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مجيع احلقوق حمفوظة.

إن التسميات املستخَدمة يف هذه املنشورة، وطريقة عرض املواد الواردة فيها، ال تعبرِّ عن رأي األمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية بشأن 
ل اخلطوط  الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن حتديد حدودها أو ختومها. وتشكرِّ

املنقوطة عىل اخلرائط خطوطًا حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

كام أن ذكر رشكات بعينها أو منتجات جهات صانعة معيَّنة ال يعني أن هذه الرشكات أو اجلهات معتمدة، أو ُموَص هبا من ِقَبل منظمة 
امللكية بوضع لة  املسجَّ املنتجات  َيِرد ذكره. وفيام عدا اخلطأ والسهو، متّيز أسامء  يامثلها ومل  العاملية، تفضياًل هلا عىل سواها مما  الصحة 

 

خط حتتها.

ق من املعلومات التي حتتوهيا هذه املنشورة. غري أن هذه املادة املنشورة  وقد اختذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقُّ
جيري توزيعها دون أي ضامن من أي نوع، رصاحًة أو ضمنًا. ومن ثم تقع عىل القارئ وحده مسؤولية تفسري املادة واستخدامها. وال 

تتحمل منظمة الصحة العاملية بأي حال أي مسؤولية عام يرتتب عىل استخدامها من أرضار.

ويمكن احلصول عىل منشورات منظمة الصحة العاملية من وحدة التوزيع واملبيعات، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، 
2492 2670 202+؛ 2535 2670 202+؛ فاكس رقم:  11371، مرص )هاتف رقم:   ص. ب. )7608(، مدينة نرص، القاهرة 
عنوان البيد اإللكرتوين: PAM@emro.who.int(. علاًم بأن طلبات احلصول عىل اإلذن باستنساخ أو ترمجة منشورات املكتب 
اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، جزئيًا أو كليًا، سواء كان ذلك ألغراض بيعها أو توزيعها توزيعًا غري جتاري، ينبغي 

.WAP@emro.who.int :توجيهها إىل املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، عىل العنوان املذكور أعاله: البيد اإللكرتوين
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صفحة

ملخــص تـنـفـيـذي
إن املبادئ األساسية ملكافحة اجلذام واملعتمدة عىل اكتشاف حاالت اإلصابة اجلديدة يف الوقت املناسب ومعاجلتها 
بالعالج الكياموي الفعال يف شكل عالج متعدد األدوية لن يطرأ عليها أي تغيري خالل األعوام القادمة. وسيظل 
التأكيد عىل ضامن استمرار توفري رعاية عالية املستوى للمرىض تتسم بعدالة التوزيع واإلتاحة مع سهولة احلصول 
أية تغيريات جذرية يف االسرتاتيجية  أو تطورات تضمن حدوث  أية طفرات تكنولوجية  عليها. وال يوجد حاليا 

احلالية ملكافحة اجلذام.

عىل الرغم من هذا، توجد حاجة ملحة إلحداث تغيريات حاسمة ومبتكرة يف تنظيم مكافحة اجلذام وترتيبات 
العمل بني مجيع الرشكاء وأيضا للتأثري عىل توجه مقدمي الرعاية الصحية واألشخاص املتأثرين باجلذام وأرسهم 

وكذا عامة الناس.

خطة  اجلذام:  عن  الناجم  العبء  تقليص  من  ملزيد  املعززة  العاملية  االسرتاتيجية  أن  بالذكر  اجلدير  ومن   
2011-2015 باإلضافة إىل الدالئل اإلرشادية العملية امليدانية تسعى مجيعها لتعزيز عنارص »االسرتاتيجية العاملية 

املعززة« التالية:

ضامن استمرار االلتزام السيايس عىل املستويني الوطني واملحىل يف مجيع البلدان املوطونة.  g 

تعزيز اخلدمات الروتينية وخدمات اإلحالة يف إطار النظم الصحية املتكاملة يف مجيع البلدان املوطونة. g 

 g 100000 استخدام معدل احلاالت اجلديدة املصابة بعجز من الدرجة الثانية بني احلاالت اجلديدة لكل
شخص كمؤرش رئييس ملتابعة التقدم باإلضافة إىل قائمة املؤرشات احلالية.

تنفيذ أساليب مبتكرة الكتشاف احلاالت بغية احلد من التأخر يف التشخيص وحدوث حاالت العجز من  g 
الدرجة الثانية بني احلاالت اجلديدة، بام يف ذلك فحص املخالطني من األرسة وقت التشخيص أو خالل 
أجل  من  املرض  مكافحة  أنشطة  لتحسني  اخلاصة  اجلهود  وضم  التشخيص،  لوقت  مقاربة  زمنية  فرتة 

التجمعات السكانية يف املناطق التي يتعذر الوصول إليها والضواحي. 

احلادة  للمضاعفات  العالجية  التدابري  وتوفري  التشخيص  أجل  من  اإلكلينيكية  اخلدمات  جودة  حتسني  g 
عن  التأهيل  إعادة  خدمات  تقديم  وتعزيز  العجز/االختالل  من  الوقاية  ذلك  يف  بام  للمرض،  واملزمنة 

طريق نظام إحالة جيد التنظيم.

التأهيل املجتمعي، مع إيالء اهتامم خاص باألنشطة  املبادرات اهلادفة إىل تعزيز عملية إعادة  دعم مجيع  g 
املوجهة إىل احلد من الوصمة والتمييز ضد األشخاص املتأثرين باجلذام وأرسهم. 

البلدان  مجيع  يف  فعالة  توزيع  أنظمة  وتوافر  جمانا  األدوية  متعدد  العالج  أجل  من  األدوية  توفري  ضامن  g 
املوطونة. 

هـ
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صفحة

االسرتاتيجية العاملية املعززة للمزيد من تقليص عبء املرض الناجم  عن اجلذام )مدة اخلطة :2015-2011(

للجذام  املضادة  لألدوية  املقاومة  تطور  من  واحلد  الوقاية  بغرض  عليه  واإلبقاء  ترصد  نظام  إنشاء  g 
وانتقاهلا. 

مع  التعامل  خبة  توافر  لضامن  والقومي  العاملي  املستويني  عىل  مستدامة  تدريب  اسرتاتيجيات  تطوير  g 
املرض يف البلدان املوطونة. 

استكشاف إمكانية استخدام الوقاية الكيميائية  كوسيلة للوقاية من حدوث حاالت إصابة جديدة باجلذام  g 
بني املخالطني من أفراد األرسة. 

تعزيز ترتيبات عمل مساندة مع الرشكاء عىل املستويات كافة. g 

وجتدر اإلشارة إىل أن االسرتاتيجية العاملية املعززة ستتطلب تأييدا والتزاما من كل من يعمل من أجل حتقيق 
اهلدف املشرتك املتمثل يف تقليص العبء الناجم عن اجلذام ومضاعفاته اجلسدية واالجتامعية واالقتصادية الضارة 

بغية االقرتاب من حتقيق احللم املشرتك بـ »عامل خال من مرض اجلذام«.

و
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صفحة

وصف موجز ملرض اجلذام

واألعصاب  اجللد  يصيب  ما  وعادة  املتفطرة.  البكرتيا  من  نوع  يسببه  معديا  مزمنا  مرضا  اجلذام  يعد 
قليل  أحدمها  نوعني:  إىل  املرض  ويصنف  اإلكلينيكية.  املظاهر  من  كبرية  جمموعة  له  أن  إال  الطرفية، 
العصيات واآلخر متعدد العصيات، حسب كم العصيات البكتريية. ويعد مرض اجلذام قليل العصيات 
أو  قليلة )حتى مخس بقع( يف صبغ اجللد )من شحوب  آفات/بقع جلدية  أخف وطأة ويتميز بظهور 
امحرار( مع فقد اإلحساس يف هذه املناطق. ويصاحب اجلذام متعدد العصيات آفات/بقع متعددة )أكثر 
من مخسة( يف اجللد مع ظهور عقيدات أو بقع أو ثخانة يف األدمة أو ارتشاح يف اجللد، فضال عن إصابة 
الرعاف )نزيف األنف(.  أو  الغشاء املخاطي لألنف يف بعض احلاالت مما يتسسب يف احتقان األنف 
كام يمكن مالحظة إصابة بعض األعصاب الطرفية، مما ينجم عنه أحيانا األنامط املتميزة بالعجز. وىف 
قليل من احلاالت،  أنه يف عدد  إال  التشخيص واضحا،  يكون  اجلذام،  بنوعي  معظم حاالت اإلصابة 
يستلزم تشخيص احلاالت املشتبه فيها والتي تعاين من ظهور بقع مع فقدان اإلحساس يف املنطقة املصابة 
فحصا من قبل أخصائي الكتشاف دالالت املرض الرئيسية األخرى، بام فيها إصابة األعصاب وإجيابية 

االختبار املعميل )لطاخة  من اجللد  املشقوق(. 

ومن بني األمراض السارية ، يأيت اجلذام كسبب للعجز العضوي الدائم. ويعد تشخيص احلاالت 
وعالجها يف وقت مناسب قبل حدوث تلف يف األعصاب أكثر الطرق فاعلية للوقاية من العجز الناجم 
والتهاب  األفعال  ردود  ومنها   - اجلذام  ملضاعفات  الفعال  العالج  لتدبري  يمكن  حيث  اجلذام،  عن 
األعصاب - الوقاية من تطور العجز أو احلد منه. ومما ال شك فيه أن املرض وما يصاحبه من تشوهات 

مسئول عن الوصمة االجتامعية والتمييز ضد املرىض وأرسهم يف العديد من املجتمعات. 

الباحثني  أن معظم  إال  ما زال غامضا،  للجذام  املسببة  العصوية  البكرتيا  انتقال  نمط  أن  ويذكر 
يعتقدون أن اجلذام بسبب البكرتيا املتفطرة ينتقل من شخص آلخر كعدوى من إفرازات األنف بصفة 
أساسية. وعادة ما تستمر فرتة حضانة املرض البكتريي ملدة طويلة، أي ملدة مخس إىل سبع سنوات بوجه 
عام. وتعد مرحلة البلوغ هي ذروة العمر الذي يظهر فيه املرض - عادة ما بني 20-30 عاما - ونادرا 
ما يظهر املرض يف األطفال دون سن اخلامسة. وبينام يعد اإلنسان العائل األسايس ومستودع للبكرتيا 
كمستودعات  املدرع(،  )احليوان  األرماديلو  مثل  احليوانات،  بعض  إىل  االهتام  أصابع  تشري  املتفطرة، 
من  أنه  إال  معروفة،  غري  الوبائية  باألمراض  واملتعلقة  االكتشافات  هذه  أمهية  أن  والواقع  للعدوى. 
الرئوي، ال  السل  الشاملية. وبخالف  أمريكا  للغاية، إال ربام يف  الراجح أن تكون هذه األمهية حمدودة 
يتوافر دليل جيعلنا نفرتض وجود ارتباط بني العدوى  بفريوس اإليدز واجلذام. ومن املعروف أن لقاح 

عصيات كامليت غريان )بى. سى. جى( هلا بعض األثر الوقائي ضد املرض.

ز
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1صفحة

االسرتاتيجية العاملية املعززة للمزيد من تقليص عبء املرض الناجم عن اجلذام )مدة اخلطة :2015-2011(

1.     مقدمة
العاملية« يف عام  الصحة  القضاء عىل اجلذام بوصفه مشكلة صحية عامة وكام حددته »مجعية  املتمثل يف  اهلدف  إن 
حتقق  قد  شخص،   10000 كل  بني  من  واحدة  حالة  عن  يقل  للمرض  انتشار  معدل  إىل  الوصول  أي  1991؛ 
عامي بني  ما  اجلذام  عىل  للقضاء  االسرتاتيجية  »اخلطة  حشدت  ولذلك،   .2000 عام  يف  العاملي  املستوى   عىل 
2000-12005 الدعم لتعزيز التزام البلدان املوطونة وتشجيعه لضامن إتاحة اخلدمات ذات الصلة باملرض جلميع 
األشخاص املتأثرين به 2  وسهوله وصوهلم إليها يف أقرب منشأة  صحية3 . وقد جتسد اجلزء اهلام من محالت مكافحة 
اجلذام خالل تلك الفرتة يف التغطية املتزايدة عب احلمالت اجلامهريية وتقليص االنتشار العاملي للحاالت املسجلة 
من أجل املعاجلة بصورة كبرية. وهكذا، صيغت »االسرتاتيجية العاملية ملزيد من تقليص العبء الناجم عن اجلذام 
وضامن استمرار أنشطة مكافحة اجلذام بني عامي 2006-42010 بقصد أسايس هو ضامن استدامة البنامج بتقليل 
االعتامد عىل البنية التحتية الرأسية وتعزيز التكامل داخل منظومة الصحة العامة. وقد جاء هذا إيذانا برتكيز متجدد 
عىل قضايا متصلة بجودة اخلدمات والوصول إىل املجتمعات التي تعاين من ضعف اخلدمات فضال عن بناء رشاكات 

فعالة من شأهنا ختفيف عبء املرض بصورة أكب. 

