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  ٥٨/٨ج   والخمسونالثامنةجمعية الصحة العالمية 
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  A58/8  
  
  
  
  

  المالريا
  
  

  األمانة من تقرير
  
  

  
وقد ألفّت هذه المبادرة بين البلدان      . ا جهوداً جديدة لدحر المالري    ١٩٩٨استهلت المديرة العامة في عام        -١

التي تتوطنها المالريا مع المؤسسات والوكاالت الثنائية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والدوائر             
  وشجعت جمعيـة الـصحة العالميـة، فـي قرارهـا      . األكاديمية، والمنظمات الدولية كشركاء معاً في إطارها  

على التقليل من المعاناة المتصلة بالمالريا، وعلى تعزيز التنميـة الوطنيـة            "ء  ، الدول األعضا  ١١-٥٢ج ص ع  
وطلبت جمعية الصحة إلى المديرة العامة أن تضمن دعم المنظمة          ". على نحو مستدام عن طريق دحر المالريا      

االسـتثمار  للدول األعضاء من خالل تعزيز االستراتيجيات المتساوقة وتشجيع التوجه التقني المتسق، وتعزيز             
الدولي في األساليب والمنتجات الجديدة التي تحقق المردودية، والقيام بدور الوسيط فيما يتعلق بالمساعدة التقنية               

  .والمالية، وتقديم تقارير دورية عن التقدم الذي تحرزه الشراكة العالمية من أجل دحر المالريا
  
يقية في القمة األفريقية بشأن دحـر المالريـا         ، تعهد رؤساء الدول والحكومات األفر     ٢٠٠٠وفي عام     -٢

، ٢٠١٠والتي عقدت في أبوجا، بخفض عبء الوفيات الناجمة عن اإلصابة بالمالريا بنسبة النصف بحلول عام 
٪ ممن يتعرضون لخطر اإلصابة بالمالريا من التدخالت الوقائية والعالجية          ٦٠وضمان استفادة ما ال يقل عن       

  ٢٠٠٥.١بحلول عام 
  
/ وقف انتشار فيروس عوز المناعـة البـشري       " أيضاً، أدرجت الجمعية العامة هدف       ٢٠٠٠وفي عام     -٣

األيدز، ووباء المالريا واألمراض الرئيسية األخرى في األهـداف اإلنمائيـة           / متالزمة عوز المناعة المكتسب   
دان الناميـة والسـيما فـي        عقد دحر المالريا في البل     ٢٠١٠-٢٠٠١وفي السنة التالية، أعلنت الفترة      . لأللفية

، وبالتعاون الوثيق مع المدير العام لمنظمة الصحة        ٢٠٠٥أفريقيا، وطلبت إلى األمين العام، أن يتولى في عام          
العالمية، والبلدان النامية والمنظمات اإلقليمية أمر تقييم التدابير المتخذة لتحقيق األهداف المنشودة في منتصف              

  ٢.تحقيق هذه األهدافالمدة، والتقدم المحرز في 
  
وأشار تقرير اللجنة المعنية باالقتصاد الكلي والصحة الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية في عـام                 -٤

٪ عـن   ١‚٣ إلى أن البلدان التي يعاني سكانها من المالريا يقل معدل نموها االقتصادي للفـرد بنـسبة                  ٢٠٠١
ها من المالريا، كما أن خفض نسبة اإلصابة بالمالريا بمقدار          المعدل المناظر له في البلدان التي ال يعاني سكان        

                                                           
 .٢٠٠٠أبريل /  نيسان٢٥إعالن أبوجا بشأن دحر المالريا في أفريقيا، أبوجا،    ١
 .٥٥/٢٨٤القرار    ٢
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 وخلص التقرير إلى أن المالريا ال تشكل فقط عبئاً باهظاً           ١.٪٠‚٣٪ أدى إلى زيادة في النمو بلغت نسبتها         ١٠
طنهـا  على اقتصادات األسر المعيشية بل تمثل أيضاً عائقاً شديداً أمام االستثمار في البلدان والمناطق التي تتو               

  ٢.المالريا
  
الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية باالشـتراك مـع         " ٢٠٠٣تقرير المالريا في أفريقيا،     " وعرض  -٥

 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ووفرت أساساً يستند إليه          ٢٠٠٢اليونيسيف بيانات جمعت حتى نهاية عام       
  :لتقرير المالحظات التالية وتضمن ا٣.في تقييم مدى التقدم المحرز في مكافحة المرض

