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 الرجوع إلى الطریق الصحیح من أجل: امل للصندوق العالميكتمویل 
 القضاء على اإلیدز والسل والمالریا في العالم

 2021نونبر   23
 

 
 

حصلت  المؤتمر السادس لتجدید موارد الصندوق العالمي مبلغا لم یسبق أن    جمع ،  2019في سنة  
ملیار دوالر   14یتعلق األمر بتعھدات تتعدى  . من قبل منظمة متعددة األطراف تعنى بالصحة  علیھ

أجل   البشریة  محاربةمن  المناعة  نقص  والمالریا  فیروس  السل  ھذا  . ومرض  المانحون  قرر 
على  مبنیة  المقاربة الفریدة الو بالنظر إلى    دوق الحافل بتحقیق النتائج لسجل الصن   االستثمار نظرا

و األخرى  والوكاالت  المنظمات  بھا  تزخر  التي  الخبرات  من  تستفید  والتي  على  الشراكة  تقوم 
المجموعات و ا  تضرراألكثر    إشراك  الثالثة  األمراض  في  لمن  الصندوق  یتبعھ  الذي  لنموذج 

الصندوق وجعلھ أكثر قابلیة للتجاوب والتكییف  . وھذا ما میز  البلد  التمویل والمبني على حاجیات  
 .و علي قدر كبیر من الفعالیة

 19-ببساطة، حطم كوفید. تغیرات عمیقةحتى عرف العالم    االجتماع لم تكد تمر سنتین على ھذا  

والعالج الوقایة  أمام  . 1برامج  المعركة  العالم  خسر  العالمي،  الصندوق  إنشاء  منذ  مرة  وألول 
 .اإلیدز ومرض السل والمالریا   محاربة
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ذلك أن في البلدان التي تتوصل بدعم الصندوق، انخفض عدد األشخاص الذین أجروا اختبارات  
المقاومة  والسل شدید  والسل المقاوم لألدویة     كما أن عالج مرض السل. على األمراض الثالثة 

ب تراجع  المصا  %37و  %19و    %18لألدویة  السل  مرضى  عدد  انخفض  فیما  ن  بی بالتوالي، 
، بما في ذلك اولئك الذین یحصلون على عالج مضاد لفیروسات  ةالمناعة المكتسب  بفیروس فقدان

بنسبة   السل  یتبعون عالج مرض  والذین  العكسي  الذین .  %16النسخ  األشخاص  وتراجع عدد 
في الوقت الذي انخفضت   % 11 بنسبة  المناعة البشریة  تصلھم برامج الوقایة من فیروس فقدان

ما، إال    إلى حد  ةبرامج الوقایة والعالج ظلت مستقر  أنومع    2.%27ختان الذكور بنسبة    فیھ نسبة
فاقم التفاوتات   19-كما أن كوفید. تعثرت تخفیض مجموع الحاالت والوفیاتالرامیة إلى   الجھود  أن

التي تعرض المجموعات الرئیسیة للخطر وتزید من حدة العراقیل التي تواجھ األشخاص األكثر  
ى الخدمات الرئیسیة، بما في ذلك األشخاص الذین یتعاطون  تھمیشا واألكثر ھشاشة في ولوجھم إل

وال الذعاملو للمخدرات  والرجال  الجنس  مجال  في  ومغایرو   ین ن  الرجال  مع  الجنس   یمارسون 
الجنسیة والمھاجر  الھویة  الشابات  والنساء  المراھقات  المسجونو والفتیات  واألشخاص  أو  و ن  ن 

األمراض    لمحاربةالوقت نفسھ، تراجعت المساعدات المخصصة  في  . ن رھن االعتقالوضوعو مال
          3.الثالثة

 

كوفید مواجھة  أجل  من  البلدان  لدعم  العالمي  الصندوق  على   19-سارع  عنھ  المترتبة  واآلثار 
األمراض الثالثة وذلك بإعادة تحدید األھداف ورصد تمویل إضافي بغرض االستجابة للحاجیات  

من أجل استعادة  بالرغم من ھذه المجھودات، تبقى ضرورة العمل  . البرامجالمستعجلة وتكییف  
حیث  . اإلیدز ومرض السل والمالریا ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى  محاربة التقدم في  

 . أن یقوم باختیارالعالم ینبغي على 

 
في الطریق  یمكن لقادة العالم أن یعملوا علي إعادة العالم إلى الطریق الصحیح واسترجاع التقدم  

یمكنھم أن  . 19-كوفید  محاربة وفي نفس الوقت   2030ة لعام  المستدام  إحراز أھداف التنمیةنحو  
  م نظباإلعدام وتعمل فیھ المثابة حكم یختاروا تحقیق مستقبل ال یكون فیھ اإلیدز والسل والمالریا ب

المجموعات من  ابتداء  الجمیع،  لصالح  یتعلق  . الصحیة  فیما  مفصلیة  مرحلة  في  نعیش  فنحن 
الثالثة لألمراض  على. باالستجابة  نتوفر  للعالج إذ  مضى  وقت  أي  من  أفضل  وطرق   تقنیات 

. سار الجائحةتطبیقھا على نطاق واسع تستطیع أن تغیر م   والتي إذا ما تم  والحمایة   التشخیص  

المصابین باألمراض  لألشخاص  الطرق الناجعة للوقایة ولتقدیم الدعم  جج على  ونمتلك أیضا الحُ 
تضررا  وبالخصوص  الثالثة،  األكثر  وتقدیم  . المجموعات  الجائحة  وجھ  في  الصمود  بإمكاننا 

