
ملخص نتائج األفكار
 الجديدة وتأثريات الصندوق 

 العاملي لعام 2010 

أسهمت الربامج املدعومة من الصندوق العاملي يف إنقاذ حياة ما يقدر بنحو 4.9 مليون شخص بحلول نهاية عام 2009

متثل هذه الوثيقة املوجز التنفيذي لتقرير نتائج الصندوق العاملي ومقدمته وخامتته لعام 2010.

امللخص التنفيذي:

الصندوق العاملي: مكافحة األمراض وتوفري الرعاية والدعم وإنقاذ 
حياة املرىض

1.  تساهم الربامج املدعومة من الصندوق العاملي يف إنقاذ حياة ما ال يقل 

عن 3.600 مريض يومًيا, فضالً عن الحيلولة دون وقوع اآلالف من حاالت 

اإلصابة الجديدة وتخفيف حدة املعاناة غري املحدودة للمرىض.

2.  يعمل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا من خالل رشاكة بني 

القطاعني العام والخاص تأسست عام 2002 بهدف حشد وتعزيز الجهود الدولية 

ملكافحة األوبئة العاملية الثالثة واملساعدة يف تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

)MDGs(.ويف هذا اإلطار وافق مجلس إدارة الصندوق العاملي منذ تأسيسه 

وحتى ديسمرب 2009 عىل طلبات متويل قّدرت قيمتها اإلجاملية بنحو 19.2 

مليار دوالر أمرييك، كام قام برصف ما يناهز 10 مليارات دوالر أمرييك يف سبيل 

دعم أنشطة مكافحة اإليدز والسل واملالريا. ولتحقيق الفائدة والفاعلية القصوى، 

ُوجهت جميع املبالغ املمنوحة لتمويل الربامج املحلية للصندوق. جدير بالذكر أن 

الصندوق العاملي ال توجد لديه مكاتب بالدول املستفيدة وأن تغطية نفقاته تتم 

بالكامل تقريبًا من خالل فوائد أرباح حساب األمني لدى البنك الدويل.

3.  متثل النتائج والتأثريات املوضحة يف التقرير اإلنجازات التي حققها جميع 

الرشكاء املتعاونني باعتبارهم جزًءا من منظومة عمل الصندوق العاملي. ويعتمد 

الصندوق العاملي يف نجاحه عىل التعهدات املالية من جانب الجهات املانحة 

واإلرشاف الفني بواسطة رشكاء متعددي األطراف والتعاون معهم يف تحقيق ذلك, 

وعىل وجه الخصوص إدارة الربامج وتنفيذها بواسطة رشكاء محليني من بينهم 

الحكومات ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص.

4.  فريوس نقص املناعة البرشية: يف نهاية ديسمرب 2009 زوَّدت الربامج 

املمولة من الصندوق العاملي للعالج ما يقارب 2.5 مليون شخص مبضادات 

الفريوسات القهقرية؛ فيام بلغت القيمة اإلجاملية لطلبات التمويل املعتمدة 

ملكافحة مرض نقص املناعة البرشية حوايل 10.8 مليار دوالر أمرييك موزعة عىل 

140 دولة يف عام 2008, بلغت مساهمة الصندوق العاملي حوايل ُخمس املبالغ 

اإلجاملية املقدمة من الجهات الثنائية أو متعددة األطراف ملكافحة هذا املرض 

يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط. وباإلضافة إىل توفري أدوية مضادات 

الفريوسات القهقرية، قامت الربامج املمولة من الصندوق العاملي بتوزيع 108 

مليار عازل ذكري وأنثوي وتوفري العالج لقرابة 790.000 امرأة من السيدات 

الحوامل املصابة بفريوس نقص املناعة البرشية ملنع انتقال العدوى من األم إىل 

جنينها، فضالً عن توفري خدمات الدعم والرعاية األساسية لحوايل 4.5 مليون طفل 

من األيتام واألطفال اآلخرين املعرضني لخطر اإلصابة باإليدز وعقد جلسات توعية 

باملرض لعدد 105 مليون شخص وإجراء االختبارات الالزمة لهم. وتشري الدالئل 

املتزايدة إىل أن متويل الصندوق العاملي, باإلضافة إىل متويالت الجهات املانحة 

األخرى, قد أسفر عن انخفاض معدالت الوفيات الناتجة عن اإلصابة بفريوس 

نقص املناعة البرشية يف الدول التي زاد بها استخدام

مضادات الفريوسات القهقرية رسيًعا، باإلضافة إىل النتائج األخرى املهمة مثل 

تحسني صحة وكفاءة املهنيني والعاملني اآلخرين الرئيسيني، وكذلك إدخال 

تحسينات شاملة يف مجال تقديم الرعاية الصحية.

 



5.  السل: خالل عام 2009، استطاعت الربامج املمولة من الصندوق 

العاملي توفري العالج لقرابة 6 ماليني مصاب مبرض السل النشط. وكذلك فإن 

الصندوق العاملي يوفر ما نسبته 63 باملائة من التمويل الخارجي ملكافحة 

 مرض السل والسل املقاوم لألدوية املتعددة )MDR-TB( يف البلدان ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط. 

وقد بلغ إجاميل تكلفة الطلبات املعتمدة ملكافحة السل ما يقرب من 3.2 

مليار دوالر أمرييك موزعة عىل 112 دولة، مبا ميثل إسهاًما بنسبة 48 باملائة 

من األموال املرصودة لتحقيق أهداف رشاكة »مكافحة السل« الخاصة 

الكتشاف حاالت السل املوجبة اللطاخة الجديدة وعالجها.

 وكذلك فقد عملت برامج مكافحة مرض السل عىل توفري 1.8 مليون خدمة 

من الخدمات ذات الصلة بأمراض السل/فريوس نقص املناعة البرشية. وقد 

شهد معدل انتشار مرض السل ومعدالت الوفيات الناتجة عنه انخفاًضا 

ملموًسا يف العديد من الدول التي يدعم فيها الصندوق العاملي هذه الربامج.

