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  : العالمية التقنية االستراتيجية مسّودة: المالريا
  ٢٠١٥ عام بعد ما

  
  

  تقرير من األمانة
  
  

 ١ة والثالثــين بعــد المائــة، فــي إصــدار ســابق مــن هــذا التقريــرسادســالمجلــس التنفيــذي، أثنــاء دورتــه النظــر   -١
  ١.٢ق١٣٦م تواعتمد القرار 

  
ـــــــعو   -٢ دة نـــــــص كامـــــــل ليشـــــــمل التقريـــــــر قانطـــــــ ُوسِّ    المالريـــــــا بشـــــــأن العالميـــــــة التقنيـــــــة االســـــــتراتيجية مســـــــوَّ

 عن المتاحة المعلوماتيجّسد آخر لعليه  الطفيفةعديالت الت بعض(انظر الملحق)، وُأدِخلت  ٢٠٣٠-٢٠١٦ للفترة
 الــدول طلــب علــىوبنــاًء  ذلــك، ىزيــادًة علــو مــن الملحــق).  ٣و ٢أدنــاه، والفقرتــان  ٧و ٦(الفقرتــان  المالريــا عــبء

 اإلدارةبشـــأن  ٤٤اخ والفقـــرة بشـــأن تغّيـــر المنـــ ٧إلـــى مســـودة االســـتراتيجية (الفقـــرة  جديـــد نـــصُأِضـــيف  األعضـــاء،
لتحريــر الــنص  الطفيفــة التعــديالتُأدِرج فــي مســودة االســتراتيجية عــدد قليــل مــن  ،أخيــراً واقــل المــرض). و لن المتكاملــة

  من الملحق). ٩٠و ٦٣و ٥٩و ٥٠و ١٦من أجل توضيح المعنى (الفقرات 
  
الـــدول األعضـــاء علـــى اتخـــاذ بشـــأن مكافحـــة المالريـــا، حثـــت جمعيـــة الصـــحة  ٢-٥٨ج ص عفـــي القـــرار و   -٣

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 عور تركيـز القـرارين المبذولة لمكافحة المالريا والتحديات المرتبطة بهـا محـ
وأعربت الدول األعضاء خالل جمعية الصحة العالميـة السادسـة والسـتين، عـن تأييـدها لالقتـراح بـأن تتـولى األمانـة 

دة استراتيجية تقنية عالمية بشأن المالريا لفترة ما بعد عام   ٢٠١٥.٣إعداد مسوَّ
 
بــــدأت األمانــــة عمليــــة تشــــاور عالميــــة شــــملت الــــدول األعضــــاء وأصــــحاب ، ٢٠١٣ / يونيــــووفــــي حزيــــران  -٤

المصـــلحة، بمـــا فـــي ذلـــك المنظمـــات داخـــل منظومـــة األمـــم المتحـــدة، واألفرقـــة العلميـــة والبحثيـــة، والمنظمـــات غيـــر 
 ، ُعقـدت سـبع مشـاورات٢٠١٤يونيـو / مـارس وحزيـران/ وفي الفترة الواقعـة بـين آذار. الحكومية، والشركاء المنفذين

دة االستراتيجية، شملت ممثلي أكثر من  خبير  ٤٠٠دولة عضوًا وأسهم فيها أكثر من  ٧٠إقليمية بشأن نسخة مسوَّ
                                                           

 والمحاضر الموجزة لدورة المجلس التنفيذي السادسة والثالثين بعد المائة، الجلسة الثانية.  ١٣٦/٢٣م تانظر الوثيقة    ١

لالطــالع علــى القــرار وعلــى اآلثــار الماليــة واإلداريــة المترتبــة بالنســبة إلــى  ١/ ســجالت/١٣٦/٢٠١٥م تانظــر الوثيقــة    ٢
  األمانة نتيجة اعتماد القرار.

الوثيقــة ( ١المحاضـر المـوجزة لجمعيـة الصــحة العالميـة السادسـة والسـتين، الجلسـة الحاديــة عشـرة للجنـة "أ"، الفـرع انظـر    ٣
  )٣/سجالت /٦٦/٢٠١٣ع  ص  ج

(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC3/EN/A66_REC3-en-full.pdf). 
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/ تمـوز ١١واستكماًال لهذه المشاورات استضـافت األمانـة مشـاورة عامـة عبـر اإلنترنـت فـي الفتـرة الواقعـة بـين . تقني
  .تعليقات، تلقت خاللها المزيد من ال٢٠١٤أغسطس / آب ١٥يوليو و

  
ـــة وبـــدعم مـــن اللجنـــة االستشـــارية فـــي مجـــال السياســـات   -٥ ـــة وضـــع االســـتراتيجية بقيـــادة األمان وجـــرت عملي

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

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

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

  الوضع الراهن
  
المالريا مرض يمكن الوقاية منه وعالجه، ومع ذلك فإن أثرها المدمر لصحة الناس وسبل معيشتهم مازال   -٦

مـن البلـدان  ٩٧مليون شخص لمخاطر العـدوى بالمالريـا فـي  ٣٢٠٠ويتعرض نحو . مستمرًا في شتى أنحاء العالم
ــــــاطق ــــــدر بنحــــــو واألراضــــــي والمن ــــــل المــــــرض مــــــا يق ــــــي عــــــام  ٥٨٤ ٠٠٠، وقت نطــــــاق عــــــدم ( ٢٠١٣شــــــخص ف

وعلـــى . ، معظمهـــم مـــن األطفـــال دون ســـن الخامســـة الـــذين يعيشـــون فـــي أفريقيـــا)٧٥٥ ٠٠٠-٣٦٧ ٠٠٠ :اليقـــين
يفتقــرون إلــى ســبل الوقايــة مــن المالريــا وعالجهــا، وتظــل معظــم حــاالت صــعيد العــالم، مــازال الماليــين مــن النــاس 

ونظـرًا لالتجاهـات البيئيـة والسـكانية، بمـا فـي . اإلصابة بالمرض والوفاة الناجمة عنه غير مسـجلة وغيـر مبلـغ عنهـا
دان ، ســيرتفع عــدد الســكان الــذين يعيشــون فــي البلــ٢٠٣٠ذلــك النمــو المتوقــع فــي حجــم ســكان العــالم بحلــول عــام 

  .المعرضة لمخاطر المالريا، ما سيضع المزيد من الضغوط على الُنظم الصحية
  
وهنـاك فرصـة وضـرورة ملحـة لتسـريع خطـى التقـدم صـوب . وقد بلغت الحرب على المالريا منعطفـًا حرجـاً   -٧

، أســهم التوســع الكبيــر فــي التــدخالت التــي توصــي بهــا ٢٠١٣و ٢٠٠٠ يعــامبــين و . الــتخلص مــن هــذا المــرض
 ،٪٤٧مــة الصــحة العالميــة، فــي تراجــع معــدالت الوفيــات الناجمــة عــن المالريــا علــى الصــعيد العــالمي بنســبة منظ
بلــدًا علــى المســار الصــحيح لبلــوغ  ٥٥وفــي الوقــت الحاضــر، يســير . ماليــين وفــاة ٤,٣تالفــي مــا يقــدر بنحــو  وتــم

قــد و . ٢٠١٥بحلــول عــام  ٪٧٥عــبء المالريــا بنســبة  خفــضالغايــة التــي حــددتها جمعيــة الصــحة والتــي تتمثــل فــي 
والتــي تشــمل تحديــدًا مكافحــة النواقــل، والعــالج الكيميــائي الوقــائي،  -ثبــت أن حزمــة التــدخالت األساســية الحاليــة 

  .عالية المردود ويلزم استمرار التوسع في نطاقها إلنقاذ المزيد من األرواح -واالختبار التشخيصي، والعالج 
  
فعــدم التصــدي لمقاومــة الطفيليــات الناشــئة لألدويــة المضــادة . تحــديات عديــدة تهــدد اســتمرار التقــدم وهنــاك  -٨

للمالريا ومقاومـة البعـوض للمبيـدات الحشـرية، سـيقوض فعاليـة بعـض األدوات الحاليـة ويـؤدي إلـى ارتفـاع معـدالت 
العالمي أن يولي اهتمامًا كبيرًا أيضـًا ويتعين على مجتمع الصحة . الوفيات الناجمة عن المالريا على صعيد العالم

للعقبات النظامية والتقنية، مثل الضعف المتأصل في الُنظم الصحية، بما في ذلك ضـعف ترصـد المـرض وقصـور 
اللــوائح الخاصــة بالمستحضــرات الصــيدالنية؛ وعــدم كفايــة القــدرات التقنيــة وقــدرات المــوارد البشــرية؛ وارتفــاع معــدل 

مصــحوبة بــأعراض، مــا يســهم فــي ســريان المــرض؛ والتعقيــد البيولــوجي لطفيليــات المالريــا؛ انتشــار العــدوى غيــر ال
  .وتنوع النواقل وسلوكياتها
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  دة االســـــــتراتيجية التقنيـــــــة العالميـــــــة بشـــــــأن المالريـــــــا لمحـــــــة مـــــــوجزة عـــــــن مســـــــوَّ 
  ٢٠٣٠١-٢٠١٦ للفترة

  
ـــإطـــارًا  ٢٠٣٠-٢٠١٦دة االســـتراتيجية التقنيـــة للفتـــرة تـــوفر مســـوَّ   -٩ ن البلـــدان مـــن وضـــع بـــرامج شـــامًال يمكِّ

دة أن التقدم صوب تحقيق الخلو . 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 . الصعيد دون الوطني وفقًا لمخـاطر المالريـاعلى  الطبقي مع التقسيم وتشـدد المسـوَّ
 ٢٠٢٥و ٢٠٢٠وأهـــداف لألعـــوام  مهمـــة معـــالمة المالريـــا، وتقتـــرح لمكافحـــالتغطيـــة الشـــاملة بالتـــدخالت األساســـية 

وتوضـح اآلثـار  كما تحدد المجاالت حيث ستكون الحلول االبتكارية ضرورية من أجـل تحقيـق األهـداف،. ٢٠٣٠و
وتستند االستراتيجية المقترحة إلـى ثـالث ركـائز . 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   -١٠
وهي تحديـدًا مكافحـة النواقـل، والعـالج الكيميـائي الوقـائي، واالختبـار  -ة المالريا لمكافحجميع التدخالت األساسية 

وُتعـــد التغطيـــة الشـــاملة مبـــدًأ . بحيـــث تغطـــي جميـــع الفئـــات الســـكانية المعرضـــة للمخـــاطر -التشخيصـــي، والعـــالج 
دة االســتراتيجية، ينط دة االســتراتيجية بالتقســيم . بــق علــى جميــع التــدخالت األساســيةأساســيًا فــي مســوَّ وتوصــي مســوَّ

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

البلــدان علــى تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى التصــدي للتحــديات البيولوجيــة وٕادارتهــا، مثــل مقاومــة األدويــة والمبيــدات 
الحشــرية وتنــوع ســلوكيات النواقــل؛ كمــا ُتَحــث علــى ســحب جميــع األدويــة غيــر الفعالــة المضــادة للمالريــا ومنتجــات 

ســع فــي إجــراء االختبــار التشخيصــي والعــالج فــي المجتمعــات والتو  ؛مكافحــة النواقــل المتدنيــة النوعيــة مــن األســواق
؛ وٕانفاذ التدابير المتعلقة باختبار جودة منتجات مكافحة النواقـل فـي المرحلـة السـابقة لشـحن المنتجـات وتلـك المحلية

دة االســتراتيجية إلــى الــتخلص مــن المالريــا المنجليــة مــن منطقــة الميكونــغ ال. الالحقــة لشــحنها كبــرى كمــا تــدعو مســوَّ
  ٢.دون اإلقليمية، التي شهدت نشأة مقاومة األدوية المتعددة، بما في ذلك مقاومة اآلرتيميسينين

  
فضـًال عـن  .تسـريع الجهـود الراميـة إلـى الـتخلص مـن المالريـا وتحقيـق الخلـو مـن المالريـا: ٢الركيزة   -١١

