
ملخص تنفيذي
د جائحة »كوفيد-19« بمحو المكاسب االستثنائية التي حقَّقتها شراكة  ُتهدِّ

الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والُسّل والمالريا في مكافحة األوبئة 
الثالثة. ففي عام 2020، ُيتوقَّع أن نشهد زيادات في الوفيات واإلصابات 

الجديدة الناجمة عن جميع األمراض الثالثة للمرة األولى منذ سنوات 
عديدة بسبب العبء الكبير الملقى على عاتق النُّظم الصحية والمجتمعية، 
ل برامج العالج والوقاية، وتحويل الموارد. وفي العديد من البلدان  وتعطُّ
راً من فيروس نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا، قد  األكثر تضرُّ
يفوق تأثيُر جائحة »كوفيد-19« على هذه األمراض الثالثة، من حيث 

الوفيات المتزايدة، التأثيَر المباشر للفيروس.

رت من جائحة »كوفيد-19«  وفي حين أن العديد من البلدان التي تضرَّ
في األشهر القليلة األولى من العام بدأت اآلن في تخفيف تدابير اإلقفال 

مع انخفاض معدالت اإلصابة والوفيات، فإن انتشار الجائحة في المناطق 
راً من فيروس نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا، مثل  األكثر تضرُّ

أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية، ال يزال يتسارع. وفي البيئات 
لها،  المنخفضة الموارد، تكون عمليات اإلقفال أقل فاعليَّة ويصعب تحمُّ

وتكون مرافق الرعاية السريرية محدودة للغاية. وفي هذه البيئات، يجب 
أن تركز االستجابة لـجائحة »كوفيد-19« على احتواء انتشار الجائحة 

إلى أقصى حدٍّ ممكن من خالل الفحص وتتبُّع المخالطين والعزل وحماية 
القوى العاملة الصحية من خالل التدريب وتوفير معدات الوقاية الشخصية 

والتقليل من التأثير السريع على جهود التصدي لألمراض األخرى من 
خالل دعم النُّظم الصحية الهّشة وتكييف برامج األمراض القائمة. 

إن المخاطر جسيمة للغاية. ففي عام 2018، بلغت الوفيات الناجمة عن 
فيروس نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا معاً 2.4 مليون شخص 
في جميع أنحاء العالم - أي ما يقرب من نصف عدد الوفيات في ذروة 

األوبئة، ولكن هذا الرقم ال يزال صادماً. وُتشير التحليالت التي أُجريت 
ِمن ِقبل منظمة الصحة العالمية)1( وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني 
بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وشراكة دحر الُسّل وغيرها إلى أن 
عدد الوفيات السنوي هذا على نطاق األمراض الثالثة يمكن أن يتضاعف 
تقريباً، ما يقضي على سنوات من التقدم المحرز على هذا الصعيد إذا لم 
ل في جهود مكافحة فيروس  د حجم التعطُّ نتخذ إجراءات حاسمة. وقد ُحدِّ

نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا نتيجًة النتشار جائحة »كوفيد-19« 
في أحدث مسٍح أجراه الصندوق العالمي وَشمل 106 بلدان، حيث أشار 

إلى أن حوالي ثالثة أرباع البرامج الحالية لمكافحة فيروس نقص المناعة 
البشرية والُسّل والمالريا قد تضّررت من جائحة »كوفيد-19«. 

تخفيف أثر جائحة »كوفيد-19« على 
رة من فيروس نقص  البلدان الُمتضرِّ

المناعة البشرية والُسلّ والمالريا
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مع اقتراب موسم األمطار في غرب ووسط أفريقيا، يعملُ الصندوق العالمي مع 
الشركاء لتنفيذ إستراتيجيات جديدة لتوزيع الناموسيات بهدف حماية األَُسر من 

ل الناجم عن جائحة »كوفيد-19«. وألول مرة  المالريا على الرغم من التعطُّ
حرص العاملون في مجال الصحة المجتمعية في بنن على طرق أبواب المواطنين 

لتوزيع أكثر من 8 ماليين ناموسية في جميع أنحاء البالد. وجرى تعبئة حوالي 
5500 من العاملين في مجال الصحة المجتمعية إلكمال هذا النشاط المنقذ للحياة 