كوفید من  وكذلك  الثالثة  األمراض  من  تضررا  األكثر  للمجموعات  المقابل،  في  . 19-المساعدة 
نعمل جاھدین من أجل إعادة بناء  یتراجع بینما    وھو   یمكننا أن نظل نشاھد التقدم الذي أحرزناه
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وال الصحیة  آثار كوفیدنظم  والمالریا 19-تخفیف  اإلیدز والسل  سیكون  . على مواجھة  ھذا ماذا 
  ؟ االختیار

 

شبكة   شجاعة و حاسمة: الصندوق العالمي مطلب واضح  مترافعيمطلب  . نحن بحاجة ألعمال 

حان الوقت للقیام باستثمارات مھمة في الصندوق العالمي لمحاربة اإلیدز والسل والمالریا وھو  
وبالمصداقیة حافل  بسجل  یحظى  للتمویل  كوفید  أثبتت إذ  .آلیة  التعاون   19-جائحة  ضرورة 

العالمي   الصعید  الت واالستثمارات على  البلدان على  وقتلمساعدة  في  ظھور    على  بكرم  عرف 
ومن أجل تحقیق النجاح، یجب   .ھاوالتخفیف منھا ومنع انتشار  التصدي لھاواحتوائھا و الجائحات  

وداء ة  البشری علینا أیضا العودة إلى المسار الصحیح بغرض القضاء على فیروس نقص المناعة  
  نظم نظم الصحیة وإنشاء  االستثمارات الھادفة إلى تعزیز الالسل والمالریا. ولذا، وجب الرفع من  

األسس   وخلق  الحالي  الوقت  في  الفعالة  االستجابة  دعم  نفسھ  الوقت  في  تستطیع  قویة  محلیة 
 للتصدي للتحدیات القادمة في مجال الصحة. 

 
المسار   إلى  الفجوة والعودة  یقل عن  لسد  لمبلغ ال  العالمي    28،5الصحیح، سیحتاج الصندوق 

 3ما قدره    على  سنویاھذا المبلغ  توزع  . ی2025و    2023ملیار دوالر أمریكي في الفترة ما بین  
ملیار دوالر للتصدي    2،6داء السل و     ملیار دوالر لمحاربة  2،6اإلیدز و   لمحاربةملیار دوالر  

وكذلك  للمال دوالر    1،5ریا  تقودھا لخلق  ملیار  التي  البرامج  ولدعم  ومستدامة  قویة  نظم 
من حاجیات التمویل    20 %المجتمعات المحلیة والتي تعتبر مفتاح النجاح. أضف إلى ذلك نحو  

 جعل ھذه  تالخاصة باألمراض الثالثة في البلدان المستفیدة من دعم الصندوق العالمي والتي س
 استجابات فعالة ومستدامة.   برامج تنفذ   البلدان والمجموعات
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مجموع احتیاجات  
الموارد في البلدان 

  المنخفضذات الدخل 
 والمتوسط 

مجموع احتیاجات 
الموارد في البلدان 
المستفیدة من دعم  

 الصندوق العالم

الحصة السنویة  
 للصندوق العالمي 

فیروس نقص  
   ةالمناعة البشری

ملیار دوالر في    29
 20254 بحلولالسنة 

ملیار دوالر    21
 ا5اسنوی 

 6رملیار دوال 3

ملیار دوالر في    22 داء السل 
 72022السنة بحلول 

ملیار دوالر   16،5
 ا8اسنوی 

 9رملیار دوال  2،4

ملیار دوالر في    9،3 المالریا 
  السنة بحلول

202510 

ملیار دوالر    8،4
 11 سنویا

 12دوالرملیار   2،6

تعزیز برامج  
االستجابة التي  

تقودھا المجتمعات  
 المحلیة  

 ملیار دوالر   1،5  

 ملیار دوالر   9،5   

 ملیار دوالر  28،5
 ملیار دوالر  30  – 26،85المدى: 

 

 ات  سد الفجو
ر من أي وفت مضى. غیر أن ة، قدم الصندوق العالمي موارد أكب خالل السنوات القلیلة األخیر

ما تزال تواجھ  و داء السل والمالریا    ضررا من فیروس نقص المناعة البشریةالبلدان األكثر ت 
فیما یخص تمویل االستجابة. وبما أن الموارد المتاحة لم تكن یوما  تفاوتات كبیرة ومتصاعدة  

. بینما أنفقت  1913-مطابقة للحاجیات، فإن التفاوت في التمویل كان حادا قبل ظھور جائحة كوفید
في مواجھة عواقب كوفید  المتعددة  المالییر  المرتفع  الدخل  ذات  الرفع من  19- البلدان  یجب   ،

لدى   قائم:  فالطلب  العالمي.  وللصندوق  العالمیة  للصحة  المخصص  العالمي  التمویل  الصندوق 
الحالیة    فترةاللم تستفد من التمویل برسم    14ملیار دوالر  5    أكثر منطلبات ذات جودة بقیمة  

      .15تجدید المواردل
 

  14أكثر من ضعف مبلغ   فائدة الصندوق العالمي وھو ل  ملیار دوالر  28،5للحصول على  ندعو  
تجدید الموارد ولكنھ  ل  الموسم السادس    ملیار دوالر الذي حصل علیھ الصندوق العالمي برسم

 المساعدةفوارق التمویل في البلدان المؤھلة. ینبغي أن تستمر  تقلیص    تقدیر معقول لما یحتاجھ 
في   الرسمیة  الجھات  تمنحھا  التي  التنمیة  أجل  الصندوق    أداءمن  دعم  في  المحوري  دورھا 
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ومبتكرة   جدیدة  تمویل  استراتیجیات  سیتطلب  التمویل  حاجیات  حجم  ولكن  وتجاوز  العالمي.  
التي  .  للمساعدة  التقلیدیةألشكال  ا التنمیة  أجل  المساعدة من  الرفع من مستوى  إلى  باإلضافة 

