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مواد الطرف الثالث. إذا كنتم ترغبون يف إعادة استخدام مواد واردة يف هذا العمل ومنسوبة إىل طرف ثالث، مثل الجداول أو األشكال أو الصور 
فإنكم تتحملون مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول عىل إذن إلعادة االستخدام هذه أم ال، وعن الحصول عىل اإلذن من صاحب حقوق 

املؤلف. ويتحمل املستخدم وحده أية مخاطر لحدوث مطالبات نتيجة انتهاك أي عنرص ميلكه طرف ثالث يف العمل.

بيانات إخالءات مسؤولية عامة. التسميات املستعملة يف هذا املطبوع، وطريقة عرض املواد الواردة فيه، ال تعرب ضمناً عن أي رأي كان من 
جانب املنظمة (WHO) بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. 

وتشكل الخطوط املنقوطة عىل الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كام أن ذكر رشكات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الرشكات واملنتجات معتمدة أو موىص بها من جانب املنظمة 
(WHO)، تفضيالً لها عىل سواها مام مياثلها يف الطابع ومل يرد ذكره. وفيام عدا الخطأ والسهو، متيز أسامء املنتجات املسجلة امللكية باألحرف 

االستهاللية (يف النص اإلنكليزي).

وقد اتخذت املنظمة (WHO) كل االحتياطات املعقولة للتحقق من املعلومات الواردة يف هذا املطبوع. ومع ذلك فإن املواد املنشورة تُوزع 
 (WHO) دون أي ضامن من أي نوع، سواء أكان بشكل رصيح أم بشكل ضمني. والقارئ هو املسؤول عن تفسري واستعامل املواد. واملنظمة

ليست مسؤولة بأي حال عن األرضار التي قد ترتتب عىل استعاملها.

الوثائق  الُنسخ املحدثة لجميع  اإلنرتنت لالطالع عىل  املهملة عىل شبكة  املدارية  باملنظمة بشأن األمراض  الخاص  املوقع  الرجوع إىل  ميكن 
.(www.who.int/neglected_diseases/en)

(France) طُبع يف فرنسا

978-92-4-156544-8_Executive_Summary_AR.indd   2978-92-4-156544-8_Executive_Summary_AR.indd   2 02.06.17   16:1202.06.17   16:12



حتى عام ٢٠٢٠
التقدم املحرز يف توسيع نطاق التدخالت 

الخاصة باألمراض املدارية املهملة

ما بعد عام ٢٠٢٠
تغري املشهد العام لألمراض املدارية املهملة

غايات خارطة الطريق
التقدم املحرز صوب غايات خارطة الطريق 

الخاصة باألمراض املدارية املهملة

...
«التعاون، الترسيع، التخلص»

يف ملحة رسيعة

٦٧  «وضع نهاية لألمراض املدارية املهملة» 
بهدف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

ميكن االطالع عىل وضع نهاية لألمراض 
املدارية املهملة

٨٥  تعميم األمراض املدارية املهملة يف سياق 
التغطية الصحية الشاملة

التعميم

١٠٧  رصد األمراض املدارية املهملة يف سياق 
أهداف التنمية املستدامة

الرصد

١٢٧  متويل األمراض املدارية املهملة يف سياق 
أهداف التنمية املستدامة

التمويل

66
دمج األمراض املدارية املهملة

يف الصحة والتنمية عىل الصعيد العاملي

6 36

148

نظرة
عامة...

978-92-4-156544-8_Executive_Summary_AR.indd   3978-92-4-156544-8_Executive_Summary_AR.indd   3 02.06.17   16:1202.06.17   16:12



ملخص تنفيذي

التقرير الرابع ملنظمة الصحة العامليةبشأن أمراض املناطق املدارية املهملة■   ■   ■   ■   ■   ■    4     ■   ■   ■   ■   ■   ■       

هذا التقرير الرابع ملنظمة الصحة العاملية يستعرض
املهملة  املدارية  املناطق  أمراض  بشأن 
التقدم املحرز صوب تحقيق أهداف خارطة الطريق لعام ٢٠٢٠، 
مع اإلشارة إىل التحديات املتبقية، ثم يتطلع إىل ما بعد عام ٢٠٢٠ 
لتقييم املشهد العاملي املتغري للصحة والتنمية، مع مراعاة اآلثار 
املرتتبة عىل إدماج هذه األمراض يف خطة التنمية املستدامة لعام 

٢٠٣٠ األوسع نطاقاً.