في 20 يوماً. 
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وبالنسبة ألشد المجتمعات فقراً وضعفاً التي تضّررت بالفعل من فيروس 
نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا، تمّثل جائحة »كوفيد-19« خطراً 

ض لخطر جائحة »كوفيد-19«  كبيراً. فهذه البلدان ليست شديدة التعرُّ
فحسب، بل من المرجح أن تكون أكثر ُعْرضًة لخطر اإلصابة بفيروس 

نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا. كما أن األثر االقتصادي لجائحة 
»كوفيد-19« سيكون أشدُّ ما يمكن على هذه المجتمعات المحلية، ما 

يؤدي إلى قابلية إصابتها باألمراض نتيجًة لتفاقم أوجه القصور التغذوية 
وانهيار الخدمات. وبالنسبة ألولئك الذين يكافحون من أجل اإلفالت من 
الفقر المدقع والتهميش، فإن هذا احتمال مرعب. وبالنسبة ألولئك الذين 
يواجهون الوصم والعوائق المتعلقة بحقوق اإلنسان أثناء الحصول على 

الخدمات الصحية، فإن جائحة »كوفيد-19« ستزيد من صعوبة التحديات 
التي يواجهونها. وستزداُد أوجه عدم المساواة بين الجنسين، نظراً إلى أّن 
النساء ممثالٍت تمثيالً مفرطاً في المستويات الدنيا للقوى العاملة الصحية 

ويواجهن معدالت أعلى من انعدام األمن في الدخل.

وقد تعامل الصندوق العالمي بشكٍل حاسم مع انتشار جائحة »كوفيد-19«، 
إذ ُسرعان ما أتاح ما يصل إلى مليار دوالر أمريكي لدعم البلدان في 
استجابتها للجائحة، وتكييف برامجها لمكافحة فيروس نقص المناعة 

البشرية والُسّل والمالريا، وتعزيز نظمها الصحية المنهكة بالفعل. ونعمُل 
مع الشركاء العالميين واإلقليميين والقُطريين لتعبئة الموارد ونشرها، 

وتكييف التدخالت وتبادل أفضل الممارسات. وقد عقدنا العزم على ضمان 
تسخيِر جميع الدروس المستفادة من مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية 

والُسّل والمالريا في مكافحة هذا الفيروس الجديد، بما في ذلك ضرورة 
اتخاذ إجراءات عاجلة، وتعبئة القيادة المجتمعية وتمكينها، وتحديد 

ومعالجة قضايا حقوق اإلنسان والجوانب المتعلقة بالنوع االجتماعي في 
الجائحة، وقبل كل شيء، عدم ترك أحد خلف الركب. 
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البشریة

ل تقديم الخدمات الصحية  تعطُّ
ل واسع النطاق في تقديم خدمات مكافحة فيروس نقص المناعة  تظهر نتائج الدراسات االستقصائية للبرامج التي يدعمها الصندوق العالمي حدوث تعطُّ

البشرية والُسّل والمالريا نتيجًة لجائحة »كوفيد-19« )اعتباراً من 1 حزيران/يونيه(

في أوكرانيا، يدعم الصندوق العالمي مبادرة أطلقتها شبكة »سي أو "%100 
اليف"«، وهي شبكة محلية مجتمعية ُتعَنى بمكافحة فيروس نقص المناعة 

البشرية، حيث تعمل على تنظيم خدمات البريد السريع لتوصيل عالجات 
الفيروسات القهقرية وغيرها من األدوية إلى المنازل. ويقدم الخدمات اثنان من 

أكبر مزّوذي الخدمات البريدية في البالد هما أوكروبوشتا ونوفا بوشتا. باإلضافة 
إلى ذلك، ال ُيخَذلُ األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية في 

المناطق النائية التي ال تتوفر فيها الخدمات البريدية، إذ يجري توصيل األدوية 
إليهم عن طريق السيارة. ويقول ديميترو شيريمبي، رئيس مجلس التنسيق في 

شبكة »سي أو "100% اليف"«: "بالنسبة لشخٍص مصاب بفيروس نقص 
المناعة البشرية، ُيعّد الحصول على شحنة تحتوي على عالج الفيروسات 

