههههال  اإلماههههههس الشمواهههههس رةضهههههلها   ضهههههال رهههههي تسهههههواق ا  • أمال  اإلماهن الشمواس
 مي أطإ  اادة لغكس املست يت  ن ا’ ةداد ماانت ا‘ ر

 غذاس/اململ ربااالتحقق مي مرتةاا اإلماهس الندايس يف   اا األ • 
ت ينهههق أر صههه ف أمهههال  اإلماههههس الشمواهههس مههه  ال نهههت  ريف بعهههل السهههنا اا  مههه   • ال نت

 أ  ام ترقنس املناه 
 تطوا  األسوام/الربامج لدرم اإلمداداا املستدامس • العا   األنثو 

 آلناا تواإ مكتا ة • 
 التسواق ا بتاال  • رساجإ مر  احلمإ امل  رسس

احلمإ يف  ا ا رساجإ مر  
 الطوالل

 ةسني الت ينق م  تقدخ تعينماا راحلحس رالتسواق •
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 المنفيذ  الخطوات القادمة -سادسا  
س يبطن األحلهواء ريهى أرمها  اليةرهس يف مراسهكاا هامهس تتعيهق بالنيهحس اإلألابنهس رصهحس  

الدة أدنههاه.   مبهها يف  لههت املراسههكاا الههو 2132رر قههدا خههال  صههنق رههام األم رالولنههد رالطشههإ 
رسههتؤد  نتههاجج هههذه املراسههكاا رغلههها مههي املراسههكاا الههغ سههتعقد يف املسههتقكإ إىل تنسههل رتع اهه  

 ترشنذ توصناا اليةرس بدلطس ككلة.
 

   2132  ا ان/اوننن  3العاأ    مب  يس إنتقالنسو لسم مسال طداد يف ما  النيحس العاملنس  أرسيو  الر راج  
الو اههاا املتحههدة هههنالل  كينرتههون رر اهه  ااالطنههس الر ر ههي اونههاو غههال سههتول تهه اكس إنقهها   أريرههن ر اهه ة خالطنههس •

األم ههاا  مهههرح احلنههاة  إنقههها  األم ههاا   الهههغ ترسههق ا مكهههادلة النيههحس العاملنهههس التابعههس ليو اهههاا املتحههدة  طركههها إىل 
 طرب م  ت كس مل  مي أطإ األم اا رالمل كاء اآلخ اي.

مينههون مههي در لاا الو اههاا املتحههدة رغلههها مههي املههوالد العنرنههس  211ن بههالتربو بههوكث  مههي و املؤسسههرتع هد الملهه كاء  •
 ا حلا نس إلنقا  األم اا مي الو اة أسراء الو دة.

 . /www.savingmothersgivinglife.orgرلالطالو ريى م اد مي املعيوماا  ان    •
 2132  ا ان/اوننن  32-32مرتد  بقاء الطشإ  راترطي العاصمس  الو ااا املتحدة األم اانس  

بدأا الدروة ليعمإ مي أطإ بقاء الطشإ ا لت ام بكقاء الطشإو الورد املتةدد  الذ   ملهد العهاأ مهي أطهإ ةقنهق  •
 هدف إهناء ر ناا األطشا  الغ  اي  رك ا.

 وماا رالمل كاء رردا متةددا  تع درا  نن بالعمإ مي أطإ  اادة   م بقاء الطشإ ريى  ند احلناةر عن احلا •
 5thbday.usaid.gov/pages/ResponseSub/Event.aspxرلالطههههههههالو ريهههههههههى م اههههههههد مهههههههههي املعيومهههههههههاا  ان هههههههه و  •

   /www.apromiserenewed.orgو
 2132تو /اولنن  31-9اطتماو القمس التاس  رمل  لالةاد األ  اقي  أداس أبابا  إسنوبنا  

  الكيههههدان درههههن ننةلاهههها  بوصههههش ا الهههه جنس اململههههال  ليةرههههس األمههههم املتحههههدة ليسههههي  املرقههههذة حلنههههاة الرسههههاء راألطشهههها  •
 الورد املتةدد رأب  ا أينس توسن  نطام إمااننس احلنيو  ريى السي  املرقذة ليحناة.اإلنضمام إىل قنس إىل األ  ا

 .au.int/en/summit/19thsummitرلالطالو ريى م اد مي املعيوماا  ان  و  •
 2132تو /اولنن  32س املتحدة  مؤت   مس تر نم األس ة  لردن  املميا

مينهههون إمههه أة ريهههى تر هههنم األسههه ة حبيهههو  رهههام  321 ملهههد  رمهههاء العهههاأ الت امهههاا بتوسهههن  نطهههام إمااننهههس  نيهههو   •
2121. 

مالاههني  1إمهه أة ر تههاة أسرههاء احلمههإ رإنقهها   نههاة  211 111رسنسههارد الوصههو  إىل هههذا املرعطههق ريههى مرهه  ر ههاة  •
 د الكيدان  ق ا يف العاأ.طشإ لحلن  يف سن  أياء أت

بينهههون مهههي در لاا الو اهههاا املتحهههدة مهههي أطهههإ  2,1رأريرهههن او هههاا املايهههس رالقطهههاو ااهههام التهههربو بهههوكث  مهههي  •
 ةقنق هذا ا دف.

 ./www.londonfamilyplanningsummit.co.ukرلالطالو ريى م اد مي املعيوماا  ان  و  •
  

رس ا ق التوصناا الوالدة يف الشه و ااهامس خطهس ترشنهذ مشنيهيس  ضهال رهي خطهس لي صهد  
سههههيعس  31رالتقنههههنم. رسههههتولد خطههههس الترشنههههذ تشاصههههنإ التوصههههناا بالرسههههكس ليسههههي  الكههههال  رههههددها 

ا تههاميس لعههدة رالكيههدان اململههمولس مبكههادلة كههإ إمهه أة ركههإ طشههإ. ربرههاء ريههى  لههت ستتضههمي إطهه اءا

http://www.savingmothersgivinglife.org/
http://5thbday.usaid.gov/pages/ResponseSub/Event.aspx
http://www.apromiserenewed.org/
http://au.int/en/summit/19thsummit
http://www.londonfamilyplanningsummit.co.uk/
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 طارههاا رخاصههس باههإ سههيعس  مهه  ةداههد راحلههح لألنملههطس الوطرنههس راإل ينمنههس رالعاملنههس رالتاههالنق 
امل تكطههس  هها. رسههتوىل األرلواهههس لاطهه اءاا راألنملههطس ريههى أسهههاو األرلواههاا القط اههس را لت امهههاا 

 مهههي الترشنهههذ الهههغ تتحقهههق يف امل  يهههس األرىل’ املااسهههب السههه اعس‘الراتههه س مهههي أصهههحاب املنيهههيحس ر
 راألس  اتتمإ لشعالنس التايشس.

ريهههى نطههههام راسهههه  ريههههى رسهههتدل. األنملههههطس يف ااطههههب الوطرنهههس ال امنههههس إىل ترشنههههذ  لههههت  
النيههعند القطهه  . رستوحلهه  هههذه ااطههب الوطرنههس رستملههاإ أسرههاء اطتمارههاا أصههحاب املنيههيحس 

املركثقهههس رهههي األ هههداا داخهههإ الكيهههد  ربرهههاء ريهههى رمينهههاا الت طهههنب القاجمهههس راوالاهههس مثهههإ تيهههت 
 الوالدة أراله رس بب بعميناا الت طنب رتقدا  التاالنق رةداد اودار  ال مرنس.