التقدم املحرز نحو تحقيق غايات خارطة الطريق
لعام ٢٠٢٠

إن إدماج أمراض املناطق املدارية املهملة يف الصحة والتنمية عىل 
الصعيد العاملي بني ما أحرز من تقدم كبري يف عام ٢٠١٥ صوب 
تحقيق غايات خارطة الطريق. وتنتج هذه اإلنجازات عن تنفيذ 
التدخالت الخمسة التي أوصت بها منظمة الصحة العاملية للتغلب 
الكيميايئ  العالج  أال وهي:  املهملة  املدارية  املناطق  أمراض  عىل 
الوقايئ؛ والتدبري العالجي االبتكاري واملكثَّف؛ وإيكولوجيا النواقل 
خدمات  وتوفري  البيطرية؛  العمومية  الصحة  وخدمات  وعالجها؛ 

املياه املأمونة واإلصحاح والنظافة.

لألشخاص  عالج  اسرتاتيجية  الوقايئ  الكيميايئ  العالج  ويحدد 
املرض  انتقال  من  والوقاية  املراضة  من  للحد  بالعدوى  املصابني 
عن طريق إعطاء األدوية يف املجتمعات املعرضة للمخاطر. ووفقاً 
 ٪٦٢٫٩ أو  مليار شخص،  من  يقرب  ما  هنالك  املسجلة  للحاالت 
ممن متس حاجتهم للعالج، تلقوا عالجاً كيميائياً وقائياً ملرض واحد 
عىل األقل يف عام ٢٠١٥ وحده. ويشمل ذلك ٥٥٧٫٩ مليون شخص 
من  املعدل  هذا  ويعترب  اللمفي.  الفيالريات  لداء  عالجاً  تلقوا 
برنامج يقوم  العالجية (٥٩٫٣٪) أعىل معدل يحققه أي  التغطية 
لذلك،  ونتيجة  جامهريي،  نطاق  عىل  املرض  هذا  أدوية  بتوزيع 
فلن يحتاج بعد اآلن أكرث من ٣٠٠ مليون شخص إىل عالج وقايئ. 
وعالوة عىل ذلك، بدأ عدد متزايد من البلدان يف القضاء عىل داء 
الفيالريات اللمفي بوصفه مشكلة من مشاكل الصحة العمومية.

وعالوة عىل ذلك يف عام ٢٠١٥، أجرى ما يربو عىل ٠٠٠ ١٨٥ مريض 
العامل،  عمليات جراحية لعالج انحراف األهداب يف جميع أنحاء 
الحيوية  العالج باملضادات  كام تلقى أكرث من ٥٦ مليون شخص 
للرتاخوما. وتلقى نحو ١١٩ مليون شخص اإليفرمكتني لعالج داء 
ممن   ٪٦٤٫١ من  يقرب  ما  تغطية  ميثل  ما  وهو  الذنب،  كالبية 
يحتاجون إىل املساعدة، مبا يف ذلك من يعيشون يف مناطق التوطن 

املفرط التي تم تحديدها مؤخراً.

ويف عام ٢٠١٥ أوشكنا عىل القضاء عىل داء التنينات عىل الرغم 
مام تواجهه الربامج الوطنية من تحديات عديدة، والسيام انعدام 
األمن، وحاالت الرصاع، والظاهرة الفريدة إلصابة الكالب بالعدوى 

بداء التنينات والسيام يف تشاد. بيد أنه يف عام ٢٠١٦، مل يتم اإلبالغ 
سوى عن ٢٥ حالة إصابة برشية فقط.

