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خالل العقد املايض، أدت االستثامرات املوجهة للوقاية من املالريا ومكافحتها إىل زخم ال مثيل له وأنقذت 
أكثر من مليون شخص. وتم خفض معدالت وفيات املالريا بنسبة تصل إىل أكثر من الربع بجميع أنحاء 
العامل، وبنسبة الثلث يف اإلقليم األفريقي ملنظمة الصحة العاملية. ومع ذلك، ال يزال حيدث انتقال للمالريا 
يف 99 بلدا، وتسبب هذا املرض فيام يقدر بنحو 655.000 حالة وفاة يف عام 2010، وبشكل أسايس فيام بني 
األطفال ما دون سن اخلامسة يف جنوب الصحراء الكبى 1. ومن األمهية بمكان بقاء املالريا عىل رأس 
جدول األعامل السيايس يف كل من البلدان املوطونة باملالريا والبلدان املانحة، وزيادة حجم االستثامرات 

لدعم جهود املكافحة والوقاية والقضاء عليها. 

الشاملة  التغطية  حتقيق  إىل  الرامي  اهلدف    2008 عام  يف  مون  كي  بان  املتحدة   لألمم  العام  األمني  حدد 
املالريا  ملكافحة  األساسية  املداخالت  من  وغريها  األمد  طويلة  احلرشات  بمبيدات  املعاجلة  بناموسيات 
بحلول هناية عام 2010.  ومع توزيع أكثر من 290 مليون ناموسية يف أفريقيا بني عامي 2008 و 2010، تم 
املعرضني للخطر.  السكان  لفئات  بالناموسيات  الشاملة  التغطية  إحراز تقدم جوهري نحو حتقيق هدف 
كام متت زيادة عمليات الرش ذات اال ثر الباقي  داخل املباين بشكل كبري، وهي مداخلة فعالة من حيث 
التي تشهد  املناطق  الذي ساعد عىل خفض حاالت املالريا والوفيات يف  التكلفة ملكافحة املرض، األمر 

رساية املرض بشكل كبري.  

ويف الوقت ذاته، ومن ناحية أخرى، فإن زيادة تغطية االختبار التشخييص واملعاجلة و الرتصد مل تتبوأ نفس 
الدرجة من االهتامم.  ويتمثل أحد التحديات الضخمة يف السنوات القليلة القادمة يف إجياد املوارد الالزمة 
لتعزيز هذه الركائز الثالث األساسية لإلسرتاتيجية العاملية احلالية ملكافحة املالريا. وهذه الزيادة من شأهنا 
أن تسمح  للبلدان املوطونة باملالريا باالندفاع الكبري نحو حتقيق املرامي اإلنامئية لأللفية املرتبطة بالصحة 

وهدف مجعية الصحة العاملية املتمثل يف احلد من أعباء املالريا بنسبة  75 ٪ عىل األقل بحلول 2015.  

مقدمة

1    يرتاوح نطاق عدم اليقني لوفيات املالريا اخلاص بمنظمة الصحة العاملية من 537000 إىل907000
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ملنظمة  العاملي  املالريا  لبنامج  اجلديدة  الثالثية  املبادرة  تدعم 
املوطونة  البلدان  الرتصد.  املعاجلة.  االختبار.   : العاملية  الصحة 
باملالريا يف جهودها الرامية إىل حتقيق التغطية الشاملة باالختبارات 
أنظمة  تعزيز  عىل  عالوة  للمالريا،  املضاد  والعالج  التشخيصية 
صانعي  اهتامم  تركيز  إىل  املبادرة  وتسعى  هبا.   املالريا  ترصد 
السياسات واملانحني بأمهية تطبيق أحدث توصيات منظمة الصحة 
التشخيصية  باالختبارات  يتعلق  فيام  بالبينات  املسندة  العاملية 
إسرتاتيجيات  بتحديث  يتعلق  ما  وكذلك  والرتصد  واملعاجلة 
التشغيلية  اخلطط  عىل  عالوة  عليها،  والقضاء  املالريا  مكافحة 

اخلاصة بكل بلد.  

يتعني عىل البلدان املوطونة باملالريا التأكد من إجراء اختبار لكل 
حالة مالريا مشتبه فيها ومعاجلة كل حالة مؤكدة باألدوية املضادة 
للمالريا املضمونة اجلودة، ورصد املرض من خالل نظم الرتصد 
الدقيقة يف الوقت املناسب، وذلك لتوجيه السياسات والقرارات 
املعاجلة،الرتصد،  االختبار،   الثالثية:  املبادرة  وتستند  التشغيلية. 

