
 Olympia de Maismont/الصندوق العالمي

شراكة الصندوق العالمي: 20 عاماً من التأثير

نِشئت شراكة الصندوق العالمي قبل 20 عاماً لمكافحة أشّد الجوائح 
ُ
  أ

الفتاكة في العالم.

نة من المجتمعات المحلية والمجتمع    إنها شراكة فريدة من نوعها ُمكوَّ
المدني والحكومات والشركاء التقنيين وشركاء التنمية والعاملين في 

القطاع الخاص في أكثر من 100 بلد.

  وقد استطعنا معاً إنقاذ 44 مليون نسمة وقلّلنا معدالت الوفيات 
المشتَركة نتيجة اإلصابة باألمراض الثالثة بمقدارٍ يزيد عن النصف.

  وقد أثبتنا أنه، بفضل العلوم والمال المبذول والتعاون العالمي الفّعال 
الذي يُركِّز عىل المجتمعات المحلية، يمكننا القضاء حتى عىل أشّد 

األمراض الفتاكة.

أثُر جائحة كوفيد-19 عىل جهود مكافحة فيروس 
العوز المناعي البشري والُسّل والمالريا 

  لكن في عام 2022، يواجه العالم تحديات صحية عالمية غير مسبوقة. 
تؤدي الجوائح الجديدة مثل مرض فيروس كورونا »كوفيد-19«، إىل 

جانب التغيُّرات المناخية والنزاعات المتزايدة، إىل زيادة المخاطر الصحية 

عىل أشد الفئات ضعفاً.

  وحتى قبل أن تبدأ جائحة كوفيد-19، كان التقدُّم الُمحَرز في مكافحة 
فيروس العوز المناعي البشري والُسّل والمالريا بعيداً عن المسار 

الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الُمتمثَّلة في القضاء عىل 

األمراض الثالثة بوصفها جوائح بحلول عام 2030.

  لقد أخرجتنا جائحة كوفيد-19 أكثر عن مسارنا الصحيح. وقد تراجعت 
الخدمات البالغة األهمية الخاصة بالفحوصات والعالج والوقاية من 

فيروس العوز المناعي البشري والُسّل والمالريا. واألسوأ من ذلك أّن 

الوفيات الناجمة عن الُسّل والمالريا قد زادت.

  لكن شراكة الصندوق العالمي عادت لمكافحة هذه األمراض. استخدمت 
البلدان نفس المختبرات والعاملين في مجال الصحة والنُّظم المجتمعية 

وأدوات المراقبة الموضوعة لمكافحة فيروس العوز المناعي البشري 

والُسّل والمالريا بمثابة عنصر أساسي في استجابتها لمكافحة مرض 

فيروس كورونا »كوفيد-19«.

  وبالعمل معاً، تمكّنا من تفادي سيناريو أسوأ حتى. وبفضل تمويل 
إضافي لحاالت الطوارئ يزيد عن 4.2 مليار دوالر أمريكي ضمن 

آلية االستجابة لمواجهة مرض فيروس كوفيد-19 التابعة للصندوق 

العالمي، طرحت النُّظم الصحية والمجتمعات المحلية حلوالً 

مبتكرة للحفاظ عىل برامج إنقاذ األشخاص المصابين بفيروس 

العوز المناعي البشري والُسّل والمالريا ومكافحة مرض فيروس 

كورونا »كوفيد-19«.

استراتيجيتنا الجديدة، »مكافحة الجوائح وبناء عالٍم 
أكثر صحًة وإنصافاً« 

  تضع استراتيجيتنا الجديدة األشخاص والمجتمعات المحلية في 
صدارة وصميم الجهود المبذولة في مكافحة فيروس العوز 

المناعي البشري والُسّل والمالريا.

  وللقضاء عىل فيروس العوز المناعي البشري والُسّل والمالريا 
بوصفها أخطاراً عىل الصحة العامة بحلول عام 2030، نحتاج 

إىل تسريع وتيرة التقدُّم نحو التغطية الصحية الشاملة. 

 وسيتطلب هذا األمر بذل مزيٍد من االستثمارات في 

نُُظم صحية مستدامة وقادرة عىل التكيُّف، ومشاركة 

المجتمعات المحلية المتضررة وقيادتها بشكل أكبر، 

وتركيزاً مكّثفاً عىل معالجة عدم اإلنصاف في المجال 

 الصحي وحواجز حقوق اإلنسان وعدم المساواة 

بين الجنسين.

  تُعّد النُّظم الصحية القوية والشاملة والشبكات 
 المجتمعية المحلية أكثر الطرق فاعلّية للقضاء 

عىل فيروس العوز المناعي البشري والُسّل 

والمالريا وتعزيز األمن الصحي العالمي.

  تحتّل شراكة الصندوق العالمي موقعاً 
فريداً يمكِّنها من دعم البلدان في 

تصميم وتنفيذ البرامج التي تكافح 

فيروس العوز المناعي البشري 

والُسّل والمالريا وتستعد للجوائح 

 المستقبلية في 

آٍن واحد.

إن استثمار ما ال يقل عن 18 مليار دوالر أمريكي للتجديد السابع لموارد الصندوق العالمي من شأنه 

أن يُساهم في إنقاذ حياة 20 مليون نسمة، ويقلّل معدل الوفيات الناجمة عن اإلصابة بفيروس العوز 

المناعي البشري والُسّل والمالريا بنسبة 64%، ويبني عالماً أكثر صحة وإنصافاً.
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ُيعّد التجديد السابع لموارد 
الصندوق العالمي ُفرصًة 

مؤاتية كي يلتزم العالم 
مجدداً بحماية الجميع من 
األمراض الُمعدية الفتاكة. 

