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  األمراض المستجدَّة والمنبعثة في إقليم شرق المتوسط، 

  والسيَّما المالريا والسل
  المقدِّمة  .1

يتعرَّض إقليم شرق المتوسط، بوصفه مرآزًا من مراآز السفر الدولي، تعرُّضًا شديدًا لخطر 
ح السكان فال َيْخَفى أن نزو. دخول بعض األمراض المستجدَّة وغيرها من األمراض الـُمْعِدية فيه

على نطاق واسع بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية في العديد من بلدان اإلقليم، يزيد من 
 من األمراض المستجدَّة وغيرها من األمراض الـُمْعِدية، آما outbreaksاحتماالت وقوع فاشيات 

ألمراض ومن بين هذه ا. يعوق االآتشاف المبكِّر لهذه الفاشيات ومواجهتها على جناح السرعة
الحمََّياُت النزفية، والتهاب الكبد الفيروسي، ومرض اإليدز والعدوى : المستجدَّة والمنبعثة

  .بفيروسه، والتهاب السحايا، والمالريا، والسل

فلدى بعض البلدان . وتتفاوت آفاءة ُنُظم ترصُّد األمراض السارية من بلد إلى بلد في اإلقليم
رية آافية وقادرة على اآتشاف أي أحداث غير عادية في الوقت ُنُظم وطنية قوية ذات مرافق مختب

وتوجد لدى قلة من بلدان اإلقليم ُنُظم للترصُّد ضعيفة جدًا، ذات قدرات مختبرية . المناسب
  . المعنيَّة بأمراض بعينها)الرأسية(وأنشطة ترصُّدية ال تصلح إال للبرامج العمودية 

توسط، في دورتها الخامسة واألربعين، المعقودة في وقد ناقشت اللجنة اإلقليمية لشرق الم
، موضوع األمراض 1998أآتوبر / تشرين األول6 إلى 3العاصمة اللبنانية، بيروت، في المدة من 

المستجدَّة والمنبعثة في إقليم شرق المتوسط، مع االهتمام خصوصًا بالمالريا، واتَّخذت القرار ش 
لمدير اإلقليمي إبالغ اللجنة اإلقليمية بانتظام بالتقدُّم الذي يتم  فيه إلى ات الذي طلب3 –ق /45ل إ/م

. إحرازه في مجال اتِّقاء ومكافحة األمراض المستجدَّة والمنبعثة، مع االهتمام خصوصًا بالمالريا
آما يتم آذلك إلقاء الضوء . ويبيِّن هذا التقرير التقدُّم الـُمْحَرز في إطار ما ينص عليه ذلك القرار

  . السل نظرًا ألهميته آمرض من األمراض المنبعثة في اإلقليمعلى

  األمراض المستجدَّة والمنبعثة  .2
  الترصُّد  1.2

ففي آلٍّ من . وطنية لترصُّد األمراضالُنُظم الجرت في العديد من بلدان اإلقليم مراجعة 
بية السورية، الجماهيرية العربية الليبية، وجمهورية إيران اإلسالمية، والجمهورية العر

والسودان، ومصر، قام فريق من المراجعين الخارجيِّين والداخليِّين بمراجعة شاملة لنظام 
  .الترصُّد
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وتم إعداد . )البيانات(وتمت في معظم بلدان اإلقليم تقوية عنصَرْي االتصاالت وإدارة المعطيات 
رات العربية المتحدة، بعض التطبيقات الحاسوبية وإنشاء شبكات لترصُّد األمراض في اإلما

. والبحرين، وتونس، وُعمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية
ويجري في جميع بلدان اإلقليم إصدار رسائل إخبارية، ونشرات، وتقارير حول المستجدَّات 

 حلقات عملية وُعقدت في معظم بلدان اإلقليم. الصحية، وتقارير دورية بخصوص أنشطة الترصُّد
وواصل برنامج التدريب الميداني في مجال الوبائيات . تدريبية وطنية بشأن ترصُّد األمراض

  .نجاحه في آلٍّ من األردن، ومصر، والمملكة العربية السعودية

وقد تم إعداد استراتيجية إقليمية لتقوية ترصُّد الحميات النزفية الفيروسية والوقاية منها 
آما تم إعداد . 2001تها اللجنة اإلقليمية في دورتها الثامنة واألربعين عام ومكافحتها، اعتمد

استراتيجية إقليمية لتقوية ترصُّد أمراض اإلسهال ذات الطبيعة الوبائية والوقاية منها ومكافحتها، 
وبناًء على هاَتْين . 2002اعتمدتها اللجنة اإلقليمية في دورتها التاسعة واألربعين عام 

يجيَتْين والخطة اإلقليمية المتعلقة باألمراض المستجدَّة والمنبعثة، قامت معظم بلدان االسترات
. اإلقليم بإعداد أو تحديث خططها الوطنية لترصُّد األمراض الـُمْعِدية، والوقاية منها ومكافحتها

 تعاريف وُأولَي االهتمام لتحديد األمراض التي لها أولوية الترصُّد على الصعيد الوطني، وإعداد
للحاالت ألغراض الترصُّد، وتحديد مسؤوليات مختلف المستويات الصحية، وطباعة وتوزيع 

وقد انتهى حتى اآلن سبعة عشر بلدًا من إعداد أو تحديث . الدالئل اإلرشادية المستوفاة للترصُّد
  .دالئلها اإلرشادية للترصُّد

السارية في بلدان اإلقليم التي تعاني ويجري إيالء اهتمام خاص لتقوية أنشطة ترصُّد األمراض 
وتساعد المنظمة على إعادة إنشاء نظام ترصُّد األمراض السارية في . من أوضاع طارئة معقَّدة

آلٍّ من أفغانستان والعراق، آما أنها أجرت مراجعة لنظام ترصُّد األمراض السارية ونظام 
ج ترصُّد األمراض السارية ذات المعلومات الصحية في الصومال التي تم فيها بنجاح إدما

وُتواِصل شبكة اإلنذار المبكِّر والمواجهة . الطبيعة الوبائية في أنشطة ترصُّد الشلل الرخو الحاد
المبكِّرة في جنوب السودان القيام بدور رئيسي في االآتشاف المبكِّر والمواجهة السريعة للفاشيات 

دور محوري في التبكير باآتشاف ومواجهة فاشيات التي يتكرَّر وقوعها هنالك، آما أنها تقوم ب
ويتبيَّن من . ، والمالريا، والحمى الصفراء)السعال الديكي(التهاب السحايا، والحصبة، والشاهوق 