استراتیجیات التمویل    لتنفیذ المانحة أن تعطي األولویة لتمنحھا الجھات الرسمیة، فإن على الدو 
مثل    المبتكرة إضافیة  موارد  توفر  حقوق    Debt2Healthالتي  ومنح  المالیة  المعامالت  وضریبة 

فعالیة    من الواضح أن ن أجل تحقیق ھذا الھدف.  وآلیات أخرى مالسحب الخاصة   الرفع من 
 .16عوض الحاجة إلى موارد أكبر في المستقبلسیُ االستثمارات 

 
اإلعالن السیاسي  الحكومات، بموجب    أخذت،  2021: في یونیو  ةفیروس فقدان المناعة البشری

البشری   بشأن المناعة  فقدان  التالي  ،واإلیدز  ةفیروس  االلتزام  عاتقھا  انعدام :  على  إنھاء 
المنخفض  البلدان ذات الدخل    بمنح  2030المساواة والعودة إلى المسار الصحیح بحلول عام  

 ا ملیار دوالر سنوی   29على تخصیص مبلغ    كما اتفقتملیار دوالر سنویا.    29مبلغ    17والمتوسط
تكتسي والتي  الوقایة  بخدمات  تعنى  التي  ذلك    للبرامج  بما في  اإلنسان،  خدمات  صبغة حقوق 

تستجیب لحاجیات الوقایة األساس لدى وتلك التي  الفتیات المراھقات والشابات  لصالح    نیمكالت 
التھمیش   تعاني من اإلقصاء و  والتي ما تزال  إلي مبلغ  الفئات األكثر تضررا    3،1باإلضافة 

القانونیة  ملیار   واإلصالحات  للعدالة  الولوج  توسیع  مثل  االجتماعیة  العوامل  لتعزیز  دوالر 
باالستجابة الكاملة لحاجیات الصندوق العالمي فیما    ض بالمساواة بین الجنسین. والتزمتوالنھو 

 یتعلق بتجدید الموارد. 
 

أھمیة قصوى: فمثال    ة البشری واجھة فیروس نقص المناعة  مسي المساعدة الدولیة المخصصة لت تك 
سنة   الدولیة  2017في  اإلعانات  شكلت  النفقات   48%،  مجموع  لمحاربة  من  تم رصدھا  التي 

والمتوسط    المنخفضالبلدان ذات الدخل  والتي خصت في معظمھا    ةفیروس نقص المناعة البشری 
عھ  والمتوسط ما مجمو . كما قدمت البلدان ذات الدخل الضعیف  18حیث ما تزال الحاجة مرتفعة

من الجھود الرامیة للقضاء      %47،4ملیار دوالر المتوفر، أو    20،2مبلغ  ملیار دوالر من    9،57
البشریة. وفي سنة   المناعة  التنمیة  2020على فیروس نقص  المساعدات من أجل  انخفضت   ،

إلى   البشریة  المناعة  بفیروس نقص  بنسبة    9الخاصة  ارنة مع  بالمق   %3،4ّملیار دوالر، أي 
. وقد خصص الصندوق العالمي 201719بالمقارنة مع المستوى المسجل في    %7وبنسبة    2019

على مستوى البلدان أو الفیروس    لمحاربةمن ھذه الموارد للمجھودات الرامیة     %17حوالي  
مع  20الجھات تماشیا  معدلھ   ،  ما  برصد  اعتمدتھ  الذي  الدولي     %20-15التقلید  التمویل  من 

  لمجھودات محاربة فیروس نقص المناعة البشریة.  ولكن كان من الممكن القیام بأكثر من ھذا.
من أجل  ملیار دوالر كاستثمار سنوي بالنسبة للصندوق العالمي مبلغا متواضعا    3مبلغ    یبقى

معالجة فعالة ومن أجل  بطریقة  الفیروس  بالفی  الوقایة من  المصابین    روس ودعماألشخاص 
   لقضاء على التفاوتات والعودة إلى المسار الصحیح.ا
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، التزمت الحكومات بالرفع من االستثمارات لمحاربة داء السل إلى  2018: في سنة  داء السل
یتحقق  13 لم  الھدف  ھذا  ولكن  ما  2020ففي سنة    .  21ملیار دوالر سنویا,  یتوفر سوى  لم   ،

 %85حوالي    ت. وكان 22رتقبةملیار دوالر لمحاربة السل، أي نصف الحاجیات المُ   6،5مجموعھ  
. منذ ذلك الحین، ارتفعت حاجیات الموارد بشكل فظیع مع  23من مصادر محلیةمن ھذه الموارد  

ملیار    22ب  2022في سنة     . تقدر الحاجیات 19- السل المقاوم لألدویة وآثار كوفیدزیادة عبء  
ذلك   في  بما  الصندوق    16،3دوالر  دعم  من  لالستفادة  المؤھلة  البلدان  تحتاجھا  دوالر  ملیار 

بالنظر إلى  السل في األشھر القادمة.    محاربةحاجیات    تقدیرات  أن تتضح من المرتقب  .  24العالمي
، من المرتقب أن تزید  19- خفاقات المسجلة في محاربة داء السل التي نجمت عن جائحة كوفیداإل

داء السل بمحاربة  المصدر األھم للتمویل الخاص  عتبر الصندوق العالمي  یُ الحاجیات  من الموارد.  
من مجموع    %77، قدم الصندوق  2020في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ففي سنة  