و مما ال شك فيه أن االسرتاتيجية العاملية املعززة ملزيد من تقليص العبء الناجم عن اجلذام ستواصل اعتامدها 
عىل مبادئ مكافحة املراضة، أي اكتشاف احلاالت اجلديدة يف الوقت املناسب ومعاجلتها بالعالج الكياموي الفعال.  
ومع هذا، ومن أجل ضامن التقدم يف هذا املجال، ستكون هناك حاجة إىل ضم عنارص إضافية بغية زيادة وترية تقليص 
عبء املرض وضامن استمرار االلتزام السيايس واملهني بمكافحة اجلذام. وقد جاءت صياغة االسرتاتيجية العاملية 
املعززة ملزيد من تقليص العبء الناجم عن اجلذام بني عامي 2011-2015 كامتداد طبيعي السرتاتيجيات منظمة 
الصحة العاملية السابقة. فهي تعطي فرصا لتحسني العمل املشرتك وتعزيز اجلهود العاملية ملواجهة باقي التحديات 

بغية تقليص العبء الناجم عن اجلذام وأثره الضار عىل األشخاص املصابني وأرسهم.

ويف هذا السياق، تقدم هذه الوثيقة فكرة عامة عن مفاهيم االسرتاتيجية العاملية املعززة وأخالقياهتا ومبادئها 
اإلرشادية. وتنضم إليها »الدالئل اإلرشادية« امليدانية والتي توجز املقرتحات العملية لتنفيذ أنشطة مكافحة اجلذام 
واملستندة إىل األدلة واملعرفة املهنية وأفضل املامرسات احلالية. ومن املنتظر أن تساعد هذه الوثائق البلدان املوطونة 
لألفراد  وتقديمها  اجلودة  عالية  اخلدمات  استمرار  لضامن  تناسبها  التي  العمل  وخطط  اسرتاتيجياهتا  تطوير  عىل 

واملجتمعات الذين هم بحاجة إليها.

/CPE/1  منظمة الصحة العاملية، الدفعة األخرية نحو القضاء عىل اجلذام: اخلطة االسرتاتيجية 2000-2005، منظمة الصحة العاملية/إدارة األمراض املعدية  

CEE/2000.1. جنيف، 2000
 2  يشمل األشخاص املصابون باجلذام أولئك الذين يتلقون العالج متعدد األدوية واألشخاص املصابني بالعجز من جراء املرض واألشخاص الذين متاثلوا 

للشفاء 
 3  تشمل اخلدمات املتعلقة باجلذام التشخيص واملعاجلة بالعالج متعدد األدوية وتقديم املشورة للمرىض وأرسهم وتوعية املجتمع والوقاية من العجز/

االختالالت وإعادة التأهيل واإلحالة لعالج املضاعفات  
 4  منظمة الصحة العاملية، االسرتاتيجية العاملية املعززة للمزيد من التخفيف لعبء املرض الناجم عن اإلصابة باجلذام )2006-2010(، منظمة الصحة 

العاملية/CDS/CPE/CEE/2005. 53، جنيف، 2005
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1-1   التقدم املتحقق منذ طرح العالج متعدد األدوية
يعود الفضل يف  النجاح الباهر يف القضاء عىل مرض اجلذام عامليا إىل جمموعة مؤلفة من ثالثة عنارص هي؛ وضوح 
اهلدف وفعالية التكنولوجيا ووضوح اسرتاتيجية التنفيذ. ويمكن عزو اإلنجاز الكبري الذي حتقق يف تقليص العبء 
احلدث  وقع  وقد  اجلذام.  ضد  احلرب  تاريخ  يف  هامني  حدثني  إىل  املنرصمني  العقدين  مدار  عىل  للجذام  العاملي 
األول يف عام 1981 عندما أوصت »جمموعة دراسة العالج الكياموي ملرض اجلذام التابعة ملنظمة الصحة العاملية« 
باستخدام العالج متعدد األدوية كعالج نموذجي ملرض اجلذام5 .  وقد قاد نجاح العالج متعدد األدوية للحدث 
البارز الثاين يف عام 1991 عندما تبنت مجعية الصحة العاملية الرابعة واألربعني القرار رقم  ج ص ع 44-69 معلنة 
التزامها بالقضاء عىل اجلذام بوصفه مشكلة صحية عامة بنهاية عام 2000. ودل هذا ضمنا عىل حتقيق معدل انتشار 
للمرض أقل من حالة واحدة من بني كل 10000 شخص. وفيام ييل بعض اإلنجازات البارزة منذ إدخال العالج 

متعدد األدوية:

خالل الفرتة ما بني عام 1985 وبداية عام 2008، تم تشخيص إصابة ما يقرب من g 15 مليون شخص 
بمرض اجلذام وقد تلقوا العالج متعدد األدوية، ومل يسجل سوى عدد ضئيل من حاالت االنتكاس.

حتقق حتسن ملموس يف تغطية اخلدمات املتصلة بمرض اجلذام، خاصة يف املناطق التي كان يتعذر الوصول  g 
إليها من قبل وكذا يف أوساط اجلامعات السكانية التي تعاين من ضعف اخلدمات. وهذا متاما ما حدث يف 
حالة البلدان التي تتعايف من فرتات طويلة من الرصاع املسلح واالضطرابات املدنية يف اإلقليم األفريقي 

وإقليم رشق املتوسط التابعني ملنظمة الصحة العاملية.

أدي االكتشاف املبكر حلاالت اإلصابة ومعاجلتها بالعالج متعدد األدوية إىل وقاية ما يقدر بمليون إىل  g 
مليوين شخص من العجز الذي يسببه اجلذام. 

وجود مستوى أعىل بشكل ملموس حاليا من الوعي وااللتزام السيايس يف البلدان املوطونة، مع تأكيد  g 
متجدد عىل قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة بالوصمة والتمييز اللذين يتعرض هلام األشخاص املصابون 

باملرض وأرسهم.

متثلت إحدى السامت االجيابية يف دمج أنشطة مكافحة اجلذام يف خدمات الصحة العامة. وقد نفذ هذا  g 
األمر كأمر سيايس يف غالبية البلدان املوطونة.

، توافرت األدوية املطلوبة للعالج متعدد األدوية باملجان يف مجيع البلدان املوطونة عن  g 1995 منذ عام
طريق منظمة الصحة العاملية، ومن الراجح أن يستمر هذا الرتتيب يف املستقبل املنظور.

حتقق تقدم كبري يف تنمية الرشاكات الفعالة مع الوكاالت الوطنية والدولية، مما أدى إىل حتسني مستويات  g 
التعاون بني مجيع الرشكاء لتحقيق اهلدف املشرتك املتفق عليه.

 5  منظمة الصحة العاملية. العالج الكياموي للجذام لبامج القضاء عىل املرض: تقرير جمموعة الدراسة التابعة ملنظمة الصحة العاملية )سلسلة التقارير الفنية 
الصادرة عن منظمة الصحة العاملية، رقم 675(. جنيف، .1982  

 6  متاح عىل شبكة اإلنرتنت عىل www.who.int،  »ترصيف الشؤون«

Leprosy_Book2 (14 Aug 2011).indd   2 8/22/2011   3:52:31 PM



3صفحة

االسرتاتيجية العاملية املعززة للمزيد من تقليص عبء املرض الناجم عن اجلذام )مدة اخلطة :2015-2011(

1-2  حتديات رئيسية   
عىل الرغم من حتقق تقدم هام يف جمال مكافحة املرض وتقليص العبء الناجم عنه، مازال هناك الكثري ينبغي عمله 
العضوية  التداعيات  عن  الناجم  العبء  خاصة  أكب،  بشكل  املرض  أثر  وتقليص  املكاسب  استمرار  ضامن  بغية 

والنفسية و االجتامعية االقتصادية للجذام عىل األشخاص املصابني وأرسهم. وتتمثل التحديات الرئيسية فيام ييل:

احلاجة امللحة إلعادة التأكيد عىل االلتزام السيايس وإبعاد اإلحساس بالرضا الذايت والذي يبدو مقحام  g 
عىل برامج مكافحة اجلذام. 

احلاجة إىل حتسني أنظمة اإلحالة عن طريق تقوية منشآت اإلحالة القائمة و إقامة منشآت جديدة يف إطار  g 
األنظمة الصحية املتكاملة - إذا ما دعت احلاجة - من أجل حتسني التدبري العالجي للمضاعفات احلادة 

و املزمنة للجذام.

وتلف  اجلذام  تفاعالت  عىل  املبكر  للتعرف  فعالية  أكثر  وإجراءات  أدوات  لتطوير  املتزايدة  احلاجة  g 
األعصاب وتوفري التدبري العالجي هلا.

حاجة معظم البامج إىل الرشوع يف أنشطة هتدف إىل حتسني جودة حياة األشخاص املصابني باجلذام عن  g 
طريق الوقاية من اإلعاقة و تدابري إعادة التأهيل املجتمعي.

احلاجة إىل بناء خبات يف التعامل مع اجلذام وضامن استمرارها عىل مستوى كل بلد. وتظهر أيضا احلاجة  g 
إىل تطوير اسرتاتيجية بالتعاون مع الرشكاء تغطي برامج التدريب عىل املستويني العاملي والوطني.

أمهية مكون اإلعالم والتعليم واالتصال يف البنامج لزيادة وعي املجتمع بغية تشجيع اإلبالغ التطوعي  g 
الذي يواجه األشخاص املصابني باجلذام. ومن األمهية بمكان  ومكافحة الوصمة والتمييز االجتامعي 

ضامن مالءمة هذه املبادرات للبيئة املحلية وقلة تكلفتها واستدامتها. 

اجلذامية   املتفطرة  بسالالت  املصابني  املرىض  بعض  انتكاس  حاالت  عن  األخرية  التقارير  جاءت   g 
املقاومة لألدوية مثرية للقلق. ويكمن التحدي يف متابعة تطور مقاومة الدواء عن كثب، خاصة مقاومة 
الريفامبسني، عن طريق شبكة ترصد عاملية ووطنية، وتيسري املبادرات البحثية لتطوير نظم تدابري عالجية 

بديلة للحد من انتشار هذه املقاومة. 

يتمثل أحد االحتياجات عىل املدى البعيد يف تطوير اختبارات تشخيصية موثوقة للتشخيص املبكر فضال  g 
عن لقاح فعال للوقاية من اإلصابة باجلذام. 

يظل اإلرشاف احللقة الضعيفة يف معظم البامج. وينبغي عىل البامج الوطنية تقوية األنشطة اإلرشافية  g 
املتكاملة من أجل حتسني جودة اخلدمات املتصلة باجلذام عىل أرض الواقع. 

مواجهة  يف  فعالة  بصورة  للمشاركة  األمهية  غاية  يف  املعنية  األطراف  مع  والتعاون  الرشاكة  أصبحت  g 
التحديات والعمل معا عىل التغلب عليها. 
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1-3   معلومات أساسية ومربرات

  معلومات أساسية

لتلقي العالج، سيتواصل ظهور حاالت جديدة من  عىل الرغم من االنخفاض اهلائل يف عدد املصابني املسجلني 
اإلصابة باجلذام لسنوات أو حتى لعقود عديدة. وهلذا ينبغي عىل القائمني عىل اخلدمات الصحية ضامن استمرار 
واملساواة  واجلودة  التكامل  مبادئ  أوليت  ولقد  املنظور.  املستقبل  يف  املستويات  مجيع  عىل  جيدة  خدمات  توفري 

واالستدامة أولوية يف صياغة االسرتاتيجية العاملية املعززة.

املستوى  عىل  اجلذام  مكافحة  خدمات  بتوفري  يتسم  اجلذام  ملكافحة  احلايل  اإلطار  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
غري املركزي بشكل كامل. وتتلقى هذه اخلدمات دعام من وحدات متخصصة هلا خبة يف التعامل مع املرض عىل 
وللمتابعة  السياسات  لصياغة  مركزية  وحدة  من  وأيضا  الالزم،  الفني  التوجيه  توفر  والتي  املتوسطة،  املستويات 
والتقييم. ويتمثل األسلوب الرئييس يف هذا الصدد يف الدمج بني مجيع املكونات الرضورية ألنشطة مكافحة اجلذام 
داخل نظام الرعاية الصحية األولية. وهو يشمل استخدام منشآت اإلحالة املتكاملة وتقويتها للتعامل مع املضاعفات 
احلادة )مثل اإلرتكاسات( واملزمنة )مثل القرح االغتذائية trophic(. وحتتاج هذه االسرتاتيجية إىل ختطيط دقيق 
وأساليب خمتلفة عىل املستويني الوطني وما دون الوطني داخل البلد نفسه حسب العبء املحىل الناتج عن اجلذام 

فضال عن توافر البنية التحتية الصحية املناسبة ومستوى الدعم من قبل سلطات احلكم املحيل.

