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 “ أشعر بالفخر ألنَّني أشارك في هذه الرحلة 
 الخيرية برفقة أعضاء صندوق الشفاء، فالتأثير 

قه في عامين فقط يثير اإلعجاب حقًا.   الذي حقَّ
وأتمنى من اآلخرين أن يحذوا حذوكم بوصفكم 

رّوادًا مؤثرين في ميدان العمل الخيري وصنّاع 
التغيير في المملكة العربية السعودية وخارجها.” 

 بيل غيتس
الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس
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رحلة خيرية 
شخصية ومؤثرة 

رسالة من الرئيسين 
المشاركين لصندوق الشفاء 

ولجنته االستشارية

الغاية من  2013 تقدمًا مدهشًا فيام خيص  لقد أحرز صندوق الشفاء منذ إنشائه يف سنة 
تأسيسه وهي حتسني صحة بعض الفئات السكانية الضعيفة يف العامل اإلسالمي وخارجه. 
أنَّه كان يف وسعنا  ينتظرنا، لكنَّنا كنا نعلم  فعندما رشعنا يف هذه الرحلة مل نكن ندري ما 

التعاون معًا من أجل مساعدة األرس يف منطقة الرشق األوسط، وأفريقيا، ويف خمتلف 
بيل وميليندا غيتس. كام  الراسخة مع مؤسسة  استفدنا من رشاكتنا  العامل. ولقد  أنحاء 

الصحية  املشكالت  أكثر  بعض  عىل  للتعرف  فرصًا  وموظفوها  املؤسسة  قيادة  منحتنا 
نلعبه شخصيًا يف معاجلتها.  الذي يمكن أن  الدور  العامل، وكذلك  حتديًا عىل مستوى 
أكرب عىل  ف بصورة  فيها، سنتعرَّ نؤثِّر  التي  القضايا واملجتمعات  إىل فهم  وباإلضافة 

التي  املنظامت  العمل اخلريي من خالل تقديم منح إىل  األساليب االسرتاتيجية يف ميدان 
معًا. نعاجلها  التي  للمشكالت  األمد  وطويلة  مستدامة  حلول  وضع  يمكنها 

19 الذين انضموا إىل صندوق الشفاء، إذ تعهدنا معًا  كام نقدم شكرنا إىل األعضاء الـ 
10 ماليني دوالر أمريكي. لقد قدمت هذه األموال إىل أربع منظامت  بمنح ما يربو عىل 

اتساع  يعدُّ   .2016 العاملية الستكامل ستة مرشوعات مع هناية سنة  بالصحة  صة  متخصِّ
نطاق املشاريع املمولة يف خالل هذه املرحلة األوىل من املنح أمرًا مثريًا لإلعجاب. 
إّننا نعمل معًا لضامن حصول األطفال يف عدة دول يف منطقة الرشق األوسط عىل 

النوم يف أوغندا  التطعيم ضد مرض شلل األطفال. كام نساعد يف منع اإلصابة بمرض 
إثيوبيا ونيجرييا والسودان  السحايا )أ( يف  التهاب  م تطعيامت ضد مرض  وتشاد ونقدِّ

بغية إجياد طرق  أبحاثًا  السعودية  العربية  اململكة  ل يف  نموِّ وغامبيا. وباإلضافة إىل ذلك، 
أملًا وتشّوهات جلدية. لقد  الليشامنيات اجللدي، وهو مرض يسبِّب  جديدة لعالج داء 

بالتفصيل.  النتائج  تبنيِّ  اآلتية  والصفحات  املرشوعات،  استكمل مرشوعان من هذه 
التنفيذ، ويتوقَّع أن تستكتمل مع هناية  أّما املرشوعات األربعة األخرى، فام زالت قيد 

بشأن هذه  املستقبلية  أنشطتنا  بآخر مستجدات  تزويدكم  إىل  نتطلَّع  نا  إنَّ  .2016 سنة 
املرشوعات.

ننظر  نا  إنَّ العمل. وكام  زًا عىل  املفيدة وحمفِّ باملعلومات  التقرير غنيًا  ونأمل أن جتدوا هذا 
نا أيضًا نتطلَّع بحامس إىل  إىل الوراء متأملني ما حققناه من إنجازات حتى اآلن، فإنَّ

الشفاء.  الرحلة بصحبة صندوق  قيامكم هبذه  الشكر عىل  إليكم  م  نقدِّ املستقبل. وختامًا، 
إلينا لالستمرار يف دعم صندوق الشفاء، إما من خالل عطائكم  ونأمل يف أن تنضموا 

الشخيص أو أعاملكم، حتى يكون يف وسعنا حتسني حياة املزيد من األشخاص يف 
القادمة.  السنوات 

وتقديرنا، احرتامنا  فائق  بقبول  وتفضلوا 

الشفاء لصندوق  املشاركان  الرئيسان  اجلفايل،  وألفت  خالد 

الشفاء  االستشارية لصندوق  اللجنة  ورادا صواف،  معتز 



لمحة عامة عن صندوق الشفاء 
م صندوق الشفاء منذ سنة 2013 ست منح إلى أربع   لقد قدَّ

 منظمات تعمل في سلسلة من المبادرات العالمية إلنقاذ الحياة 
في أنحاء مختلفة من منطقة الشرق األوسط وأفريقيا. وحتى اليوم، 

انتفع بالمساعدة ما يقرب من 9 ماليين شخص عن طريق منحتين 
مستكملتين، وسينتفع الكثيرون بالمنح األربع قيد التنفيذ حاليًا. 

