
 
 

 قدره 
ً
ل  14الصندوق العالمي يعلن هدفا مليار دوالر أمريكي من أجل تصعيد المعركة ضد اإليدز والسُّ

ين األول/أكتوبر والمالريا  ي تشر
 
 لمؤتمر ليون ف

ً
 2019استعدادا

 
/يناير   11 ي

 2019كانون الثان 

 

عات  -باريس  د لجمع التبر
َّ
 أن المبلغ أعلن الصندوق العالمي اليوَم عن الهدف الُمحد

ً
نا خالل الدورة المقبلة ومدتها ثالث سنوات، ُمبيِّ

ي إنقاذ أرواح  14األدن  وقدُره 
 
وس نقص  16مليار دوالر أمريكي من شأنه المساعدة ف مليون إنسان، وخفض معدل الوفيات بسبب فبر

ل والمالريا إىل النصف، وبناء أنظمة صحية أقوى بحلول العام  ية والسُّ ح االستثماري إلعادة 2023المناعة البشر ص المقبر
َّ
ح ملخ

ِّ
. ويوض

م 
ُّ
تجديد الموارد السادسة ما يمكن إنجازه من خالل الصندوق العالمي المكتمل التمويل، كما يستعرض التهديدات الجديدة أمام تقد

ي قد تواجهنا إذا لم نبادر إىل تصعيد المعركة اآلن. 
، والمخاطر التر  الصحة العالمي

 

ي باريس وقد أعرب الرئ
. وخالل اجتماعه ف  يس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم عن دعمه القوي لهدف تجديد الموارد للصندوق العالمي

 من المدير التنفيذي للصندوق الدوىلي بيبر ساندس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم، و 
رة التضامن وزيبكلٍّ

ييوالصحة الفرنسية أ
ّ
سير  س ن

د الرئيس ماكرون عىل أهمية التعاون العالمي للقضاء عىل األوبئة.  وفرنسا هي أحد األعضاء المؤسِّ
َّ
بوزين، شد

ي ليون بتاري    خ 
ين األول/أكتوبر  10للصندوق العالمي وستستضيف المؤتمر السادس لتجديد موارد الصندوق العالمي ف   . 2019تشر

 

ي. فقد  ي وقٍت مصبر
ي هدف التجديد ف 

اَمه بالقضاء عىل أوبئة نقص  ويأنر أبدى المجتمع الدوىلي من خالل أهداف التنمية المستدامة البر 

ل والمالريا بحلول العام  ية والسُّ ل  ،2030المناعة البشر ية والسُّ وس نقص المناعة البشر لكن بعد سنواٍت شهدت خاللها المعركة ضد فبر

 جديدة وم
ٌ
، ظهرت تهديدات

ً
 هاما

ً
ما
ُّ
ة هذا والمالريا تقد  وتبر

َ
ا أبطأ ية واألدوية، ممَّ نها نقص التمويل وزيادة المقاومة ضد المبيدات الحشر

م وساعد عىل انتشار هذه األمراض من جديد. 
ُّ
 التقد

 

ح ساندس. "بوجود التهديدات الجديدة لن يكون هنالك ؟" رصَّ ي
اخ  د المعركة، أم نسمح ألنفسنا بالبر ية. هل نصعِّ  مصبر

ً
 "نواجه اآلن لحظة

 جديد
ً
 لتلك اإلنجازات، وانتشارا

ً
ي حققناها وتعزيزها، وإال فسنشهد انهيارا

 حلٌّ وسط. علينا تصعيد المعركة من أجل حماية المكاسب التر
ً
 ا

دنا المعركة اآلن، فسننقذ ماليير   ي القضاء عىل األوبئة. لقد حان وقت الوفاء بوعِدنا. إذا صعَّ
 ألي أمٍل ف 

ً
دا
ُّ
أخرى  للعدوى والوفيات، وتبد

 من األرواح."

 

فاه للجميع"، يجب عىل  16من أجل إنقاذ  مليون إنسان والعمل عىل تحقيق هدف التنمية المستدامة الثالث، وعنوانه "الصحة والرَّ

ي تجديد 
ي التنفيذ. ومن شأن النجاح ف 

لموارد ا المجتمع العالمي أن يبادر إىل مزيٍد من االبتكار، ومزيٍد من التعاون، ومزيٍد من الكفاءة ف 

ل  14بمقدار  ية والسُّ ز وقائٍد للمعركة ضد نقص المناعة البشر
ِّ
ن الصندوق العالمي من متابعة دوره الحيوي كمحف

ِّ
مليار دوالر أمريكي أن يمك

 والمالريا. 

