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   :دة االستراتيجية التقنية العالميةمسوَّ  :المالريا
  ٢٠١٥ما بعد عام 

  
  

  األمانةمن تقرير 
  
  
بشـــأن مكافحـــة المالريـــا، حثـــت جمعيـــة الصـــحة الـــدول األعضـــاء علـــى اتخـــاذ  ٢-٥٨ج ص عفـــي القـــرار   -١

كمــا حــددت غايــات تشــمل خفــض عــبء . خطــوات ملموســة فــي ســبيل زيــادة الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة المالريــا
وكانــت الجهــود العالميــة . ٢٠١٥بحلــول عــام  ٪٧٥وبنســبة  ٢٠١٠بحلــول عــام  ٪٥٠المــرض علــى األقــل بنســبة 

. أيضـاً  ١٧-٦٤وج ص ع ١٨-٦٠ج ص عالمبذولة لمكافحة المالريا والتحديات المرتبطة بهـا محـور تركيـز القـرارين 
لعالميـة السادسـة والسـتين، عـن تأييـدها لالقتـراح بـأن تتـولى األمانـة وأعربت الدول األعضاء خالل جمعية الصـحة ا

دة استراتيجية تقنية عالمية بشأن المالريا لفترة ما بعد عام   ٢٠١٥.١إعداد مسوَّ
 
، بــــدأت األمانــــة عمليــــة تشــــاور عالميــــة شــــملت الــــدول األعضــــاء وأصــــحاب ٢٠١٣ / يونيــــووفــــي حزيــــران  -٢

داخـــل منظومـــة األمـــم المتحـــدة، واألفرقـــة العلميـــة والبحثيـــة، والمنظمـــات غيـــر المصـــلحة، بمـــا فـــي ذلـــك المنظمـــات 
، ُعقـدت سـبع مشـاورات ٢٠١٤يونيـو / مـارس وحزيـران/ وفي الفتـرة الواقعـة بـين آذار. الحكومية، والشركاء المنفذين

دة االستراتيجية، شملت ممثلي أكثر من  خبيـر  ٤٠٠ثر من دولة عضوًا وأسهم فيها أك ٧٠إقليمية بشأن نسخة مسوَّ
/ تمـوز ١١واستكماًال لهذه المشاورات استضـافت األمانـة مشـاورة عامـة عبـر اإلنترنـت فـي الفتـرة الواقعـة بـين . تقني

 .، تلقت خاللها المزيد من التعليقات٢٠١٤أغسطس / آب ١٥يوليو و

  
جـــال السياســـات وجـــرت عمليـــة وضـــع االســـتراتيجية بقيـــادة األمانـــة وبـــدعم مـــن اللجنـــة االستشـــارية فـــي م  -٣

. الخاصة بالمالريا ولجنة توجيهية مخصصة تتـألف مـن خبـراء المالريـا البـارزين والعلمـاء وممثلـي الـدول األعضـاء
، ٢٠١٤سـبتمبر / وفي االجتماع الذي عقدتـه اللجنـة االستشـارية فـي مجـال السياسـات الخاصـة بالمالريـا فـي أيلـول

دة الوثيقة المنقحة واعتمـدتها ر  وقُـدمت التوجهـات االسـتراتيجية الرئيسـية بعـد ذلـك إلـى اللجنـة  .سـمياً استعرضت مسوَّ
ــا فــي دورتهــا الرابعــة والســتين  ونظــرت فيهــا اللجنــة ) ٢٠١٤ســبتمبر / أيلــول ١٨-١٥كوبنهــاغن، (اإلقليميــة ألوروب

 ).٢٠١٤سبتمبر / أيلول ٢و ١برازافيل، (الفرعية المعنية بالبرنامج التابعة للجنة اإلقليمية ألفريقيا 
  

  الوضع الراهن
  
المالريا مرض يمكن الوقاية منه وعالجه، ومع ذلك فإن أثرها المدمر لصحة الناس وسبل معيشتهم مازال   -٤

مـن البلـدان  ٩٧مليون شخص لمخاطر العـدوى بالمالريـا فـي  ٣٤٠٠ويتعرض نحو . مستمرًا في شتى أنحاء العالم
ـــاطق : نطـــاق عـــدم اليقـــين( ٢٠١٢شـــخص فـــي عـــام  ٦٢٧ ٠٠٠، وقتـــل المـــرض مـــا يقـــدر بنحـــو واألراضـــي والمن