عىل أساس من وثائق منظمة الصحة العاملية الرئيسية التالية:  

 اإلتاحة الشاملة لالختبارات التشخيصية للمالريا: –
الدليل امليداين )2011(

الدالئل اإلرشادية لعالج املالريا، الطبعة الثانية )2010( –
ترصد املرض ملكافحة املالريا والقضاء عليها )2012(  –

فإن  والرتصد،  واملعاجلة  التشخييص  االختبار  تعزيز  خالل  ومن 
البلدان املترضرة سوف تعمل إىل حد كبري عىل حتسني صحة الطفل 
واألم، ويف الوقت ذاته إزالة العوائق التي تعرتض التعليم والتنمية 
يؤدي  املتعاضدة  الثالثة  األركان  هذه  االرتقاء  إن   االقتصادية. 
املبذولة لتحقيق  للربط بني اجلهود  إليها  إىل  جسور تشتد احلاجة 
عىل  القضاء  إىل  الرامي  واهلدف  الوقاية  بأدوات  الشاملة  التغطية 
من   التخلص  املطاف   هناية  ويف  املالريا،  عن  النامجة  الوفيات 
املرض. وسوف يؤدي ذلك أيضا إىل فهم أفضل بشكل عام ألعباء 
املرض ومتكني البامج الوطنية ملكافحة املالريا من توجيه املوارد 
املتاحة بشكل أفضل إىل حيث تشتد احلاجة إليها. وأخريا، سوف 

يسمح ذلك بتنفيذ برامج املساعدات الدولية بشكل أكثر فعالية. 

ويشكل تعزيز هذه الركائز الثالث حتديات كبرية، سواء من الناحية 
ال  خطوة  يعد  األمر  هذا  تنفيذ  فإن  ذلك  ومع  والتشغيلية.  املالية 
ملكافحة  الشاملة  العاملية  اإلسرتاتيجية  تنفيذ  نحو  عنها  غنى 
رفيع  سياسيا  ودعام  األجل  طويل  التزاما  تتطلب  والتي  املالريا، 
املانحة والتعاون  باملالريا واجلهات  املوطونة  البلدان  املستوى من 
الوثيق ضمن رشاكة دحر املالريا. ومع وضع املالريا ضمن إحدى 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  أعامل  جدول  يف  الرئيسية  األولويات 
مسبوقة  غري  فرصة  هناك  فإن   ،)2012-2017( سنوات  مخس  ملدة 
املالريا  ملكافحة  العاملية  لإلسرتاتيجية  الكامل  التنفيذ  أجل  من 

وتبني األهداف وضامن املساءلة وإهناء معاناة ال مبر هلا.

مستمر   بشكل  املالريا  رساية  من  العامل  حول  بلدا   99 تعاين 
منها، ويتعرض ما يقرب من 3.3 مليار نسمة خلطر اإلصابة 

باملرض. 
العاملية، فقد وقعت حوايل  لتقديرات منظمة الصحة   ووفقا 
اليقني:  عدم  )نطاق   2010 عام  يف  املالريا  حالة  مليون   216
ما  بحياة  املرض  وأودى  حالة(.  مليون   274 إىل  مليون   149
  537.000 اليقني:  655.000 شخص )نطاق عدم  يقارب من 

- 907.000 حالة(.

إن أكثر من 90٪ من الوفيات النامجة عن املالريا حدثت يف 
اإلقليم األفريقي ملنظمة الصحة العاملية، و 86٪ من الضحايا 

هم من األطفال دون سن اخلامسة من أعامرهم. 

وهناك حوايل 44٪ من مجيع حاالت الوفيات املقدرة النامجة 
مها  بلدين  يف  تقع  وفيات،  حالة   290.000 أو  املالريا،  عن 

األكثر ترضرا: نيجرييا ومجهورية الكونغو الديمقراطية. 

وعىل الصعيد العاملي، انخفض معدل احلاالت املقدرة لوقوع 
2000، يف حني انخفضت نسب  املالريا بنسبة 17٪ منذ عام 

الوفيات املرتبطة باملالريا بنسبة ٪26. 

يف ترشين األول/ أكتوبر 2011، حصلت أرمينيا عىل شهادة 
لتصبح  العاملية،  الصحة  منظمة  قبل  من  املالريا  من  اخللو 
املالريا.  عىل  تقيض  التي  سنوات  مخس  يف  الرابعة  الدولة 
يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  هي  األخرى  الثالث  والدول 

2007 واملغرب يف 2010 وتركامنستان يف 2010.  

طويلة  احلرشية  باملبيدات  املعاجلة  الناموسيات  عدد  إرتفع 
األمد التي تم تسليمها إىل البلدان املوطونة باملالريا يف جنوب 
الصحراء الكبى بأفريقيا من 88.5 مليون يف 2009 إىل 145 
مليون يف عام 2010. وما يقدر بنحو 50٪ من األرس يف جنوب 

الصحراء الكبى لدهيا اآلن ناموسية واحدة عىل األقل. 