6.  املالريا: بحلول نهاية عام 2009، نرشت الربامج التي يدعمها 

 )ITNs( الصندوق العاملي 104 مليون ناموسية معالَجة باملبيدات الحرشية

للوقاية من املالريا، كام عملت عىل دعم عمليات الرش باملبيدات يف املنازل 

ملا يربو عن 19 مليون مرة وعالجت 108 مليون حالة إصابة باملالريا وفًقا 

إلرشادات العالج الوطنية. وقد بلغ إجاميل نفقات الطلبات املتعمدة ملكافحة 

املالريا حوايل 5.3 مليار دوالر موزعة عىل 83 دولة. ويف عام 2008، أسهم 

الصندوق العاملي بنسبة 57 باملائة من املبالغ الدولية املرصودة ملكافحة 

مرض املالريا. كام لعبت استثامرات الصندوق العاملي دوًرا بارزًا يف تقديم 

استخدام عالجات املالريا الجديدة الفعالة وتوسيع نطاقها يف العديد من 

الدول التي ترتفع بها نسبة املقاومة للعقاقري األقدم. وباالشرتاك مع الجهود 

الوطنية والعاملية الجديدة ملكافحة املالريا، يحظى التمويل املتزايد من جانب 

الصندوق العاملي بتأثري هائل عىل معدالت اإلصابة والوفيات الناجمة عن 

مرض املالريا يف جميع أرجاء العامل، إىل جانب تزايد أعداد الدول التي أبلغت 

 عن تناقص حاالت الوفيات الناجمة عن اإلصابة مبرض املالريا مبا يزيد عن 

50 باملائة.

7.  دعم الصندوق العاملي لألنشطة املجتمعية: منذ عام 2003، قدمت 

هذه الجهود 138 مليون خدمة من خدمات الوقاية املجتمعية الشاملة لواحد 

من األمراض الثالثة عىل األقل، فضالً عن توفريها 11.3 مليون فرصة تدريب 

للعاملني يف مجال الصحة والخدمة االجتامعية.

8.  ولقد عملت هذه الجهود املشرتكة عىل إنقاذ حياة ما يقرب من 4.9 

مليون شخص بحلول ديسمرب 2009 وأعادت األمل لحوايل 33 مليون شخص 

من املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية ومئات املاليني ممن يصابون 

بعدوى املالريا أو يتعرضون لخطرها كل عام و9.4 مليون ممن يتعرضون 

لعدوى مرض السل النشط سنويًا. ومن املنتظر أن تشهد السنوات القادمة 

مزيًدا من النتائج، حيث تم دفع نصف إجاميل املبالغ املالية املقدمة من 

الصندوق العاملي يف عامي 2008 و2009، ويُتوقع أن تصل معظم مبالغ 

التمويل املقدرة بحوايل 5.4 مليار دوالر والتي تم اعتامدها يف الجولتني 8 و9 

إىل الدول خالل عامي 2010 و2011 لتواصل دعمها البارز للنتائج الصحية.

توسيع رقعة التأثري: 
تعزيز األنظمة الصحية واإلسهام يف تطوير األهداف اإلمنائية 

لأللفية

9.  يزداد تأثري استثامرات الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا 

بصورة تتجاوز مستوى األفراد واألرس واملجتمعات. تتمثل هذه االستثامرات 

يف استثامرات كربى يف األنظمة الصحية – تدعم البنية التحتية وتزيد من 

قوة املختربات وتعمل عىل التوسع يف املوارد البرشية وزيادة مهارات العاملني 

بالصحة وكفاءاتهم، فضالً عن تنمية أنشطة املراقبة والتقييم )M&E( ودعمها. 

وتساعد هذه التعزيزات بدورها عىل تحسني استدامة الخدمات وزيادة 

القدرات الوطنية عىل التوسع بشكل أكرب يف الربامج وزيادة قدرة الدول عىل 

تحسني الخدمات يف باقي قضايا الصحية. ويف النهاية، ترُتجم هذه االستثامرات 

إىل سكان يستمتعون بصحة أكرب وإنتاجية متزايدة مُتكن الدول من تحقيق 

املزيد من التطور.

10.  ساعدت هذه االستثامرات عىل التعجيل بخطى التقدم نحو األهداف 

اإلمنائية لأللفية من خالل اإلسهام بشكٍل مبارش يف األهداف رقم 4 و5 و6 

و8 وبشكل غري مبارش يف غريها من األهداف. وتعد االستثامرات املعتمدة من 

الصندوق العاملي البالغة حوايل 19.2 مليار دوالًرا، إسهام مبارش يف األهداف 

اإلمنائية لأللفية 6 )“مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملالريا 

واألمراض األخرى”(. وباإلضافة لذلك، تحققت إسهامات كربى يف األهداف 

اإلمنائية لأللفية 4 )الخاصة بوفيات األطفال( واألهداف اإلمنائية لأللفية 

5 )الخاصة بوفيات األمهات( من خالل الحد من أهم أسباب الوفيات بني 

السيدات واألطفال. ويتضح هذا األمر بدرجٍة أكرب يف منطقة جنوب الصحراء 

الكربى يف أفريقيا؛ حيث تُعد أمراض نقص املناعة البرشية والسل واملالريا 

مسؤولة عن 52 باملائة من الوفيات بني النساء يف سن اإلنجاب، حيث تعد 

املالريا وحدها مسؤولة عام يرتاوح من 16 إىل 18 باملائة من معدل الوفيات 

بني األطفال.

