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وال تعرّب إطالقاً التخوم والتسميات املستخدمة يف هذا املطبوع وال طريقة عرض املواد الواردة فيه عن رأي منظمة الصحة العاملية بشأن الوضع 
القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط املنقوطة عىل 

الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

الصحة  منظمة  قبل  من  بها  أو موىص  معتمدة  واملنتجات  الرشكات  أن هذه  يعني  ال  بعينها  منتجات جهات صانعة  أو  ذكر رشكات  أن  كام 
العاملية، تفضيال لها عىل سواها مام مياثلها ومل يرد ذكره. وفيام عدا الخطأ والسهو، متيّز أسامء املنتجات املسجلة امللكية باألحرف االستهاللية 

الكبرية )يف النص اإلنكليزي(.

وقد اتخذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقق من املعلومات الواردة يف هذا املطبوع. ومع ذلك فإن املواد املنشورة 
توزع دون أي ضامن من أي نوع سواء أكان بشكل رصيح أم بشكل مفهوم ضمناً. والقارئ هو املسؤول عن تفسري واستعامل املواد املنشورة. 

واملنظمة ليست مسؤولة بأي حال عن األرضار التي ترتتب عىل استعامل هذه املواد.

طبع من قبل قسم خدمات إعداد وثائق منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرسا
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مقدمة

منذ عام 2000 ومتويل برامج مكافحة املالريا ومستوى تغطيتها آخذ يف االرتفاع بشكل ملحوظ مام 
أدى إىل انخفاض واسع النطاق يف معدالت اإلصابة بها والوفيات الناجمة عنها. ومن بني البلدان 
البالغ عددها 106 بلدان التي تواصل فيها رسيان املالريا يف عام 2000، يوجد منها 64 بلداً تستويف 
الهدف اإلمنايئ لأللفية بشأن وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيسية بحلول عام 2015 
وبدء انحسارها اعتباراً من ذلك التاريخ. وهناك 55 بلداً من أصل تلك البلدان البالغ عددها 64 بلداً 
تسري عىل الطريق القويم لبلوغ الغايات التي حددتها جمعية الصحة العاملية ورشاكة دحر املالريا 
فيام يخص خفض معدل حاالت اإلصابة باملالريا بنسبة 75٪ بحلول عام 2015. وتشري التقديرات 
العاملية إىل حدوث انخفاض يف معدل اإلصابة بحاالت املالريا بنسبة 30٪ بني عامي 2000 و2013، 

فيام تشري تلك التقديرات إىل انخفاض الوفيات الناجمة عن املرض بنسبة ٪47.

وبرغم إحراز هذا التقدم الهائل فإنه يلزم إنجاز أعامل أكرث من ذلك بكثري. ففي عام 2013 مل 
يستأثر متويل برامج مكافحة املالريا إال بنسبة 53٪ من املبلغ املقّدر بنحو 5.1 مليار دوالر أمرييك 
الالزم سنوياً لبلوغ الغايات العاملية. واليزال هناك املاليني من الناس املعرضني لخطر اإلصابة باملالريا 
ال تُتاح لهم تدخالت من قبيل الناموسيات املعالجة باملبيدات الحرشية ملكافحة البعوض والعالجات 
التي تضم توليفات من وسائل االختبار التشخيصية وأخرى قوامها مادة األرتيميسينني. ونتيجة 
لذلك، تحدث سنوياً 198 مليون حالة إصابة باملرض )ضمن مدى يرتاوح بني 124 مليون و283 
مليون حالة( ويتسبب املرض يف 000 584 حالة وفاة )ضمن مدى يرتاوح بني 000 367 و000 755 
حالة(. ومثة حاجة ملحة إىل تحديد التمويل الالزم ملواصلة توسيع نطاق جهود مكافحة املالريا 

وإدامتها وضامن إتاحة التدخالت املنقذة لألرواح لفئات السكان األكرث ضعفاً.

وميكن االطالع عىل كامل نص التقرير الخاص باملالريا يف العامل 2014 من خالل الرابط التايل:

http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_
report_2014/en/ ي
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حالة املالر�ي

صابة بالمالريا. نصف سكان العالم تقريباً معرض لخطر الإ

تشري التقديرات عىل الصعيد العاملي إىل وجود 3.3 مليار شخص يف 97 بلداً وإقليامً معرضني لخطر اإلصابة باملالريا، و1.2 مليار شخص آخر معرضني لخطر اإلصابة بها بشكل كبري 
)بواقع أكرث من حالة واحدة لكل 1000 نسمة من السكان سنوياً(.

ي استمر فيها رسيان المالريا، 2013
البلدان ال�ت

املصدر: تقارير الربامج الوطنية ملكافحة املالريا

حا	ت الم�ريا المؤكدة لكل ١٠٠٠ نسمة من السكان

٠٫١–١
٠–٠٫١

١٠–٥٠
١–١٠

رسيان املالريا غ� مستمر
ال ينطبق

>١٠٠
٥٠–١٠٠
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املالر�ي والفقر

المالريا والفقر مرتبطان برابط وثيق.

ترتكز املالريا يف بلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل. واملجتمعات األشد ترّضراً باملالريا املوجودة يف تلك البلدان هي املجتمعات األكرث فقراً وتهميشاً املعرضة ألعىل 
املخاطر الناجمة عن املرض واألقل متتعاً بسبل الحصول عىل خدمات فعالة للوقاية منه وتشخيصه وعالجه.

ي اليوم، 2013-1995
ف �ف النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون عىل أقل من دولرين أمريكي�ي

 ،http://wdi.worldbank.org/table/2.8 :املصدر: مؤرشات التنمية العاملية لعام ٢٠١٤ الصادرة عن البنك الدويل: معدالت الفقر محسوبة عىل أساس الخطوط الدولية للفقر. املنشور متاح عىل العنوان التايل
تم االطالع يف ٢٤ ترشين الثا¿/ نوفمرب ٢٠١٤. يقع نطاق امتداد سنوات إجراء املسوح ب¸ عامي ١٩٩٥ و٢٠١٣، مع وجود نسبة ٦٠٪ تقريباً من البلدان التي قدمت بيانات اعتباراً من سنة ٢٠١٠ أو قبلها.

النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون ع� أقل 
� اليوم

�� � من دو�رين أمريكي��
>٪٧٥
٪٣٥–٧٥
٪١٥–٣٥
<٪١٥
ال يوجد بيانات
ال ينطبق
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عىل  أمثال  ثالثة  بمقدار   2013 عام  ي 
�ف المالريا  لمكافحة  السنوي  التمويل  زاد 

ي عام 2005، ولكنه ل يمثل سوى نسبة 53٪ من احتياجات 
المبلغ الذي أنفق �ف

العالم من التمويل.

بلغ إجاميل التمويل السنوي ملكافحة املالريا والقضاء عليها 2.7 مليار دوالر أمرييك يف عام 2013، 
مثلت منه االستثامرات الدولية نسبة 82٪، بالتالزم مع توظيف استثامرات محلية ملكافحة 

املرض وصلت نسبتها إىل 18٪ )أي 527 مليون دوالر أمرييك(.

وتشري التقديرات إىل أنه يلزم توفري مبلغ قدره 5.1 مليار دوالر أمرييك لبلوغ الغايات العاملية 
ملكافحة املالريا والقضاء عليها. وإذا ما أُِريد تضييق فجوة التمويل البالغة 2.4 مليار دوالر 
أمرييك فإن عىل حكومات البلدان املوطونة باملالريا والجهات املمولة الدولية إعطاء أولوية 

أكرب لالستثامرات املوظفة يف ميدان مكافحتها.
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AMFm: مرفق �ويل األدوية امليسورة األسعار ملكافحة املالريا؛ DFID: إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة؛ 

الصندوق العاملي: الصندوق العاملي ملكافحة األيدز والسل واملالريا؛ GMAP: خطة العمل العاملية ملكافحة املالريا؛ 

PMI: مبادرة رئيس الواليات املتحدة ملكافحة املالريا؛ USAID: وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة

املصدر: الربامج الوطنية ملكافحة املالريا؛ واملواقع الشبكية للصندوق العاملي ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات 

املتحدة ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، ونظام إبالغ الدائن� املعتمد ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي؛ وخطة العمل العاملية ملكافحة املالريا ٢٠٠٨ لرشاكة دحر املالريا

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠

الحكومات الصندوق العاملي البنك الدويل USAID/PMI
DFID AMFmجهات أُخرى

غاية الخطة GMAP بشأن توظيف استث¬رات �بلغ ٥١٠٠ مليون دوالر أمري©

                  

                  

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥ ٢٠١٣

� عام ٢٠١٣:
فجوة التمويل ��

�
٢٤٣٠ مليون دو�ر أمري

ي إجمالي تمويل برامج مكافحة المالريا والقضاء 
التجاهات المختطة �ف

ي عام 2013
ة 2005-2013، والتمويل المقدر �ف ي الف�ت

عليها �ف
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قليم الأفريقي التابع للمنظمة الذي ينوء  ي الإ
زاد التمويل برسعة منذ عام 2005 �ف

بأثقل أعباء المرض.

زادت االستثامرات الدولية املوظفة يف اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة مبعدل نسبته 22٪ يف 
املتوسط سنوياً بني عامي 2005 و2013 مقارنة مبعدل زيادتها بنسبة 15٪ سنوياً بجميع األقاليم 
األخرى التابعة للمنظمة. وزادت يف الفرتة نفسها االستثامرات املحلية املوظفة يف اإلقليم ذاته مبعدل 
4٪ يف املتوسط سنوياً مقارنة مبعدل زيادتها بنسبة 2٪ سنوياً يف سائر األقاليم التابعة للمنظمة.

واستأثر اإلقليم األفريقي يف عام 2013 بنسبة 72٪ من إجاميل متويل مكافحة املالريا مقارنة 

بنسبة 50٪ يف عام 2005.
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املصدر: الربامج الوطنية ملكافحة املالريا؛ واملواقع الشبكية للصندوق العاملي ملكافحة األيدز والسل 
واملالريا ومبادرة رئيس الواليات املتحدة ملكافحة املالريا؛ ونظام إبالغ الدائن املعتمد ملنظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وخطة العمل العاملية ملكافحة املالريا ٢٠٠٨ لرشاكة دحر املالريا
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التمويل املحيل التمويل الدويل

                  

١٦٠٠١٤٠٠١٢٠٠١٠٠٠٨٠٠٦٠٠٤٠٠٢٠٠٠ ١٨٠٠
�الي� الدوالرات األمريكية

قليم الأفريقي التابع  ي التمويل المحىلي والدولي بالإ
التجاهات المختطة �ف

للمنظمة وبسائر الأقاليم التابعة لها، 2013-2005
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ية ملاك� ملبيدات ال�ش ة �ب حة الناموسيات املعالب ة نواقل مرض املالر�ي – إ�ة
خ

ماك�

ية لمكافحة البعوض،  ة خالل السنوات العرسش الماضية عىل نسبة السكان الذين تُتاح لهم الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحرسش طرأت زيادة كب�ي
والنوم تحت تلك الناموسيات.

أشارت التقديرات يف عام 2013 إىل أن نسبة 49٪ من سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى املعرضني لخطر اإلصابة باملالريا أُتِيحت لهم ناموسيات معالجة باملبيدات الحرشية 
ملكافحة البعوض داخل نطاق أرسهم، مقارنة بنسبة 3٪ يف عام 2004. وهذه الناموسيات تستعملها نسبة كبرية من السكان الذين تُتاح لهم، إذ بلغت نسبة السكان املعرضني لخطر 

املالريا مّمن ناموا تحت تلك الناموسيات يف عام 2013 نسبة 44٪ )مقارنة بنسبة 2٪ يف عام 2004(.

كام ارتفعت نسبة األرس التي لديها ناموسية واحدة عىل األقل من تلك الناموسيات من 5٪ يف عام 2004 إىل 67٪ يف عام 2014، عىل أن عام 2013 مل يسجل سوى نسبة 29٪ من 
األرس التي أُتِيح لجميع أفرادها عدد كاٍف من تلك الناموسيات.