الرش   خالل  من  شخص  مليون   185 جمموعه  ما  محاية  متت 
ذات اال ثر الباقي  داخل املباين  يف عام 2010، وهو ما يمثل 
6٪ من سكان العامل املعرضني للخطر.  ويف جنوب الصحراء 
الكبى بأفريقيا، تم محاية 11٪ من السكان املعرضني للخطر 

من خالل الرش الثاميل داخل املباين.

املبادرة الثالثية: اإلختبار.  املعاجلة. الرصد.

 حقائق أساسية
عن املالريا 
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ذلك،  ومع  باملالريا.   املوطونة  البلدان  من  العديد  يف  باملالريا  اإلصباة  تساوي  احلمى  كانت  املايض،  يف 
فقد أدت جهود املكافحة األخرية إىل خفض أعباء املالريا بشكل كبري- حتى يف املناطق التي يرسي فيها 
املرض بشكل كبري يف أفريقيا - وأصبح من الواضح أن العالج الظني املستمر للمالريا من شأنه أن يؤدي 
العقاقري وتدين عالج األمراض احلموية األخرى عىل حد سواء.  وقد أوصت منظمة الصحة  إىل إهدار 
العاملية، يف أوائل عام 2010، بأن يتم تأكيد كل حالة اشتباه باملالريا من خالل الفحص املجهري أو االختبار 
التشخييص الرسيع قبل تناول العالج. ويف املناطق التي ال يمكن فيها عىل وجه احلرص إجراء االختبارات 

التشخيصية يتعني البدء بعالج املالريا يف حالة اإلشتباه الرسيري فقط. 

إمكانية  إىل  السنوات األخرية  الرخيصة والعالية اجلودة يف  الرسيعة  التشخيصية  توافر االختبارات  وأدى 
بدءًامن  كبري،   بشكل  الصحي  النظام  فيها عب مجيع مستويات  والتوسع  التشخيصية  االختبارات  حتسني 
ازداد معدل إجراء االختبارات يف  املرتكزة عىل املجتمع.  ونتيجة لذلك،  البامج  املنطقة إىل  مستشفيات 
ارتفع معدل إجراء  األفريقي،  العاملية  الصحة  إقليم منظمة  العامل.  ويف  باملالريا يف  املوطونة  املناطق  مجيع 
2010. ومع ذلك، فإن معظم  45٪ يف عام  2000 إىل  5٪ يف عام  االختبارات يف القطاع العام من أقل من 
التشخيصية،   لالختبارات  الشاملة  اإلتاحة  حتقيق  عن  بعيدة  تزال  ال  أفريقيا  يف  باملالريا  املوطونة  البلدان 
وسوف حتتاج إىل التوسع بشكل كبري يف إتاحة الوصول إىل االختبارات التشخيصية الرسيعة أو الفحص 
املجهري. ويف نصف مجيع البلدان املوطونة باملالريا يف أفريقيا، ال يزال أكثر من 80٪ من احلاالت يعاجلون 

دون إجراء االختبارات التشخيصية.

يوفر كتيب:  إتاحة الوصول إىل االختبارات التشخيصية للمالريا: الدليل  امليداين، الذي تم إصداره يف 
2011،  خارطة طريق شاملة لزيادة وترية االختبارات التشخيصية وامليض قدما نحو اإلتاحة الشاملة هلا. ومن 
شأن التشخيص أن يؤدي بشكل كبري إىل حتسني نوعية الرعاية وضامن استخدام األدوية املضادة للمالريا 
التشخيصية  لالختبارات  املتزايدة  التجهيزات  توفري  يف  االستثامر  يؤدي  وسوف  وصحيح.  رشيد  بشكل 
الرسيعة يف البلدان املوطونة باملالريا إىل خفض متطلبات التجهيزات اخلاصة باملعاجلات التوليفية القائمة 
التي  املصحوبة بمضاعفات  املالريا غري  فعالية لعالج  املعاجلات األكثر  مادة األرتيميسينني -  وهي  عىل 

جيب إجراء اإلختبار لكل حالة مشتبه بإصابتها باملالريا

اإلختبار.
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يسببها طفيل املتصورة املنجلية.  وتتجنب الدول التي ازدادت فيها 
وترية عمليات االختبارات التشخيصية مئات اآلالف من دورات 

املعاجلة التوليفية القائمة عىل مادة األرتيميسينني كل عام. 