منح صندوق الشفاء حسب المرض* 

10,906,667 دوالرًا
المبالغ التي تعهد بمنحها 
متبرعون لصندوق الشفاء 

بحلول 1 يونيو 2015

8,188,866 دوالرًا
 المبالغ التي منحها 

 صندوق الشفاء 
 بحلول 1 يونيو 2015

 6 منح
 عدد المنح 

المقدمة

 4 منظمات
 عدد المنظمات 

المدعومة

 13
 عدد الدول التي 
م فيها الخدمة تقدَّ

رحلتان
 عدد الرحالت 

التعليمية

8,925,484 شخصًا
 عدد المنتفعين 

 )بالمنح المستكملة(

 القضاء على مرض 
شلل األطفال

% 41
3,335,241 دوالرًا

  منظمة الصحة العالمية: 
1,500,000 دوالر

  منظمة اليونيسف: 
1,835,241 دوالرًا

 عالج األمراض 
المدارية المهملة

% 29
2,403,625 دوالرًا
  مدرسة ليفربول للطب 

المداري للقيام بأبحاث حول 
عالج داء الليشمانيات الجلدي: 

1,199,625 دوالرًا
  مدرسة ليفربول للطب 

المداري للوقاية من مرض 
النوم: 204,000 دوالر

  صندوق القضاء على األمراض 
المدارية المهملة لعالج 

 الديدان المعوية:
1,000,000 دوالر

القضاء على مرض 
التهاب السحايا )أ(

% 30
2,450,000 دوالر

  منظمة الصحة العالمية: 
2,450,000 دوالر

4

8,188,866 دوالرًا

دولة
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منح صندوق الشفاء حسب الدولة** 

جميع المبالغ النقدية المذكورة في هذا التقرير هي بالدوالر األمريكي.  *

 **  يدعم صندوق الشفاء كال من عالج األمراض المدارية المهملة والوقاية من مرض التهاب السحايا )أ( في إثيوبيا. أّما في مصر، فيدعم 
مان إلى منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية. صندوق الشفاء حمالت التطعيم ضد مرض شلل األطفال من خالل منحتين منفصلتين تقدَّ

  القضاء على 
مرض شلل األطفال
  القضاء على مرض 

التهاب السحايا )أ(
  عالج األمراض 

 المدارية المهملة

الدول التي استكملت 
المنح المقدمة لها:

1 تشاد

2 إثيوبيا

3 أوغندا

الدول التي ال تزال 
منحها قيد التنفيذ:

4 مصر

5 غامبيا

6 العراق

7 لبنان

8 نيجيريا

9   المملكة العربية 
السعودية 

10 سوريا

11 السودان

12 تركيا

13 اليمن
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يناير 2012
االجتماع األول

 أقام كل من خالد وألفت اجلفايل مأدبة 
 غداء عىل رشف بيل غيتس حيث نوقشت 

الصندوق. إنشاء  فكرة 

 صندوق الشفاء 
– الجدول الزمني

يناير 2012 – يونيو 2015

يوليو 2012
حلقة تعليمية رمضانية

املهتمون باالنضامم إىل صندوق  حرض األفراد 
الفعاليات مع ممثلني من مؤسسة  الشفاء إحدى 

غيتس. وميليندا  بيل 

نوفمبر 2012
رحلة تعليمية إلى السنغال

السنغال  إىل  الشفاء   سافر أعضاء صندوق 
غيتس.  وميليندا  بيل  مؤسسة  موظفي   برفقة 

 زار الفريق عيادة صحية يف مدينة داكار 
املستخدمة  العالجات  املزيد عن  ملعرفة  وذلك 

الفريق  ملكافحة مريض املالريا والسل. كام زار 
)أ(  السحايا  التهاب  د محلة  لتفقُّ  قرية كاوالك 

أثناء عملها. يف 

يوليو 2013
حلقة تعليمية رمضانية

إلياس، رئيس برنامج  انضم كل من كريس 
املسؤولة  جاكبسون،  وجويل  العاملية،  التنمية 

املهملة  املعدية  األوىل يف برنامج األمراض 
بيل وميليندا غيتس، إىل أعضاء  يف مؤسسة 

الشفاء يف شهر رمضان إلعادة مناقشة  صندوق 
الشفاء. صندوق  يدعمها  التي  القضايا 

أكتوبر 2012
اإلعالن عن إنشاء صندوق الشفاء

 تم اإلعالن عن إنشاء صندوق الشفاء يف خالل 
مأدبة عشاء عىل رشف بيل غيتس يف جدة.

أبريل 2013
إطالق صندوق الشفاء رسميًا

بوصفه 	  رسميًا  الشفاء  صندوق  تسجيل   تم 
خرييًا. صندوقًا 

الشفاء 	  العديد من أعضاء صندوق    انضم 
العاملية  إىل قادة العامل يف مؤمتر القمة 

مبلغ  بتقديم  د  التعهُّ تمَّ  حيث   للقاحات 
 4 مليارات دوالر للقضاء عىل مرض 

شلل األطفال يف العامل.
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ديسمبر 2013
رحلة تعليمية إلى تنزانيا

الشفاء مدينتي   زار أعضاء فريق صندوق 
تنزانيا برفقة موظفني   دار السالم وأروشا يف 

ملعرفة  وميليندا غيتس وذلك  بيل  من مؤسسة 
هناك.  والتنمية  الصحة  برامج  املزيد عن 

وكانت إحدى املحطات البارزة يف أثناء ذلك 
للوقاية  الناموسيات  لتصنيع  معمل  زيارة  هي 

من مرض املالريا.