توثيق الترصُّد والمواجهة المتكامَلْين لألمراض في آلٍّ من اإلقليم األفريقي وإقليم شرق المتوسط، 
مواجهة المبكِّرة في جنوب السودان تمثِّل نموذجًا ناجحًا للترصُّد أن شبكة اإلنذار المبكِّر وال

  .والمواجهة المتكامَلْين في األوضاع الطارئة المعقَّدة

  القدرات المختبرية  2.2

تجري في العديد من الدول األعضاء تقوية مختبرات الصحة العمومية من خالل بناء قدراتها 
وقد قام خبراء تابعون للمنظمة بإجراء تقييم للخدمات . داتوتزويدها بما يلزمها من إمدادات ومع
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المختبرية في آلٍّ من الجماهيرية العربية الليبية، وجمهورية إيران اإلسالمية، والسودان، 

وتم إعداد خطط عمل لتقوية مختبرات الصحة العمومية وتحسين تلك . ومصر، والمغرب
وإجراءات تشغيل وطنية موحَّدة للمختبرات وتم في مصر إعداد دالئل إرشادية . المختبرات

. المكروبيولوجية، ويجري العمل على إعداد أمثالها في آلٍّ من الجماهيرية العربية الليبية واليمن
وفي مواجهة فاشية حمى الوادي المتصدِّع في شبه الجزيرة العربية، ُوضعت إجراءات 

  .نتشخيصية في آلٍّ من المملكة العربية السعودية واليم

وقد قام مكتب مجموعة ترصُّد األمراض السارية ومواجهتها التابع للمنظمة في ليون، باختيار 
سبعة من بلدان اإلقليم، هي األردن، وجمهورية إيران اإلسالمية، والجمهورية العربية السورية، 

تبرات الصحة والسودان، والعراق، ولبنان، واليمن، لتلقِّي الدعم في ما تبذلـه من جهود لتقويـة مخ
  .العموميـة فيها، في ما يتعلق بترصُّد األمراض المستجدَّة واألمراض ذات الطبيعة الوبائية

وهنالك شبكة من المراآز المتعاونة مع المنظمة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بدور محوري في 
لبحوث الطبية وتواصل وحدة ا. اإلثبات اآلنّي والمواجهة السريعة لألمراض المستجدَّة والوبائية

، والتي هي مرآز متعاون مع المنظمة في القاهرة، تقديم دعم )3 –نامرو (البحرية األمريكية 
  .مهم في مجاالت التدريب، وتوفير الكواشف، واإلثبات المختبري للفاشيات

  االستعداد والمواجهة  3.2

وتم في آلٍّ . ستجدَّةقامت عدة بلدان بمراجعة خططها الوطنية لمكافحة األمراض الوبائية والم
من األردن والمملكة العربية السعودية إعداد دالئل إرشادية وطنية للوقاية من األمراض المستجدَّة 

وقامت جميع بلدان اإلقليم، أثناء الفاشية العالمية للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة . ومكافحتها
دخول المرض، وذلك تماشيًا مع توصيات ، بإعداد دالئل إرشادية وطنية لتوقِّي )مرض السارس(

وقد اّتخذ ُجّل بلدان اإلقليم إن لم يكن آلها تدابير غير مسبوقة في هذا الصدد عند نقاط . المنظمة
  .الدخول من أجل اآتشاف أي حاالت مشتبه فيها

ل وتم تشكيل فريق عمل بالمكتب اإلقليمي معني بالعوامل الـُمْمِرَضة المقاِومة لألدوية من أج
وُعرضت على اللجنة . التصدِّي لمشكلة مقاومة المكروبات لألدوية المضادة لها، في اإلقليم

 ورقة حول مقاومة المكروبات لألدوية المضادة لها، واتَّخذت اللجنة القرار 2002اإلقليمية في عام 
مضادة حول المقاومة لمضادات المكروبات، واالستخدام الرشيد للعوامل ال) 10 –ق /49ل إ/ش م

  .للمكروبات، بهدف تقوية الترصُّد ومكافحة مقاومة المكروبات لألدوية المضادة لها

ويتوافر لدى عدٍد من بلدان اإلقليم االستعداُد المسبق للطوارئ، آما توجد لديها مخزونات من 
ويحتفظ المكتب اإلقليمي بمخزون استراتيجي إقليمي من إمدادات الطوارئ . إمدادات الطوارئ

 1.3وتشمل المخزونات الحالية .  التهاب السحايا بالمكّورات السحائيةoutbreaksبًا لفاشيات تحسُّ
مليون جرعة من لقاح المكّورات السحائية، إضافًة إلى المحاقن الذاتية التعطُّل، وصناديق األمان 

ساسي في وقد آان لمخزون الطوارئ دور أ. ، والكلورامفينيكول الزيتي)أوعية األدوات الحادة(
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المواجهة السريعة لفاشية التهاب السحايا بالمكّورات السحائية التي وقعت في هرجيسا، 

  .2001بالصومال، في أواخر عام 

وقدَّمت المنظمة ما يلزم من دعم تقني ومادي من أجل اآتشاف الفاشيات في الوقت المناسب 
لت هذه الفاشيات حمى الوادي وقد شم. ومواجهتها على جناح السرعة في عدد من بلدان اإلقليم

المتصدِّع في مصر واليمن؛ والكوليرا في أفغانستان، والصومال، والعراق؛ والتهاب السحايا 
بالمكّورات السحائية، والتهاب الدماغ، والحصبة، والشاهوق، وأمراض اإلسهال في جنوب 

رية إيران اإلسالمية، السودان؛ وحمى الكونغو والقرم النزفية في أفغانستان، وباآستان، وجمهو
والعراق؛ والشاهوق في أفغانستان؛ وحمى الدنك في اليمن؛ والتهاب السحايا في السودان 

وشمل الدعم إيفاد ِفَرق لمواجهة الفاشيات إلى المناطق المتأثـِّرة من أجل االستقصاء . والصومال
كافحة، وتقديم إمدادات الميداني، وإسداء المشورة حول التدبير العالجي للحاالت وتدابير الم

الطوارئ، واللقاحات الالزمة لمواجهة األوبئة، وتقوية قدرات الموارد البشرية والتثقيف الصحي، 
  . وتيسير اإلثبات المختبري من ِقَبل المراآز المتعاونة مع المنظمة