ناموسيات معالجة باملبيدات الحرشية ملكافحة البعوض

املصدر: �وذج التغطية بالناموسيات املعالجة باملبيدات الحرشية ملكافحة البعوض املستمد من مرشوع أطلس املالريا (الذي يتخذ من جامعة أكسفورد مقراً له)

السكان الذين ينامون 

تحت ناموسيات معالجة 

باملبيدات الحرشية 

ملكافحة البعوض

السكان الذين تُتاح لهم 

ناموسيات معالجة باملبيدات 

الحرشية ملكافحة البعوض

فاصل ثقة بنسبة ٩٥٪

األرس الحاصلة عىل عدد 

كاٍف من الناموسيات لجميع 

أفرادها

األرس التي لديها ناموسية 

واحدة عىل األقل من 

الناموسيات املعالجة باملبيدات 

الحرشية ملكافحة البعوض

فاصل ثقة بنسبة ٩٥٪
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ي لديها ناموسية واحدة عىل الأقل من 
ية لمكافحة البعوض، والنوم تحت تلك الناموسيات، )ب( نسبة الأرس ال�ت )أ( نسبة السكان الذين تُتاح لهم ناموسيات معالجة بالمبيدات الحرسش

ى، 2013-2000 ية لمكافحة البعوض، ونسبة الأرس الحاصلة عىل عدد كاٍف من تلك الناموسيات لجميع أفرادها، أفريقيا جنوب الصحراء الك�ب الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحرسش
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ة البعوض
خ

ية ملاك� ملبيدات ال�ش ة �ب ة نواقل املالر�ي – استعمال الناموسيات املعالب
خ

ماك�

ية لمكافحة البعوض لأك�ش من نصف  رت الحماية بالناموسيات المعالجة بالمبيدات الحرسش ي بلوغ تغطية عالية – بحلول عام 2013 ُوفِّ
أُحِرز تقدم كب�ي �ف

ي 15 بلداً أفريقياً.
ف لخطر المالريا �ف السكان المعرض�ي

كانت نسبة السكان الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة مببيدات حرشية ملكافحة البعوض متدنية عموماً يف عام 2005، ومل تحقق سوى 6 بلدان مستويات تغطية أعىل من 
20٪. وبحلول عام 2010 أُحِرز تقدم كبري برغم وجود القليل من املناطق التي كان نصف سكانها ينامون تحت تلك الناموسيات، عىل أنه بحلول عام 2013 ُوفِّرت الحامية ألكرث 

من نصف السكان املعرضني لخطر املالريا يف 15 بلداً أفريقياً.

ويرتبط ارتفاع معدالت التغطية بالناموسيات املذكورة بالحمالت اإلعالمية، وهي معدالت مرهونة بتوافر التمويل، أما مستوى حامية السكان يف البلدان التي مل تُشّن فيها حمالت 
من هذا القبيل يف اآلونة األخرية فهو أدىن من ذلك. ويف عام 2013، بلغ عدد سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى املعرضني لخطر املالريا مّمن كانوا يعيشون يف نطاق أرس ليس 

لديها حتى ناموسية واحدة من الناموسيات املعالجة مببيدات حرشية ملكافحة البعوض 278 مليون شخص من أصل 840 مليون شخص.

20052013 2010

املصدر: وذج التغطية بالناموسيات املعالجة باملبيدات الحرشية ملكافحة البعوض املستمد من مرشوع أطلس املالريا

معامل انتقال املتصورة املنجلية أقل ٠٫١٪ ١٠٠٪مناطق خالية من املتصورة املنجليةال ينطبق ٪٠

نسبة السكان الذين ينامون تحت ناموسيات
معالجة �بيدات حرشية ملكافحة البعوض

ى ية لمكافحة البعوض، أفريقيا جنوب الصحراء الك�ب نسبة السكان الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة بالمبيدات الحرسش
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ي
لي داخل املبا�خ لرش ال�ش ة نواقل املالر�ي – معدل التغطية �ب

خ
ماك�

ف لخطر المالريا. ، ولكنه ل يحمي إل نسبة ضئيلة من السكان المعرض�ي ي
تستخدم معظم البلدان الموطونة بالمالريا الرش الثمالي داخل المبا�ف

الرش الثاميل داخل املباين ملكافحة نواقل مرض املالريا ُمعتمد يف 90 بلداً بأنحاء العامل أجمع، منها 42 بلداً من أصل 45 بلداً موطوناً باملالريا يف اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة. 
وبرغم أن اإلقليم املذكور يستأثر بأعىل معدالت الحامية املؤمنة بواسطة الرش الثاميل داخل املباين للسكان املعرضني لخطر املالريا، فإن تلك املعدالت قد انخفضت مع ذلك يف 
السنوات األخرية. وأفادت الربامج الوطنية ملكافحة املالريا بأن 124 مليون شخص، ميثلون نسبة 4٪ حرصاً من سكان العامل املعرضني لخطر املالريا، حصلوا عىل الحامية بفضل الرش 

الثاميل يف عام 2013، فيام زادت نسبة املحميني منهم بتلك الطريقة يف عام 2010 عىل ٪5.

بة
س

الن

املصدر: تقارير الربامج الوطنية ملكافحة املالريا

٪١٥

٪١٠

٪٥

٪٠

العا�

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢ ٢٠١٣

اإلقليم 

األفريقي

إقليم 

األمريكت�

إقليم جنوب 

رشق آسيا

إقليم رشق 

املتوسط

إقليم غرب 

املحيط الهادئ

، بحسب أقاليم المنظمة، 2013-2002 ي
ف بواسطة الرش الثمالي داخل المبا�ف ف للخطر والمحمي�ي نسبة السكان المعرض�ي
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ية ة نواقل املالر�ي – مقاومة املبيدات ال�ش
خ

ماك�

ي الناموسيات المعالجة 
ية المستعملة �ف فعالية مكافحة نواقل المرض معرضة للخطر لأن البعوض المسبب للمالريا يبدي مقاومة للمبيدات الحرسش

. ي
ية والرش الثمالي داخل المبا�ف بالمبيدات الحرسش

من بني البلدان البالغ عددها 63 بلداً التي قدمت تقارير عن بيانات الرصد يف الفرتة 2010-2013، أفاد 49 بلداً منها بوجود مقاومة لصنف واحد عىل األقل من أصناف املبيدات 
الحرشية فيها، فيام أفاد 39 بلداً آخر منها بوجود مقاومة لصنفني من أصناف تلك املبيدات فيها. ويف عام 2013، كانت مقاومة البرييرثويد من أشيع أنواع املقاومة التي أُبلِغ عنها، 

باالقرتان مع اإلبالغ عن تلك املقاومة من جانب ثلثي البلدان التي ترصد هذا الصنف من املبيدات الحرشية.