تحقيق النتائج املرجوة وتعزيز املساواة

11.  تم تصميم النموذج التموييل املبتكر للصندوق العاملي بهدف 

االستجابة الرسيعة والفّعالة للحاجة املاسة للتمويل يف الدول األكرث تكبًدا 

لتبعات أمراض اإليدز والسل واملالريا مع ضامن الشفافية واملصداقية الكاملة 

تجاه الجهات املانحة واملستفيدة. ولقد واصل هذا النموذج تطوره؛ ويف عام 

2009 اخترب هذا النموذج وسائل جديدة لتعزيز ملكية الدولة والنظام 

اإلداري ودعم إتاحة أدوية املحافظة عىل الحياة وغريها من املنتجات الصحية 

وتعزيز املساواة يف الحصول عىل الخدمات الصحية.

12.  تُعد املساواة يف إمكانية الوصول إىل الخدمات جزًءا أساسًيا من 

مهمة الصندوق العاملي عند تقديم املنح، يتم إعطاء قدر كبري من األولوية 

الحتياجات كل دولة وفًقا لنتائج املؤرشات مثل تبعة املرض ومستوى الفقر. 

وكذلك يعمل الصندوق العاملي من جانبه عىل ضامن قدرة الربامج التي 

ميولها عىل تلبية احتياجات الفئات األشد فقًرا واألكرث عرضة لإلصابة باملرض 

واملهمشة، والتي تشمل عىل سبيل املثال اسرتاتيجياتها الجديدة بشأن 

املساواة بني الجنسني وحامية األقليات الجنسية. وعالوة عىل ذلك، فقد أصبح 

الصندوق أبرز جهة ممولة عىل مستوى العامل لخدمات تخفيف الرضر الالحق 

مبتعاطي املخدرات بالحقن، باستثامرات هائلة شملت 42 دولة.



13.  يف الفترة ما بني 2005 و2009، جرى تقييم ما يقرب من أربع 

منح من بني خمس جرى كمنح جيدة األداء. تعد حاليًا جهات التنفيذ املعنية 

مبكافحة مرض السل من أفضل الجهات، كام تعد منظامت املجتمع املدين 

أفضل الجهات الرئيسة املتلقية لهذه املنح.

استمرارية التعلم وتعزيز الفاعلية وروح االبتكار

14.  يسعى الصندوق العاملي دوًما إىل التعلم والسعي نحو األفضل واإلبداع 

يف شتى عملياته ورشاكاته وتقييامته التي يقوم بها؛ ومن الفرص الرئيسة 

السانحة للتعلم مشاركة الدوائر املحلية املختلفة يف عمليات الحوكمة الخاصة 

بالصندوق العاملي - املتمثلة يف الحكومات واملجتمع املدين والقطاع الخاص 

واملجتمعات املعنية، باإلضافة إىل الهيئات الثنائية والهيئات متعددة األطراف.

15.  يسهم الصندوق العاملي بفعالية يف الجهود الدولية الرامية إىل تعزيز 

فعالية املعونات، ال سيام يف مجال إدارة النتائج وذلك من خالل اضطالعه 

بدوٍر أسايس يف مراقبة الفعالية وتبادل الخربات مع التمويل القائم عىل األداء.

16.  تسهم عدة جهات داخل الصندوق العاملي يف تحديد املجاالت الرئيسة 

لربامج املنظمة ومنوذج األعامل التي تحتاج إىل التقييم أو التحسني، وهي 

مجلس اإلدارة ولجان املجلس وفريق اإلدارة التنفيذي إضافًة إىل املجموعة 

املرجعية للتقييم الفني ومكتب املفتش العام. ومن شأن االهتامم املتواصل 

بالتقييم والتعلم أن يساعد الصندوق العاملي يف تعزيز رسعة استجابته 

وفعاليته وانخفاض التكلفة.

17.  يأيت ضامن املردود املنشود من األموال يف كل مرحلة من مراحل 

التمويل يف صدارة أولويات الصندوق العاملي. ويعد تطوير الطرق املعيارية 

الخاصة بالدول وتحسينها أحد الجوانب التي يركز عليها الصندوق العاملي مع 

الرشكاء بهدف الوقوف عىل مدى كفاءة وفعالية الخدمات الرئيسة الخاصة 

مبرض اإليدز والسل واملالريا؛ حيث يسهم االستعراض الشامل لألداء يف العام 

الثاين من كل منحة يف تحقيق املردود املنشود من األموال من خالل السامح 

بإعادة تخصيص األموال من املنح سيئة األداء إىل املنح ذات األداء الجيد، فضالً 

عن الوقوف عىل مكاسب الكفاءة. ويف عام 2009 فقط، تم رصف 1 مليار 

دوال أمرييك لتمويل املنح الجديدة. جديُر بالذكر أن خدمة الرشاء التطوعي 

تعمل عىل خفض التكلفة وتحسني جودة املنتجات الدوائية والصحية، وعىل 

الجانب اآلخر يعمل التعاون مع الرشكاء الفنيني عىل تقييم مدى فعالية مناذج 

توفري الخدمات من أجل توسيع نطاق التدخالت الخاصة بالخدمات الوقائية 

املنقذة للحياة واالرتقاء بها.

18.  قام الصندوق العاملي من خالل مجموعة املنح الخاصة به يف 144 

دولة بتطوير تحليل بيانات تكاليف الوحدة الخاصة بخدمات فريوس اإليدز 

والسل واملالريا وتعزيزها؛ مام من شأنه أن يحقق وفرة يف املدخرات ويكشف 

عن أفضل املامرسات والسلبيات، إضافة إىل أنه سيساهم يف تقييم تقديرات 

املوارد الالزمة للطلبات املستقبلية للمنح.