  
٪ من جميع األطفال دون سن الخامـسة        ٢٠أن المالريا ال تزال هي السبب الرئيسي لوفاة زهاء            •

في أفريقيا؛ وازداد معدل الوفيات في شرق أفريقيا وجنوبها بمقدار الضعف تقريباً خالل الفتـرة               
قاومـة المتـصورات    ، ربمـا كنتيجـة لتزايـد م       ١٩٨٩-١٩٨٢ مقارنة بالفترة    ١٩٩٨-١٩٩٠

  .للكلوروكين
  
٪ مـن جميـع زيـارات       ٤٠٪ و ٢٥في البلدان التي تتوطنها المالريا، كانت نسبة تتراوح بـين             •

٪ من جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات تعود          ٥٠٪ إلى   ٢٠المرضى الخارجين؛ و  
  .إلى اإلصابة بالمالريا

  
 وفيات عدد من الرضـع يتـراوح تقـديره بـين          في  مباشر  كانت المالريا أيضاً سبباً هاماً غير         •

 رضيع سنوياً، وذلك بسبب إصابة األمهات بفقر الدم أثناء فترة الحمـل،             ٢٠٠ ٠٠٠و ٧٥ ٠٠٠
  .وانخفاض وزن المواليد

  
٪ فقط من األطفال دون سن الخامسة هم الذين ينامون تحت ناموسيات معالجـة بمبيـدات                ٢أن    •

  .٪١٣ اموسيات غير المعالجة بمبيدات الحشراتالحشرات، وبلغت نسبة الن
  
٪ من األطفال دون سن الخامسة والمصابين بحمى بعامل مضاد للمالريـا            ٤٢عولج ما متوسطه      •

  .كان في حاالت كثيرة هو الكلوروكين الذي تتناقص نجاعته
  
قبل الوالدة؛   بلداً ينشدن الرعاية     ١٧ بلداً من أصل     ١٥٪ من النساء الحوامل في      ٦٠أن أكثر من      •

عالج وقـائي   غير أن عدداً قليالً من البلدان هو فقط الذي يستخدم خدمات الرعاية هذه في توفير                
  .على نحو متقطع ،ضد المالريا

  
 ماليين أفريقي في مناطق يتهددها خطر تفشي وباء المالريا؛ وتمثل حـاالت             ١١٠يعيش زهاء     •

لوباء، كما أن كثيراً من الوفيـات الناجمـة عـن           الطوارئ المعقدة إحدى العوامل المحددة لهذا ا      
  .المالريا في أفريقيا تحدث بين السكان المتأثرين بالنزاعات

  

                                                           
١   Macroeconomics and health: investing in health for economic development. Report of the Commission on 

Macroeconomics and health. Geneva, Word Health Organization, 2001.                                                                  

٢   http://www.cmhealth.org/docs/wg1_paper10.pdf. 
  .WHO/CDS/MAL/2003.1093الوثيقة    ٣
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 طفل دون سـن الخامـسة بـسبب         ٨٠٣ ٠٠٠وتشير تقديرات أمانة منظمة الصحة العالمية إلى وفاة           -٦
ـ      (٢٠٠٠المالريا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عـام              ٧١٠ ٠٠٠ات بـين    يتـراوح نطـاق الوفي

 مليـون   ١,١ في العالم بـين      التي تعزى إلى المالريا مباشرة     وتتراوح تقديرات الوفيات     ١،) طفل ٨٩٦ ٠٠٠و
 واستناداً إلى البيانات والتقديرات المبلَّغ عنها، بشأن السكان المعرضين لخطر           ٢. مليون حالة وفاة سنوياً    ١‚٣و

ها، تشير تقديرات األمانة أيضاً إلى أن معدالت وقوع اإلصـابة           اإلصابة بالمالريا، ومعدالت وقوع اإلصابة ب     
، وال توجد ٢٠٠٤ مليون حالة في عام ٥٠٠و ٣٥٠ بلغ ما يتراوح بين       بلدان وأقاليم موبوءة   ١٠٧بالمالريا في   

 أية قرائن تدل على أن العبء اإلجمالي للمالريا من حيث المراضة أو الوفاة قد تغير تغيراً هاماً فـي الفتـرة                    
  .٢٠٠٤ وعام ٢٠٠٠المنقضية بين عام 