حالة المقاومة المبّلغ عنها من ا�ختبارات القياسية

� يُكشف عن مقاومة ألي صنف من أصناف املبيدات

الحرشية الخاضعة لالختبار
مقاومة مؤكدة لصنف واحد من املبيدات (بنسبة وفيات <٩٠٪)

مقاومة مؤكدة لثالثة أصناف من املبيدات

مقاومة مؤكدة ألربعة أصناف من املبيدات

� يُبلّغ عن أي بيانات

ال يوجد رسيان مستمر للمالريا

ال ينطبق

مقاومة مؤكدة لصنف� من املبيدات

املصدر: تقارير الربامج الوطنية ملكافحة املالريا، والشبكة األفريقية املعنية �قاومة نواقل املرض ومرشوع أطلس املالريا ومبادرة رئيس الواليات املتحدة ملكافحة املالريا واملصنفات األدبية املنشورة يف هذا املض�ر

ية ية منذ عام 2010، بحسب عدد أصناف المبيدات الحرسش ي أفادت بوجود مقاومة للمبيدات الحرسش
البلدان ال�ت
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العالجات الوقائية من املالر�ي

ي 
الال�ت الحوامل  نسبة   2007 عام  إل   2000 عام  من  ملحوظ  بشكل  ارتفعت 

أثناء  المتقطع  ي 
الوقا�أ العالج  من  الأقل  عىل  واحدة  جرعة  عىل  يحصلن 

ي أعقاب ذلك.
ة �ف الحمل، عىل أن تلك الزيادة أصبحت أبطأ وت�ي

يُعتمد العالج الوقايئ املتقطع أثناء الحمل يف 34 بلداً من أصل 45 بلداً أفريقياً يتواصل 
فيها رسيان املالريا.

وارتفعت نسبة النساء الاليت يحصلن عىل جرعة واحدة من هذا العالج الوقايئ املتقطع 
من 4٪ يف عام 2000 إىل 49٪ يف عام 2007، ومن ثم أصبحت أبطأ وترية لتبلغ نسبة ٪57 

يف عام 2013.

ويبدو أن عدد الفرص الضائعة إلعطاء العالج الوقايئ املتقطع أثناء الحمل مهول، يف ضوء 
نسبة الحوامل الاليئ يحصلن عىل الرعاية السابقة للوالدة مرة واحدة عىل األقل والبالغة 

89٪ يف املتوسط.

ومل تنفذ بعُد الربامج الوطنية التدخلني اآلخرين املُوىص بهام يف مجال العالج الوقايئ الكيميايئ 
والعالج الكيميايئ ضد املالريا املوسمية والعالج الوقايئ املتقطع للرضع تنفيذاً واسع النطاق.

*متوسط النسب التي تُستخدم فيها بيانات األرس مبنية عىل تحليالت لالتجاهات املختطة ملدة ست سنوات
املصدر: املسوح الصحية الد�غرافية، ومسوح مؤرشات املالريا، واملسوح املتنوعة ملجموعات املؤرشات، وغ�ها من بيانات 

املسوح األرسية وتقارير الربامج الوطنية ملكافحة املالريا والتقديرات السكانية لألمم املتحدة

٪١٠٠

٪٨٠

٪٦٠

٪٤٠

٪٢٠

٪٠

متوسط نسبة الحوامل الال� يحصلن عىل جرعة واحدة عىل األقل من العالج الوقا� املتقطع أثناء الحمل، 
بيانات مسوح األرس

متوسط نسبة الحوامل الال� يحصلن عىل جرعت¢ من العالج الوقا� املتقطع أثناء الحمل، بيانات مسوح األرس

متوسط نسبة الحوامل الال� يحصلن عىل ثالث جرعات من العالج الوقا� املتقطع أثناء الحمل، بيانات مسوح األرس

متوسط نسبة الحوامل الال� يحصلن يف فصل حملهن الثا¦ أو الثالث عىل جرعة واحدة عىل األقل من العالج الوقا� 
املتقطع أثناء الحمل، بيانات الربامج الوطنية ملكافحة املالريا

متوسط الحدين األد® واألعىل لنسبة الحوامل الال� يحصلن عىل جرعة واحدة من العالج الوقا� املتقطع أثناء 
الحمل، بيانات مسوح األرس

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢٢٠٠١٢٠٠٠ ٢٠١٣*

ي المتقطع أثناء الحمل بحسب 
ي يحصلن عىل العالج الوقا�أ

نسبة الحوامل اللوا�ت
امج  بالغ بالنسبة إل ال�ب ي المسح وبحسب سنة الإ

الجرعة وسنة الحمل المبيّنة �ف
الوطنية لمكافحة المالريا، أفريقيا، 2013-2000
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وص تشخيص املالر�ي
خ

�

طرأت زيادات هائلة منذ عام 2010 عىل نسبة حالت المالريا المشتبه 
التابع  الأفريقي  قليم  الإ ي 

�ف وخاصة  لتشخيصها،  تُفحص  ي 
ال�ت فيها 

للمنظمة.

اعتمد 96 بلداً من أصل 97 بلداً يتواصل فيها رسيان املالريا سياسة لفحص جميع 
للمالريا،  املضادة  باألدوية  باملالريا قبل عالجهم  يُشتبه يف إصابتهم  الذين  املرىض 

ويوفر القطاع العام هذه الفحوص التشخيصية مجاناً يف 88 بلداً.

وقد شهد اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة أكرب زيادة يف نسبة الخاضع من الحاالت 
املشتبه فيها للفحص، إذ زادت نسبتها من 47٪ يف عام 2010 )عندما اعتمدت املنظمة 
توصيتها بشأن فحص جميع حاالت املالريا املشتبه فيها( إىل 62٪ يف عام 2013. وتُعزى 
يف املقام األول هذه الزيادة الطارئة عىل فحص الحاالت يف اآلونة األخرية باإلقليم 
األفريقي إىل زيادة استخدام فحوص التشخيص الرسيع التي تضاعف استخدامها منذ 
بةعام 2010، واستأثرت بنسبة 52٪ من جميع الحاالت الخاضعة للفحص يف عام 2013.