التشخيصية  واالختبارات  املجهري  الفحص  من  كل  وخيتص 
الرسيعة بميزات فريدة جتعل كل منهام مفيدًا يف حاالت وأوضاع 
معينة.  ولذلك، فإن تطبيق أحدمها أو التوسع فيه ال ينبغي أن حيل 
حمل اآلخر، بل باألحرى يكمله. ولتعزيز االختبارات التشخيصية 
واجلودة  بالدقة  التشخيصية  األدوات  تتميز  أن  جيب  للمالريا، 
يتطلب  وهذا  صحيح.   بشكل  استخدامها  يتم  وأن  العالية، 
االختبارات  ورشاء  باالحتياجات؛  والتنبؤ  الكمي  التقدير  دقة 
النظام  مستويات  مجيع  عب  اجلودة  وضبط  املناسبة؛  واملستلزمات 
الصحي؛  واإلدارة الفعالة لسلسلة التوريد؛ وتدريب العاملني يف 
املجال الصحي واإلرشاف عليهم؛ ومراقبة وتقييم البامج بشكل 
متسق.  ويتضمن كتيب اإلتاحة الشاملة لالختبارات التشخيصية 
جلميع  العملية  واألدوات  اإلرشادات  امليداين  الدليل  للمالريا: 

هذه املجاالت.  

مسبوقة  غري  فرصة  التشخيصية  االختبارات  وترية  زيادة  يتيح 
وزارات  بدوره  يساعد   مما  املالريا،  ترصد  بيانات  دقة  لتحسني 
تشتد  حيث  إىل  أفضل  بشكل  املتاحة  املوارد  توجيه  عىل  الصحة 
احلاجة إليها. وسوف مُتكن هذه اجلهود البامج الوطنية ملكافحة 
املالريا،  يف  حتدث  التي  للطفرات  الفورية  االستجابة  من  املالريا 
بمداخالت  التغطية  عىل  املحافظة  عدم  بسبب  أكانت  سواء 
مكافحة املالريا أو تغري املناخ أو مقاومة العقاقري املضادة للمالريا 

أو مقاومة البعوض للمبيدات احلرشية.

استخدام  ترشيد  التشخيصية  االختبارات  يف  التوسع  شأن  ومن 
العاملني  يف  اجلمهور  ثقة  وحتسني  للمالريا  املضادة  العقاقري 
ومن  للمالريا.   املضادة  األدوية  فعالية  ويف  الصحية  بالرعاية 
جزًء  باعتبارها    املالريا  تشخيص  اختبارات  نرش  اهلامة  األمور 
املرىض  مجيع  معاجلة  حتسني  إىل  هتدف  التي  البامج  من  يتجزأ  ال 
املصابني باحلمى، بام يف ذلك الذين يعانون من أمراض أخرى غري 
 .control interventions, climate than malaria.املالريا

حقائق رسيعة 
تم   • التي  الرسيعة  التشخيصية  االختبارات  عدد  إرتفع 

 2008 عام  مليون يف   45 من  املصنعة  الرشكات  قدمتها 
إىل 88 مليون يف عام 2010.

بلدًا  •  43 أصل  من  بلدًا   37 إعتمد   ،2010 عام  بحلول 
موطونة باملالريا بإقليم منظمة الصحة العاملية اإلفريقي 
األخرى  األقاليم  يف  بلدا   63 أصل  من  بلدا  و53 
املالريا  اختبارات  توفري  سياسة  العاملية  الصحة  ملنظمة 

التشخيصية جلميع الفئات العمرية.

االختبارات  • عدد  كان  التقدم،  هذا  من  الرغم  عىل 
ال  أفريقيا  يف   2010 عام  يف  أجريت  التي  التشخيصية 
يزال أقل من نصف العدد اإلمجايل للمعاجلات التوليفية 
رشاؤها  تم  التي  األرتيميسينني  مادة  عىل  القائمة 

وتوزيعها.

ينبغي تأكيد كل حالة اشتباه باملالريا بالفحص املجهري أو االختبارات التشخيصية الرسيعة  قبل العالج. –
 جيب أن تكون مجيع األدوات التشخيصية ذات جودة مضمونة يف مجيع مستويات النظام الصحي. –
 ينبغي دمج زيادة اختبار املالريا التشخييص مع اجلهود الرامية إىل حتسني إدارة األمراض احلموية األخرى.   –

التوصيات األساسية 
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املالريا مرض يمكن الوقاية منه وعالجه متامًا. إن مئات اآلالف من األرواح يتم إنقاذها كل عام عن طريق 
العالج الفوري املضاد للمالريا. ومع ذلك، وعىل الرغم من توافر األدوية املضادة للمالريا الفعالة والعالية 
العالج  إىل  الوصول  تفتقر إىل سبل  تزال  باملالريا ال  املوطونة  البلدان  الناس يف  املاليني من  فإن  اجلودة،، 
املناسب. ويف حني تم إحراز تقدم كبري يف  السنوات األخرية، أال أنه يتعني عىل الدول مواصلة ضامن إتاحة 
احلصول عىل الرعاية ذات اجلودة يف كل من القطاعني العام واخلاص والسعي لعالج كل مريض باألدوية 

املضادة للمالريا املضمونة اجلودة. 