ديسمبر 2014
مة في   المنحة المقدَّ

المملكة العربية السعودية 
1,199,625 دوالرًا إىل مدرسة ليفربول  تمَّ تقديم 

الليشامنيات  داء  للوقاية من  املداري  للطب 
م من صندوق  اجللدي، وهي أول منحة تقدَّ

السعودية. العربية  اململكة  الشفاء إىل مرشوع يف 

أبريل 2015
بدء التخطيط للمرحلة القادمة 

من أنشطة صندوق الشفاء

أغسطس 2013
البدء بتقديم المنح

2,450,000 دوالر إىل منظمة الصحة  تمَّ تقديم 
التهاب  ضد  التطعيم  محالت  ضمن  العاملية 

)أ(. السحايا 

يناير 2015
مة للقضاء   المنحة المقدَّ

 على مرض شلل األطفال 
في منطقة الشرق األوسط

التمويل  ثغرة  الشفاء   سدَّ صندوق 
التطعيم ضد مرض   الكبرية يف محالت 

 شلل األطفال يف منطقة الرشق األوسط 
مت  1,835,241 دوالرًا قدِّ  بمنحة قدرها 

اليونيسف. منظمة  إىل 

مارس 2014
مة في منطقة  المنح المقدَّ

الشرق األوسط وأفريقيا
204,000 دوالر إىل مدرسة ليفربول 	   تمَّ تقديم 

النوم يف  للطب املداري للوقاية من مرض 
وأوغندا. تشاد 

1,000,000 دوالر إىل صندوق 	   تمَّ تقديم 
القضاء عىل األمراض املدارية املهملة للوقاية 

والعالج من الديدان املعوية يف إثيوبيا. 

1,500,000 دوالر إىل منظمة 	    تمَّ تقديم 
ضد  التطعيم  محالت  لدعم  العاملية  الصحة 

مرض شلل األطفال يف اليمن ومرص.
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رائدًا يف جمال  املهملة  املدارية  القضاء عىل األمراض  يعدُّ صندوق 
صندوق  ويعمل  ومعاجلتها.  املهملة  املدارية  األمراض  من  الوقاية 

به  موثوقًا  رشيكًا  بوصفه  املهملة،  املدارية  األمراض  عىل   القضاء 
غري  املنظامت  من  غريه  مع  بالتعاون  غيتس،  وميليندا  بيل  مؤسسة  يف 

واملجتمعات  النامية،  البلدان  من  وقادة  األدوية،  ورشكات  احلكومية 
أكثر  من  الوقاية  املهملة عىل  املدارية  األمراض  من  املترضرة  املحلية 

ومعاجلتها. انتشارًا  األمراض  هذه 
م صندوق الشفاء منحة قدرها مليون دوالر إىل  2014، قدَّ يف عام 

الصحة  وزارة  لدعم  املهملة  املدارية  األمراض  القضاء عىل  صندوق 
برنامج مدريس إلدارة األدوية  بإثيوبيا يف إطالق أول  االحتادية 

12 مليون طفل يف سن  اجلامعية )MDA( يف البالد . إنَّ ما يقارب 

املعوية، مما  الديدان  البالد بحاجة إىل عالج ضد عدوى  املدرسة يف 
ذا أمهية قصوى لتحسني صحة  أمرًا  الربنامج  جيعل من إطالق هذا 

صندوق  إىل  مة  املقدَّ الشفاء  صندوق  منحة  أتاحت  لقد  األطفال. 
الوصول  املحليني  ورشكائه  املهملة  املدارية  األمراض  عىل  القضاء 

7.8 مليون طفل - يف  الفئات السكانية املستهدفة -  65 % من  إىل 
توفري  ة، فضاًل عن  بشدَّ املرض  فيها  البالد يسترشي  مناطق من  ثالث 
بمجال  األمامي  اخلط  يف  والعاملني  احلكوميني  للمسؤولني  التدريب 

واملعلمني. الصحة 

الوصول إلى 7.8 مليون طفل
عون يف   لقد هدف املرشوع يف األساس إىل عالج مليوين طفل يتوزَّ
 11 منطقة من مناطق إثيوبيا وتدريب ما يقدر بنحو 79,000 شخص 

عىل كيفية الوقاية من الديدان املعوية ومعاجلتها. ومع ذلك، ومن خالل 
العمل مع الرشكاء املحليني ووزارة الصحة ألجل تقييم األماكن التي 

يقطن فيها األطفال األكثر حاجة إىل عالج، عمل صندوق القضاء 
عىل األمراض املدارية املهملة عىل تضييق نطاق املرشوع إىل ثالث 

مناطق موبوءة: أمهرة، وأوروميا، ومنطقة األمم والقوميات والشعوب 
ن صندوق القضاء عىل  اجلنوبية. وبالرتكيز عىل هذه املناطق الثالث، متكَّ

األمراض املدارية املهملة يف هناية املطاف من الوصول إىل 5.8 مليون 
طفل آخرين، وهو ما جتاوز اهلدف األصيل للمرشوع.

18,000 فرد التدريب عىل كيفية  ى ما يقرب من  وباإلضافة إىل ذلك، تلقَّ
 938 ختطيط محالت الـMDA وتنسيقها وتنفيذها ومراقبتها، بام يف ذلك 

من مسؤويل الصحة احلكوميني و16,349 من املعلمني والعاملني يف 
غم من أنَّ العدد الذي تمَّ تدريبه أقّل  جمال الرعاية الصحية. وعىل الرَّ

مما ُخطِّط له يف األساس، فقد جاءت األرقام مناسبة بالنظر إىل النطاق 
اجلغرايف املحدود هلذا املرشوع. 