عجل بزیادة نُ من أجل التنمیة المتوفرة لبرامج داء السل. إذا لم      والر من المساعدة الرسمیةملیار د 
أن تستمر الحاجیات  ، من المرتقب  25االستثمارات في مجال الوقایة والعالج الخاص بداء السل

یقل عن  و .  في االرتفاع إلى ما ال  العالمي  لمساعدة    2،4یحتاج الصندوق  البلدان  ملیار دوالر 
 . داء السل  محاربة في  یة فعال أكثر  التي تتحمل العبء األكبر في االستثمار بشكل 

 

الفجوة بین احتیاجات التمویل والموارد المتوفرة للوقایة من    ، توسعت2017سنة  منذ  :  المالریا
.  2019ملیار دوالر في سنة    2،6ملیار دوالر إلى    1،3المالریا وعالجھا بأكثر من الضعف، من  

المالریا كافیا للتقدم نحو تحقیق    محاربة ملیار دوالر الذي تم استثماره في برامج    3یكن مبلغ    لم
العالمیة وق26األھداف  نحو .  الصحة  مجال  في  الدولیة  التمویالت  شكلت  مجموع     %70د  من 

سنة   في  المالریا  لمحاربة  المتوفرة  قدم  2019التمویالت  العالمي  : حیث  ملیار    1،2الصندوق 
محلیة وقدمت مصادر  منھا  تبقى   27دوالر  فیھا    ما  تستوطن  التي  البلدان  حكومات  منحت  فیما 

حوالي   دوالر  900المالریا  تت28ملیون  تصل  .  أن  بالمالریا  الخاصة  التقنیة  االستراتیجیة  وقع 
إلى   التمویل  السنویة من  المالریا ما زالت 2025ملیار دوالر بحلول    9،3الحاجیات  . ذلك أن 

ویتضرر منھا أكثر األشخاص الذین یعانون من الفقر والتھمیش.    متفشیة في البلدان األكثر فقرا
واء األكثر استعماال، تشكل مصدر قلق شأنھا في ذلك شأن ، وھو الدرتیمیسینینكما أن مقاومة األ

البعوض   الحشرات وتكییف  مبیدات  الدولیة مرتفعة.   وتبقىلتصرفھا.  مقاومة  للمساعدة   الحاجة 
سنویا    2،6یحتاج الصندوق العالمي إلى مل یقل على   سد الفجوة الكبیرة ملیار دوالر  من أجل 

األعمال األساس في مجال الوقایة والعالج، خصوصا فیما یخص المجموعات الفقیرة    في تنفیذ
 والمھمشة.  
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ي 

ك �ف ةتعبئة الموارد المحل�ة و التم��ل المش�ت  لتجد�د الموارد  ةالسابع الف�ت
 

را من هذە  من موارد الصندوق العال�ي  ع�  يرتكز تقي�منا للحاج�ات   األمراض  فرض�ة أن البلدان األ��� ت�ض
اعما من  جزء كب�ي  تم��ل  ي 

�ض تتغ�ي   لستستمر  المست��ات  هذە  أن  اإلقرار  مع  بهم  الخاصة  االستجابة 
، قدمت البلدان ذات الدخل الضع�ف أو المتوسط  ي

ي الما�ض
ي كل بلد.  �ض

بحسب مستوى الدخل والقدرة �ض
ي  

امج      %  50عدل  الم�ض ل�ب المتوفر  التم��ل  المن  محار�ةمن مجم�ع  وس نقص  �ف�ي الب�ش %   85ٍٍٍو  ةاعة 
امج داء السل  و امج المالر�ا. %   30ل�ب  29ل�ب

 
ي الواقع:  قد ال �كون ذلك ممكنا. ح�ث أننا نالحظ أن هدە البلدان قد ال تكون قادرة ع� تحمل الرفع  

�ض
ك الذي     30  . ەنا توقع  من التم��ل المش�ت

 
الثالثة   األمراض  محار�ة  برامج  ي 

�ض اإلخفاقات  أسوء  عاشت  ي   اليت البلدان  خانقة.  تواجه  اقتصاد�ة  أزمة 
، أدت جائحة كوف�دف ي سنة    ،%  7إ� تراجع بنسبة    19-حسب صندوق النقد الدو�ي

ي الناتج ،  2020�ض
�ض

ي أم��كا الالتين�ة  
ي جنوب آس�ا  و %    6  و�أ��� منالمح�ي اإلجما�ي �ض

ي أف��ق�ا جنوب  %   1،8�نسبة  �ض
�ض

ي ا  %  3الصحراء وب
ق آس�ا والمح�ط عد�د من البلدان  لأو أ��� �ض ي �ش

ذات الدخل الضع�ف أو المتوسط �ض
 ( ض الصني (باستثناء  األد�31  الهادىء   هذا   .  النمو   ،من  أن  مع  بطيئا.  االنتعاش  �كون   أن  المنتظر  من 

ي سنة  
قب  2021االقتصادي العال�ي استأنف �ض �ستمر التبعات االقتصاد�ة  صندوق النقد الدو�ي أن  ، ي�ت

ي التفاقم
ي تزا�د الفقر بالنسبة  32  ع� األقل   2025إ� غا�ة سنة    �ض

. كما أنه يرتقب أن تتسبب الجائحة �ض
ارتفع عبء ديون البلدان    . وكنت�جة لالنه�ار االقتصادي  الناجم عن الجائحة،  33  مليون شخص  80ل

