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Click the “Interpretation” button and 

select English to listen to this webinar in 

English.

Haga clic en el botón "Interpretación" para 

escuchar este seminario web en español.

Cliquez sur le bouton "Interprétation" 

pour écouter ce webinaire en français.

Please ask questions in the chat.

(Please do not use acronyms or abbreviations) 

Por favor, haga preguntas

en el chat.

(Sin acrónimos ni abreviaturas, por favor.)

Veuillez poser des questions dans le chat.

(Pas d'acronymes ou d'abréviations,

s'il vous plaît.)

اللغةوحدد "فوريةترجمة"الزرفوقانقر

العربيةباللغةالندوةهذهإلىلالستماعاإلنجليزية

.الدردشةفياألسئلةطرحالرجاء

(االختصاراتأواالختصاراتاستخدامعدميرجى)
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المجتمع؟صحةأهميةما1
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األوبئةإلنهاءمنهبدالأمرالمجتمعصحة .

المجتمعصحة مكونات تأثير وأجوبةأسئلة

 .الخدماتوتقديمضعفااألكثرالفئاتإلىالوصولالمحليةللمجتمعاتويمكن•

علىائداعيولدأناألماميةالخطوطفيالمجتمعيينالصحيينالعاملينفيلالستثماريمكن

.(األمريكيبالدوالر) *1إلى 10إلىيصلاالستثمار

أمر،المحليالمجتمعمستوىعلىذلكفيبما،إليهالوصولويمكنقويصحينظاموجودإن

.لهاواالستجابةلألوبئةللتأهباألهميةبالغ

األهميةبالغةمهمةالمحليالمجتمعصحة

بهنقومماكلصميمفيهيالمجتمعات .

.79.صInvestment Case. Seventh Replenishment 2022العالميالصندوقانظر*

about:blank
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ندوقالصواستراتيجية،العالميةواألهدافالعالميةالصحةجوهرهيالمحليالمجتمعصحةإن
 .بذلكتعترفالعالمي

Global Fund Strategy Framework (2023-

2028)
المجتمعصحة مكونات تأثير وأجوبةأسئلة

https://www.theglobalfund.org/media/11223/strategy_globalfund2023-2028_framework_en.pdf


.والمالرياوالسلاإليدزعلىللقضاءأساسيةالمحليالمجتمعصحةإن

المجتمعصحة7 مكونات تأثير وأجوبةأسئلة

.الطيفعبرالمختلفةاالستجاباتمعالمجتمعيةالنظمتعزيزنهجتكييفوينبغي

  .المحليةالمجتمعاتاستجاباتتعزيزكامالتأييداالعالميالصندوقشراكةوتدعم

يفالرسميةالمجتمعيةاالستجابات

:الصحيةالنظمإطار

الصحيونالعاملون•

.المجتمعيون

للحاالتالمتكاملةاإلدارة

.المجتمعية

.الرسميالمحليالحكم

تمالتيالمجتمعيةاالستجابات

النظمإطارفيجزئياتناولها

:الصحية

.عيالمجتمالصحيالتثقيف•

.الصحيةالسلعتوزيع•

والرعايةااللتزامدعم•

.المنزلية

خارجالمحليالمجتمعاستجابات

:الرسميالصحيالقطاع

االجتماعيةالمحددات•

،اإلنسانحقوقبرامج)

