نتاجئ عام  - 2020حملة رسيعة
شريمربوكر/الصندوق العاملي

سامهت الرباجم الصحية اليت يدمعها الصندوق العاملي يف
إنقاذ حياة  38مليون خشص منذ عام  .2002وبش ٍ
لك
عام ،اخنفض عدد الوفيات النامجة عن فريوس العوز املنايع
والس ّل واملالريا لك عام مبقدار النصف تقريبًا منذ
البرشي
ُ
بلوغ هذه األوبئة ذروهتا.

نومباسا كرون-دومييل يه إحدى العامالت يف الرعاية الصحية
مضن اخلطوط األمامية يف مدينة كيب تاون ،جنوب إفريقيا .واكنت
والس ّل وفريوس
قد متكنت من مقاومة فريوس العوز املنايع البرشي
ُ
«كوفيد »19-وتعافت مهنا مجيعها ،وأصبحت تك ّرس حياهتا اآلن
ملساعدة اآلخرين يف التغلب عىل هذه األمراض.

إنقاذ حياة  38مليون نمسة
ً
نتيجة للجهود املشرتكة اليت
وقد حت ّق قت هذه اإلجنازات
بذلهتا احلكومات املنفذة والواكالت املتعددة األطراف والرشاكء
الثنائيني ومجموعات املجمتع املدين واألخشاص املترضرين
من األمراض والقطاع اخلاص .وعىل الرمغ من جناح
الصندوق العاملي يف حتقيق نتاجئ مهمة يف البلدان اليت
يستمثر فهيا منذ عام  ،2019إال أن اآلثار اجلانبية اليت
هشدها عام  2020يف ما يتعلق جباحئة «كوفيد »19-هتدد
بعرقلة مسرية عقود من التقدم .ال ميكننا أن ندع ذلك حيدث.

حالة الكفاح
فريوس العوز املنايع البرشي
يوفر الصندوق العاملي  ٪21من إمجايل المتويل الدويل
املقدم للرباجم املعنية مباكحفة فريوس العوز املنايع البرشي.
وأحرز الصندوق تقدمًا ملحوظًا يف ما يتعلق بتوسيع نطاق
الوصول إىل الفحوصات واحلصول عىل العالجات املنقذة
للحياة .وحجنت تسعة بلدان يستمثر فهيا الصندوق العاملي
يف حتقيق أهداف “ ”90-90-90اليت حددها برناجم األمم
املتحدة املشرتك املعين بفريوس العوز املنايع البرشي/اإليدز:
أن يعرف  ٪90من مجيع املصابني بفريوس العوز املنايع
البرشي حالة إصابهتم بالفريوس ،وأن يتلىق  ٪90ممن ثبتت
إصابهتم بفريوس العوز املنايع البرشي العالج ،وأن يكون لدى
 ٪90من األخشاص الذين يتلقون العالج املضاد للفريوس
مستويات ال ميكن اكتشافها من فريوس العوز املنايع
البرشي (وقف انتشار الفريوس) .واخنفضت الوفيات املرتبطة
باإليدز بنسبة  ٪61منذ عام  .2002بيد أن عدد اإلصابات
اجلديدة ال ينخفض بالرسعة الاكفية .وينبيغ بذل املزيد من
اجلهد خلفض معدالت اإلصابة بالعدوى بني الفائت الساكنية
الرئيسية واملراهقات والشابات الاليت ما زلن يتأثرن بشلك
غري متناسب بفريوس العوز املنايع البرشي .

الس ّل
ُ
يوفر الصندوق العاملي  ٪73من إمجايل المتويل الدويل
للس ّل .ومن خالل مضافرة اجلهود مع
املخصص ُ
رشاكئنا ،معلنا عىل ترسيع وترية التقدم احملرز يف
بالس ّل -
العثور عىل األخشاص “املفقودين” املصابني
ُ
األخشاص الذين ال جيري تخشيصهم أو عالجهم أو
اإلبالغ عهنم والذين قد يلقوا حتفهم أو يسمتروا يف
نرش املرض لآلخرين دون تليق العالج .واخنفضت
الس ّل يف
الس ّل وحدوث ُ
الفجوة بني معدالت اإلبالغ عن ُ
الس ّل من  ٪49يف
 13بل دًا تعاين من أعىل معدالت عبء ُ
عام  2014إىل  ٪33يف عام  .2018واخنفضت الوفيات
الس ّل (باستثناء املصابني بفريوس العوز
النامجة عن ُ
املنايع البرشي) بنسبة  ٪25منذ تأسيس الصندوق
الس ّل أشد
العاملي يف عام  .2002ومع ذلك ،ال يزال ُ
ً
فتاك يف العامل ،حيث يلىق ما يقدر بنحو
األمراض املعدية
 1.5مليون خشص حتفهم بسبب املرض لك عام ،ويشلك
الس ّل املقاوم لألدوية املتعددة هتدي دًا مزتاي دًا عىل األمن
ُ
اليحص العاملي.