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

أمـــور علـــى أهميـــة تجديـــد االلتـــزام السياســـي االســـتراتيجية علـــى أولويـــات الـــتخلص مـــن المـــرض، وتؤكـــد بـــين جملـــة 
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 
ومن المتوقـع خـالل العقـد القـادم أن تتـوافر أدوات ونهـوج جديـدة ستسـاعد علـى اسـتهداف  .لنشيطةالجذري للمالريا ا

  . مستودع الطفيليات المعدية لدى البشر
  

ــزة   -١٢ ــدخل أساســي: ٣الركي ــى ت ــا إل ــل ترصــد المالري ُيعــد تعزيــز ترصــد المالريــا عنصــرًا أساســيًا فــي  .تحوي
وينبغــي لجميــع البلــدان التــي تتوطنهــا المالريــا . هميــة لتســريع خطــى التقــدمتخطــيط البــرامج وتنفيــذها وعــامًال بــالغ األ

                                                           
  .انظر الملحق   ١
دة االســتراتيجية إلــى هــذه المنطقــة   ٢ التــي ُتعــرَّف (تحديــدًا، حيــث نشــأت مقاومــة األدويــة المتعــددة  دون اإلقليميــة تشــير مســوَّ

) هنا بأنها مقاومة اآلرتيميسينين وعـدة مكونـات دوائيـة أخـرى تحتـوي عليهـا المعالجـات التوليفيـة المحتويـة علـى اآلرتيميسـينين
    .على الحدود بين كمبوديا وتايلند
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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 المالريــا تعزيــزًا كبيــرًا حتــى ُيجـــرى وينبغــي للبلــدان أن تعــزِّ . تخطــيط البــرامج وتنفيــذها التغييــر فــيتوجيــه ل
  . كتدخل أساسي

  
ة وللمجتمــع العــالمي ينبغــي للبلــدان المتضــرر  .البحــوثتســخير االبتكــار والتوســع فــي : ١العنصــر الــداعم   -١٣

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

 واألدويـة المضـادةوُتعد البحوث األساسية ضرورية لتحقيق فهم أفضل للطفيل والنواقل، وتطـوير وسـائل التشـخيص 
وسـتكون بحـوث . لمالريا األنجـع واألسـاليب االبتكاريـة المحسـنة لمكافحـة النواقـل، واألدوات األخـرى مثـل اللقاحـاتل

وضــع األدوات الجديــدة موضــع االســتخدام علــى وجــه التنفيــذ ضــرورية مــن أجــل تعظــيم األثــر والمردوديــة وتيســير 
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   -١٤

وسيســـاعد تعزيــز الـــُنظم الصــحية عمومـــًا وتحســين البيئـــة . بــين القطاعــات هـــي المفــاتيح لتحقيـــق المزيــد مـــن التقــدم
تيجيات المواتيــة علــى حشــد االســتجابة الوطنيــة الُمثلــى لمقتضــيات المالريــا، والتمكــين مــن اعتمــاد األدوات واالســترا

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 . مزيــد مــن القــوةالتــي تتســم ب لمعلومــات الصــحية والترصــداوبنــاء ُنظــم 
  .المحلية، وتوافر القوى العاملة الصحية الماهرة واُألطر التنظيمية القوية، ضمن أحجار الزاوية الالزمة للنجاح

  
  دور األمانة

  
رشـــادات ستواصـــل األمانـــة وضـــع اإلرشـــادات الخاصـــة بالقواعـــد والمعـــايير والمشـــورة بشـــأن السياســـات واإل  -١٥

مـع األدوار الرئيسـية التـي تضـطلع بهـا، فـي سـبيل دعـم العمـل علـى  بما يتماشـىالخاصة بالتنفيذ، وٕايصالها وبثها، 
   التقنيــــــــة العالميــــــــةســــــــتراتيجية االكمــــــــا ســــــــتقدم الــــــــدعم إلــــــــى الــــــــدول األعضــــــــاء فــــــــي تنفيــــــــذ . الصــــــــعيد الُقطــــــــري

. االسـتراتيجيات الوطنيـة بشـأن مكافحـة المالريـا، وتقدم اإلرشـادات بشـأن اسـتعراض وتحـديث ٢٠٣٠-٢٠١٦للفترة 
  . وستعمل مع الدول األعضاء على وضع خطط التنفيذ اإلقليمية عند االقتضاء

  
وستعمل األمانة على ضمان أن عملية رسم السياسات تستجيب لمقتضيات السياق السريع التغير الخاص   -١٦

عنهــا ُتحــدَّث بانتظــام عــن طريــق دمــج األدوات واالســتراتيجيات  بالمالريــا، وأن اإلرشــادات التقنيــة العالميــة الصــادرة
ز قــدراتها علــى الصـعيد العــالمي واإلقليمــي والُقطــري، حتــى وفضــًال عـن ذلــك، ســُتعزِّ . االبتكاريـة التــي تثبــت فعاليتهــا

علــى األقــل  ٪٩٠عــبء المــرض بنســبة  خفــضتحظــى بوضــع أفضــل يؤهلهــا لقيــادة جهــود عالميــة منســقة تســتهدف 
   .، ولدعم تنفيذ جميع التوصيات الواردة في االستراتيجية التقنية العالمية٢٠٣٠عام  بحلول

  
ومـن أجــل التمكــين مـن شــراء الســلع فـي الوقــت المالئــم، ستواصـل األمانــة تقيــيم وٕاصـدار التوصــيات بشــأن   -١٧

لمضــــادة للمالريــــا المنتجــــات والمركبــــات الخاصــــة بمكافحــــة نواقــــل المالريــــا، وتقيــــيم وســــائل التشــــخيص واألدويــــة ا
تـدخالت مكافحـة المبذولـة لرصـد فعاليـة األدويـة و  كما ستواصـل األمانـة دعـم الجهـود. وٕاخضاعها لالختبار المسبق

  .دوية ومقاومة المبيدات الحشريةالنواقل، والحفاظ على قواعد البيانات العالمية الخاصة بفعالية األ
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والمعــارف الالزمـة مــن أجــل تسـريع خطــى التقـدم صــوب عــالم وسـتعمل األمانــة علـى تعزيــز توليــد البحـوث   -١٨
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 جمعيــةبشــأن التقــدم الُمحــرز فــي تنفيــذ هــذه االســتراتيجية بعــد اعتمادهــا، إلــى 

  .على فترات منتظمة لضمان ربطها بأحدث التوصيات الصادرة بشأن السياسة العالمية
  
  

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  

ـــــــة الصـــــــحة  -١٩ ـــــــى  ةمـــــــدعو  جمعي ـــــــذي فـــــــي اعتمـــــــاد مشـــــــروع إل ـــــــس التنفي ـــــــه المجل ـــــــذي أوصـــــــى ب ـــــــرار ال الق
 .١ق١٣٦ت  م القرار
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دة االستراتيجية التقنية العالمية   لمحة عن مسوَّ
   عالم خال من المالريا - الرؤية

  الغايات  المعالم المهمة  األهداف
٢٠٣٠  ٢٠٢٥  ٢٠٢٠  

خفــــض المعــــدالت العالميــــة للوفيــــات الناجمــــة  -١
  ٪ أو أكثر٩٠بنسبة   ٪ أو أكثر٧٥بنسبة   أكثر٪ أو ٤٠بنسبة   ٢٠١٥عن المالريا مقارنة بعام 

خفــض المعــدالت العالميــة لإلصــابة بالمالريــا  -٢
  ٪ أو أكثر٩٠بنسبة   ٪ أو أكثر٧٥بنسبة   ٪ أو أكثر٤٠بنسبة   ٢٠١٥مقارنة بعام 

التخلص من المالريا في البلـدان التـي شـهدت  -٣
  بلدًا على األقل ٣٥  على األقلبلدًا  ٢٠  على األقل انبلد ١٠  ٢٠١٥سريان المالريا في عام 

منــع عــودة ســريان المالريــا فــي جميــع البلــدان  -٤
  الخالية من المالريا

منع عودة سريان 
  المرض

منع عودة سريان 
  المرض

منع عودة سريان 
  المرض

  المبادئ
  ِّع خطى الجهـود الراميـة إلـى الـتخلص مـن المـرض عـن طريـق مـزيج مـن التـدخالت في إمكان جميع البلدان أن تسر

 المصممة وفقًا للسياقات المحلية. 
  وُتعد الملكية والقيادة الُقطريتان وانخراط المجتمعات المحلية ومشاركتها، ضرورية من أجل تسـريع التقـدم مـن خـالل

 نهج متعدد القطاعات.
 يـيم والتقسـيم الطبقـي وفقـًا لعـبء المالريـا، مـن أجـل تنفيـذ تـدخالت المالريـا علـى ويلزم تحسين الترصد والرصـد والتق

 النحو األمثل.
 .وُتعد اإلتاحة المنصفة للخدمات ضرورية، والسيما للفئات السكانية األسرع تأثرًا والتي يصعب الوصول إليها 
 يق أكبر قدر مـن التقـدم صـوب الـتخلص ومن شأن االبتكار في األدوات وفي نهوج التنفيذ أن يمكن البلدان من تحق

  من المرض.

  ) بيئة مواتية قوية٢ث (و ) االبتكار والبح١يشمل ثالث ركائز رئيسية، وعنصرين داعمين: ( :اإلطار االستراتيجي
   إلى أقصى حد ممكنأثر األدوات المنقذة للحياة المتاحة اليوم، تعظيم 
  ضمان اإلتاحة الشاملة لسبل الوقاية من المالريا وتشخيصها وعالجها :١الركيزة  
  تسريع الجهود الرامية إلى التخلص من المالريا وتحقيق الخلو من المالريا  :٢الركيزة  
  تحويل ترصد المالريا إلى تدخل أساسي :٣الركيزة  

  ثو تسخير االبتكار والتوسع في البح :١لعنصر الداعم ا
  األساسية في سبيل تعزيز االبتكار وتطوير أدوات جديدة ومحسَّنةإجراء البحوث  
 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  
  اتباع النهوج التي تشمل قطاعات متعددة والتعاون عبر الحدود والتعاون اإلقليمي  
  اإلشراف على النظام الصحي بأكمله بما في ذلك القطاع الخاص، مع تقديم الدعم التنظيمي القوي  
 لبرامج وٕاجراء البحوث سواًء بسواء تطوير القدرات الالزمة لفعالية إدارة ا  
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  المعلومات األساسية
وهنـاك أربعـة أنـواع  .األنوفيلـةوتنقلـه إنـاث بعـوض  المتصـوِّراتالمالريا مرض تسّببه طفيليات مـن فصـيلة  -١

المتصــوِّرة المنجليــة والمتصــوِّرة النشــيطة والمتصــوِّرة الوباليــة والمتصــوِّرة (مختلفــة مــن المالريــا التــي تصــيب البشــر 
المتصــوِّرة المنجليــة هــي  يطة أكثــر الفصــائل شــيوعًا، غيــر أنة النشــالمتصــوِّر ة المنجليــة و المتصــوِّر ، وُتعــد )البيضــوية

 . أيضاً التي تصيب الحيوانات تصيب البشر  المتصوِّرة النولسيةها خطورة. كما أنه من المعروف أن أشد
  
ل والمالريا مرض يمكن الوقاية منه وعالجه، ومع ذلك فإن أثره المدمر لصحة الناس وسبل معيشتهم مـازا -٢

مليـون شـخص معـرض لمخـاطر  ٣٢٠٠ووفقًا ألحدث البيانـات المتاحـة، كـان هنـاك  مستمرًا في شتى أنحاء العالم.
مليــون حالــة (النطــاق:  ١٩٨، وبلــغ عــدد الحــاالت المقــدرة ٢٠١٣مــن البلــدان واألراضــي فــي عــام  ٩٧المــرض فــي 

 ٣٦٧ ٠٠٠شـخص (النطـاق:  ٥٨٤ ٠٠٠ام ذاته، تسـبب المـرض فـي وفـاة مليون). وفي الع ٢٨٣ -مليون  ١٢٤
 ١يعيشون فـي أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكبـرى.لذين ا) كان معظمهم من األطفال دون سن الخامسة ٧٥٥ ٠٠٠ -

وفــي معظــم البلــدان التــي تتوطنهــا المالريــا، يــؤثر المــرض علــى نحــو غيــر متناســب علــى الفقــراء والمحــرومين الــذين 
 يفتقرون إلى المرافق الصحية ويصعب عليهم سداد تكلفة العالج الموصى به. 