القهقرية في ظل انتشار جائحة »كوفيد-19« بمثابة البلسم الشافي".
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بسبب التواكب المرضي لألمراض الثالثة، ال سيما إدراج الوفيات الناجمة عن الُسّل في الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية+؛ وإدراج الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية+ 
في الوفيات الناجمة عن الُسّل؛ والتواكب المرضي القوي للمالريا، وخاصًة مع فيروس نقص المناعة البشرية واإلسهال وااللتهاب الرئوي وسوء التغذية، وإلى حد ما مع الُسّل، فإّن العدد اإلجمالي 
للوفيات اإلضافية الناجمة عن جائحة »كوفيد-19« عبر األمراض الثالثة ال ينبغي أن ُيحَسب عن طريق تلخيص وفيات فيروس نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا عبر الرسوم البيانية الثالثة. 

http://www.stoptb.org/assets/documents/news/Modeling%20Report_1%20May%202020_FINAL.pdf
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الوفیات الناجمة عن اإلیدز
حالة وفاة إضافیة ناجمة (بالمالیین)

عن اإلیدز في 12 شھراً 
خالل 2020-2021 مقارنةً 
بعام 2018، نتیجةً لجائحة 

«كوفید-19»

ُیتوقَّع أن تعود مستویات الوفیات الناجمة عن اإلیدز إلى 
مستویات قریبة من مستویات عام 2008، 

م الُمحَرز ما یقضي على ما یقرب من 10 سنوات من التقدُّ

تقدیرات الوفیات الناجمة عن اإلیدز خالل الفترة 2000-2018 من برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص المناعة 
رت الوفیات المتوقعة الناجمة عن اإلیدز خالل الفترة 2018-2021، استناداً إلى استمرار اتجاھات  البشریة/اإلیدز، 2019. وقد قُدِّ
ما قبل جائحة «كوفید-19». وُیعّد تقدیر الوفیات المحتملة الناجمة عن اإلیدز، نتیجًة لجائحة «كوفید-19»، من أعمال النمذجة التي 

اضّطلعت بھا منظمة الصحة العالمیة وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز، 2020.

الوفیات المحتملة الناجمة عن اإلیدز 
نتیجًة لجائحة «كوفید-19»، بسبب انقطاع 

العالج لمدة 6 أشھر

الوفیات المتوقعة الناجمة عن اإلیدز استناداً 
إلى استمرار اتجاھات ما قبل جائحة 

«كوفید-19»

الوفیات (الفعلیة) الناجمة عن اإلیدز

534,000

ل عالج فيروس نقص المناعة  الزيادة المحتملة في الوفيات الناجمة عن اإليدز بسبب تعطُّ
البشرية في سياق جائحة »كوفيد-19« في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

ُیتوقَّع أن تعود مستویات الوفیات الناجمة عن الُسّل إلى مستویات 
قریبة من مستویات عام 2009، 

م الُمحَرز ما یقضي على ما یقرب من 10 سنوات من التقدُّ
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تقدیرات الوفیات الناجمة عن الُسّل (بما في ذلك الوفیات الناجمة عن فیروس نقص المناعة البشریة+) خالل الفترة 2018-2000 
رت الوفیات المتوقعة من الُسّل خالل  استناداً إلى تقریر منظمة الصحة العالمیة بشأن الُسّل على الصعید العالمي لعام 2019. وقد قُدِّ
رت الوفیات المحتملة الناجمة عن الُسّل (بما في  الفترة 2018-2020 استناداً إلى استمرار اتجاھات ما قبل جائحة «كوفید-19». وقُدِّ
ذلك الوفیات الناجمة عن فیروس نقص المناعة البشریة+) على الصعید العالمي نتیجًة لجائحة «كوفید-19» لعام 2020 استناداً إلى 

دراسة النمذجة الصادرة عن شراكة دحر الُسّل (والشركاء)، 2020 التي افترضت فترة إقفال متحفظة تبلغ 3 أشھر وفترة تعافي 
ل خدمات مكافحة الُسّل واستبعاد الوفیات الناجمة  مدتھا 10 أشھر. وترجع ھذه الوفیات اإلضافیة المقدرة الناجمة عن الُسّل إلى تعطُّ
ل عالج الفیروسات القھقریة وغیرھا  عن الُسّل التي قد تحدث بین األشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة بسبب تعطُّ

من الخدمات ذات الصلة بفیروس نقص المناعة البشریة.