  
  التعاون بين البلدان  4.2

ُن بين المملكة العربية السعودية من نماذج التعاون بين البلدان الجديرة بأن ُتحتذى، التعاو
آما قدَّمت ُعمان دعمًا هائًال إلى . 2002واليمن على مكافحة فاشية حمى الوادي المتصدِّع عام 

وتواصل باآستان تقديم دعم آبير إلى أفغانستان في مجاالت استقصاء . اليمن لمكافحة تلك الفاشية
 السودان اجتماعًا لوزراء الصحة للبلدان ، عقد2003وفي عام . الفاشيات وإثباتها ومواجهتها

المجاورة له، من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بعبور الحدود في ما بينها، والتعاون على الوقاية 
  .من األمراض ومكافحتها

ويبادر المكتب اإلقليمي إلى إخطار الدول األعضاء بالوضع العالمي واإلقليمي لألمراض 
ا ما يلزم من معطيات حول وبائياتها والتدابير المناسبة للوقاية منها المستجدَّة، ويقدِّم إليه

، آان المكتب يقدِّم يوميًا إلى 2003ففي أثناء فاشية مرض السارس التي وقعت في عام . ومكافحتها
جميع الدول األعضاء تقريرًا بآخر تطورات الوضع، آما آان يجري بانتظام تحديثًا لتوصيات 

علمًا بأن . بالوقاية من انتشار المرض على الصعيد الدولي، وموافاة البلدان بهاالمنظمة المتعلقة 
، يلقي الضوء على األنشطة 2003 و2002التقرير السنوي لقسم مكافحة األمراض السارية، لعاَمْي 
وُيصدر قسم مكافحة األمراض السارية . المبذولة في اإلقليم لترصُّد األمراض السارية ومكافحتها

ن في السنة رسالة إخبارية تقدِّم إلى جميع الدول األعضاء معلومات عن األمراض السارية مرَتْي
  .ذات األولوية وأخبارًا عن الفاشيات

وتم بالمشارآة بين المقر الرئيسي للمنظمة والمكتَبْين اإلقليمَيْين لشرق المتوسط وأوروبا، عقد 
وُعقد . ة الدولية لبلدان حوض المتوسطحلقة عملية أقاليمية لتحسين مراجعة اللوائح الصحي
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وسوف .  أول اجتماع بلداني لمناقشة تنقيح اللوائح الصحية الدولية2004مارس /بالقاهرة في آذار

تتواصل هذه العملية على الصعيد اإلقليمي والوطني من أجل تحقيق تواُفق في اآلراء بين جميع 
  . المؤسسات المعنيَّة حول التنقيح المقترح

  البحوث الميدانية  5.2

يقوم برنامج الِمَنح الصغيرة لبحوث أمراض المناطق المدارية واألمراض السارية، التابع 
لوحدة أمراض المناطق المدارية بالمكتب اإلقليمي، بدعم البحوث الميدانية في مجال ترصُّد 

 من هذه األمراض األمراض المستجدَّة والمنبعثة في العديد من بلدان اإلقليم، وفي مجال الوقاية
ومكافحتها، بما في ذلك إجراء دراسات عن الحميات النزفية الفيروسية، والتهاب السحايا، 

  . والتهاب الكبد الفيروسي، وفي مجال الترصُّد المتكامل لألمراض

  التحدِّيات  6.2

  :التحدِّيات القائمة في هذا الصدد، تتمثَّل في ما يلي

 األمراض السارية على الصعيد الوطني وعلى مستوى نقص الموارد المخصَّصة لترصُّد ●
 المنظمة؛

 الصراعات الداخلية ووجود قطاعات سكانية آبيرة مشرَّدة في عدد من البلدان؛ ●

 نقص الموارد البشرية المدرَّبة على ترصُّد األوبئة ومواجهتها وسرعة تنقُّل هذه الموارد؛ ●

 ُتثقل آاهل الموظفين الميدانيِّين وتثبِّط )ةالرأسي(وجود برامج متعدِّدة للمكافحة العمودية  ●
 عزمهم؛

 القطاعات على تنفيذ خطط العمل الخاصة بترصُّد ومكافحة األمراض نَضْعف التعاون بي ●
 المستجدَّة، والسيَّما األمراض الحيوانية المنشأ؛

قصور مشارآة سائر القطاعات العامة، والقطاع الخاص، والمنظمات الالحكومية في  ●
 ترصُّد األوبئة ومواجهتها؛أنشطة 

  . َضْعف مختبرات الصحة العمومية وافتقاد القدرة على إثبات الفاشيات في الوقت المناسب ●

  التوجُّهات المستقبلية  7.2

ينبغي للبلدان أن تقوم سنويًا بمراجعة وتحديث خططها لالستعداد لألوبئة، وأن توافي المكتب 
كتب اإلقليمي والمراآز اإلقليمية المتعاونة معه ُوسعًا في ولن يدَّخر الم. اإلقليمي بهذه الخطط

وينبغي للخطط الوطنية أن . مساعدة البلدان على إعداد وتحديث تلك الخطط، عند االقتضاء
  :تشتمل على ما يلي



  5/عالميةوثيقة إ/51إل /ش م  
  32الصفحة 
 

  

وطنية للترصُّد الُنُظم الإجراءات عملية إلشراك القطاع الخاص وسائر المؤسسات في  ●
 والمواجهة؛

رم بتنفيذ االستراتيجية اإلقليمية التِّقاء ومكافحة األمراض المستجدَّة والمنبعثة، التقيُّد الصا ●
واالستراتيجية اإلقليمية لترصُّد الحميَّات النزفية الفيروسية والوقاية منها ومكافحتها، 

 واالستراتيجية اإلقليمية لتقوية أنشطة ترصُّد أمراض اإلسهال الوبائية ومكافحتها؛ 

وب المتكامل لترصُّد األمراض السارية ومكافحتها، على النحو الذي أبرزه األخذ باألسل ●
 ؛2002التقرير السنوي لقسم مكافحة األمراض السارية لعام 

 قدرات الموارد البشرية في مجاالت ترصُّد األمراض ذات األولوية والوقاية تنميةدعم  ●
 منها ومكافحتها؛

د على اتِّقاء ومكافحة األمراض المستجدَّة  بين القطاعات وَعْبر الحدوالتعاونتعزيز  ●
واألمراض ذات الطبيعة الوبائية، وتعزيز الشراآة في اختصاصات متعدِّدة بين وزارات 
الصحة، والزراعة، والخدمات البيطرية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة األغذية 

