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إنسان يتلقَّون مضادات الفريوسات
القهقر َّية لعالج فريوس نقص املناعة
ا لبرش ية

تحليل أُجري لكشف فريوس نقص
املناعة البرشية

إنسان خدَ َمت ُهم برامج وخدمات
الوقاية من فريوس نقص املناعة
ا لبرش ية
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مليو ن

مليو ن

 27مليون
رو ٍح ُمن َقذة

5

102

مليو ن

ألف

شخص عولِجوا
السل
من داء ُّ

شخص يتلقون
العالج ضد
الس ِّل املقاوم لألدوية
ُّ

197

108

ناموس َّية
تم توزيعها
َّ

حالة ُعولِجت
من املالريا

مليو ن

مليو ن

4.2

مليار دوالر أمرييك
قيم ُة ا ملِنح املقدَّ مة من الصندوق
ا لعا ملي

205

مليون دوالر أمرييك
قيمة الوفورات الناتجة عن عمليات
الرشاء ا مل ُج َّمعة

حصلة تراكمية منذ العام  .2002تم تحقيق جميع النتائج األخرى يف العام  2017يف البلدان التي
مجموع عدد األرواح ا مل ُنقذة هو ُم ِّ
يستث ِمر الصندوق العاملي فيها.

الوضع الحايل يف محارب ِة هذه األمراض
السل هو اليوم أه ُّم أسباب الوفاة ج َّراء األمراض
• داء ُّ
املعدية ،فهو يتسبَّب يف  1.7مليون حالة وفاة سنوياً،
السل ال يتلقَّون
كام أن  4ماليني إنسان مصاب بداء ُّ
الرعاية الالزمة .ومن شأن ذلك املساهمة يف استمرار
انتقال العدوى .وإذا بقيت األمور عىل حالها ،سيلقى
بالس ِّل
 2.6مليون إنسان حتفهم سنوياً بفعل اإلصابة ُّ
مم سيكلِّف
املقاوم لألدوية بحلول العام َّ ،2050
االقتصاد العاملي ما يُق َّد ر بـ  16.7تريليون دوالر أمرييك.

• شَ هِد تحس ُني الوصول إىل العالج املنقذ للحياة من نقص
وترافق مع تراجع كبري يف
املناعة البرشية تق ُّدماً هائالً،
َ
أعداد الوفيات ومعدَّالت اإلصابة .غري أن حاالت اإلصابة
الجديدة بفريوس نقص املناعة البرشية تزداد يف أوساط
بعض الفئات السكانيَّة الهامة ،ويف أوساط املراهقني يف
بعض البلدان .إذ أن التح ِّديات ال ُّنظمية املتجذرة ،مثل
حقوق اإلنسان والعوائق املرتبطة بالجنسانية ،تزيد من
ٍ
عقبات يف وج ِه تقديم العالج.
اإلصابات الجديدة ومتثِّل
ويف بعض املجتمعات ،مثة مخاوف أخرى تفوق مرض
نقص املناعة البرشية أهمي ًة بالنسبة إىل الشباب ،مام
يقلِّل من اإلحساس بالحاجة امللحة إىل الوقاية منه.
						
						
						
						
						
						
		
						
						

• انخفضت املع َّدالت العاملية للوفاة بسبب املالريا
بنسبة  60يف املائة منذ العام  ،2000وهو ما يُع ُّد
مهمً .غري أن هذا النجاح باتَ مه َّد د ا ً .فقد كُبِح
إنجازا ً َّ
التق ُّد م بسبب ثبات التمويل وظهور املقاومة تجاه
األدوية واملبيدات الحرشية؛ ففي العام  2016كان
عدد حاالت اإلصابة باملالريا أكرث بخمس ماليني حالة
عن عددها يف العام  .2015ومن دون ض ِّخ املزيد من
االستثامرات واعتامد وسائل جديدة ،ستكون هنالك
حدو ٌد ملا ميكن إنجازه.