س
الن

املصدر: تقارير الربامج الوطنية ملكافحة املالريا
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بواسطة الفحص املجهري، اإلقليم األفريقي

اإلقليم 
األفريقي

إقليم رشق 
املتوسط

اإلقليم 
األورو�

إقليم جنوب 
رشق آسيا

إقليم غرب 
املحيط الهادئ

إقليم 
األمريكت�

بواسطة فحص التشخيص الرسيع، اإلقليم األفريقي

By RDT, African Region

By microscopy, African Region

وتتلقى  العمومية  الصحة  مرافق  تراجع  ي 
ال�ت فيها  الُمشتبه  المالريا  حالت  نسبة 

فحصوصاً تشخيصية بحسب أقاليم المنظمة، 2013-2000
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عالج املالر�ي – استعمال العالجات التوليفية 

خ رتيميسين�ي
آ
ل �ب

التوليفية  بالعالجات  المالريا  حالت  من  ايدة  ف م�ت نسبة  تُعالج 
ف العام والخاص كليهما. ي القطاع�ي

ف �ف بالآرتيميسين�ي

اعتُِمدت يف عام 2013 العالجات التوليفية باآلرتيميسينني بوصفها سياسة وطنية 
للعالج بالخط األول يف 79 بلداً من أصل 87 بلداً موطوناً ببعوض املتصورة 
املنجلية. وقد طرأت منذ عام 2005 زيادة ملحوظة عىل نسبة األطفال املصابني 
مبالريا املتصورة املنجلية الذين يحصلون عىل عالج توليفي باآلرتيميسينني يف 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، عىل أن تلك الزيادة ظلّت أقل من 20٪ يف 
عام 2013، ويُعزى ذلك بشكل كبري إىل عدم رعاية األطفال املصابني بالحمى.

ويُرّجح بشكل أكرب لألطفال املراجعني ملرافق الصحة العمومية أن يحصلوا عىل 
العالجات التوليفية باآلرتيميسينني، إذ تراوحت يف عام 2013 نسبة املصابني 
منهم بحاالت مؤكدة من مالريا املتصورة املنجلية مّمن حصلوا عىل العالجات 

املذكورة بني 16٪ و٪41.

 
بة

س
الن

املصدر: بيانات املسوح األرسية بعد أن �ذجتها جامعة تول
 وجامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو
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(نطاق) جميع األطفال املصاب� بحاالت مؤكدة من مالريا املتصورة املنجلية والحاصل� عىل العالجات التوليفية 
باآلرتيميسين�

(نطاق) األطفال املراجع� ملرافق الصحة العمومية من املصاب� بحاالت مؤكدة من مالريا املتصورة املنجلية والحاصل� 
عىل العالجات التوليفية باآلرتيميسين�

مالريا  من  مؤكدة  بحالت  ف  المصاب�ي الخامسة  سن  دون  الأطفال  من  المقدرة  النسبة 
، أفريقيا جنوب  ف المتصورة المنجلية الذين حصلوا عىل العالجات التوليفية بالآرتيميسين�ي

ى، 2013-2002 الصحراء الك�ب
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دوية املضادة لملالر�ي
أ
عالج املالر�ي – مقاومة ال

مواضع  ي 
�ف ف  لالآرتيميسين�ي المنجلية  المتصورة  مقاومة  تسّلط 

ي منطقة 
عدة الضوء عىل أهمية القضاء عىل هذه المتصورة �ف

قليمية. ى دون الإ الميكونغ الك�ب

املنجلية لآلرتيميسينني يف كل من كمبوديا  املتصورة  كُِشف عن مقاومة 
وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار وتايلند وفييت نام، حيث إن 
مقاومة األدوية املتعددة الناشئة تجعل مسألة القضاء عىل رسيان املتصورة 

املنجلية يف تلك املنطقة هدفاً مهامً.

أُطلِقت يف  التي  اآلرتيميسينني  مقاومة  العاملية الحتواء  للخطة  ومتابعة 
ملقاومة  الطارئة  االستجابة  بعنوان  منشوراً  املنظمة  أصدرت  عام 2011، 
اآلرتيميسينني يف منطقة امليكونغ الكربى دون اإلقليمية، الذي يورد مزيداً 
من التوجيهات الالزمة لتنفيذ أنشطة االحتواء الواردة يف الخطة العاملية 

الحتواء مقاومة اآلرتيميسينني تنفيذاً ميدانياً. 

ق آسيا، كانون  ف بجنوب رسش مجالت أو مستويات تتباين فيها مخاطر مقاومة الآرتيميسين�ي
ول/ ديسمبر 2014

أ
ال

املستوى ١
املستوى ٢
املستوى ٣

المستوى ١ يضم مناطق 
لديها بيّنات موثوقة عن 

مقاومة اآلرتيميسين�؛

المستوى ٢ يضم مناطق 
تأوي تدفقات كب�ة من 

الناس الوافدين من مناطق 
تابعة للمستوى ١، �ا 

فيها تلك املتاخمة مبارشة 
للمستوى ١؛

المستوى ٣ يضم مناطق 
ليس لديها بيّنات عن 
مقاومة اآلرتيميسين� 

ومحدودة االتصال �ناطق 
املستوى ١؛

LAO PDR = جمهورية 
الو الد¤قراطية الشعبية
املصدر: برنامج املالريا 
العاملي، منظمة الصحة 
العاملية، كانون األول/ 

ديسمرب ٢٠١٤

ميانمار

� الص��

فييت نام

LAO PDR

تايلند

كمبوديا
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لتدخالت ي تتخلل التغطية �ب
الفجوات ال�ة

ف من الناس الذين ل يحصلون عىل ما يلزمهم من خدمات. ي التغطية بتدخالت مكافحة المالريا، ليزال هناك المالي�ي
عجاب �ف ة لالإ برغم الزيادات المث�ي

أثبتت املسوح األرسية التي أجريت خالل السنوات 2011-2013 يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أن هناك نسبة 41٪ يف املتوسط من األرس ليس لديها ناموسيات معالجة باملبيدات 
الحرشية ملكافحة البعوض ونسبة 33٪ من الحوامل الاليت ال يحصلن عىل العالج الوقايئ املتقطع أثناء الحمل ونسبة 75٪ من األطفال املصابني بالحمى ال يُفَحُصون لتشخيص حالتهم 
ونسبة 57٪ من األطفال املصابني بالحمى ال يحصلون عىل العالجات التوليفية باآلرتيميسينني. وهذا يعني وجود 278 مليون شخص يعيشون داخل أرس ليس لديها ناموسيات 
معالجة باملبيدات الحرشية و15 مليون امرأة من الحوامل اللوايت ال يحصلن عىل العالج الوقايئ املتقطع أثناء الحمل وعدد يرتاوح بني 56 و69 مليون طفل من املصابني باملالريا 

مّمن ال يحصلون عىل العالجات التوليفية باآلرتيميسينني.