رمي أطإ كشالس رمإ الكيدان رالمل كاء مهي أطهإ ةقنهق اإلطه اءاا الهغ أرصهن  ها ههذه  
ومههاا اليةرههس  سههنقدم   اههق خههرباء ا سههتع ال املسههتقإ القههاجم  النهها  اململههاإ يف إطههال ورههس املعي

راملسههاءلس رههي صههحس األم رالطشههإ  تقههالا  مرت مههس إىل األمههني العههام لألمههم املتحههدة  نمهها بههني رههام 
 ري التقدم ات   يف ترشنذ اإلط اءاا املوصى  ا.  2132ررام  2132
ر ههد رهه ألف األمههني العههام لألمههم املتحههدة  بههان كههي مههون  بت هها  أرمهها  اليةرههس مبهها ايههيو  

رةتههإ األم رالطشههإ صههمنم لعههاأ ريههى أن اهه   مسههتقكال أ ضههإ راههؤمي بههن. ن اههد أن نسههارد معهها ا“
هههذا املسههتقكإ  رتههو   التوصههناا ... األدراا الال مههس لتحقنههق  لههت.  يرقطهه  ر ههدا ريههى أنشسههرا 

 ”.لرساء رأطشا  العاأ بونرا سرحقق هذه امل ة الورد كي ااون مستقكيرا أكث  إت ا ا
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 تألر  تقدير
طههن بالملهها  إىل العداههد مههي اومارههاا راأل هه اد الههذاي سههايوا يف هههذا تههود اليةرههس أن تتو  

 التق ا   رمي بنر مو
  الش اق العامإ التقي رلؤساء تنالاا العمإ 

  رراحلهههههههههههههههههههعو رل هههههههههههههههههههاا العمهههههههههههههههههههإ التقرنهههههههههههههههههههس  تتههههههههههههههههههها  ههههههههههههههههههههذه الول هههههههههههههههههههاا ريهههههههههههههههههههىو
www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-

commodities/life-saving-commodities    

  راأل   س التقرنس التابعس لنيردرم األمم املتحدة ليساان رالنوننسنق 

 نق.رمورشو األمانس  الذاي استضا ت م النوننس 
 ائسا اللجنة  

   إاكنيي طوناسان  لجنس س ولاس ننةلاا غود
 اانس ستولترربغ  لجنس ر لاء الر راج

 اائكا ائيس  اللجنة  
 أنطو  لنت  املدا  الترشنذ  لينوننسنق

 وتنمن ي  املدا  الترشنذ  لنيردرم األمم املتحدة ليساانسأر باباتوند  
 أوضا  اللجنة  

ا  العههام ليسناسههاا رالههربامج العاملنههس  إدالة الترمنههس الدرلنههس التابعههس ليممياههس ماااههإ أندلسههون  املههد
 املتحدة

  ارب  وا بان ولا  ر ا ة النيحس رامل ا ق النيحنس  سلالنون
 هندل ب ا   ال جنس الترشنذ  لمل كس ماايي
 دان ب رتو  لجنس ت كس او يب إو الدرلنس

 تحدة ااام املعي بداء املاللاالا  تملامرب   مكعوا األمني العام لألمم امل
 غال  كوهي  ناجب ال جنس الترشنذ  لمل كس يب د   بناتون رداارسون رت كاج ما 

 بوب كولنمول  ال جنس الترشنذ  لمل كس سا الاام

http://www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-commodities/life-saving-commodities
http://www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-commodities/life-saving-commodities
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 هون  ال جنس الترشنذ  ملؤسسس صردرم ا ستثمال لألطشا  –كوب    يماط
 س بإ رمينردا غنتسك استو   إلناو  لجنس الترمنس العاملنس  مؤسس

 كنرنأ و.   ا ا   ال جنس رال جنس الترشنذ  لمل كس مل 
 رالطشإ  رالولند خولنو   نت  لجنس المل اكس مي أطإ صحس األم

 تن واسن غلما  املدا  العام ليمؤسسس األ  اقنس لي دماا رالكحوا الطكنس 
 بل هن ر   ال جنس الترشنذ  ملؤسسس أاانا

 تر  ا   وسون ليمستحض اا النيند ننس اتدردة لرب ا مل  لجنس ت كس
  سي ماتردا  املدا  العام ليةرس العيوم رالتارولوطنا يف تر اننا

 ل ون  لجنس املا ا اااصس لألدراس الكمل اس  ركالس األدراس األرلربنس –سان  سأغر
 ركالس الترمنس الدرلنس التابعس ليو ااا املتحدة مدا لاطنق تاه  

 الطشولسنقا  ليتحالق الدرمل إلرباد  ال جنس الترشنذ  راتطامسي 
 أندلر راغ  ال جنس الترشنذ لمل كس غالكسو مسنأ كالاي
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 مرفق  وملية تحليو ودد ا فراد الذين سمنقذ حيات ل  تقديرات المألاليف  

 
اعههه ل ههههذا امل  هههق ا   احلهههاا ال جنسهههنس الهههغ اسهههت دمن يف تقهههدا  رهههدد األ ههه اد الهههذاي  

مهههي السههي  املرقهههذة ليحنههاة الهههغ  ههددهتا ورهههس األمهههم  31ترقذ  نهههاهتم رتاههالنق توسهههن  نطههام سهه
سههيعس. ر ههد اسههتكعدا  31املتحههدة املعرنههس بالسههي  املرقههذة حلنههاة الرسههاء راألطشهها  راكيهه  رههددها 

سهههي  تر هههنم األسههه ة  نهههأ أنهههن  هههد ه ترار ههها مهههؤخ ا ربنيهههولة تهههاميس طهههدا يف رل هههس أرهههدها مع هههد 
 . 11 رصردرم األمم املتحدة ليساانغوتات  

 ملخص الن ج الذي اتكع لمقدير ا ثر  
  يف 2,21اإلصههدال  LiSTاسههت دمن ر ههدة أداة رههدد األ هه اد الههذاي سههترقذ  نههاهتم   

ب نهههامج سهههكا رم  سهههقاة رهههدد  هههداثي الهههو دة راألطشههها  درن سهههي ااامسهههس راألم هههاا الهههذاي 
مهي أتهد الكيهدان  قه ا  21خالا صهحس الطشهإ راألم يف سترقذ  ناهتم ري ط اق  اادة ت طنهس تهد

. ر ههد  ههدم  13 مههي الكيههدان اململههمولس مبكههادلة كههإ إمهه أة ركههإ طشههإ  با حلهها س إىل ا رههد  29 أ  
 سههم النيههحس الدرلنههس  نيههإ يف كينههس بيههومربغ لينيههحس العامههس يف طامعههس طههون هههوبار   إسههقاطاا 

 .   12 خب األساو
 م السلع المنقذة للحياةمخططات لموسيع اطاق اسمخدا  

لههه م رحلههه   ططهههني بسهههكب التشارهههإ املعقهههد بهههني التهههوسل املكاتههه  ريهههى معهههد ا اانيهههوبس  
السهي  املرقهذة ليحنهاة ريهى معهد ا  اهادة الراطم ري توسهن  نطهام تهدخالا تر هنم األسه ة رأسه  

 اانيوبس رالتاواي الد وغ ايف.
 ن هها نطههام التههدخالا باسههت دام رحلهه  أ ههد امل ططههني لشهه ة تتههد نههس سههرواا اوسهه   

مهههي السهههي  املرقهههذة ليحنهههاة غهههل سهههي  تر هههنم األسههه ة. ر اهههدا معهههد ا الت طنهههس بالتهههدخالا  31
يف املاجههس ريههى مههد   هه ة ترشنههذ تتههد نههس سههرواا  مهها رههدا يف  الههس ا رههد  نههأ  91لتنيههإ إىل 

ق الههههغ تقههههدم لرااههههس يف املاجههههس. ر اههههد معههههد  الههههو داا يف امل ا هههه 11ل عههههن معههههد ا الت طنههههس إىل 
يف املاجههههس يف السههههرس. ر نمهههها اتعيههههق  2أساسههههنس ليتولنههههد ر ههههداثي الههههو دة يف احلهههها ا الطالجههههس إىل 

بتر هنم األسهه ة  أ بقههي معههد  تههنوو اسههتعما  رسههاجإ احلمهإ احلداثههس سابتهها مههي أطههإ رهه   أسهه   اههادة 
بهههن مهههي األاسههه  تهههو   ههههذه السهههي  العملههه . ررهههالرة ريهههى  لهههت   عهههإ اسهههتعما  معهههد  موالنهههد سا