إىل  تطوره  ملنع  األمهية  بالغ   أمرًا  بمضاعفات  املصحوبة  غري  للمالريا  واملناسب  الرسيع  العالج  يعتب 
مرض وخيم، عالوة عىل احلد من مستودع الطفيليات الشامل يف املجتمع. وتويص منظمة الصحة العاملية 
باتباع  املعاجلة التوليفية القائمة عىل مادة األرتيميسينني باعتبارها خط العالج األول حلاالت املالريا غري 
ثبتت  التي  األدوية  توليفات  أن تستخدم  وينبغي  املنجلية.  املتصورة  تسببها  والتي  املصحوبة بمضاعفات 

فعاليتها باملراقبة الروتينية.  

يف عام 2010، تم رشاء 181 مليون دورة من املعاجلة التوليفية القائمة عىل مادة األرتيميسينني يف القطاع العام 
بجميع أنحاء العامل ، بزيادة عن 158 مليون دورة يف عام 2009، و11 مليون دورة فقط يف عام 2005.  وقد 
كان من املتوقع أن يصل الطلب عىل املعاجلة التوليفية القائمة عىل مادة األرتيميسينني إىل 287 مليون دورة يف 
2011، بزيادة قدرها أكثر من 30٪ عن عام 2010، وذلك إىل حد ما بسبب زيادة املبيعات املدعومة يف القطاع 
اخلاص. ويمكن ملالريا املتصورة املنجلية الوخيمة أن تؤدي إىل وفاة  املريض، وجيب أن تعامل عىل أهنا حالة 
طبية طارئة. وتويص منظمة الصحة العاملية بإعطاء دواء األرتيسونيت الرشجي لألطفال املصابني باملالريا 
الوخيمة كعالج ما قبل اإلحالة، والذي يسبق نقلهم إىل املرفق الصحي املناسب للحصول عىل مزيد من 
املنجلية  املتصورة  مالريا  حلاالت  النهائي  للعالج  وذلك  باحلقن  األرتيسونيت  بإعطاء  ويوص  الرعاية.  
الوخيمة لدى كل من األطفال والبالغني يف مجيع البيئات اجلغرافية. وإذا مل يتوفر األرتيسونيت الوريدي أو 
العضيل، فإن عقار كينني الوريدي/ العضيل يبقى بديال مقبوال. بعد العالج األويل، من الرضوري عالج 

املرىض بدورة كاملة من املعاجلة  التوليفية القائمة عىل مادة األرتيميسينني الفعالة.  

كل حالة مؤكدة جيب معاجلتها بأدوية مضادة للمالريا ذات 
جودة مضمونة

العالج.
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واملسؤول  السائد  الطفييل  نوع  وهو    - النشيطة  املتصورة  مالريا 
أمريكا  من  وأجزاء  آسيا  جنوب  من  كبرية  أجزاء  يف  املالريا  عن 
الدواء  هذا  كان  حال  يف  بالكلوروكني  معاجلته  ويتعني   – الالتينية 
فعاال، أو إعطاء دورة مناسبة من املعاجلة التوليفية القائمة عىل مادة 
األرتيميسينني يف املناطق التي تكون فيها املتصورة النشيطة مقاومة 
للمتصورة  الكاملة  املعاجلة  تشتمل  أن  وينبغي  للكلوروكني. 
النشيطة عىل إعطاء دورة ملدة 14 يوما من بريامكني يوميًا للمرىض 
 6 جلوكوز  إنزيم  نقص  من  يعانون  الذين  األشخاص  عدا  )ما 

فوسفات دهيايدروجينيز( من أجل منع حدوث انتكاسات. 