ف بالتدخالت، 2013-2011 نسبة الأرس أو النساء أو الأطفال غ�ي المشمول�ي

املصدر: املسوح األرسية

          
        

أرس ليس لديها ناموسيات معالجة
باملبيدات الحرشية ملكافحة البعوض

حوامل ال يحصلن عىل العالج
الوقا� املتقطع أثناء الحمل

أطفال مصابون بالحمى ال يحصلون
عىل الرعاية لعالج الحمى

أطفال مصابون بالحمى ال يحصلون
عىل عالجات توليفية باآلرتيميسين�

من أصل جميع األدوية املضادة للمالريا

أطفال مصابون بالحمى ال
يُفَحُصون لتشخيص حالتهم

٪١٠٠

٪٩٠

٪٨٠

٪٧٠

٪٦٠

٪٥٠

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٪٠
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2013-2000 ، ملالر�ي صابة �ب ت العاملية، معدلت الإ الغا�ي

اكة دحر المالريا فيما يخص خفض معدل  ي حددتها جمعية الصحة العالمية ورسش
خمسة وخمسون بلداً تس�ي عىل الطريق القويم لبلوغ الغايات ال�ت

صابة بالمالريا بنسبة 75٪ بحلول عام 2015. حالت الإ

استناداً إىل تقييم االتجاهات املختطة يف اإلبالغ عن حاالت املالريا، فإن من بني البلدان البالغ عددها 106 بلدان التي تواصل فيها رسيان املالريا يف عام 2000، يوجد 64 بلداً منها 
تستويف الهدف اإلمنايئ لأللفية بشأن وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيسية بحلول عام 2015 وبدء انحسارها اعتباراً من ذلك التاريخ. وهناك 55 بلداً من أصل تلك 
البلدان البالغ عددها 64 بلداً تسري عىل الطريق القويم لبلوغ الغايات التي حددتها جمعية الصحة العاملية ورشاكة دحر املالريا فيام يخص خفض معدل حاالت اإلصابة باملالريا 
بنسبة 75٪ بحلول عام 2015. عىل أن تلك البلدان مل تستأثر إال بنحو 13 مليون حالة )6٪( من مجموع الحاالت املقدرة بنحو 227 مليون حالة يف عام 2000، وال يوجد سوى خمسة 

بلدان من تلك البلدان التي وقعت فيها أكرث من مليون حالة يف عام 2000، وهي كالتايل: أفغانستان وبنغالديش والربازيل وكمبوديا وبابوا غينيا الجديدة.

صابة بالمالريا بحسب البلد، 2015-2000 ي معدلت الإ
ات المتوقعة �ف التغي�ي

املصدر: تقديرات منظمة الصحة العاملية

تخفيض أقل من ٥٠٪
زيادة يف معدل اإلصابة باملرض
بيانات غ� متسقة كفاية لتقييم االتجاهات
ال يوجد رسيان للمالريا، ٢٠٠٠
ال ينطبق

تقليل عدد الحاالت إىل الصفر منذ عام ٢٠٠٠
س� عىل الطريق القويم بتخفيض أك� من ٧٥٪
تخفيض ترتاوح نسبته ب¤ ٥٠ و٧٥٪
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2013-2000 ، املعدلت املقدرة لنتشار املالر�ي

ف و10 سنوات  ف سنت�ي اوح أعمارهم ب�ي ف صفوف الأطفال الذين ت�ت ي المتوسط ب�ي
ى معدل انتشار عدوى المالريا �ف ي أفريقيا جنوب الصحراء الك�ب

انخفض �ف
ي قدره ٪46. ي عام 2013، وهو انخفاض نس�ب

ي عام 2000 إل 14٪ �ف
من 26٪ �ف

مثة زيادة مطردة يف إجراء مسوح ممثلة وطنياً ملعدالت انتشار عدوى مالريا املتصورة املنجلية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وهي مسوح ميكنها أن تقدم معلومات عن 
اتجاهات املالريا.

وانخفض بشكل كبري معدل انتشار عدوى املالريا بني صفوف األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني سنتني و10 سنوات خالل الفرتة 2000-2013 من 26٪ يف عام 2000 إىل 14٪ يف عام 
2013 - وهو انخفاض نسبي قدره 46٪. وحتى يف حالة حدوث زيادة كبرية يف أعداد السكان األساسية، فإن ذلك مل يؤد إال إىل تخفيض نسبته 26٪ يف عدد املصابني بعدوى املرض، 

أي من متوسط قدره 173 مليون حالة عدوى متزامنة يف عام 2000 إىل 128 مليون حالة يف عام 2013.

ي )أ( عام 2000 )ب( عام 2013
ف و10 سنوات �ف ف سنت�ي اوح أعمارهم ب�ي ف بعدوى مالريا المتصورة المنجلية الذين ت�ت ف نسبة الأطفال المصاب�ي مقارنة ب�ي

املصدر: مرشوع أطلس املالريا

معدل انتشار املتصورة املنجلية

(أ)

Source: Malaria Atlas Project

Proportion of children aged ٢–١٠ years 

infected with P. falciparum

(ب)

١٠٠٪ال ينطبق ٪٠ مناطق خالية من املتصورة املنجليةمعامل انتقال املتصورة املنجلية أقل ٠٫١٪
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ا، 2013 ة ع�خ ملالر�ي والوفيات النا�ب صابة �ب املعدلت املقدرة لالت الإ

: 124-283 مليون حالة( والوفيات الناجمة عنها بنحو 000 84  ف صابة بالمالريا بنحو 198 مليون حالة )ضمن نطاق عدم اليق�ي ي عام 2013 حالت الإ
رت �ف ُقدِّ

وفاة عىل الصعيد العالمي )ضمن النطاق: 000 367 – 000 755(.