                                                           
 ١، الفـــــــرع "أ"للجنـــــــة  للجلســـــــة الحاديـــــــة عشـــــــرة، المحضـــــــر المـــــــوجز ٣/ســـــــجالت /٦٦/٢٠١٣ج ص عانظـــــــر الوثيقـــــــة     ١

  .(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC3/EN/A66_REC3-en-full.pdf) (باإلنكليزية)
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وعلى صعيد العالم، . ، معظمهم من األطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون في أفريقيا)٧٨٩ ٠٠٠-٤٧٣ ٠٠٠
المرض مازال الماليين من الناس يفتقرون إلى سبل الوقاية مـن المالريـا وعالجهـا، وتظـل معظـم حـاالت اإلصـابة بـ

ونظرًا لالتجاهـات البيئيـة والسـكانية، بمـا فـي ذلـك النمـو المتوقـع . والوفاة الناجمة عنه غير مسجلة وغير مبلغ عنها
، ســيرتفع عــدد الســكان الــذين يعيشــون فــي البلــدان المعرضــة لمخــاطر ٢٠٣٠فــي حجــم ســكان العــالم بحلــول عــام 

  .ةالمالريا، ما سيضع المزيد من الضغوط على الُنظم الصحي
  
وهنـاك فرصـة وضـرورة ملحـة لتسـريع خطـى التقـدم صـوب . وقد بلغت الحرب على المالريا منعطفـًا حرجـاً   -٥

، أسهم التوسـع الكبيـر فـي التـدخالت التـي توصـي بهـا منظمـة الصـحة ٢٠٠٠ومنذ عام . التخلص من هذا المرض
وتـم تالفـي مـا يقـدر  ،٪٤٢المي بنسـبة العالمية، في تراجع معدالت الوفيات الناجمة عن المالريـا علـى الصـعيد العـ

بلــدًا علــى المســار الصــحيح لبلــوغ الغايــة التــي حــددتها  ٥٢وفــي الوقــت الحاضــر، يســير . ماليــين وفــاة ٣,٣بنحــو 
ـــة الصـــحة والتـــي تتمثـــل فـــي  ـــا بنســـبة  خفـــضجمعي ـــول عـــام  ٪٧٥عـــبء المالري ثبـــت أن حزمـــة قـــد و . ٢٠١٥بحل

ــــدخالت األساســــية الحاليــــة  ــــائي، واالختبــــار  -الت ــــدًا مكافحــــة النواقــــل، والعــــالج الكيميــــائي الوق ــــي تشــــمل تحدي والت
  .عالية المردود ويلزم استمرار التوسع في نطاقها إلنقاذ المزيد من األرواح -التشخيصي، والعالج 

  
ضــادة فعــدم التصــدي لمقاومــة الطفيليــات الناشــئة لألدويــة الم. وهنــاك تحــديات عديــدة تهــدد اســتمرار التقــدم  -٦

للمالريـا ومقاومـة البعــوض للمبيـدات الحشـرية، ســيقوض فعاليـة بعــض األدوات الحاليـة ويـؤدي إلــى ارتفـاع معــدالت 
ويتعين على مجتمع الصحة العالمي أن يولي اهتمامًا كبيرًا أيضـًا . الوفيات الناجمة عن المالريا على صعيد العالم

ي الُنظم الصحية، بما في ذلـك ضـعف ترصـد المـرض وقصـور للعقبات النظامية والتقنية، مثل الضعف المتأصل ف
اللــوائح الخاصــة بالمستحضــرات الصــيدالنية؛ وعــدم كفايــة القــدرات التقنيــة وقــدرات المــوارد البشــرية؛ وارتفــاع معــدل 
انتشــار العــدوى غيــر المصــحوبة بــأعراض، مــا يســهم فــي ســريان المــرض؛ والتعقيــد البيولــوجي لطفيليــات المالريــا؛ 

  .لنواقل وسلوكياتهاوتنوع ا
  

ـــــرةلمحـــــة مـــــوجزة عـــــن مســـــوَّ  ـــــا للفت ـــــة بشـــــأن المالري ـــــة العالمي    دة االســـــتراتيجية التقني
٢٠٣٠١-٢٠١٦  

  
ـــ ٢٠٣٠-٢٠١٦دة االســـتراتيجية التقنيـــة للفتـــرة تـــوفر مســـوَّ   -٧ ن البلـــدان مـــن وضـــع بـــرامج إطـــارًا شـــامًال يمكِّ