ة المعنيَّة، من أجل والزراعة، والمكتب الدولي لألوبئة الحيوانية، والمنظمات الالحكومي
 التصدِّي لخطر األمراض الحيوانية المنشأ المستجدَّة؛

 شبكة إقليمية لترصُّد ومكافحة األمراض المستجدَّة واألمراض ذات الطبيعة الوبائية، إنشاء ●
 .)األنفلونزا (والسيَّما الحميَّات النزفية الفيروسية والنزلة الوافدة

  المالريا  .3

  استعراض عام  1.3

أن تحافظ على خلوِّها من ) 1الفئة (كن لبلدان اإلقليم العشرة التي توقَّف انتقال المالريا فيها أم
، والتي تشمل الجمهورية )2الفئة (أما البلدان التي تنتقل المالريا فيها انتقاًال متبقِّيًا . المالريا

، إذ أبلغت 2003في عام العربية السورية، وُعمان، ومصر، والمغرب، فقد حقَّقت تقدُّمًا جيدًا 
وأما . الجمهورية العربية السورية عن حالَتْين محليَتْين فقط، ولم تبلِّغ بقية البلدان عن أي حالة

، والتي تشمل جمهورية )3الفئة (البلدان التي تتوطَّنها المالريا بمعدالت منخفضة إلى معتدلة 
 فقد خّفضت آثيرًا من عدد حاالت إيران اإلسالمية، والعراق، والمملكة العربية السعودية،

. المالريا فيها، على حين أن باآستان تمضي بخطوات بطيئة في وضع خطة لمكافحة المالريا
، والتي تشمل أفغانستان، )4الفئة (وأما البلدان الخمسة التي تتوطَّنها المالريا بمعدالت عالية 
دًا من التحدِّيات، ويقع فيها ما يزيد وجيبوتي، والسودان، والصومال، واليمن، فالتزال تواجه عد

  .من حاالت المالريا المبلَّغة في اإلقليم% 90على 
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  القدرات الوطنية  2.3

تم تكليف عدد من موظفي المنظمة الميدانيِّين والموظفين الوطنيِّين بتوفير دعم تقني مطَّرد 
، والسودان، والصومال، أفغانستان، وباآستان(للبلدان التي ينوء بها عبء جسيم من المالريا 

وقد تلقَّى مديرو برامج مكافحة المالريا تقارير تقنية مستوفاة خالل اجتماعهم السنوي، ). واليمن
وجرى إعداد . وآذلك خالل اجتماعات تنسيق شؤون عبور الحدود، والحلقات العملية التقنية

ل لنواقل األمراض في إقليم التدبير العالجي المتكام((وترجمة عدد من الدالئل اإلرشادية، مثل 
التقرير العشرين للجنة خبراء (( ، و))في مكافحة البعوض استخدام السمك((و، ))شرق المتوسط

تعليمات لمعالجة ((، و))التدبير العالجي للمالريا الوخيمة(( ، و))منظمة الصحة العالمية حول المالريا
. ))لدليل التعليمي للفحص المجهري للمالرياا((، و))واستعمال الناموسيات المعالجة بمبيد الحشرات

ويجري باستمرار تحديث موقع مبادرة دحر المالريا على شبكة اإلنترنت، آما أن جميع الدالئل 
  .اإلرشادية التقنية متوافرة على الشبكة

وقد قامت المنظمة بدعم عدد من األنشطة الهادفة إلى تنمية قدرات الموارد البشرية، وتقوية 
وُعقدت . ت، واالرتقاء بمستوى أداء المراآز الوطنية للتدريب على مكافحة المالرياالمؤسسا

دورات دراسية إقليمية في تونس، وجمهورية إيران اإلسالمية، والسودان، ومصر، حول المالريا 
والتخطيط لمكافحتها، واالتصاالت في ما يتعلق بالتدبير العالجي المتكامل لنواقل المالريا، وعلم 

آما تم دعم عدد من الدورات الوطنية لتدريب المدرِّبين، فضًال عن عدد من . شرات الطبيالح
  .البعثات الدراسية

  التدبير العالجي للحاالت  3.3

يجدر بالمالحظة أن القدرات الوطنية على اآتشاف المقاومة لألدوية ورصد هذه المقاومة 
 حلقة عملية بلدانية حول رصد 2002 عام فقد ُعقدت باليمن في. والتصدِّي لها قد ازدادت قوة

ومن بين البلدان الثمانية التي تنتقل فيها المتصورة . النجاعة العالجية لألدوية المضادة للمالريا
جمهورية إيران اإلسالمية، (انتقاًال محليًا، توجد اآلن لدى أربعة منها P. falciparum المنجلية 

خفرية فعَّالة، وُتستخدم المعطيات الواردة من تلك المواقع مواقع م) والسودان، والصومال، واليمن
وقد قامت أفغانستان والصومال بتنقيح . في تحديث الدالئل اإلرشادية الوطنية لمعالجة المالريا

سياستهما العالجية، واعتمدتا توليفة دوائية قاعدتها األرتيميزينين باعتبارها أحد األدوية المفضَّلة 
وقد . 2005ومن المنتَظر أن تستكمل البلدان األخرى هذه العملية بحلول عام ). لأدوية الخط األو(

ُأنشئت شبكة للقرن األفريقي، تضم إثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، والسودان، والصومال، واليمن، 
وُعقدت في جمهورية إيران اإلسالمية عام . لرصد النجاعة العالجية لألدوية المضادة للمالريا

وتم . ة عملية بلدانية لتقوية التشخيص المختبري للمالريا وإنشاء نظام لضمان الجودة حلق2001
  .تقديم الدعم التقني والمادي إلى عدد من البلدان من أجل تقوية التشخيص المختبري فيها

  ترصُّد األوبئة واالستعداد لها ومواجهتها  4.3
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لتعريف باستخدام برمجيات النظام  ا2002تم في حلقة عملية إقليمية ُعقدت بالقاهرة عام 
وقام المكتب اإلقليمي . Health Mapperالمتكامل للمعلومات والخرائط المتعلقة بالصحة العمومية 

بدعم عدة بلدان، منها السودان، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، واليمن، بتزويدها باألعتدة 
وتم دعم البلدان المعرَّضة ألوبئة . دامهاوالبرمجيات الحاسوبية وتوفير التدريب على استخ