  
ى التوســع الكبيــر فــي تــدخالت مكافحــة المالريــا إلــى ، أد٢٠١٣و ٢٠٠٠وفــي الفتــرة الواقعــة بــين عــامي  -٣

مليـون مـن األرواح.  ٤,٣، وٕانقاذ ما يقـدر بنحـو ٪٤٧تراجع المعدالت العالمية للوفيات الناجمة عن المالريا بنسبة 
وفي اإلقليم األفريقي التابع لمنظمة الصحة العالمية، انخفض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة الناجمة عن 

 ١.٪٣٠. وخــــــالل الفتــــــرة نفســــــها، انخفــــــض المعــــــدل العــــــالمي لإلصــــــابة بالمالريــــــا بنســــــبة ٪٥٨الريــــــا بنســــــبة الم
مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، وهــي تحديــدًا "وقــف انتشــار المالريــا  ٦ج مــن الهــدف ٦بالفعــل الغايــة  تحققــت وقــد

بلــدًا مــن  ٥٥ذلــك التــاريخ"، ويســير  وبــدء انحســارها اعتبــارًا مــن ٢٠١٥وغيرهــا مــن األمــراض الرئيســية بحلــول عــام 
علـى المسـار الصـحيح لتحقيـق هـدف  ٢٠٠٠بلدان التي شهدت سريان المالريا في عام  ١٠٦البلدان البالغ عددها 

فـي  ٢٠٠٥الـذي حددتـه جمعيـة الصـحة فـي عـام  ٢٠١٥بحلـول عـام  ٪٧٥خفض معدل اإلصابة بالمالريـا بنسـبة 
  ٢ا.بشأن مكافحة المالري ٢-٥٨ج ص عالقرار 

  
ورغــم هــذا التقــدم الُمحــرز، مــازال المــرض متوطنــًا فــي جميــع أقــاليم المنظمــة الســتة ويــرزح اإلقلــيم األفريقــي  -٤

مــن الوفيــات الناجمــة عــن المالريــا. ويشــهد  ٪٩٠تحــت العــبء األكبــر مــن المــرض، حيــث يشــهد نســبة تقــدر بنحــو 
الوفيات المقدرة الناجمة عـن المالريـا فـي العـالم. من  ٪٤٠ -جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا  -بلدان اثنان 

وعلــى صــعيد العــالم، مــازال الماليــين مــن النــاس يفتقــرون إلــى ســبل الوقايــة مــن المالريــا وعالجهــا، وتظــل معظــم 
حاالت اإلصابة بالمرض والوفاة الناجمة عنه غير مسجلة وغير مبلـغ عنهـا. ونظـرًا للنمـو المتوقـع فـي حجـم سـكان 

، سيرتفع عدد السـكان الـذين يعيشـون فـي البلـدان المعرضـة لمخـاطر المالريـا، مـا سيضـع ٢٠٣٠عام  العالم بحلول
  المزيد من الضغوط على الُنظم الصحية وعلى ميزانيات البرامج الوطنية لمكافحة المالريا. 

  

                                                           
 ٢٠١٤. جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٤ التقرير الخاص بالمالريا في العالم   ١
)http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/en/ آذار/  ١٠، تم االطالع في

  ).٢٠١٥ مارس
ـــة والخمســـون، جنيـــف: منظمـــة الصـــحة  ٢-٥٨ج ص عالقـــرار    ٢ ـــة الثامن ـــة الصـــحة العالمي ـــا. جمعي بشـــأن مكافحـــة المالري

  ، ١/ سجالت/٥٨/٢٠٠٥ج ص ع(انظر الوثيقة  ٢٠٠٥العالمية، 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/A58_2005_REC1-ar.pdf ـــم االطـــالع فـــي آذار/  ١٠، ت

 ).٢٠١٥مارس 
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   ٢٠١٥ضرورة وضع استراتيجية تقنية لما بعد عام 
  
إقرار عالمي بأن المالريا ُتعد ضمن قضايا الصحة العموميـة  في بداية القرن الحادي والعشرين كان هناك -٥

العالميــة ذات األولويــة. ووضــع هــذا االهتمــام المجــدد حــدًا لحقبــة اإلهمــال التــي شــهدتها الفتــرة الواقعــة بــين ســتينيات 
عـد أن اتجـاه معـدالت المراضـة والوفيـات الناجمـة عـن المالريـا ب أدى إلى عكـسوأواخر تسعينيات القرن الماضي، و 

، االلتـــزام السياســـي غيـــر إلـــى الهبـــوط. ويســـتوجب ضـــمان اســـتمرار اتجـــاه معـــدالت المالريـــا شـــهدت صـــعودًا كبيـــراً 
االســـتجابة العالميـــة القويـــة  وستســـفر المنقطـــع، والتمويـــل الـــوفير والـــذي يمكـــن التنبـــؤ بـــه، وزيـــادة التعـــاون اإلقليمـــي.

خلـــص قـــارات بأكملهـــا مـــن المـــرض وتـــؤدي فـــي نهايـــة ت عـــنوالمنســـقة ومواصـــلة االســـتثمار فـــي البحـــث والتطـــوير 
 المطاف إلى استئصال المالريا من العالم.

 
فــــــي الفتــــــرة الواقعــــــة بــــــين عــــــامي ورغــــــم أن تنفيــــــذ التــــــدخالت األساســــــية قــــــد توســــــع نطاقــــــه بقــــــدر كبيــــــر  -٦

، فــإن المكاســب التــي تحققــت تتســم بالهشاشــة والتوزيــع غيــر المتســاوي. ومازالــت الخســائر البشــرية ٢٠١٤و ٢٠٠٠
مقبول. وفي العديـد مـن البلـدان تزيد عن الحد الالناجمة عن المالريا والمخاطر التي تطرحها على الصعيد العالمي 

مـرض فاشـيات  قبات كبـرى فـي سـبيل التقـدم. أمـاع المتضررة، تضع القالقل االجتماعية والنزاع والكوارث اإلنسانية
غرب أفريقيا والتي ألحقت الضرر ببلدان موطونة بالمالريا بمعدالت عاليـة، مؤخرًا في  اندلعتالتي فيروس اإليبوال 
. القـدرة علـى مكافحـة المالريـاهـا ، بمـا فيفيهـا تقـديم الخـدمات الصـحية األساسـيةعمليـة علـى  ةمـدمر فقد خّلفـت آثـارًا 

كانـت خاليـة مـن المالريـا، وعـودة انتشـار  التـي بلـدانبعـض الوفيما يخص فاشيات المالريا التي اندلعت مـؤخرًا فـي 
المرض في بعض البلدان التي كانت قد أحرزت تقدمًا كبيرًا فـي الحـد مـن معـدالت المراضـة والوفيـات الناجمـة عـن 

واالنتشار وعلى  ار مخاطر عودة المرض إلى الظهورالمالريا خالل العقد الماضي، فهي تسلط الضوء على استمر 
 ضرورة التيقظ لضمان تحديد مناطق سريان المرض على الفور واحتوائه على وجه السرعة.

  
وبــالنظر إلــى الصــلة القائمــة بــين ســريان المالريــا والمنــاخ، فــإن الجهــود المبذولــة فــي األجــل الطويــل بشــأن   -٧

تغيرات المناخ إن لم ُتخّفف وطأتها من المتوقع أن تؤدي و  المناخ في العالم. مكافحتها ستتأثر بشكل كبير بتغيرات
إلى تفاقم عبء المالريا في عدة مناطق موطونة بالمرض في العالم، وخصوصـًا فـي منـاطق المرتفعـات االسـتوائية 

تغيير ديناميـات  في باتزيادة النمو االقتصادي والتوسع الحضري وٕازالة الغاالمكتظة بالسكان. كما ُيتوقع أن تسهم 
النمــو المتوقــع فــي أعــداد الســكان فــي المنــاطق الشــديدة التعــرض لمخــاطر المالريــا، مــن  يزيــد وأنســريان المــرض، 

 ضرورة تحقيق القدر األمثل من التغطية.
  
وتدخالت مكافحة المالريا عالية المردود وُتعد ضمن التدخالت التي تحقق أعلى عائـد مـن االسـتثمار فـي   -٨
صحة العمومية. وفي البلدان التي يتوطنهـا المـرض، تـزداد رؤيـة الجهـود الراميـة إلـى الحـد مـن المالريـا والـتخلص ال

منها على أنها استثمار استراتيجي عظيم األثر يعود بفوائد جمة على الصحة العمومية ويساعد علـى التخفيـف مـن 
 حدة الفقر ويعزز المساواة ويسهم في التنمية العامة.

  
وقد بلغ العالم منعطفًا حرجًا في الحرب على المالريا. فهناك فرصة وضرورة عاجلـة لتسـريع خطـى التقـدم   -٩

المراضـة والوفيـات فـي جميــع البلـدان، وزيـادة عـدد البلــدان واألراضـي والمنـاطق الخاليــة  خفـض معــدالتعـن طريـق 
ريع خطى التقدم عـن طريـق التوسـع الكبيـر من المالريا، وتحديد النهوج التي تستهدف الحد من سريانها. ويمكن تس

لمالريــا أولويــة تقنيــة وماليــة وسياســية أكبــر، وضــمان لمقتضــيات افــي نطــاق التــدخالت الحاليــة، وٕاعطــاء االســتجابة 
 تطوير األدوات والحلول الجديدة واستخدامها إلى أبعد حد ممكن. 

 
وتــرتبط  ا فــي التنميــة المســتدامة وتســتفيد منهــا.وتســهم الجهــود الراميــة إلــى الوقايــة مــن المالريــا ومكافحتهــ  -١٠

أهداف الحد من عبء المالريا والتخلص منها ارتباطًا وثيقًا بعدد من األهداف اإلنمائية المستدامة التي ُينظـر فيهـا 
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المـرض  مركـز. وتشـمل الـروابط والعوامـل الراسـخة مسـاهمة المالريـا فـي حلقـة الفقـر، وت٢٠١٥لمرحلة مـا بعـد عـام 
لفئات السكانية السريعة التأثر والفئات التي تفتقر إلى الخدمات الصـحية، واألثـر السـلبي للمـرض علـى التعلـيم ا بين

  فقر الدم المزمن على اإلدراك.وتأثير أيام التغيب عن الدراسة  بسبب
 

جـل من أ ٢٠١١اللجنة االستشارية في مجال السياسات الخاصة بالمالريا التي تأسست عام  صدرتوقد أ  -١١
ضـــع التوصـــيات بشـــأن السياســـات الخاصـــة لو تقـــديم المشـــورة االســـتراتيجية المســـتقلة إلـــى منظمـــة الصـــحة العالميـــة 

دةالمـــــدير العـــــام بإعـــــداد توصـــــيتها إلـــــى بالمالريـــــا،  لالســـــتراتيجية التقنيـــــة العالميـــــة بشـــــأن المالريـــــا لمـــــا بعـــــد  مســـــوَّ
ها تأييـدعن  ٢٠١٣جمعية الصحة العالمية السادسة والستين في عام  خالل. وأعربت الدول األعضاء ٢٠١٥ عام

دةإلعــداد هــذه ال وفــي حــال اعتمــاد جمعيــة الصــحة لهــذه االســتراتيجية، ســتحل محــل االســتراتيجية العالميــة  ١.مســوَّ
دام، لمكافحـــة المالريـــا التـــي وضـــعتها المنظمـــة مـــن قبـــل، والتـــي اعتمـــدها المـــؤتمر الـــوزاري بشـــأن المالريـــا (أمســـتر 

دة) في اإلعالن العالمي لمكافحة المالريا. وسيضمن اعتماد جمعية الصحة ل١٩٩٢  هولندا، االستراتيجية قدرة  مسوَّ
المنظمة على دعم استكمال برنامج األهداف اإلنمائية لأللفيـة المتعلقـة بالصـحة الـذي لـم يكتمـل، والـذي ُيعـد إحـدى 