م صندوق القضاء عىل األمراض املدارية املهملة بالتعاون مع  لقد صمَّ
 45,680 مها صندوق الشفاء،  RTI الدوليَّة، وبفضل منحة قدَّ منظمة 

كتيبًا إرشاديًا بحجم اجليب حول األمراض املدارية املهملة وطبعها 
بست لغات حمليَّة. تعدُّ هذه الكتيبات أداة مهمة يف جمال التثقيف 

MDA يف املستقبل. امليداين وسيتمُّ استخدامها بالتنسيق مع محالت 

صندوق القضاء على األمراض المدارية 
 المهملة )THE END FUND(: الوقاية 
من الديدان المعوية وعالجها في إثيوبيا

فبراير 2014 – يناير 2015

1 تقدم MDA العقاقير إلى شعب بأكمله لمكافحة مرٍض ما أو الوقاية منه.

 2  األمراض المستشرية هي تلك التي توجد باستمرار في قطاع ما من السكان 

أو منطقة جغرافية معينة.

أهمية معالجة اإلصابة بعدوى الديدان 
المعوية

يعدُّ مرض الديدان املعوية األكثر شيوعًا ضمن األمراض املدارية 
املهملة، إذ تشري تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أنَّ 1.5 مليار 

نسمة مصابون بالديدان املعوية يف مجيع أنحاء العامل، وتشري 
التقديرات أيضًا إىل أنَّ أكثر من نصف هذا العدد هم من األطفال.

الفقرية من منطقة  إنَّ هذا املرض منترش خاصة يف املجتمعات 
الالتينية  وأمريكا  وآسيا،  الكربى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا 

السيئة،  الصحية  واملرافق  املأمونة،  املياه غري  تسمح  حيث 
بقوة.  باالنتشار  للمرض  املرهقة  الصحية  الرعاية   وأنظمة 

املعوية  الديدان  بعدوى  ترتبط اإلصابة  وعند األطفال، 
بانخفاض احلضور يف املدارس، وضعف األداء األكاديمي، 
املعوية  الديدان  الوقاية من  أنَّ  ثبت  التنموية. وقد  واملشاكل 

الصحة وزيادة  تعمالن بشكل كبري عىل حتسني  ومعاجلتها 
إمكانية احلصول عىل الفرص التعليمية واالقتصادية بمرور الوقت.

يستخدمان   – امليبيندازول  – األلبندازول و  وهناك حاليًا عقاران 
ع هبام رشكتا جالكسو  املعوية. وتتربَّ الديدان  ملعاجلة مرض 

الصحة  منظمة  لصالح  آند جونسون  سميث كالين وجونسون 
احلكومات. عىل  لتوزيعها  العاملية 
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نجاحات المشروع
  إيصال عالج الديدان املعوية إىل 	 

 7,858,197 طفاًل يف سن املدرسة. 

لقد جتاوز، وبمراحل كبرية، عدد األطفال 
املناطق  إليهم يف  الذين تم الوصول 

املوضوع أصاًل،  اهلدف  الثالث  املستهدفة 
وهو مليونا طفل يف سن املدرسة.

العالج ضد 	  لتقديم  الدعم احلكومي   زيادة 
الصحة  أبدى مسؤولو  املعوية.  الديدان 
الصعيدين  MDA عىل  دعاًم قويًا ألنشطة 

واإلقليمي. الوطني 

17,287 مسؤوالً حكوميًا، ومعلاًم، 	   تدريب 
امليدان الصحي. وفرت  وعاماًل يف 

حول  املعلومات  التدريبية  الدورات 
تقديم  وتعليامت  املعوية،  الديدان  عدوى 

وكيفية  منها،  الوقاية  وطرق  معاجلتها، 
.MDA تنفيذ محالت 

 	 .MDA تعزيز عمليات التخطيط حلمالت 
قامت الدورات التخطيطية التي استضافتها 

وزارة الصحة بتوعية املتعلمني ومسؤويل 
 MDA الصحة حول حتديد ميزانية محالت

لضامن إدراج احلمالت التي جترى مستقبال 
يف ميزانية الصحة. 

إرشاديًا بحجم اجليب 	  45,680 كتيبًا   توزيع 
أثبتت  لقد  املهملة.  املدارية  عن األمراض 
لتعزيز  أساسية  أدوات  ا  أهنَّ الكتيبات  هذه 

التدريب.  خالل  من  املكتسبة  املعرفة 
الكتيبات  إنتاج  إىل متويل  وباإلضافة 

إنتاج وتوزيع  تمَّ  اإلرشادية وتوزيعها، 
تعليمي و9,000 سجل  15,000 ملصق 

الشفاء. عالجي بدعم من صندوق 

تحديات المشروع 
ووزارة 	  الالمركزية  احلكومة   شكلت 

التنسيق.  لعملية  حتديات  إثيوبيا  يف  الصحة 
متتلك  احتادية،  واليات  مجهورية  باعتبارها 
من  الكثري  إثيوبيا  يف  اإلقليمية  احلكومات 

القرار، وهذا يعني أنَّ بعض  سلطات اختاذ 
الواليات قد ال تعطي أولويات الدعم 

املعوية،  الديدان  من  التخلُّص   لربامج 
ت الالمركزية هذه إىل انعدام املساواة  إذ أدَّ