 تقننم مكات  لألس  الرسيب لاإ تدخإ   د   رليسيعس امل تكطس بن.إط اء 
راست دمن تدخالا الو دة الثالسهس معهد ا ت طنهس ليعهال. الشعها  ليم  يهس الثالثهس مهي  

امل ههههال  بههههد  رهههههي األركسنتوسههههني راملنسوب رسههههتو   ررهههههي كرباتههههاا امل رنسههههوم ررهههههي كههههإ مهههههي 
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أسرههاء الههو دة ر كي هها ربالرسههكس حلههداثي الههو دة  إنعهها/  ههداثي الههو دة  بههد  رالتملههرج  اكالمكسههنا  
مهي  سههاب رههدد أكنههاو اإلنعها/ النههدر  حلههداثي الههو دة رأ رعهس الوطههن رمعههداا الملههشب رتاسنههإ 
التهههدلاب الال مههههس   راملضههههاداا احلنواههههس رههههي ط اههههق احلقهههي لههههتعشي دم  ههههداثي الههههو دة  بههههد  مههههي 

اههههإ برسههههيني رطنرتامنسههههني ك ههههب أر   مهههه  إحلهههها س سش ااكسههههون كعههههال. اسههههت دام ب ركههههاجني بر  
  رتسهت دم مرملهطاا  كهإ الهو دة ليم هال  كهإ األطهإ  رال رااهس الر نشهس بعهد  11 لي ب الثها  

الهههههو دة  بهههههد  مهههههي اسهههههت دام الايولهاسهههههنداي   رأمهههههال  اإلماههههههن الشمواهههههس لعهههههال. ا سههههه ا . 
ال نههت لعههال.  الههس ر د منهها . لعههال. اإلماهههس الشمواههس ربالرسههكس لألطشهها  درن سههي ااامسههس  توطهه

 ا س ا  با حلا س إىل ا لت اب ال جو   بد  مي األموكسنيني . 
را كههه  امل طهههب اآلخههه  ريهههى تهههوسل سهههي  تر هههنم األسههه ة  رههههو اكقهههي ت طنهههس السهههي  العملههه   

إ معهد   اهادة سهي  املرقذة حلناة الرساء راألطشا  سابتها را اهد ت طنهس سهي  تر هنم األسه ة. رمهي أطه
تر هههنم األسههه ة  اسهههت دمرا ا   احلهههاا الهههغ اسهههت دم ا   اهههق القناسهههاا التهههاب  ملهههؤت   مهههس لرهههدن 

ي  يف ا تنيهها ا المل نيههنس مهه  هههؤ ء الكهها ثني  أن رحلهه  منههو . اتسههم  ههلتر هنم األسهه ة. ر ههد الت
إ مرهه  احلمههإ ريههى يف املاجههس سههرواا يف معههد  تههنوو اسههت دام رسههاج 2باتا  ههس لرسههكس  اههادة تكيهه  

 مهس لرهدنو  تا هس ر حلهن يف مهؤت  الهغ ي اهادة لمد  نهس سهرواا سهنمثإ أ ه ب معهد  تقه ايب 
يف  2مينههون إمهه أة أخهه   ريههى الطهه م احلداثههس. رط كقههن هههذه ال اههادة برسههكس  12إمااننههس  نيههو  

م اسهت دبااملاجس سهرواا يف معهد  تهنوو اسهت دام رسهاجإ مره  احلمهإ ريهى سنه  الكيهدان اامسهني 
 111  رأد   لههت إىل  رهب ر ههاة  LiSTب نهامج أداة تقههدا  رهدد األ هه اد الهذاي سههترقذ  نهاهتم  

 مي الرساء اليوايت كي سنتو ني نتنةس مضارشاا  كإ رأسراء ربعد احلمإ رالو دة. 211
 تقدير تألاليف توسيع اطاق اسمعما  السلع المنقذة لحياة النسا   ا طفا   

  تاههههههالنق تهههههه اء السههههههي   اا ممورههههههس ا   احلههههههاا ريههههههى لبههههههب طكقههههههن منهههههها . تقههههههدا 
التههدخالا بسههي  عههددة كمهها اسههت دمراها لتقههدا  رههدد األ هه اد الههذاي سههترقذ  نههاهتم. راسههتردا 
ت طنهههس  هههداثي الهههو دة ريهههى ممهههوو تقهههدا اا املوالنهههد لاهههإ بيهههد كمههها اسهههت  . مهههي ر هههدة تر هههنم 

رههههدد املوالنههههد هههههذه ككههههداإ لتقنههههنم رههههدد  األسههه ة  ب نههههامج سههههكا رم   كمهههها اسههههت دمن تقههههدا اا
الرسههاء الههاليت حيههتةي إىل الت طنههس باألكوسنتوسههني راملنسوب رسههتو  ركرباتههاا امل رسههنوم. ربالرسههكس 
ملمورههههس األطشهههها  درن سههههي ااامسههههس  قههههد اسههههترد إىل اسههههقاطاا اسههههتمدا مههههي ر ههههدة اململهههه رو 

 الد وغ ايف يف ب نامج سكا رم.
تحش  لتقهههدا  التاهههالنق. ربالرسهههكس لاهههإ سهههيعس   سهههكن ر هههد اسهههت دم هنهههج اتسهههم بهههال 

الشةههوة يف الت طنههس ريههى أسههاو الشهه م بههني ت طنههس خههب األسههاو رالرسههكس املسههت د س ليت طنههس رتكيهه  
يف املاجهههس لي رهههد  بعهههد ترشنهههذ امل طهههب ملهههدة نهههس سهههرواا ليسهههي  العملههه  غهههل  11يف املاجهههس   91
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لسهههي  تر هههنم األسههه ة. ر هههد اسهههت دم تقهههدا   روااسههه يف املاجهههس 2سهههي  تر هههنم األسههه ة ر اهههادة برسهههكس 
كمهههها اقهههدم يف رل ههههاا العمههههإ التقرنهههس املتا ههههس ريههههى املو هههه    –م تشههه  لتايشههههس العههههال. باهههإ سههههيعس 

 .   12 الملكاي ليةرس  باستثراء ا رد  نأ تكي  تايشس السي  احلد األد 
نس   ه  سهههههههاب تايشههههههس صهههههههنا3رأحلههههههنشن   تههههههان أخ اهههههههان ليتاههههههالنق ال جنسهههههههنس يههههههاو   

رههههو ل ههههم  –يف املاجهههس مههههي ممهههوو التاههههالنق املكاتههه ة ليسههههي   22امل  رنهههاا ا  تناطنهههس برسههههكس 
باسهههتثراء معهههداا إنعههها/  –اسهههت دم رهههادة لتقنهههنم نشقهههاا امل ههه رن ا  تنهههاطي مهههي اليقا هههاا 

رحلههه  تقهههدا  لتاهههالنق الر هههام النيهههحي الهههال م لهههدرم   2 هههداثي الهههو دة رسهههي  تر هههنم األسههه ة   
باسههت دام الههر ج الههذ  اتكعههن الش اههق العامههإ التههاب  ملههؤت   مههس لرههدن  بالعمههإ انطال هها هههذه ال اههادة 

بعههههد التحههههداأ بالكنانههههاا   12 2119لعههههام ” املمههههوو“مههههي إطههههال تقههههدا  التاههههالنق مههههي تق اهههه  
احلالنههههس. رايههههن التاههههالنق غههههل السههههيعنس تاههههالنق اإلمههههداد رتاههههالنق العمالههههس رتاههههالنق الههههر م 

 تاالنق األخلة تاالنق الع ل رالطيب غل املكات ة.رالربامج  رتملمإ ال
أن متوسههب تاههالنق   11 ر ههد  ههدل الش اههق العامههإ لتر ههنم األسهه ة التههاب  ملههؤت   مههس لرههدن 