دة أن التقدم صوب تحقيق الخلـو . مصممة خصيصًا لتسريع خطى التقدم صوب التخلص من المالريا وتؤكد المسوَّ
من المالريا ال ينطوي على مجموعة من المراحل المستقلة بل هو عملية مستمرة تتطلب هيكلة البرامج بما يتماشى 

دة علـى ضـرورة ضـمان تحقيـق . على الصعيد دون الوطني وفقًا لمخـاطر المالريـا الطبقي مع التقسيم وتشـدد المسـوَّ
 ٢٠٢٥و ٢٠٢٠وأهـــداف لألعـــوام  مهمـــة معـــالمة المالريـــا، وتقتـــرح لمكافحـــشـــاملة بالتـــدخالت األساســـية التغطيـــة ال

كما تحدد المجاالت حيث ستكون الحلول االبتكارية ضرورية من أجـل تحقيـق األهـداف، وتوضـح اآلثـار . ٢٠٣٠و
تراتيجية المقترحة إلـى ثـالث ركـائز وتستند االس. المالية التي ستترتب على تنفيذ االستراتيجية على الصعيد العالمي

  .واثنين من العناصر الداعمة، يرد فيما يلي ملخص عنها
  
ينبغـي التوسـع فـي  .لوقاية مـن المالريـا وتشخيصـها وعالجهـالسبل ا ضمان اإلتاحة الشاملة :١الركيزة   -٨

وهـي تحديـدًا مكافحـة النواقـل، والعـالج الكيميـائي الوقـائي، واالختبـار  -ة المالريا لمكافحجميع التدخالت األساسية 

                                                           
دة الكاملة لالستراتيجية على الموقـع    ١ : اإللكترونـي لمنظمـة الصـحة العالميـة علـى الـرابط التـالييمكن االطالع على المسوَّ

http://who.int/malaria/areas/global_technical_strategy/draft_strategy/en/ ) تشـــــــــــرين الثـــــــــــاني ٥تـــــــــــم االطـــــــــــالع فـــــــــــي /
 ).٢٠١٤ نوفمبر  
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وُتعـــد التغطيـــة الشـــاملة مبـــدًأ . بحيـــث تغطـــي جميـــع الفئـــات الســـكانية المعرضـــة للمخـــاطر -التشخيصـــي، والعـــالج 
دة االســتراتيجية، ينطبــق علــى جميــع التــدخالت األساســية دة االســتراتيجية ب. أساســيًا فــي مســوَّ التقســيم وتوصــي مســوَّ

الطبقـــي وفقـــًا لمخـــاطر المالريـــا، حيـــث ســـيمكِّن ذلـــك مـــن تصـــميم التـــدخالت خصيصـــًا لـــتالئم الســـياقات المحليـــة، 
ومن أجل ضمان فعالية التدخالت األساسية علـى المـدى الطويـل، ُتَحـث . وضمان استخدام الموارد على نحو فعال

لبيولوجيــة وٕادارتهــا، مثــل مقاومــة األدويــة والمبيــدات البلــدان علــى تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى التصــدي للتحــديات ا
الحشــرية وتنــوع ســلوكيات النواقــل؛ كمــا ُتَحــث علــى ســحب جميــع األدويــة غيــر الفعالــة المضــادة للمالريــا ومنتجــات 
مكافحــة النواقــل المتدنيــة النوعيــة مــن األســواق، والتوســع فــي إجــراء االختبــار التشخيصــي والعــالج فــي المجتمعــات 

دة االســـتراتيجية إلـــى الـــتخلص مـــن المالريـــا المنجليـــة مـــن منطقـــة الميكونـــغ الكبـــرى دون  .المحليـــة كمـــا تـــدعو مســـوَّ
  ١.اإلقليمية، التي شهدت نشأة مقاومة األدوية المتعددة، بما في ذلك مقاومة اآلرتيميسينين

  
فضـًال عــن  .المالريـاتسـريع الجهـود الراميـة إلــى الـتخلص مـن المالريـا وتحقيــق الخلـو مـن : ٢الركيـزة   -٩

توسيع نطاق التدخالت ليشمل جميع الفئـات السـكانية المعرضـة للمخـاطر، ينبغـي لجميـع البلـدان أن تكثـف الجهـود 
دة . الراميــــة إلــــى الــــتخلص مــــن المــــرض، والســــيما فــــي المنــــاطق ذات معــــدالت الســــريان المنخفضــــة وتــــنص مســــوَّ