المالريا لتمكينها من االحتفاظ بمخزون احتياطي من األدوية المضادة للمالريا، ومن المبيدات 
وتم دعم مشروع خاص للتنبؤ بأوبئة المالريا واإلنذار المبكِّر بها في السودان، . ومعدات الرش

  . معرَّضة ألوبئة المالرياوقد استهدف هذا المشروع خمس واليات سودانية

  التدبير العالجي المتكامل لنواقل المالريا  5.3

، َوْضع إطار استراتيجي إقليمي 2003تم خالل حلقة عملية بلدانية ُعقدت في السودان عام 
آما تم إعداد استراتيجية إقليمية لتدبير شؤون المبيدات . للتدبير العالجي المتكامل لنواقل المالريا

مة في مجال الصحة العمومية، وذلك خالل حلقة عملية إقليمية ُعقدت في األردن عام المستخَد
ويجري دعم .  وشارك في تنظيمها برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية2003

البلدان في وضع خطط عمل وطنية للتدبير العالجي المتكامل للنواقل وإعداد خطط استراتيجية 
علمًا بأن خمسة من البلدان الثمانية . ع في استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيداتوطنية للتوسُّ

آذلك . المستهَدفة للتوسُّع في استخدام المواد المشبَّعة بالمبيدات قد استكملت خططها االستراتيجية
، تم دعم برامج استخدام الناموسيات في أفغانستان، والجمهورية العربية السورية، والسودان

وقد قام آل من السودان، . آما تم إنشاء شبكة إقليمية لرصد مقاومة النواقل للمبيدات. والعراق
  .والمغرب، والمملكة العربية السعودية، واليمن، بأنشطة لرصد مقاومة النواقل للمبيدات

  الوقاية من عودة المالريا  6.3

ية من عودة المالريا،  مشاَوَرة غير رسمية حول الوقا2002يونيو /ُعقدت في حزيران
وقامت . والتخلُّص من بؤرها المتبقِّية، وصيغت أثناءها دالئل إرشادية لهذين الموضوَعْين

المنظمة بدعم األنشطة المبذولة للتخلُّص من المالريا في آل من الجمهورية العربية السورية 
خلُّص من المالريا في  تقييم شامل لبرنامج الت2002أآتوبر /وُأجري في تشرين األول. والمغرب

ويجري العمل في المملكة العربية السعودية على . ُعمان، ُبْغَية تحليل مردوديته وتوثيق خبرته
وتمت مراجعة برنامج مكافحة المالريا في آلٍّ من اإلمارات . إعداد خطة للتخلُّص من المالريا

ويعمل المكتب اإلقليمي . ال فيهماالعربية المتحدة وقطر لضمان الوقاية من معاودة المالريا لالنتق
للمنظمة مع مقرها الرئيسي على إنشاء آلية لإلشهاد على خلّو اإلمارات العربية المتحدة من 

  .المالريا

ويجري دعم عدد من المشاريع التي ُتنفَّذ في اليمن بغرض التخلُّص من المالريا في جزيرة 
، وفي السودان، من أجل التخلُّص من مشكلة ُسُقْطَرى وتقليص عبئها تقليصًا آبيرًا في تهامة
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وقد تم تقييم آال المشروَعْين في إطار خطة لتقييم . المالريا في واليَتْي الخرطوم والجزيرة

  .األنشطة المبذولة في نطاق مبادرة دحر المالريا، وَتبيَّن أن هذه األنشطة تحقِّق تقدُّمًا جيدًا
  

  التثقيف وحشد الموارد  7.3

فقد احُتفي . د من األنشطة التثقيفية من أجل إذآاء الوعي وتقوية االلتزام السياسيتم دعم عد
في اليمن بيوم المالريا في أفريقيا، وإصدار تقرير المالريا في أفريقيا، آما ُعقدت ندوة وطنية 

وقام المكتب اإلقليمي بدعم البلدان في الحصول على موارد من الصندوق العالمي . حول المالريا
علمًا بأنه في الجولة الثانية لنظر الصندوق في المقترحات . مكافحة اإليدز والسل والمالريال

المقدَّمة إليه، َتمَّت الموافقة على ستة مقترحات خاصة بمكافحة المالريا، مقدَّمة من خمسة بلدان 
باآستان ، و) مليون دوالر أمريكي3.1(أفغانستان : ينوء بها عبء جسيم من المالريا، أال وهي

، ) مليون دوالر لجنوب السودان27.8 مليون دوالر منها 61(، والسودان ) مليون دوالر7.7(
وتمت في الجولة الثالثة الموافقة ).  مليون دوالر11.8(، واليمن ) مليون دوالر12.8(والصومال 

  ). مليون دوالر1.5(على اقتراح مقدَّم من باآستان 

 البحوث الميدانية  8.3
 مشاريع بحثية حول المالريا في إطار برنامج الِمَنح البحثية ثمانيةيًا دعم نحو يجري سنو

وقد تعاونت المنظمة مع عدد من المنظمات الالحكومية على تنفيذ مشاريع في البلدان . الصغيرة
وقد شمل هذا التعاون مشروعًا للناموسيات المعالجة . التي تعاني من أوضاع طارئة معقَّدة

، ومسحًا النتشار ) ))أوآسفام(( لجنة أوآسفورد لإلغاثة من الجوع (ي جنوب السودان بالمبيدات ف
، ودراسة في أفغانستان عن تأثير المالريا على )مؤسسة ميرلين الخيرية(المالريا في الصومال 

  ).الشبكة الصحية الدولية(الحوامل 

 دحر المالريا لالحتياجات  إعداد خطة لتقييم مدى استجابة مبادرة2002أبريل /وتم في نيسان
، أن النتائج 2003أآتوبر /وقد اتَّضح من تقرير التقييم، الذي اسُتكمل في تشرين األول. الُقطرية

التي حقَّقتها المبادرة في اإلقليم حتى اآلن تبشِّر بالخير، وأنها سوف تؤدِّي إلى تحقيق األغراض 
ق من تقدُّم، التناُقُص في عدد حاالت المالريا ويدل على ما َتَحقَّ. اإلقليمية للمبادرة بعون اهللا

وفي . المسجَّلة في بلدان اإلقليم التي يتوطَّنها المرض بمعدالت تتراوح بين المنخفضة والمعتدلة
  .المناطق التي تدعمها المبادرة في البلدان التي تنتقل فيها المالريا بمعدالت مرتفعة جدًا