مههي در لاا الو اهههاا املتحههدة ليشهه د كههإ سههرس. رأ ارملههه   1,1توسههن  نطههام ا سههتعما  سههتكي  
 أنهن يف ا تنيها ا المل نيهنس مه  أرضهاء الش اهق الش اق العامإ تشاصنإ التاالنق الغ أرلدهها  إ 

مههي در لاا الو اههاا  3,9العامههإ  كههان هرهها  توا ههق يف اآللاء ريههى أن ةداههد ل ههم اكيهه   ههوامل 
املتحدة لاإ مستعمإ يف السرس  ثإ تق اكها التاهالنق املكاته ة لمله اء سهي  تر هنم األسه ة   ها اه   

سهتعمإ يف السهرس لت طنهس تاهالنق ن هام توسهن  نطهام مي در لاا الو ااا املتحهدة لاهإ م 1,2
ا ستعما . ر نهأ أن هرها  العداهد مهي أن مهس التسهينم اململه كس ومنه  ههذه السهي   نشه ل أنهن 

يف املاجهس رهي ط اهق الته  ل يف تاهالنق الهر م النيهحنس. رتتسهق ههذه  21ستتحقق ر ولاا نسكت ا 
ن  نطهام السهي و اتو هه  تق اه  أن تاههالنق ا   احلهاا مه  دلاسههس أخه   بملهون تاههالنق ن هم توسهه

يف املاجههس مههي التاههالنق   22ةنيههني الطشههإ ةنيههنرا كههامال  ههدلا أن اليقا ههاا تسههتورب  ههوامل 
يف املاجههس  11راملههاإ تع اهه  الههر م  ريههى سههكنإ املثهها  التههدلاب راإلدالة راملعههداا رمهها إىل  لههت  

 . 11 مر ا
ملهه ة سههي   قههب غههل سههي  تر ههنم األسهه ة  ريف هههذا امل طههب  ربههالر   إىل توسههن  نطههام ر 

مينونهههها مههههي  211التايشههههس املكاتهههه ة ليسههههي   مبهههها يف  لههههت امل  رنههههاا ا  تناطنههههس  ممههههوو كيهههه  ا
در لاا الو اههاا املتحههدة. رباسههت دام نسههكس  اسيههس بههني الر ههام النيههحي رممههوو التاههالنق الههغ 

مينهههون مهههي  921,1دل أنهههن ايههه م اسهههت دم ا الش اهههق العامهههإ لتر هههنم األسههه ة ردلاسهههس التحنيهههني نقههه
 211در لاا الو اههاا املتحههدة لت طنههس تاههالنق الههر م النيههحنس. راهه طم هههذا إىل مهها متوسههطس 

مههي در لاا الو اههاا املتحههدة لاههإ  نههاة ترقههذ. رباملثههإ  اكيهه  ممههوو التاههالنق املكاتهه ة لتوسههن  
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مهههي در لاا الو اهههاا  مالاهههني 119نطهههام إمااننهههس احلنيهههو  ريهههى طههه م تر هههنم األسههه ة احلداثهههس 
بينههههون مههههي در لاا الو اههههاا املتحههههدة أخهههه    3,3املتحههههدة  رسههههتكي  تاههههالنق الههههر م النيههههحنس 

 تق اكا لسي  تر نم األس ة.
 القيود المفر  ة ولل المن جية  

ههههههذه التاهههههالنق ألغههههه ال توحلهههههنحنس  قهههههب ر  تثهههههإ تقهههههدا ا د نقههههها رخاصههههها باهههههإ بيهههههد  
الو ههدة اسههترادا إىل رسههاجق املعيومههاا األساسههنس تاههالنق  ههدلا  بالتحداههد ليتاههالنق الشعينههس. ر ههد

الههههغ كتكت هههها اليةرههههس. رتتشههههارا  هههه اا الثقههههس يف تقههههدا اا الت طنههههس ر قهههها ملههههد  طههههودة ممورههههاا 
بنانهههههاا ب نهههههامج ا ستقنيهههههاءاا الد وغ ا نهههههس رالنيحنس/الدلاسهههههس ا ستقنيهههههاجنس العرقوداهههههس متعهههههددة 

  LiSTاا إداة تقههدا  رههدد األ هه اد الههذاي سههترقذ  نههاهتم  املؤتهه اا. كمهها أنههن يف  ههني أن اسههقاط
تسههههت دم أ ههههدا ممورههههاا الكنانههههاا املتا ههههس لوحلهههه  الرمهههها .   ههههتن ممورههههاا الكنانههههاا هههههذه 
تستمد مي ممورس مي السرواا   ها اهدخإ منيهدلا آخه  ليتكهااي. رمهي املعه رف أنهن مهي النيهعب 

الههر م النيههحنس بههني تاههالنق لة يف هناههإ تقههدا  تاههالنق الههر م النيههحنس  ن هه ا لالختال ههاا الاكهه
هههذه الكيههدان اامسههني. رريههى سههكنإ املثهها     تقههدل هههذه التقههدا اا التق اكنههس تاههالنق التههدلاب 

ةههواالا نقداههس أر ن ههم احلمااههس ا طتمارنههس األخهه   الههغ أ   كههإ اادمههس أر اصههال  امل ا ههق أر 
الش ههاا الشقههلة رامل مملههس ريههى هههذه السههي .  تيهه م   الههس العواجههق املالنههس الههغ تعهه ل سههكنإ  نيههو 

ا ذأاكككه ينكغككك  اسكككمخدام هكككذ  المألكككاليف المو كككيحية للكككنمل الةكككحية احكككرمههي امل هههم مال  هههس 
 .تديد
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 االفمرا ات العامة لمقدير المألاليف  
  

 السلع المرتكطة تمكع المدخو لمحديد المغطية تريحة السألا 
لهههههههو دة  مضهههههههاداا تعشهههههههي دم  هههههههداثي ا - 3  داثو الو دة   

  نواس ري ط اق احلقي 
 الو دة املكتس ة  - 2
 إنعا/  داثي الو دة - 1
 ال رااس الر نشس بعد الو دة - 2
 ا س ا  - 2

طنرتامنسهههههههني  ب ركهههههههاجني بر اهههههههإ برسهههههههيني   - 3
 سش ااكسون  ااب الثا  

 ’2‘مرملطاا  كإ الو دة  - 2
 ’1‘أكناو رأ رعس  أط  ة تشب  تاسنإ - 1
 ’2‘الايول هناسنداي  - 2
 ’2‘اإلماهس الشمواس + ال نت أمال   - 2

 ا س ا  - 3 درن سي ااامسس
 رال.  الس ا لت اب ال جو  - 2

 ’2‘اإلماهس الشمواس + ال نت  أمال  - 3
 ’1‘األموكسنسداي  - 2

يت تهههههههه ار  الالرسههههههههاء الهههههههه
 32أرمههههههالهي مهههههها بههههههني 

 راما 29 ر

امل  يههههههههس العهههههههال. الرملهههههههب ليم هههههههال يف  - 3
 ’1‘ملر  الر اق بعد الو دة’ 2‘الثالثس 

العههههال. الرملههههب مل ههههال امل  يههههس الثالثههههس  - 2
 لعال. الر اق بعد الو دة

 التملرج  كإ الو دة - 1
 أسراء الو دةالتملرج  - 2
 ’33‘سي  تر نم األس ة - 2

 ’1‘األركسنتوسني راملنسوب رستو  - 3
 
 ’1‘األركسوتنسني راملنسوب رستو  - 2
 
 ’9‘كرباتاا امل رنسوم - 1
 كرباتاا امل رنسوم - 2
رسهههههاجإ مرههههه  احلمهههههإ احلداثهههههس رهههههي ط اهههههق  - 2

 ’31‘احلقي رالشمواس رغلها
مينونهههها مههههي در لاا الو اههههاا  219رههههالرة ريههههى التاههههالنق املكاتهههه ة لملهههه اء السههههي  الههههغ تكيهههه   تاالنق الر م النيحنس