الوفیات المقدرة الناجمة عن الُسّل (بما 
في ذلك الناجمة عن فیروس نقص 
المناعة البشریة+) نتیجًة لجائحة 

«كوفید-19» بسبب انقطاع خدمات 
مكافحة الُسّل في سیاق اإلقفال لمدة 3 
أشھر واستعادة الخدمات لمدة 10 أشھر

الوفیات المتوقعة الناجمة عن الُسّل 
استناداً إلى استمرار اتجاھات ما قبل 

جائحة «كوفید-19»

الوفیات (الفعلیة) الناجمة عن الُسّل 

الوفیات الناجمة عن الُسّل، بما في ذلك 
فیروس نقص المناعة البشریة+
(بالمالیین)

525,000
حالة وفاة إضافیة ناجمة 
عن السُّل في عام 2020 

مقارنةً بعام 2018، نتیجةً 
لجائحة «كوفید-19»

الزيادة المحتملة في الوفيات الناجمة عن الُسلّ بسبب انقطاع خدمات مكافحة 
الُسلّ في سياق جائحة »كوفيد-19« على الصعيد العالمي)2(

1

2
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ُيعّد الصندوق العالمي شريكاً مؤسساً لشراكة إتاحة مسّرع أدوات مواجهة 
جائحة »كوفيد-ACT-Accelerator( »19( – وهي مبادرة تعاون 

عالمية لتسريع وتيرة التطوير واإلنتاج والتوزيع المنصف لتكنولوجيات 
مواجهة جائحة »كوفيد-19«. ونظراً للدور األساسي الذي اضّطلع به 

الصندوق العالمي في ضمان الحصول على عالج الفيروسات القهقرية في 
مواجهة التفّشي الهائل لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في أفريقيا 

وأماكن أخرى قبل ما يقرب من 20 عاماً، فإننا ندرك أكثر من معظم 
المؤسسات ضرورة ضمان اإلتاحة العادلة والسريعة ألدوات جديدة إلنقاذ 

الحياة. ونحن نعلم أيضاً بحكم التجربة في مجال مكافحة فيروس نقص 
المناعة البشرية والُسّل والمالريا بأن األدوات الجديدة وحدها لن تكفي. 

فمن أجل إنقاذ األرواح، يجب توفير أدوات طبية جديدة من خالل برامج 
سريرية فّعالة تدعمها أنظمة صحية مرنة ومستدامة تصل إلى األشخاص 

األكثر ُعْرضًة للخطر.

وسيتطلّب اتخاذ تدابير فّعالة لمواجهة جائحة »كوفيد-19« والتخفيف من 
أثرها على جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا 
موارد أكثر بكثير مما أتيح حتى اآلن. ومن خالل شراكة مسّرع أدوات 

مواجهة جائحة »كوفيد-19«، عِمل الصندوق العالمي مع الشركاء لتقدير 
االحتياجات المحتملة.

وبالتركيز على البلدان التي يستثمر فيها الصندوق العالمي لمكافحة 
ر أن هناك حاجة إلى  فيروس نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا، نقدِّ

ما ال يقل عن 28.5 مليار دوالر أمريكي لألشهر الـ 12 المقبلة، وذلك 
لتكييف برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا 

لتخفيف تأثير جائحة »كوفيد-19«، وتدريب العاملين الصحيين وحمايتهم، 
وتعزيز النُّظم الصحية للحيلولة دون انهيارها، واالستجابة لبرامج جائحة 
»كوفيد-19« نفسها، ال سيما من خالل الفحص، والتتبُّع والعزل، وتوفير 
العالجات بمجرد توافرها. وعلى افتراض أن اللقاح لن يكون متاحاً على 
نطاٍق واسٍع في غضون فترة زمنية مدتها 12 شهراً، فإن هذا الرقم البالغ 

28.5 مليار دوالر ال يشمل أي اعتبار لتكاليف نشر اللقاح.