.(الجنسانيةالمعايير

.«الرادارتحت»خدمات•

التياالجتماعيةالمساءلة•

.المحليالمجتمعيقودها



.والمنحاألمراضبرامجمنيتجزأالجزءاالمجتمعصحةتظلأنوينبغي

المجتمعصحة8 مكونات تأثير وأجوبةأسئلة

.حيةالصالنظمإطارفيالرسميةالمجتمعيةاالستجابات

المجتمعيينالصحيينالعامليننطاقتوسيع•

(CHWs) حةللصوطنيةباستراتيجيةمسترشدين

.(وسيراليونليبريا)الحيوانيةوالثروة

علىالمجتمعيينالصحيينالعاملينتدريب

الصحيةالمعلوماتونظمالرعايةجودةخوارزميات

.(فاسوبوركينا)المجتمعية

علىخدماتلتوفيراألسرةصحةبيتنموذجدعم

.(أفغانستان)أمراضلثالثةالمحليالمجتمعمستوى

ملةالمتكاباإلدارةالمجتمعيةالصحةمنظماتوتقوم

.(موزامبيق)المجتمعيةللحاالت

إطاريفجزئياالتقاطهاتمالتيالمجتمعيةاالستجابات

.الصحيةالنظم

علىالخدماتمقدمييحفزالنشاطعلىالقائمالتعاقد•

الخدماتوتقديمالمحليةالمجتمعاتمعالمشاركة

  .المرنة

اتاألخرياألمهاتإلىيصلناللواتياألمهاتتوجيه

ملدعالبشريةالمناعةنقصبفيروسالمصابات

.(الديمقراطيةالكونغوجمهورية)بالعالجااللتزام

المحليالمجتمعفيالنشطةالحاالتعنالبحث

عالمجتمأفرادخاللمنوالعالجلالختباروإحالتها

.(مالي)المتطوعين

وعالجهاالسللمرضالنشطةالحاالتاكتشاف•

السلأبطالمجتمعخاللمنوالدعموالرعاية

الهندفي (المجتمعيينالعاملينلصحيين)

الرسميالصحيالقطاعخارجالمجتمعيةاالستجابات .

المحليالمجتمعرابطات /مجموعاتدعم/تعزيز•

،المؤسسيوالدعم،القدراتبناء)الرئيسيينوالسكان

.(الديمقراطيةالكونغوجمهورية) (البشريةوالموارد

ينالرئيسيللسكاناألقرانالقانونيونالمساعدون

.(موزامبيق)

الدعمتقديمذلكفيبما،اإلنسانحقوقتدخالت

علىمالقائوالعنفالجنسيالعنفلضحاياالقانوني

.(مالي)الجنسنوع

منحةخاللمنالمدعومالمجتمعيالعالجمرصد

.(ليبيريا)البلدانمتعددةإقليمية



المجتمع؟صحةتشيرماذاإلى2



المجتمعصحة10 مكونات تأثير وأجوبةأسئلة

•
.المجتمعيةالصحةمساعديتكاليفتدريجياالحكومةتحملتوقد .المستدامللتمويلمساراالصحةوزارةوضعت :زامبيافيالمستدامالتمويل

 .هدافهااستوإعادةاإلنجابيةالصحةمجالفيالعاملةالقوىمنللحدمكانيةجغرافيةونمذجةالصحيالعمللسوقتقييماالصحةوزارةاستخدمت :سيراليونفيالتخطيط

االستثمارإلعادةسنوياأمريكيدوالرمليون 3.8حواليتوفيريتم،لذلكونتيجة .الصحيحةاألماكنفيولكن٪40بنسبةالمجتمعيينالصحيينالعاملينعددتخفيضتم

.األنظمةتعزيزفي

أداءفيكبيرةزياداتوأظهر،الوطنيالمستوىعلىرقميةوأدواتتقييًما 360معالمجتمعيينالصحيينللعاملينالمخصصاإلشرافنطاقتوسيعتم :ماليفياإلشراف

المخزونوتوافرالخدمةوجودةالمجتمعيينالصحيينالعاملين

CHWsCount#المجتمعيونالصحيونالعاملون

الصحيونالعاملون .عملهوالمجتمعيالصحيالعمل•

.عمالهم (CHWs)المجتمعيون

قونيتلعندماخاصة،فعالونالمجتمعيونالصحيونالعاملون

.جيدادعما

ينبغيمايةقوأدلةعلىالمبنيةالقويةالمعياريةالتوجيهاتوتبين

.عمله

البلدانتجاربمنثروةتظهر

:كيفية



تقودهاالتي/المجتمعيةالمنظماتقبلمنالخدماتتقديم

المجتمعصحة11 مكونات تأثير وأجوبةأسئلة

.وتغطيتهاوجودتهاالخدماتتوافرنطاقتوسيعفيللمساعدةوترصدهاوتقدمهاالمحليةالمجتمعاتتصممهاالتيالخدماتتقديمتدخالت

لهامكملةولكنهاالعامةالصحةومرافقالمجتمعيونالصحيونوالعاملونالحكوميةغيرالمنظماتتقدمهاالتيالخدماتعنتختلف .

.المحليالمجتمعيقودهاالتي/المجتمعيةالمنظماتعملخاللمنالخدماتتقديم



المجتمعيةالنظمتعزيز

المجتمعصحة12 مكونات تأثير وأجوبةأسئلة

المجتمعيةالنظملتعزيزاألولويةذاتالعالميالصندوقتدخالت

المحليالمجتمعيقودهالذيالرصد

مقدميمساءلةمنالمحليةالمجتمعاتتمكين

الخدماتإلىالوصوليمكنبحيثالخدمات

الحتياجاتواستجابتهاوقبولهاوجودتها

.الناس

القياديةالمهاراتوتنميةالقدراتبناء

ملتقديالمجتمعيةالمنصاتوتقويةتعزيز

والتخطيطالقدراتبناءخاللمنالخدمات

القياديةالمهاراتوتطوير . 