س  هههدلة الهههر م اههه اهههاا املتحهههدة لاشالهههس كشابينهههون مهههي در لاا الو  2,2املتحهههدة  سهههني م  هههوامل 
النيههحنس ريههى تسههينم هههذه السههي . راملههمإ هههذا املكيهه   أ  تاههالنق امل  رنههاا ا  تناطنههس  أ  
إمههههداداا ا تناطنههههس تاشههههي ملواط ههههس التقيكههههاا يف الطيههههب  ر  ب  برههههاء الههههر م مثههههإ تاههههالنق 

النق األخهلة تاهالنق تقهدخ الت  اي/التو ا   رتاالنق العمالس  رتاالنق الهربامج. رتضهم التاه
تملههمإ  ااههدماا  ريههى سههكنإ املثهها  خههدماا التورنههس رخيههق الطيههب ريههى ااههدماا . رهههي  

أ  تاههههالنق تهههه تكب بكرههههاء أر اصههههال  امل ا ههههق  رن هههه ا ليتكههههااي الاكههههل يف السههههنا اا القط اههههس    
انهههاا املتا هههس توطهههد أ  طههه م رمينهههس لتقهههدا  ا  تناطهههاا مهههي ا سهههتثمالاا ال أمسالنهههس مهههي الكن

  النا.
  

 مالحمات ولل الجد   
اعطى اورتامنسني + ب ركاجني بر اهإ برسهيني لعهال. سنه   ها ا تعشهي الهدم  را  حلهن  ’3‘

يف املاجهههس  حلههها س رهههال. إحلهههايف  31نسهههكس تتسهههم بهههالتحش  الملهههداد لشملهههإ العهههال. تكيههه  
ؤلشههاا الههغ أبي ههن بالسش ااكسههون. رجتيههق معههد ا  ملههإ العههال. اختال هها ككههلا يف امل
يف املاجههههههههههههههههههههههههههههههههههههههس  33رر هههههههههههههههههههههههههههههههههههههها  رهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي تهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ار  مهههههههههههههههههههههههههههههههههههههها بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههني 
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>www.springerlink.com/content/u7q543561m772878/fulltext.pdf< يف  32ر
 .>http://tinyurl.com/c4ph4rw<املاجس 

تعطههى مرملههطاا بعههد الههو دة ومنهه  الرسههاء الههاليت رلههدن ر دة مكتسهه ة  ر سههكن برسههكس  ’2‘
 يف املاجهههههههههههس مهههههههههههي سنههههههههههه   ههههههههههها ا الهههههههههههو دة يف أ هههههههههههإ الكيهههههههههههدان منهههههههههههوا  ان ههههههههههه   32,2

<www.who.int/bulletin/volumes/88/1/08-062554-table-T3.اسهههههههههههون ههههههههههههو ثمنرالدااسا
املرملب الو ند  كإ الو دة الذ  اوصى بهن أل هإ الكيهدان منهوا ن ه ا  اشهال تايشتهن رههو 

 لذلت العال. الو ند املدل. يف ةينإ التايشس.
 –لألكنهههاو  بالرسهههكس ملعهههداا اإلنعههها/  تشههه ل الرمههها . درلة  نهههاة ملهههدة نهههس سهههرواا ’1‘

األ رعس رالتماسنهإ  ربالتهامل   تقهدل التاهالنق إ  ليمله اء األرمل  ها رتسهتكعد أ  تاهالنق 
الملههههشب اسههههتكدا ا كههههإ سههههرس. رتسههههترد التاههههالنق إىل احلههههد  كهههه اا سههههتكدا ا. رتتطيههههب  

أ  مستملههههشى أر م  ههههق لي رااههههس النيههههحنس األرلنههههس أر أ   –األد  املطيههههوب لاههههإ م  ههههق 
كهي اتهو    نهن كهنس ر رهاو رامهإ رط ها  تهشب رامهإ   –خهدماا تولنهد م  ق آخ  اقهدم 
. راسههت دمن تاههالنق التههدلاب رههي ط اههق التماسنههإ تقههدا اا ريههى األ ههإ رتثهها  تههدلاب

مر شضس رمتوسطس ليتاالنق الغ تقهدم ريهى املو ه  الملهكاي ملكهادلة كهإ إمه أة ركهإ طشهإ 
ملههههه ااا  هههههذه الكيهههههدان. ي أن احلهههههد األريهههههى ليتاهههههالنق لهههههي ارطكهههههق ريهههههى امل ههههه نهههههأ الت

ربا حلهها س إىل  لههت  ترههتج ا رههد رالنيههني تاسنههإ مر شضههس التايشههس تهه ار  أمثاهنهها مهها بههني 
 مي در لاا الو ااا املتحدة. 311ر  21

اشههههه ل إرطهههههاء ال رااهههههس الر نشهههههس بعهههههد الهههههو دة لاهههههإ طشهههههإ ررهههههد املهههههنالد مههههه  اسهههههت دام  ’2‘
يف املاجهههههس مهههههي  2نس بهههههن نسهههههكس الايولهناسهههههنداي مههههه ة را هههههدة. راتههههها  مسهههههتحل طرههههه

مههي در لاا الو اههاا املتحههدة لاههإ ميههي. رإ ا لهه م  1,111الايولهناسههنداي بسههع   
مهههي در لاا الو اهههاا  1,11سهههم ماعهههب ملههه ة را هههدة  سهههتكي  التايشهههس  31اسهههت دام 

أن الكحههوا تكههني أنههن  ههىت اسههت دامن ”  نسههن“املتحههدة لاههإ رههال. تق اكهها. رتال هه  
طهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدا  ان ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   ملههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ة را هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدة مشنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد

<www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61848-

5/fulltext<. 
مههي  ههداثي  اشهه ل أن متوسههب تاههالنق العههال. بههومال  اإلماهههس الشمواههس متماسيههس لاههإ ’2‘

  211الهههههههو دة راألطشههههههها  ةهههههههن سهههههههي ااامسهههههههس  اسهههههههت دام لشا هههههههس را هههههههدة تتضهههههههمي 
=  Xمههههي در لاا الو اههههاا املتحههههدة  1,122ميينهههه  يف النههههوم  رتكيهههه  تايشههههس اليشا ههههس 

 مههههههههههههههههي در لاا الو اههههههههههههههههاا املتحههههههههههههههههدة لاههههههههههههههههإ رههههههههههههههههال. . ان هههههههههههههههه  املو هههههههههههههههه   1,29

http://www.springerlink.com/content/u7q543561m772878/fulltext.pdf
http://tinyurl.com/c4ph4rw
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/1/08-062554-table-T3
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/1/08-062554-table-T3
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61848-5/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)61848-5/fulltext
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الملههههههههههههههههههههههههكاي ليههههههههههههههههههههههههدلنإ الههههههههههههههههههههههههدرمل ملؤتهههههههههههههههههههههههه اا أسههههههههههههههههههههههههعال األدراههههههههههههههههههههههههس ريههههههههههههههههههههههههى 
<erc.msh.org/mainpage.cfm?file=1.0.htm&module=DMP&language=English>. 