  ٢٠١٩.٢-٢٠١٤أولويات المنظمة الست للقيادة في الفترة 
  

، نجحت ثمانية بلدان في التخلص من المالريا ونجح العديد من البلـدان األخـرى ٢٠٠٠منذ عام  الفرص.  -١٢
. وسـيتاح االسترشـاد بالمعـارف المكتسـبة مـن هـذه الجهـود متدنيـةفي خفض معدالت سريان المرض إلـى مسـتويات 

ادمـة فعلـى األرجـح أنهـا ستتشـكل فـي المقـام األول في تصميم البرامج في المستقبل. أمـا السـنوات الخمـس عشـرة الق
المحسَّـنة  من خالل التقدم التكنولـوجي؛ واالبتكـارات فـي مجـال األدويـة واللقاحـات ومكافحـة النواقـل؛ واالسـتراتيجيات

 هــذه األدوات ومــن المتوقــع أن يكــون لــبعض األدوات الجديــدة أثــر إضــافي كبيــر، وبعــد التحقــق مــن لتقــديم الســلع.
 دمجها على وجه السرعة في االستجابة الوطنية لمقتضيات المالريا. سيلزم 

  
طـال أمـد الحـرب علـى المالريـا وفـي بعـض األمـاكن تباطـأت وتيرتهـا بفعـل عـدد مـن التحـديات  التحديات.  -١٣

بـؤ بــه المترابطـة. ويتمثـل أكبــر هـذه التحـديات فــي غيـاب التمويــل الـدولي والمحلـي الــذي يتسـم بالفعاليـة وٕامكانيــة التن
واالســتدامة. ويتفــاقم الوضــع بســبب صــعوبة الحفــاظ علــى االلتــزام السياســي وضــمان التعــاون اإلقليمــي علــى أعلــى 
المستويات. أما التحدي الثاني من حيـث األهميـة فهـو تحـد بيولـوجي، ويتمثـل فـي ظهـور مقاومـة الطفيليـات ألدويـة 

المــزدوج أن يحــد بقــدر كبيــر مــن فعاليــة االســتجابة  وفــي إمكــان هــذا الخطــر المالريــا ومقاومــة البعــوض للمبيــدات.
 لمقتضيات المالريا وأن يؤدي إلى تآكل المكاسب التي تحققت مؤخرًا. 

  
أما التحديات األخرى التي ينبغي التصدي لها من أجل تسريع خطى التقـدم فهـي تحـديات نظاميـة وتقنيـة.   -١٤

الصــحية، كضــعف إدارة سالســل اإلمــدادات، علــى ســبيل  وتشــمل هــذه التحــديات مــا يلــي: تــدني مســتوى أداء الــُنظم
المثــال، وعــدم خضــوع قطــاع الصــحة الخــاص للتنظــيم فــي العديــد مــن البلــدان، مــا يتــيح اســتخدام أدويــة المالريــا أو 

مكافحة النواقل غير الفعالة؛ وضعف ُنظم الترصد والرصد والتقييم، ما يقوض القـدرة علـى تحديـد الفجـوات  منتجات
والتغيــرات التــي تطــرأ علــى عــبء المــرض؛ وغيــاب القــدرات التقنيــة وقــدرات المــوارد البشــرية  البرامجبــتغطيــة الفــي 

                                                           
. جنيف: منظمة ١المحاضر الموجزة لجمعية الصحة العالمية السادسة والستين، الجلسة الحادية عشرة للجنة "أ"، الفرع    ١

) ٣/ سجالت/٦٦/٢٠١٣ج ص ع(الوثيقة  ٢٠١٣الصحة العالمية، 
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC3/EN/A66_REC3-en-A11.pdf تم االطالع في ،

  ).٢٠١٥/ مارس آذار  ١٠
، الذي أقّرته جمعية الصحة العالمية السادسة ٢٠١٩-٢٠١٤منظمة الصحة العالمية، برنامج العمل العام الثاني عشر    ٢

 ٢٠١٣. جنيف: منظمة الصحة العالمية، ١-٦٦ج ص عوالستون في القرار 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112792/5/GPW_2014-2019_ara.pdf آذار/  ١٠، تم االطالع في

  ).٢٠١٥مارس 
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المالئمـــة الالزمـــة الســـتدامة الجهـــود والتوســـع فيهـــا؛ وزيـــادة مخـــاطر المالريـــا علـــى نحـــو غيـــر متناســـب بـــين الفئـــات 
ن والسـكان و ديدة التعـرض للمخـاطر والمهـاجر الشـالسكانية التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك الفئات المهنيـة 

الــذين يمــرون بأزمــات إنســانية والمجتمعــات الريفيــة التــي تفتقــر إلــى الخــدمات الصــحية؛ وغيــاب األدوات المالئمــة 
ة المنجليـة، المتصـوِّر ة النشيطة وغيرها من طفيليات المالريا بخالف المتصوِّر لتشخيص حاالت العدوى الناجمة عن 

 حو فعال.وعالجها على ن
  

ويتمثل تحد مهم آخر في أن العديد من األشخاص المصابين بطفيليات المالريـا ال تظهـر علـيهم أعـراض   -١٥
ص مرضهم ويكونون بذلك غير مرئيين بالنسبة إلى النظام الصـحي. وفضـًال عـن ذلـك، فإنـه فـي بعـض أو ال يشخَّ 

رة مــن األشــخاص بحيــث ال يمكــن الكشــف عنــه األمــاكن يكــون تركيــز الطفيليــات فــي الــدم منخفضــًا فــي نســبة كبيــ
بــاألدوات التــي تســتخدم حاليــًا فــي التشــخيص الروتينــي. ويســهم هــؤالء األشــخاص فــي دورة ســريان المالريــا دون أن 

ولكي تنجح االستراتيجيات المستقبلية لمكافحة المرض والتخلص منـه، يلـزم أن تأخـذ مسـتودع الطفيليـات  يعوا ذلك.
جديــدة التــي يتوقــع اســتحداثها الله هــؤالء األشــخاص فــي االعتبــار. ومــن شــأن األدوات والنهــوج الــذي يشــك ةعديــالمُ 

ات المتصـــوِّر أن تســـاعد علـــى الكشـــف عـــن هـــذا المســـتودع واســـتهدافه والـــتخلص مـــن  قـــادم،وٕاتاحتهـــا خـــالل العقـــد ال
 أعراض. أي الموجودة لدى حاملي المرض الذين ال تبدو عليهم

  
ينبغـــي أن  أخـــرى،بيولوجيـــة  ألدويـــة والمبيـــدات الحشـــرية بســـبب تحـــدياتظهـــور مقاومـــة اوتتفـــاقم مشـــكلة   -١٦

ولـيس بمسـتطاع األدوات القائمـة لمكافحـة نواقـل المـرض فـي بعـض تتصدى لها البرامج الوطنية لمكافحـة المالريـا. 
وفـي  يات هـذه األنـواع.المالريا واختالف سلوك نواقل سبب تعدد أنواع أصقاع العالم أن تؤمن حماية فعالة ضده  ب

عــبء المــرض الــذي ُيعــزى إلــى  خفــض تــزداد صــعوبة، المتصــوِّرة المنجليــة والمتصــوِّرة النشــيطةالبلــدان حيــث توجــد 
ألن الطفيــل يمـر بمرحلــة هاجعــة فـي الكبــد ال يمكــن حاليـًا الكشــف عنهــا وتـؤدي إلــى االنتكــاس،  النشــيطةة المتصـوِّر 

التـــي تصـــيب الحيـــوان مثـــل  اتالمتصـــوِّر فـــي ســـريان المـــرض. وفضـــًال عـــن ذلـــك فـــإن عـــدوى البشـــر ب ويســـهم ذلـــك
 ، تطرح تحديات جديدة أمام جهود مكافحة المالريا والتخلص منها.المتصوِّرة النولسية

  
دة وفروتـ  -١٧  االسـتراتيجية التقنيـة هـذه إطـارًا لوضـع البـرامج المصـممة خصيصـًا، مـن أجـل تسـريع خطـى مسـوَّ

وينبغي أن يشكل هـذا اإلطـار أساسـًا لالسـتراتيجيات الخاصـة بـالبرامج الوطنيـة  التقدم صوب التخلص من المالريا.
ودون الوطنيــة لمكافحــة المالريــا. ويحــدد اإلطــار طريقــًا واضــحًا وطموحــًا للبلــدان التــي تتوطنهــا المالريــا وشــركائهم 

السـنوات الخمـس عشـرة القادمـة. ويؤكـد اإلطـار ضـرورة تحقيـق العالميين فـي مكافحـة المالريـا والـتخلص منهـا لفتـرة 
التغطية الشاملة بتدخالت مكافحة المالريا األساسية لجميع الفئـات السـكانية المعرضـة، ويسـلط الضـوء علـى أهميـة 
 اســتخدام بيانــات الترصــد العاليــة الجــودة فــي صــنع القــرار، مــن أجــل توجيــه اســتجابة مصــممة خصيصــًا تتســق مــع

دةوتحــــدد  الوطنيــــة ودون الوطنيــــة. األهــــداف االســــتراتيجية المجــــاالت التــــي ســــتكون فيهــــا الحلــــول االبتكاريــــة  مســــوَّ
ضـــرورية لتحقيـــق األهـــداف. كمـــا تلخـــص التكـــاليف المقـــدرة لتنفيـــذ االســـتراتيجية وتحـــدد التكـــاليف المقـــدرة للبحـــث 

  والتطوير من أجل استحداث أدوات ابتكارية جديدة.
  

  تيجيةعملية وضع االسترا
  
دة ها إلعدادتأييدبعد أن أعربت الدول األعضاء خالل جمعية الصحة العالمية السادسة والستين عن   -١٨  مسوَّ

ُجمعــت و  ١، عقــدت األمانــة ســبع مشــاورات إقليميــة.٢٠١٥اســتراتيجية عالميــة بشــأن المالريــا لمرحلــة مــا بعــد عــام 

                                                           
ـــا، تقـــارير اجتمـــاع االســـتراتيجية التقنيـــة العالميـــة. جنيـــف،: منظمـــة الصـــحة    ١ برنـــامج المنظمـــة العـــالمي لمكافحـــة المالري

، تـم االطـالع فـي /http://www.who.int/malaria/areas/global_technical_strategy/meetings/en( ٢٠١٤العالمية، 
  ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٠
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خبيــر مــن ممثلــي البــرامج الوطنيــة لمكافحــة المالريــا ووزارات الصــحة والمنظمــات  ٤٠٠المــدخالت مــن أكثــر مــن 
اللجنة االستشـارية فـي مجـال  وجرت عملية وضع االستراتيجية بقيادة األمانة وبدعم منالبحثية والشركاء المنفذين. 