المجتمعيقودهاالتيوالدعوةالبحوث

المحلي

المعلوماتلتوليدالبحوثإجراء

الدعوةلتوجيهالمستخدمةاالستراتيجية

أماموالهيكليةاالجتماعيةالحواجزلمعالجة

للصحةاالجتماعيةوالمحدداتالخدمات .

والتنسيقوالروابطالمجتمعيةالمشاركة

الروابطوبناء،التشاركيةالحوكمةدعم

كالمشترالتخطيطمعوالتنسيقالمجتمعية

والتنسيقاالجتماعيةوالتعبئة .

المحليالمجتمعيقودهالذيالرصدعلىمثال تأثير

رصدللمجتمعيانهجاسيراليونفيالسللمكافحةالمدنيالمجتمعحركةنفذت•

عالجيامركزا 170شمل،مقاطعة 16في 2017عاممنذالمرتدةوالتغذية

.سلاللمكافحةالوطنيةالخدماتتقديمأداءلتقييمالمباشرةللمراقبةخاضعا
المجتمعمثليممنالبياناتبالسلالمتعلقةالمجتمعيةالمتحركةالرسومعلىالقائمونيجمع

.السلخدماتتقديملرصدالصحيةوالمرافقالمحلي

.التقاريروتنشئوتحللهاالمعلوماتالمنظمةتتلقى

.الخدماتتقديملتحسينالتقاريرتستخدم

.السلمرضىعلىتركزالتيوالعالجالخدماتفي٪25بنسبةزيادة•

والمشرفينالسللموظفيالمقدمالدعممن٪15قدرهاإضافيةنسبةوزادت

.البالدأنحاءجميعفيالسلخدماتلتقديمعليه

المدنيعالمجتمومنظماتالمحليةوالمجتمعاتالسلمجتمعبينالتعاونتعزيز

.الوطنيةوالبرامج

ميوالحكوالمرفقيالقبولخاللمنمنهوالناجينالسلمرضىتمكينتم

بياناتهمواستخدام



االجتماعيالتعاقد

المجتمعصحة13 مكونات تأثير وأجوبةأسئلة

استدامةوتعزيز،الخدماتتقديمنطاقتوسيععلىمحليبتمويلالمجتمعيةالخدماتمقدميتمويلفيورغبتهاالحكوماتقدرةتساعدأنويمكن

.والضعفاءالرئيسيينللسكانالمستهدفةالخدماتفيواضطراباتتخفيضاتحدوثومنع،الوطنيةاالستجابات

الممارساتأفضلعلىأمثلة

سكانللالصحيةالخدماتنطاقلتوسيعالوطنيةاالستراتيجية"المحليالمجتمعمنظماتأطلقت :بنما•

 ."الرئيسيين

الخدماتلتوفيرمشتركةعملخطةالمدنيالمجتمعمنظماتوضعت:الدومنيكيةالجمهورية

 .رسميعقدخاللمنالحكومياألوليةالصحيةالرعايةنظاممعتتكاملالتياألساسية

 .بهاالخاصةاالستراتيجيةالشراءآليةمنكجزءاالجتماعيالتعاقدأدرجت :إستونيا

ريةالقطالنظممعالتعاقدآلياتمواءمةفيالمبكرةوالمشاركة•

.األهميةبالغأمر

بما،"التمويلتأمين"تتجاوزمحددةتقنيةبمجاالتاالهتمام

وعمليات،الخدماتتكاليفوتقدير،الدفعآلياتذلكفي

لكذوغير،والتقييمالرصدوتصميم،المناسبةالمناقصات

.الكثير

الرئيسيةاألحداثأبرز

بشأنالعالميةالمشاورات

االجتماعيالتعاقد

Social Contracting 

Global Fund 

guidance note

Annex vii



التأثير؟هوما 3



المجتمعصحة15 مكونات تأثير وأجوبةأسئلة

العمليةالممارسةفيالمجتمعيةالنظمتعزيز

 .ماليفي  (ARVs)القهقريةالفيروساتمضاداتإلىالوصولباإلمكانيكنولم•

عناعيةاالجتمالتعبئة،البلدفيالرئيسيالمتلقيوهي،ماليفيالرابطةودعمت•

  .البشريةالمناعةنقصبفيروسالمصابينلألشخاصشبكاتإنشاءطريق

 ."القهقريةالفيروساتمضاداتإلىللوصولماليمبادرة"أنشئت،2001عاموفي

:المجتمعيالنظامتعزيز
للوصولماليمبادرة"شاركت،2004و 2001عاميوبين

التيالدعوةأعمالفي "القهقريةالفيروساتمضاداتإلى

 .المحليالمجتمعيقودها

:تأثير

اتالفيروسمضاداتأنماليفيالسلطاتأعلنت،2004عاموفي

  .للجميعمجانيةالقهقرية

خدمات

CSS: 