مهههي در لاا الو اهههاا املتحهههدة لاهههإ  1,22 – 1,23موكسنسهههنيني املرتملههه  األاايهههق  ’1‘
-www.everywomaneverychild.org/component/content/article/ 1درلة رهههال.. ان ههه  

about/305-amoxicillin--product-profile-. 
يف املاجههس مههي الرسههاء ريههى مقكضههاا ليهه  م ومنهه  الههو داا الههغ  311اشهه ل  نيههو   ’1‘

وسهههههني أر تملههههه ف رين ههههها  هههههابالا مهههههاه اا  أ   نيهههههو  سنههههه  الرسهههههاء ريهههههى األركسنت
يف املاجههس  12املنسوب رسههتو  ملرهه  ن اههق مهها بعههد الههو دة. راسههت دم الهه  م العههاملي برسههكس 

يف املاجهههس مهههي املنسوب رسهههتو  ومنههه  الكيهههدان لتقهههدا  تايشهههس  22مهههي األركسنستوسهههني ر 
يف املاجههههس مههههي الت طنههههس اململهههه كس ملرهههه  ررههههال. ن اههههق مهههها بعههههد الههههو دة.  91ةقنههههق نسههههكس 

يف املاجهههههههس املسهههههههت د س إ   91 دم  اهههههههادة الت طنهههههههس لتحقنهههههههق نسهههههههكس مال  هههههههسو   تسهههههههت[
ليو داا الغ تمل ف رين ها  هابالا مهاه اا ر  تملهمإ الهو داا يف املره   درن إته اف 
 ههههابالا أر الههههو داا الههههغ تملهههه ف رين هههها  ههههابالا تقينههههدااا. ريف  الههههس ا رههههد  بي ههههن 

 .]يف املاجس 11الت طنس نسكس 
 21ومنهه  الههو داا الههغ تملهه ف رين هها  ههابالا مههاه اا  سههتحتا.  اشهه ل أنههن بالرسههكس ’1‘

مهه ة [يف املاجههس مههي الرسههاء لألركسنتوسههني أر املنسوب رسههتو  لعههال. ن اههق مهها بعههد الههو دة. 
أخهه     تقههدل تايشههس هههذا إ  ليههو داا الههغ تملهه ف رين هها  ههابالا مههاه اا ر  تملههمإ 

 ههابالا أر الههو داا الههغ تملهه ف رين هها  سههواء الههو داا يف املرهه   الههغ   تملهه ف رين هها
 .] ابالا تقيندااا

تههههدرو املكههههادل التوطن نههههس ملر مههههس النيههههحس العاملنههههس إىل اسههههت دام  اا العههههال. يف  الههههس  ’9‘
و رتعطهههى ط رهههس أرلنهههس التملهههرج أسرهههاء الهههو دة أر التملهههرج املعتهههد  أر الملهههداد  كهههإ الهههو دة

مدارمههس غ امههاا  تعقك هها ط رههس  31ا مقهدالهغ امههاا  تعقك هها مكاتهه ة ط رههس  2 مقهدالها
 22يف املاجههس مههي كرباتههاا النيههوداوم ملههدة   تقههإ رههي  21غهه ام تتاههون مههي  3 مقههدالها
ان ههه  مر مهههس النيهههحس العاملنهههس  رهههال. املضهههارشاا أسرهههاء احلمهههإ رالهههو دةو دلنهههإ [سهههارس. 

. رةسههب التايشههس ريههى ]2111ليقههابالا راألطكههاء  مر مههس النيههحس العاملنههس  طرنههق  
مييههي  211غ امهها. رتقههدم او رههس ريههى أسههاو  11غ امهها =  22غ امهها +  32سههاو أ

مهههي در لاا الو اهههاا املتحههههدة ربرهههاء ريهههى  لهههت تكيهههه   1,3129ني  بتايشهههس غههه ام/مي
11 X 2 X 1,3129  =1,91  در ل لاهههههههههههههههههههههههههههههههههههإ رهههههههههههههههههههههههههههههههههههال.  ه  اههههههههههههههههههههههههههههههههههههإ 

 أريهههههههههى تايشتهههههههههني وههههههههه ل الكحههههههههه  الاهههههههههالايب ريهههههههههى أسهههههههههاو أهنههههههههها لنسهههههههههن  اا أينهههههههههس 

http://www.everywomaneverychild.org/component/content/article/%201-about/305-amoxicillin--product-profile-
http://www.everywomaneverychild.org/component/content/article/%201-about/305-amoxicillin--product-profile-
http://www.everywomaneverychild.org/component/content/article/%201-about/305-amoxicillin--product-profile-
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 الكيهههدان منهههوا . ان ههه  املو ههه  الملهههكاي ليهههدلنإ الهههدرمل ملؤتههه اا أسهههعال األدراهههس ريهههى أل هههإ
<erc.msh.org/mainpage.cfm?file=1.0.htm&module=DMP&language=English>. 

ر نمهها اتعيههق بتر ههنم األسهه ة  اسههت دمن تايشههس سابتههس ليو ههدة ليسههي  ريههى أسههاو امل  ههق  ’31‘
املعههههي بتر ههههنم األسهههه ة  رريههههى أسههههاو امل اسههههالا  التقههههي الههههذ  أرههههده مههههؤت   مههههس لرههههدن

مهههذك ة تقرنهههسو ‘المل نيهههنس مههه  طهههون سهههتو  . ان ههه و   اهههق  ناسهههاا ن هههم تر هههنم األسههه ة  
رةداهههههد ههههههدف رهههههام  2132منيهههههادل الكنانهههههاا رمر ةنهههههس رحلههههه  خهههههب األسهههههاو لعهههههام 

  الههههغ 2132  ا ان/اوننههههن  32  مملهههه رو رل ههههس رمههههإ  ’  راآلسههههال رالتاههههالنق2121
 .2132   مس لردن املعي بتر نم األس ة  تو /اولنن أردها مؤت

يف املاجهههههس يف الت طنهههههس سهههههرواا طهههههوا   ههههه ة السهههههرواا  2بههههها  ال  هههههدرا  اهههههادة نسهههههكت ا  ’33‘ 
 اامس.
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 الحوات 
 األمههههههههههههههههههههههههههني العههههههههههههههههههههههههههام لألمههههههههههههههههههههههههههم املتحههههههههههههههههههههههههههدة  ا سهههههههههههههههههههههههههه اتنةنس العاملنههههههههههههههههههههههههههس لنيههههههههههههههههههههههههههحس األم رالطشههههههههههههههههههههههههههإ   - 3

  2131إ  رالطشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الولنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدالملههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اكس مهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي أطهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههإ صهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههحس األم ر 
><www.everywomaneverychild.org/images/content/files/global_strategy/full/20100914_gswch_en.pdf 

 .2132  ا ان/اوننن  33ه ال طوو إلن ا يف 
2 - Guttmacher Institute and International Planned Parenthood Federation, ‘Facts on Satisfying the 

Need for Contraception in Developing Countries’ 2131  تمل اي الثا /نو مرب. 
ارهس الكمله اس/اإلاد  رمر مهس األمهم مر مس النيحس العاملنس  ب نامج األمم املتحهدة اململه   املعهي بشهلرو نقهص املر - 1

التنيهد  لشهلرو نقهص املرارهس الكمله اس/اإلاد  ريهى النيهعند العهامليو معيومهاا مسهتاميس رههي املتحهدة ليطشولهس  
  2133تق اه  م  يهي لعهام  –هذا الوباء رالتقدم الذ  أ   ه القطاو النيحي مي أطهإ إتا هس العهال. ليةمنه  

 .2133مر مس النيحس العاملنس  طرنق  
  2133  مر مهههههس النيهههههحس العاملنهههههس  طرنهههههق  2133مر مهههههس النيهههههحس العاملنهههههس  التق اههههه  العهههههاملي رهههههي املاللاهههههاو  - 2

><www.who.int/malaria/world_malaria_report_2011/9789241564403_eng.pdf ه ال طهههههههههههههههوو إلن ههههههههههههههها يف  
 .2132ننسان/أب اإ  11

التحههالق العههاملي ليقا ههاا رالتحنيههني اضههمي أسههعالا مر شضههس ليقهها  ‘التحههالق العههاملي ليقا ههاا رالتحنيههني   - 2
-www.gavialliance.org/library/news/press-releases/2012/gavi<  2132ننسههههههان/أب اإ  31  ’ال رتههههها لرو

secures-lower-price-rotavirus-vaccine/< 2132أاال/مااو  32  ه ال طوو إلن ا يف. 
1 - Hoekstra, E.J. et al., ‘Measles Supplementary Immunization Activities and GAVI Funds as Catalysts 

for Improving Injection Safety in Africa’, Journal of Infectious Diseases, vol. 204 (suppl. 1), 2011, 

pp. S190–S197. 
  ب طههههههههههههههههههههههههههههاء  اههههههههههههههههههههههههههههالةو cStock  3لالطههههههههههههههههههههههههههههالو ريههههههههههههههههههههههههههههى م اههههههههههههههههههههههههههههد مههههههههههههههههههههههههههههي املعيومههههههههههههههههههههههههههههاا بملههههههههههههههههههههههههههههون   - 1