  التحدِّيات  9.3

ات الوطنية على التنظيم والتخطيط والتقييم في البلدان التي تتوطَّنها المالريا ُيالَحظ أن القدر
وعلى الرغم من حصول تلك البلدان على موافقة الصندوق العالمي . تعاني عمومًا من الَضْعف

لإليدز والسل والمالريا على ما تقدَّمت إليه به من مقترحات لدعمها، فإن صرف األموال من 
آما أن األوضاع .  يمضي بخطوات بطيئة ويتطلَّب اتخاذ إجراءات إدارية مربكةالصندوق إليها
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الطارئة المعقَّدة، آما في أفغانستان وجنوب السودان والصومال، تعوق الوصول إلى المناطق 

والتزال عالقات الشراآة على الصعيد الُقطري ضعيفة؛ ففي معظم بلدان . التي تتوطَّنها المالريا
 أن منظمة الصحة العالمية هي الوآالة الوحيدة النشيطة من بين وآاالت األمم المتحدة اإلقليم، نجد

  .األربع المشارآة في مبادرة دحر المالريا

  التوجُّهات المستقبلية  10.3

وسوف تبقى . من العوامل الحاسمة للنجاح، تواُفر قيادات وقدرات قوية على الصعيد الوطني
 أهمية حاسمة في المستقبل، السيَّما مع تواُفر المزيد من الموارد، الخبرة التقنية للمنظمة ذات

والبد لقدرات المنظمة . آالموارد المقدَّمة من الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا
من أن تتماشى مع التوسُّع في أنشطة برنامج مكافحة المالريا، بحيث تلبِّي المطالب المتزايدة 

غي توفير الدعم للمبادرات دون اإلقليمية التي تستهدف بلوغ مراٍم من قبيل تحرير وينب. للبلدان
وينبغي للمنظمة إيالء االهتمام إلعداد . شبه الجزيرة العربية، وتحرير شمال أفريقيا من المالريا

مضمومة أساسية من الخدمات، بما فيها مكافحة المالريا في األوضاع الطارئة المعقَّدة من أجل 
  .سير القيام بعمليات فعَّالة في أمثال تلك األوضاعتي

  السل  .4

  استعراض عام  1.4

، تم 2003ففي عام . يمثِّل السل مشكلة صحيـة منبعثة خطيرة في إقليم المنظمة لشرق المتوسط
علمًا بأن أغلبية .  حالة متوّقعة566 400 حالة سل جديدة مما مجموعه 170 500اآتشاف حوالي 

  .  سنة45 إلى 15تقع في الفئة العمرية التي هي أآثر إنتاجيًة، أي الفئة من %) 81(الحاالت 

، التوسُّع آثيرًا في تطبيق استراتيجيـة المعالجـة 2002 إلى عام 1997وقد تم في المدة من عام 
 –ق /44إل /في اإلقليم، عمًال بالقرار ش م) DOTS(القصيرة األمد للسل تحت اإلشراف المباشر 

، والذي حثَّت فيه الدول األعضاء على تنفيذ 1997 اتَّخذته اللجنة اإلقليمية في عام  الذي6
استراتيجية المعالجة القصيرة األمد على آامل الصعيد الوطني، أو استراتيجية تعميم تلك 

ية وُبْغَية تعزيز أنشطة مكافحة السل في اإلقليم، اعتمدت اللجنة اإلقليم. المعالجة بحلول عام ألَفْين
  :في عام ألَفْين مجموعة جديدة من األهداف لمكافحة السل

منها على % 85على األقل من جميع حاالت السل في اإلقليم، ومعالجة % 70اآتشاف  ●
 ، والحفاظ على ما تحقَّق من منجزات؛2005األقل بنجاح بحلول عام 

طبيق المعالجة إدراج جميع المرضى الذين اآتشفت إصابتهم بالسل، في القوائم الخاصة بت ●
 ؛2005القصيرة األمد، وذلك بحلول عام 

 .2010بحلول عام % 50تقليص معدل انتشار السل ووفياته في اإلقليم بنسبة  ●
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 إلى عام 2002وقد َأَعدَّ المكتب اإلقليمي خطة استراتيجية لمكافحة السّل تشمل الفترة من عام 
لخطة الرؤية واألغراض المتعلقة بمكافحة وتحدِّد هذه ا.  لضمان إنجاز األهداف اإلقليمية2005

. 2050علمًا بأن تلك الرؤية تتمثَّل في التخلُّص من السل في اإلقليم بحلول عام . السل في اإلقليم
أما األغراض فتتمثَّل في توفير أنشطة عالية للجودة للمعالجة القصيرة األمد، وتعميم هذه 

  .لمعالجة القصيرة األمداألنشطة، ووضع استراتيجيات لما بعد مرحلة ا

    التغطية بالمعالجة القصير األمد2.4
من سكان % 80أمكن، بفضل التوسُّع في أنشطة استراتيجية المعالجة القصيرة األمد، تغطية 

 حالة 170 500، واآتشاف ما مجموعه 2003اإلقليم بهذه االستراتيجية العالجية بحلول نهاية عام 
، آما %81لجة بهذه االستراتيجية في المناطق التي تطبِّقها إلى ويصل معدل نجاح المعا. جديدة

  %.85أوشك اإلقليم على تحقيق الهدف العالمي، وهو 
من عبء السل في اإلقليم، أن تتوسَّعًا على % 55والبد ألفغانستان وباآستان، اللتين ينوء بهما 

تعميم التغطية بها بحلول عام جناح السرعة في التغطية بهذه االستراتيجية العالجية سعيًا إلى 
علمًا بأن التوسُّع في تطبيق هذه االستراتيجية، وإن مضى بطيئًا في هذين البلَدْين في عام . 2005
فقد ازدادت التغطية بهذه . 2003-2002، إال أنه قد حّقق فيهما آَلْيهما تقدُّمًا جيدًا في الثنائية 2001

وقد تـَمَّ التوسُّع . 2003بنهاية عام % 52 عام ألَفْين إلى بنهاية% 15االستراتيجية في باآستان من 
في تطبيقها بفضل االلتزام السياسي القوي، ودعم المانحين، وتنامي القدرة القيادية للوحدة 

آما أنشأت باآستان لجنة تنسيق وطنية معنيَّة بالسل . المرآزية للبرنامج الوطني لمكافحة السل
وتـَمَّ حشد الموارد من . عت خطة استراتيجية متعدِّدة السنواتمشترآة بين عدة هيئات، ووض