االلتزام بالتقدم اإليجايب لتحقيق أفضل النتائج والتأثريات 
املرجوة
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والجهات التنفيذية: فقد كثف الجهود الدولية الرامية ملكافحة أمراض اإليدز 

والسل واملالريا، فضالً عن أنه يسهم يف الوقت ذاته يف تحسني األنظمة 

الصحية وتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )MDGs(. ومن املفرتض أن يتم 

القضاء عىل انتقال العدوى بفريوس اإليدز من األم إىل الطفل عىل الصعيد 

العاملي بحلول عام 2015. وتشهد برامج مكافحة مرض اإليدز وتوفري 

مضادات الفريوسات القهقرية زيادة مستمرة وعىل نطاٍق واسع، يف حني مل 

ترتِق بعد برامج الوقاية من مرض اإليدز القامئة عىل األدلة والعالج والرعاية 

والدعم إىل املستوى املطلوب؛ وكذلك انخفض انتشار مرض السل بشكٍل 

ملحوظ يف العقد األخري، األمر الذي من شأنه تحقيق الهدف العاملي يف 

تقليص معدل تفيش املرض بنسبة %50 بحلول عام 2015؛ ولعل التغطية 

غري املسبوقة للناموسيات املعالجة باملبيدات الحرشية ووسائل العالج 

الجديدة والفعالة أسهمت بشكٍل كبري يف مكافحة مرض املالريا. ومن ناحية 

أخرى، تبعث الزيادة الرسيعة يف الوقاية من هذه األمراض الوبائية وعالجها، 

ورعاية املصابني بها وتقديم أوجه الدعم لهم عىل التفاؤل - كام توضح نتائج 

هذا التقرير- األثر اإليجايب امللموس عىل حياة املاليني من البرش.

20.  ومل يكن من املمكن أن يتحقق هذا التقدم غري املسبوق دون دعم 

املنظامت املانحة والرشيكة. وستشهد األعوام القادمة الحاجة إىل زيادة 

مستمرة وجوهرية يف االلتزامات املالية بعيدة املدى من ِقبل الجهات املانحة 

من أجل تعزيز هذه املكاسب وتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بحلول 

2015، باإلضافة إىل التغطية الشاملة للخدمات املتعلقة بأمراض اإليدز 

والسل واملالريا. وال بد أن يشهد عام 2010 مزيًدا من االلتزامات من جانب 

القطاعني العام والخاص حتى نتمكن من الحفاظ عىل االنجازات الجوهرية 

التي تحققت عىل مدار العقد املايض واالعتامد عليها. 

“كان الهدف من إنشاء الصندوق العاملي 
إحداث نقلة نوعية يف مكافحة األمراض 

الثالثة التي باتت تهدد صحة أعداد هائلة 
من الناس وتعرضهم للتمييز العنرصي 
وصور انتهاك حقوق اإلنسان األخرى 

والفقر واملوت املبكر الذي ميكن الحيلولة 
 دون وقوعه؛ وهذه هي الرؤية 

الطموحة والنبيلة التي تجمعنا يف عملنا 
بالصندوق العاملي.”

- مايكل كازاتشكن
املدير التنفيذي

الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا



مقدمة

التوقعات واألفكار املبتكرة والنتائج والتأثريات يف أنحاء العامل

21.  بدأت الزيادة الكبرية يف املوارد املخصصة للرعاية الصحية من خالل 

املساعدات التنموية الخارجية وغريها عىل مدار األعوام املاضية يف تغيري مسار 

أمراض اإليدز والسل واملالريا، إىل جانب املشاكل الصحية الخطرية التي تعاين 

منها الدول ذات الدخل املنخفض واملتوسط بشكٍل عام. وتعطي هذه النتائج 

والدالالت الحديثة الواردة يف هذا التقرير صورة تبعث عىل األمل والتفاؤل.

22.  مل يتلق املصابون مبرض اإليدز يف الدول ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط العالج باستخدام مضادات الفريوسات القهقرية يف العرش سنوات 

املاضية، عىل الرغم من توفره يف الدول ذات الدخل املرتفع منذ عام 1996. 

ومع نهاية عام 2008، تلقى أكرث من 4 مليون مريض، ميثلون %40 من 

املصابني باملرض، عالج اإليدز؛ لينخفض بذلك معدل الوفيات جراء اإلصابة 

باملرض يف العديد من الدول ذات النسب العالية باالصابة. عىل سبيل املثال، 

تقلص خالل خمس سنوات معدل الوفيات يف مدينة أديس أبابا عاصمة 

أثيوبيا بنسبة %50 بني البالغني بعد العالج باستخدام مضادات الفريوسات 

القهقرية.

23.  دامئًا ما كان الناس يهملون عالج املالريا؛ يف حني توضح التقارير الحالية 

لت  أن عرش دول أفريقية عىل األقل من تلك التي ترتفع فيها نسبة الوباء، سجَّ

انخفاًضا ملحوظًا يف حاالت اإلصابة الجديدة باملالريا، وانخفاًضا كبريًا يف معدل 

الوفيات بني األطفال بنسبة ترتاوح بني 50 إىل 80%.

24.  بلغ عدد املصابني مبرض السل 220 فرًدا من بني كل 1000000 

نسمة يف عام 2000. أما يف الوقت الحايل، فإن العامل يف طريقه إىل بلوغ 

الهدف العاملي يف خفض عبء مرض السل إىل النصف بحلول عام 2015؛ 

ويتم اآلن تشخيص مرض السل عىل نحٍو أكرث فعالية، وأصبحت اسرتاتيجية 

املعالجة قصرية األمد )DOTS( يف متناول 6 مليون مصاب )املجموعة 

األساسية التي تدعم اسرتاتيجية مكافحة مرض السل( بدعٍم من الصندوق 

العاملي.

 

25.  بكل تأكيد ال يزال هناك الكثري مام يتعني القيام به، ولكن تم تحقيق 

انخفاض ملحوظ يف معدل الوفيات واإلصابة باألمراض، باإلضافة إىل انخفاض 

الرضر االقتصادي واالجتامعي الذي تلحقه هذه األمراض الوبائية باألرس 

واملجتمعات.