يف احلصول عىل هذه الربامج وتوزيعها 
العاملون  ق  البالد. وقد نسَّ يف أنحاء 

يف صندوق القضاء عىل األمراض 
اتصاالهتم  ورشكاؤهم  املهملة  املدارية 

املحلية  القيادة  لتشجيع  واسرتاتيجياهتم 
الديدان.  التخلُّص من  برامج  تنفيذ  عىل 

 احلاجة إىل قدرة إضافية عىل مجيع 	 
 املستويات اإلدارية. عىل الرغم من أنَّ 
اإلقليمي  التدريب  م  يقدِّ املرشوع  هذا 

فإنَّه ال تزال  املقاطعات،  وعىل مستوى 
املوظفني يف  هناك ثغرات بسبب نقص 

اإلقليمية.  الصحية  املكاتب  من  العديد 
كيفية  حول  املستمر  التدريب  وسيصبح 

أمرًا  املعوية  الديدان  الوقاية والعالج من 
املعرفية. الثغرات  لسد  رضوريًا 

األموال المخصصة للمنحة المناطق المستهدفة في إثيوبيا 

1

3
2

1 أمهرة 

2 أوروميا

3   منطقة األمم والقوميات 
والشعوب الجنوبية

  730,000 دوالر
مت إلى وزارة الصحة  منحة قدِّ

االتحادية من أجل عقد الدورات 
التدريبية وتوزيع العقاقير، 

والتوعية التثقيفية 

  20,000 دوالر 
مت من أجل إنتاج وتوزيع  منحة قدِّ

كتيبات إرشادية، وملصقات 
تعليمية، وسجالت عالجية عن 

األمراض المدارية المهملة 

  250,000 دوالر
مت من أجل تغطية  منحة قدِّ
رواتب الموظفين، وتكاليف 

السفر، والرسوم االستشارية، 
والتكاليف اإلدارية 

1 تقدم MDA العقاقير إلى شعب بأكمله لمكافحة مرٍض ما أو الوقاية منه.

 2  األمراض المستشرية هي تلك التي توجد باستمرار في قطاع ما من السكان 

أو منطقة جغرافية معينة.

1,000,000 دوالر
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م صندوق الشفاء منحة قدرها 204,000 دوالر إىل  يف عام 2014، قدَّ
مدرسة ليفربول للطب املداري لتوسيع أعامهلا يف مكافحة ذبابة التيس 

تيس، وهي احلرشة املسؤولة عن نقل مرض الرتيبانوزوما )داء املثقبيات 
ز املرشوع  األفريقي البرشي(، املعروف عمومًا باسم مرض النوم. وركَّ

 عىل منطقتني تنترش فيهام ساللة مرض النوم الغامبي: منطقة غرب 
النيل يف أوغندا ومنطقة ماندول يف تشاد.

لقد استخدمت مدرسة ليفربول يف منطقتي املرشوع أهدافًا صغرية، 
تتمثَّل يف ناموسيات املعاجلة بمبيدات احلرشات التي جتذب وتقتل ذبابة 

التيس تيس. وعىل الرغم من أنَّ األهداف الصغرية أداة جديدة نسبيًا 
ا معقولة السعر وفّعالة يف  بالنسبة للباحثني، إال أنَّه قد ثبت مؤخرًا أهنَّ

احلد من أعداد ذبابة التيس تيس. فمنذ عام 2011، يرتبط استخدام هذه 

 األهداف بانخفاض بنسبة أكرب من 90 % من أعداد ذبابة التيس تيس 
يف املناطق املستهدفة.

تعدُّ مدرسة ليفربول أقدم مؤسسة بحثية وتعليمية يف جمال الطب 
املداري وهي تعمل يف أكثر من 70 دولة، لتطبيق األبحاث واالبتكارات 
واالكتشافات العلمية من أجل حتسني صحة أشدِّ الناس فقرًا يف العامل. 

توزيع أكثر من 47,000 من األهداف الصغيرة 
بتكلفة دوالر واحد فقط لكلِّ هدف صغري معالج باملبيدات احلرشية، 

مة إىل مدرسة ليفربول رشاء  أتاحت منحة صندوق الشفاءاملقدَّ
وتوزيع 47,697 من األهداف التي تغطي 2,500 كيلومرتًا مربعًا يف 

أوغندا و 300 كيلومرتًا مربعًا يف تشاد. هيدف املرشوع إىل احلد من 
أعداد الذباب بنسبة 80 %، غري أنَّه جتاوز التوقعات كام ذكرت مدرسة 
ليفربول بتخفيض 90 % من أعداد ذباب التيس تيس يف مساحة املوقع 

بأوغندا، ومل ُيعثر إال عىل ثالث ذبابات فقط يف موقع تشاد – وهذا 
يمثِّل انخفاضًا ألكثر من 99 % من أعداد الذباب يف تلك املنطقة. وتشري 

هذه النتائج املذهلة إىل أنَّ انتقال املرض قد توقَّف بشكل ملحوظ يف 
ر أن يستفيد أكثر من مليون  منطقتي املرشوع، وبالتايل، فإنَّه من املقرَّ

شخص من احلد من انتقال مرض النوم.
تدعم منحة صندوق الشفاء أيضًا أنشطة التوعية املجتمعية حول مرض 

النوم والرصد والتقييم الالزمني لقياس نتائج املرشوع.