ل خدمات مكافحة  الزيادة المحتملة في الوفيات الناجمة عن المالريا بسبب تعطُّ
المالريا في سياق جائحة »كوفيد-19« في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

الممرضة مبايانج فال بوسو ترتدي معدات واقية في مركز دكار إلعادة تأهيل 
مدمني المخدرات )CEPIAD(، وهو عيادة متخصصة في مكافحة اإلدمان 

لألشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن في داكار، السنغال. وتقول 
مبايانج: "نعملُ مع السكان المعّرضين للخطر. وبالتالي، يلزمنا اتخاذ إجراءات 

وقائية. فجميع المرضى الذين يأتون إلى هنا يرتدون أقنعة ويغسلون أيديهم، كما 
أننا نقيس درجات الحرارة لديهم".
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تقدیرات الوفیات الناجمة عن المالریا 
نتیجًة لجائحة «كوفید-19»، بسبب إلغاء 

الحمالت المخطط لھا لتوزیع الناموسیات، 
ل شدید (انخفاض بنسبة  وحدوث تعطُّ
75 في المائة) في التوزیعات الصافیة 
المستمرة واستخدام العالجات المضادة 

للمالریا

الوفیات المتوقعة الناجمة عن المالریا 
استناداً إلى استمرار اتجاھات ما قبل 

جائحة «كوفید-19» 

تقدیرات الوفیات الناجمة عن المالریا خالل الفترة 2000-2018 استناداً إلى تقریر منظمة الصحة العالمیة بشأن المالریا على الصعید 
رت الوفیات المتوقعة الناجمة عن المالریا خالل الفترة 2018-2020 استناداً إلى استمرار اتجاھات  العالمي، إصدار 2019. وقد قُدِّ

رت الوفیات المحتملة نتیجًة لجائحة «كوفید-19» استناداً إلى دراسة النمذجة الصادرة عن منظمة  ما قبل جائحة «كوفید-19». وقد قُدِّ
الصحة العالمیة، 2020.
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عن المالریا في عام 2020 
مقارنةً بعام 2018، نتیجةً 

لجائحة «كوفید-19»
الوفیات (الفعلیة) الناجمة عن المالریا 

وفیات المالریا
(بالمالیین)

ُیتوقَّع أن تعود الوفیات الناجمة عن المالریا إلى مستویاتھا في عام 2000، 
م الُمحَرز عاماً من التقدُّ ما یقضي على ما یقرب من 20

https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
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ونظراً لألثر االقتصادي الشديد الذي أحدثته الجائحة على البلدان التي 
يركز عليها الصندوق العالمي، سيكون من الضروري استيفاء معظم 
هذه االحتياجات اإلضافية للموارد البالغة 28.5 مليار دوالر أمريكي 

من موارد خارجية. وقد أعلن الشركاء اإلنمائيون بالفعل عن مساهمات 
مالية كبيرة، بما في ذلك الصندوق العالمي نفسه والبنك الدولي وغيرهما 

من الشركاء المتعددي األطراف والثنائيين. وقد ُيساهم تخفيف عبء 
الديون أيضاً في هذا الصدد. ومع ذلك، يجري نقل جزء كبير من األموال 

المتاحة من المشاريع القائمة وتوجيهها نحو معالجة األثر االجتماعي 
واالقتصادي األوسع نطاقاً لألزمة، أو التعجيل بتطوير لقاح. ولئن كان من 
المستحيل تقديم تقدير دقيق لهذا النقص، فإننا على ثقة بأنه بدون مساهمات 

إضافية كبيرة، لن يكون هناك ما يكفي من المال للتخفيف من أثر جائحة 
راً من فيروس نقص المناعة البشرية  »كوفيد-19« في البلدان األكثر تضرُّ

والُسّل والمالريا. 

وقد كان الدافع وراء إنشاء الصندوق العالمي في عام 2002، آخر وباء 
عالمي كبير يضرب البشرية - فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز. 