26.  إن الفرصة سانحة لدول العامل أن تقرتب من تحقيق األهداف اإلمنائية 

لأللفية يف مجال الصحة وبلوغها بل وتخطيها كذلك، وهي األهداف الثامنية 

التي اتفقت عىل تحقيقها جميع الدول األعضاء باألمم املتحدة عام 2000 

)راجع املربع رقم 1(. وميكن تحقيق العديد من األهداف الدولية بشأن 

الهدف رقم 6 من األهداف اإلمنائية لأللفية )مكافحة مرض نقص املناعة 

البرشية/اإليدز واملالريا واألمراض األخرى( إىل جانب إحراز تقدم كبري يف 

الهدفني رقم 4 و5 )تقليل عدد الوفيات بني األطفال وتحسني صحة األمهات(، 

فضالً عن العمل اإليجايب نحو تحقيق األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية.

طفل يدرس يف دار ستار لرعاية األطفال ببخارى بدولة نيبال، والتي تتلقى 

متويالً من الصندوق العاملي؛ حيث يعاين جميع األطفال، والبالغ عددهم 15 

طفالً، من اإلصابة مبرض اإليدز ويتلقون الرعاية الالزمة من الدار.



27.  تجدر اإلشارة إىل أنه إذا استمرت التحركات الدولية عىل نفس الوترية 

التي تسري بها منذ العقد املايض واستمرت الدول يف زيادة دعم الربامج 

وثيقة الصلة بنفس املعدل الحايل، فإنه ميكن القضاء عىل املالريا والتخلص 

منها كمشكلة صحية عامة يف معظم الدول التي ينترش بها الوباء. وبالفعل 

فإن األمل ال يزال معقوًدا عىل أن يكون العامل خاليًا من املالريا بحلول عام 

2015، وكذلك فإن هذه الجهود الحثيثة ستؤدي أيًضا إىل الوقاية من املاليني 

من حاالت العدوى مبرض نقص املناعة البرشية ومن ناحية أخرى إنقاذ حياة 

املاليني من املوت جراء هذا املرض. ويف نفس اإلطار سيتم احتواء التهديد 

املتزايد ملرض السل املقاوم لألدوية املتعددة، ومن ثّم ميكن القضاء عمليًا عىل 

انتقال فريوس نقص املناعة البرشية من األمهات إىل أطفالهن. وخالل تنفيذ 

تلك العمليات، ينبغي تقديم مزيد من الدعم للنظم الصحية حتى تتمكن من 

مواجهة التحديات الصحية املتعددة ذات الصلة والتي تواجهها الدول ذات 

الدخل املنخفض واملتوسط.

28.  تندر هذه الرؤية يف مجال التنمية والتي تقوم عىل الربط بني االستثامر 

والنتائج املرجوة والتأثري املطلوب كام هي الحال بالنسبة للجهود املبذولة 

للقضاء عىل هذه األوبئة الثالثة يف السنوات املاضية؛ فاالستثامرات الدولية 

املتزايدة تحولت برسعة وكفاءة كبريتني إىل خدمات صحية عىل أرض الواقع 

يستفيد منها مئات املاليني من البرش. وعىل الرغم من االفتقار إىل املرافق 

الصحية الالزمة يف بعض األحيان، فإن مئات اآلالف من العاملني يف مجال 

الصحة حول العامل قد استحدثوا وسائل جديدة إلنقاذ حياة املاليني من البرش.

29.  تجدر اإلشارة إىل أن الجهود املبذولة لتوفري مضادات الفريوسات 

القهقرية ملرض نقص املناعة البرشية وتوفري عالج فعال للسل واملالريا للفقراء 

وغالبًا يف األماكن التي يصعب الوصول إليها، باإلضافة إىل توفري الناموسيات 

املعالجة باملبيدات الحرشية للماليني من األرس والعائالت، فضالً عن الجهود 

األخرى املبذولة ملنع انتشار األمراض الثالثة قد متكنت من تحقيق أهداف 

أبعد من املزايا الصحية املقدمة؛ فقد متكنت من توحيد العامل حول أجندة 

مشرتكة وصوب هدف إنساين واحد.

الصندوق العاملي وفوائده وآثاره

30.  تأسس الصندوق العاملي عام 2002 لترسيع تحقيق األهداف اإلمنائية 

لأللفية فيام يتعلق مبجال الصحة وذلك بحلول عام 2015. ويعد الصندوق 

العاملي مؤسسة متويل دولية قامئة بذاتها تقوم بجمع املوارد وتوزيعها عىل 

نطاٍق واسع إىل الدول التي تحتاج إىل التمويل ملكافحة األمراض الثالثة وتعزيز 

أنظمتها الصحية.

31.  وقد أُخذ بعني االعتبار عند تأسيس الصندوق العاملي الدروس 

املستفادة من التجارب السابقة فيام يتعلق باملساعدات التنموية والنامذج 

الحديثة يف مجال التعاون الدويل؛ حيث يقدم الصندوق الخدمات التمويلية 

بناًء عىل املطالب عالية الجودة وبالتوافق مع التخطيط الوطني واألولويات 

لضامن وصول هذا الدعم ملستحقيه والستثامره يف التدخالت الصحيحة 

لتحقيق التأثري املطلوب يف مواجهة هذه األمراض الثالثة.

32.  يعد مبدأ »التمويل املرتبط باألداء« من املبادئ األساسية التي تحكم 

جميع أعامل الصندوق )راجع املربع رقم 2(. وانطالقًا من عملية التطبيق 

إىل اتخاذ القرارات ومنها إىل توزيع األموال ثم االستمرار يف التمويل وفًقا 

للخصائص الرئيسية لكل منحة، تظل عمليتا القياس والتقييم للنتائج العامل 

األسايس والوحيد عند اتخاذ القرارات.