التي  الثانية(  )الطبعة  املالريا  ملعاجلة  اإلرشادية  الدالئل  ترسد 
عام  يف  اإلنرتنت  شبكة  عىل  حتديثها  وتم   ،2010 عام  يف  نرشت 
2011، كافة توصيات منظمة الصحة العاملية املسندة بالبينات فيام 
العامل.  يف  باملالريا  املوطونة  املناطق  مجيع  يف  املالريا  عالج  خيص 
وتستند التوصيات عىل البينات العلمية احلديثة التي راجعها فريق 
الكياموي  العالج  بشأن  العاملية  الصحة  بمنظمة  التقنيني  اخلباء 
التي  البيئات  يف  حتى  التوصيات  هذه  تطبيق  ويمكن  للمالريا، 
اإلرشادية  الدالئل  وتوفر  كبري.  بشكل  املوارد  بمحدودية  تتسم 
التي حتتاج  التفصيلية  الوطنية  إطارًا لتطوير بروتوكوالت العالج 
للمالريا  املضادة  للعقاقري  املقاومة  أنامط  االعتبار  يف  تأخذ  أن  إىل 

وقدرات اخلدمات الصحية يف الواقع املحيل. 

خالل السنوات القليلة املاضية، تم الكشف عن املتصورة املنجلية 
دون  الكبى  ميكونغ  منطقة  يف  األرتيميسينني  لعقاقري  املقاومة 
اإلقليمية بجنوب رشق آسيا، والتي أصبحت تشكل هتديدا كبريا 
املضادة  العقاقري  مقاومة  انتشار  وملنع  املالريا.  مكافحة  جلهود 
اختبارات  أمهية  عىل  تشدد  العاملية  الصحة  منظمة  فإن  للمالريا، 
التشخيص الشاملة وااللتزام بالدورات الكاملة لنظم العالجات 
للمالريا  املضادة  األدوية  ورصف  املقررة  للمالريا  املضادة 
املضمونة اجلودة فقط. ومن األمور اهلامة بنفس الدرجة: إستخدام 
معبأة  غري  حرة  توليفات  من  بداًل  الثابتة  اجلرعة  ذات  التوليفات 

بالستيكية  فقاعات  ذات  أرشطة  يف  غريها  مع  معبأة  توليفات  أو 
)إستخدام التوليفات ذات اجلرعة الثابتة حيسن من التزام املريض 
بالنظم املوص هبا( والرصد الروتيني للكفاءة العالجية ملضادات 
املالريا ووضع حد الستخدام املعاجلات األحادية القائمة عىل مادة 

األرتيميسينني عن طريق الفم. 

ال يزال العديد من املرىض يعاجلون يف القطاع اخلاص باستخدام 
املعاجلات األحادية القائمة عىل مادة األرتيميسينني عن طريق الفم 
واألدوية املضادة للمالريا التي ال تستويف معايري اجلودة. ويرجع 
هذا إىل سوء التنظيم وضعف سلطة إنفاذ معايري اجلودة يف العديد 
من البلدان املوطونة باملالريا، فضال عن حمدودية فرص احلصول 

.herapies.عىل العالجات التوليفية املناسبة

حقائق رسيعة 
املعاجلة  • من  دورة  مليون   181 رشاء  تم   ،2010 عام  يف 

القطاع  يف  األرتيميسينني  مادة  عىل  القائمة  التوليفية 
158 مليون  العام بجميع أنحاء العامل ،  بعد أن كانت  
دورة يف عام 2009، و11 مليون دورة فقط يف عام 2005.

 وبحلول هناية عام 2010، كانت 84 دولة قد اعتمدت  •
املعاجلة التوليفية القائمة عىل مادة األرتيميسينني بمثابة 

عالج اخلط األول ملالريا املتصورة املنجلية.

 ويف عام 2010، وفرت 60 بلدا املعاجلة التوليفية القائمة  •
الفئات  جلميع  مقابل  دون  األرتيميسينني  مادة  عىل 
 55 راقبت  ذاته،  الوقت  ويف  العام.  القطاع  يف  العمرية 

بلدا فعالية العالج.  

بعد تأكيد التشخيص، ينبغي أن تعالج  كل حالة من مالريا املتصورة املنجلية غري املصحوبة بمضاعفات  –
باملعاجلة التوليفية القائمة عىل مادة األرتيميسينني.

ينبغي أن تعالج  كل حالة وخيمة ملالريا املتصورة املنجلية باألرتيسونيت يف الوريد أو العضل، يليها دورة  –
كاملة من املعاجلة التوليفية القائمة عىل مادة األرتيميسينني.

جيب أن ختضع مضادات املالريا ملراقبة الفعالية العالجية بصورة روتينية. –

التوصيات األساسية 
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واملعلومات  املرض  ترصد  عمليات  تعزيز  إىل  باملالريا  املوطونة  البلدان  العاملية  الصحة  منظمة  حتث 
الصحية ونظم التسجيل احليوي، بحيث يمكن لوزارات الصحة حتديد أفضل أولويات الصحة العمومية 

والتدخالت الصحية ذات التصميم الفعال. 