 مدرسة ليفربول للطب المداري: 
 الوقاية من مرض النوم األفريقي 

في أوغندا وتشاد
فبراير 2014 - يناير 2015

أهمية الوقاية من مرض النوم 
النوم مرض طفييل قاتل ينتقل عن طريق ذبابة التيس  إنَّ مرض 

36 بلدًا من منطقة أفريقيا جنوب  تيس. هذا املرض موجود يف 
70 مليون شخص للخطر،  أكثر من  ض  الكربى، ويعرِّ الصحراء 

بأعراض احلمى  الريفية. ويبدأ املرض  املناطق  والسيام يف 
والصداع وآالم املفاصل واحلكة. وحال تطور املرض، فإنَّه 

يسبِّب اضطرابات  أن  املركزي ويمكن  العصبي  اجلهاز  يدخل 
املختلفة.  احلواس  بني  والتناسق  التواصل  وضعف   حسية 

وإذا ترك املرض دون عالج، فإنَّه قد يؤدي إىل الوفاة.

العالج.  من  معقدًا  ونظامًا  النوم تشخيصًا سلياًم  يتطلَّب مرض 
باإلضافة  املرض  انتشار  املهم معاجلة منع  فإنَّه من  وبالتايل، 

أرجاء  يف  الربامج  مجيع  إنَّ  املصابني.  األشخاص  عالج  إىل 
املصابني  الدمج بني مراقبة  ز حاليًا عىل  تركِّ أفريقيا كافة 

التيس تيس  ذبابة  املبادرات ملكافحة  بالفعل وعالجهم، ودعم 
التي وضعتها مدرسة  الصغرية  أدوات مثل األهداف  باستخدام 

املداري. للطب  ليفربول 
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األموال المخصصة للمنحةالمنطقتان المستهدفتان في أوغندا وتشاد 

نجاحات المشروع
التيس تيس بشكل 	  ذبابة   انخفاض أعداد 

الكشف  تمَّ  كبري يف منطقتي املرشوع. 
املسحيتني األخريتني عن  الدراستني  يف 

ثالث ذبابات فقط يف منطقة ماندول يف 
املجتمعات  فإنَّ هذه  لذلك،  ونتيجة  تشاد. 

يف مأمن من هذا املرض، ومع ذلك، 
الصغرية،  األهداف  استخدام  سيتواصل 
املراقبة،  إىل عمليات  بالنسبة  األمر  وكذا 

وذلك لضامن عدم وجود حاالت جديدة.

أنَّ األهداف الصغرية وسيلة 	   الربهنة عىل 
انتقال  لوقف  التكلفة  ومنخفضة  فّعالة 

مرض النوم. إنَّ استخدام مدرسة ليفربول 
لألهداف الصغرية يف هاتني املنطقتني يظهر 
بشكل قاطع أنَّ التدخالت واسعة النطاق 

قد أعاقت بنجاح وكلفة معقولة انتقال 
مرض النوم. وستعني االستنتاجات النامجة 

عن هذا املرشوع البلدان املوبوءة األخرى 
يف تنظيم استخدام األهداف الصغرية 

ووضع خطط هلا، بوصفها جزءًا من 
جهودها الرامية إىل السيطرة عىل املرض.

1,050,000 شخص من 	   وقاية ما يقدر بنحو 
الصغرية  األهداف  باستخدام  النوم  مرض 

ُأبِلَغ  لقد  ليفربول.  مدرسة  وضعتها  التي 
عن ست حاالت فقط مصابة بمرض 

2014، وقد ُخِفَض  النوم يف أوغندا يف سنة 
50 % يف تشاد نتيجة  عدد احلاالت بنسبة 
لالنخفاض يف أعداد ذبابة التيس تيس. 

تحديات المشروع 
لقد 	  العمليات.  بعض  أمام   النزاع عقبة 

احتاجت فرق مدرسة ليفربول إىل رصد 
للذباب واحلاالت  الصغرية  األهداف 

النوم داخل  املصابة بمرض  اجلديدة 
من  القريبة  املناطق  يف  املحلية  املجتمعات 
دوائر النزاع. إنَّ منطقة ماندول يف تشاد 

الرشقية  الشاملية  احلدود  بعيدة عن  ليست 
املتطرفة  اجلامعات  أجربت  حيث  لنيجرييا، 

النزوح. وعليه،  السكان عىل  الكثري من 
األمراض وعالج  انتقال  تصعب مكافحة 
الدائبة لالجئني. وعىل  املرىض مع احلركة 
ليفربول  فريق مدرسة  استكامل  غم من  الرَّ
أنشطة هذا املرشوع، إال أنَّ بعض األفراد 

للمخاطر. ولذا، عىل  ضوا  تعرَّ  قد 
املستقبل  العمل يف  ينقطع  أن   األرجح 

العنف  احتواء  يتمَّ  مناطق معينة حتى   يف 
املجاورة. نيجرييا  يف 

  25,173 دوالرًا
للسفر من وإلى أوغندا / تشاد 

لتوزيع األهداف الصغيرة 

  47,697 دوالرًا
لشراء األهداف الصغيرة 

وتوزيعها 

  51,635 دوالرًا
لتقديم منحة فرعية إلى 
ذ  الشريك المحلي المنفِّ

 “اإلغاثة والتنمية الدولية 
في تشاد”

  79,495 دوالرًا
لتغطية تكاليف التنفيذ، 
شاملة رواتب الموظفين 

والرسوم االستشارية

1

1   ماندول، 2
تشاد

2   غرب النيل، 
أوغندا

204,000 دوالر
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البلدان المستهدفة في حمالت التطعيم ضد شلل األطفال

المنح الجارية 
املنح التالية هي حاليًا قيد التنفيذ وسوف ترد يف التقارير املقبلة.