ويعتمد التدبري العالجي املبتكر واملكثف لألمراض عىل استخدام 
تدخالت مختلفة - ترتاوح ما بني األدوية والجراحة – للتخفيف 
من وطأة أعراض ومضاعفات تلك األمراض التي يندر وجود أدوات 
املوجودة  األدوات  استخدام  يكون  التي  أو  لها،  للتصدي  فعالة 
محدودية  من  الرغم  وعىل  محدوداً.  واسع  نطاق  عىل  بالفعل 
توافر االستجابات الفعالة لهذه األمراض املعقدة، فإن الربامج التي 
تعمل يف إطار اإلدارة املبتكرة واملكثفة لألمراض قد حققت الكثري.

بداء  املصابة  الجديدة  الحاالت  عدد  يف  كبري  انخفاض  وحدث 
املثقبيات األفريقي (بنسبة ٨٩٪) خالل الفرتة ٢٠٠٠-٢٠١٥، وبداء 
الليشامنيات الحشوي يف بنغالديش والهند ونيبال (بنسبة ٨٢٪) 
منذ عام ٢٠٠٥ ، وبقرح بورويل (بنسبة ٦٠٪) مقارنة بعام ٢٠٠٨. 
تقوده  الذي  الدويل  التحقق  فريق  كذلك  أكد   ٢٠١٥ عام  ويف 
املنظمة أنه قد تم التخلص من داء املُتََورِّقات يف الهند، وأن جميع 
بلدان أمريكا الالتينية حققت تحرياً شامالً للدم الكتشاف مرض 

شاغاس لدى املتربعني بالدم.

لها،  العالجي  والتدبري  النواقل  إيكولوجيا  اسرتاتيجيات  وتستند 
مبادئ  إىل  وتعزيزها  التوجيهية  املبادئ  وضع  عىل  تركز  والتي 
استخدام  ذلك  يف  مبا  للنواقل،  املتكامل  العالجي  التدبري  ونهوج 
متثل  النواقل  مكافحة  والتزال  حصيف.  بشكل  اآلفات  مبيدات 
املنقولة  األمراض  انتقال  من  الوقاية  عنارص  من  مهامً  عنرصاً 

بالنواقل ومكافحتها.

وبعد الدورة التاسعة والستني لجمعية الصحة العاملية التي عقدت 
يف عام ٢٠١٦، وبناًء عىل طلب الدول األعضاء، تم إعداد مسودة 
استجابة عاملية ملكافحة النواقل يف الفرتة ٢٠١٧-٢٠٣٠، وطُلب من 
 .٢٠١٧ أيار/مايو  يف  فيها  النظر  السبعني  العاملية  الصحة  جمعية 
وتدعم مسودة االستجابة تنفيذ نهج شامل ملكافحة النواقل من 
شأنه أن يسهم يف تحقيق أهداف وطنية وعاملية خاصة باألمراض، 

ويساعد يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة املتصلة بالصحة.

العمومية  الصحة  خدمات  يف  املستخدمة  االسرتاتيجيات  وتُقر 
بصحة  الناس  صحة  بارتباط  واحدة»  «صحة  نهج  البيطرية 
املهملة  باألمراض  خاص  بشكل  هذا  ويتصل  والبيئة.  الحيوانات 
الحيوانية املنشأ، والتي تعترب مجموعة فرعية من األمراض املدارية 
املهملة و تنتقل بشكل طبيعي من الحيوانات الفقارية إىل البرش 

والعكس صحيح، مثل داء الكلب.

املنشأ عىل  الحيوانية  املهملة  األمراض  لهذه  األكرب  العبء  ويقع 
كاهل مريب املاشية يف أفريقيا وآسيا والبالغ عددهم مليار شخص. 
وهم يخالطون حيواناتهم بشكل وثيق ويعتمدون عليها يف كسب 
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يف  حظاً  أقل  يكونون  السكان  وهؤالء  والتغذية.  العيش  سبل 
وعىل  والحيوان،  اإلنسان  لصحة  الالزمة  الخدمات  عىل  الحصول 
املعلومات. ومع ذلك هناك بعض اإلنجازات. وكمثال عىل ذلك، 
يف عام ٢٠١٥ مل يعز سوى ١٢ حالة وفاة برشية إىل داء الكلب 

املنقول عن طريق الكالب يف اإلقليم األمرييك.