املالريا
يوفر الصندوق العاملي  ٪56من إمجايل المتويل الدويل
املقدم للرباجم املعنية مباكحفة املالريا .ومنذ عام ،2016
أعلنت منمظة الصحة العاملية أن ستة بلدان أصبحت
خالية من املالريا يف حني تعمل بلدان أخرى عىل إحراز
تقد ٍم حنو حتقيق هذا اإلجناز .ونسىع بالتعاون مع
رشاكئنا عىل جتربة أول لقاح ضد املالريا يف العامل
ونعمل عىل تنفيذ ناموسيات معاجلة مببيدات احلرشات
من أجل التصدي ملقاومة نواقل املالريا ملبيدات احلرشات.
واخنفضت الوفيات النامجة عن املالريا بنسبة  ٪46منذ
عام  .2002غري أن االخنفاض يف حاالت املالريا اجلديدة
تراجع يف السنوات األخرية .وتوقف المتويل وأصبحت
املقاومة لملبيدات احلرشية واألدوية آخذة يف الزتايد ،األمر
الذي هيدد بعودة ظهور املرض وخسارة املاكسب اليت
حتققت بشق األنفس .

النتاجئ الرئيسية
تلىق  20.1مليون خشص عالج الفريوسات
القهقرية*  -بزيادة يف التغطية من  ٪48يف عام
 2015إىل  ٪67يف عام .2019

الس ّل* ،بزيادة يف
تلىق  5.7مليون خشص العالج من ُ
النسبة املوئية للتغطية من  ٪48يف عام  2010إىل
 ٪65يف عام .2018

اخنفضت أسعار عالج الفريوسات القهقرية من
 10,000دوالر أمرييك سنويًا يف عام 2000
إىل  66دوالرًا أمريكيًا سنويًا يف عام .2019

للس ّل املقاوم
تلىق حنو  125,000خشص عالجًا ُ
لألدوية املتعددة.

تلقت  718,000امرأة من األمهات املصابات بفريوس
العوز املنايع البرشي األدوية الالزمة إلبقاهئن عىل قيد
احلياة ومنع نقل فريوس العوز املنايع البرشي إىل
أطفاهلن  -وهو ما ميثل زياد ًة يف نسبة التغطية من
 ٪44يف عام  2010إىل . ٪85يف عام 2019

تلىق  169,571طف ً
بالس ّل
ال تعرضوا لإلصابة
ُ
عالجًا وقائيًا.

*النتاجئ الربناجمية اليت جرى حتقيقها خالل عام  2019من قبل البلدان واملناطق اليت يستمثر فهيا الصندوق العاملي.

جرى توزيع  160مليون ناموسية* محلاية  320مليون
خشص  -معمظهم من األطفال  -من املالريا.
اخنفضت تلكفة الناموسية إىل أقل من  2دوالر
أمرييك واخنفضت تلكفة العالج املضاد لملالريا إىل
 0.58دوالر أمرييك .ومتكنا من خالل هذه الوفورات
من رشاء  14مليون ناموسية إضافية وعالج  24مليون
خشص إضايف.
تلقت  11مليون امرأة حامل العالج الوقايئ من املالريا.

ميكن االطالع عىل مزي ٍد من املعلومات حول النتاجئ اليت حت ّققت حىت هناية عام  2019يف البلدان اليت يستمثر فهيا الصندوق العاملي ،باإلضافة إىل مصادر البيانات واملهنجية ،من خالل الرابط اإللكرتوين التايل :
https://www.theglobalfund.org/en/impact
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«