م الصندوق العالمي كشراكة متعددة األطراف فريدة من نوعها  وُصمِّ
بين القطاعْين العام والخاص لمكافحة األمراض المعدية الثالثة التي 

ُتسبب معظم الوفيات في جميع أنحاء العالم وهي فيروس نقص المناعة 
البشرية والُسّل والمالريا. وفي أقل من 20 عاماً، صرفنا 45 مليار 

دوالر أمريكي في أكثر من 140 بلداً، وعملنا مع شركائنا إلنقاذ حياة 
أكثر من 32 مليون شخص وخفض الوفيات الناجمة عن فيروس نقص 

المناعة البشرية والُسّل والمالريا إلى النصف تقريباً منذ أن بلغت األوبئة 
الثالثة ذروتها. وبالتالي، نحن في وضٍع فريٍد ُيمّكننا من مساعدة البلدان 
على االستجابة الفورية لجائحة »كوفيد-19«. وتتمثَّل القدرات األساسية 

للصندوق العالمي في المشاركة مع المجتمعات المحلية؛ والعمل من خالل 
سالسل التوريد المحلية للوصول إلى من هم في أشّد الحاجة؛ تنفيذ البرامج 

من خالل الشراكات مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ 
الوقاية من األمراض واختبارها وعالجها؛ شراء منتجات صحية عالية 

الجودة بتكلفة معقولة على نطاٍق واسع. ونرى أنه من واجبنا تسخير تلك 
القدرات واستخدامها للمساعدة في مكافحة جائحة »كوفيد-19«. ونرى أن 

االستجابة الفّعالة لـجائحة »كوفيد-19« ضرورية لحماية المكاسب التي 
تحققت في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا 

والحفاظ على الزخم في سبيل القضاء على األوبئة. 

إن توزيع التمويل عبر الفئات المذكورة هو توزيع إيضاحي وال يعكس بالضرورة الكيفية التي يجري بها توزيع 6 مليارات دوالر أمريكي.  3

 استجابة الصندوق العالمي للتخفيف من أثر جائحة »كوفيد-19« على البلدان المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية والُسلّ والمالريا)3(
جميع األرقام بدوالر الواليات المتحدة

حصة الصندوق
العالمي

احتياجات البلدان المنفِّذة
لبرامج الصندوق العالمي

من الموارد

1 مليار دوالر أمريكي 2.7 مليار دوالر أمريكي تكييف برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والُسلّ والمالريا
1.8 مليار دوالر أمريكي 10.8 مليار دوالر أمريكي حماية العاملين الصحيين على الخطوط األمامية
0.9 مليار دوالر أمريكي 2.3 مليار دوالر أمريكي تعزيز النُّظم الصحية
2.3 مليار دوالر أمريكي 12.7 مليار دوالر أمريكي مكافحة »كوفيد-19«
1.9 مليار دوالر أمريكي 4.9 مليار دوالر أمريكي عمليات التشخيص

0.4 مليار دوالر أمريكي 7.8 مليار دوالر أمريكي العالجات
6 مليار دوالر أمريكي 28.5 مليار دوالر أمريكي المجموع الفرعي

1 مليار دوالر أمريكي موارد الصندوق العالمي التي أتيحت بالفعل من خالل أوجه المرونة في المنح وآلية 
االستجابة لجائحة »كوفيد-19«

5 مليار دوالر أمريكي مجموع الموارد اإلضافية المطلوبة

يمكن تكييف نظام جين إكسبيرت )GeneXpert(، الذي يستخدم على نطاق 
واسع بدعم من الصندوق العالمي لمساعدة البلدان على إجراء فحوصات 

تشخيصية للُسلّ والُسلّ المقاوم لألدوية المتعددة، إلجراء فحوصات »كوفيد-19« 
أيضاً.
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قّدم الصندوق العالمي ما يصل إلى مليار دوالر أمريكي لمساعدة البلدان 
على تكييف برامج فيروس نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا، وتعزيز 

النُّظم الصحية واالستجابة لـجائحة »كوفيد-19«. ومع ذلك، سيجري 
نشر هذه األموال بالكامل تقريباً بحلول تموز/ يوليو 2020. ولكي يتمّكن 
الصندوق العالمي من االضّطالع بدوره في تنفيذ خطة للتخفيف من أثر 
رة من فيروس نقص المناعة  جائحة »كوفيد-19« على البلدان الُمتضرِّ