ويعترب توفري املياه املأمونة والرصف الصحي والنظافة عنرصاً رئيسياً 
األهمية  بالغ  أمر  وهو  املهملة،  املدارية  األمراض  اسرتاتيجية  يف 
الرعاية  وتقديم  املهملة  املدارية  األمراض  معظم  من  للوقاية 
املدارية  األمراض  يف  املتسببة  املمرضات  فمعظم  بها.  للمصابني 

املهملة تنمو يف حالة عدم كفاية املياه والرصف الصحي.

ونظراً لطبيعة هذا التحدي املتعدد القطاعات والذي تفرضه املياه 
ألن  ونظراً  والنظافة،  الصحي  الرصف  كفاية  وعدم  املأمونة  غري 
االسرتاتيجية الخاصة باألمراض املدارية املهملة لطاملا أغفلت عنرص 
املياه املأمونة وعدم كفاية الرصف الصحي والنظافة مقارنة بأهميتها، 
أطلقت منظمة الصحة العاملية يف آب/ أغسطس ٢٠١٥ اسرتاتيجية 
وخطة عمل عامليتني لدمج املياه والرصف الصحي والنظافة يف سائر 
تدخالت الصحة العمومية. وتهدف االسرتاتيجية املشرتكة لألمراض 
-٢٠١٥ للفرتة  الصحي  والرصف  املأمونة  وللمياه  املهملة،  املدارية 

٢٠٢٠ إيل تكثيف جهود مكافحة أنواع محددة من األمراض املدارية 
املهملة والتخلص منها يف أقاليم معينة بحلول عام ٢٠٢٠.

التصدي  يف  املستخدمة  الخمسة  الرئيسية  التدخالت  بني  ومن 
سواء  الوقايئ،  الكيميايئ  العالج  يربز  املهملة،  املدارية  لألمراض 
املدارية  األمراض  بعض  ملقاومة  كاسرتاتيجية  فعاليته  حيث  من 
املهملة أو املوارد املخصصة له واللذان يرتبطان ببعضهام البعض. 
ومع ذلك، فإن كل تدخل من التدخالت الخمسة يحظى بأهمية 
أن كل  التأكد من  ينبغي  قُدماً  لنا امليض  يتسنى  حاسمة. وحتى 
منهام يحظى مبا يستحقه من اهتامم وموارد. وتحظى إيكولوجيا 
املوارد  نقص  من  تعاين  إنها  إذ  خاصة،  بأهمية  وإدارتها  النواقل 

رغم أهميتها الحاسمة، والسيام فيام يتعلق بالتصدي للفاشيات.

التحديات املاثلة حتى عام ٢٠٢٠ وما بعده

مبا أن االستجابة لألمراض تتجه صوب املراحل النهائية، فسيحظى 
التقييم والرصد إىل ضامن ترصد ما بعد املكافحة مبزيد من األهمية 
الربامج  معظم  بعد  تتمكن  مل  إضافياً  متويالً  األمر  وسيتطلب 
الوطنية ملكافحة األمراض املدارية املهملة من حشده بقدر كاف. 
ويلزم بذل جهود متواصلة لضامن تنفيذ العالج بكفاءة وتحسني 
عدم  حالة  يف  بديلة  أدوية  عن  والبحث  والرتصد  الرصد  أدوات 
والحفاظ  اإلبالغ  نظم  فعالية  لضامن  مقاومة  ظهور  أو  الفعالية 
عىل املستويات املثىل من التغطية. فالحفاظ عىل معدالت عالية 
أيضاً  سيتطلب  عديدة  سنوات  مدى  العالجية عىل  التغطية  من 

مواءمة التوعية الصحية مع األوضاع املحلية، والسيام يف الجيوب 
املتبقية النتقال العدوى.