ية التقنية العالمية، تألفت من كبار خبراء المالريا السياسات الخاصة بالمالريا ولجنة توجيهية مخصصة لالستراتيج
دةوالعلماء وممثلي البلدان التي تتوطنها المالريا، الذين أسهموا إسهامًا كبيرًا في ال األولية للوثيقة. وفـي أعقـاب  مسوَّ

دةهذه المشاورات أعدت األمانة  في الفترة الواقعة  منقحة لمشاورة ُأجريت عبر اإلنترنت وُفتح فيها باب التعليق مسوَّ
 . ٢٠١٤آب/ أغسطس  ١٥تموز/ يوليو و ١١بين 

  
  الرؤية واألهداف والمبادئ 

  
ــةتتمثــل   -١٩ منظمــة والمجتمــع الــدولي المعنــي بالمالريــا، فــي عــالم خــال مــن المالريــا. وكجــزء مــن هــذه ال رؤي

دةالرؤية حددت  ، كمـا حـددت المعـالم ٢٠٣٠االستراتيجية غايات عالمية طموحـة ولكنهـا ممكنـة التحقيـق لعـام  مسوَّ
. وسـتحدد البلـدان غاياتهـا الوطنيـة ودون الوطنيـة التـي قـد ٢٠٢٥و ٢٠٢٠المهمة لقياس التقدم الُمحرز فـي عـامي 

  المقترحة. األهداف والمعالم المهمة والغايات ١تختلف عن الغايات العالمية. ويوضح الجدول 

دة االســتراتيجية التقنيــة العالميــة  :١الجــدول  بشــأن األهــداف والمعــالم المهمــة والغايــات المقترحــة لمســوَّ
   ٢٠٣٠-٢٠١٦للفترة  المالريا
   عالم خال من المالريا - الرؤية

  الغايات  المعالم المهمة  األهداف
٢٠٣٠  ٢٠٢٥  ٢٠٢٠  

خفــــض المعــــدالت العالميــــة للوفيــــات الناجمــــة  -١
  ٪ أو أكثر٩٠بنسبة   ٪ أو أكثر٧٥بنسبة   ٪ أو أكثر٤٠بنسبة   ٢٠١٥عن المالريا مقارنة بعام 

خفــض المعــدالت العالميــة لإلصــابة بالمالريــا  -٢
  ٪ أو أكثر٩٠بنسبة   ٪ أو أكثر٧٥بنسبة   ٪ أو أكثر٤٠بنسبة   ٢٠١٥مقارنة بعام 

التخلص من المالريا في البلـدان التـي شـهدت  -٣
  بلدًا على األقل ٣٥  بلدًا على األقل ٢٠  على األقل انبلد ١٠  ٢٠١٥في عام  سريان المالريا

منــع عــودة ســريان المالريــا فــي جميــع البلــدان  -٤
  الخالية من المالريا

منع عودة سريان 
  المرض

منع عودة سريان 
  المرض

منع عودة سريان 
  المرض

  
) غايات ١البشر وقد ُحددت بعد استعراض (على جميع أنواع المالريا التي تصيب األهداف وتنطبق هذه   -٢٠

) مقـدار تراجـع أعـداد حـاالت ٢البرامج الوطنية لمكافحة المالريا التي تـنص عليهـا الخطـط االسـتراتيجية الوطنيـة، (
ت بـــه منظمـــة الصـــحة العالميـــة، الـــذي ُأبلغـــ ٢٠١٢و ٢٠٠٠المـــرض والوفيـــات الناجمـــة عـــن المالريـــا بـــين عـــامي 

ابية لسـريان المالريــا المنجليــة مـن أجــل تقــدير األثـر المحتمــل لتطبيــق صـيغ مختلفــة تمــزج نتـائج النمذجــة الحســ )٣(
 . ٢٠٣٠و ٢٠١٦التدخالت الموصى بها في الفترة الواقعة بين عامي 

  
إلى أنه في حالة بقاء التغطية بتدخالت مكافحة المالريا على مستوياتها الحالية، قد تـزداد  وتشير النمذجة  -٢١

معدالت اإلصابة زيـادة معتدلـة نتيجـة لفقـدان المناعـة ضـد المالريـا جزئيـًا فـي أوسـاط الفئـات السـكانية التـي شـهدت 
تجنبهـا عـن طريـق بـذل الجهـود المتضـافرة  تراجعًا كبيرًا في كثافة سريان المرض. ولكن هذه الزيـادة وعواقبهـا يمكـن

فــي ســبيل تحقيــق االســتخدام األمثــل لــألدوات المتاحــة حاليــًا، والســيما أدوات مكافحــة النواقــل، علــى مســتويات مــن 
من الفئات السكانية المعرضة للمخـاطر، مـا سـيؤدي إلـى خفـض معـدالت اإلصـابة  ٪٨٠التغطية تزيد نسبتها على 
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جمــة عنهــا انخفاضــًا كبيــرًا. ونظــرًا ألن تحقيــق هــذا المســتوى مــن التغطيــة ســيكون صــعبًا مــن بالمالريــا والوفيــات النا
الناحية التشغيلية، فإن المزيد من االبتكارات في مجـال األدوات والنهـوج ضـروري للـتخلص مـن سـريان المـرض فـي 

انية التــي يصــعب اآلن المنــاطق ذات معــدالت الســريان المرتفعــة؛ كمــا أنــه ضــروري فــي المنــاطق والجماعــات الســك
 الوصول إليها بالتدخالت الحالية.

  
دةإليـه تسـتند  األسـاس الــذيتمثـل  مبــادئ وهنـاك خمسـة  -٢٢ االسـتراتيجية التقنيـة العالميــة بشـأن المالريــا.  مســوَّ

ع خطى الجهود الرامية إلى التخلص من المرض عـن طريـق مـزيج مـن التـدخالت في إمكان جميع البلدان أن تسرِّ و 
ممة وفقًا للسياقات المحلية. وُتعد الملكية والقيادة الُقطريتان وانخراط المجتمعات المحلية ومشاركتها، ضرورية المص

من أجل تسريع التقدم من خالل نهج متعدد القطاعات. ويلزم تحسين الترصد والرصد والتقييم والتقسيم الطبقي وفقًا 
الريــا علــى النحــو األمثــل. وُتعــد اإلتاحــة المنصــفة للخــدمات لعــبء المالريــا، مــن أجــل تنفيــذ تــدخالت مكافحــة الم

ضرورية، والسيما للفئات السـكانية األسـرع تـأثرًا وتلـك التـي يصـعب الوصـول إليهـا. وأخيـرًا، فمـن شـأن االبتكـار فـي 
 األدوات وفي نهوج التنفيذ أن يمكِّن البلدان من تحقيق أكبر قدر من التقدم صوب التخلص من المرض.

  
  ل إلى التخلص من المالرياالسبي

  
بلغـت قـد يمثل التقدم صوب تحقيق الخلو من المالريا عملية مستمرة ال مجموعـة مـن المراحـل المسـتقلة. و   -٢٣

البلدان والمناطق دون الوطنية والمجتمعات المحلية مراحل مختلفة على الطريق المؤدي إلى التخلص من المالريا، 
دات البيولوجيــة (التــي تتعلــق بالفئــات وتتوقــف علــى مســتويات االســتثمار والمحــدِّ  وتتبــاين معــدالت التقــدم لكــل منهــا

الســــكانية المتضــــررة والطفيليــــات والنواقــــل)، والعوامــــل البيئيــــة وقــــوة الــــُنظم الصــــحية والواقــــع االجتمــــاعي والســــكاني 
 والسياسي واالقتصادي.

  
فًا كبيرًا داخل البلدان والمناطق، وليس وفي جميع مستويات توطن المرض، تختلف مخاطر المالريا اختال  -٢٤

بالضــرورة أن تكــون االســتراتيجية نفســها مالئمــة لجميــع األمــاكن داخــل البلــد الواحــد. ومــع زيــادة التغطيــة بالتــدخالت 
وتراجع معدالت اإلصابة بالمالريا، غالبًا ما سيزداد التباين في معدالت اإلصابة بـالمرض وسـريانه. وسـيتمثل نهـج 

شد االستجابة الُمثلى لمقتضيات المالريا داخـل الـبالد، فـي إعـادة هيكلـة البـرامج اسـتجابًة للتقسـيم الطبقـي حلرئيسي 
وفقــًا لعــبء المالريــا واســتنادًا إلــى تحليــل بيانــات معــدالت اإلصــابة بالمالريــا الســابقة، ومحــددات المخــاطر المتعلقــة 

 تحليل مدى إتاحة الخدمات. بالثوي البشري والطفيليات والنواقل والبيئة، إلى جانب
  

دات ويمثـــل أداء الـــُنظم الصـــحية الوطنيـــة وقـــدرتها علـــى التكيـــف مـــع الفـــرص المســـتجدة، اثنـــين مـــن المحـــدِّ   -٢٥
الرئيســـية لمعـــدالت التقـــدم علـــى الطريـــق. ومـــع نجـــاح بـــرامج مكافحـــة المالريـــا فـــي الحـــد مـــن ســـريان المـــرض ليبلـــغ 

ي لهـا أن تحـول محـور تركيزهـا مـن الوقايـة والكشـف والعـالج فيمـا يتعلـق مستويات متدنية أو غاية في التدني، ينبغ
بالحــاالت الســريرية، إلــى الوقايــة والكشــف والعــالج فيمــا يتعلــق بكــل حــاالت العــدوى بالمالريــا. ويتطلــب هــذا التغييــر 

مــن االلتــزام  قــدر كبيــر حشــدتعزيــز ُنظــم الترصــد الوبــائي والحشــري واســتدامتها، وهــو شــرط ال يمكــن اســتيفاؤه إال ب
 برامج مكافحة المالريا.  علىيرات هيكلية وتنظيمية كبيرة يتغٕادخال المالي والسياسي الطويل المدى، و 

  
وتتمثــل األولويــة األولــى لجميــع البلــدان ذات معــدالت ســريان المالريــا المرتفعــة أو المتوســطة، فــي ضــمان   -٢٦

مضــمونة اللتــدابير لعــن طريــق اســتدامة اإلتاحــة الشــاملة  إلــى أدنــى حــد ممكــن معــدالت المراضــة والوفيــاتخفــض 
مكافحة النواقل ووسائل التشخيص واألدويـة المضـادة للمالريـا، وتنفيـذ جميـع العالجـات ، الخاصة بمالئمةالالجودة و 

ليـة الوقائية التي توصي بها المنظمة والتي تالئم الظروف الوبائيـة المعنيـة. ويجـب أن تسـتند هـذه األنشـطة إلـى فعا
ُنظـــم ترصـــد المـــرض، وكفـــاءة الترصـــد الحشـــري وترصـــد نجاعـــة األدويـــة، وٕالـــى قـــوة التواصـــل فـــي مجـــال الصـــحة 

 العمومية والبرامج الرامية إلى تغيير السلوك. 
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وفي البلدان حيث ترتفع احتماالت انتقال المالريا، سيؤدي التطبيق األمثل لجميع التـدخالت المالئمـة إلـى   -٢٧
دالت المراضـة والوفيـات، ولكنـه قـد يكـون غيـر كـاٍف للـتخلص مـن المالريـا. وفـي تلـك األمـاكن، تراجع كبير في مع

تسريع خطى التقدم. وهنـاك العديـد مـن األدوات الجديـدة قيـد التطـوير، وقـد تتـاح فـي لسيلزم استخدام أدوات إضافية 
 ٧٩ ي البحـــث، الفقـــرةوالتوســـع فـــغضـــون مـــن خمـــس إلـــى عشـــر ســـنوات (انظـــر الفـــرع المعنـــي بتســـخير االبتكـــار 

 بعدها).  وما
  

ينبغي لهــا تقيــيم ســومــا أن تــنجح البــرامج فــي الحــد مــن ســريان المــرض ليبلــغ مســتويات غايــة فــي التــدني،   -٢٨
الجدوى التقنية والتشغيلية والمالية للتخلص من المرض والقدرة البرمجية، بمـا فـي ذلـك قـدرة ُنظـم الترصـد علـى تتبـع 

العدوى بالمالريا، من أجل التخلص من جميـع حـاالت العـدوى بالمالريـا. وفضـًال عـن وترصد كل حالة من حاالت 
االعتبــارات المحليــة والمــوارد المتاحــة ومــدى التأهــب، فــإن األوضــاع فــي البلــدان المجــاورة ومخــاطر العــدوى الوافــدة 

 ينبغي أن تؤخذ في االعتبار.
  

ومع اقتراب البرامج من تحقيق التخلص من المرض أو من العمل على الوقاية من عودة سريان المـرض،   -٢٩
ينبغي الكشف عن جميع حـاالت العـدوى بالمالريـا وتـوفير تـدبيرها العالجـي مـن جانـب الخـدمات الصـحية العامـة س

تها مرضــًا واجـــب اإلخطــار عنـــه. بصــفبشـــأنها الســـجل الــوطني للمالريــا  وتبليــغالتابعــة للقطــاعين العـــام والخــاص، 
وينبغـــي للمرضـــى الـــذين ُشخِّصـــت إصـــابتهم بالمالريـــا أن يعـــالجوا علـــى الفـــور بواســـطة األدويـــة الناجعـــة المضـــادة 
للمالريــا لتجنــب الوفيــات التــي يمكــن تالفيهــا وللحــد مــن احتمــاالت اســتمرار ســريان المــرض فــي المجتمــع المحلــي. 

ُنظـــم الترصـــد الحشـــري حتـــى يمكـــن اعتمـــاد التـــدخالت المالئمـــة الخاصـــة وفضـــًال عـــن ذلـــك، ينبغـــي الحفـــاظ علـــى 
  بمكافحة النواقل أو تعديلها عند الضرورة.