  
  ٢٠٠٤-٢٠٠٠التقدم المحرز في مكافحة المالريا 

  
 إلى أنه على الرغم من أن هذه الـشراكة          ٢٠٠٢أشار تقييم خارجي لمبادرة دحر المالريا أجرى عام           -٧

 تحظـى   قد تمكنت من إذكاء الوعي بمدى أهمية المالريا، فإن جهود مكافحتها في أفريقيا ظلـت مجـزأة وال                 
 ١٣٠ لم يتجـاوز     ٢٠٠٢ وتشير التقديرات إلى أن التمويل الدولي لمكافحة المالريا في عام            ٣.بالتمويل الكافي 

وقد خصص الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا، منذ بدء عملـه            . مليون دوالر أمريكي ال غير    
ي لمكافحة المالريـا علـى مـدى سـنتين      مليون دوالر أمريك  ٩٤٠ وحتى اآلن، ما مجموعه      ٢٠٠٢في عام   

  . مليون دوالر لفترة خمس سنوات١٨٠٠و
  
وأفسح هذا الدعم المالي المجال أمام عدد كبير من البلدان العتماد عالج مولف فعـال يـستند إلـى                     -٨

لفة  ليحل محل عالجات لم تعد تجدي نفعاً ولكنها أقل تك          ٢٠٠١اآلرتيميسينين الذي أوصت به المنظمة منذ عام        
 مليـون   ١٣٠، مبالغ قدرها    ٢٠٠٤وكان الصندوق العالمي قد أفرد، بحلول نهاية        . بكثير من قبيل الكلوروكين   

القائم على مادة    منها في أفريقيا، هذا العالج المولف        ٢٣ بلداً،   ٤٢دوالر أمريكي لهذه النُظم العالجية، واعتمد       
  .رسمياً في سياساته لمعالجة المالريااألرتيميسينين 

  
وأخـذت عـدة    . وعززت زيادة التمويل أيضاً عملية استخدام الناموسيات المشبعة بمبيدات الحشرات           -٩

، وبدعم من شركاء مثل االتحاد الدولي لجمعيـات الـصليب األحمـر والهـالل     ٢٠٠٢بلدان أفريقية منذ عام  
في التدخالت الوقائية لصالح    األحمر، واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، تعطي أولوية عليا للتوسع السريع           

الفئات المستضعفة كصغار األطفال والحوامل وذلك من خالل توفير الناموسيات مجاناً أو بأسعار زهيدة عالوة               
، ستكون الجهود الجبـارة     ٢٠٠٤وبحلول نهاية عام    . على تنفيذ أنشطة التمنيع وتقديم الخدمات في فترة الحمل        

 الناموسيات في العديد من البلدان، وأهمها إريتريا وتوغو وأجـزاء مـن             مالمبذولة من أجل التوسع في استخدا     
 في زيادة ٢٠٠٢وقد نجح المكتب اإلقليمي ألفريقيا منذ عام . جمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا قد كُلّلت بالنجاح

لي العلـوم   وقد أولـى الـشركاء فـي مجـا        . إعادة معالجة الناموسيات بمبيدات الحشرات مجاناً لفائدة العموم       
والصناعة المزيد من االهتمام لصنع ناموسيات مشبعة بمبيدات الحشرات زهيدة التكلفة ويدوم مفعولها طـويالً               

 سنوات؛ واستخدام هذه الناموسيات يتم بيسر وبسرعة        ٥ و ٤وتظل مبيدات الحشرات فيها فعالة لما يتراوح بين         
ي بعض الحاالت، كاألوبئة مثالً، تكون تدخالت أخـرى         وف. مما يسهل توسيع نطاق التدخالت الوقائية الناجعة      

                                                           
١   http://rbm.who.int/partnership/wg/wg_monitoring/docs/CHERG_final_report.pdf. 
 .، جنيف، منظمة الصحة العالميةالتقرير الخاص بالصحة في العالم، انظر ٢٠٠٤-١٩٩٩بالنسبة لكل من السنوات    ٢
٣   http://rbm.who.int/cmc_upload/0/000/015/905/ee_toc.htm. 
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لمكافحة النواقل، وخاصة الرش الثمالي داخل البيوت، من األمور الضرورية، كما توفر الـسيطرة المتكاملـة                
  ١.على النواقل إطاراً لصنع القرار واستخدام مبيدات الحشرات على نحو رشيد