33.  الفصل 2 من التقرير الكيل “النتائج وأهداف التقدم الدولية”، يلخص 

هذا التقرير نتائج الربامج التي يدعمها الصندوق عىل الصعيد العاملي ويف 

املناطق التي متول فيها الربامج، كام يسلط الضوء عىل التحديات التي ال تزال 

قامئة. ويلخص هذا الفصل – مثل التقرير بصفة عامة - النتائج التي تحققت 

بنهاية ديسمرب 2009، استناًدا إىل التحليل الذي يستعني بإطار العمل الخاص 

بالصندوق العاملي فيام يتعلق مبستوى األداء التشغييل ومستوى أداء املنح 

وتأثريات األنظمة والدليل عليها. كام يتناول أيًضا املدى الذي وصلت إليه 

مساهامت الصندوق العاملي يف الجهود الدولية الرامية إىل التصدي لفريوسات 

نقص املناعة البرشية والسل واملالريا، موضًحا بأنه بعد فرتة وجيزة من 

تأسيسه أصبح الصندوق العاملي رائًدا يف االستثامر العاملي متعدد األطراف 

يف جهود مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية والسل واملالريا. ويشارك 

الصندوق العاملي يف الفرتة الحالية بنسبة %63 من إجاميل التمويل الخارجي 

ملكافحة السل، وبنسبة %57 من التمويل الخارجي ملكافحة املالريا، باإلضافة 

إىل بنسبة تقارب الخمس من إجاميل متويل الدول املانحة ملكافحة مرض 

نقص املناعة البرشية، ثم يتعرض الفصل بعد ذلك إىل مناقشة كيفية استثامر 

الصندوق العاملي يف مجال مكافحة أمراض نقص املناعة البرشية والسل 

واملالريا، ويتناول التأثري واسع النطاق الذي حققه من خالل تعزيز األنظمة 

الصحية واإلسهامات املبارشة يف تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية رقم )4 

و5 و6 و8( واإلسهامات غري املبارشة يف األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية، 

كام يعرض بعض مناذج التمويل القامئة عىل األداء التي يستخدمها الصندوق 

ويصف مجموعة متنوعة من املناهج التي يوظفها الصندوق العاملي 

لتحقيق قدر أكرب من املساواة يف الحصول عىل الخدمات الصحية، إىل جانب 

تحسني النتائج الصحية يف األماكن التي تعاين من نقص شديد يف الخدمات 

الصحية.
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34.  ال يتابع الصندوق العاملي عن كثب نتائج استثامراته املبارشة يف 144 

دولة فحسب, وإمنا أيًضا نتائج ودالالت تأثري الربامج الوطنية التي يدعمها. 

عي بأي حاٍل من األحوال أن النتائج والتأثريات الواردة يف الفصل الثاين  وال ندَّ

من التقرير متثل الصورة الكاملة للتقدم امللموس يف الصحة يف األعوام القليلة 

املاضية. ومع ذلك، تربز تلك النتائج التغريات والتحسينات التي تحدثها 

االستثامرات الصحية العاملية.

35.  الصندوق العاملي رشاكة بكل ما تحمل الكلمة من معاين، إذ يعتمد 

نجاح هذا الصندوق عىل التعهدات املالية للجهات املانحة واإلرشاف الفني 

بواسطة الرشكاء متعددي األطراف , وعىل وجه الخصوص إدارة الربامج 

وتنفيذها من جانب الرشكاء املحليني مبا يف ذلك الحكومات ومنظامت 

املجتمع املدين والقطاع الخاص. ومن ثّم, فمتى ذكَرت عبارة “الصندوق 

العاملي” يف هذا التقرير، يجب استيعابها استيعابًا متضمًنا للجهود الجامعية 

لكل الرشكاء املتعاونني عىل توفري املوارد وتحويلها إىل خدمات حقيقية عىل 

 أرض الواقع. ويف هذا الصدد, نُعرب عن كامل تقديرنا لكل الرشكاء عىل الدور 

الذي قدموه يف توفري هذه الخدمات.

36.  يوضح الفصل الثالث “تحسني الفعالية” كيف أن طبيعة وأنشطة 

الصندوق العاملي باعتباره مؤسسة عاملية قد أتاحت له الفرصة ليتبوأ مكانه 

كرشيك رئييس للمنظامت األخرى العاملة عىل تحقيق استثامراٍت فعالة 

يف مجاالت الصحة والتنمية. فالصندوق العاملي هو أحد الجهات املوقِّعة 

إلعالن باريس الخاص بفعالية املعونات، وهو يتعاون تعاونًا وثيًقا مع الدول 

واملنظامت الرشيكة لتعزيز مبادئ امللكية والتنسيق والتوافق وإدارة النتائج 

واملسؤولية املشرتكة، التي يتضمنها هذا اإلعالن. يرشح هذا الفصل عدًدا من 

املبادرات التي قام بها الصندوق العاملي عام 2009 لتحسني فعالية املعونات 

وزيادة املردود املنشود من األموال يف كل مرحلة من مراحل التمويل، وكان 

من بني تلك املبادرات اعتامد أنظمة لزيادة مردود األموال من خالل »تحليل 

التكلفة والفائدة« الستثامرات الصندوق العاملي يف عمليات التصدي األساسية 

لألمراض.

37.  يوضح الفصل الرابع “التعلم واالبتكار” مدى مواصلة الصندوق العاملي 

اكتشاف مبادرات وابتكارات جديدة وصياغتها وتنفيذها لضامن االستجابة 

الرسيعة للطلبات وتحديات التنمية والصحة واملتغرية, مستفيًدا يف ذلك من 

الخربات واملعلومات الكثرية املكتسبة لديه خالل استثامراته يف كل بقعة من 

بقاع العامل.

ويوجز هذا الفصل كيفية استجابة الصندوق العاملي لنتائج التقييم الخميس 

التي أبلغ بها مجلس إدارة الصندوق العاملي يف 2009. ثم يصف الفصل بعد 

ذلك بعض املبادرات واالبتكارات التي اضطلع بها الصندوق منذ إنشائه، مع 

الرتكيز عىل املبادرات التي تم طرحها واعتامدها خالل عام 2009، مبا يف ذلك 

السعي لتأسيس مصدر متويل واحد لكل مستفيد رئييس بالنسبة لكل مرض 

من األمراض.