ويف هذا اإلطار ، تطرح حاليا جمموعة من األساليب للتعامل مع املناطق التي ينخفض فيها العبء الناجم عن 
اجلذام وأيضا تلك التي يرتفع فيها هذا العبء، أي حتسني جودة اخلدمات اإلكلينيكية ورفع كفاءة توزيع العالج 
متعدد األدوية وتنفيذ أساليب مبتكرة للوصول إىل السكان الذين يعانون من ضعف اخلدمات عىل مستوى الرعاية 
أعامل  تعزيز جدول  الصدد  األدوية. ويمكن يف هذا  ملقاومة  فعالة  تنفيذ عملية ترصد  األولية فضال عن  الصحية 
مكافحة اجلذام بصورة أكب عن طريق االستثامر يف البحث املستهدف للتوصل إىل أدوية مضادة للجذام أكثر قوة 
والوقوف عىل إمكانية  استخدام الوقاية الكيميائية بني املخالطني للحاالت املصابة باجلذام داخل األرسة، واستنباط 
عالجات جديدة للوقاية من التهاب األعصاب وردود األفعال، واختاذ تدابري عالجية هلا وأيضا تطوير تدخالت 
تشخيصية ووقائية جديدة فضال عن  أدوات  وإعداد  منه  واحلد  باجلذام  اإلصابة  العجز جراء  من  للوقاية  مبتكرة 

تشجيع البحث العميل لزيادة الوصول إىل إجراءات الوقاية من املرض وأثرها.

ومما الشك فيه أن هناك حاجة لتوحيد اجلهود من أجل تعزيز الوعي املتزايد بمرض اجلذام  وتقليص الوصمة 
والتمييز حتى يمكن ضامن استمرار اهتامم صناع السياسة وتشجيع مشاركة القائمني عىل خدمات الصحة العامة يف 
مكافحة اجلذام. ومن األمهية بمكان التعامل مع مشكلة اإلصابة باجلذام وعواقبها األوسع انتشارا عن طريق التنفيذ 
الرؤية وتعزيز  لتوسيع  املتاحة  الفرص  اغتنام كل  أيضا  بالبينات. ومن الرضوري  املسندة  الدقيق لإلسرتاتيجيات 

مجيع اجلهود من أجل حتقيق اهلدف.

وفيام يتعلق باحلاجة إىل تركيز اجلهود العاملية وحتسينها، جرى تطوير االسرتاتيجية العاملية املعززة بالتشاور مع 
الدول األعضاء واألقاليم التابعة ملنظمة الصحة العاملية ورشكائها، بمن فيهم األشخاص املصابون باجلذام، بغرض 
تقليص العبء الناجم عن املرض بشكل أكب وضامن استمرار أنشطة مكافحته أينام وجد. وسيساعد هذا األمر عىل 

ضامن استمرار املكاسب املحققة حتى اآلن وتقليص العبء الناجم عن اجلذام بشكل أكب يف البلدان املوطونة.
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البامج  وتستحث  التقدم  ملتابعة  عاملي  هلدف  تصورا  املعززة  العاملية  االسرتاتيجية  تطرح   ، هذا  عن  فضال 
تكفل  أن  املأمول  ومن  جودته.  وحتسني  التنفيذ  مستوى  لتوسيع  اخليارات  من  متنوعة  جمموعة  دراسة  عىل  املعنية 
االسرتاتيجية العاملية املعززة درجة أعىل من االهتامم وتضفي رصامة عىل البامج الوطنية ملكافحة اجلذام وأنشطتها

العبء الناجم عن اجلذام

أو عدد احلاالت  املبلغ عنها  اجلديدة  باجلذام من واقع حاالت اإلصابة  الناجم عن اإلصابة  العبء  قياس  يمكن 
)االنتشار  العالج  لتلقى  املسجلة  احلاالت  عدد  انخفض  وبينام  بالعجز.  املصابة  تلك  أو  العالج  لتلقي  املسجلة 
فيه  أظهر  الذي  الوقت  ويف  القدر.  بنفس  عنها  املبلغ  اجلديدة  احلاالت  عدد  يتقلص  مل  كبريا،  انخفاضا  املسجل( 
العبء الناجم العجز -  من حيث حاالت العجز اجلديدة -  انخفاضا مطردا، يصعب التعليق عىل هذا العبء من 

حيث انتشاره نظرا لالفتقار إىل البيانات املحدثة. 

حتديد  ويعتمد  املرض.  هذا  عن  الناجم  العبء  تقليص  يف  اجلذام  مكافحة  من  اهلدف  يتمثل  وهكذا 
تأثري  العملية من  الواجب االستعانة هبا لقياس تقليص هذا العبء عىل ما للعنارص  املؤرش أو جمموعة املؤرشات 
الناجم عن  العبء  للمقارنة عن  وقابلة  موثوق هبا  معلومات  توافر  يعد  كام  القياس وصحته.  وأيضا عىل سهولة 
بني  املرض  هذا  إلبراز  األمهية  غاية  يف  أمرا  الوقت  بمرور  العبء  هذا  طبيعة  تتغري  وكيف  السكان  بني  اجلذام 
اجلذام.  بمكافحة  املعنية  اهليئة  داخل  األولويات  بشأن  القرار  الختاذ  وأيضا  املتنوعة  واالهتاممات   األولويات 

2.      الوضع الراهن
من اجلدير بالذكر أن منظمة الصحة العاملية جتمع البيانات بصفة دورية عن عدد من املؤرشات من األقاليم التابعة 
هلا والدول األعضاء فيها. وتشمل هذه البيانات العدد الكامل لكل من احلاالت املسجلة لتلقي العالج يف هناية عام 
كامل واحلاالت اجلديدة املكتشفة خالل عام كامل أيضا. ومن بني احلاالت اجلديدة، تتمثل املؤرشات يف األعداد 
املصابة بعجز من الدرجة الثانية -- واملصنفة عىل كوهنا متعددة البكرتيا العصوية -- واألطفال والنساء. عالوة 
عىل هذا، شهدت السنوات األخرية مجع بيانات عن معدالت إمتام العالج/املعاجلة للحاالت النامجة عن البكرتيا 
قليلة العصيات ومتعددة العصيات. وتطلب منظمة الصحة العاملية من البلدان املعنية تقديم معلومات عن األعداد 
الكاملة حلاالت االنتكاس التي جرى اإلبالغ عنها خالل العام املحدد كمؤرش بديل ملتابعة فعالية العالج متعدد 
للمعلومات  هاما  تشكل مصدرا  فإهنا  العملية،  العنارص  من  بعدد  البيانات  تأثر  احتامل  من  الرغم  األدوية. وعىل 

للعمل عىل املستويني الوطني والعاملي.

218605 حاالت إصابة باجلذام لتلقي العالج يف أنحاء  2008، سجلت  ويشار هنا إىل أنه يف أوائل عام 
العاملي للحاالت اجلديدة  258133 حالة جديدة. وأظهر االكتشاف  2007 اإلبالغ عن  بينام  شهد  عام  العامل، 

انخفاضا طفيفا مقارنة باألعوام السابقة.

ويتمثل أحد املظاهر األساسية للمعلومات املتاحة عن توجهات اكتشاف حاالت اإلصابة اجلديدة يف التنوع 
البلدان نفسها( عىل مر األعوام. وهذا أمر جيل خاصة يف  البلدان ) بل وداخل  الكبري عب املساحة والزمن وعب 
الثامنية عرش  البلدان  من  املستقاة  املعلومات  املثال. وتوضح  والبازيل عىل سبيل  كاهلند  الرئيسية  املوطونة  الدول 

% من إمجايل عدد احلاالت اجلديدة املكتشفة يف عام 2007 يعود إىل هذه الدول. الرئيسية )انظر اجلدول( أن 94 
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جدول: احلاالت اجلديدة املبلغ عنها سنويا من 18 بلدا ذات العبء األكب الناجم عن اجلذام

200220032004200520062007البلدم
269 0781 8771 1091 9332 2722 4أنجوال1

357 2805 8826 2427 7128 8448 9بنجالديش2

125 43639 41044 38438 20649 36549 38البازيل3

526 5061 6581 4991 4041 6461 1الصني4
066NA9761 204 2051 3581 1كوت دي فوار5
820 2578 3698 78110 16511 0377 5الكنغو الديموقراطية6

187 0924 6984 7874 1934 6325 4إثيوبيا7

685 252137 709139 063169 143260 658367 473اهلند8
723 68217 69517 54919 64116 37714 12إندونيسيا9

644 5361 7091 7102 1043 4825 5مدغشقر10

510 6372 3713 2665 9074 8305 5موزامبيق11

637 7213 5713 7483 8083 3863 7ميانامر12

436 2354 1504 9586 0466 8308 13نيبال13

665 5444 0243 2765 7995 0784 5نيجرييا14
514 5172 1302 2543 3972 4792 2الفلبني15

024 9932 9241 9951 9251 2141 2رسيالنكا16

706 3619067227208841 1السودان17

105 4503 2373 1904 2795 4975 6تنزانيا18

601346اإلمجايل )%(
(%97)

495 773
(%96)

389 599
(%96)

287 134
(%96)

249 076
(%96)

243 137
(%94)

133 661258 036265 791299 718407 63514 620اإلمجايل العاملي

كام تبز حقيقة مفادها أن تراجع اإلصابات ال يتحقق يف كل البلدان. ففي واقع األمر، ارتفع عدد احلاالت 
املكتشفة فيام بني عامي 2006 و 2007 يف 10 بلدان هي انجوال والصني ومجهورية الكنغو الديمقراطية وكوت 
ديفوار وإثيوبيا وإندونيسيا ومدغشقر ونيبال ونيجرييا ورسيالنكا. وتعزى الزيادة الكبرية التي لوحظت يف السودان 
اهلند  البلدان مثل  أما معدل االنخفاض يف بعض   .2007 السودان من عام  املستقاة من جنوب  البيانات  إىل ضم 
وميانامر والفلبني فيرتاوح ما بني التباطؤ واالستقرار. وهلذا، ويف ظل املعلومات املتاحة، يتعذر اخلروج بأية تنبؤات 

حمددة بشأن توجهات اكتشاف حاالت اإلصابة اجلديدة يف السنوات القادمة.
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3.     مفاهيم أساسية ومبادئ إرشادية 
3-1   اهلدف 

يتمثل اهلدف من االسرتاتيجية العاملية املعززة يف حتقيق مزيد من تقليص العبء الناجم عن اجلذام وضامن استمرار 
تقديم خدمات عالية اجلودة جلميع املجتمعات املصابة وضامن إتباع مبادئ املساواة والعدالة االجتامعية. 

3-2  مبادئ إرشادية
تطرح االسرتاتيجية العاملية املعززة التصورات التالية: 

دعم احلكومات الوطنية وإرشادها يف تطوير اسرتاتيجيات وخطط عمل مناسبة لكل بلد ملزيد من تقليص  g 
العبء الناجم عن اجلذام. 

ضامن استمرار اكتشاف احلاالت يف الوقت املناسب عن طريق األساليب املالئمة حمليا وحتسني االلتزام  g 
باملعاجلة واستكامهلا مع توفري العالج متعدد األدوية املقدم جمانا جلميع البلدان املوطونة. 

تعزيز األساليب املتكاملة باالستعانة باألنظمة الصحية العامة لتقديم خدمات عالية اجلودة ملكافحة اجلذام  g 
عىل مجيع املستويات، بام فيها اإلحالة بالنسبة للمضاعفات احلادة )مثل التهاب األعصاب واملضاعفات يف 
العيون( وتوفري الرعاية املستمرة للحاالت املزمنة )مثل القرح االغتذائية trophic  وحاالت الضعف 

املتقدمة(. 

تعزيز أساليب مبتكرة ومستدامة وتقويتها لتوسيع خدمات مكافحة اجلذام لتغطي املجتمعات واجلامعات  g 
التي تعاين من ضعف اخلدمات واملناطق التي يتعذر الوصول إليها جغرافيا وكذا السكان املضارين من 

الكوارث الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان. 

تقوية مجيع اإلجراءات الرامية إىل الوقاية من اإلصابة بالعجز وتفاقمه بني األشخاص املصابني باجلذام،  g 
بام يف ذلك االكتشاف املبكر والتدبري الفعال لعالج املضاعفات احلادة مثل ردود أفعال اجلذام، فضال عن 

تعزيز ممارسات الرعاية الذاتية. 

تعزيز االستعانة بإعادة التأهيل املجتمعي بغية حتسني جودة حياة األشخاص واألرس املصابني باجلذام.  g 

ضد  والتميز  الوصمة  ملكافحة  ومشاركته  وقبوله  املجتمع  وعي  لزيادة  التكلفة  منخفضة  طرق  تطبيق  g 
األشخاص واألرس املصابة باجلذام. 

ضامن تنفيذ البلدان املوطونة -  وبدعم من رشكائها -  استثامرات كافية يف تنمية املوارد البرشية عىل املدى  g 
البعيد عن طريق اسرتاتيجيات تدريب دولية ووطنية مناسبة من شأهنا ضامن استمرار اخلبة الوطنية يف 

مرض اجلذام. 