  .معظم المانحين في مجال مكافحة السل

غير أن تحقيق هدف تعميم المعالجة القصيرة األمد اليزال يمثِّل أحد التحدِّيات القائمة في 
هود لتحسين والبد أيضًا من بذل الج. باآستان بسبب َضْعف البـِْنية األساسية للصحة العمومية

جودة عناصر هذه االستراتيجية العالجية، والتي منها قنوات اإلمداد، وشبكة المختبرات، وشبكة 
شبكة المعالجة القصيرة األمد تحت (العاملين الصحيِّين لتوفير المعالجة تحت اإلشراف المباشر 

ضروري تقوية القدرات وللتصدِّي لهذه التحدِّيات، فإن من ال. ، ونظام الترصُّد)اإلشراف المباشر
اإلدارية للعاملين في البرنامج الوطني لمكافحة السل، على المستوى الوطني ومستوى 

  .المقاطعات

أما في أفغانستان، فإن التوسُّع في التغطية بالمعالجة القصيرة األمد يمضي بخطوات بطيئة، 
وقد قام .  الخدمات الصحيةعلى الرغم من األولوية الممنوحة لمكافحة السل في إطار إعادة إنشاء

بعض الشرآاء، مثل حكومات إيطاليا وآندا والنرويج بتقديم دعم مالي آبير في السنَتْين 
وقد َأمَّن هذا الدعُم االنتظاَم في توريد األدوية . الماضيَتْين لدعم أنشطة مكافحة السل في أفغانستان

لتقديم المساعدة التقنية ) من ثالثة موظفين(وتـَمَّ توظيف فريق دولي . والمواد المختبرية الالزمة
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وُأنشئت . المطلوبة، وتوظيف المزيد من الموظفين الوطنيِّين لتقوية القدرات على الصعيد المحلي

لجنة تنسيق وطنية مشترآة بين عدة هيئات، وُوضعت خطة استراتيجية متعدِّدة السنوات خالل 
ف النظام الصحي اليزاالن يمثِّالن تحدَِّيْين غير أن اضطراب الوضع األمني، وَضْع. 2002عام 

  .رئيسيَّْين في مواجهة جهود مكافحة السل والتوسُّع في المعالجة القصيرة األمد في هذا البلد

  جودة المعالجة القصيرة األمد  3.4
سعيًا إلى تحسين جودة خدمات المختبرات في ما يتعلق بالسل، في إطار استراتيجية المعالجة 

 مسح أحد عشر بلدًا من بلدان اإلقليم 2003 األمد تحت اإلشراف المباشر، تـَمَّ في عام القصيرة
وأوضحت نتائج المسح شدة الحاجة إلى التوسيع المنهجي . الستعراض أوضاع شبكة المختبرات

لشبكات المختبرات في معظم بلدان اإلقليم من أجل زيادة إمكانية الوصول إلى مرافق تشخيص 
أن من الضروري بناء ُنُظم مختبرية لضمان الجودة وتقوية ما هو قائم منها من أجل آما . السل

  .تحسين جودة التشخيص والمتابعة

وقد قام المكتب اإلقليمي، بالتعاون الوثيق مع المقر الرئيسي للمنظمة، بمراجعة تقديرات معدل 
ية إيران اإلسالمية، انتشار السل في سبعة من بلدان اإلقليم، هي األردن، وتونس، وجمهور

وقد أّدت المراجعة إلى تحسين معدالت . والجمهورية العربية السورية، وُعمان، ولبنان، ومصر
وُبْغيَة تحسين ُنُظم التبليغ والتسجيل، تـَمَّ إعداد مراصيف . اآتشاف الحاالت في تلك البلدان

templatesويجري .  أو مستوى المنطقة للتبليغ والتسجيل اإللكتروني، سواء على المستوى العام
على سبيل االرتياد اختبار التبليغ اإللكتروني على مستوى المنطقة في باآستان واليمن، على حين 

  .يجري في األردن ومصر اختبار التبليغ اإللكتروني على المستوى العام

   شمولية المعالجة القصيرة األمد 4.4
يرة األمد في اإلقليم، أجرى المكتب اإلقليمي  إلى تعزيز شمولية أنشطة المعالجة القصسعيًا

مسحًا في أحد عشر بلدًا من بلدان اإلقليم في ما يتعلق بمشارآة القطاع الصحي في مكافحة السل 
وقد تـَمَّ بالتعاون مع المعهد الملكي لبحوث المناطق المدارية في هولندا، . 2002خالل عام 

عداد وثيقة استعراضية للخبرة المصرية في مجال والبرنامج الوطني لمكافحة السل في مصر، إ
ومن المزمع االستعانة بهذه الوثيقة في إعداد إطار إقليمي . الشراآة بين القطاَعْين العام والخاص
  .لتعزيز شمولية المعالجة القصيرة األمد

 االتحاد آما قدَّم المكتب اإلقليمي دعمًا تقنيًا وماليًا لدراسة عن السل في آليات الطب أجراها
ومن المزمع .  في باآستان، وتونس، والكويت، ولبنان، ومصرالطبالدولي لرابطات طلبة 

عرض نتائج هذه الدراسة في اجتماع مديري البرامج الوطنية لمكافحة السل المقرَّر عقده عام 
2004.  
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    ما بعد استراتيجية المعالجة القصيرة األمد5.4
حث الميداني للتصدِّي للعقبات التي تعترض سبيل التوسُّع في يشجِّع المكتب اإلقليمي أنشطة الب

تطبيق استراتيجية المعالجة القصيرة األمد للسل تحت اإلشراف المباشر، من خالل برنامج الـِمَنح 
، تـَمَّ في إطار هذا البرنامج قبول تسعة مشاريع بحثية حول 2003ففي عام . البحثية الصغيرة

ر نهائية على المؤتمر العالمي الرابع والثالثين المعني بصحة الرئة السل، وُعرضت خمسة تقاري
، الذي رعاه االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض 2003نوفمبر /والمعقود في تشرين الثاني

  .الرئة

. ولم يجر إال في ُعمان والمغرب ترصُّد مقاومة السل على الصعيد الوطني لألدوية المضادة له
أخرى، منها األردن، وجمهورية إيران اإلسالمية، والجمهورية العربية وشرعت عدة بلدان 

السورية، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، واليمن، في إجراء دراسات عن مقاومة السل 
ومن المهم تعزيز أنشطة الترصُّد سعيًا إلى مراقبة مستوى المقاومة لألدوية . لألدوية المتعدِّدة