بـــين جملـــة أمـــور علـــى أهميـــة تجديـــد االلتـــزام السياســـي االســـتراتيجية علـــى أولويـــات الـــتخلص مـــن المـــرض، وتؤكـــد 
وفي الوقت ذاته، ينبغي للبلدان أن تسعى إلـى خفـض معـدالت سـريان المالريـا بالحـد . وتعزيز التعاون عبر الحدود

مــن مجمــع العــدوى عــن طريــق تنفيــذ اســتراتيجيات مثــل العــالج الكيميــائي لوقــف ســريان المالريــا المنجليــة، والعــالج 
ومـن المتوقـع خـالل العقـد القـادم أن تتـوافر أدوات ونهـوج جديـدة ستسـاعد علـى اسـتهداف  .لمالريا النشيطةالجذري ل

  . مستودع الطفيليات المعدية لدى البشر
  

ــزة   -١٠ ــدخل أساســي: ٣الركي ــى ت ــا إل ــل ترصــد المالري ُيعــد تعزيــز ترصــد المالريــا عنصــرًا أساســيًا فــي  .تحوي
وينبغــي لجميــع البلــدان التــي تتوطنهــا المالريــا . بــالغ األهميــة لتســريع خطــى التقــدم تخطــيط البــرامج وتنفيــذها وعــامالً 

والقابلــة لعــودة المالريــا إلــى الظهــور أن تحظــى بنظــام فعــال لترصــد المالريــا مــن أجــل توجيــه المــوارد إلــى الفئــات 
التغطيــة بــالبرامج، والكشــف عــن الفاشــيات، وتقــدير أثــر التــدخالت  فــي فجــواتالالســكانية األكثــر تضــررًا، وتحديــد 

ز ترصــد المالريـــا تعزيــزًا كبيـــرًا حتــى ُيجـــرى وينبغـــي للبلــدان أن تعـــزِّ . تخطــيط البـــرامج وتنفيــذها التغييــر فـــيتوجيــه ل
  . كتدخل أساسي

  
وللمجتمــع العــالمي  ينبغــي للبلــدان المتضــررة. لبحــوثاتســخير االبتكــار والتوســع فــي : ١العنصــر الــداعم   -١١

. دعمـًا للركـائز الـثالث، المعني بالمالريا تسـخير االبتكـار والتوسـع فـي البحـوث األساسـية والسـريرية وبحـوث التنفيـذ
. وسوف يسهم االبتكار الناجح في مجال تطوير المنتجات وتقديم الخـدمات مسـاهمة كبيـرة فـي تسـريع خطـى التقـدم

 األدويـة المضـادةو ق فهم أفضل للطفيل والنواقل، وتطـوير وسـائل التشـخيص وُتعد البحوث األساسية ضرورية لتحقي
وسـتكون بحــوث . لمالريـا األنجـع واألســاليب االبتكاريـة المحســنة لمكافحـة النواقـل، واألدوات األخــرى مثـل اللقاحــاتل

التنفيــذ ضــرورية مــن أجــل تعظــيم األثــر والمردوديــة وتيســير وضــع األدوات الجديــدة موضــع االســتخدام علــى وجــه 
دة االستراتيجية . السرعة   . احتياجات كل ركيزة من الركائز الثالث من البحث واالبتكاروتوضح مسوَّ

  
إن االلتــزام السياســي القــوي والتمويــل المســتدام وزيــادة التعــاون  .تعزيــز البيئــة المواتيــة: ٢العنصــر الــداعم    -١٢

وسيســـاعد تعزيـــز الـــُنظم الصـــحية عمومـــًا وتحســـين البيئـــة . بــين القطاعـــات هـــي المفـــاتيح لتحقيـــق المزيـــد مـــن التقــدم

                                                           
دة االستراتيجية إلى هذه المنطقة   ١ التي ُتعرَّف هنـا (تحديدًا، حيث نشأت مقاومة األدوية المتعددة  دون اإلقليمية تشير مسوَّ

علـى ) بأنها مقاومة اآلرتيميسينين وعدة مكونات دوائية أخرى تحتوي عليها المعالجـات التوليفيـة المحتويـة علـى اآلرتيميسـينين
    .الحدود بين كمبوديا وتايلند
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المواتيــة علــى حشــد االســتجابة الوطنيــة الُمثلــى لمقتضــيات المالريــا، والتمكــين مــن اعتمــاد األدوات واالســتراتيجيات 
ويمكن للتوسع في نطاق تدخالت مكافحة المالريـا أن ُيسـتخدم بـدوره . الجديدة واستخدامها على نحو مالئم التوقيت