فنيو خمتربات يعملون يف املستشىف الرئييس
الس ّل يف .جاكرتا ،إندونيسيا.
ملاكحفة ُ

ماكحفة فريوس العوز املنايع
والس ّل واملالريا يف خضم
البرشي
ُ
جاحئة «كوفيد«19-

ترتك جاحئة «كوفيد »19-أث رًا مدم رًا عىل جهود ماكحفة
والس ّل واملالريا وهتدد بعرقلة
فريوس العوز املنايع البرشي
ُ
مسرية عقود من التقدم .وتسببت جاحئة «كوفيد»19-
يف تعطيل ما يصل إىل  ٪75من براجم فريوس العوز
والس ّل واملالريا نتيجة لإلقفال وتوقف
املنايع البرشي
ُ
النقل واملوارد احملولة للتصدي للجاحئة .وتظهر الدراسات
احلديثة أن الوفيات النامجة عن فريوس العوز املنايع
والس ّل واملالريا قد تتضاعف يف العام املقبل
البرشي
ُ
باعتبارها من اآلثار غري املبارشة جلاحئة «كوفيد.19-

توزيع متويالت آلية االستجابة جلاحئة «كوفيد«19-

اعتبارًا من  21آب/أغسطس 2020

ُخ ِّ
ص ص  %35من هذه المتويالت
للتخفيف من تأثري جاحئة «كوفيد»19-
عىل براجم ماكحفة فريوس العوز املنايع
والس ّل واملالريا
البرشي
ُ

ص ص  %54من هذه المتويالت لتعزيز
ُخ ِّ
االستجابة الوطنية جلاحئة «كوفيد«19-

ُخ ِّ
ص صت  %11من هذه المتويالت
إلدخال حتسينات عاجلة عىل
ال ُنّظم الصحية واملجمتعية

اعمت َد الصندوق العاملي استجاب ًة تتألف من أربعة حماور
يف التعامل مع جاحئة «كوفيد« 19-

محاية
العاملني الصحيني
يف اخلطوط األمامية
إعادة تكييف براجم ماكحفة
فريوس العوز املنايع
والس ّل واملالريا
البرشي
ُ

ماكحفة
»كوفيد«19-
تعزيز
نظم الرعاية
الصحية

حامس يف االستجابة
يهنض الصندوق العاملي بدو ٍر
ٍ
العاملية جلاحئة «كوفيد »19-يف أفقر البلدان وأكرثها
ضعفًا .ويعد الصندوق العاملي أحد الرشاكء املؤسسني
ملرسع اإلتاحة
والذي يعد أكرب )(ACT-Accelerator
ّ
حتالف يف العامل لتطوير معدات الوقاية والفحوصات
والعالجات واللقاحات املخصصة جلاحئة «كوفيد»19-
وتوزيعها بشلك عادل (يف حال توافرها) .وقدم الصندوق
ما يربو عىل  700مليون دوالر أمرييك إىل  103بل دًا و11
برناجمًا متعدد البلدان بغية ماكحفة جاحئة «كوفيد،»19-
ومحاية العاملني يف خطوط املواجهة يف جمال الرعاية
الصحية ،وتعزيز النظم الصحية ،وختفيف التأثري عىل
والس ّل واملالريا .ويعد
براجم فريوس العوز املنايع البرشي
ُ
الصندوق أكرب مقدم لملنح يف العامل يف جمال تعزيز
النظم الصحية باستمثارات تربو عىل مليار دوالر أمرييك
سنويًا .إن استمثاراتنا يف العاملني الصحيني واملختربات
وحتسني سالسل اإلمداد ونظم املعلومات الصحية ُت ع ّد
مبثابة األساس يف تعزيز االستجابة جلاحئة «كوفيد»-19
يف العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل .ومع
ذلك ،فإن المتويل األويل املقدم من الصندوق ملاكحفة
جاحئة «كوفيد »19-آخذ يف النفاذ .وحيتاج الصندوق
العاملي بشلك عاجل إىل  5مليارات دوالر أمرييك عىل
مدى اإلثين عرش هش رًا املقبلة ملواصلة جهود ماكحفة
جاحئة «كوفيد »19-ومحاية التقدم احملرز ضد فريوس
العوز املنايع البرشي
والس ّل واملالريا.
ُ

” يف عام  2020قد خنرس
لك ما حققناه عىل مدار
العقد املايض .ال ميكننا
أن ندع ذلك حيدث .ينبيغ
أن نقف صفًا واحدًا يف
مسرية الكفاح “.
بيرت ساندز
املدير التنفيذي للصندوق العاملي

*النتاجئ الربناجمية اليت جرى حتقيقها خالل عام  2019من قبل البلدان واملناطق اليت يستمثر فهيا الصندوق العاملي.
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