يف عام 2013، ُمِني اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة بحوايل 82٪ من حاالت اإلصابة باملالريا وبنسبة 90٪ من الوفيات الناجمة عنها، وقد ألحقت هذه الحاالت والوفيات أشد 
أرضارها باألطفال دون سن الخامسة وبالحوامل.

ي عام 2013
 تقديرات المنظمة لأعداد حالت المالريا والوفيات الناجمة عنها �ف

الوفيات المقدرةالحالت المقدرة )بالآلف(

قليم الحد الأعىلالحد الأد�فالتقديرالحد الأعىلالحد الأد�فالتقديرالإ

000 000689 000315 000528 000243 00090 163أفريقيا

200 1 500 800 900 600 700األمريكتان

000 00023 0005 00011 00014 0006 9رشق املتوسط

صفرصفرصفر222أوروبا

000 00069 00023 00041 00036 00017 24جنوب رشق آسيا

600 7005 3001 0003 0002 0001 1غرب املحيط الهادئ

000 000755 000367 000584 000283 000124 198العالم

املصدر: تقديرات منظمة الصحة العاملية
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ا املقدرة، 2013-2000 ات الطارئة عىل حالت املالر�ي ووفيا�ة التغي�ي

ف عامي 2000 و2013، فيما انخفضت معدلت الوفيات الناجمة عنها  ي العالم ب�ي
صابة بالمالريا انخفضت بنسبة 30٪ �ف تش�ي التقديرات إل أن معدلت الإ

بنسبة ٪47.

انطالقاً من عام 2005، تسارعت وترية انخفاض معدالت اإلصابة باملالريا والوفيات الناجمة عنها بعد أن شهدت بداية بطيئة. أما بالنسبة إىل الوفيات، فإن معدل انخفاضها يف الفرتة 
الواقعة بني عامي 2005 و2010 كان رسيعاً مبا فيه الكفاية لتحقيق انخفاض نسبته 75٪ عىل مدى 15 عاماً )أي أن املراحل املخطط لبلوغها كانت تسري بالتوازي مع الخطوط 
املستهدفة(، عىل أن اتجاه الهبوط الفعيل كان أبطأ رسعة يف الفرتة الواقعة بني عامي 2011 و2013، وهو أمر يُعزى جزئياً إىل انخفاض معدل زيادة التغطية بالناموسيات املعالجة 

باملبيدات الحرشية ملكافحة البعوض.
وإذا استمرت معدالت االنخفاض السنوية التي تحققت عىل مدى السنوات الثالث عرشة املاضية، فإن من املتوقع بحلول عام 2015 أن تشهد معدالت اإلصابة باملالريا يف العامل 

انخفاضاً بنسبة 35٪ والوفيات الناجمة عنها بنسبة ٪55.
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ات الطارئة عىل )أ( المعدلت المقدرة لالإصابة بحالت المالريا، 2000-2013، و)ب( المعدلت المقدرة للوفيات الناجمة عن المالريا، 2013-2000 التغي�ي
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ة عن املالر�ي ات الطارئة عىل معدلت الوفيات النا�ب عبء املالر�ي – التغي�ي

ي معدلت الوفيات الناجمة عن المالريا بحلول عام 2015.
من المتوقع أن يحقق ثمانية وخمسون بلداً تخفيضات بنسبة أك�ش من 75٪ �ف

أشارت التقديرات يف عام 2000 إىل ارتفاع النسب املئوية لتخفيض معدالت اإلصابة بحاالت املالريا والوفيات الناجمة عنها يف البلدان التي تنوء بأقل أعباء املالريا، أما التقدم املُحرز يف 
رت فيها حاالت املالريا والوفيات الناجمة عنها بأعداد أقل. بيد أن ذلك ال يعني ضمناً  خفض معدالت اإلصابة باملالريا والوفيات الناجمة عنها فقد كان أرسع وقعاً يف البلدان التي قُدِّ
أن البلدان التي تنوء بأعباء أثقل من املرض مل تحقق نتائج؛ فقد تجنبت تلك البلدان يف الواقع العديد من الوفيات الناجمة عن املرض خالل الفرتة الواقعة بني عامي 2001 و2013.

 تقديرات وفيات املالريا تساوي صفر

تخفيض أك� من ٧٥٪

تخفيض ترتاوح نسبته ب� ٥٠ و٧٤٪

تخفيض ترتاوح نسبته ب� ٢٥ و٤٩٪

تخفيض أقل من ٢٥٪

زيادة يف معدالت وفيات املالريا

املصدر: تقديرات منظمة الصحة العاملية

ات الطارئة ع� النسب المئوية لمعد�ت وفيات الم�ريا التغي��

ال يوجد رسيان للمالريا، ٢٠٠٠

ال ينطبق

ات الطارئة عىل النسب المئوية لمعدلت الوفيات الناجمة عن المالريا، 2013-2000 التغي�ي
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ا، 2013-2001 ن�ب ب
ة

ي جرى �
عبء املالر�ي – وفيات املالر�ي ال�ة

ف عامي 2001 و2013 أك�ش مّما كان عليه الحال  ة الواقعة ب�ي ي الف�ت
تش�ي التقديرات إل أن عدد الوفيات الناجمة عن المالريا قد خفِّض بنحو 4.3 مليون وفاة �ف

لو أن معدلت الوفيات قد ظّلت دون تغي�ي منذ عام 2000.

من أصل هذه الوفيات املخّفضة والبالغ عددها 4.3 مليون وفاة، لحقت منها 3.9 مليون وفاة )92٪( بأطفال هم دون سن الخامسة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وقد أسهمت 
التخفيضات الطارئة عىل الوفيات الناجمة عن املالريا إسهاماً كبرياً يف التقدم املُحرز صوب بلوغ الهدف 4 من األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن تخفيض معدل وفيات األطفال دون 
سن الخامسة مبقدار الثلثني. واستأثرت البلدان العرشة التي تنوء بأثقل أعباء املعدالت املقدرة للمالريا يف عام 2000 بنسبة 68٪ من وفيات املالريا التي جرى تجنبها خالل فرتة 

التقييم، وبذا تحققت نتائج يف املواضع التي تلحق بها املالريا أكرب خسائرها.

وال ميكن أن تُعزى جميع حاالت ووفيات املالريا التي جرى تجنبها إىل تدخالت مكافحة املالريا، فمن املُرّجح أن يُرّد بعض التقدم املُحرز يف هذا الصدد إىل ارتفاع معدل التوسع 
الحرضي وزيادة النمو االقتصادي بصفة عامة، ما أدى إىل إدخال تحسينات عىل مجايل اإلسكان والتغذية.