لقد آن األوان للكفاح من 
أجل ما يهم.

 Anush Babajanyan/الصندوق العالمي

ال يمكننا تحمل عواقب الفشل

  يتمثل الهدف من التمويل بما ال يقل عن 18 مليار 
دوالر أمريكي للتجديد السابع للموارد في تحقيق 

الحد األدنى المطلوب إلعادة العالم إىل المسار 

الصحيح نحو القضاء عىل فيروس العوز المناعي 

البشري والُسّل والمالريا ولجعل العالم أكثر أماناً 

من األخطار اآلجلة.

  تفوُق التكاليف االقتصادية المترتبة عن إطالة 
أمد مكافحة األمراض الثالثة االستثمارات 

اإلضافية المطلوبة بكثير. تسلِّط الضرورات 

المتعلقة بحقوق اإلنسان والنوع االجتماعي 

 واإلنصاف مزيداً من الضوء عىل الحاجة

 العاجلة إىل جمع هذه االستثمارات. 

 سنفقد الماليين من األرواح األخرى 

إذا لم نضاعف استثماراتنا.

الصندوق العالمي في حاجٍة إىل 18 مليار دوالر أمريكي

للعودة إىل المسار الصحيح في مجال مكافحة فيروس العوز المناعي البشري والُسّل والمالريا وبناء نُُظم مستدامة وقادرة عىل التكيُّف في المجال الصحي 

وتعزيز األمن الصحي العالمي، يتعّين علينا جمع ما ال يقّل عن 18 مليار دوالر أمريكي للتجديد السابع للموارد.

 بفضل استثمار ما ال يقل عن 18 مليار دوالر أمريكي، 
ستتمكَّن شراكة الصندوق العالمي من القيام بما يلي:

المساعدة في إعادة العالم إىل 
المسار الصحيح من أجل القضاء 

عىل اإليدز والُسّل والمالريا:

تسريع وتيرة التقدُّم الُمحرز نحو تحقيق الهدف 
3 من أهداف التنمية المستدامة والتغطية 

الصحية الشاملة وتعزيز التأهب للجوائح:

  إنقاذ 20 مليون نسمة وخفض معدل 
الوفيات المشتَرك بنسبة %64.

  تقليص إجمالي عدد الوفيات المشتَرك 
إىل 950,000 بحلول عام 2026، بانخفاٍض 

من 2.4 مليون في عام 2020، ومن 4 مليون 

في 2005.

  تفادي أكثر من 450 مليون إصابة أو حالة 
مرضية، مما يقلِّل معدل اإلصابة المشترك 

بنسبة %58.

  تحفيز زيادة االستثمارات المحلية في 
مجال الصحة حتى 59 مليار دوالر أمريكي 

من خالل متطلبات التمويل المشترك 

والمساعدة التقنية بشأن التمويل الصحي، 

مما يجعل النُّظم الصحية أكثر استدامة.

  تعزيز النُّظم الصحية وبناء التأهب 
 للجوائح من خالل استثمار ما يقرب من 
6 مليار دوالر أمريكي لدعم العاملين في 

مجال الرعاية الصحية؛ وتعزيز المختبرات 

وأدوات التشخيص وإدارة سلسلة التوريد 

والمعلومات والنُّظم المالية؛ والتصدي 

لمقاومة مضادات الميكروبات، ومن ضمنها 

الُسّل المقاوم لألدوية؛ وتعزيز النُّظم 

المجتمعية المحلية؛ وتسريع التحوُّل نحو 

نماذج الرعاية المتمايزة التي تتمحور حول 

المريض.

الحّد من أوجه عدم اإلنصاف في   
الخدمات الصحية من خالل معالجة الحواجز 

المتعلقة بالنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان 

التي تحول دون الوصول إىل هذه الخدمات. 

بالعمل عن كثب مع الشركاء، بما في ذلك 

المجتمع المدني والمجتمعات المحلية 

المتضررة فإننا سنبني نُُظماً صحية أكثر 

شموالً ال تترك أحداً يتخلف عن الركب.

الحّد من أوجه عدم اإلنصاف عىل الصعيد   
العالمي في متوسط العمر المتوقع 

)حيث من المتوقع أن يعيش األشخاص في 
البلدان المنخفضة الدخل حياة أقصر بكثير 

مّمن يعيشون في البلدان المرتفعة الدخل( 

بنسبة 9% بحلول 2026.

نبذة عن الصندوق العالمي 

 يستثمر الصندوق العالمي أكثر من 4 مليار دوالر أمريكي سنوياً للقضاء عىل فيروس العوز المناعي البشري والُسّل والمالريا وضمان مستقبل أكثر صحة وأماناً 
وإنصافاً للجميع. ونلتمس توحيد العالم في سعينا إليجاد حلوٍل لها أعظم األثر، ونعمل عىل توسيع نطاقها عىل الصعيد العالمي. وقد حقق عملنا نتائَج مرجّوة. فقد 

استطعنا معاً إنقاذ حياة 44 مليون نسمة. ولن نتوقف حتى ننجز المهّمة الُملقاة عىل عاتقنا. 
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