وهذا له انعكاساته عىل جميع التدخالت املوصوفة هنا، وسيقود 
األمراض  برامج  مختلف  بني  التكامل  من  املزيد  نحو  االتجاه  إىل 
املدارية املهملة. وميثل التكامل العاملي بني جهود مكافحة النواقل 
تعزيز  ويعترب  النواقل،  ملكافحة  العاملية  لالستجابة  أساسياً  هدفاً 
العمل والتعاون داخل القطاعات وفيام بينها، وتوسيع نطاق أدوات 

ومناهج مكافحة النواقل وإدماجها دعامتني أساسيتني لالستجابة.

املنشأ  الحيوانية  املهملة  األمراض  عىل  التغلب  يتطلب  وباملثل، 
والحيوان،  اإلنسان  بني  التفاعل  بني  يربط  األوجه  متعدد  نهجاً 
لحامية  القطاعات  متعدد  شامل  عمل  لربنامج  الوالية  ويعطي 
الرفاه البدنية والنفسية واالجتامعية للبرش وتحسينها. إن إرشاك 
قطاعات متعددة أمر بالغ األهمية، مبا يف ذلك القطاعات البيطرية 

والقطاعات املعنية باملياه والرصف الصحي والنظافة.

املدارية  األمراض  لربامج  املتكاملة  االستجابات  مواءمة  وسيتعني 
التنمية  أهداف  مع  بينها،  وفيام  القطاعات  داخل  املهملة 

املستدامة، والتغطية الصحية الشاملة.

فرص حتى عام ٢٠٣٠: أهداف التنمية املستدامة

يف كانون الثاين/يناير ٢٠١٦، دخل العامل إىل عرص أهداف التنمية 
األهداف  لتحقيق  بذلت  عاماً   ١٥ لجهود  متوجاً  املستدامة، 
اإلمنائية لأللفية. ويتمثل أحد القضايا الرئيسية لهذا التقرير يف أن 
التصدي لألمراض املدارية املهملة من شأنه تحقيق تقدم كبري يف 

خطة أهداف التنمية املستدامة بكل اتساعها وتنوعها.

الصحي  بالهدف  كبري  بشكل  املهملة  املدارية  األمراض  وترتبط 
(الهدف ٣ من أهداف التنمية املستدامة). غري أن هذه األمراض 
يغطيها  التي  األخرى  اإلمنائية  املجاالت  من  بالعديد  وتتأثر  تؤثر 
عىل  «القضاء  املثال  سبيل  عىل   .٢٠٣٠ عام  من خطة   ١ الهدف 
الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان». وتلعب برامج األمراض املدارية 
املهملة دوراً مهامً ليس يف الحد من العبء املايل لتكاليف الرعاية 
الصحية فحسب، بل أيضاً يف مدى التعرض لآلثار الصحية البدنية 
والنفسية املنهكة الناجمة عن األمراض املدارية املهملة والتي تحد 
من قدرة الناس عىل إدرار الدخل واملساهمة يف منو االقتصادات. 
عىل  «القضاء  هدف  بني  املواءمة  من  مامثلة  مجاالت  وتظهر 
الزراعة  وتعزيز  املحّسنة  والتغذية  الغذايئ  األمن  وتوفري  الجوع 
وهدف  املستدامة)؛  التنمية  أهداف  من   ٢ (الهدف  املستدامة» 
فرص  وتعزيز  للجميع  والشامل  املنصف  الجيد  التعليم  «ضامن 
التنمية  أهداف  من   ٤ (الهدف  للجميع»  الحياة  مدى  التعلم 
املستدامة)؛ وهدف «ضامن توافر املياه وخدمات الرصف الصحي 
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ملخص تنفيذي
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«جعل  وهدف  ٦)؛  (الهدف  مستدامة»  إدارة  وإدارتها  للجميع 
عىل  وقادرة  وآمنة  للجميع  شاملة  البرشية  واملستوطنات  املدن 
الصمود ومستدامة» (الهدف ١١ من أهداف التنمية املستدامة)؛ 
وهدف «تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل 
التنمية املستدامة» (الهدف ١٧ من أهداف التنمية املستدامة). 
املهملة،  املدارية  األمراض  بني  تربط  وضوحاً  أقل  وهناك صالت 

وأهداف التنمية املستدامة األخرى والبالغ عددها ١٠.