البشرية والُسّل والمالريا، سنحتاج إلى موارد مالية إضافية. وإلعطاء فكرة 
عن حجم هذا الدور، إذا ما أردنا أن نؤدي دوراً يتناسب مع الدور الذي 

نضّطلع به حالياً في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا، 
فإن حصتنا من مبلغ 28.5 مليار دوالر أمريكي المطلوبة لألشهر الـ 12 

المقبلة ستناهز 6 مليارات دوالر أمريكي. ومع مراعاة ما يصل إلى مليار 
دوالر أمريكي نقوم بنشرها بالفعل، فإن المبلغ اإلضافي سيكون 5 مليارات 

دوالر أمريكي. ونحن على ثقة في أّن بمقدورنا، ومن خالل االستفادة 
من النُّظم والعمليات القائمة، أن ننشر 5 مليارات دوالر أخرى على مدى 
األشهر الـ 12 المقبلة بمسؤولية وفاعليَّة، وأننا بذلك سننقذ ماليين األرواح 

من التأثير المباشر لكل من جائحة »كوفيد-19« نفسها والتأثير المباشر على 
جهود التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا. 

وقد أُنشئ الصندوق العالمي استجابًة ألزمٍة صحيٍة عالمية، وحقَّق نجاحاً 
استثنائياً كشراكٍة ترمي إلى إنقاذ األرواح ومكافحة األمراض. وفي 

مواجهة هذه األزمة الجديدة، يجب أن نحمي هذه المكاسب وأن نستغل 
نقاط القوة في الشراكة التي بنيناها معاً. وأصبح لزاماً علينا أن نتحّرك 
بسرعة. ولئن كان اللقاح ربما يزيل خطر جائحة »كوفيد-19« خالل 
فترة زمنية تتراوح بين 12 و18 شهراً، ال يمكننا االعتماد على نجاح 
جهود البحث والتطوير في هذا اإلطار الزمني؛ وحتى لو تكلّلت هذه 

الجهود بالنجاح، فإن التأثير المباشر لجائحة »كوفيد-19« على البلدان 
رة بشدة من فيروس نقص المناعة البشرية والُسّل والمالريا خالل  المتضرِّ

األشهر الـ 12 المقبلة قد يكون مدمراً. وبالتالي، من أجل حماية التقدم 
المحرز واستدامته في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والُسّل 

والمالريا، وهزيمة جائحة »كوفيد-19«، وإنقاذ األرواح، يجب علينا أن 
نّتحد ونقف صفاً واحداً لتحقيق هذا الهدف.

تتضمن صفحة االستجابة لجائحة »كوفيد-19« التي يجري تحديثها باستمرار تفاصيلَ بشأن التمويل المخصص للتصدي لهذه الجائحة مصنٌف حسب البلد 
والبرنامج المتعدد األقطار: إكِسل | بي دي إف | خريطة

تخفیف األثر على برامج فیروس نقص 
المناعة البشریة والُسّل والمالریا

3.7 ملیار دوالر أمریكي
62% من استجابة الصندوق العالمي

مكافحة «كوفید-19»
2.3 ملیار دوالر أمریكي

38% من استجابة الصندوق العالمي

تكییف برامج مكافحة 
فیروس نقص المناعة 
البشریة والُسّل والمالریا
1 ملیار دوالر أمریكي تعزیز النُّظم الصحیة

0.9 ملیار دوالر أمریكي

حمایة العاملین الصحیین 
على الخطوط األمامیة

1.8 ملیار دوالر أمریكي

عالجات «كوفید-19» 
0.4 ملیار دوالر أمریكي

عملیات تشخیص 
«كوفید-19»

1.9 ملیار دوالر أمریكي

رة من   عناصر من استجابة الصندوق العالمي للتخفيف من أثر جائحة »كوفيد-19« على البلدان الُمتضرِّ
فيروس نقص المناعة البشرية والُسلّ والمالريا:

الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والُسّل والمالريا
مجّمع الصحة العالمية

Chemin du Pommier 40, 1218 Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland :العنوان البريدي
الموقع الشبكي: theglobalfund.org | الهاتف: +41 58 791 1700
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