  
قائية المتقطعة باألدوية المضادة للمالريا لحماية الحوامل بحلول         بلداً سياسة المعالجة الو    ٢٦وقد اعتمد     -١٠

وكانت هذه السياسة تنفذ في خمسة منها في جميع أرجاء البلد المعني أو تحرز تقدماً فـي                 . ٢٠٠٤أواخر عام   
  .اتجاه بلوغ هذا الهدف

  
  القضايا المطروحة

  
رات الكافية لتنفيذ برامج واسعة النطاق لمكافحتها       ال تملك العديد من البلدان التي تتوطنها المالريا القد          -١١

ويتطلب نجاح هذه البرامج قوامة حكومية عليها، وكـذلك مؤسـسات           . على جميع مستويات الخدمات الصحية    
وطنية قادرة على اختيار التدخالت والمنتجات المناسبة، وإلدارة الموارد الـسريعة التزايـد، والتعـاون مـع                 

مستوى الدوائر الصحية، على التخطيط الدقيق، واستنهاض الجهود المجتمعية، وتنفيـذ           الشركاء، والقدرة على    
ويتعين تلبية هذه االحتياجات من خالل تطوير القدرات ووضـع الـسياسات            . هذه البرامج ورصدها وتقييمها   

  .الوطنية الخاصة بالموارد البشرية
  
ولفة المستندة إلى اآلرتيميسينين إلـى ارتفـاع        وقد أدت الزيادة السريعة في الطلب على المعالجة الم          -١٢

 حيث إن نمو النبتة التـي يـستخلص منهـا مـادة             ٢٠٠٤األسعار وحصول نقص مؤقت في اإلمدادات عام        
وسيقتضي تثبيت األسـعار عنـد المـستوى األدنـى          .  أشهر ٨ إلى   ٦اآلرتيميسينين يستغرق مدة تتراوح بين      
ستعانة بمنتجين جدد يلبون معايير الجودة العالية والقدرة على الـتكهن     وكميات اإلنتاج عند المستوى األعلى اال     

وقد اقترح معهد الطب في الواليات المتحدة األمريكية تقديم إعانة          . على نحو يمكن الركون إليه بالطلب المتوقع      
أساساً، وبالتـالي   على الصعيد العالمي لهذه األنواع من المعالجة اعترافاً منه بأنها في صالح الصحة العمومية               

 ويعكف الشركاء في مبـادرة دحـر        ٢.ينبغي للقطاعين الخاص والعام على حد سواء إتاحتها بأسعار ميسورة         
ومن شأن التطبيق الشامل لعملية التـشخيص التـي تؤكـد وجـود             . المالريا على دراسة جدوى هذا االقتراح     

.  التكاليف المتكبدة وضغط األدوية على المتصورات      الطفيليات أن يحد من استعمال األدوية وبالتالي التقليل من        
وقد أصبحت االختبارات التشخيصية السريعة والزهيدة التكلفة متوافرة اآلن لكشف المالريا وتوصي منظمـة              

كما أنه من الضروري    . الصحة العالمية بها في أماكن وأوضاع محددة، غير أنه يتعين تحسين هذه االختبارات            
ة لتحديد السبل المثلى لتوزعها واستخدامها والفوائد التي يعود بها ذلك في مختلف الظروف              القيام ببحوث عملي  

  .واألوضاع
  
ويعتبر تقييم أثر محاوالت مكافحة المالريا أمراً صعباً ألنه ال يتم تسجيل معظم اإلصابات والوفيـات                  -١٣

 في المناطق التي تعد وبائيـات المالريـا         أما. الناجمة عن المالريا من قبل المرافق الصحية أو السجل المدني         
ثابتة فيها فإن أفضل طريقة لتقييم أثر الوفيات الناجمة عن المالريا تتمثل في الجمع بـين الوفيـات لمختلـف                    
األسباب لدى صغار األطفال، ونطاق التغطية بتدخالت مكافحة المالريا، وبيانات الوفيات بالمالريا الناجمة عن          

وتوفر المسوحات الموحـدة لألسـر المعيـشية        . ل المواقع الخفيرة والدراسات الخاصة    أسباب محددة من خال   
معلومات حاسمة األهمية في فهم الوفيات الناجمة عن جميع األسباب ونطاق التغطية بالتدخالت، ولكن بالنظر               