أي  لتحديد  الوزارات  مساعدة  عىل  باملالريا  والوفيات  اإلصابة  حلاالت  ن  امُلحسَّ الرتصد  يعمل  وسوف 
األكثر  املجتمعات  إىل  املوارد  توجيه  يساعد عىل  األكثر ترضرا، كام  السكانية هي  املجموعات  أو  املناطق 
احتياجا. ومن شأن األرتقاء بالرتصد أن متكن الوزارات من حتديد الطفرات اجلديدة يف املالريا عىل وجه 
الرسعة  يف حال حدوثها وحتقيق أقىص قدر من الكفاءة للوقاية من املالريا وبرامج املكافحة.  يمكن أيضا 
للمعلومات اخلاصة بحاالت وقوع املالريا فيام يتعلق باملستويات التارخيية أن تعمل عىل حتذير الوزارات 
فيام يتعلق باألوبئة، بحيث يمكن تكثيف تدابري الرقابة. وأخريا، تعتب املعطيات املتعلقة باالجتاهات املتغرية 
للمالريا ال غنى عنها من أجل احلكم عىل نجاح تنفيذ البنامج وحتديد ما إذا كان يلزم إجراء تعديالت يف 

نطاق املداخالت أو املزج بينها. 

إلجراء  املتاحة  واملوارد  املالريا  انتقال  مستوى  مها:  أساسيني  عاملني  عىل  الرتصد  أنظمة  تصميم  يعتمد 
الرتصد. وقد أصدرت منظمة الصحة العاملية يف أبريل 2012 دليلني ملساعدة البلدان املوطونة باملالريا عىل 
تعزيز عمليات ترصد املالريا هبا.  ويعتب كتيب ترصد املرض ملكافحة املالريا مفيدا بشكل خاص للبلدان 
املشاركة يف مكافحة املالريا، يف حني أن كتيب ترصد املرض للتخلص من املالريا خمصص للبلدان التي 
العامة للرتصد والتعاريف املوص  املبادئ  الكتيبان  بالقضاء عىل املالريا.  ويصف  البامج اخلاصة  تنظم 
هبا واملؤرشات األساسية للحاالت املرضية واإلجراءات الواجب اتباعها لتسجيل البيانات واإلبالغ عنها 
لتسجيل  نامذج  عىل  أيضا  الكتيبان  وحيتوي  الرتصد.  نظم  بإنشاء  اخلاصة  اإلرشادية  والدالئل  وحتليلها 

حاالت املالريا واإلبالغ عنها والتقيص حوهلا. 

جيب تتبع كل حالة مالريا يف نظام للرتصد 

الرتصد. 
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يف البلدان ذات األعباء الكبرية،  تعتب حاالت املالريا كثرية العدد 
بحيث ال يمكن دراسة كل حالة واالستجابة هلا عىل حده. وهلذا 
حتليالهتا  تبني  أن  إىل  بحاجة  الوطنية  املالريا  مكافحة  برامج  فإن 
املستوى  عىل  الالزم  اإلجراء  واختاذ  اإلمجالية  األرقام  أساس  عىل 
السكاين. وتويص منظمة الصحة العاملية بأن تقوم البامج الوطنية 
عن  منتظم  بشكل  العاملية  الصحة  منظمة  بإبالغ  املالريا  ملكافحة 
االجتاهات  مسار  وتتبع  واملؤكدة  واملفرتضة  فيها  املشتبه  احلاالت 
ونظرا  البالد.  أنحاء  مجيع  يف  والوفيات  اإلصابات  بتغري   املتعلقة 
مكافحة  ومداخالت  املالريا  من  الوقاية  إجراءات  تزايد  ألن 
تدرجييا،  املرض  انتقال  من  احلد  عىل  يعمل  أن  شأنه  من  املالريا 
فإنه يصبح من املمكن ورضوريا بشكل كبري تتبع احلاالت الفردية 

واالستجابة هلا كل عىل حده. 

أن  جيب  املالريا،  عىل  بالقضاء  اخلاصة  األوضاع  يف  فإنه  وهكذا، 
عن  فورا  اإلخطارات   وتقديم  حتديد  إىل  الرتصد  أنظمة  تسعى 
احلاالت  هذه  مجيع  أكانت  سواء  باملالريا،  العدوى  حاالت  مجيع 
الوافدة  بأعراض. قد تشكل احلاالت  أم غري مصحوبة  مصحوبة 
يتمثل  خطرا  تشكل  أن  ويمكن  احلاالت،  جمموع  من  كبرية  نسبة 
يف إعادة تأسيس انتقال املرض يف املناطق التي تم فيها القضاء عىل 
املرحلة  هذه  يف  البلدان  العاملية  الصحة  منظمة  وتويص  املالريا. 
أو  وافدة  كوهنا  من  والتأكد  حالة،  كل  لفحص  املوارد  بإتاحة 

مكتسبة حمليا أم غري ذلك واختاذ تدابري االستجابة املالئمة. 