 

 رؤية تأثبر الصندوق العالمي المتصاعد عىل مدى األعو 
ً
ح "من المذهل فعال "لقد كان  : بقوله وسر د. تيدام السبعة عشر المنرصمة"، رصَّ

ي الصندوق العالمي عىل وضع خطة العمل 
ي ف 
 رئاسة مجلسه، وأنا اآلن مفعٌم بالحماسة الغتنام فرصة العمل مع زمالن 

ى
 ىلي أن أتوىل

ً
فا شر

كة الجديدة من أجل توفبر الصحة الجيدة والرفاه للجميع." 
 العالمية المشبر

ٌ هائل. فقد تم إنقاذ حياة ما يربو عىل 2002ومنذ إنشائه عام  اكة الصندوق العالمي تأثبر ي  27، كان لشر
مليون إنسان ضمن البلدان التر

ل والمالريا بمقدار الثلث. وخالل العام  ون بسبب اإليدز والسُّ
َّ
ه،  2017نضع استثماراتنا فيها. كما انخفضت أعداد الناس الذين يتوف

َ
وحد

ي تضمَّ 
ي يضع الصندوق العالمي استثماراته فيها تلقرِّ

قة ضمن البلدان التر
َّ
وسات  17.5نت النتائج الُمحق مليون شخص للعالج المضاد للفبر



ية؛ وعالج  وس نقص المناعة البشر ل؛ وتوزي    ع  5القهقرية لمكافحة فبر ة. ويقوم الصندوق العالمي  197ماليير  مصاب بالسُّ مليون ناموسيَّ

كات بعمِله من خ كاء، بمن فيهم الحكومات الثنائية، والوكاالت المتعددة الجوانب والتقنية، وشر
الل التعاون مع مجموعٍة متنوعٍة من الشرُّ

، واألشخاص المتأثرين باألمراض.  ي
ذة، وجماعات المجتمع المدن 

ِّ
 القطاع الخاص، والمؤسسات، والبلدان المنف

 

ح االستثماري إلعادة تجدي ي مجال من ِقبل القادة العالميير   لصندوق العالمي بالكامل ومناقشتهد الموارد السادسة لوسيتم عرض المقبر
 
 ف

ي نيودلهي بتاري    خ 
 
ي للمؤتمر السادس لتجديد موارد الصندوق العالمي الذي تستضيفه حكومة الهند ف  8الصحة خالل االجتماع التحضبر

اير    . 2019شباط/فبر

 

ح االستثماري إلعادة تجديد الموارد السادسة للصندوق العالمي اضغط هنا ص المقبر
َّ
 . لالطالع عىل ملخ

 

#### 

ل والمالريا بصف مت بهدف تشي    ع القضاء عىل اإليدز والسُّ ين وُصمِّ ي القرن الحادي والعشر
ست ف  اكة تأسَّ

 عن شرَ
ٌ
ها تالصندوق العالمي عبارة

ي والقطاع الخاص واألشخاص المتأثرين باألمراض، يقوم الصندوق العالمي بتعبئة 
 بير  الحكومات والمجتمع المدن 

ً
اكة أوبئة. ولكونِه شر

ي أكبر من  4 حواىلي 
اء محليون ف  نفذها خبر

ي يُ
امج التر ي دعم البر

ي  100مليارات دوالر أمريكي كلَّ عام واستثمارها ف 
ِّ
بلد. ومن خالل تحد

 لخدمة األشخاص المتأثرين باألمراض عىل نحٍو أفضل. 
ً
ي أساليب ابتكارية، نعمل معا

 العقبات وتبت ِّ
 

 لمزيٍد من المعلومات، يرخر التواصل مع: 
 

ي رروكسميال
 ن 

 قسم االتصاالت 
ال: +  3047 590 79 41جوَّ

 : ي
ون   melanie.brooks@theglobalfund.orgبريد إلكبر

 
 

 عن عمل الصندوق العالمي عىل الموقع 
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