بني  فيام  التعاون  زيادة  واملتكاملة  الفعالة  االستجابات  وستتطلب 
القطاعات. فالربامج واملبادرات املعنية باألمراض املدارية املهملة لديها 
الكثري مام ميكنها املساهمة به، نظراً ملا تطلبته من تعاون من خالل 
رشاكات عاملية قوية ألكرث من عقد من الزمان، والعمل مع الحكومات 
يف البلدان التي تتوطنها األمراض املدارية املهملة، والوكاالت الدولية، 
ورشكات املستحرضات الصيدالنية، واملنظامت غري الحكومية الدولية، 

والدوائر األكادميية، واملجتمع املدين، ووكاالت األمم املتحدة.

يف  املستقبل  يف  ستستمر  التي  الرئيسية  األهداف  أحد  ويتمثل 
املدارية  باألمراض  املعنية  التدخالت  لدمج  املثىل  الطرق  إيجاد 

املهملة يف النظم الصحية األوسع نطاقاً.

وستكون نقطة البداية لدمج األنشطة يف وضع سياسات تقوم عىل 
مبادئ التغطية الصحية الشاملة. فالتغطية الصحية الشاملة تأيت يف 
صميم الخطة الصحية ألهداف التنمية املستدامة، كام يتضح من 
أن  ينص عىل  الذي  و   ٢٠٣٠ لعام  املستدامة  التنمية  إعالن خطة 
التغطية الصحية الشاملة رضورية لتعزيز الصحة البدنية والنفسية 
واملعافاة، ومتديد مأمول العمر املتوقع للجميع. وباختصار «يجب 
التغطية الصحية الشاملة هي  أال يتخلف أحد عن الركب». وألن 
قضية شاملة ترتبط بتحقيق غايات الهدف ٣ من أهداف التنمية 
املستدامة، فإنها قد تصبح منصة لدمج األنشطة الصحية واألنشطة 
املرتبطة بالصحة والتي ستصبح أداة قوية لوضع السياسات عندما 

تقرتن بنهج وضع الصحة يف جميع السياسات.

املهملة مساهمة مهمة  املدارية  األمراض  برامج  أيضاً، تسهم  وهنا 
حيث ترتبط مهامها بشكل وثيق بخطة التغطية الصحية الشاملة. 
ويُعرب عن هذا االتساق بطرق عديدة. ويعترب مفهوم اإلنصاف عنرصاً 
أساسياً من عنارص الخطة العاملية املعنية باألمراض املدارية املهملة، 
حيث تقود الربامج املعنية باألمراض املدارية املهملة الجهود الرامية 
إليها،  إىل من متس حاجتهم  الرئيسية  التدخالت  إىل ضامن وصول 
التي تعيش يف مناطق نائية بعيداً عن معظم  والسيام املجتمعات 
املدارية  باألمراض  الخاصة  الخطة  كذلك  وترتبط  الصحية.  الُنظم 
وثيقاً  ارتباطاً  الشاملة  الصحية  بالتغطية  الخاصة  والخطة  املهملة، 
حيث إن غايات التغطية الواردة يف خارطة الطريق لعام ٢٠٢٠ متثل 
الشاملة  الصحية  التغطية  غاية  تحقيق  خطوات هامة عىل طريق 
 ٪٨٠ بنسبة  األساسية  الصحية  بالخدمات  التغطية  يف  واملتمثلة 

الكيميايئ  العالج  اقرتاح  تم  ذلك،  عىل  وعالوة   .٢٠٣٠ عام  بحلول 
الوقايئ باعتباره تّدخل تتبع لرصد اإلنصاف يف التقدم نحو تحقيق 

التغطية الصحية الشاملة لجميع الفئات السكانية.