ي سنة 
 .  2020النام�ة �شكل فظيع �ض

 
جائحة كوف�د انتشار  شهدت  ي  اليت ة  الف�ت هاته  ي 

بالصحة 19- �ض الخاصة  الموارد   استعملت  ح�ث   ،
�ث من المرجح أن تحد أعباء لالستجابة للحاج�ات المستعجلة وح�ث تأثرت االقتصادات  تأثرا بل�غا وح

�ستطيع   ما  ض  بني الفجوة  فإن  العام،  القطاع  ي 
�ض لالستثمار  المخصص  ي  �يب ال�ض الفضاء  المرتفعة  الديون 

ي ع� ملف االستثمار القادم للصندوق العال�ي ان أن تقوم به  دالبل
ي التوسع. لذا فينب�ض

وحاجيتها  ستستمر �ض
ك  أن �قوم بتوقعات واقع�ة ف�ما �خص تعبأة الم ي التم��ل المش�ت

ض إعادة النظر �ض وارد المحل�ة كما يتعني
ض االعتبار أثر كوف�د  الثالثة.  استمرار تقدم األمراض و�مكان�ة   19-واالخذ بعني

 
 

المحلیة المجتمعات  تقودھا  التي  االستجابة  برامج  وشاملة  تعزیز  قویة  صحیة  نظم  أساس   :
كوفید جائحة  أظھرت  األ  19- ومقاومة:  جلیة  نظم صحیة  بطریقة  تكتسیھا  التي  القصوى  ھمیة 

النجاح في عملنا   فقط أساس  أنھا ال تشكل  إذ  قویة.  المناعة  ومجتمعیة  فیروس نقص  في مجال 
وداء السل والمالریا ولكنھا تساعد أیضا على تحسین القدرة على المقاومة وعلى الحمایة    ةالبشری 

وكذلك القدرة على تقدیم خدمات صحیة ذات    لھا  التصديو   19- من الجوائح الجدیدة مثل كوفید
 جودة ومستندة على الحقوق لكل األشخاص التي تحتاجھا.  
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العالمي   الصندوق  دوسنویا  یقدم  ملیار  بالنظم ال حوالي  خاص  كتمویل  والمجتمعات  ی الصح   ر  ة 
نظم الصحیة  العتمادات التي تھدف إلى تعزیز الالمحلیة بواسطة التمویل الخاص بكل مرض وا

التحفیزیة.  العالمي   واالستثمارات  الصندوق  الخاص  سنویا    یقدم  التمویل  من  دوالر  ملیار  مبلغ 
على حدا والتخصیصات المباشرة    یل خاص بكل مرضوبواسطة تم  بالنظم الصحیة والمجتمعیة

 34للبلدان من أجل تعزیز النظم الصحیة واالستثمارات التحفیزیة.
 

ملیون دوالر في البرامج الخاصة بتعزیز    827، استثمر الصندوق العالمي حوالي  2019سنة  منذ  
والبرامج التابعة  یل في الخدمات  ھذا التمو   من  %90نظم المجتمعات المحلیة. وتم استثمار تقریبا  

نظم الصحیة الرسمیة أو المرتبطة بھ كاالستثمارات في عمال وعامالت الصحة المحلیین وتدبیر  لل
. تكتسي ھذه البرامج أھمیة بالغة: فھي توسع امتداد قطاع الصحة  35  الحاالت والتربیة الصحیة

صول إلیھا والتواصل  المجتمعات البدویة وتلك التي یصعب الومع  الثقة  كما أنھا تبني  الرسمي  
، لعب عمال وعامالت الصحة المحلیین مرة أخرى دورا في غایة  19-. خالل جائحة كوفید امعھ

في مجال  –األھمیة   بین عملھم  بالجمع  كثیرة  أوقات  في  المناعة   محاربةوقاموا  فقدان  فیروس 
وتوعیتھم و  فحص األشخاص الموضوعین تحت الحجر الصحي  و وداء السل والمالریا    ةالبشری 

 لھم.    والرعایة تقدیم الدعم

 
كما یستثمر الصندوق العالمي في الفرص التحفیزیة من أجل إحراز التقدم في محاربة األمراض  
تلعب   والھشاشة.  واإلقصاء  التھمیش  من  أكثر  تعاني  التي  المجموعات  باستھداف  وذلك  الثالثة 

تعیش   التي  المحلیة  المجتمعات  التي تسیرھا  الثالثة وتعاني منھا دورا  المنظمات  مع األمراض 
ین یتعاطون المخدرات  ذ النساء واألشخاص الالتواصل مع  دعم    الرامي إلى  عملھم  قد نجح  حیویا: ف

الجنس   الرجال والشباب    ومغایري وعمال  الجنس مع  یمارسون  الذین  الجنسیة والرجال  الھویة 
والالجئین والمھاجرین والسجناء واألشخاص اآلخرین الذین غالبا ما یجدون أنفسھم على ھامش  
الخدمات التي یقدمھا قطاع الصحة الرسمي في إحداث تغییر في نجاعة برامج الحمایة والعالج,  

تغی أجل  من  ترافعھم  أن  تستجیبكما  حتى  والبرامج  والسیاسات  القوانین  أفضل  ب   یر  شكل 
الناس   ال أجل حتیاجات  المجموعات    تحقیق   ومن  تشترك  أن  وضمان  اإلنسان  وحقوق  العدالة 

الرئیسیة والھشة في صناعة القرارات الخاصة بمجال الصحة في جمیع المستویات وجعل النظم  
. أثناء جائحة  36مجھودات الحمایة والعالجالصحیة خاضعة للمحاسبة مكن من الرفع من نجاعة  

كانت ستبقى تعاني من  ل  عدة حیویة للمجموعات التي، لوال ھذه المساعدات،قدموا مسا  19-كوفید 
ألقل  ا  ة اإلقصاء من الخدمات األساسیة. ومع ذلك، تبقى المنظمات التي تقودھا المجموعات المحلی 