الدعوة
تغيير

السياسة

ماليفيالبشريةالمناعةنقصفيروسلمكافحةالمحليالمجتمعيقودهاالتيالدعوة .
:المشكلة



المجتمعصحة16 مكونات تأثير وأجوبةأسئلة

العمليةالممارسةفيالمجتمعيةالنظمتعزيز

:المشكلة

مننظاموهو، (TB)السوفيتيالسلخدمةمنموروثةأوكرانيا"

ستةمدةلبالسلالمصابيناألشخاصحبستمحيثالسلمستشفيات

          (أوكرانيا،بترو) ".أكثرأوأشهر

:المجتمعيالنظامتعزيز

 ...ميالعالالصندوقبهايضطلعالتيالدعوةمشاريعبفضل"

ىإلالمرضىمنوالمزيدالمزيدنقلتم،المجتمعتعبئة (و)

          (أوكرانيا،بترو) ."الخارجيةالعياداتفيالعالج

 :نتيجة

ةالتعبئعننتجالخارجيةالعياداتفيالعالجإلىمماثلتحولوفي

منالمتابعةفقدانمعدلانخفض،جورجيافياالجتماعية 12 ٪

6إلى فقطأشهرستةغضونفي٪ .
لأفضنتائج

CSS
تغيير

السياسة

الشرقيةأوروبافيالسللمكافحةاالجتماعيةالتعبئة .



المجتمعصحة17 مكونات تأثير وأجوبةأسئلة

المجتمعيةالنظمتعزيز

:المشكلة
وال .لميالعاالسلعبءثلثيتمثلالتيالثمانيةالبلدانمنواحدةهيباكستان

.(المائةفي 36)السلمرضىثلثمنأكثرإلىالحاليةوالنظمالخدماتتصل

:المجتمعيالنظامتعزيز
علىللعثورLHWs) )الحكومياتالصحياتالعامالتقبلمنالمجتمعيالفحص

-2017عاميبينالسندإقليمفيريفيةمناطقثالثفيالمفقودةالسلحاالت

.العالميوالصندوق TB Reachمنبدعم، 2018

.فقطعاممنأقلفيعنهاالمبلغالسلحاالتفي٪17بنسبةزيادة•
العامالتقبلمنيوما 47قبلبالسلمصابونأنهميفترضالذيناألشخاصتشخيصتم

 (LHWs).الصحيات

الدخلةالمنخفضالمياهمستجمعاتفيالمياهتجمعاتفينظمتالتيالصدريةالمخيماتوساعدت•

.الخدماتإلىالوصولمنيتمكنوالمالذيناألشخاصبتغطيةالمتعلقةأهدافهاتجاوزعلىالحكومة

اءإضفإلىالسلخدماتتغطيةفياإلعاقةذوواألخصائيونقدمهاالتيالكبيرةالمساهمةوأدت

الصحةمجالفي (LHW).العامالتبرنامجمنالمستفادةالدروسعلىالمؤسسيالطابع

.أخرىوأماكنباكستانأنحاءجميعفياإلنجابية

لأفضنتائج

CSS:

CHW تغيير

السياسة

.باكستانفيالسلخدماتتغطيةلتحسينالمجتمعيونالصحيونالعاملون

:نتيجة
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 .التأثيرلزيادةمعانتوسعدعونا

المجتمعصحة مكونات تأثير وأجوبةأسئلة



ومناقشاتأسئلة 4



20Community Health Workshop Teasers Impact Q&A 

 :ومالحظاتكمأسئلتكم

المجتمعصحة مكونات
تأثير

وأجوبةأسئلة
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:مناقشة
يديكمارفعوافضلكممن

المجتمعصحة مكونات تأثير وأجوبةأسئلة

بلدك؟فيالمحليالمجتمعصحةمعإنجازمشاركةيرجى :3السؤال•

دكم؟بلفيالتأثيروبالتاليالمحليالمجتمعصحةلتعزيزالمطلوبالدعمهوما :4السؤال•



The Global Fund to Fight

AIDS, Tuberculosis and Malaria

+41 58 791 1700

theglobalfund.org

لكمشكًرا !

https://www.theglobalfund.org/
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