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إلقاء الضوء على الصندوق العالمي
ونشاطاته في الشرق االوسط
’استجابة الشرق األوسط‘

«للقضاء على هذه األمراض ،علينا أن نتتبع
الناس أينما كانوا ،بغض النظر عن أوضاعهم أو
ظروفهم أو خلفياتهم العرقية والدينية.
مارك ديبول ،المدير التنفيذي للصندوق العالمي
صارت مكافحة األمراض الثالثة مسألةً أكثر أهمية من أي وقت
مضى في عالم يزداد تضررا ً من الصراعات والكوارث واألزمات
االقتصادية .كما أن أسوأ أزمة ّ
للجئين في التاريخ تلقي بظاللها على
جميع أنحاء العالم ،ال سيما منطقة الشرق األوسط – ومع انتقال البشر
وتحركهم ،تنتقل األمراض أيضاً.
واألمراض التي يمكن الوقاية منها مثل فيروس نقص المناعة البشرية
والسل والمالريا تُن ِهك النظم الصحية المثقلة بالفعل ،وبذلك ال يتبقى
سوى القليل من الموارد لتوفير الخدمات الصحية األساسية أو لالستعداد
للتهديدات الصحية الناشئة .وفي حاالت الالجئين ،فإن وقف األمراض
من االنتشار ال يسهم فقط في حماية الالجئين من الوقوع فريسةً
يحرر الموارد الحيوية الالزمة للعالج من أمراض
للمرض ،لكنه أيضا ً ّ
أخرى أو تقديم خدمات صحية أخرى.

شراكتنا

الصندوق العالمي هو شراكة أُبرمت في القرن اﻟ 21تجمع ما بين
الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية المتضررة من
األمراض والقطاع الخاص والمنظمات الدينية والجمعيات الخيرية
لتسريع القضاء على اإليدز والسل والمالريا بوصفها أوبئة.
ومن خالل البرامج التي تدعمها شراكة الصندوق العالمي ،تم إنقاذ حياة
 17مليون شخص بحلول نهاية عام  ،2014وتسير الشراكة على الدرب
الصحيح نحو الوصول إلى  22مليون حياة إنسان جاري إنقاذها بحلول
نهاية عام  .2016ولتحقيق مزيد من التأثير ،يتبنى الصندوق العالمي
مقاربات مختلفة لالستثمار والتنفيذ في مختلف البلدان والسياقات.

في الشرق األوسط ،الذي يعاني من آثار النزاعات والتكيّف مع األزمات
اإلنسانية وأعداد كبيرة من النازحين داخليا ً والالجئين ،أطلق الصندوق
العالمي مبادرة جديدة لزيادة الكفاءة وتقديم المزيد من المرونة.
وتم تصميم ’استجابة الشرق األوسط‘ لتوفير الخدمات األساسية في
مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل والمالريا للفئات
السكانية الرئيسية والضعيفة ،بمن فيهم الالجئين والنازحين والنساء
واألطفال وغيرهم من السكان في العراق واألردن ولبنان وفلسطين
وسوريا واليمن.

البلدان التي تشملها استجابة الشرق األوسط
ﺳورﯾﺎ
اﻟﻌراق

ﻟﺑﻧﺎن
ﻓﻠﺳطﯾن
اﻷردن

اﻟﯾﻣن
سوريا أكثر من  12مليون شخص في لبنان يستضيف لبنان  1.5مليون
الجئ ،ويشكل مرض السل خطرا ً بين
حاجة إلى مساعدات إنسانية
مجتمعات النازحين.
اليمن أكثر من  25مليون شخص في
األردن تستضيف األردن 700،000
حاجة إلى مساعدات إنسانية.
الجئ سوري ،ويشكل مرض السل
العراق ما يقرب من  8.2مليون
خطرا ً بين مجتمعات النازحين.
شخص في حاجة إلى مساعدات
فلسطين يدعم الصندوق العالمي
إنسانية ،بما في ذلك 250،000
خدمات فيروس نقص المناعة البشرية
الجئ سوري وأكثر من  3مليون
وبرامج مكافحة السل.
شخص من المشردين داخلياً.

وتدمج ’استجابة الشرق األوسط‘ كل المنح ،وهي مصممة لتناسب
احتياجات تلك البلدان وتحدياتها .كذلك فإن تبسيط ترتيبات التنفيذ
ستضمن الحصول على قيمة أكبر مقابل المال المستثمر وسيساعد
الصندوق العالمي في الوصول إلى السكان األكثر ضعفاً .كما سيدعم
أيضا ً شراكات إقليمية أقوى وأكثر قدرة على تقديم الخدمات الصحية في
مناطق النزاع والمناطق التي يصعب الوصول إليها.
كما سوف تسمح االستثمارات األكثر مرونة وذات النطاق األكثر
تركيزا ً للشركاء بتعديل برامجهم بحسب تغيُّر السياق القطري ،مما
يتيح الوصول إلى الفئات السكانية الرئيسية والضعيفة مع ضمان جودة
الخدمات وتدخالت أكثر تأثيراً.
وبسبب الصراع ،فإن هذه البلدان تواجه تحوالً مستمرا ً في االحتياجات
وقدرات محدودة وقيودًا شديدة على توفير الخدمات األساسية .ففي
اليمن والعراق وسوريا ،د ُ ّمرت معظم المرافق الصحية ،والبنية التحتية
الصحية في البلدان التي تستضيف المشردين تعمل فوق طاقتها.
وستدعم ’استجابة الشرق األوسط‘ التدخالت ذات النهج القائم على
حقوق اإلنسان ،والتي تؤكد على الحق في الصحة للسكان الرئيسيين
وغيرهم من الفئات الضعيفة ،بما في ذلك الالجئين والنازحين داخلياً.
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يمتلك الصندوق العالمي حاليا ً منحا ً لمكافحة فيروس نقص المناعة
البشرية والسل في سوريا وفلسطين؛ ومنحا ً لمكافحة السل وفيروس
نقص المناعة والمالريا في اليمن؛ ومنحة لمكافحة السل في العراق؛
ومنحة من صندوق الطوارئ الذي يوفر الخدمات األساسية للوقاية
من السل وتشخيصه والعالج منه في األردن ولبنان ،مع التركيز على
الالجئين السوريين.