                                                           
  .WHO/CDS/CPE/PVC/2004.10الوثيقة    ١
٢  Arrow KJ, Panosian CB, Gelband H; Institute of Medicine. Saving lives, buying time: economics of malaria 

drugs in an age of resistance. Washington DC, The National Academies Press, 2004.                       
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ا اليونيسيف ستجرى   إلى أن الجولة المقبلة من الدراسات االستقصائية الجماعية المتعددة المؤشرات التي تدعمه           
، فإنه ال يمكن وضع تقييم دقيق للتقدم المحرز على الصعيدين العالمي أو اإلقليمي إال               ٢٠٠٦-٢٠٠٥  الفترة في

وهناك حاجة لتدعيم الجهود لرصد وتقييم البرامج على المستوى الوطني بغية تحـسين             . ٢٠٠٦في نهاية عام    
  .أدائها

  
دة في إعالن أبوجا بشأن دحر المالريا في أفريقيا بتـأمين تغطيـة      ومن المستبعد بلوغ األهداف المحد      -١٤

وقد تم بموجب اقتراح قُدم في إطار مشاورات . ٢٠٠٥٪ كحد أدنى في معظم البلدان المعنية في عام ٦٠قدرها 
٪ ألولئـك الـذين     ٨٠دارت بين الشركاء في مبادرة دحر المالريا، إعادة تحديد الهدف بضمان تغطية قدرها              

ون لخطر اإلصابة بالمالريا أو أولئك المصابين بها فعالً كي يستفيدوا من التدخالت المتاحة بحلول عام                يتعرض
وستدعو الضرورة بالنسبة للبلـدان األفريقيـة       . ، بغية تأمين تكافؤ الفرص لالستفادة من هذه التدخالت        ٢٠١٠

 مليون دوالر أمريكـي     ١٣٠٠واً،   مليون دوالر أمريكي سنوي    ١٩٠٠توظيف استثمارات دولية يبلغ متوسطها      
والـشغل الـشاغل لهـذه    .  بلداً تتوطنها المالريا وتنوء بعبء هذا المرض خارج أفريقيا         ٣٦سنوياً بالنسبة لـ    

البلدان اآلن هو معرفة ما إذا كانت هذه االستثمارات ستزداد لتغطي االحتياجات وسيتم االستمرار في تقـديمها                 
وقد يكون في التحليل الذي أجراه فريق الخبراء االقتصاديين الرفيـع المـستوى             . لفترة كافية من الزمن أو ال     

 مشروعاً  ١٧بعض ما يبعث على االطمئنان ألنهم اعتبروا مكافحة المالريا رابع أفضل المشاريع البالغ عددها               
  ١.لتحسين الظروف المعيشية لسكان العالم

  
دوية ومبيدات الحشرات المـضادة للمالريـا اسـتخداماً         وتقوم مكافحة المالريا حالياً على استخدام األ        -١٥

وقد تظهر عوامل جديدة مضادة للمالريا على مدى العقود القادمة بفضل البحـوث الكثيـرة الجاريـة                 . واسعاً
، غير أن هناك ضرورة ملّحة لالكتشاف وتطـوير         "مشروع أدوية المالريا  "وجهود التطوير المنتظم من خالل      

ومن شأن ظهور لقاحـات     . دات الحشرات وتقصي كيفية استعمالها لتأخير بدء مقاومتها       أصناف جديدة من مبي   
حيث إن االختبارات الميدانية األخيرة تنطوي على ما        . ناجعة أن يحد من استعمال مبيدات الحشرات واألدوية       

 ينبغي أن يقلـل  يدفع على التفاؤل وعلى توظيف استثمارات جديدة في بحوث اللقاحات، غير أن هذا التفاؤل ال              
  .من االستثمارات المخصصة الستحداث تدخالت أخرى لمكافحة هذا المرض وتطبيقها

  
 ناقش المجلس التنفيذي، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، تقرير           ٢٠٠٥يناير  / وفي كانون الثاني    -١٦

 ١٤.٢ق١١٥م تاألمانة عن المالريا واعتمد القرار 
  

  صحةجمعية الاإلجراء المطلوب من 
  
  .١٤ق١١٥م تجمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار الوارد في القرار   -١٧
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