9 
 

  % 10فعل لم تحصل ھذه المنظمات سوى على  . بالتحتاجھ الذي    قدرة على الحصول على التمویل
من    %1یل الحالي وأقل من  و نظم المحلیة برسم موسم التم ن مجموع التمویل الموجھ لتعزیز الم

 . 2019تم صرفھ منذ  مجموع التمویل الذي ٍ
 

(نحو  األطراف  المتعددي  الصحة  ممولي  أكبر  من  واحد  التمویل   % 8ٍٍبصفتھ  مجموع   37) من 
  برامج والمنظمة الصحیة المتعددة األطراف الوحیدة التي تكمن قوتھا األساس في قدرتھا على تنفیذ  

أن    هیھیئو في مجال محاربة األمراض على نطاق واسع، یحظى الصندوق العالمي بوضع فرید  
ة  نظم صحی تقودھا المجتمعات المحلیة وضمان    نظم التياستثماراتھ الھادفة إلى تعزیز ال  یرفع من

اء السل والمالریا كما یكتسي  ة ودناجعة وقویة. وھذا مھم بالنسبة لفیروس فقدان المناعة البشری 
وأعضاؤھا بشكل  الصندوق العالمي    مترافعي . تدعو شبكة    19- نفس األھمیة فیما یخص كوفید

مسار صیاغة    أثناءا أخیرا  ذوحدث ھالمجال  لمزید من العمل من الصندوق العالمي في ھذا  لدوري  
االستراتیجیة، اعتبارا أن الصندوق العالمي ھو األكثر قدرة على القیام بھذا العمل. فمن الواضح  

عمھ والتزامھ بحقوق اإلنسان ودالصندوق العالمي  أن الطریقة التشاركیة في التدبیر التي یتبناھا  
التجربة  المبنیة  للتدخالت   وسنوات   بھا  یقوم  التي  للبرامج  المجتمعات  وتبني  الحجج  في  على 

التھمیش واإلقصاء تعاني من  التي  المجموعات  ت   إشراك  أن  نعش  تشكل كلھا عوامل من شأنھا 
ضمن أن برامج التصدي إلى  ت والسل والمالریا و   ةلفیروس نقص المناعة البشری   التصديبرامج  
والقادمة، مثل جائحة كوفید الجائح  الجدیدة  للتطبیق.      ،19-ات  الصدد، ستكون جاھزة  في ھذا 

ي استخلصناه من  ذ: "الدرس األساسي ال، توم فریدناألمراض   محاربةلمركز  كتب المدیر السابق  
مجال العمل من أجل الجاھزیة خالل السنوات العشرین السابقة ھو أن نظم االستجابة االستعجالیة  

للتطویر   وقابلة  متینة  نظم  على  تنبني  التي  تلك  ھي  نجاعة  الحیاة  واألكثر  ألحداث  تستجیب 
یحتاج    .38الیومیة" العالمي  فإن الصندوق  تكبر  الحاجیات  لما الوبما أن  یقل علىسنویا     1،5  

 نظم الصحیة والمحلیة.  ملیار دوالر من أجل تعزیز ال
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برامج االستجابة ع� مستوى البلدان، ح�ث واجهت الحكومات   19-دمر كوف�د

ي ستستف�د من الموارد  واألطراف األخرى اخت�ارات قاس�ة بخصوص المجاالت اليت
القل�لة الطب�ة  التم��ل  عد�دة  بلدان  اضطرت  .  المحدودة واألطر  توز�ــــع  تع�د  أن 

إ�    الرام�ة  المستعجلة  للمجهودات  الثالثة ورصدە  لألمراض  الذي كان مخصصا 
أدت   وقد  المستعجلة.  للحاج�ات  واالستجابة  الضع�فة  الصح�ة  األنظمة  دعم 

و كوفا�س  مبادرة  خلق  إ�  األو�  التضامن  اإلتاحة    مجهودات  مّ�ع 
"ACTaccelerator"    وكذلك استعمال األدوات الموجودة الفعالة، مثل الصندوق

،  من أجل توج�ه  االع .  الموارد    ل�ي ي تحتاجها أ��� ي إ� القطاعات اليت
حال�ا، ينب�ض

ي من   اعتماد   ع� الحكومات أن تجعل من أول��اتها  ور�ة للنظم اليت ات ال�ض التغي�ي
��ة الفك��ة من أجل  مثل إصالح قواعد المل  -لجائحة الحال�ةتتصدى لشأنها أن  

وللمواد الصح�ة األخرى وكذلك دعم المجهودات    للحاقاتالعادل    ضمان الول�ج
ي 

 لك عن ط��ق تم��لها تم��ال كامال.   ذالراهنة بما �ض
 

أن الصندوق العال�ي قادر ع� تحمل   19-بالرغم من كل هذا، برهنت جائحة كوف�د
ي ت��طه  مسؤول�ة توز�ــــع الم��د من الموارد بط��قة ناجحة. كما أن العالقة الق��ة اليت

قدرته ع� التعبئة بصفة بالبلدان وقدرته ع� التك�ف مع تغ�ي الظروف أظهرت  
م آثار كوف�د��عة  من  التخف�ف  أجل  المناعة    19-ن  فقدان  وس  ف�ي برامج  ع� 

الماض�ة، وزع الصندوق العال�ي أ��� من     18والسل والمالر�ا. خالل األشهر    ة�الب�ش 
األساس�ة   2،43 الخدمات  تقد�م  ي 