كنقطة دخول إلى تعزيز الُنظم الصحية، بما في ذلك الخـدمات الخاصـة بصـحة األم والطفـل والخـدمات المختبريـة، 
وفضــًال عــن ذلــك، ُيعــد تمكــين المجتمعــات . التــي تتســم بمزيــد مــن القــوة لمعلومــات الصــحية والترصــداوبنــاء ُنظــم 

  .مية القوية، ضمن أحجار الزاوية الالزمة للنجاحالمحلية، وتوافر القوى العاملة الصحية الماهرة واُألطر التنظي
  

  دور األمانة
  

ستواصـــل األمانـــة وضـــع اإلرشـــادات الخاصـــة بالقواعـــد والمعـــايير والمشـــورة بشـــأن السياســـات واإلرشـــادات   -١٣
مـع األدوار الرئيسـية التـي تضـطلع بهـا، فـي سـبيل دعـم العمـل علـى  بما يتماشـىالخاصة بالتنفيذ، وٕايصالها وبثها، 

-٢٠١٦كمـــا ســـتقدم الـــدعم إلـــى الـــدول األعضـــاء فـــي تنفيـــذ اســـتراتيجية مكافحـــة المالريـــا للفتـــرة . الصـــعيد الُقطـــري
وســتعمل مــع . ، وتقــدم اإلرشــادات بشــأن اســتعراض وتحــديث االســتراتيجيات الوطنيــة بشــأن مكافحــة المالريــا٢٠٣٠

  . ول األعضاء على وضع خطط التنفيذ اإلقليمية عند االقتضاءالد
  

وستعمل األمانة على ضمان أن عملية رسم السياسات تستجيب لمقتضيات السياق السريع التغير الخاص    -١٤
 بالمالريــا، وأن اإلرشــادات التقنيــة العالميــة الصــادرة عنهــا ُتحــدَّث بانتظــام عــن طريــق دمــج األدوات واالســتراتيجيات

ز قــدراتها علــى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي والُقطــري، حتــى وفضــًال عــن ذلــك، ســُتعزِّ . االبتكاريــة التــي تثبــت فعاليتهــا
علــى األقــل  ٪٩٠عــبء المــرض بنســبة  خفــضتحظــى بوضــع أفضــل يؤهلهــا لقيــادة جهــود عالميــة منســقة تســتهدف 

   .االستراتيجية التقنية العالمية، ولدعم تنفيذ جميع التوصيات الواردة في ٢٠٣٠بحلول عام 
  

ومــن أجــل التمكــين مــن شــراء الســلع فــي الوقــت المالئــم، ستواصــل األمانــة تقيــيم وٕاصــدار التوصــيات بشــأن    -١٥
المنتجــــات والمركبــــات الخاصــــة بمكافحــــة نواقــــل المالريــــا، وتقيــــيم وســــائل التشــــخيص واألدويــــة المضــــادة للمالريــــا 

تـدخالت مكافحـة المبذولـة لرصـد فعاليـة األدويـة و  ستواصـل األمانـة دعـم الجهـودكما . وٕاخضاعها لالختبار المسبق
  .دوية ومقاومة المبيدات الحشريةالنواقل، والحفاظ على قواعد البيانات العالمية الخاصة بفعالية األ

  
عــالم وســتعمل األمانــة علــى تعزيــز توليــد البحــوث والمعــارف الالزمــة مــن أجــل تســريع خطــى التقــدم صــوب    -١٦

وسترصد تنفيذ االستراتيجية وتجري تقييمًا منتظمًا للتقدم الُمحرز صـوب المعـالم المهمـة المحـددة  .خال من المالريا
وُيقتــرح أن تقــدم األمانــة تقريــرًا كــل ســنتين ولفتــرة محــدودة . ٢٠٣٠واألهــداف المحــددة لعــام  ٢٠٢٥و ٢٠٢٠لعــامي 

وســوف ُتحــدَّث االســتراتيجية . الصــحة جمعيــةة بعــد اعتمادهــا، إلــى بشــأن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ هــذه االســتراتيجي
  .على فترات منتظمة لضمان ربطها بأحدث التوصيات الصادرة بشأن السياسة العالمية

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

، ٢٠٣٠-٢٠١٦دة االسـتراتيجية التقنيـة العالميـة بشـأن المالريـا للفتـرة المجلس مـدعو إلـى النظـر فـي مسـوَّ    -١٧
وٕاصـــدار توصـــية بشـــأن إمكانيـــة إقرارهـــا مـــن جانـــب  ١المتاحـــة علـــى الموقـــع اإللكترونـــي لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة،