>sc4ccm.jsi.com/Docs/MwSC4CCMcStock_9.12.11_1_1.pdf<  القنيههلة مههي الرنيههنس   ال سههاجإ 2  ربملههون
  ربملهههههههون malaria.novartis.com/innovation/sms-for-life/index.shtml>    1>أطهههههههإ احلنهههههههاة  ب طهههههههاء  اهههههههالةو 

بوابهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن تههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههكاس اليوطسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتناا املتااميههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههس  ب طههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاء  اههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالةو 
<www.jsi.com/JSIInternet/Features/article/display.cfm?thisSection=Features&thisSectionTitle=Feat

ures&thisPage=stories&ctid=na&cid=na&tid=20&id=414<   2 املترقهههههههإ إلطهههههههه اءاا   ربملهههههههون التحهههههههالق
 .</healthunbound.org/mama>األمومس  ب طاء  االةو 

بيهدا مهي أ هإ الكيهدان دخهال يف العهاأ رههيو  29تع ألف الكيدان اململمولس مبكادلة كإ إم أة ركهإ طشهإ بوهنها تملهمإ  - 1
 ٬ربههري ٬ربههر الدا  ٬رباكسههتان ٬ربههابوا غنرنهها اوداههدة ٬رأرغرههدا ٬رأر باسههتان ٬رأ  انسههتان ٬رإلا اهها ٬بنههاإسنو 

رس ولاهس  ٬رس ولاهس أ  اقنها الوسهطى ٬رطه ل القمه  ٬رطه ل سهينمان ٬رتوغهو ٬رتملهاد ٬ربولرنهد  ٬ربولكنرها  اسهو
 ٬رلرانهههدا ٬رس ولاههس  ر الد ق اطنههس الملههعكنس ٬الاون ههو الد ق اطنههس رس ولاههس ٬رس ولاههس كولاهها ٬تر اننهها املتحههدة

 ٬رغانها ٬رغامكنها ٬رطاطناسهتان ٬رالنيهوما  ٬رسهلالنون ٬رالسهر ا  ٬رسان تهومي رب ارسهنيب ٬ر مكابو  ٬ر امكنا
 ٬رمهالر  ٬رمدغملهق  ٬رمهامل ٬رلنرباها ٬ركنرنها ٬ركهوا داشهوال ٬ركمكوداها ٬ر ننهن نهام ٬بنسهار -رغنرنها  ٬رغنرنها

 21رأدلطهن اليةرهس  ن ها الكيهد الهه  رالهنمي ٬رههااغ ٬رننةلاها ٬رالرنةه  ٬رننكا  ٬رمنامنال ٬مو امكنقر  ٬رمولاتاننا
 رهيو ا رد.

 2132مال  س تقرنسو منيادل الكناناا راملر ةنس لوحل  خب األساو لعام ‘  اق  ناساا ن م تر نم األس ة   - 9
مههؤت   مهههس  ن  أردتهه2132  ا ان/اوننههن  32    مملهه رو رل ههس رمههإ’التاههالنقر راآلسههال  2121را ههدف لعههام 

 .2132تو /اولنن لردن املعي بتر نم األس ة  
 .>/www.apromiserenewed.org<ان    - 31

http://www.everywomaneverychild.org/images/content/files/global_strategy/full/20100914_gswch_en.pdf
http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2011/9789241564403_eng.pdf
http://www.gavialliance.org/library/news/press-releases/2012/gavi-secures-lower-price-rotavirus-vaccine/
http://www.gavialliance.org/library/news/press-releases/2012/gavi-secures-lower-price-rotavirus-vaccine/
http://sc4ccm.jsi.com/Docs/MwSC4CCMcStock_9.12.11_1_1.pdf
http://www.jsi.com/JSIInternet/Features/article/display.cfm?thisSection=Features&thisSectionTitle=Features&thisPage=stories&ctid=na&cid=na&tid=20&id=414
http://www.jsi.com/JSIInternet/Features/article/display.cfm?thisSection=Features&thisSectionTitle=Features&thisPage=stories&ctid=na&cid=na&tid=20&id=414
http://www.apromiserenewed.org/
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و لولنهد رالطشهإرا   صحنشس  قاجق ري المل اكس مهي أطهإ صهحس األمرالولند رالطشإ المل اكس مي أطإ صحس األم - 33
  مر مههههس النيههههحس العاملنههههس  أايو /سههههكتمرب ’األم رالولنههههد رالطشههههإيف النيههههحس اإلألابنههههس رصههههحس املتواصههههيس ال رااههههس ‘

2133  >www.who.int/pmnch/about/continuum_of_care/en/index.html<   33ه ال طهههههههههههههههههوو إلن ههههههههههههههههها يف 
 .2132  ا ان/اوننن 

   اسههههههههههههههههههههههتع ال رههههههههههههههههههههههاملي ليتههههههههههههههههههههههدخالا رالولنههههههههههههههههههههههد رالطشههههههههههههههههههههههإ الملهههههههههههههههههههههه اكس مههههههههههههههههههههههي أطههههههههههههههههههههههإ صههههههههههههههههههههههحس األم - 32
  2133  طرنههههههههههههههههههههق  رالولنههههههههههههههههههههد رالطشههههههههههههههههههههإ األماإلألابنههههههههههههههههههههس رصههههههههههههههههههههحس نيههههههههههههههههههههحس الال جنسههههههههههههههههههههنس املتعيقههههههههههههههههههههس ب

><www.who.int/pmnch/topics/part_publications/essential_interventions_18_01_2012.pdf    
 .2132أاال/مااو  32ه ال طوو إلن ا يف 

    مر مههههس النيههههحس العاملنههههس’2133األدراههههس  اا األينههههس لألم ههههاا راألطشهههها  لعههههام ‘مر مههههس النيههههحس العاملنههههس   - 31
  ه ال طههههوو إلن ههههها يف >www.who.int/medicines/publications/A4prioritymedicines.pdf<  2133طرنههههق  

 .2132آ ال/مالو 
س  اا األرلواههههههههههس لكقههههههههههاء الطشههههههههههإ  األدراهههههههههه‘مر مههههههههههس األمههههههههههم املتحههههههههههدة ليطشولههههههههههس رمر مههههههههههس النيههههههههههحس العاملنههههههههههس   - 32

<www.who.int/childmedicines/progress/Unicef_prioriry_meds_child_survival.pdf>  ه ال طههههههههههوو إلن هههههههههها  
  رمؤسسههههس بههههإ رالولنههههد رالطشههههإ   ر اجمههههس النوننسههههنق بملههههون إمههههداداا صههههحس األم2132  ا ان/اوننههههن  2يف 

  مؤسسهههس بهههإ رالولنهههد رالطشهههإ هنهههج تهههامإ لسهههي  صهههحس األم‘رمينرهههدا غنهههتس رمر مهههس األمهههم املتحهههدة ليطشولهههس  
 .2133رمينردا غنتس  سناتإ  راترطي  

32 - Caucus on New and Underused Reproductive Health Technologies, ‘Product Brief: Magnesium 

sulfate’  2132  اسهههتامإ يف كهههانون الثا /ارهههاا  <www.path.org/publications/files/RHSC_ms_br.pdf>  
 .2132آب/أغسطس  31ه ال طوو إلن ا يف 

  رل ههس رمههإ أرههدا مههي أطههإ ورههس األمههم املتحههدة املعرنههس ’بنانههاا رنتههاجج لجنسههنسو األدراههس الال مههس لنيههحس األم‘ - 31
 .2132بالسي  املرقذة حلناة الرساء راألطشا   آ ال/مالو 