  
  اإلطار االستراتيجي المقترح 

  
 البلــــدان العالميــــة الصــــحة منظمــــة تحــــث المــــرض، مــــن الــــتخلص صــــوب التقــــدم خطــــى تســــريع أجــــل مـــن  -٣٠

 وٕالـى. للحيـاة المنقـذة الحاليـة واالستراتيجيات األدوات أثر تعظيم على بالمالريا المعني العالمي والمجتمع المتضررة
 المنظمـة بهـا توصـي التي االستراتيجيات جميع العتماد ملحة ضرورة هناك ستكون محسنَّة، ونهوج أدوات تتاح أن

 .تالفيهـا يمكـن التـي المالريـا عـن الناجمة للوفيات حد ووضع االستجابة فعالية زيادة أجل من تنفيذها، في والتوسع
دة وتسـتند ــه الداعمـة، العناصـر مــن واثنـين ركــائز ثـالث إلـى االســتراتيجية مسـوَّ  أكثــر تـدنو كــي العالميـة الجهـود توجِّ

 .عنها ملخص يلي فيما ويرد. المالريا من التخلص هدف من
  

 حزمـة إمكـان فـي. وعالجهـا وتشخيصـها المالريـا مـن الوقايـة لسـبل الشـاملة اإلتاحة ضمان: ١ الركيزة  -٣١
 الكيميــائي والعــالج النواقــل، مكافحــة تحديــداً  وهــي - العالميــة الصــحة منظمــة بهــا توصــي التــي األساســية التــدخالت
 والوفيــات المراضــة معــدالت تخفــض أن - الجــودة المضــمونة العــالج، ووســائل التشخيصــية، واالختبــارات الوقــائي،

 الشــاملة اإلتاحــة ضــمان يمثــل أن ينبغــي والمرتفعــة، المتوســطة الســريان معــدالت ذات المنــاطق وفــي. هائــل بقــدر
 مقيـاس ويتمثـل. المالريـا لمكافحـة الوطنيـة للبـرامج رئيسياً  هدفاً  للمخاطر، المعرضة السكانية الفئات أمام للتدخالت
 مجمــوعتين بتنفيــذ المنظمــة وتوصــي. المالريــا عــن الناجمــة والوفيــات بالمالريــا اإلصــابة معــدالت تراجــع فــي النجــاح
 األمـــاكن بعـــض وفــي النواقـــل، مكافحــة علـــى القائمــة الوقايـــة اســـتراتيجيات) ١: (متكامــل نحـــو علــى التـــدخالت مــن

 علــى النــاجع العــالج وتقــديم للجميــع التشــخيص إجــراء) ٢( الوقــائي، الكيميــائي العــالج تقــديم الســكانية، والجماعــات
 اســتجابةً  البــرامج هيكلــة وســتمكِّن. المحليــة المجتمعــات مســتوى وعلــى والخاصــة العامــة الصــحية المرافــق فــي الفــور
 ومحــددات الســابقة بالمالريــا اإلصــابة معــدالت بيانــات تحليــل وٕادراج المــرض، لعــبء وفقــاً  للمالريــا الطبقــي للتقســيم
 تصـميم مـن الخـدمات، إتاحـة مـدى تحليـل جانـب إلـى والبيئـة، والنواقل والطفيليات البشري بالثوي المتعلقة المخاطر
 .فعال نحو على الموارد استخدام وضمان المحلي السياق تالئم كي خصيصاً  التدخالت
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. يتعـين علـى تسريع الجهـود الراميـة إلـى الـتخلص مـن المالريـا وتحقيـق الخلـو مـن المالريـا :٢الركيزة   -٣٢
منـاطق جغرافيـة محـددة،  البلدان أن تكثف جهودها الرامية إلى الحد من استمرار سريان حاالت العدوى الجديدة فـي

والســيما فــي األمــاكن ذات معــدالت الســريان المنخفضــة. وفضــًال عــن التــدخالت األساســية، فــإن بلــوغ هــذه الغايــة 
بالكشـف النشـيط  من خـالل االسترشـادة بدقة، المحدَّدسيستتبع استهداف الطفيليات والنواقل في بؤر سريان المرض 

عـــن الحـــاالت وٕاجـــراء التحريـــات بشـــأنها، كجـــزء مـــن بـــرامج ترصـــد المالريـــا واالســـتجابة لمقتضـــياتها. وفـــي بعـــض 
األمــاكن، قــد يتطلــب تحقيــق الــتخلص مــن المــرض اســتخدام األدويــة ألغــراض الوقايــة، أو النهــوج الجديــدة األخــرى 

. وسـيكون وضـع الحلـول هذه النهـوج ة توصياتها بشأنالممكنة للتخلص من مستودع العدوى، ما أن تصدر المنظم
االبتكاريــة واعتمادهــا ضــروريًا مــن أجــل االســتجابة لمقتضــيات انتشــار مقاومــة المبيــدات الحشــرية والســريان الثمــالي 

 الهاجعة. المتصوِّرة النشيطةللمرض، واستهداف مستودع 
  

تعزيـز ترصـد المالريـا عنصـرًا أساسـيًا لتخطـيط  ُيعـدتحويل ترصد المالريا إلى تـدخل أساسـي.  :٣الركيزة   -٣٣
ــا وتلــك  البــرامج وتنفيــذها وعــامًال بــالغ األهميــة لتســريع خطــى التقــدم. وينبغــي لجميــع البلــدان التــي تتوطنهــا المالري
المعرضة لعودة المالريـا إلـى الظهـور أن تحظـى بنظـام فعـال إلدارة الصـحة والمعلومـات الصـحية لمسـاعدة البـرامج 

لمكافحــة المالريــا علــى توجيــه المــوارد إلــى الفئــات الســكانية األكثــر تضــررًا، وتحديــد الفجــوات فــي التغطيــة الوطنيــة 
بالبرامج، والكشف عن الفاشيات، وتقدير أثر التدخالت من أجل توجيـه التعـديالت المدخلـة علـى توجهـات البـرامج. 

أن يؤشـر ببــدء اسـتجابة محليـة مصــممة  وفـي ظـروف التـدني الشــديد فـي مسـتويات سـريان المــرض، ينبغـي للترصـد
الكشـف عـن الفجـوات فـي التغطيـة بـالبرامج، أو تراجـع فعاليـة لـدى خصيصًا لكل حالة عدوى يتم الكشف عنها، أو 

 األدوات، أو حدوث الفاشيات.
  

ينبغــي للبلــدان المتضــررة وللمجتمــع العــالمي ث. و تســخير االبتكــار والتوســع فــي البحــ :١العنصــر الــداعم   -٣٤
المعنــي بالمالريــا تســخير االبتكــار والتوســع فــي البحــوث األساســية والســريرية وبحــوث التنفيــذ، دعمــًا لهــذه الركــائز 
الثالث. وسوف يسهم االبتكار الناجح في مجال تطوير المنتجات وتقديم الخدمات مساهمة كبيرة في تسـريع خطـى 

لبحوث األساسية ضرورية لتحقيق فهم أفضل للطفيليات والنواقل، وتطوير وسائل التشخيص واألدويـة التقدم. وُتعد ا
ــنة لمكافحــة النواقــل، واألدوات األخــرى مثــل اللقاحــات. وســتكون بحــوث التنفيــذ  األنجــع واألســاليب االبتكاريــة المحسَّ

 انب الفئات السكانية المعرضة للمخاطر. ضرورية من أجل تعظيم األثر والمردود وتيسير االستخدام السريع من ج
  

ُيعد االلتزام السياسي القوي والتمويل الفعال وزيـادة التعـاون بـين تعزيز البيئة المواتية.  :٢العنصر الداعم   -٣٥
القطاعات من العوامل الرئيسـية الالزمـة إلحـراز المزيـد مـن التقـدم. ويكتسـي تعزيـز الـُنظم الصـحية عمومـًا وتحسـين 

المواتية أهمية بالغة أيضًا، من أجل تحقيق االستجابة الوطنية الُمثلى لمقتضيات المالريا. وكـذلك فـإن الـُنظم البيئة 
اســــتمرار ســــريان  تعــــبء المــــرض واحتمــــاال خفــــضالصــــحية العامــــة والخاصــــة القويــــة تكتســــي أهميــــة مــــن أجــــل 

يدة واستخدامها في غضون أقصر فترة زمنية من اعتماد األدوات واالستراتيجيات الجد هذه الُنظم تمكِّنو الطفيليات، 
ممكنـــة. ويمكـــن للتوســـع فـــي نطـــاق تـــدخالت مكافحـــة المالريـــا أن ُيســـتخدم بـــدوره كنقطـــة دخـــول إلـــى تعزيـــز الـــُنظم 
الصحية، بما في ذلك الخدمات الخاصة بصحة األم والطفل والخـدمات المختبريـة، وبنـاء ُنظـم المعلومـات الصـحية 

وأخيرًا فـإن تمكـين المجتمعـات المحليـة، وبنـاء القـدرات وتـوفير اإلشـراف الـداعم  د من القوة.والترصد التي تتسم بمزي
من أجل تعزيز القوى العاملة الصحية واُألطر التنظيمية، كلها أمور تكتسي أهمية لضمان تحقيق الرؤية واألهداف 

دة االستراتيجية هذه.والمعالم المهمة التي تنص عليها   مسوَّ
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دة االستراتيجيةالركائ   ز الثالث لمسوَّ
  

  ضمان اإلتاحة الشاملة لسبل الوقاية من المالريا وتشخيصها وعالجها :١الركيزة 
  

 وخفـض العـدوى مـن للوقايـة العالميـة الصـحة منظمـة بهـا توصـي التـي األساسـية التـدخالت حزمـة تتضمن  -٣٦
 وتتنــاول. والعــالج التشخيصــي واالختبــار الوقــائي الكيميــائي والعــالج النواقــل مكافحــة والوفيــات، المراضــة معــدالت
 .بالتفصيل العناصر هذه التالية الفقرات

  
  مكافحة النواقل 

  
ُتعــد مكافحــة النواقــل عنصــرًا أساســيًا مــن عناصــر مكافحــة المالريــا والــتخلص  تعظــيم أثــر مكافحــة النواقــل.  -٣٧

تأثرهـــا بتـــدابير مكافحـــة النواقـــل وفقـــًا لنـــوع  منهـــا. وتختلـــف النواقـــل مـــن حيـــث قـــدرتها علـــى نقـــل الطفيليـــات وســـرعة
انـات الوبائيـة والحشـرية البعوض، وتتأثر بالعوامل البيئية المحلية. وينبغي لمكافحة النواقـل أن تنفَّـذ علـى أسـاس البي

ويتمثل التدخالن المتعلقان بمكافحة النواقل اللذان يمكن تطبيقهما علـى نطـاق واسـع فـي الوقـت الحاضـر،  .المحلية
  ١ي الناموسيات المعالجة بمبيدات طويلة األجل والرش الثمالي.ف
  

ويلزم على البرامج الوطنية لمكافحة المالريا ضمان أن جميع األشخاص الذين يعيشون فـي منـاطق تشـهد   -٣٨
ارتفــاع مســتوى مخــاطر المالريــا يحظــون بالحمايــة عــن طريــق تــوفير الناموســيات المعالجــة بمبيــدات طويلــة األجــل 

 لــرش الثمــالي فــي األمــاكن المغلقــة.خدامها واســتبدالها فــي الوقــت المناســب، أو عنــد االقتضــاء، اللجــوء إلــى اواســت
يمكن فـومـع ذلـك  ٢وينبغي عدم اعتماد تدخل أساسي ثاٍن كوسيلة لتعويض أوجه القصـور فـي تنفيـذ التـدخل األول.