مواصلة التقدم

38.  ينبغي أن يبعث هذا التقرير روح األمل يف النفوس، لكن أوالً وقبل كل 

يشء ينبغي أن يبث األمل يف كل قطاع من قطاعات املجتمع، سواًء القطاع 

العام أو الخاص، ويف كل فرد، بحيث يتعهد الجميع مبواصلة مواجهة أمراض 

اإليدز والسل واملالريا للمحافظة عىل اإلنجازات املهمة التي تم تحقيقها 

والعمل عىل زيادتها.

39.  يف األعوام القليلة املاضية، أحرز العامل تقدًما ملحوظًا يف العديد من 

مجاالت الصحة العامة العاملية. وعىل وجه الخصوص، مثة إشارات ودالالت 

لحدوث تغري جذري يف مجال مكافحة اإليدز والسل واملالريا. وسوف تشهد 

األعوام القادمة بال شك نتائج أكرث إيجابية وفاعلية، نظرًا لتعزيز الجهود 

يف الوقت الحايل– حيث تم تقديم أكرث من نصف الخدمات املمولة من 

الصندوق العاملي يف عامي 2008 و2009 وقد بدأت نتائجها تظهر فيام 

يتعلق بإنقاذ حياة املرىض والوقاية من اإلصابة بالعدوى.

املربع 2
مبادئ الصندوق العاملي

تأسس الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا استناًدا إىل 

مجموعٍة من املبادئ املوجهة لجميع أنشطته بدًءا من النظام اإلداري 

وحتى تقديم املنح ممثلة يف اآليت: 

• العمل كأداة متويل وليس كجهة تنفيذية. 
• توفري موارد مالية إضافية والعمل عىل زيادتها. 

• دعم الربامج التي تحتاجها الخطط واألولويات الوطنية.  
 • العمل بأسلوب متوازن فيام يخص املناطق واألمراض واألنشطة

   املختلفة.

• اعتامد منهٍج متكامل ومتوازن للوقاية والعالج.
• تقييم الطلبات من خالل عمليات مراجعة مستقلة. 

• العمل بشفافية والتزام باملسؤولية. 

املصدر: وثيقة إطار عمل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا )املتاحة عىل اإلنرتنت(. 

جنيف: الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، 2010 )الصادرة يف 32 فرباير 2010( 

 متاحة عىل املوقع اإللكرتوين:

 http://www.theglobalfund.org/documents/TGF_Framework.pdf 



خامتة

40.  إن للجهود العاملية ملكافحة اإليدز والسل واملالريا أثرها الكبري 

وفوائدها تعود عىل الجميع. حيث تعد هذه األمراض الثالثة مسؤولة مبارشة 

عن أعداد هائلة من الوفيات وحاالت اإلعاقة، كام تنعكس آثارها السلبية 

بشكل كبري عىل التنمية البرشية واملجتمع. وتساهم برامج الصندوق العاملي 

مساهمة كبرية يف تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. وميكن تحقيق األهداف 

اإلمنائية لأللفية 6 الخاصة مبكافحة اإليدز واملالريا وغريها من األمراض، بل 

وميكن تجاوز بعضها كذلك إذا ما استمر التطور عىل نفس معدله الحايل. 

وميكن القضاء عىل املالريا كمشكلة صحية عامة يف معظم الدول التي ترتفع 

بها نسب الوباء، كام ميكن احتواء الخطر املتزايد ملرض السل شديد املقاومة 

لألدوية املتعددة، والحد من انتقال مرض نقص املناعة البرشية من األمهات 

إىل أجنتهم. 

41.  تساهم أيًضا الجهود العاملية ملكافحة اإليدز والسل واملالريا املبذولة 

من خالل الصندوق العاملي يف تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 1 و4 و5 و8 

املعنية بالفقر املدقع والجوع الشديد وصحة الطفل واألم والرشاكة العاملية 

عىل الرتتيب. وتعد الجهود املبذولة من جانب الصندوق العاملي لتحسني 

صحة األطفال والسيدات أمرًا بالغ األهمية، حيث تدعم تلك الجهود زيادة 

الخدمات األساسية املقدمة للمرأة والطفل، إضافًة إىل مكافحة اإليدز واملالريا 

اللذان ميثالن اثنني من األسباب الرئيسية لوفيات السيدات واألطفال يف عدة 

مناطق من العامل. 

يبعث وجود املرافق التقليدي للمرأة أثناء وضعها لطفلها الطأمنينة يف نفسها حال 

استعدادها لوضع طفلها األول يف عيادة بسرياليون. ويساهم الصندوق العاملي يف 

الجهود القومية املبذولة لخفض نسبة انتشار املالريا والوفيات الناتجة عن هذا 

املرض بني السيدات الحوامل واألطفال تحت سن الخمس سنوات.

42.  وفضالً عام سبق، عززت استثامرات الصندوق العاملي األنظمة 

الصحية، لقد كشف منوذج التمويل القائم عىل األداء الذي يتبناه الصندوق 

العاملي عن أوجه القصور يف األنظمة الصحية وقدم الحافز والتمويل الالزمني 

للتصدي لها، وذلك من خالل وضع أهداف طموحة وجعل تدفق التمويل 

معتمًدا عىل تحقيق تلك األهداف. لقد ساعدت االستثامرات، التي نُفذت 

مع الرتكيز عىل تحقيق التقدم يف مكافحة األمراض الثالثة، عىل تعزيز 

قدرة االستيعاب اإلجاملية لألنظمة الصحية من خالل توسيع نطاق املرافق 

الصحية باملنطقة واملجتمع املحيل، وهو ما ساعد عىل تحسني القدرة الرشائية 

واإلدارية واالحتفاظ بالعاملني يف مجال الصحة.