  رل س رمهإ أرهدا مهي أطهإ ورهس األمهم املتحهدة ’أطإ صحس امل أةبناناا رنتاجج لجنسنسو سي  مر  احلمإ مي ’ - 31
 .2132املعرنس بالسي  املرقذة حلناة الرساء راألطشا   آ ال/مالو 

 امل ط  نشسن. - 31
سنه  الكيهدان “لالطهالو ريهى  اجمهس الكيهدان اململهمولس مبكهادلة كهإ إمه أة ركهإ طشهإ. رتعهي ركهالة  1ان   احلاتنس  - 39

كهإ إمه أة ركهإ   سنه  الكيهدان الهغ تملهمي ا مكهادلةالهوالدة يف التوصهناا ” كإ إمه أة ركهإ طشهإ  مكادلةالغ تملمي ا 
طشإ الغ تواطن ههذه العواجهق رالهغ  اهي أن اهؤد  اجها  إطه اءاا  ن ها إىل ت نهل. رأسرهاء رمينهس جطهنب الترشنهذ  

كهإ   نه  الكيهدان الهغ تملهمي ا مكهادلةس“سنة   ةداد ممورهس مهي الكيهدان لاهإ إطه اء موصهى بهن املهمإ ركهالة 
 .انضمام ارسنة   التملارل م  الكيدان لضمان احلنيو  ريى موا قت ا ريى التنيرنق ر ”. إم أة ركإ طشإ

 منه   –دارمهس  ممله رو تق اه  مهوط و رسهاجق‘ورهس األمهم املتحهدة املعرنهس بالسهي  املرقهذة حلنهاة الرسهاء راألطشها    - 21
 .2132أاال/مااو  31  ’دمت ا تنالاا العمإلتقالا  التوصناا الغ  

 31لاهإ سهيعس مهي ممهوو السهي  الكهال  رهددها  منيرعسالقنيد مي هذه التوصنس أن تاون هرا  سالا ت كاا  - 23
لاهههإ سهههيعس لاهههإ بيهههد  ر هههد تسهههتي م بعهههل السهههي   اا  منيهههرعسسهههيعس  رلهههنس أن تاهههون هرههها  سهههالا تههه كاا 

 مي أطإ حلمان تو ل  ةم كاف أل  كنان را د. املنيرعسكاا مل  الاألسوام الني لة طدا رددا أ إ مي 
رمينس خرباء ا ستع ال هي تقننم ممل   س ا  مليشاا املرتةاا مي طانب   اق رهاملي مهي او هاا التر نمنهس  - 22

الوطرنههس تعقههده مر مههس النيههحس العاملنههس راههدال مبوطههب إطهه اءاا صههالمس طههدا. رأ اكههدأ بعههد   اههق خههرباء اسههتع ال 
 اس األطشا  لقيس ا لت ام السو ي املسكق.أدر 

http://www.who.int/pmnch/about/continuum_of_care/en/index.html
http://www.who.int/pmnch/topics/part_publications/essential_interventions_18_01_2012.pdf
http://www.who.int/medicines/publications/A4prioritymedicines.pdf
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  2119  ننواههول   2119  ماللاهها بعههد النههوم  تق اهه  أصههحاب املنيههيحس يف ةقنههق   ماللاهها بعههد النههوم لعههام  - 21
 مي األصإ اإلناين  . 32النيشحس 

 مههس النيههحس العاملنههس    نملهه ة مر’الرسههاء راألطشهها  أر و خطههوة أرىل مراسههكس يههو الت طنههس الملههاميس‘انههتس  لرب   - 22
 .211–213  النيشحاا 2131  1  العدد 11امليد 

  األصهههههههههحاءو تولنهههههههههد 2133صههههههههردرم األمهههههههههم املتحههههههههدة ليسهههههههههاان رآخههههههههه رن   الههههههههس القكالهههههههههس يف العهههههههههاأ لعههههههههام  - 22
  2133رإنقههههههههههههههههههههههههههههههههها  احلنهههههههههههههههههههههههههههههههههاة  صهههههههههههههههههههههههههههههههههردرم األمهههههههههههههههههههههههههههههههههم املتحهههههههههههههههههههههههههههههههههدة ليسهههههههههههههههههههههههههههههههههاان  ننواهههههههههههههههههههههههههههههههههول   

><www.unfpa.org/sowmy/resources/docs/main_report/en_SOWMR_Full.pdf 33لن ههههههها يف   ه ال طهههههههوو إ 
 .2132  ا ان/اوننن 

21 - Durairaj, Varatharajan et al., ‘Lessons Learned from a Community-based Medisave Experiment 

among Rural Women in the India State of Karnataka’,  ملر مههس النيههحس العاملنههس   1ل ههم   رل ههس مرا ملههس
2119  <www.who.int/health_financing/documents/dp_e_09_06-medisave_karnataka.pdf>  ه  

 .2132آب/أغسطس  32ال طوو إلن ا يف 
21 - Nabudere, Harriet, Asiimwe, Delius and Amandua, Jacinto, ‘Improving Access to Skilled 

Attendance at Delivery’, SURE Policy Brief, College of Health Sciences, Makerere University, 

Kampala, Uganda, 2011, >www.evipnet.org/sure<  2132س آب/أغسط 32  ه ال طوو إلن ا يف. 
ورههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههس األمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم املتحههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدة املعرنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههس باملعيومههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاا راملسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاءلس   - 21

>www.everywomaneverychild.org/resources/accountability-commission<  1  ه ال طهههههههههههههههههههههوو إلن ههههههههههههههههههههها يف 
 .2132آب/أغسطس 

مر مس النيحس العاملنس  الكحهأ رالتطهوا  مهي أطهإ تيكنهس ا  تناطهاا النيهحنس يف الكيهدان الرامنهسو تع اه  التمواهإ  - 29
رالترسهنق العهاملي  تق اه  الش اهق العامهإ لي هرباء ا ستملههالاني املعهي بالكحهأ رالتطهوا و التمواهإ رالترسهنق  مر مههس 

  ه ال طههههههوو  <www.who.int/phi/CEWG_Report_5_April_2012.pdf>  2132النيههههههحس العاملنههههههس  طرنههههههق  
 .2132آب/أغسطس  32إلنن يف 

11 - Singh, Susheela and Darroch, Jacqueline E., Adding It Up: Costs and benefits of contraceptive 

services – Estimates for 2012, Guttmacher Institute and United Nations Population Fund, New York, 

June 2012, <www.guttmacher.org/pubs/AIU-2012-estimates.pdf>  آب/  39  ه ال طههههههوو إلن هههههها يف
 .2132أغسطس 

 .1ان   احلاتنس  - 13
12 - <www.jhsph.edu/departments/international-health/IIP/list/projection.html>. 
 .>http://tinyurl.com/cqvq4pt<ان    - 11
12 - >www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-commodities/life-

saving-commodities<.. 
12 - Singh,Susheela et al., Adding It Up: The costs and benefits of investing in family planning and 

maternal and newborn health, Guttmacher Institute and United Nations Population Fund, New York, 

2009. 
 .>/www.londonfamilyplanningsummit.co.uk<ان  و  - 11

http://www.unfpa.org/sowmy/resources/docs/main_report/en_SOWMR_Full.pdf
http://www.evipnet.org/sure
http://www.everywomaneverychild.org/resources/accountability-commission
http://tinyurl.com/cqvq4pt
http://www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-commodities/life-saving-commodities
http://www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-commodities/life-saving-commodities
http://www.londonfamilyplanningsummit.co.uk/
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11 - Hutton, Guy and Tediosi, Fabrizio, ‘The Costs of Introducing a Malaria Vaccine through the 

Expanded Program on Immunization in Tanzania’, The American Journal of Tropical Medicine and 

Hygiene, vol. 75, August 2006, pp. 119–130. 
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 للحةو  ولل مزيد من المعلومات 
 ارجا  نيااة موقع لجنة ا مل الممحدة المعنية االسلع المنقذة 

 لحياة النسا   ا طفا  ولل اإلامرا  ولل
www.everywomaneverychild.org/resources/un-commission-on-life-saving-commodities 
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