فــي المنــاطق حيــث ُتســتخدم الناموســيات  أو الحــد مــن المقاومــةإضــافة الــرش فــي بعــض الحــاالت مــن أجــل الوقايــة 
اســتخدامًا روتينيــًا، وينبغــي أن يسترشــد القــرار المتعلــق بــذلك بالبيانــات المحليــة. وعنــد تنفيــذ هــذين التــدخلين فــي آن 

ة عمـل المبيـد المسـتخدم فـي آليـعملـه مختلفـة عـن  آليـةواحد، ينبغـي للمبيـد الحشـري المسـتخدم فـي الـرش أن تكـون 
ة، مثـــل التـــدبير العالجـــي المحـــدَّديكـــون مـــن المالئـــم اســـتخدام طـــرق مكملـــة فـــي بعـــض األمـــاكن الناموســـيات. وقـــد 

ويتطلـــب التخطـــيط  ٣لمصـــادر اليرقـــات حيثمـــا تكـــون الموائـــل المائيـــة للبعـــوض قليلـــة وثابتـــة ويســـهل العثـــور عليهـــا.
                                                           

التغطيــة الشــاملة بالناموســيات المعالجــة بمبيــدات الحشــرات ذات المفعــول الطويــل األمــد  توصــيات المنظمــة بشــأن تحقيــق   ١
 ٢٠١٣). جنيــــف: منظمــــة الصــــحة العالميــــة، ٢٠١٤فــــي آذار/ مــــارس (ُنقِّحــــت  ٢٠١٣لمكافحــــة المالريــــا، أيلــــول/ ســــبتمبر 

)http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who_recommendations_universal_coverage_llins.pdf تـــم ،
)؛ منظمــة الصــحة العالميــة. دليــل عملــي بشــأن الــرش الثمــالي داخــل المبــاني لمكافحــة ٢٠١٥آذار/ مــارس  ١٠االطــالع فــي 

 ٢٠١٣، يـــــــــــــــــــــــــــــف: منظمـــــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــــحة العالميـــــــــــــــــــــــــــــةنســـــــــــــــــــــــــــــريان المالريـــــــــــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــــــــتخلص منهـــــــــــــــــــــــــــــا. ج
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/80126/1/9789241505123_eng.pdf آذار/  ١٠، تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي

 ).٢٠١٥مارس 

الناموسـيات المعالجـة بمبيـدات خدام الـرش الثمـالي داخـل المبـاني و توجيهات المنظمة المعّدة للبلدان بشأن الدمج بين اسـت   ٢
ـــــــــــــــــــــــــة،  ـــــــــــــــــــــــــف: منظمـــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــحة العالمي ـــــــــــــــــــــــــل األمـــــــــــــــــــــــــد. جني  ٢٠١٤الحشـــــــــــــــــــــــــرات ذات المفعـــــــــــــــــــــــــول الطوي

)http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who-guidance-combining-irs_llins-mar2014.pdf ،
 ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٠االطالع في  تم

       ٣ WHO interim position statement: the role of larviciding for malaria control in sub-Saharan Africa. 
Geneva: World Health Organization, 2012 
(http://www.who.int/malaria/publications/atoz/interim_position_statement_larviciding_sub_saharan_afri
ca.pdf, accessed 10 March 2015); WHO. Larval source management – a supplementary measure for 
malaria vector control: an operational manual. Geneva: World Health Organization, 2013 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85379/1/9789241505604_eng.pdf, accessed 10 March 2015). 
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حاليـــًا معظـــم بـــرامج  والتطبيـــق والرصـــد الفعـــال للتـــدبير العالجـــي لمصـــادر اليرقـــات قـــدرات متخصصـــة تفتقـــر إليهـــا
 .، لذا يلزم بناء تلك القدراتمكافحة المالريا

  
وهنــــاك حــــاالت عديــــدة يســــتمر فيهــــا ســــريان طفيليــــات المالريــــا حتــــى فــــي ظــــل تحقيــــق التغطيــــة الشــــاملة   -٣٩

ومـن أجـل تعظـيم أثـر هـذه التـدخالت، ينبغـي للبـرامج ضـمان أن النواقـل  ١بالناموسيات المبيدة للحشرات أو بالرش.
رض للمبيــدات المســتخدمة وتتــأثر بهــا. وتســتهدف الناموســيات المعالجــة بمبيــدات طويلــة األجــل البعــوض الــذي تتعــ

يلسع في وقت متأخر من الليل وفي األماكن المغلقة، أما الرش الثمـالي لألمـاكن المغلقـة فيسـتهدف البعـوض الـذي 
يلسع في وقت مبكر من المساء أو الـذي يلسـع يخلد إلى الراحة في األماكن المغلقة. ويعني هذا أن البعوض الذي 

في األماكن المفتوحة أو يخلد إلى الراحة فيها، يمكنه الفرار من التدخالت األوسع استخدامًا، ما يسفر عن السريان 
حمايـــة  فـــيالثمـــالي للمالريـــا. وقـــد يســـتمر ســـريان المـــرض عنـــدما يبتعـــد النـــاس عـــن منـــازلهم أو عنـــدما ال يكونـــون 

الناموســيات فــي األوقــات واألمــاكن التــي تفضــل نواقــل المالريــا اللســع فيهــا. ومــن أجــل تعظــيم أثــر األدوات الحاليــة 
لمكافحــة النواقــل حيثمــا كــان اســتخدامها مالئمــًا، ينبغــي للبلــدان تنفيــذ هــذه األدوات بفاعليــة وينبغــي لهــا عــدم التنــازل 

  دام المنتجات المتدنية النوعية.عن الجودة من خالل التنفيذ السيء أو استخ
  

ينبغــي إدراج الترصــد الحشــري ورصــد التغطيــة  الترصــد الحشــري والرصــد. مســتوى كــاٍف مــن الحفــاظ علــى  -٤٠
بتــدخالت مكافحــة النواقــل وأثرهــا فــي ُنظــم الترصــد الوطنيــة، مــن أجــل التمكــين مــن حشــد اســتجابة فعالــة لمقتضــيات 

هود مكافحة النواقل بالبيانات الوبائية والحشرية المحليـة بمـا فـي ذلـك مقاومـة وينبغي أن تسترشد ج مكافحة النواقل.
المبيــدات الحشــرية وســلوكيات النواقــل. وينبغــي للبلــدان أن تجمــع البيانــات علــى صــعيد األمــاكن كافــة، بمــا فــي ذلــك 

 .تلك التي تخلو من المالريا ولكنها معرضة لعودة المالريا إلى الظهور
  

شمل الترصد الحشري تقييمًا دوريًا ألنواع النواقل الموجـودة، ومـدى غزارتهـا ومواسـمها، ووقـت وينبغي أن ي  -٤١
اللســع ومكانــه، ومكــان الراحــة والثــوي المفضــلين (ســلوكيات النواقــل)، والحالــة فيمــا يتعلــق بالتــأثر بالمبيــد الحشــري 

الت. ومـن الضـروري أيضـًا إجـراء الرصـد وآليات المقاومة التي تنطـوي عليهـا، مـن أجـل التنبـؤ بمـدى تأثرهـا بالتـدخ
وأثرهـــا، والحالـــة الماديـــة للناموســـيات المعالجـــة بمبيـــدات طويلـــة األجـــل، واالســـتخدام  للتغطيـــة بالتـــدخالتالروتينـــي 

للمبيـدات الحشـرية. وينبغـي اسـتخدام  الفعلي للناموسيات وفائدتها في تصور المسـتخدمين النهـائيين، واألثـر الثمـالي
اإلسـهام فـي االسـتراتيجيات الخاصـة باسـتبدال فـي البيانات المولَّدة في إرشاد القرارات بشأن توقيـت أنشـطة الـرش، و 

توجيــه عمليــة تطــوير األدوات واســتخدامها بمــا فــي ذلــك أنشــطة التواصــل التــي تســتهدف تغييــر فــي الناموســيات، و 
  السلوك.

 
علـــى الـــرغم مـــن اســـتمرار فعاليـــة التـــدخالت  اومـــة المبيـــدات الحشـــرية والســـريان الثمـــالي للمـــرض.إدارة مق  -٤٢

والتوليفــــات للمبيـــدات  الفســــيولوجيةاألساســـية لمكافحـــة النواقــــل فـــي معظــــم المنـــاطق، فــــإن زيـــادة مقاومــــة البعـــوض 
 لـب اسـتجابة عاجلـة ومنسـقة.بـرى تتطلنواقل والبشر التي تدعم استمرار سريان المرض، تطرح تحديات كالسلوكية ل

وٕاذا لم تتم السيطرة على مقاومة المبيدات الحشرية فقد تؤدي إلى زيادة كبيرة في معدل اإلصـابة بالمالريـا والوفيـات 
الناجمة عنها، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الصـحة العموميـة. وُتحـث جميـع البلـدان التـي تتوطنهـا 

تنفيـذ الخطـط لرصـد التـي لـم ُتكتشـف فيهـا بعـد مقاومـة المبيـدات الحشـرية، علـى وضـع و  المالريا، بما في ذلـك تلـك

                                                           
١        WHO. Control of residual malaria parasite transmission: guidance note. Geneva: World Health 

Organization, 2014  
(http://www.who.int/malaria/publications/atoz/technical-note-control-of-residual-malaria-parasite-
transmission-sep14.pdf, accessed 10 March 2015). 



  A68/28          Annex  الملحق          ٦٨/٢٨ج

18 

ـــدبيرها العالجـــي.تـــوفير هـــذه المقاومـــة و  ـــألدوات الحاليـــة أن يحـــافظ علـــى  ١ت ومـــن شـــأن االســـتخدام االســـتراتيجي ل
ســـواء  مختلفـــة، يـــاتآلفعاليتهـــا. وتشـــمل أســـاليب إدارة مقاومـــة المبيـــدات اســـتخدام المبيـــدات الحشـــرية التـــي تعمـــل ب

) فــي جــوالت الــرش الثمــالي فــي األمــاكن المغلقــة، أو باســتخدام مــزيج مــن عــدة تــدخالت. بــالتغيير الــدوري (التنــاوب
وُتعـد  ويجب التصدي لسلوكيات النواقل التي تقوض فعالية التـدخالت األساسـية عـن طريـق اسـتخدام أدوات جديـدة.

ي ســبيل تنفيــذ اســتراتيجيات الوقايــة مــن مقاومــة المبيــدات الحشــرية تكــاليف منتجــات مكافحــة النواقــل عقبــة كبــرى فــ
وتخفيفهــا والحــد مــن الســريان الثمــالي للمــرض. وينبغــي للبلــدان أن تتنبــأ علــى نحــو أفضــل بالمتطلبــات مــن منتجــات 

تقرار ز ثقـة المصـنعين وتسـاعد علـى اسـمكافحة النواقل وأن تدعم الشراء المجمَّع. فمن شـأن هـذه الخطـوات أن تعـزِّ 
 السوق وتؤدي إلى خفض األسعار وتشجع على االبتكار.

  
يلــزم علــى البــرامج الوطنيــة لمكافحــة المالريــا أن  البيِّنــات.علــى أســاس  تعزيــز القــدرة علــى مكافحــة النواقــل  -٤٣

ز القــدرات الالزمــة  تســتثمر فــي تنميــة قــدرات المــوارد البشــرية وفــي تطــوير النظــام والهياكــل األساســية علــى نحــو يعــزِّ
 ٢لتوليد البيانات الضرورية وتحليلها، من أجل تقديم التدخالت الخاصة بمكافحة النواقل ورصـدها علـى نحـو فعـال.

غـــي وضـــع خطـــة اســـتراتيجية طويلـــة األجـــل لبنـــاء قـــدرات المـــوارد البشـــرية المســـتدامة وٕانشـــاء هياكـــل المســـارات وينب
وتمثـل هـذه القـدرات األسـاس الـذي تقـوم  المهنية والُنظم لضمان تقديم تـدخالت مكافحـة النواقـل علـى النحـو األمثـل.