السعي احلثيث من أجل تعاون فعال مع املنظامت املجتمعية الدولية والوطنية واملحلية ذات الصلة بقطاع  g 
الصحة وغريه من القطاعات.
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3-3   اعتبارات اسرتاتيجية
عند تطوير االسرتاتيجية العاملية املعززة، تدرس القضايا التالية كإطار لتحفيز التغيريات وحتديد اجتاهات البنامج 

املستقبلية: 

ومعاجلتها  احلاالت  اكتشاف  طريق  عن  املرض  عن  الناجم  العبء  تقليص  من  ملزيد  الفرص  توسيع  g 
االجتامعية  األوضاع  وحتسني  جي(  يس.  )يب.  غريان  كامليت  بعصيات  والتطعيم  املناسب  الوقت  يف 

االقتصادية. 

متابعة التقدم عن كثب بدراسة اجتاه احلاالت اجلديدة املصابة بعجز من الدرجة الثانية بني السكان.  g 

تقوية أنشطة مكافحة اجلذام يف املناطق التي تكتشف فيها نسب عالية من احلاالت اجلديدة املصابة بعجز  g 
من الدرجة الثانية. 

هلم  ليس  والذين  باجلذام  متصل  بعجز  املصابني  لألشخاص  الكبري  العدد  مع  مناسب  بشكل  التعامل  g 
احتياجات حمددة. 

التشديد عىل احلاجة ملواجهة التحديات العملية عىل الرغم من تراجع حاالت اإلصابة باجلذام.  g 

طريق  عن  وذلك  للريفامبسني،  املقاومة  ظهور  مثل  اجلذام  مكافحة  جهود  هيدد  ما  ملواجهة  االستعداد  g 
إنشاء شبكة ترصد ملراقبة انتشار هذه املقاومة واحلد منها، بام يف ذلك تطوير أنظمة املعاجلة البديلة للتعامل 

مع املرىض املصابني   بـ »متالزمة دون هيو« املقاومة للدواء. 

ضامن املستوى املالئم من األولوية ملرض اجلذام إىل جانب التحديات األخرى التي تواجه املجتمعات  g 
املعنية. 

3-4    حتديد مرمى عاملي لرصد التقدم
املرىض  نسبة  مثل  األهداف،  لتحديد  استخدامها  يمكن  التي  املؤرشات  من  بعدد  احلالية  االسرتاتيجية  تستعني 
املصابني بعجز من الدرجة الثانية بني احلاالت اجلديدة كمؤرش جلودة اكتشاف احلاالت واستكامل املعاجلة كمؤرش 
جلودة التدبري العالجي للمرىض. أما املؤرشات األخرى املوص هبا فتتمثل يف نسبة اإلصابة باجلذام بسبب البكرتيا 
متعددة العصيات  ونسبة األطفال بني حاالت اإلصابة اجلديدة، بيد أن هذه املؤرشات  تتأثر بصورة كبرية بالعنارص 
العملية. والبد من اختيار مؤرش واحد لالستعانة به كقاعدة هلدف عاملي للتأثري عىل اجتاه  البنامج. ويمكن بعدئذ 

استخدامه بالتزامن مع جمموعة مؤرشات بغرض املتابعة و التقييم.

وجتدر اإلشارة إىل أنه يقرتح استخدام معدل احلاالت اجلديدة املكتشفة واملصابة بعجز من الدرجة الثانية من 
بني كل 100000 شخص كمؤرش للمرمى العاملي خاصة وأنه أقل تأثرا بالعنارص العملية، حيث يركز االنتباه عىل 
حاالت اإلعاقة التي تعد أمرا خطريا بالنسبة لألشخاص املصابني باجلذام كام حيفز عىل إدخال حتسينات عىل عملية 
اكتشاف احلاالت. ويعد هذا املعدل عالمة قوية تدل عىل مستوى ظهور املرض يف املجتمع، كام يسهل التعرف عليه 

عمليا أكثر من العالمات املبكرة للمرض.
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واستنادا إىل البيانات الواردة من البلدان املعنية، يمكن للمرء مالحظة تراجع احلاالت اجلديدة املصابة بعجز 
من الدرجة الثانية. ومن املتوقع أن يعكس انخفاض عدد احلاالت اجلديدة املصابة بعجز من الدرجة الثانية انخفاضا 
يف إمجايل عدد احلاالت اجلديدة. وتبدو هذه العالقة جلية من حيث األرقام الكاملة للحاالت اجلديدة املصابة بعجز 
من الدرجة الثانية ومعدالهتا بني كل 100000 شخص وذلك يف البيانات الواردة من العديد من البلدان. ويفرتض 
هذا األمر أن تأثريات العنارص العملية ضئيلة ومطردة نسبيا. وقد ال يكون هذا االنخفاض يف عدد احلاالت اجلديدة 
املصابة بعجز من الدرجة الثانية ظاهرا إذا ما اقترص املرء عىل النظر إىل نسبة احلاالت اجلديدة املصابة بالعجز من 

الدرجة الثانية

وعىل الرغم من وجود قيود عىل استخدام هذا املؤرش، فإن الفوائد التي سيحققها يف زيادة االلتزام ببامج 
مكافحة اجلذام سرتجح كفته عىل أية قيود. ومع معاينته مع املؤرشات األخرى، يمكن االستعانة بمؤرش احلاالت 
لتقييم ضعف االكتشاف؛ أي  100000 شخص  الثانية من بني كل  الدرجة  بعجز من  املكتشفة واملصابة  اجلديد 
قياس األثر عىل احلاجة إىل إعادة التأهيل البدين واالجتامعي وتأييد االستعانة باألنشطة اهلادفة إىل الوقاية من العجز 
وتعزيز التعاون مع القطاعات األخرى. عالوة عىل هذا، من شأن االستعانة هبذا املؤرش أن تساعد عىل التشديد عىل 
القضايا ذات األمهية لكل من األشخاص املصابني باجلذام واحلكومات واملنظامت غري احلكومية املانحني والرشكاء 

اآلخرين.

3-5    اهلدف العاملي
لقد ساعد اهلدف العاملي السابق الذي وضع للوصول بمستوى انتشار احلاالت املسجلة لتلقى العالج إىل )أقل من 
10000شخص( يف تقليص عبء املرض عىل القائمني عىل اخلدمات الصحية بفضل خروج  حالة واحدة لكل  
أعداد كبرية من املرىض املسجلني بعد استكامل العالج. ومن الواضح أن اسرتاتيجية مكافحة اجلذام ستظل خالل 
السنوات اخلمس إىل العرش القادمة تواصل اعتامدها عىل اكتشاف احلاالت اجلديدة يف الوقت املناسب ومعاجلتها 
بالنظام املالئم من العالج متعدد األدوية. وما من شك يف أن أي هدف جديد جيب وأن يضع يف االعتبار تقليص 
العبء الناجم عن اجلذام و تداعياته. سيتطلب هذا األمر تشخيصا سليام ويف الوقت املناسب للحاالت اجلديدة 
قبل تطور العجز واالختالل. ومن املرجح أن يساعد مثل هذا اهلدف عىل حتقيق تقليص أكب يف التداعيات العضوية 

واالجتامعية واالقتصادية السلبية التي يعانيها األشخاص املصابون باجلذام.

ويف هذا السياق، يقرتح طرح هدف عاملي يتمثل يف تقليص معدل احلاالت اجلديدة املصابة بعجز من الدرجة 
بالرقم األسايس يف هناية  2015، مقارنة  بنهاية عام  بنسبة 35% عىل األقل  100000 شخص  الثانية من بني كل 
الثانية  الدرجة  املتمثل يف تقليص معدل احلاالت اجلديدة املصابة بعجز من  2010.  ويرتكز هذا اهلدف —  عام 
املعني  العاملي  البنامج  مديري  اجتامع  يف  حتقق  الذي  اإلمجاع  عىل   —  2015 عام  بنهاية  األقل  عىل   %35 بنسبة 
باسرتاتيجية مكافحة اجلذام والذي عقد يف إبريل/نيسان من عام 2009 يف املكتب اإلقليمي يف جنوب رشق آسيا 

بمدينة نيودهلي يف اهلند.

ومن املتوقع أن حيفز  حتديد هدف عاملي يرتكز عىل تقليص ظهور حاالت جديدة مصابة بعجز من الدرجة 
الثانية  تنفيذ األنشطة التي ستحد من حاالت التأخري يف التشخيص ويف بدء املعاجلة بالعالج متعدد األدوية والذي 

– بدوره- يرجح أن حيدث أثرا إجيابيا بتقليص ظهور حاالت جديدة بني السكان.
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4.    قضايا اسرتاتيجية

4-1   الوضع الوبائي

مناطق يرتفع فيام عبء املرض

قد توجد مناطق/مجاعات سكانية حتى داخل البلدان املعنية هبا أعداد كبرية من احلاالت اجلديدة التي مل تتلق عالجا 
أو غري الظاهرة أو نسبة مرتفعة من احلاالت اجلديدة املصابة بعجز من الدرجة الثانية والتي تستدعي إيالء أولوية هلا. 
ويصري الوضع أكثر خطورة إذا كان املصابون من األطفال. وربام يعكس هذا الوضع تأخرا كبريا يف التشخيص مما 

ينجم عنه انتقال ممتد للمرض داخل املجتمع. وقد ينتج هذا عن واحد أو أكثر من العنارص املؤثرة مثل:

ضعف املهارات الالزمة للتشخيص السليم لدى العاملني يف جمال الصحة. g 

ارتفاع مستوى الوصمة يف املجتمع مما يؤدي إىل كتامن أمر املرض. g 

ضعف اجلهود التي يبذهلا البنامج الكتشاف احلاالت. g 

عدم فعالية مبادرات اإلعالم و التعليم واالتصال أو عدم مالءمتها داخل املنطقة املعنية. g 

تعذر وصول املجتمع إىل اخلدمات ذات الصلة أو عدم القدرة عىل حتمل تكلفتها. g 

حمدودية مشاركة املجتمع واشرتاكه. g 

مما الشك فيه أن االستجابة هلذا املوقف تتمثل بصفة  أساسية يف وضع برنامج مستدام  ملكافحة اجلذام والذي 
يمكنه توفري املعاجلة واخلدمات الداعمة للحاالت اجلديدة طاملا استمر ظهورها بني السكان. وسيتعني عىل برنامج 
مكافحة اجلذام االعتامد عىل اإلبالغ الطوعي أو اإلحالة التالية لنرش املعلومات عن كل من مرض اجلذام والبنامج. 
كام جيري حتديد املخالطني من أفراد األرسة وفحصهم  طوعيا يف وقت ليس ببعيد عن وقت التشخيص للتأكد من 
عدم وجود حاالت حمتملة بشكل أكب كنتيجة للحالة املشخصة بالفعل. ويف أوضاع خاصة، قد جيري مسح رسيع 

للسكان الكتشاف أية حاالت جديدة مل تكتشف. 

مناطق ينخفض فيها عبء املرض

أظهرت املالحظة يف العديد من البلدان التي سبق وأن كانت موطونة بدرجة مرتفعة أنه من الراجح أن حيدد 
مستوى أقل من العبء الناجم عن اجلذام — من حيث احلاالت اجلديدة — طبيعة مرض اجلذام من حيث احلاالت 
اجلديدة يف غضون السنوات القادمة. ويصبح من األمهية بمكان أن تعيد البامج الوطنية تقييم الوضع وتوفق بني 
املوارد واخلدمات وفقا هلذا. وسيكون االحتفاظ  بمجموعة  كبرية من مقدمي اخلدمة واخلباء املتخصصني لتوفري 
التدبري العالجي لعدد قليل من احلاالت اجلديدة عب عدد كبري من املنشآت الصحية الـبعيدة عن املركز أمرا غري 
مستدام بل وباهظ التكاليف. وقد ال تتاح الفرصة ألغلب هذه املنشآت الصحية لتشخيص حالة واحدة جديدة 
لإلصابة باجلذام يف عام. والبد وأال ختتلف إسرتاتيجية اكتشاف احلاالت عن تلك املتبعة يف األوضاع حيث العبء 

املرتفع.
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وباملثل، ستستلزم األنشطة األخرى، مثل بناء قدرات الفئات املختلفة من العاملني يف جمال الصحة، إسرتاتيجية 
مركزة مستندة إىل االحتياجات. وسيكون من الواجب قرص التدريب عىل العاملني من منشآت يرجح أن يتواجد 
فيها أشخاص متأثرون باجلذام يف منطقة جتمعهم وليس جلميع العاملني الصحيني داخل مجيع املنشآت. ويف الوقت 
ذاته، البد من االنتباه إىل ضامن إقامة نقاط اخلدمة بشكل اسرتاتيجي لسهولة الوصول إليها. فضال عن هذا، ينبغي 
مراعاة إنشاء أكب عدد من املراكز املرجعية ملرض اجلذام وضامن استمرارها عىل املستويني اإلقليمي والوطني لضامن 

توافر اخلبات يف البلدان املوطونة حسب احلاجة.