�ض االستمرار  من  البلدان  ض  لتمكني دوالر   مل�ار 
ال وتوف�ي  الصحة  مجال  ي 

�ض ض  العاملني للدوحما�ة  المستعجل  الصح�ة   نظمعم 
ي الصفوف األمام�ة لمواجهلمجتمعات  لو 

ي توجد �ض واألمراض   19-ة كل من كوف�د اليت
النظم.  39  الثالثة أن قدرة الصندوق ع� تع��ز   بغا�ة      كما  الصح�ة والمجتمع�ة 

� الب�ش المناعة  فقدان  وس  لف�ي ق��ة  استجابة  قد   ة إ�جاد  والمالر�ا كانت  والسل 
 . 19-توسعت لتشمل كوف�د

 
اف�ي    شبكة  تطمح الصندوق العال�ي أنواع برامج   ُ�طبق أن  الصندوق العال�ي     م�ت

ي إطار  
ي حققت النجاح  �ض التم��الت    وضمان أن ترصد له  C19RMاالستجابة اليت

ي تلزم خالل السنوات القادمة.  ور�ة واإلضاف�ة اليت  ال�ض
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 ملیار دوالر؟  28،5بمبلغ  ھماذا یمكن تحقیق
   
 

لمبلغ   یمكن  العالمي،  للصندوق  أن  م  28،5  بالنسبة  في  لیار دوالر  مھم  تقدم  تحقیق  بین  یحسم 
حاجة التمویل ھذه بصفة  تلبیة  ب   السنوات الخمسة القادمة أو خسارة المعركة. إذا قام زعماء العالم

ونتمكن من    ةنقص المناعة البشری   سكاملة، سنستطیع تحقیق االنتقال في ما یخص جائحة فیرو
أشخاص  ممن یعیشون    100ل  من أصل ك  3خفض نسبة اإلصابات الجدیدة بالفیروس إلى أقل من  

ملیون    40. كما سنتمكن من عالج أكثر من  40  سیكسر دائرة انتقال العدوى بالفیروس، وھذا ما  
. سنستطیع أن نقضي على المالریا في أكثر  41  ملیون حیاة إضافیة  1،5شخص من السل وإنقاذ  

قدرتنا على توصیل  قوض  والعقابیة التي تُ وضع حد للقوانین التمییزیة  وسننجح في  .  42  بلد  20من  
نظم صحیة ومجتمعیة  حدث  نُ   المتضررة.  كما یمكننا أن  الحمایة والعالج الفعلیین إلى المجموعات

والسل والمالریا وتسریع التقدم    ةقادرة على توطید استجابة فعالة لفیروس نقص المناعة البشری 
الشاملة والزیادة في قدرت نحو   تقدیم خدمات صحیة مبنیة على احترام التغطیة الصحیة  ھا على 

إلى كل األشخاص التي تحتاجھا.  وبذلك نتمكن من تعزیز نفس النظم الضروریة    حقوق اإلنسان  
لكوفید   الحالیة  تقدم    19لالستجابة  إلى  سیؤدي  الذي  االستثمار  ھو  ھذا  المستقبلیة.  والجائحات 

        .  ذلكوأكثر من معالجة األمراض الثالثة  ملموس في 
 

. االلتزام بتقدیم الموارد التي ستمكن من القیام  ا االختیار أمام الجھات المانحة واضح   بذلك یكون 
صحیة    نظمبشري وداء السل والمالریا  وكذلك  بأعمال حاسمة لمعالجة فیروس نقص المناعة ال

المحلیة   المجتمعات  ومجتمعیة أكثر قوة ومترسخة في احترام حقوق اإلنسان ومسارات تقودھا 
مشاھدة الحاجیات تتفاقم فیما    و أكثر تضررا من األمراض الثالثة  وتصل بالفعل إلى األشخاص األ 

 تبقى منسیة.   المجموعات المصابة باألمراض الثالثة
    

 في السنوات القادمة.  عدیدة صعبة ستواجھ البلدان اختیارات 
باالختیار الذي تقوم    خالل الدورة السابعة لمؤتمر تجدید الموارد یجب على األطراف المانحة أن

 ملیار دوالر لفائدة الصندوق العالمي.    28،5  منح حدث الفرق: یُ س
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 إدارة البرنامج:
 كایتي كید ورایت  

 
 والتصمیم: المراجعة  

 كوانتین باترو & تارا ھوكترب 
 

 االستشارة والتحریر: 
 شانون كوفالسكي 

 
 مع الشكر ل: 

شبكة مترافعي   أعضاء  كون من بعض  صغر م مُ من أجل إعداد ھذا التقریر، عقد فریق مرجعي   
العالمي    اإلرشاد  الصندوق  تقدیم  بھدف  وشتنبر  غشت  شھري  خالل  اجتماعات  اآلراء.  عدة 

 .  تعاونھم نشكرھم على  
 
 

 
 2021، جنیف. الصندوق العالمي،  2021تقریر النتائج  1
 6-5المرجع نفسھ   2
 2021،13، والتقییم ةیالصحالقیاسات ، سیاتل:  معھد 19-كوفید ثارآ: 2020مویل الصحة العالمیة ت  3
برنامج األمم   ، جنیف. اإلیدز بحلول نھایة العقدعلى ملیار دوالر للقضاء  29استثمار بقیمة : بفضل االستثمارات المناسبة، یمكن القضاء على اإلیدز  4 

 المتحدة المعني باإلیدز
ملیار دوالر في   19،7دعم الصندوق العالمي ستحتاج إلى  برنامج األمم المتحدة المعني باإلیدز ان البلدان المؤھلة لالستفادة من یقدر . المرجع نفسھ   5  

