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 ناموسية جرى توزيعها لحماية األسر

من المالريا.

حالة مشتبه في إصابتها  بالمالريا 

خضعت لالختبار.

مبنى جرت تغطيته بالرش الموضعي 

لألماكن المغلقة.

إمرأة حامل تلقت العالج الوقائي ضد 

المالريا.

حالة مالريا خضعت للعالج.
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مليون

مليون

مليون

مليون

مليون 23.3

مليون 70.8

ألف 670

مليون 1.1

شخص يتلقون العالج بمضادات 

الفيروسات القهقرية لفيروس العوز 

المناعي البشري.

اختبار للكشف عن اإلصابة بفيروس العوز 

المناعي البشري )12,6 مليون اختبار 

حسب األولوية والفئات السكانية الرئيسية(.

شخص استفاد من خدمات الوقاية من 

فيروس العوز المناعي البشري.

من النساء األمهات المصابات بفيروس 

العوز المناعي البشري تلقين الدواء إلبقائهن 

عىل قيد الحياة، ولمنع انتقال فيروس العوز 

المناعي البشري إىل أطفالهن الرضع.

عملية ختان طبي وطوعي للذكور بغية 

الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري.

مليون 12.5

ساهمت البرامج التي تدعمها شراكة الصندوق العالمي في إنقاذ حياة 50 مليون 

شخص اعتبارا من نهاية عام 2021. منذ عام 2002، قمنا بخفض معدل الوفيات 

الناجمة، مجتمعة، عن اإليدز والسل والمالريا بأكثر من النصف. كل حياة يتم إنقاذها، 

وكل إصابة يتم تجنبها، يكون لها تأثير مضاعف عىل األسر والمجتمعات المحلية 

والدول بأكملها. ويتزعم معركتنا ضد أشد األمراض الُمعدية فتكاً مختلف الجهات 

الفاعلة التي تتألف منها شراكة الصندوق العالمي - وتشمل المجتمعات المحلية، 

والحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني وشركاءنا التقنين.

وقد أحرزنا سويا تقدماً هائال. بيد أن المعركة لم تنته بعد. ويهدد تداخل األزمات - كالنزاعات، 

وتغير المناخ، وجائحة كوفيد -19 وغيرها من التحديات الصحية العالمية - بتراجعنا.

وال بد لنا من مواصلة االستثمار في الجهود الرامية إىل تسريع التقدم  نحو  عالم خال 

ل والمالريا، وينبغي في الوقت ذاته أن ندعم البلدان كي تستعد بشكل  من اإليدز والسُّ

أفضل لمواجهة الجوائح في المستقبل.

يوفر الصندوق العالمي 30 % من التمويل الدولي المقدم 

للبرامج المعنية بمكافحة فيروس العوز المناعي البشري.  

وفي البلدان التي يستثمر فيها الصندوق العالمي، 

تدنّت الوفيات الناجمة عن اإليدز  بنسبة 70 % بين 

عامي 2002 و 2021. وارتفعت نسبة األشخاص الذين 

يحتاجون إىل العالج بمضادات الفيروسات القهقرية، 

وتمكنوا من الحصول عليه خالل العقد الماضي بشكل 

ملحوظ، من 23 % في عام 2010 إىل 75 % في عام 

2021.  ورغم أن جائحة كوفيد -19 عطلت تقديم خدمات 

الوقاية من فيروس العوز المناعي البشري، إال أن شراكة 

الصندوق العالمي تصّدت لذلك. وفي البلدان التي 

نستثمر فيها، بدأت خدمات اختبار فيروس العوز المناعي 

البشري المقدمة إىل المجموعات األكثر احتياجا، فضال 

عن خدمات الوقاية في استعادة عافيتها في عام 2021.

النتائج الرئيسية لعام 2021

يوفر الصندوق العالمي 76 % من التمويل الدولي لبرامج 

ل. وفي البلدان التي يستثمر فيها الصندوق  مكافحة السُّ

ل )باستثناء  العالمي، انخفضت الوفيات الناجمة عن السُّ

األشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري( 

بنسبة 21 % بين عامي 2002 و 2020. ويواصل 

الصندوق العالمي بالتعاون مع الشركاء التقنيين والبلدان 

ل،  الُمنِفذة، تنفيذه لُنهج تسعى إىل تعجيل اختبارات السُّ

وعالجه، وتحديد المزيد من األشخاص المصابين بالسل 

"الذين تم إغفالهم". وبفضل تدخالت "شراكة الصندوق 
ل في عام 2021 في  العالمي"،  شرعت برامج السُّ

التخلص  من التأثير الذي خلفته جائحة كوفيد - 19، مع 

تحقيق زيادة في أعداد األشخاص الذين يستفيدون من 

العالج ضد مرض السل.

يوفر الصندوق العالمي 63 % من التمويل الدولي 

لبرامج مكافحة المالريا. وفي البلدان التي يستثمر فيها 

الصندوق العالمي، انخفضت الوفيات الناجمة عن 

المالريا بنسبة 26 % بين عامي 2002 و 2020. وفي 

عام 2021، واصلنا تقدمنا في توفير خدمات الوقاية 

من المالريا مثل الناموسيات، والوقاية الكيميائية ضد 

المالريا الموسمية لمزيد من األشخاص المعرضين 

لخطر اإلصابة بالمرض. وفي عام 2021، تعافت 

البرامج المدعومة من قبل الصندوق العالمي من 

التراجع الذي شهدته عام 2020، وحققت نجاحات في 

اختبارات المالريا وعالجها.