اجلامعات السكانية التي تعاين من ضعف اخلدمات

   من األمهية بمكان الوصول إىل األشخاص املصابني باجلذام الذين يعيشون يف مناطق يتعذر الوصول إليها أو يف 
أوضاع خاصة أو يف مجاعات سكانية تعاين من ضعف اخلدمات أو التهميش، حيث يتمثل أهم عنارص أي برنامج 
للقضاء عىل اجلذام يف الوصول إىل كل شخص حمتاج. وقد يواجه هؤالء حواجز جغرافية أو اجتامعية أو اقتصادية 

أو ثقافية حتد من حصوهلم عىل اخلدمات الصحية أو تعوق تقديم اخلدمات.

تظهر  ثم  العالج. ومن  تدبري  معقدة عىل  اخلاصة حتديات  األوضاع  تفرض هذه  أحد كيف  وال خيفي عىل 
هلؤالء  اخلدمات  تقديم  بغية  أساسية  بصفة  العملية  احللول  تضم  وعملية  مبتكرة  اسرتاتيجيات  تطوير  إىل  احلاجة 
وضامن  الصحية  اخلدمات  تقوية  عىل  إقرارها  يتم  التي  االسرتاتيجية  تؤكد  أن  وجيب  األشخاص/املجتمعات. 
استمرارها عىل مستوى املجتمع. وبداية، البد من حتديد اجلامعات السكانية ونطاق اخلدمات املتاحة فضال عن أية 
ثغرات يف تلبية االحتياجات. وينبغي أن يقود هذا األمر إىل وضع خطة تركز عىل بناء رشاكات مع شتى األطراف 

املعنية وعىل إرشاك املجتمع واالستعانة بمتطوعني حمليني، بام يف ذلك بناء قدرات مسئويل الصحة املحليني.

املناطق احلرضية

ألول مرة يف تاريخ البرشية، أصبحت السمة احلرضية سائدة عىل سكان العامل يف عام 2007. ويف غضون األعوام 
الثالثني القادمة، سيحدث نمو سكان العامل فعليا يف مناطق حرضية يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ويذكر 
أن ثلث املقيمني يف احلرض — والذين يقدر عددهم حاليا بثالثة مليارات شخص — يعيشون يف مناطق عشوائية. 

ومما الشك فيه أن سكان احلرض يفرضون حتديات استثنائية إلدارة اخلدمات الصحية. وتشمل هذه التحديات 
عدم املساواة االجتامعية والثقافية واالقتصادية والقيود التي جتعل قطاعات السكان املعرضة للخطر عىل غري دراية 
هبذه اخلدمات أو عاجزة عن الوصول إليها. ويتزايد تعقد هذا الوضع بزيادة وترية التصنيع وارتفاع كثافة السكان 

املهاجرين يف املناطق العشوائية وتعدد مقدمي الرعاية الصحية وافتقارهم إىل التنسيق فيام بينهم.

وعىل الرغم من هذا، جيب أن ينصب الرتكيز األسايس داخل املناطق احلرضية عىل االرتقاء بمستوى اخلدمات 
املقدمة لسكان املناطق العشوائية. وقد وضعت األمم املتحدة تعريفا عمليا للمناطق العشوائية عىل أهنا تلك املجتمعات 
التي تتصف بوضع سكنى غري آمن مع تدنى جودة املساكن اإلنشائية والتكدس وقلة توافر املياه اآلمنة والرصف 
الصحي واالفتقار إىل البنية التحتية األساسية األخرى. وتتزايد حدة العديد من التداعيات الصحية يف املناطق العشوائية 
عنها يف املناطق احلرضية املجاورة أو حتى يف املناطق الريفية. عالوة عىل هذا، ال يلتقي القطاع الصحي الرسمي بسكان 
العشوائيات إال عندما يصابون بمضاعفات املرحلة املتأخرة من األمراض املزمنة التي يمكن الوقاية منها. ويفرض 
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 هذا األمر رضيبة باهظة عىل املجتمعات املهملة وعىل موارد الرعاية الصحية املتاحة هلا، والتي هي حمدودة بالفعل.

»إن املناطق العشوائية هي مظهر للتحديني الرئيسيني اللذين يواجهان تنمية املستوطنات البرشية يف 

بداية األلفية اجلديدة: أال ومها التحرض الرسيع إىل املدن وتركز الفقر يف املدن.«

                                                              آنا كاجومولوتيباجيوكا، املديرة التنفيذية 

 لبنامج املستوطنات البرشية التابع لألمم املتحدة 

وجتدر اإلشارة إىل أن املبادئ اجلوهرية للقضاء عىل اجلذام يف البيئات احلرضية البد وأن تشمل الرتكيز عىل 
التشخيص يف الوقت املناسب واملعاجلة املتعددة األدوية، ورفع مستوى الوعي بأمهية املشاركة املنسقة من قبل مجيع 
االستدامة  األمر  هذا  وسيضمن  والعام.  اخلاص  القطاعني  بني  أوسع  رشاكة  بناء  جتاه  خاصة  وضامهنا،  الرشكاء 
وارتفاع جودة الرعاية واحلصول عليها بشكل أيرس مع تغطية متزايدة عن طريق حتسني القدرة عىل الوصول خاصة 

إىل املناطق العشوائية يف احلرض والتي تعاين من ضعف اخلدمات.

4-2    حتسني جودة اخلدمات املتصلة باجلذام
لقد برزت اجلودة كخيار له قيمته يف مكافحة اجلذام حاليا أكثر من أي وقت ميض ألنه غالبا ما تثار خماوف من أن 
تتدنى اجلودة  يف ظل نظام متكامل. ويعد قياس الشعور بالرضا بني األشخاص املصابني – وعىل الرغم من صعوبته 
– مؤرشا أكثر حساسية من الطرق األخرى. وسيتعني عىل كل برنامج حتديد احلد األدنى من معايريه الوطنية جلودة 
املقبولة للجودة وتوقعات املستخدمني وقدرة  املعايري  املتصلة باجلذام آخذا يف االعتبار احلد األدنى من  اخلدمات 

أرباب املهن الصحية العامة وتوافر املوارد.

وجتدر اإلشارة هنا إىل حاجة عدد من جماالت مكافحة اجلذام إىل إعادة تعريف الطرق واإلجراءات، خاصة 
التدبري العالجي الختالل الوظائف العصبية والوقاية من االختالل والعجز فضال عن مد يد العون لألشخاص 

املصابني باجلذام وأرسهم حتى حييوا حياة طبيعية بكرامة.

رعاية األشخاص املتأثرين باجلذام

التدبري العالجي لآلثار اجلانبية واملضاعفات

واملضاعفات.  اجلانبية  اآلثار  يعانون من  الذين  املرىض  لتدبري عالج  الالزمة  بالقدرة  املتكامل  النظام  تدعيم  جيب 
وهناك حاجة للنظر يف أفضل املامرسات يف التدبري العالجي للمضاعفات احلادة واملزمنة، بام يف ذلك إعادة حتديد 
املعايري واملقاييس ألفضل املامرسات الرسيرية  املسندة بالبينات. كام يعد إنشاء شبكة فعالة لإلحالة وتوفري التدريب 
الكايف للعاملني، بام يف ذلك توفري الفرص للتعليم املستمر واإلرشاف الداعم، أمرا هاما لتوفري الرعاية الفعالة يف 

الوقت املناسب. 
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الوقاية من االختالل والعجز والتدبري العالجي هلام 

» العجز ما هو إال صعوبة يف أداء الوظائف عىل مستوى اجلسم أو الشخص أو املجتمع، يف واحد أو أكثر 

من مناحي احلياة، يعانى منه شخص له ظروف صحية،  تفاعال مع العنارص املتصلة بالسياق .«                                                            
 ليوناردي أم. وزمالؤه، 2006

باجلذام  متصلة  واختالل  عجز  حاالت  من  يعانون  الذين  األشخاص  بعدد  يتعلق  فيام  الراهن  الوضع  إن 
بحاجة إىل إعادة تقييم، خاصة عىل املستويات الوطنية. والبد من التأكيد عىل أن إدماج اخلدمات املتصلة باجلذام يف 
أنظمة تقديم خدمات الصحة العامة سيتضمن وصول األشخاص املصابني بالعجز إىل اخلدمات التي تقدمها برامج 

تتعامل مع أمراض أو ظروف أخرى مسببة للعجز.

وينبغي أن يتمكن القائمون عىل اخلدمات الصحية من تقديم خدمات تتسم باملرونة وتناسب كل شخص 
لتحقيق األهداف التالية:

التعرف املبكر عىل مرض اجلذام واختاذ التدبري العالجي السليم؛  g 

التعرف املبكر عىل االختالالت النامجة عن اإلرتكاسات والتدخل للوقاية منها؛  g 

الذاتية  الرعاية  ذلك  بام يف  القائمة،  االختالالت  تفاقم  دون  للحيلولة  متواصلة  تدخالت شاملة  تنفيذ  g 
واملساعدات الوقائية وجراحات التجميل؛و

تعبئة املجتمعات واحلكومة والقطاع اخلاص لتعزيز ضم أولئك املصابني بالعجز وإدماجهم.  g 

املشورة

ذلك أرسهم(  )بام يف  املصابني  األشخاص  كبريا عىل  ونفسيا  اجتامعيا  أثرا  التي ختلف  اإلمراض  أحد  اجلذام  يعد 
أحد  توجيه  ينبغي  حيث  مزدوجة،  البنامج  استجابة  تكون  أن  جيب  هنا،  ومن  فيها.  يعيشون  التي  واملجتمعات 
أوجه االستجابة إىل املجتمع وذلك باإلجابة عىل األسئلة التي بقيت دون رد، وإزالة سوء الفهم واخلرافات وأيضا 
بمساعدهتم عىل قبول األشخاص املصابني باجلذام دونام أي حتامل عليهم. أما الوجه اآلخر لالستجابات فينبغي 
توجيهه نحو متكني األشخاص املصابني باجلذام من مواجهة التحديات اليومية املتمثلة يف التمييز وعدم التعاطف 

وعدم التواصل.

وأن  للمريض  العالجي  للتدبري  هامة  كاسرتاتيجية  املشورة  عىل  املعاجلة  برنامج  يشتمل  أن  ينبغي  وهكذا، 
يقدم دالئل إرشادية وبروتوكوالت لبناء قدرة األخصائيني الصحيني يف ثالثة جماالت هامة؛ أال وهي القدرة عىل 
حتويل املعرفة إىل معلومات يسهل عىل األشخاص املصابني باجلذام فهمها والقدرة عىل إدارة األشخاص واملهام 
وأخريا مهارات االتصال. والبد لألخصائي الصحي املدرب جيدا أن يكون قادرا عىل إسداء النصح وتقديم الدعم 

واإلرشاد وتبادل املعلومات وتعزيز مهارات التمكني.
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نظام اإلحالة 

تعد خدمات اإلحالة جزءا من جودة الرعاية املتوقع من البنامج توفريها لألشخاص املتأثرين باجلذام وهى تشمل 
حتديد خدمات املستوى األول والثاين والثالث اهلادفة إىل تلبية جمموعة كاملة من االحتياجات. وحيتاج أي برنامج 
متكامل ملكافحة اجلذام دعام من نظام إحالة كفء ليصري برناجما فعاال. وسيلعب نظام اإلحالة دورا هاما يف حتديد 
جودة اخلدمات يف أي برنامج متكامل ملكافحة اجلذام. إال أنه من الواضح حاليا أن نظام اإلحالة يف معظم البامج 
إما غري موجود أو أنه من الضعف بحيث ال يلبي احتياجات البامج. ومن ثم جيب أن يكون دعم منشآت اإلحالة 
أهم  أحد  لإلحالة  الوطنية  الشبكة  لتكون    - الرضورة  عند   - املنشآت  هذه  من  كاف  عدد  إنشاء  وأيضا  القائمة 

أولويات البامج املتكاملة ملكافحة اجلذام.

وىف هذا اإلطار، ينبغي عىل نظام اإلحالة أن يشمل شبكة من األشخاص واملؤسسات القادرين عىل تقديم 
اخلدمات املطلوبة. كام جيب حتديد مهامهم ومسئولياهتم بوضوح، إىل جانب حتديد إجراءات املامرسات الرسيرية 
املوحدة وبروتوكوالهتا، بام فيها بروتوكوالت التعامل مع حركة املرىض وتدفق املعلومات من املستويات املختلفة 
واليها. وجيب عىل النظام بناء رشاكات مع اإلطراف املعنية املختلفة بغية تعظيم الرعاية وخفض التكلفة. ويستلزم 
نظام اإلحالة الفعال اتصاالت جيدة وتنسيق بني مستويات الرعاية املختلفة. ويمكن للمرء االستعانة بمجموعة من 
اخليارات لالتصاالت الفعالة ونقل املعلومات )الزيارات الشخصية واتصاالت اهلاتف والبيد االلكرتوين والبيد 
العادي واخلدمات الطبية عب اهلاتف(. كام أنه من األمهية بمكان ضامن حصول األشخاص املصابني باجلذام عىل 

الدعم لالنتقال من مناطق نائية سعيا وراء التشخيص واإلحالة إذا ما دعت احلاجة إىل هذا.