  .المتعدِّدة

دٌد من بلدان اإلقليم بطلبات إلى لجنة الضوء األخضر من أجل استخدام أدوية الخط وَتَقدََّم ع
الثاني المضادة للسل، وذلك في أعقاب حلقة عملية حول التدبير العالجي للحاالت المزمنة، ُعقدت 

 اللجنة على الطلبات المقدَّمة إليها من تونس ولبنان وافقتوقد . 2002مايو /بالقاهرة في أيار
واليزال هنالك طلبان آخران قيد المناقشة تقدَّمت بهما األردن والجمهورية العربية . رومص

  .السورية

    التحدِّيات6.4
يتمثَّل التحدِّي الرئيسي في تحسين معدل اآتشاف حاالت السل باستخدام استراتيجية المعالجة 

دل الآتشاف الحاالت يبلغ  الهدف العالمي، في هذا الصدد، في تحقيق معويتمثَّل. القصيرة األمد
علمًا بأن المعدَّل اإلقليمي الآتشاف الحاالت ال يتعدَّى في الوقت الراهن . 2005بحلول سنة % 70
ووفقًا للمعطيات الواردة على مدى السنوات العديدة الماضية، فقد يبلغ اإلقليم الهدف %. 27

  .2013العالمي بحلول سنة 

اف الحاالت في اإلقليم هو بطء التوسُّع في التغطية  الرئيسي النخفاض معدل اآتشوالسبب
من عبء السل % 55بالمعالجة القصيرة األمد في آلٍّ من أفغانستان وباآستان اللتين تتحمَّالن معًا 

في باآستان % 52في أفغانستان و% 35في اإلقليم، إذ لم تتعدَّ التغطية بهذا النوع من المعالجة 
في % 17في أفغانستان و% 20 ثـَمَّ آان معدل اآتشاف الحاالت ومن. 2003بحلول نهايـة عام 

آما أن معدل اآتشاف الحاالت، مع األخذ باستراتيجية المعالجة القصيرة، ليس مرتفعًا . باآستان
بحلول سنة % 48إذ لم يتجاوز معدل اآتشاف الحاالت في تلك البلدان . في بلدان أخرى باإلقليم
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 الواردة في السنوات العديدة الماضية، ُيتوقَّع أن ال يزيد معدل وبناًء على المعطيات. 2003

ويجدر بالمالحظة أنه مع تعميم . 2005بحلول عام % 60اآتشاف الحاالت في تلك البلدان على 
هذه البلدان جميعها تقريبًا تطبيق استراتيجية المعالجة القصيرة األمد، ارتفع فيها معدل اآتشاف 

ًا في السنوات الماضية، بيد أنه ال ُيتوقَّع أن يستمر هذا االرتفاع في السنوات الحاالت ارتفاعًا حاد
  .القادمة

 تحدِّيات أخرى تتمثَّل في َضْعف الخدمات الصحية، واضطراب األوضاع األمنية، وهنالك
  .والمقاومة لألدوية المتعدِّدة، ومرض اإليدز والعدوى بفيروسه

  التوجُّهات المستقبلية  7.4

  اتيجياتاالستر

من الضروري لزيادة معدالت اآتشاف الحاالت، التصدِّي للقضايا المتعلقة بتبليغ حاالت السل 
وثـَمَّة ثالثة توجُّهات لتحسين تبليغ الحاالت؛ أحدها التوسُّع في التغطية . انتشارهوتقدير معدالت 

دل التغطية بها بالمعالجة القصيرة األمد في آلٍّ من أفغانستان وباآستان، حيث اليزال مع
وثانيها هو تحسين جودة أنشطة هذا النوع من المعالجة، مما يعني تحسين شبكة . منخفضًا

أما التوجُّه الثالث فيتمثَّل في توسيع نطاق . المختبرات، وتحسين أنشطة الترصُّد لمكافحة السل
ففي . ألنشطةشمولية أنشطة هذه المعالجة، بإشراك مختلف مقدِّمي الرعاية الصحية في هذه ا

الوقت الراهن، تتوافر المعالجة القصيرة األمد لدى خدمات وزارات الصحة في العديد من بلدان 
غير أن سائر الجهات التي توّفر الرعاية الصحية، آوزارات التعليم العالي، والداخلية، . اإلقليم

 آاملة في أنشطة والدفاع، والضمان االجتماعي، والقطاعات الصحية الخاصة، ال تشارك مشارآًة
وهنالك استراتيجيات أخرى لتوسيع نطاق شمولية هذه المعالجة، تتمثَّل . المعالجة القصيرة األمد

في زيادة معدل اآتشاف الحاالت بين الفئات العالية االختطار، آالمخالطين، واعتماد األسلوب 
ي للمرضى الذين العملي لصحة الرئة آأسلوب معتمد على األعراض لتحسين التدبير العالج

والبد من إعادة النظر في تقديرات معدالت انتشار السل في بعض . تظهر عليهم أعراض تنفسية
  .بلدان اإلقليم التي قامت بتقوية ُنُظمها لترصُّد السل

  

  
  :الخطوات التالية

دعم أفغانستان وباآستان في ما تبذالنه من جهود لتعجيل خطى التوسُّع في تطبيق المعالجة  ●
صيرة األمد تحت اإلشراف المباشر، باستخدام البـِْنية الصحية القائمة، وتعزيز مشارآة الق

 المجتمع؛
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إعداد وتطبيق معايير إقليمية لضمان جودة أنشطة هذه المعالجة، بما فيها الُنُظم المختبرية  ●
 والترصُّدية واإلمدادية؛

ديرًا دقيقًا حيثما لزم مراجعة األوضاع الوبائية للسل من أجل تقدير أعباء المرض تق ●
 األمر؛

 عداد إطار إقليمي إلشراك سائر أصحاب الشأن في أنشطة المعالجة القصيرة األمد؛إ ●

 مجموعة من االستراتيجيات لما بعد استراتيجية المعالجة القصيرة األمد للبلدان التي وضع ●
تراتيجية ما بعد علمًا بأن اس. ، تعزيزًا لمكافحة السلاالستراتيجيةأنجزت هدف تعميم تلك 

المعالجة القصيرة األمد تشمل، في ما تشمل، مبادرة األسلوب العملي لصحة الرئة، 
واالآتشاف الفاعل للحاالت بين الفئات العالية االختطار، آالمخالطين، والتدبير العالجي 

 ).المقاِوم لألدوية(لحاالت السل المزمن 

  