6

1

5

23
4

1 مصر

2 العراق

3 لبنان

4 سوريا

5 تركيا

6 اليمن 

 حمالت مكافحة مرض شلل األطفال 
 في اليمن ومصر
1.5 مليون دوالر 

إنَّ مرض شلل األطفال، الذي يعدُّ مرضًا معديًا والذي يمكن أن يؤدي 
إىل الشلل مدى احلياة أو حتى املوت، عىل وشك أن يغدو املرض البرشي 

الثاين الذي سيتمُّ القضاء عليه. ال يوجد عالج ملرض شلل األطفال، 
ولكن يمكن منعه من خالل التطعيم. إنَّ محلة املكافحة العاملية ضد 

ن  ة إىل ست سنوات، مازالت جارية بغية التيقُّ مرض شلل األطفال، املمتدَّ
من تطعيم مجيع األطفال، والسيام الذين تقل أعامرهم عن 5 سنوات 

األكثر عرضة خلطر العدوى، وحتى يف املناطق النائية من العامل. وسيكون 
القضاء عىل مرض شلل األطفال إنجازًا عظياًم يف جمال الصحة العاملية، 
إال أنَّ التقديرات تشري إىل أنَّ القضاء عىل املرض سوف يوفر للعامل 40 

- 50 مليار دوالر عىل مدى اجليل القادم. وهذا االنخفاض يف التكاليف 
سينتج عن جتنب نفقات عالج املرىض الذين يعانون من الفريوس 

املسبب ملرض شلل األطفال، واملكاسب النامجة عن إنتاجية أولئك الذين 
كانوا سيصابون بالشلل بسبب هذا املرض.

لقد أصبح صندوق الشفاء جزءًا مهاّمً من هذه احلملة العاملية من خالل 
مت إىل منظمة الصحة  رة بمبلغ 1.5 مليون دوالر التي قدِّ منحته املقدَّ

العاملية ووفَّرت الدعم االسرتاتيجي والتشغييل واإلداري جلهود التطعيم 
ضد مرض شلل األطفال يف اليمن ومرص، البلدين اللذين يواجهان 

خطر استرياد فريوس مرض شلل األطفال. وقد هدف املقرتح األصيل 
ملنظمة الصحة العاملية إىل تنظيم محالت التطعيم ضد مرض شلل األطفال 

يف اليمن عىل مدى عدة أشهر، غري أنَّ االضطرابات السياسية أدَّت إىل 
تعطيل أنشطته يف البالد.

ونتيجة هلذا التعطيل، ستدعم األموال املتبقية غري املربجمة يف اليمن

 محالت التطعيم يف مرص لعام 2015. واحلمالت يف مرص هي حلقة 
من حلقات اجلهد املنسق واملستمر لتطعيم األطفال يف سبع دول يف 

 منطقة الرشق األوسط يف أعقاب تفيش مرض شلل األطفال عام 2013 
يف سوريا والعراق. 

حمالت الطوارئ للتطعيم ضد مرض شلل 
 األطفال في منطقة الشرق األوسط

1.8 مليون دوالر 
يف عام 2013، أدَّى تفيش مرض شلل األطفال يف منطقة الرشق األوسط 

إىل إصابة 38 حالة يف أنحاء سوريا والعراق، ومها البلدان اللذان كانا 
خاليني من مرض شلل األطفال فيام مىض. وقد تمَّ احتواء هذا الوباء 

عن طريق خطة االستجابة للطوارئ التي اشتملت عىل محالت التطعيم 
الشاملة يف املنطقة. ومع ذلك، فإنَّ أعامل العنف اجلارية يف سوريا 

ضة بذاك كال البلدين  د األرس وتعطِّل محالت التطعيم، معرِّ والعراق ترشِّ
واملنطقة عمومًا خلطر استمرار حاالت اإلصابة بمرض شلل األطفال. 

وعليه، فالبدَّ من مواصلة محالت التطعيم من أجل ضامن وقاية األطفال 
يف كلِّ بلد يف املنطقة من املرض. وإىل أن يتمَّ القضاء عىل مرض شلل 

األطفال عىل مستوى العامل، سيبقى األطفال يف خطر يف كلِّ مكان.
يف يناير2015 ، عملت منحة صندوق الشفاء املقدرة بـ 1.8 مليون دوالر 

واملقدمة إىل منظمة اليونيسف عىل سد ثغرة خطرية يف التمويل والسامح 
حلمالت التطعيم ضد شلل األطفال باالستمرار يف منطقة الرشق األوسط. 
وترشف منظمة اليونيسف، والتي كثريًا ما تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة 

العاملية، عىل عملية احلصول عىل لقاحات مرض شلل األطفال وتوزيعها 
من أجل استعامهلا يف أنشطة التحصني الروتينية والتكميلية. إنَّ التوقعات 

األولية تشري إىل أنَّ صندوق الشفاء قد يدعم احلصول عىل اللقاحات 
وعمليات التطعيم يف سوريا ولبنان والعراق وتركيا، باإلضافة إىل مرص.
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 القضاء على التهاب السحايا )أ( 
 في إثيوبيا ونيجيريا والسودان وغامبيا

2.45 مليون دوالر 
يف عام 2010، تمَّ إطالق لقاح منأفريفاك )MenAfriVac(، وهو لقاح 

مصمم خصيصًا ألفريقيا ويستخدم ملنع التهاب السحايا )أ(، من خالل 
محالت تطعيم مجاعية. يستهدف اللقاح األطفال والبالغني الذين ترتاوح 

أعامرهم بني عام واحد و 29 عامًا. إنَّ جرعة واحدة من اللقاح حتمي 
ضد الزمرة )أ( من مرض املكورات السحائي، وهو شكل جرثومي من 
األمراض التي يمكن أن تسبب أرضارًا بالغة يف الدماغ وتصبح قاتلة يف 

50 % من احلاالت إذا مل تعالج.