احلفاظ عىل توفري العالج متعدد األدوية وحتسني توزيعه

يتمثل أحد األهداف املحددة لتحقيق »أهداف األلفية للتنمية« يف »توفري احلصول عىل أدوية رضورية يف متناول اليد 
يف البلدان النامية «.

   واليوم، وبفضل تبع سخي من »مؤسسة نيبون« ومن بعدها رشكة »نوفارتس« و«مؤسسة نوفارتس للتنمية 
املستدامة«، حيصل تقريبا كل من هم بحاجة إىل عالج كياموي للجذام يف العامل عىل عالج متعدد األدوية جمانا من 
عنرصين  األدوية  متعدد  بالعالج  ومعاجلتها  اإلصابة  حلاالت  املبكر  االكتشاف  وسيظل  املحلية.  الصحة  منشآت 
رئيسيني يف اسرتاتيجية مكافحة اجلذام يف املستقبل املنظور. وهلذا، ثمة حاجة مستمرة للحفاظ عىل توفري األدوية 
الالزمة للعالج متعدد األدوية للبلدان املوطونة عن طريق منظمة الصحة العاملية. ومع االنخفاض املطرد يف أعداد 
املرىض الذين حيتاجون للعالج متعدد األدوية، سيتطلب الدعم اللوجيستي للتوزيع الفعال للعالج تكيفا مع واقع 

التعامل مع عبء أقل ناجم عن اجلذام.

عالوة عىل هذا، جيب أن يضمن كل برنامج عدم إيقاف معاجلة أي مريض نتيجة لنقص األدوية داخل املركز 
الصحي املعني. والشك يف أن تداعيات سوء إدارة توريد العالج املتعدد األدوية قد يشكل أذى للمرىض ويرض 

بمصداقية القائمني عىل اخلدمات الصحية املحلية. 
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فرص اكتشاف عالج كياموي أفضل

للجذام واملعتمد عىل  املعاجلة احلايل  تغيري كبري يف أسلوب  القادمة أي  العرش  السنوات  أال تشهد  املرجح  من غري 
العالج متعدد األدوية املوص به من قبل منظمة الصحة العاملية لعالج اجلذام بسبب البكرتيا متعددة العصيات أو 
البكرتيا قليلة العصيات..ومع هذا، سيعتمد دور العالج متعدد األدوية — عىل املدى األبعد — عىل بقاء حساسية  
الريفامبسني والذي له إمكانية  الريفامبسني. وهكذا، فإن ظهور مقاومة  املتفطرة اجلذامية  ألدوية املكون، خاصة 
منظام  ترصدا  يتطلب  اجلذام  ملكافحة  احلالية  اجلهود  أجلها  من  ناضلت  التي  اإلنجازات  يف  كامل  تغيري  إحداث 
حيث وردت تقارير متفرقة عن هذه احلاالت من عدد من بقاع العامل. ومن أجل تطوير نظام مناسب لنجاح عالج 
املرىض الذين ال يستفيدون من الريفامبسني سواء بسبب مقاومة الدواء أو موانع االستخدام، من الرضوري إخضاع 

الرتكيبات اجلديدة للتجارب امليدانية.

من  سيكون  الواقع،  أرض  عىل  العقاقري  املتعدد  العالج  دراسات  إلجراء  الالزمة  املدة  طول  إىل  وبالنظر 
الباحثني يف تطوير أدوية جديدة مضادة  الرضوري عمل ختطيط دقيق والتزام من خمتلف الرشكاء. ويمكن خلبة 
وفحصها.  لالختبار  املحتملة  املكونات  تصميم  عىل  املساعدة  األدوية  لتجارب  بنامذج  االستعانة  وإمكانية  للسل 
عالوة عىل هذا، من شأن إجراء مزيد من البحث حول اجلينوم املسبب للمتفطرة اجلذامية، توفري أساليب لتحديد 

أهداف غري مسبوقة لتطوير أدوية جديدة. 

بناء القدرة والكفاءة يف إطار الربامج املتكاملة

يصف مصطلح  »بناء القدرة 7« مهمة تطوير مستويات القدرة البرشية واملؤسسية. ويشمل هذا األمر تزويد 

العاملني يف جمال الصحة باملعرفة السليمة واملهارات والفهم الصحيح  لتمكينهم من العمل بفاعلية.  

املوارد  وانكامش  اجلذام  عن  الناجم  العبء  انخفاض  خلفية  عىل  أكب  أمهية  القدرة  بناء  عملية  تكتسب 
وتضارب املصالح واألولويات، بل واألهم من ذلك كله تدين اخلبة الرسيرية يف التعامل مع مرض اجلذام. وتطرح 
عاملية  إسرتاتيجية  خطة  تطوير  إىل  األول  املحور  يوجه  حيث  املحاور،  ثنائي  أسلوبا  املعززة  العاملية  االسرتاتيجية 
لبناء القدرة أما الثاين فيتمثل يف إعطاء دفعة للمحافظة عىل مراكز إحالة/تدريب عىل خمتلف املستويات يف البلدان 

املوطونة.

عالوة عىل هذا، جيب توجيه العمل العاملي واإلقليمي والوطني إىل حتديد املؤسسات املناسبة وإنشاء برامج 
تدريب للخباء عىل املستوى الوطني، بام فيهم أخصائيو اإلمراض اجللدية واملدربون. وسيشمل هذا أيضا تطوير 
نامذج ومواد تدريب مناسبة للفئات املختلفة من العاملني الصحيني. وىف معظم البلدان املوطونة، خاصة يف املناطق 
احلرضية، يقدم أخصائيو اإلمراض اجللدية دعام كبريا للبنامج بفضل خباهتم. كام سيشكلون مصدرا هاما للجهود 

الوطنية لضامن استمرار توافر اخلبة الرسيرية يف جمال مرض اجلذام.

 7   تعنى » القدرة «  حسب تعريف برنامج األمم املتحدة اإلنامئي » قدرة اإلفراد واملؤسسات واملجتمعات عىل أداء الوظائف وحل املشكالت وحتديد األهداف 

     وحتقيقها بأسلوب يتسم باالستدامة.«
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قضايا اجلندر 

إن املساواة بني  اجلنسني، أوال وقبل أي يشء، حق من حقوق اإلنسان. وتساهم النساء الاليت حتقق هلن التمكني يف 
صحة وإنتاجية أرس وجمتمعات بأرسها وكذا يف اآلفاق املحسنة جليل الغد. وقد جرى التشديد عىل أمهية املساواة 
بني اجلنسني بإدراجها كواحدة من املرامي اإلنامئية لأللفية الثامنية. وقد أقرت املساواة بني اجلنسني كمفتاح لتحقيق 

املرامي السبعة األخرى )صندوق األمم املتحدة للسكان، 2009(. 

وجتدر اإلشارة إىل أنه يف العديد من املجتمعات، قد حيط التمييز ضد الفتيات والنساء -- والذي غالبا ما 
يمثل أعرافا جمتمعية واجتامعية ثقافية راسخة للسلوك --  من قدرهن ويقلل من تقديرهن ألنفسهن ومن قيمتهن. 
وغالبا ما يضع هذا األمر النساء والفتيات يف وضع أسوأ كثريا مقابل الرجال والصبية من حيث وصوهلن إىل املوارد 
والسلع وممارسة سلطة اختاذ القرار واالختيار وأيضا الفرص املتاحة هلن يف مجيع مناحي احلياة. ومن الواضح أن 

النساء أكثر معاناة من الرجال من التداعيات الصحية السلبية.

   وعىل الرغم من اإلدراك واسع االنتشار هلذه االختالفات، وأيضا لألسباب العديدة إلدراج قضايا اجلندر 
يف السياسات والبامج املعنية، أخفقت األنظمة الصحية يف التعامل مع قضايا اجلندر بام يفي بالغرض. ويشمل هذا 
أيضا االفتقار إىل إفراد أقىص اهتامم للنوع عند تدريب األخصائيني الصحيني واملسئولني عن الرعاية الصحية، مما 
يتسبب يف االفتقار إىل الوعي الكايف باهتاممات النوع واختالفاهتام واحلساسية جتاهها.)تقرير منظمة الصحة العاملية، 

2004 ؛ فالسوف ومورين، 2002(

ويف الواقع،  تشهد معظم البلدان املوطونة تشخيص حاالت إصابة باجلذام بني الرجال أكثر منها بني النساء. 
ومن غري الواضح ما إذا كانت نسب اإلصابة املرتفعة بني الرجال تعكس اختالفات يف النمط الوبائي أو يف تأثري 
العنارص العملية. ومن الرضوري مجع بيانات عن كال اجلنسني لتوضيح حجم االختالفات  بني اجلنسني وطبيعتها. 
وينبغي عىل البامج املعنية حتديد أنامط استخدام اخلدمة ومستوى املشاركة يف اختاذ القرار ومدركات جودة الرعاية. 
النساء يف  إرشاك  وزيادة مستوى  اجلنس  مسألة  مراعاة  الصحيني عىل  العاملني  تدريب  األخرى  األنظمة  وتشمل 

العمل عىل مجيع املستويات عند حتديد األولويات يف خدمات مكافحة اجلذام.

عملية إعادة التأهيل املجتمعية

العاملية وكبى املنظامت غري احلكومية  التي أقرهتا منظمة الصحة  التأهيل املجتمعية«  يأيت تعريف »إعادة 
عىل النحو التايل : 

»إعادة التأهيل املجتمعية هي اسرتاتيجية تأيت يف إطار التنمية العامة للمجتمع من أجل إعادة التأهيل واملساواة 
يف الفرص واالندماج االجتامعي جلميع األشخاص املصابني بالعجز. وتنفذ عملية إعادة التأهيل املجتمعية 
واملجتمعات  املنظامت  وأيضا  وأرسهم  أنفسهم  بالعجز  املصابون  األشخاص  يبذهلا  مشرتكة  جهود  عرب 

واهليئات الصحية والتعليمية واملهنية واالجتامعية احلكومية وغري احلكومية وغريها من اجلهات املعنية.«

وتتمثل األهداف الرئيسية إلعادة التأهيل املجتمعية يف تطبيق املساواة يف الفرص ويف احلقوق عىل مجيع أفراد 
التأهيل املجتمعية عملية  النظر عن أية قدرات وظيفية فردية ألي عضو يف املجتمع. وتعد إعادة  املجتمع برصف 
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متعددة اإلبعاد، ومن ثم تتطلب اسرتاتيجية متعددة القطاعات. ومتتلك معظم املجتمعات بنية حتتية مصممة لتالئم 
أنامط حياة األسوياء بل وتنتظر من اإلفراد املصابني بالعجز التكيف معها. وتعد املقاومة االجتامعية لتحقيق التكيف 
املطلوب لتناسب هذه األنامط أفراد املجتمع املحرومني أمرا معتادا. وهلذا، ستضم أكثر برامج إعادة التأهيل فعالية 

املنظامت احلكومية وغري احلكومية فضال عن القطاع اخلاص بغية حتقيق ما ييل:

توفري نقاط متعددة للحصول عىل اخلدمات وفرص أكثر مساواة  الستخدمها، و g 

تعزيز حقوق األشخاص املصابني بالعجز ومحايتها. g 

االجتامعي  الوضع  عن  منفصال  ليس  املجتمعية  التأهيل  إعادة  مفهوم  أن  إدراك  جيب  أخرى،  ناحية  من 
مبادرات  عىل  تأثري  املستدامة  والتنمية  املساواة  وعدم  بالفقر  املتصلة  للقضايا  سيكون  كام  بلد.  ألي  االقتصادي 
باجلذام  املصابني  لألشخاص  مفيدة  أيضا  وإنام  فحسب  واقعية  ليست  وهي  املجتمعية.  التأهيل  إعادة 
اآلخرين. املحرومني   األشخاص  تأهيل  إلعادة  بالفعل  أنشأت  تكون  قد  التي  البامج  يف  دجمهم   بغرض 

توعية املجتمع وتثقيفه

التقليدية واملعتقدات اخلاطئة إىل زيادة  اهلائل للخرافات  الفهم الصحيح ملرض اجلذام واالنتشار  لقد أدى غياب 
التوجهات االجتامعية السلبية والتي بلغت ذروهتا يف الوصمة والتميز االجتامعي ضد األشخاص املتأثرين باجلذام 
وأرسهم. وبينام يشري التمييز إىل الظلم أو التحامل يف معاملة اآلخرين، خاصة عىل أساس إصابتهم باجلذام، تعد 
الوصمة »عمال قبيحا من تصنيف شخص مصاب باجلذام أو رفضه أو اخلوف غري املبر منه«8 .  وينحى بالالئمة 
يف هذا الوضع غري املبر عىل االفتقار العام للتوعية الصحية والسياسات املركزة عىل مقدمي اخلدمة وغياب العمل 
االجتامعي املجتمعي. وهلذا، يعد التعاون مع اجلامعات املجتمعية، ومن بينها أولئك األشخاص املصابون باجلذام، 

والوكاالت العامة واملنظامت املتخصصة، أمرا رضوريا لنجاح تنفيذ األنشطة وأيضا لبناء مرونة البنامج.