 .جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين
 

                                                           
تــــم االطــــالع فــــي ( /http://who.int/malaria/areas/global_technical_strategy/draft_strategy/en :انظــــر الــــرابط التــــالي   ١
 ).٢٠١٤نوفمبر / تشرين الثاني ١٧  
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  دة االستراتيجية التقنية العالميةلمحة عن مسوَّ 
  عالم خاٍل من المالريا   الرؤية

  األهداف  المعالم المهمة  
٢٠٣٠  ٢٠٢٥  ٢٠٢٠  

خفض المعدالت العالمية للوفيات الناجمـة  -١
  أو أكثر ٪٩٠بنسبة   أو أكثر ٪٧٥بنسبة   أو أكثر ٪٤٠بنسبة   ٢٠١٥عن المالريا مقارنة بعام 

خفـــــــــض المعـــــــــدالت العالميـــــــــة لإلصـــــــــابة  -٢
  أو أكثر ٪٩٠بنسبة   أو أكثر ٪٧٥بنسبة   أو أكثر ٪٤٠بنسبة   ٢٠١٥بالمالريا مقارنة بعام 

ــــا فــــي البلــــدان التــــي  -٣ الــــتخلص مــــن المالري
  بلدًا على األقل ٣٥  بلدًا على األقل ٢٠  بلدان على األقل ١٠  ٢٠١٥شهدت سريان المالريا في عام 

ـــــع  -٤ ـــــي جمي ـــــع عـــــودة ســـــريان المـــــرض ف من
  البلدان الخالية من المالريا

منع عودة سريان 
  المرض

عودة سريان منع 
  المرض

منع عودة سريان 
    المرض

  المبادئ
  ِّع خطــى الجهــود الراميــة إلــى الــتخلص مــن المــرض عــن طريــق مــزيج مــن التــدخالت فــي إمكــان جميــع البلــدان أن تســر

  .المصممة وفقًا للسياقات المحلية
  مــن أجــل تســريع التقــدم مــن خــالل ُتعــد الملكيــة والقيــادة الُقطريتــان وانخــراط المجتمعــات المحليــة ومشــاركتها، ضــرورية

  نهج متعدد القطاعات.
  التقسـيم الطبقـي للبـرامج، مـن أجـل تنفيـذ تـدخالت مكافحـة المالريـا علـى كـذلك يلزم تحسـين الترصـد والرصـد والتقيـيم و

  النحو األمثل.
  الوصول إليها.التي يصعب تلك ُتعد اإلتاحة المنصفة للخدمات ضرورية، والسيما للفئات السكانية األسرع تأثرًا و  
 ـ ن البلــدان مـن تحقيــق أكبــر قـدر مــن التقـدم صــوب الــتخلص مـن شــأن االبتكـار فــي األدوات وفـي نهــوج التنفيــذ أن يمكِّ

  .من المرض

  هناك ثالث ركائز رئيسية تعظم أثر األدوات المنقذة للحياة المتاحة اليوم 
  شخيصها وعالجهاضمان اإلتاحة الشاملة لسبل الوقاية من المالريا وت: ١الركيزة 
  تسريع الجهود الرامية إلى التخلص من المالريا وتحقيق الخلو من المالريا : ٢الركيزة 
  تحويل ترصد المالريا إلى تدخل أساسي: ٣الركيزة 

  البحوثتسخير االبتكار والتوسع في  :١العنصر الداعم 
  ومحسَّنةإجراء البحوث األساسية في سبيل تعزيز االبتكار وتطوير أدوات جديدة  
 إجراء بحوث التنفيذ لتعظيم أثر األدوات واالستراتيجيات الحالية ومردودها  
 العمل على تيسير وضع األدوات والتدخالت واالستراتيجيات الجديدة موضع االستخدام على وجه السرعة  

  تعزيز البيئة المواتية : ٢العنصر الداعم 
 االلتزام السياسي والمالي القوي  
 لتي تشمل قطاعات متعددة والتعاون عبر الحدود والتعاون اإلقليمي اتباع النهوج ا  
  اإلشراف على النظام الصحي بأكمله بما في ذلك القطاع الخاص، مع تقديم الدعم التنظيمي القوي  
  ُيعد تطوير القدرات الالزمة لفعالية إدارة البرامج وٕاجراء البحوث من األولويات  

=     =     =  