   

املصدر: تقديرات منظمة الصحة العاملية

� جرى تجنبها، ٢٠٠١-٢٠١٣
�وفيات الم�ريا ال

>٠٠٠ ١٠٠

٠٠٠ ١٠-٩٩٩ ٩٩
١٠٠٠–٩٩٩٩

١٠٠–٩٩٩
١–٩٩

٠

ال يوجد رسيان للمالريا، ٢٠٠٠
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سب البلد، 2015-2000 ملالر�ي �ب صابة �ب ي معدلت الإ
خ

ات املتوقعة � امللحق: التغي�ي

قليم التابع للمنظمة فالأفريقيالإ الأمريكت�ي

الس�ي عىل الطريق القويم بتخفيض أك�ب أو يساوي 
ة 2015-2000 ي الف�ت

صابة بالمرض �ف ي حالت الإ
75٪  �ف

يا وناميبيا  الجزائر وبوتسوانا والرأس الأخ�ف وإري�ت
ي وجنوب أفريقيا  ورواندا وسان تومي وبرينسي�ب

وسوازيلند

ف ودولة بوليفيا متعددة القوميات  * وبل�ي ف الأرجنت�ي
وكوستاريكا وإكوادور والسلفادور وغيانا الفرنسية 

)فرنسا( وغواتيمال وهندوراس والمكسيك 
ازيل وكولومبيا  ونيكاراغوا وباراغواي* وسورينام وال�ب

و وب�ي

ي 
ف 50 و75٪ �ف اوح نسبته ب�ي تخفيض متوقع ت�ت

ة 2015-2000 ي الف�ت
صابة بالمرض �ف الجمهورية الدومينيكية وبنامإثيوبيا وزامبيا وزمبابويمعدلت الإ

صابة  ي معدلت الإ
تخفيض متوقع بنسبة أقل 50٪ �ف

ة 2015-2000 ي الف�ت
مدغشقربالمرض �ف

ة  ي الف�ت
صابة بالمرض �ف ي معدلت الإ

زيادة متوقعة �ف
البوليفارية2013-2000 غيانا وجمهورية فنزويال 

بيانات غ�ي متسقة بما فيه الكفاية لتقييم 
التجاهات

أنغوال وبنن وبوركينا فاصو وبوروندي والكامريون 
وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو 

وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا 
االستوائية وغابون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا - بيساو 

وكينيا وليبرييا ومالوي ومايل وموريتانيا ومايوت )فرنسا( 
وموزامبيق والنيجر ونيجرييا والسنغال وسرياليون وتوغو 

وأوغندا وجمهورية تنزانيا املتحدة

هايتي
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ق المتوسط يرسش ق آسياالأورو�ب غرب المحيط الهادئجنوب رسش

سالمية  أفغانستان وجمهورية إيران الإ
والعراق* والمغرب* وعمان* والمملكة 

العربية السعودية والجمهورية العربية 
السورية

أرمينيا* وأذربيجان* وجورجيا* 
ستان* وطاجيكستان وتركيا  ف غ�ي وق�ي

وتركمانستان* وأوزبكستان*

بنغالديش وبوتان وجمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبية ونيبال ورسي 

ي
لنكا* وتيمور – لش�ت

ف وجمهورية لو  كمبوديا والص�ي
يا وبابوا  ف الديمقراطية الشعبية ومال�ي

ف وجمهورية كوريا  غينيا الجديدة والفلب�ي
وجزر سليمان وفانواتو وفييت نام

الهند وتايلند

جيبويت وباكستان والصومال والسودان 
إندونيسيا وميامنارواليمن

املصدر: تقارير الربامج الوطنية ملكافحة املالريا
ال يورد هذا الجدول أسامء البلدان التي متر مبرحلة الوقاية من معاودة ظهور املرض؛ أما البلدان املدونة أسامؤها بالبنط العريض فقد حققت تخفيضاً بنسبة أكرب أو تساوي ٪75 

يف معدل اإلصابة بحاالت املرض بحلول عام 2013؛ * البلدان التي أبلغت عن خلوها من وقوع أية حاالت أصلية يف عام 2013.
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شكر وتقدير

قّدم عدد كبري من األفراد مساعدة قيّمة يف إعداد هذا التقرير الخاص باملالريا 
يف العامل 2014، ونحن ممتنون امتناناً خاصاً ملوظفي الربامج الوطنية ملكافحة 
املالريا الذين زّودونا بالبيانات ورّدوا عىل االستفسارات بدعم من املكاتب 
القطرية واإلقليمية التابعة للمنظمة. وفيام ييل أسامء املنظامت التي أسهمت 
أيضاً يف إعداد التقرير: تحالف الزعامء األفارقة ملكافحة املالريا؛ والصندوق 
بلومبريغ  واملالريا؛ وجامعة جون هوبكنز  والسل  األيدز  ملكافحة  العاملي 
للصحة العمومية؛ ومؤسسة أرسة كايزر؛ ومؤسسة جون ميلليرن للرابطات 
العاملية؛ وجامعة تولني؛ وجامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو؛ ومجموعة 
الصحة العاملية؛ واملراكز األمريكية للوقاية من األمراض ومكافحتها؛ ومبادرة 

رئيس الواليات املتحدة ملكافحة املالريا؛ وجامعة أكسفورد.

ونعرب أيضاً عن آيات شكرنا للدعم املايل املقدم من كل من إدارة التنمية 
الدولية يف اململكة املتحدة، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، 
والوكالة السويرسية للتنمية والتعاون )من خالل منحة مقدمة إىل املعهد 

السويرسي للصحة االستوائية والعمومية(.
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m a l a r i a  a t l a s  p r o j e c t

للحصول عىل مزيد من املعلومات يُرجى االتصال بالربنامج التايل:
Global Malaria Programme
World Health Organization
20, avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Web: www.who.int/malaria
Email: infogmp@who.int

»تصل سنوياً التدخالت األساسية 
ملكافحة املالريا إىل مزيد من 
الناس لتنقذ بالتايل مزيداً من 

 األرواح.«

WHO/HTM/GMP/2015.2
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الدكتورة مارغريت تشان
ة العامة املد�ي

منظمة الصحة العاملية