يتجزأ من أي خدمات متصلة  التعليمية جزًأ ال  التدخالت  فوائد  إبراز  إىل  اهلادفة  والبد أن تصبح اجلهود 
باجلذام.

تشمل أساليب رفع الوعي املجتمع ما ييل :

حتديد مجاعات معينة من املجتمع وإرشاكها. g 

حتديد أكثر األشكال إفادة لنقل الرسائل وتصميم الرسائل األساسية. g 

اقرتاح خيارات تقديم اخلدمة )احلمالت أو الشبكات املجتمعية( وأنشطتها وأدواهتا. g 

وضع معايري لقياس النجاح. g 

إجياد سبل لربط هذه األنشطة باملبادرات األخرى. g 

8  خوزيه يب. رامريز، جيه. آر.، سكوينت: رحلتي مع اجلذام )جاكسون: مطبعة جامعة مسيسبي، 2009( ص 210 
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لنرش  املتاحة  استفادة مع مجيع وسائل اإلعالم  البنامج من حتقيق أقىص  يتمكن  أن  ينبغي  فضال عن هذا، 
يمكن  املعلومات،  نرش  يف  التوسع  يف  مفيدة  اإلعالم  وسائل  تعد  وبينام  الفاعلية.  من  ممكن  قدر  بأكب  املعلومات 

إحداث تغيريات يف التوجهات والسلوكيات فقط عن طريق التعامل الشخيص.

4-3  املساواة والعدالة االجتامعية وحقوق اإلنسان
السكان  هبا  يتمتع  التي  الصحة  مستويات  يف  املساواة  عدم  أو  التباين  أن  مفادها  قاعدة  عىل  املساواة  مبدأ  يرتكز 
املختلفون هي أمر غري رضوري ويمكن جتنبه فضال عن كونه غري عادل. فاإلنصاف يتميز عن املساواة بقدر كونه 
يستهدف – وبشكل خاص – تلك اجلامعات املهمشة واملحرومة اجتامعيا، أي أولئك األكثر حرمانا من حقوقهم 
حياة  وهو  االجتامعية.  العدالة  وهو  الفرص،  يف  املساواة  يعني  فاإلنصاف  واملوارد.  اخليارات  إىل  افتقارهم  بسب 
العاملي حلقوق اإلنسان.  الفرد كام كرسها اإلعالن  أنه هو حقوق  االختيارات والفرص حيث ال يوجد متييز. كام 
ويرتبط اإلنصاف وحقوق اإلنسان برباط ال ينفصم حيث يعد اإلنصاف مفتاح إحقاق حقوق اإلنسان والتي هي 
مسؤولية  مها  واملساواة  اإلنسانية  كرامة  محاية  بأن  األسايس  االعتقاد  عىل  واملرتكزة  اإلنسانية  الكرامة  يف  راسخة 
املجتمع. والبد من بذل جهود متواصلة لضامن جتنب اإلشارات التمييزية واملهينة واالزدرائية والتي حتط مجيعها من 

قدر األشخاص املصابني باجلذام.

ويف هذا السياق، شهد عام 2008 دخول »اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص الذين يعانون من العجز« 
حيز التنفيذ بعد إقراره والتصديق عليه من قبل العدد املطلوب من الدول األعضاء. ومتثل هذه االتفاقية أداة قانونية 
دولية رئيسية جديدة، هلا أمهية كبرية – بام فيها من تركيز أكب عىل شمولية التنمية – يف السعي إلحقاق حقوق مجيع 

األشخاص املصابني بالعجز، بمن فيهم أولئك املصابون باجلذام.

كام جاء اعتامد قرار حول »القضاء عىل التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أرسهم« كحدث أكثر 
حتديدا ينطوي عىل إمكانية حتسني أوضاع األشخاص املتأثرينباجلذام وتعزيز حقهم يف حياة كريمة، وهو ما وافق 
عليه جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة باإلمجاع يف يونيو/حزيران 2008. وطلب هذا القرار من مكتب 
املفوض السامي حلقوق اإلنسان صياغة مسودة مبادئ ودالئل إرشادية للمساعدة يف وضع هذا القرار موضع التنفيذ 
وأيضا ملشاركة وجهات النظر واملعلومات وتبادهلا مع مراقبي احلكومات وأجهزة األمم املتحدة املعنية والوكاالت 

والبامج املتخصصة واملنظامت غري احلكومية وكذا اخلباء الطبيني واألشخاص املصابني باجلذام.

4-4   دور األشخاص املتأثرين باجلذام
املساندة  املتصلة باجلذام، خاصة يف جمال  املتأثرين باجلذام دورا رئيسيا يؤدونه يف اخلدمات  إن لألشخاص 
التأهيل. وتعد اجلهود املنظمة التي يبذهلا هؤالء األشخاص رضورية  لتعزيز فهم وتوجه إجيايب  والتوعية وإعادة 
بشأن املرض بني العامة، وإحداث تغيريات أساسية يف اإلجراءات القانونية التي هي متييزية بطبيعتها وأيضا لضامن 
استمرار شغل مكافحة اجلذام مكانا هاما داخل إطار السياسية الصحية للبلد املعني. ويمكن لألشخاص املتأثرين 
باجلدام أن يكونوا سباقني يف حتديد املدربني الذين يتمتعون بالقدرة والذين يمكنهم بالتايل لعب دور إجيايب. ومن 
شأن إسرتاتيجية اجلهود التعاونية هذه أن تكون حاسمة يف مساعدة األفراد عىل أن يصبحوا عنارص للتغري ومؤيدين 

ألنفسهم وأيضا رشكاء للمنظامت املعنية باجلذام يف السعي لتغيري املفاهيم العامة.
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مما الشك فيه أن هناك دورا اجتامعيا ومسئولية حمددة عىل عاتق األشخاص املصابني باجلذام  يف   جمال املشاركة 
دائمة  تغيريات  إحداث  األفراد  هؤالء  قبل  من  الفعالة  للمشاركة  ويمكن  االجتامعي.  العمل  أجل  من  املجتمعية 
وملموسة يف املفاهيم والسياسات والبامج واألولويات واإلجراءات. ومن شأن مشاركتهم أن تقود إىل تعريفات 
خاصة بكل بلد جلودة اخلدمة الواجب تقديمها ومعايريها، فضال عن مساعدة البنامج عىل وضع حدود للجودة. 
وبإمكاهنم أيضا تقديم معلومات عن جودة اخلدمات بصفة دورية. كام ستساعد مشاركتهم يف بروتوكوالت التقييم 
عىل حتديد االحتياجات، خاصة فيام له صلة باحلصول عىل اخلدمات. وكذلك يمكنهم املسامهة يف إصالح اخلدمة 
املتصلة باجلذام، وأيضا ضامن الرتكيز عىل قضايا التمييز والوصمة، والتي قد تضيع يف مسارات أخرى. وبوصفهم 

نامذج لألدوار، يعد هؤالء األشخاص مسامهني أساسيني نحو تعزيز توجهات اجيابية. 

4-5    الرتصد ملقاومة الدواء
من غري املرجح أن تطرأ أية تغيريات جوهرية يف املستقبل القريب عىل أسلوب املعاجلة احلايل املعتمد عىل العالج 
متعدد األدوية الذي أوصت به منظمة الصحة العاملية للجذام الذي تسببه البكرتيا متعددة أو أحادية العصيات. ومع 
هذا، يعد ظهور سالالت من  املتفطرة اجلذامية مقاومة للريفامبسني وانتقاهلا األخطر بني التهديدات املحتملة التي قد 
تعوق اجلهود احلالية ملزيد من تقليص العبء الناجم عن اجلذام يف البلدان املوطونة. وتعنى حمدودية توافر أسلوب 
إختبار حساسية اجلراثيم بزرعها يف باطن قدم الفار mouse-foot pad inoculation توافر النذر اليسري من 
املعلومات عن مقاومة الدواء حتى وقت قريب. ومع التطور األخري يف أساليب الرتتيب التسلسيل للحمض النووى 
)دنا DNA(، نرشت عدة تقارير عن مقاومة الريفامبسني والدابسون واالوفلوكساسني، والتي تشدد عىل األمهية 
املحتملة هلذا الوضع وتبز احلاجة إىل متابعته بصورة منظمة. وربام متثل مشكلة املقاومة لألدوية -  أو ربام ال متثل 
-  خطرا حاليا، بيد أنه من األمهية بمكان أن جيرى مجع البيانات بصورة أكثر نظامية وأن خيضع التوجه ملراقبة دقيقة 

حتى تتخذ اإلجراءات الفعالة ملواجهة هذه املشكلة. 

4-6    الوقاية من اجلذام   
الوقاية املناعية

من املهم ذكر حقيقة أنه ال تتوافر حاليا أداة متاحة عمليا الكتشاف العدوى التي قد تعمق فهم كيفية انتقال اجلذام 
وتقود إىل تطوير لقاح فعال وتدخالت أخرى. ويشار هنا إىل أن التجارب يف أوساط اجلامعات السكانية املختلفة 
باستخدام لقاح عصيات كامليت غريان )بى. سى. جى(، سواء بمفرده أو مع لقاح آخر )من املتفطرة اجلذامية  امليتة 
أو املتفطرات املامثلة( قد أثبتت كفاءة وقائية ترتاوح ما بني 28% و60% وتظل التغطية بلقاح بى. سى. جى مسامهة 

هامة يف تقليص العبء الناجم عن اجلذام.

الوقاية الكيميائية  

إعطائه  عند  خاصة  السل  مثل  املزمنة  املعدية  األمراض  يف  استخدامها  عند  فائدة  الكيميائية  الوقاية  حققت  لقد  
ألشخاص معروف أهنم أكثر عرضة خلطر لإلصابة باجلذام. كام يعد املخالطون املبارشون للحالة املصابة باجلذام، 
خاصة بسبب البكرتيا متعددة العصيات، أكثر عرضة خلطر اإلصابة باملرض من غريهم. وهلذا، فمن األمهية بمكان 
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دراسة التدخالت املمكنة للوقاية من حدوث اإلصابة باجلذام بني املخالطني داخل األرسة. 

 وعىل أية حال، البد من توافر دليل جتريبي قوى إلظهار أن الدواء أو األدوية املستخدمة الوقاية الكيميائية 
آمنة وفعالة وقليلة التكلفة  عند حساب احلاالت اجلديدة التي أمكن الوقاية منها.

وأسيدابسون  )دابسون  خمتلفة  أدوية  باستخدام  املختلفة  الدراسات  من  املتسقة  النتائج  غياب  إىل  وبالنظر 
وريفامبسني( فمن السابق آلونة وصف الدواء ا املستخدمة يف الوقاية الكيميائية كإجراء صحي عام. وهناك حاجة 

إلجراء مزيد من البحث الستخدام هذا الدواء كأداة روتينية للوقاية من ظهور املرض بني املخالطني للمرىض.

4-7    البحوث
إن تقليص توطن اجلذام جيب أال يؤدى إىل تناقص جهود البحوث. ومن املهم يف هذا املجال حتديد أساليب مبتكرة 
وقليلة التكلفة ألنشطة الوقاية من اجلذام. ويف السياق احلايل، ينبغي أن تويل مجيع مبادرات البحث عناية ألربع قضايا 
هامة وهي إدماج املتأثرين باجلذام يف املجمتع، واجلودة واإلنصاف واالستدامة ولثالثة جماالت رئيسية وهي إدارة 
األوبئة واإلدارة العملية والتدبري العالجي للمرىض، بام يف ذلك العالج الكياموي. وتعد أدوات اكتشاف العدوى 
وحتديد أنامط انتقاهلا رضورية لفهم أفضل للعنارص املختلفة املؤثرة عىل ظهور املرض. ويتزامن مع هذا احلاجة إىل 
الوقوف عىل إمكانية استخدام األدوية املضادة للجذام يف الوقاية من ظهور حاالت جديدة بني املخالطني من أفراد 
األرسة. وتعد إزالة العوائق دون الوصول إىل اخلدمات واستخدامها وكيفية متكني املجتمع للمشاركة يف اختاذ القرار 
حتديات تستلزم بحثا يضيف إليه دعم قطاعات التنمية األخرى. أما يف جمال تدبري العالج للمرىض، تشمل القضايا 
البحثية ذات األولوية التعرف املبكر عىل اختالل الوظائف العصبية وردود األفعال والوقاية منها وتدبري العالج هلا 

يف الوقت املناسب كام تشمل حتسني العالج الكياموي. 