43.  لقد كان الصندوق العاملي عىل مدى السنوات الثامين املاضية محركًا 

رئيسًيا لتطورات هائلة يف مجال مكافحة اإليدز والسل واملالريا. حيث أنقذت 

الربامج التي مولها الصندوق حياة 4.9 مليون فرد، ووفرت مستوى حياة 

أفضل لقطاع كبري من املصابني مبرض نقص املناعة البرشية عددهم 33 مليون 

شخص، باإلضافة إىل مئات املاليني من املصابني أو املعرضني لإلصابة بعدوى 

املالريا و9.4 مليون شخص من حاميل عدوى السل النشط سنويًا. كام أصبح 

الصندوق العاملي املحرك لزيادة التمويل، حيث استطاع إثبات نجاحه بوصفه 

مصدًرا فعاالً لتمويل الربامج الصحية يف 144 دولة. وقام الصندوق الدويل 

برتكيز الجهود الدولية لعرشات من املؤسسات العامة والخاصة واملؤسسات 

متعددة األطراف، سعيًا إىل تحقيق أهداف طموحة قابلة للقياس.



44.  ومن ثم، يُعد الصندوق العاملي محركًا لجهوٍد عاملية هائلة تسعى لتحقيق 

نجاح مبهر يف النضال من أجل املحافظة عىل الصحة العاملية. وينبغي عىل جميع 

الرشكاء واألطراف املعنية أن يشعروا بالفخر للدور الذي يلعبونه يف هذا العمل.

45.  ونظرًا ملا أدت إليه األزمة االقتصادية يف العامني املاضيني من ضغط واضح 

عىل امليزانيات الحكومية وصعاب جمة تواجه مئات املاليني من الناس حول العامل، 

فقد أصبح عمل الصندوق العاملي الرامي لتحسني مردود األموال وزيادة الفعالية 

وتوجيه املوارد لألماكن التي تُحقق بها أفضل النتائج أكرث أهمية من ذي قبل.

46.  لقد أدت األزمة االقتصادية األخرية إىل قبوع ماليني األشخاص تحت خط 

الفقر؛ حيث جاءت هذه األزمة يف أعقاب فرتة من االزدهار االقتصادي القوي يف 

عدة أماكن، كان من شأنها تخليص املاليني من حياة الفقر. ويستطيع الصندوق 

العاملي ورشكاؤه - من خالل الربامج التي يقدمها- املساعدة يف توفري وسيلة 

حامية لبعض املجموعات السكانية األكرث فقًرا واستضعاًفا، األمر الذي يؤدي 

إىل تخفيف حدة تأثري األزمة املالية. كام تساعد هذه الربامج عىل إنهاء الفوارق 

الصحية التي غالبًا ما تصاحب الفوارق يف الدخل، فعىل سبيل املثال: ميكن أن 

تساعد هذه الربامج عىل حامية العاملني يف مجال الصحة يف املناطق الفقرية التي 

تكون يف حاجة ماسة إىل ذلك، وتوفري الوقاية والعالج وخدمات الرعاية الصحية 

ملن ال يستطيعون تحمل تكاليفها. وباإلضافة إىل ذلك، فإن الصندوق العاملي 

يجمع بني دول الشامل والجنوب يف عملية صنع القرار، ومن ثم تشجيعهم عىل 

خلق رؤية متبادلة وهدف مشرتك. 

الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا

Chemin de Blandonnet 8 1214 Vernier

جنيف – سويرسا
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47.  يسعى الصندوق العاملي إىل أن يصبح وكالة التنمية العاملية للقرن 

الحادي والعرشين – التي تتسم بالكفاءة والشفافية والقابلية للتكيف. بعد 

تأسيسه كرشاكة ما بني القطاعني العام والخاص، أدخل الصندوق الدويل العديد 

من التطورات الرئيسية وأفضل املامرسات عىل أنظمته وسياساته وبنيته التحتية 

وعملياته مبا يتيح له دعم موارده بشكل كبري لتوسيع نطاق مكافحة أمراض اإليدز 

والسل واملالريا. يعمل الصندوق العاملي عىل مستوى الدول، ويتيح له هيكله 

التنظيمي التلبية الرسيعة الحتياجات رشكاؤه واألشخاص املصابني بهذه األمراض 

الثالثة.

48.  يرشح هذا التقرير زيادة االهتامم مبجال الصحة العاملية. ونحن عىل وشك 

تحقيق األهداف التي كانت تبدو فيام أمرًَا يصعب تحقيقه. لقد حان الوقت 

ملزيد من تكثيف الجهود وااللتزام مبواصلة زيادة االستجابة ألمراض اإليدز والسل 

واملالريا بهدف املحافظة عىل اإلنجازات املهمة التي تم تحقيقها والعمل عىل 

زيادتها. وعىل الرغم من أن النتائج واآلثار املذكورة يف هذا التقرير ينبغي أن 

تكون مدعاة للتفاؤل، إال أن التقدم املحرز يف السنوات املاضية مل يكن كبريًا بالقدر 

الكايف. وقد يؤدي الحد من الجهود املبذولة– أو تعرضها للتوقف – إىل انتكاسات 

يف التقدم الذي املحرز يف الفرتة األخرية. ومن ثم فنحن بحاجة إىل استثامرات 

مستمرة ومتزايدة يف مجال الصحة بشكل عام، ويف مكافحة اإليدز والسل واملالريا 

بشكل خاص، ليس للوصول إىل األهداف اإلمنائية الصحية لأللفية وتجاوزها 

فحسب، وإمنا املحافظة عىل االستقرار العاملي وحامية الدول واملجتمعات املعرضة 

لإلصابة باألمراض. 

للحصول عىل نسخة كاملة من التقرير، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين للصندوق العاملي أو إرسال بريد إلكرتوين عىل 

info@theglobalfund.org :العنوان التايل