وقد تلّقى أكثر من 217 مليون شخص يف 15 دولة اللقاح منذ إطالقه. 
ونتيجة لذلك، فإنَّ منطقة أفريقيا التي تسمى “حزام التهاب السحايا” 

ة حالة  شهدت انخفاضًا كبريًا يف تفيش التهاب السحايا، ومل تكتشف أيَّ
من حاالت التهاب السحايا )أ( يف األفراد الذين تمَّ تطعيمهم.

لقد أعلنت منظمة الصحة العاملية يف يناير 2015 عن مصادقتها عىل 
استعامل لقاح منأفريفاك للتحصني الروتيني لألطفال الرضع الذين 

تقلُّ أعامرهم عن سنة واحدة. قد يبدو هذا اإلعالن وكأنَّه تغريُّ طفيف، 
ولكن من املهم جدًا االستمرار يف محاية األجيال القادمة من هذا املرض 

والقضاء عليه بشكل هنائي. 
م صندوق الشفاء 2.45 مليون دوالر إىل منظمة الصحة  يف عام 2014 ، قدَّ

العاملية لدعم إدخال لقاح منأفريفاك يف إثيوبيا ونيجرييا والسودان 
وغامبيا. ووفقًا خلطط املشاريع األوىل ملنظمة الصحة العاملية، يتوقع 
أن تنفق منحة صندوق الشفاء عىل دعم رشاء مرافق الرتميد )حمارق 

ا تسمح بالتخلص  النفايات( ذات األمهية البالغة يف النظام الصحي ألهنَّ
اآلمن من اإلبر املستخدمة خالل محالت التطعيم.

أبحاث داء الليشمانيات الجلدي والوقاية منه في 
 المملكة العربية السعودية

1.2 مليون دوالر 
التي  املهملة  املدارية  الليشامنيات اجللدي أحد األمراض  داء  يعدُّ 
العربية السعودية.  تصيب اآلالف من األفراد كلَّ عام يف اململكة 

20,000 يف مناطق   - 17,000 ز معظم احلاالت املبلغ عنها وعددها  وترتكَّ
املنورة. ومع ذلك،  األحساء، والقصيم، وعسري، وحائل، واملدينة 

جيري رصد هذا املرض بشكل غري متسق. وبالتايل، فإنَّ عدد احلاالت 
الفئات السكانية األكثر  إنَّ  املوثَّقة.  قد يكون أكرب بكثري من احلاالت 

عرضة خلطر هذا املرض هم املزارعون وعامل البناء الذين كثريًا ما 
أثناء عملهم. الرمل يف  ذبابة  للدغات  ضون  يتعرَّ

ذبابة  لدغة  املرض عن طريق  املسبِّب هلذا  الليشامنيا  وينتقل طفيل 
الرمل املصابة. إنَّ أهم أعراض اإلصابة هبذا املرض هي ظهور 

املؤملة والتي كثريًا ما حتدث تشوهات. ال يوجد  التقرحات اجللدية 
املستعمل حاليًا  العقار  لقاح حلامية األفراد من هذا املرض، ويسبِّب 

انتقال  الوقاية من  العديد من اآلثار اجلانبية. وبناء عىل ذلك، تصبح 
املرض أمرًا بالغ األمهية.

1.2 مليون  م صندوق الشفاء منحة بقيمة  يف ديسمرب2014 ، قدَّ
دوالر إىل مدرسة ليفربول للطب املداري إلجراء أبحاث حول داء 

فريقًا  املداري  للطب  ليفربول  مدرسة  متتلك  اجللدي.  الليشامنيات 
ه يف األحساء إلجراء أبحاث عىل أنواع الذباب التي تسبِّب هذا  مقرُّ
املرض، وكيفية منع الذباب من نقل املرض إىل البرش، والعالجات 

آثار جانبية  التكلفة وذات  أكثر فعالية من حيث  التي يمكن أن تكون 
احلالية. العالجات  أقل من 

1
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 البلدان المستهدفة لتقديم لقاحات 
التهاب السحايا )أ( 

المنطقة المستهدفة إلجراء أبحاث حول 
داء الليشمانيات الجلدي
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2 غامبيا

3 نيجيريا
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صندوق الشفاء عبارة عن صندوق خيري بتمويل جماعي يقوم بتوزيع مساهمات األعضاء 
على المنظمات المستفيدة من المنح بعد معاينتها معاينة دقيقة وعلى أساس توصيات 
ص األموال وفقًا لتقدير  مة من المجلس االستشاري إلى صندوق الشفاء. فقد ُتخصَّ مقدَّ
الجهة المستفيدة من المنح ضمن حدود المشاريع المعتمدة. ويتوافق الهدف من إنفاق 

لة في تحسين صحة الفئات السكانية الضعيفة  هذه األموال مع غاية صندوق الشفاء المتمثِّ
في العالم اإلسالمي.

 للحصول على مزيد من المعلومات حول صندوق الشفاء، يرجى االتصال بـ:
 جنيفر آلكورن، المسؤولة األولى في برنامج الشراكات الخيرية، مؤسسة بيل وميليندا غيتس

 Jennifer.Alcorn@gatesfoundation.org :عنوان البريد اإللكتروني 
رقم الهاتف: 1.206.770.1558+
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