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ات فـي الكثيـر مـن البلهارسـيغير كافية، وهذا النقص هو العائق األكبر أمام مكافحة داء  البرازيكوانتيلالعالمية من 
ـــدان ـــاه الشـــرب إلـــى المجموعـــات الســـكانية  .توطنهـــايالتـــي  البل وهنـــاك نقـــص فـــي تـــوفير التصـــحح واإلصـــحاح ومي

  ١المعرضة للمخاطر في العديد من البلدان.
  
ات، حيــث ارتفــع عــدد المســتفيدين مــن البلهارســيورغــم ذلــك فقــد تحقــق تقــدم فــي التوســع فــي مكافحــة داء  -٥

مليــــــون شــــــخص  ٣٣‚٥إلــــــى  ٢٠٠٦ عــــــامخص مليــــــون شــــــ ١٢مــــــن  البرازيكوانتيــــــلبالعــــــالج الكيميــــــائي الوقــــــائي 
 البرازيكوانتيـل. ويرجع هذا االرتفاع إلى  إتاحة العالج على نطاق واسع عبر وسائل منهـا مـثًال التبـرع ب٢٠١٠ عام

وتقديم المزيد من الموارد لمكافحة األمراض المدارية المنسية من ِقَبل عدة شركاء. وأظهر إنشاء برامج مكافحـة داء 
أن توســيع نطــاق التــدخالت ليشــمل المســتوى الــوطني أمــر ممكــن فــي البلــدان ذات المــوارد المحــدودة. البلهارســيات، 

، وتمكــن عــدد مــن ٢٠١٠فــي عــام  بلــدًا توطنــه الــداء ٢٨وتــم العــالج مــن داء البلهارســيات علــى نطــاق واســع فــي 
مســتويات ســريان الــداء.  وخفــض إلــى حــد بعيــد مكافحــة المراضــةالبلــدان األفريقيــة التــي يتوطنهــا الــداء بشــدة مــن 
  .القضاء عليهوالتمس توجيهات حول كيفية المضي ُقدمًا نحو 

  
وفــــي الســــنوات القليلــــة الماضــــية لــــم يبّلــــغ عــــدد مــــن البلــــدان المصــــنفة ضــــمن البلــــدان التــــي يتوطنهــــا داء   -٦

ات. ومـن بـين البلهارسيات عن أية حـاالت جديـدة مصـدرها هـذه البلـدان. ومـن ثـم يمكـن وقـف سـريان داء البلهارسـي
ــــدان  ــــونس، وبعــــض البل ــــان، واألردن، وموريشــــيوس، والمغــــرب، وت ــــران اإلســــالمية، والياب ــــة إي ــــدان جمهوري ــــك البل تل

هارسـية تمكنـت خمـس مقاطعـات لمقاطعـة كـان يتوطنهـا داء الب ١٢فمـن أصـل  الصـين أمـا فـيوالمناطق الكاريبية. 
داء يتوطنهـا  وعة لمكافحتـه. وفـي بضـعة بلـدانمـن القضـاء عليـه، وحققـت ثـالث مقاطعـات أخـرى األهـداف الموضـ

  ممكنًا. القضاء عليهقد يكون سريانه منخفضًا بما يكفي لجعل  البلهارسية
  
برنامجــًا وطنيــًا لمكافحــة داء البلهارســيات وتغيــر  ١٩٨٢فــي عــام  وزارة الصــحة دشــنتوفــي المغــرب مــثًال   -٧

ـــىليصـــبح  ١٩٩٤ عـــامهدفـــه  ـــول  القضـــاء عل ـــداء بحل ـــد نفســـه ٢٠٠٤ عـــامال ـــة مصـــدرها البل . واكُتشـــفت آخـــر حال
الدمويــة. وتــم  ةالبلهارســيتوقــف ســريان داء  ٢٠٠٩٢ عــام. وأكــدت المســوحات المصــلية التــي ُأجريــت ٢٠٠٣ عــام

  ية الدموية في تلك المسوحات.البلهارسالتثبت من أدوات تقييم وتأكيد توقف سريان 
  
ــداء، علــى نحــو مــا ورد فــي القــرار  علــىالقضــاء وتــرى األمانــة أن   -٨ بعــض ، ممكــن فــي ١٩-٥٤ج ص عال

 األدويـة الطـاردة للديـدانشريطة أن يوجد التزام سياسي قوي بهذا الهدف، وأن يتوافر ما يكفي مـن  الوبائية الظروف
فيمــا يتعلــق  الــدعم الــالزم والــدول األعضــاء المجتمــع الــدوليكــل مــن العــالج الكيميــائي الوقــائي، وأن يقــدم مــن أجــل 

  .بالتصحح واإلصحاح والمياه
  
وبالنســـبة إلـــى البلـــدان التـــي يســـجل فيهـــا الـــداء عبئـــًا ثقـــيًال يلـــزم تعزيـــز التـــدخالت مـــن أجـــل خفـــض معـــدل   -٩

المراضـة الناجمــة عـن البلهارســية. وفــي البلـدان التــي تنفــذ فيهـا بــرامج للمكافحــة ينبغـي بــذل الجهــد مـن أجــل تكثيفهــا 
  المحققة والحد من انتقال البلهارسية.بغية تعزيز المكاسب 

  
هارسية ضمن بـرامج مكافحـة أمـراض أخـرى، وضـمن الـُنظم لوينبغي، حيثما أمكن، دمج تدابير مكافحة الب  -١٠

  الصحية من أجل االستفادة بفعالية من الموارد وتحقيق الفوائد المثلى من البرامج.
                                                           

١     Bartram J, Cairncross S. Hygiene, sanitation, and water: forgotten foundations of health. PLoS Med, 2010, 

7(11):e1000367.                                                                                                                                                      

٢    Amarir F, El Mansouri B, Fellah H et al. National serologic survey of Haematobium schistosomiasis in 

Morocco: evidence for elimination. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 2011, 84(1):15–19.            
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وٕاجــازة بعــض البلــدان ألدوات التأكــد مــن توقــف ســريان داء البلهارســيات  القضــاء علــىوبــإحراز التقــدم فــي   -١١
   ، إذا ُطلب ذلك.الداء أم ال قضى علىالداء، البد من إيالء االهتمام لتقييم ما إذا كان البلد المعني قد 

    
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
  .٩ق١٣٠م تبه من المجلس التنفيذي في القرار  جمعية الصحة مدعوة إلى اعتماد القرار الموصى  -١٢
  
  
  

=     =     =  