عىل  املستدامة  التنمية  أهداف  تركيز  يغري  أن  أيضاً  املرجح  ومن 
لها  واضحه  غاية  تحديد  تم  والتي  الشاملة،  الصحية  التغطية 
التي  الطريقة  من  املستدامة)  التنمية  أهداف  من   ٣-٨ (الهدف 
يتم بها دعم التدخالت الرئيسية، والسيام االبتكار والتدبري العالجي 
املتعلقة  الغايات  لألمراض. وحتى يف حالة تحقيق جميع  املكثف 
بالقضاء عىل األمراض املدارية املهملة بحلول عام ٢٠٣٠، فسيظل 
ماليني األشخاص الذين يعيشون يف ظروف مزمنة معرقلة ومشوهة 
املهملة، بحاجة إىل تدخالت  املدارية  باألمراض  العدوى  من جراء 
من  التخلص  يف  ويؤمل  والجراحة.  األدوية  بني  ما  ترتاوح  طبية 
بعض هذا العبء بفضل بناء القدرات عىل املدى الطويل وإجراء 
اإلصالحات عىل مستوى النظام الصحي برمته. وسيعتمد جزء كبري 
عىل  الطلبات  تلبية  إىل  الصحية  الُنظم  سعي  عىل  االستجابة  من 

الخدمات يف سياق انتقالها إىل التغطية الصحية الشاملة.

باألمراض  املعنية  الربامج  عىل  يجب  الذي  الكثري  هناك  لذلك، 
املدارية املهملة أن تشاركه مع الُنظم الصحية الوطنية يف ظل سعيها 
إىل الوصول للتغطية الصحية الشاملة. وباملثل، فإن إحراز تقدم يف 
من  والتخلص  باملكافحة  املتعلقة  الطريق  خارطة  غايات  تحقيق 

املرض سيعتمد عىل تعزيز النظم الصحية الوطنية ملواردها.

الخالصـة

لقد تحقق الكثري. ومع ذلك، يحذر التقرير من أننا اليزال أمامنا 
املرض  من  التخلص  غايات  بعض  يتحقق  فلم  كبرية.  تحديات 
لعام ٢٠١٥ عىل الرغم من توافر تدخالت مجربة تتسم بالجدوى 
إىل  تسعى  املهملة  املدارية  األمراض  برامج  والتزال  والفعالية. 
التغلب عىل املوارد املالية املحدودة، والقدرات غري الكافية، مبا يف 
ذلك القدرة عىل تنفيذ الرتصد الفعال والنزاعات املدمرة والعوائق 
الالزمة  الصحية  الخدمات  الحصول عىل  التي تحول دون  الهامة 

والتي ترتاوح بني الفقر والوصم.

كبريتني:  مهمتني  إىل   ٢٠٢٠ عام  بعد  ما  تحديات  تقسيم  وميكن 
تلبية  من  والتأكد  املهملة،  املدارية  األمراض  انتقال  من  التخلص 
من  يعانون  الذين  األشخاص  الحتياجات  الصحية  الخدمات 
تحقيق  احتاملية  وستعتمد  املهملة.  املدارية  املناطق  أمراض 
املتعلقة  والتدخالت  األنشطة  دمج  يف  النجاح  عىل  الغرضني  كال 
باألمراض املدارية املهملة يف الُنظم الصحية األوسع نطاقاً. وعلی 
لديه  املهملة  املدارية  األمراض  خدمات  دمج  فإن  متبادل،  نحو 
القدرة علی ترسيع وترية التقدم صوب التغطية الصحية الشاملة 
مع النهوض بأهداف التنمية املستدامة األوسع نطاقا لعام ٢٠٣٠.

978-92-4-156544-8_Executive_Summary_AR.indd   6978-92-4-156544-8_Executive_Summary_AR.indd   6 02.06.17   16:1202.06.17   16:12