استجابة الصندوق العاملي

• بفضل الربامج املدعومة من الصندوق العاملي،
تلقَّى  17.5مليون إنسان العالج مبضادات الفريوسات
القهقر يَّة وال ُّنظم العالجية املط َّورة لفريوس نقص
املناعة البرشية ،كام ساعدت هذه الربامج يف تصميم
الخدمات املناسبة للفئات السكانية التي هي يف
خصصات برامج وقاية
أش ِّد الحاجة إليها .ارتفعت ُم َّ
الفئات السكانية األه ِّم واألكرث عرض ًة للخطر بحوايل
 30يف املائة خالل الفرتة  2019-2017باملقارنة مع
فرتة التمويل السابقة .ونحن نضع استثامراتنا يف
عالقات رشاك ٍة تو ِّحد املجتمعات واملدارس والوكاالت
املعنيَّة بإنفاذ القوانني والقطاع الخاص والعاملني يف
الرعاية الصحية ومسؤويل التخطيط للصحة العامة
والرشكاء الفنيني ،وذلك بهدف تنفيذ اسرتاتيجيات
شاملة .من أصل  200مليون دوالر أمرييك مخصصة
من أجل التمويل املحفِّز ملكافحة نقص املناعة
البرشية ،خ ُِّصصت  105ماليني دوالر أمرييك للوقاية،
ويشمل ذلك عمليات التمويل مناصف ًة بهدف توفري
املزيد من االستثامرات يف الربامج املو َّجهة إىل الفئات
السكانية الهامة واملراهقات والشابات.
السل متوق ٌِّف عىل
• التق ُّد م عىل صعيد مكافحة وباء ُّ
إيجاد الحاالت ا مل ُغفَلة .يستثمر الصندوق العاملي
ما يصل إىل  115مليون دوالر أمرييك يف  13بلد ا ً
تض ُّم  75يف املائة من عدد األشخاص ا مل ُغفلني املصابني
بالس ِّل عىل مستوى العامل ،والهدف هو إيجاد 1.5
ُّ

مليون حالة إضافي ًة بحلول نهاية العام  .2019ونحن
نستثمر بقو ٍة يف نرش تقنيَّة التشخيص الجزيئي
التي تعطي نتائج أرس َع وأدق ،مبا يف ذلك تشخيص
السل املقاوم لألدوية .ومع إدراكنا للحاجة امللحة
ُّ
إىل ترسيع عجلة تحقيق أهداف التنمية املستدامة،
يسعى فريق الرشاكة التابع للصندوق العاملي إىل
تأمني موارد إضافية من مصادر محلية ودولية،
وااللتزام السيايس رفيع املستوى ،واالستثامر يف مجال
األبحاث والتطوير ،كام أنه يعمل عىل تقليل العقبات
التي تعرقل تقديم الخدمات.
• بصف ِته املم ِّول الدويل الرئييس لالستجابة ضد
املالريا ،يدعم الصندوق العاملي الربامج الرائدة
وعمليات توليد البيانات بهدف تنظيم سوقِ
مكافحة ناقالت العدوى وتسهيل تب ِّني الوسائل
الحديثة عىل نطاقٍ أوسع وبأسعار أقل .ويشمل ذلك
االستثامر مببلغ  35مليون دوالر أمرييك يف ناموسيَّات
جديدة ومبتكرة ملواجهة مشكلة مقاومة املبيدات
الحرشية يف أفريقيا .وحيثام أمكننا تقليص خريطة
انتشار املالريا ،يجب علينا الضغط من أجل القضاء
يخصص الصندوق العاملي  6ماليني
الكامل عليها.
ِّ
دوالر أمرييك لدعم املبادرة اإلقليمية للقضاء عىل
املالريا يف أمريكا الالتينية ،كام أن املبادرة اإلقليمية
ملقاومة األرتيميسينني تسعى إىل القضاء عىل املالريا
يف منطقة امليكونغ الكربى لتكون مبثابة س ٍّد يف وجه
انتشار املقاومة لألدوية.

• يُع ُّد بناء أنظمة صحية مرنة ومستدامة ركيز ًة
ُخصص
اسرتاتيجية من ركائز الصندوق العاملي ،حيث ت َّ
نسبة  27يف املائة من استثامراته لدعم البلدان
يف مجموع ٍة واسع ٍة ومتنوعة من املجاالت ،ومنها:
الشاء واإلمداد؛ وتعزيز أنظمة
تحسني سالسل ِّ
البيانات واستخدام البيانات؛ وتدريب عاملني
مؤهلني يف قطاع الرعاية الصحية؛ وبناء استجابات
وأنظمة مجتمعية أقوى؛ والتشجيع عىل التقديم
املتكامل للخدمات بحيث يتلقى الناس رعاية شاملة
طوال حياتهم.
• يتطلب تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف
التنمية املستدامة أسلوباً تكاملياً بني العديد من
الرشكاء .لكن يف النهاية ،ال ميكن القضاء عىل األوبئة
إال من خالل األنظمة الصحية املستدامة املم َّولة
بالكامل من ِقبل البلدان أنفُسها .وقد ساعدت
سياسة التمويل املشرتك التي يتبعها الصندوق
العاملي يف تحفيز البلدان عىل تخصيص كميات كبرية
جد ا ً من املوارد املحل َّية لقطاع الصحة .وتُظهر بيانات
االستثامر املحيل املستم َّد ة من طلبات التمويل
التي ت َّم إقرا ُرها خالل نيسان/أبريل  2018للدورة
التمويلية  ،20-2018أي نح َو  75يف املائة من مجموع
مخصصات الصندوق العاملي ،زياد ًة تربو عىل  40يف
َّ
املائة باملقارنة مع الدورة التمويلية .17-2015