تقرير موجز عن النتائج لعام 2021

لفيروس العوز المناعي البشري المالرياالسُّ

حالة مكافحة األمراض

ل. شخص يتلقون عالجا ضد السُّ

ل  شخص  يتلقون عالجا ضد السُّ

المقاوم لألدوية.

ل الشديد  شخص يتلقون العالج ضد السُّ

المقاومة لألدوية.

ل المصابون بفيروس العوز  مرضى السُّ

المناعي البشري الذين يتناولون األدوية 

المضادة للفيروسات القهقرية.

ل  حصلوا  شخص معرض لمرض السُّ

عىل العالج الوقائي.
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50 مليون شخص



تعزيز النظم الصحية

مكافحة جائحة كوفيد - 19 وأزمات أخرى

منح آلية االستجابة لجائحة كوفيد - 19

حسب نوع التدخل اعتبارا من تموز/يوليو 2022

تشكل النظم الصحية المستدامة والقادرة عىل الصمود 

األساس الذي ترتكز عليه جهودنا الرامية إىل دحر األمراض 

المعدية الحالية والتصدي للتهديدات  المستقبلية. 

ويشكل الصندوق العالمي أكبر مصدر متعدد األطراف 

في العالم من حيث المنح التي يقدمها ابتغاء تعزيز النظم 

الصحية. وخالل المرحلة التنفيذية 2021-2023، نقوم 

باستثمار مبلغ 4.9 مليار دوالر أمريكي، أو 1.5 مليار دوالر 

أمريكي سنويا، في النظم الصحية الرسمية والمجتمعية، 

من خالل ِمَنحنا األساسية، ومن خالل آلية االستجابة 

لجائحة كوفيد - 19 –  وهو ما يشكل زهاء ثلث إجمالي 

استثماراتنا.

وقد لعبت النظم الصحية في العديد من البلدان  - بما 

في ذلك النظم التي أنشأتها المجتمعات المحلية    لمحاربة 

ل والمالريا – دورا  فيروس العوز المناعي البشري والسُّ

محورياً في االستجابة لجائحة كوفيد - 19. وأحدثت هذه 

النظم فارقا ملحوظا في مكافحة الجائحة، وفي التخفيف 

من تداعياتها عىل األمراض األخرى. ومن خالل االستمرار 

في تعزيز النظم والقدرات األساسية، سنتمكن من دحر 

األمراض  في الوقت الراهن، والتأهب لمواجهتها في 

المستقبل.

وتوخيا للقضاء عىل فيروس العوز المناعي البشري 

ل والمالريا بوصفها مخاطر تهدد الصحة العامة،  والسُّ

والتصدي لألخطار الناشئة عىل األمن الصحي العالمي، 

يتعين علينا الوصول  إىل أكثر الناس ضعفاً، أينما كانوا   

وتزويدهم بخدمات الوقاية والعالج. وهذا يعني التركيز 

بشكل أكبر عىل البيئات التشغيلية الصعبة - أي البلدان 

أو المناطق التي تُعاني من تفشي األمراض الُمعدية، أو 

الكوارث الطبيعية، أو النزاعات الُمسلَّحة أو االضطرابات 

المدنية أو ضعف الحوكمة، أو ما يتمخض عن تغيُّر 

المناخ و/أو النزوح الجماعي من أزمات. 

وبغية التخفيف من تأثير جائحة كوفيد - 19 عىل 

ل  مكافحة فيروس العوز المناعي البشري والسُّ

 والمالريا، منح الصندوق العالمي مبلغا يفوق

 4.4 مليار دوالر أمريكي من خالل آلية االستجابة 

لجائحة كوفيد - C19RM( 19(، كما أبدى مرونة 

في تقديم المنح. ومكّن هذا التمويل البلدان من 

تكييف البرامج القائمة بسرعة، وشراء معدات الوقاية 

الشخصية، وأدوات التشخيص، واإلمدادات الطبية، 

ونشر حمالت الوقاية. وقد ساعدتنا هذه االستجابة 

السريعة في إنقاذ األرواح من جائحة كوفيد - 19، ودرء 

ل والمالريا. زيادة الوفيات الناجمة عن اإليدز والسُّ

يشكل العاملون الصحيون المجتمعيون مثل Suzy Haylock وفريقها من المتطوعين صميم خطة هندوراس لدحر المالريا 

تشمل فئة "أخرى" أنشطة مثل بناء قدرات الموارد البشرية، وتقديم المساعدة التقنية، وتعزيز نظم المراقبة والمختبرات، 

ل والمالريا، عالوة عىل المعدات الصحية وغير  والتخفيف من التداعيات عىل ]1[ برامج مكافحة فيروس العوز المناعي البشري والسُّ

الصحية األخرى.

/Tomas Ayuso/Panosالصندوق العالمي

مليون دوالر أمريكي769

)17%( معدات الوقاية الشخصية

مليار دوالر أمريكي1.9

)44%(أخرى

477

)11%( اختبار تفاعل البولميراز التسلسلي
مليون دوالر أمريكي

178

)4.0%( عالجات أخرى
مليون دوالر أمريكي

323

)7.3%( االختبارات التشخيصية السريعة
مليون دوالر أمريكي

182

 كل من االختبارات التشخيصية السريعة

)4.1%( واختبار تفاعل البولميراز التسلسلي

مليون دوالر أمريكي

578

)13%( أوكسجين
مليون دوالر أمريكي

4.4مليار دوالر أمريكي
إجمالي الِمَنح

مليون دوالر أمريكي982

)22%(وسائل التشخيص

مليون دوالر أمريكي756

)17%(عالجات
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