 ملیار دوالر.   21، أي بمعدل سنوي بقیمة  2025ملیار دوالر في سنة  22،4لى وإ  2024ملیار دوالر في سنة  21لى وإ  2023سنة 
من   %  47ت التمویالت الخاصة باإلیدز نحو االحتیاجات المستقبلیة من  المساعدة الدولیة المخصصة لإلیدز، فقد شكلتوقعات فیما لم یتم نشر   6

  % 50عتبارا أن التمویالت الدولیة ستكون ضروریة لتغطیة حوالي  ا %25و 20. ومنح الصندوق العالمي ما بین التمویالت الدولیة الخاصة بالصحة
ملیار    3،66 و 2،9مل بین العالمي سیتحمل ملیار دوالر، فإن الصندوق   14،5،  اي حوالي  2025من االحتیاجات العالمیة من الموارد في سنة 

 ) %25-20دوالر (
. جنیف.  2022-2018المیة لداء السل على الحاجیات العالمیة من الموارد الخاصة بداء السل وأثره على الخطة الع 19-لكوفید ة المحتمل  اآلثار    7

 2020 الشراكة لوقف السل 
 المرجع نفسھ   8
فإن التمویل الدولي المخصص للسل كان في الماضي  الحاجیات المستقبلیة من المساعدة من أجل التنمیة الخاصة بداء السل،  توقعات بعد فیما لم تنشر   9

من التمویالت الدولیة في مجال الصحة  لبرامج   %77و  %60من التمویل المتوفر لمحاربة السل. وقدم الصدوق العالمي بین  %15یتعدى لم و ضعیفا
في مجال داء السل والتي سوف تستفید من الدور الذي یقوم بھ الصندوق العالمي من أجل تنفیذھا  بطریقة  مھمة   توجد في األفق أدوات جدیدة  السل. 

یل  وذا افترضنا استمرار ھذه الحالة وأن البلدان ستستمر في تمإسریعة ولكن لم یتم بعد إیجاد حاجیات التمویل الكامل لضمان ولوج سریع وعادل لھا. 
سیكون الصندوق  و، لتمویالت الدولیة  في مجال الصحةملیار دوالر على األقل  من ا 3،3من اإلنفاق الوطني على داء السل، سنحتاج إلى  %85نحو 

من احتیاجات التمویل   %73ملیار دوالر نسبة   2،4). وتشكل %77إلى  70ملیار دوالر ( 2،54و  2،31عن مبالغ تتراوح  بین   الالعالمي مسؤو
دور الذي یقوم بھ التمویل الخارجي، بما في ذلك دور الصندوق العالمي، في  للیؤول على أنھ استصغار  التاریخیة قداعتماد ھذه االتجاھات الدولي. 

یالت الخاصة بالمالریا)  ولذلك  و من التم %70یدز وبقدر ال یقل عن في مجال اإل   %50محاربة داء السل (یضطلع التمویل الخارجي  بما قدره 
 وجب النظر لھا على أنھا حد أدنى لما یحتاجھ الصندوق العالمي من أجل االستثمار في البرامج الخاصة بداء السل.  

 
 . 25، 2021منظمة الصحة العالمیة، : جنیف. 2021،  تحیین 2030-2016االستراتیجیة التقنیة العالمیة للمالریا   10
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من التمویل   %70االحتیاجات من التمویل الدولي الخاصة بالمالریا، فقد شمل التمویل الدولي الخاص بالصحة نحو  توقعاتفیما لم یتم صیاغة   12

من الموارد التي   %50و  40في الماضي، قدم الصندوق العالمي ما بین   منھا. %52ر الصندوق العالمي نحو المتوفر لمحاربة داء السل. وقد وف
ملیار دوالر،   9،3من الموارد الضروریة والتي تبلغ  %70منحتھا األطراف المانحة. إدا افترضنا أن مستوى االحتیاجات من التمویل الدولي سیشكل 

 ).  % 52- 40ملیار دوالر (بین  3،4و  2،6صندوق العالمي مسؤوال عن مبالغ تتراوح  بین ملیار دوالر، سیكون ال 6،51أي 
منظمة الصحة  . 2020ف: منظمة الصحة العالمیة، . جنی 2020التقریر العالمي حول داء السل، .  2020، مج األمم المتحدة المعني باإلیدزبرنا   13

 . 2021العالمیة، 
دعم الصندوق العالمي أكبر مبلغ یمكن منحھ خالل دورة واحدة ولكن نشجعھا على إدماج طلبات "خارج  لالستفادة من تُمنح للبلدان المؤھلة   14

فیما بعد یتم حفظ الطلبات التي تكتسي  لى كل طلبات التمویل. عیدرس ھذه األولویات اإلضافیة فریق تقني ینصب یات. ولووالتخصیص" بالنسبة لأل 
 بغة استراتیجیة وتكون سلیمة من الناحیة التقنیة في ملف الطلبات ذات الجودة التي لم تستفد من التمویل. ص
 2021یونیو  28الصندوق العالمي لمحاربة اإلیدز وداء السل والمالریا،   . جنیف.الطلبات ذات الجودة التي لم تستفد من التمویل سجل  15
 5-4، 2020برنامج األمم المتحدة المعني باإلیدز،    16
، تبنتھ الجمعیة  2030: إنھاء انعدام المساواة والعودة إلى المسار الصحیح بحلول عام س فقدان المناعة البشریة واإلیدزرو یاإلعالن السیاسي بشأن ف  17

 . 66، الفقرة 2021یونیو   9العامة لألمم المتحدة بتاریخ 
 96،  2021:  معھد القیاسات الصحیة والتقییم،    18
 96المرجع نفسھ،    19
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