قصة عبد القادر
عبد القادر ،البالغ من العمر  12عاماً ،ذو العينين السوداوين الواسعتين،
لم يكن يقوى على المشي عند وصوله الى مخيم الزعتري في الصحراء
فر عبد القادر ،الذي
األردنية بعد هروبه من ويالت الحرب في سورياّ .
كان يعاني من مرض السل ونفد ما لديه من دواء ،برفقة عائلته من
مزرعتهم الواقعة إلى الشرق من دمشق ،مصطحبين معهم ما استطاعوا
بر األمان.
حمله من األغراض وشرعوا في رحلة محفوفة بالمخاطر نحو ّ
وتفاقم سعال عبد القادر طوال الرحلة الشاقة التي خاضتها األسرة لعدة أيام،
إذ كانت األسرة تنام في العراء خالل شهر فبراير البارد وتواجه القصف
واللصوص ،حتى وصلت إلى الحدود أخيراً .وفي الزعتري ،استقرت
األسرة في ملجأ مؤقت واستأنف عبد القادر عالجه من السل في عيادة
المخيم .واليوم ،شُفي عبد القادر من المرض ،وصار يقوى على لعب كرة
المغبر وعلى ارتياد إحدى مدارس المخيم.
القدم مع أصدقائه في الملعب
ّ

الالجئون السوريون

الدعم المالي

يدعم الصندوق العالمي ،بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين،
خدمات الوقاية من السل وتشخيصه والعالج منه لالجئين السوريين في
لبنان واألردن .وتأتي هذه المساعدة من جانب صندوق الطوارئ التابع
للصندوق العالمي ،وهي مبادرة خاصة لتقديم سبل الوصول السريعة
والمرنة لألموال في حاالت الطوارئ.

تبلغ استثمارات الصندوق العالمي في المنطقة للفترة 70 2017-2014
مليون دوالر .وبالنظر إلى االحتياجات الهائلة ،وتدمير المرافق الصحية
والخدمات في جميع أنحاء المنطقة ،والصراع الدائر ،هناك احتياجات
إضافية لتقديم الخدمات األساسية لمكافحة السل وفيروس نقص المناعة
البشرية والمالريا للسكان المؤهلين من أهل البالد والنازحين داخليا ً
والالجئين وغيرهم من فئات السكان األخرى المتضررة من الصراع
في العراق واألردن ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن.

ولقد خرج أكثر من  4.8مليون الجئ سوري منذ اندالع األزمة
السورية في عام  ،2011طالبين المأوى والمالذ في البلدان المجاورة،
معظمهم في مخيمات ومستوطنات غير رسمية تعاني من غياب سبل
الحصول على الخدمات الصحية أو قلتها .واستثمر الصندوق العالمي
 4.5مليون دوالر في االستجابة لمرض السل بين الالجئين في لبنان
واألردن .وكان هناك منذ بدء البرنامج ،أكثر من  400حالة جديدة من
حاالت السل في لبنان واألردن وحدهما.
وفي وقت سابق من هذا العام ،أعلنت جمعية يانصيب الرمز البريدي
الهولندية عن تقديمها مساهمة قدرها  2.5مليون يورو للصندوق
العالمي لدعم مكافحة السل بين الالجئين السوريين في لبنان واألردن
والعراق .وهذه المساهمة السخية من يانصيب الرمز البريدي الهولندية
لم تضاهيها سوى مساهمة مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

ويسعى الصندوق العالمي كل ثالث سنوات إلى الحصول على الدعم
المالي للنهوض بمهامه في القضاء على هذه األمراض الثالثة وبناء
أنظمة صحية مرنة ومستدامة.
ويهدف الصندوق العالمي إلى جمع مبلغ  13مليار دوالر لدورة التمويل
 ،2019-2017والتي من شأنها أن تسمح للشراكة بإنقاذ حياة ما يصل
الى ثمانية ماليين شخص ،وتجنب ما يصل إلى  300مليون إصابة
وحالة جديدة لفيروس نقص المناعة البشرية والسل والمالريا ،وإرساء
األساس لتحقيق مكاسب اقتصادية محتملة تصل إلى  290مليار دوالر
في السنوات المقبلة.

نبذة عن الصندوق العالمي
ص ّممت لتسريع
الصندوق العالمي هو شراكة في القرن اﻟُ 21
القضاء على اإليدز والسل والمالريا بوصفها أوبئة .ويحشد
الصندوق العالمي ويستثمر ما يقرب من  4مليارات دوالر سنويا ً
باعتباره شراكة ما بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع
الخاص واألشخاص المتضررين من األمراض ،لدعم البرامج
التي يديرها الخبراء المحليون في أكثر من  100دولة.
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