ال توجد قواعد صارمة بشأن توقيت حتول البلدان بني األساليب 
مستويات  عىل  تعتمد  القرارات  هذه  ومثل  للرتصد.   املختلفة 
الرتصد  أنشطة  إنجاز  عىل  املكافحة  برامج  وقدرة  املالريا  رساية 

رساية  ألوضاع  تتعرض  التي  البلدان  بعض  تكون  وقد  املحددة. 
املستخدمة  األساليب  بعض  تبني  عىل  قادرة  عال  بشكل  املرض 
لبامج  )ويتوقع  منخفض  بشكل  املرض  رساية  أوضاع  حالة  يف 
االستهداف  نتيجة  أرسع  بشكل  تتطور  أن  هبم  اخلاصة  املكافحة 
األفضل للمداخالت(. ويمكن أيضا أن تستخدم أساليب خمتلفة 
يف األوضاع املختلفة داخل البلد، السيام يف حالة تباين كثافة انتقال 

املرض جغرافيا.

حقائق رسيعة 
موطونة  • بلدا   43 حققت   ،2010 و   2000 عامي  بني 

أكثر  بنسبة  املالريا  حاالت  عدد  يف  انخفاضًا  باملالريا 
انخفاضا  سجلت  أخرى  بلدان   8 وهناك   .٪50 من 

قدره أكثر من ٪25.

وجه  • عىل  املالريا  اجتاهات  حتديد  املمكن  من  يكن  مل 
اليقني يف 38 من أصل 99 بلدا حيدث فيها انتقال مستمر 

للمرض نتيجة ضعف أنظمة الرتصد.  

يف عام 2010، كانت هناك 80 دولة يف مرحلة مكافحة  •
املرض.  عىل  القضاء  مرحلة  يف  بلدان  و10  املالريا 
وصنفت 9 دول إضافية من قبل منظمة الصحة العاملية 
عىل أهنا يف مرحلة ما قبل القضاء عىل املرض، و7 دول 

أخرى عىل أهنا يف مرحلة منع عودة إدخال املالريا.

جيب تسجيل احلاالت كل عىل حده بمستوى املرفق الصحي. وهذا من شأنه أن يسمح بتسجيل احلاالت  –
املشتبه فيها ونتائج االختبارات التشخيصية والعالج املعطى.  

يف مرحلة مكافحة املالريا، ينبغي للبلدان اإلبالغ عن احلاالت املشتبه فيها واملفرتضة واملؤكدة كل عىل  –  
حده، وتلخيص البيانات املجمعة عن احلاالت املرضية والوفيات عىل أساس شهري.

ينبغي للبلدان يف مرحلة القضاء عىل املالريا إجراء فحص كامل لكل حالة مالريا. –  

التوصيات األساسية 



هذا القرص املضغوط حيتوي عىل الوثائق األساسية املذكورة يف هذا الكتيب، وكذلك املنشورات املتعلقة باملبادرة الثالثية من برنامج املالريا 
العاملي. ويمكن حتميل امللفات من خالل www.who.int/malaria.  يرجى زيارة املوقع بشكل منتظم للحصول عىل أحدث إصدارات 

التقرير العاملي عن املالريا ووثائقنا الفنية التي تتضمن املعايري املسندة بالبينات واملعايري والسياسات والدالئل اإلرشادية.



حول الربنامج العاملي ملنظمة الصحة العاملية ملكافحة املالريا
خيتص برنامج املالريا العاملي ملنظمة الصحة العاملية بأربعة أدوار أساسية: 1( وضع ونقل وتشجيع تطبيق القواعد املسندة بالباهني واملعايري 
والسياسات والدالئل اإلرشادية؛ 2( احلفاظ عىل إحراز مستقل للتقدم العاملي ملكافحة املالريا؛ 3( تطوير أساليب بناء القدرات وتعزيز األنظمة 
والرتصد؛ و 4( حتديد التهديدات املتعلقة بمكافحة املالريا والقضاء عليها، وكذلك فرص العمل اجلديدة. ويتضمن منشور اإلدارة الرئييس 
السنوي وتقرير املالريا العاملي أحدث البيانات املتاحة عن أثر مداخالت املالريا يف مجيع أنحاء العامل. وتدعم اإلدارة 99 بلدا حيدث فيها انتقال 
مستمر للمالريا يف كفاحها ضد هذا املرض، وتعمل مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة حتت إرشاف رشاكة دحر املالريا لتحقيق أهدافها.

الرشكاء املتعاونون

الربناجمج العاملي للمالريا
منظمة الصحة العاملية
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