وجتدر اإلشارة إىل أن تطوير وحتسني وسائل تشخيص لتحديد األفراد املعرضني بشكل كبري خلطر اإلصابة 
باجلذام داخل املجتمع يمثل أولوية أخرى للبحث ذات مردودات كبرية عىل الصحة العامة. وقد صار تطوير أدوية 
جديدة وأنظمة مستحدثة لالستخدام يف احلاالت التي توجد فيها موانع الستعامل الريفامبسني بسبب مقاومة الدواء 
الريفامبسني حاليا، جيب أال يستخف  الرغم من عدم أمهية مشكلة مقاومة  أو السمية أمرا يف غاية األمهية. وعىل 

باحتامل تفاقمها يف املستقبل.

ويف هذا السياق، ستحتاج االسرتاتيجية العاملية املعززة إىل مدخالت من األبحاث اجلارية واملستقبلية لتحسني 
جودة وكمية  األدوات واإلجراءات املتاحة ملكافحة اجلذام.

4-8   الرشاكات
والقطاع  احلكومية  غري  واملنظامت  املجتمعية  واملنظامت  احلكومية  واملنظامت  األفراد  مع  رشاكات  تكوين  يمكن 
اخلاص والوكاالت املجتمعية واجلمعيات املهنية )مثل مجعية أخصائيي األمراض اجللدية( وجمموعات األشخاص 
املتأثرين باجلذام. وتساعد الرشاكة مع هذه املنظامت عىل رفع مكانة البنامج ويف الدعوة الستجابة وطنية مكتملة 

يف تعبئة املوارد.
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عالوة عىل هذا، يمكن للرشاكات أن تكون رسمية أو غري رسمية أو تطوعية أو تعاقدية. ومن حسن الطالع 
أن حتظى مكافحة اجلذام برشاكات متعددة األنواع مع عدد من الوكاالت عىل خمتلف املستويات. ويذكر أن رشاكة 
املنظامت غري احلكومية يف مجيع جماالت تقديم اخلدمة وبخاصة يف جماالت بناء القدرة والوقاية من العجز وكذا إعادة 
التأهيل، بام يف ذلك جراحات التجميل، قد عززت من تقديم اخلدمات املتعلقة باجلذام يف العديد من البلدان املعنية. 
املسامهة  من  املجتمع  أفراد  لتمكني  فرصة  التعاونية  الرشاكات  عب  املجتمعية  واملنظامت  املجتمع  إرشاك  وسيوفر 
بفاعلية يف عملية التنمية والتأثري عليها. وتبقى احلاجة إىل بذل جهود وطنية إلرشاك أخصائيي األمراض اجللدية يف 
برنامج مكافحة اجلذام، كام ستلعب دورا هاما يف ضامن استمرار اخلدمات عالية اجلودة املتعلقة باجلذام، خاصة يف 

املناطق احلرضية. 

مؤرشات للمتابعة والتقييم      .5
تعد املؤرشات أدوات لقياس حجم مشكلة اجلذام والتقدم نحو حتقيق أهداف البنامج. كام يمكن االستعانة هبا 
لوضع أهداف اجلودة اخلاصة بالبنامج. وفيام يتعلق باألوضاع املتنوعة يف البلدان املختلفة، جيب أن تكون األهداف 

اخلاصة باجلودة متناسبة مع كل بلد وترتكز عىل احلد األدنى ملعايري اجلودة املقبولة بشكل عام.

5-1    مؤرشات رئيسية لرصد التقدم 
عدد احلاالت اجلديدة املكتشفة ومعدهلا منسوبة إىل 100000. 1 شخص سنويا.

معدل احلاالت اجلديدة املصابة بعجز من الدرجة الثانية منسوبة إىل 100000. 2 شخص سنويا. 

استكامل العالج/معدل الشفاء.. 3

عدد احلاالت اجلديدة املكتشفة سنويا ومعدهلا

تتأثر طبيعة احلاالت اجلديدة )مثل النوع والدرجة والعجز .... الخ( املكتشفة يف منطقة معينة وعددها بصفة أساسية 
بأربعة عنارص هي:

فعالية أنشطة اإلعالم والتعليم واالتصال يف تعزيز الوعي واإلبالغ الذايت.  g 

قدرة العاملني الصحيني عىل إجراء تشخيص دقيق يف الوقت املناسب.  g 

جودة املتابعة واإلرشاف من قبل مديري البنامج.  g 

اكتامل تغطية البنامج، مع ضامن الوصول إىل مجيع السكان. g 
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من أجل ضامن جودة اكتشاف احلاالت اجلديدة ، ينبغي عىل البامج ضامن ما ييل:

املناسب  اإلكلينيكي  بالفحص  الذايت وذلك  اإلبالغ  تعزيز  أساسية عىل  احلاالت بصفة  اكتشاف  تركيز  g 
وتسجيل تاريخ احلالة لتجنب التشخيص اخلاطيء وإعادة التسجيل. 

االلتزام بتعريفات احلالة حسب الدالئل اإلرشادية الوطنية.  g 

عدم تسجيل احلاالت السابق معاجلتها كليا أو جزئيا كحاالت جديدة. والبد وأن حتصل احلاالت املعاجلة  g 
جزئيا عىل العالج.

التمييز بني اإلصابة  بإبالغها مع  املعلومات وتقوم  الوطنية مجيعها هذه  البامج  أن جتمع  إىل هذا، جيب  باإلضافة 
باجلذام بسبب البكرتيا قليلة العصيات والبكرتيا متعدده العصيات وأيضا بني املرىض األطفال البالغني )وهو األمر 

اهلام حلساب متطلبات الدواء اخلاص بالعالج متعدد األدوية(.

معدل احلاالت اجلديدة املصابة بعجز من الدرجة الثانية منسوبة إىل 100000 شخص 

عند استعراضها معا مع املؤرشات األخرى، يمكن االستعانة هبذه املؤرشات يف: 

تقدير ضعف اكتشاف احلاالت؛  1 .

قياس احلاجة إىل إعادة التأهيل البدين واالجتامعي؛  2 .

أنشطة املساندة للوقاية من العجز؛ و  3 .

تعزيز التعاون مع القطاعات األخرى. 4 .

عالوة عىل هذا، سيساعد استخدام مثل هذا املؤرش عىل إلقاء الضوء عىل القضايا ذات األمهية لألشخاص 
املتأثرين باجلذام واحلكومات واملنظامت غري احلكومية واملانحني والرشكاء اآلخرين. 

استكامل املعاجلة/معدل الشفاء9 

يتمثل أهم مكونني يف برنامج مكافحة اجلذام فيام ييل:

اكتشاف احلاالت اجلديدة يف الوقت املناسب؛ و  1 .

ضامن استكامل مجيع املرىض اجلدد الذين بدءوا تلقي العالج متعدد األدوية برنامج العالج الكامل خالل  2 .
فرتة زمنية مناسبة.

 9  يتطلب حساب »معدل الشفاء« استكامل املرىض العالج املوص به باإلضافة إىل اخلضوع للفحص للتأكد من عدم تفاقم اآلفات 

     أو ظهور آفات جديدة. وسيستلزم هذا األمر فحصا أكثر تفصيال للمرىض ومع فرتة متابعة أطول. وإلغراض عملية، يمكن 
    االستعانة بمعدل استكامل العالج ميدانيا كمؤرش بديل ملعدل الشفاء.
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ويف هذا السياق، يعد املعدل اجليد إلمتام العالج مؤرشا عىل كفاءة التعامل مع احلاالت،  واالستشارة ودرجة 
رضاء املرىض عن اخلدمات. ويعني استكامل العالج أن مريض اجلذام قليل العصيات يكمل ست جرعات شهرية 
من العالج متعدد األدوية للبكرتيا للجدام قليل العصيات خالل تسعة أشهر يف حني يكمل مريض اجلذام الذي 
تسببه البكرتيا العصوية الكثرية اثنتي عرشة جرعة شهرية من العالج املتعدد األدوية للجدام كثري العصيات خالل 

ثامنية عرش شهرا.

ومن الواجب عىل مجيع البامج الوطنية إجراء حتليل مجاعي ملعدالت استكامل العالج للجذام من النوعني 
عىل األقل عن طريق العينات. ويشري املعدل غري املريض الستكامل العالج، والذي جرى اإلبالغ عنه، إىل أنه ينبغي 
عىل مدير البنامج التوصل إىل معلومات أكثر تفصيال عن نتائج العالج يف العيادة أو املنطقة املبلغة لتحديد العمل 
لفئة  األدوية كخيار  متعدد  املصاحب  العالج  استخدام  التصحيحي  العمل  املالئم. ويشمل مثل هذا  التصحيحي 

معينة من املرىض غري القادرين عىل التوجه إىل املنشأة الصحية دوريا.

5-2   مؤرشات رئيسية لتقييم اكتشاف احلاالت
جيب مجع املؤرشات التالية لتقييم أنشطة اكتشاف احلاالت وحساب االشرتاطات الدوائية للعالج متعدد األدوية 

)5-2-2 و4-2-5(

نسبة احلاالت اجلديدة املصابة بعجز/اختالل من الدرجة الثانية.   1-2-5

نسبة حاالت إصابة األطفال بني احلاالت اجلديدة.   2-2-5

نسبة املريضات اإلناث بني احلاالت اجلديدة.   3-2-5

نسبة احلاالت النامجة عن البكرتيا متعددة العصيات بني احلاالت اجلديدة.  4-2-5

5-3   مؤرشات رئيسية لتقييم جودة اخلدمات
اإلرشاف  عملية  من  كجزء  العينات  أساس  عىل  اخلدمات  جودة  لتقييم  التالية  املؤرشات  مجع  للبنامج  يمكن 

املتكاملة.

نسبة احلاالت اجلديدة املتحقق من صحة تشخيصها.   1-3-5

نسبة من مل يكملوا العالج.  2-3-5

عدد حاالت االنتكاس.   3-3-5

نسبة املرىض الذين أصيبوا بعجز جديد أو إضايف يف أثناء العالج متعدد األدوية.   4-3-5
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نتائج متوقعة بحلول عام 2015  .6
العملية لبامج مكافحة  القدرة  املعززة إىل إحداث تغيريات مؤسسية وإدارية وتقوية  العاملية  هتدف اإلسرتاتيجية 
اجلذام داخل البيئة العامة والسياق الذي تعمل فيه أنظمة الصحة الوطنية يف غالبية البلدان املوطونة باجلذام. وتشمل 
هذه األمور رضورة إدماج أنشطة مكافحة اجلذام يف خدمات الصحة العامة مع األخذ يف احلسبان توجهات تراجع 
األخرى  الكبى  التحديات  مواجهة  عن  فضال  العلمي،  واالهتامم  الفنية  للخبة  التدرجيي  واالستنزاف  املرض 

للصحة العامة وتراجع االلتزامات السياسية واملوارد.

عالوة عىل هذا، يتوقع من اإلسرتاتيجية العاملية املعززة إحداث تغيريات يف التوجه ويف األسلوب اهلادف 
إىل ضامن قلة تكلفة خدمات مكافحة اجلذام واستدامتها طاملا بقيت هناك حاجة إليها. وهي تدعو لتنفيذ األنشطة 
الرضورية بأسلوب متكامل بالتعاون مع مجيع الرشكاء لتجنب ازدواج العمل وخفض التكلفة بصورة أكب. ومن 

املنتظر أن حيدث االلتزام والتعاون املعزز بني البامج الوطنية والرشكاء ومنظمة الصحة العاملية النتائج التالية:

تقليص عدد احلاالت اجلديدة املصابة بعجز أواختالل من الدرجة الثانية. g 

حتسني جودة التشخيص والتدبري العالجي للحاالت بام يف ذلك استمرار توفري العالج متعدد األدوية  g 
جمانا لكافة للحاالت.

بالكفاءة  تتسم  إحالة  بشبكة  مدعومة  العامة،  الصحة  نظام  عب  اجلودة  عالية  خدمات  عىل  احلصول  g 
والتكامل.

تركيز خاص عىل قضايا اجلندر وحقوق اإلنسان. g 

اخلدمات  مستوى  تدين  من  تعاين  التي  السكانية  للجامعات  باجلذام  املتصلة  الرضورية  اخلدمات  توفري  g 
وللمناطق احلرضية واملناطق التي يرتفع فيها العبء الناجم عن العجز.

رفع مستويات الوعي يف املجتمع واهلادف إىل تعزيز اإلبالغ الذايت. g 

زيادة األنشطة من أجل الوقاية من العجز وتنفيذ إعادة التأهيل املجتمعية. g 

تقوية الرشاكات وتنظيم العمل التعاوين مع مجيع الرشكاء. g 

البدنية  السالمة  عىل  الضار  وأثره  اجلذام  عن  الناجم  العبء  فيه  يتقلص  عاملا  نتوقع  جيعلنا  وضع  يف  إننا 
واالجتامعية واالقتصادية لألفراد واألرس املصابة. كام نأمل يف أن تصبح املجتمعات أكثر إدراكا واستجابة لالنضامم 
إىل اجلهود املبذولة للحد من الوصمة والتمييز والظلم عن طريق متكني األشخاص املتأثرين باجلذام مما يؤدي إىل 

رشاكة أقوى ترتكز عىل قيم مشرتكة. وأخريا، نتوقع أن نتحرك مقاربني من حتقيق احللم بـ »عامل خال من اجلذام«.
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