  ودة المرض إلى الظهور.عليه جميع أنشطة مكافحة المالريا والتخلص منها، والوقاية من ع
  

ولتعظــيم أثــر مكافحــة نواقــل . التــدبير العالجــي المتكامــل للنواقــلتنفيــذ مكافحــة نواقــل المالريــا فــي ســياق   -٤٤
، ريةمقاومـة المبيـدات الحشـ ى ترصـد الحشـرات ورصـدها بشـكل كـاف، والتعامـل مـعالمالريا بما في ذلك الحفاظ عل

بالبينـــات ينبغـــي أن تطبـــق البــرامج الوطنيـــة لمكافحـــة المالريـــا مبـــادئ قـــدرة علـــى مكافحـــة النواقــل المســـندة وتعزيــز ال
التــدبير العالجــي المتكامــل للنواقــل. ويعتبــر التــدبير العالجــي المتكامــل للنواقــل بمثابــة عمليــة منطقيــة لصــنع القــرار 

ى إلـــى تحســـين الكفـــاءة والمردوديـــة العاليـــة لقـــاء . وهـــو يســـعالنواقـــل الخـــاص باالســـتخدام األمثـــل للمـــوارد لمكافحـــة
سـريان  ف فـي نهايـة األمـر إلـى الوقايـة مـنالتكاليف، والسـالمة البيئيـة، واسـتدامة مكافحـة نواقـل المـرض والتـي تهـد

كجـزء  التدبير العالجـي المتكامـل للنواقـلذ الخطط الوطنية في مجال ياألمراض المنقولة. وينبغي للبلدان وضع وتنف
لمكافحــة المالريــا. وبمــا أن تنفيــذ مكافحــة النواقــل يشــمل قطاعــات مختلفــة، فينبغــي  تراتيجياتها األوســع نطاقــاً مــن اســ

 تعزيز التنسيق بين القطاعات لتعظيم األثر. للبلدان أيضاً 

  
  العالج الكيميائي الوقائي

  
ُتعـــد اســـتراتيجيات  .المـــرضمـــن لوقايـــة الفئـــات الســـكانية األســـرع تـــأثرًا  العـــالج الوقـــائيالتوســـع فـــي نطـــاق   -٤٥

العالج الوقائي من العناصر األساسية لالسـتراتيجية المتعـددة الجوانـب مـن أجـل الحـد مـن عـبء المـرض وسـريانه، 
ويؤدي هذا التدخل إلـى كبـت حـاالت  ويلزم التوسع فيها توسعًا كبيرًا لمساعدة البلدان على الحد من عبء المالريا.

                                                           
١      WHO Global Malaria Programme. Global plan for insecticide resistance management in malaria 

vectors. Geneva: World Health Organization, 2012 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44846/1/9789241564472_eng.pdf, accessed 10 March 2015); 
WHO. Test procedures for insecticide resistance monitoring in malaria vector mosquitoes. Geneva: 
World Health Organization, 2013 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/80139/1/9789241505154_eng.pdf, accessed 10 March 2015). 

             ٢ WHO guidance note on capacity building in malaria entomology and vector control. Geneva: 
World Health Organization; 2013 
(http://www.who.int/malaria/publications/atoz/who_guidance_capacity_building_entomology.pdf, 
accessed 10 March 2015).  
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العواقــب التــي تترتــب علــى وجــود الطفيليــات فــي الــدم، بمــا فــي ذلــك المــرض والوفــاة. العــدوى الموجــودة والوقايــة مــن 
وفقًا لكثافة سريان المرض ومستوى مقاومة الطفيليات لألدوية المضادة للمالريا الوقائي وتتنوع استراتيجيات العالج 

 في إقليم معين. 
  

ة العالميـة حاليـًا العـالج الوقـائي المتقطـع ويتضمن العالج الوقائي للمالريا الذي توصـي بـه منظمـة الصـح  -٤٦
للنســــاء الحوامــــل، والعــــالج الوقــــائي المتقطــــع للرضــــع، والعــــالج الكيميــــائي الوقــــائي الموســــمي لألطفــــال دون ســــن 

ــا المتوســطة والمرتفعــة فــي أفريقيــا  ١الخامســة. ويوصــى بهــذه التــدخالت فــي المنــاطق ذات معــدالت ســريان المالري
ال يوصــى بعــالج المالريــا الكيميــائي الوقــائي الموســمي إال فــي المنــاطق التــي يشــتد فيهــا جنــوب الصــحراء الكبــرى، و 

ســريان المــرض موســميًا علــى صــعيد منطقــة الســاحل دون اإلقليميــة. وتســتهدف اســتراتيجيات العــالج الوقــائي حاليــًا 
 شر.لمالريا األخرى التي تصيب البالمالريا المنجلية ويلزم وضع االستراتيجيات ألنواع ا

  
الوقايــة الكيميائيــة هــي إعطــاء األدويــة المضــادة إن  حمايــة جميــع المســافرين والمهــاجرين غيــر الممنعــين.  -٤٧

للمالريــا بجرعــات تقــل عــن الجرعــات العالجيــة، وعلــى فتــرات منتظمــة كافيــة للوقايــة مــن مــرض المالريــا. وينبغــي 
طر المالريا إلى جانب المشورة حول التـدابير الراميـة إعطاء العالج الكيميائي الوقائي لألفراد المعرضين بشدة لمخا

، الـــذين يكونـــون أكثـــر تعرضـــًا للمـــرض والوفـــاة والســـيما بـــين المســـافرين غيـــر الممنعـــينإلـــى الحـــد مـــن لســـع النواقـــل 
الناجمة عن المالريا. كما يوصى به للمسافرين داخل البلـدان مـن المنـاطق الخاليـة مـن المالريـا إلـى المنـاطق التـي 

 تشهد مستويات مرتفعة من المخاطر.
 

  االختبار التشخيصي والعالج
  

ينبغي التأكد مـن تشـخيص جميـع  ضمان إجراء االختبار التشخيصي لجميع حاالت المالريا المشتبه فيها.  -٤٨
ـــة أو  ـــا بواســـطة أســـاليب الكشـــف عـــن الطفيليـــات مثـــل الفحـــوص المجهري المرضـــى المشـــتبه فـــي إصـــابتهم بالمالري

تشخيصـــية الســريعة، المضـــمونة الجــودة. وينبغـــي لخــدمات قطـــاعي الصــحة العـــام والخــاص أن تؤكـــد الت ختبــاراالا
التشخيص قبل إعطاء عالج مضـاد للمالريـا. وينبغـي تتبـع جميـع الحـاالت المؤكـدة وتبليـغ نظـام الترصـد عنهـا مـن 

بــار التشخيصــي للجميــع إلــى أجــل تــوفير المعلومــات الالزمــة لعمليــة تخطــيط البــرامج. وســيؤدي ضــمان إجــراء االخت
خط العالج األول للمالريا غير المصحوبة  الحد من فرط استخدام المعالجات التوليفية المحتوية على اآلرتيميسينين

  ٢بمضاعفات والحد من الضغط الدوائي على الطفيليات.
                                                           

    الحمل باستخدام للمالريا أثناء العالج الوقائي المتقطع:  السياسية للمنظمة توصيةال تحديث منظمة الصحة العالمية.   ١
    ٢٠١٢، جنيف: منظمة الصحة العالمية، السلفادوكسين بيريميثامين

)http://www.who.int/malaria/iptp_sp_updated_policy_recommendation_en_102012.pdf ،ــــم االطــــالع فــــي  ت
باســــتخدام  أثنــــاء فتــــرة الرضــــاعة العــــالج الوقــــائي المتقطــــع منظمــــة بشــــأنلل سياســــةال توصــــيةال )؛ ٢٠١٥مــــارس  آذار/ ١٠

الصـــــــحة  جنيـــــــف: منظمـــــــة فـــــــي أفريقيـــــــا. المالريـــــــا المنجليـــــــةمتصـــــــورة  لمكافحـــــــة) IPTi-SP(بيريميثـــــــامين -سلفادوكســـــــين
  ٢٠١٠  ،العالمية

)http://www.who.int/malaria/news/WHO_policy_recommendation_IPTi_032010.pdf تـــــــــــم االطـــــــــــالع فـــــــــــي ،
متصـورات  لمكافحـة) SMC( الموسـمية من المالريا الوقاية الكيماوية: ة للمنظمةيسياسال توصية)؛ ال٢٠١٥ آذار/ مارس ١٠

الصــحة  جنيــف: منظمــة فــي أفريقيــا. الســاحلية الفرعيــة فــي المنطقــة للغايــة الموســمية نتقــالاال فــي منــاطق المالريــا المنجليــة
    ٢٠١٣ العالمية

)http://www.who.int/malaria/publications/atoz/smc_policy_recommendation_en_032012.pdf ، تــم االطــالع
 ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٠ في

ــــىحصــــول  منظمــــة الصــــحة العالميــــة.   ٢ ــــارات التشخيصــــية الجميــــع عل ــــا االختب ــــل تشــــغيلي: للمالري ــــاني/ دلي ، تشــــرين الث
  ٢٠١١، الصحة العالمية منظمة جنيف: .٢٠١٣ فبرايرتنقيح شباط/ ( ٢٠١١ نوفمبر

)http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502092_eng.pdf ،٢٠١٥  آذار/ مارس ١٠ تم االطالع في.( 
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بيانــات الترصــد المالئمــة التوقيــت والدقيقــة التــي  الحصــول علــى وســيتيح التوســع فــي االختبــار التشخيصــي  -٤٩
ف على العديـد مـن وفضًال عن ذلك فسوف يؤدي إلى تحسين عملية التعرُّ  تستند إلى حاالت مؤكدة ال مشتبه فيها.

األمراض الحموية بخالف المالريا وتدبيرها العالجي، وهي أمراض ُيفترض أنها مالريا باالستناد إلى وجـود الحمـى 
المبذولــة  جهودبــال مقارنــةً التوســع فــي إتاحــة االختبــار التشخيصــي الفــوري  ت الجهــود الراميــة إلــىقــد تــأخر فحســب. و 

لوقايـــة عـــن طريـــق مكافحـــة النواقـــل، ولكـــن تعزيـــز التشـــخيص والعـــالج فـــي جميـــع األمـــاكن سيســـاعد علـــى خفـــض ل
ــا. الجــذري  والعــالجأن االختبــار وتقــر منظمــة الصــحة العالميــة بــ معــدالت المراضــة والوفيــات الناجمــة عــن المالري

ة النشـيطة المتصـوِّر حاليًا إجراء تشخيصـين، أحـدهما للكشـف عـن وجـود  ان، يتطلبللمالريا النشيطة المأمون والفعال
  فوسفات. -٦-واآلخر للكشف عن الحالة فيما يتعلق بنازعة هيدروجين الغلوكوز

  
ان اإلتاحـة الشـاملة لألدويـة المضـادة للمالريـا ُيعـد ضـم تقديم العالج المضمون الجودة لجميـع المرضـى.  -٥٠

إلـى الموصى بها بالغ األهمية في جميـع األمـاكن مـن أجـل الوقايـة مـن تقـدم المالريـا غيـر المصـحوبة بمضـاعفات 
المتصـورة المنجليـة جميع المرضى المصابين بمالريا لوبعد تأكيد التشخيص، ينبغي  مراحل المرض الوخيم والوفاة.

علـــى اآلرتيميســـينين. وفـــي المعتمـــدة لمعالجـــة التوليفيـــة المضـــمونة الجـــودة اغيـــر المصـــحوبة بمضـــاعفات أن يتلقـــوا 
لمالريــا غيــر المصــحوبة اة النشــيطة التــي تتــأثر بــالكلوروكين، ينبغــي عــالج حــاالت المتصــوِّر المنــاطق حيــث توجــد 

هذا اآلرتيميسينين ثبتت فعاليته في يعتمد على في بعالج توليأو  الكلوروكينب المنجلية بخالف المالريابمضاعفات 
وفضًال عن المعالجة التوليفية المحتوية علـى اآلرتيميسـينين أو العـالج بكلـوروكين، ينبغـي لجميـع البـالغين  .المجال

مــن والــذين ال يعــانون  المتصــوِّرة البيضــويةأو  بالمتصــوِّرة النشــيطةباســتثناء النســاء الحوامــل، ولألطفــال المصــابين 
يومــــًا للوقايــــة مــــن  ١٤فوســــفات، أن يتلقــــوا دورة عــــالج بالبريمــــاكين لمــــدة  -٦-عــــوز نازعــــة هيــــدروجين الغلوكــــوز

المتصـــوِّرة أو  المتصـــوِّرة المنجليـــةوينبغـــي لكـــل حالـــة وخيمـــة مـــن المالريـــا الناجمـــة عـــن  االنتكـــاس فـــي المســـتقبل.
نات أو األرتيميثــر، علــى أن يلــي ذلــك دورة فمويــة كاملــة تعــالج حقنــًا باألرتيســو  ، أنالنولســية المتصــوِّرةأو  النشــيطة

علــى اآلرتيميســينين. وتتطلــب المالريــا الوخيمــة العنايــة الطبيــة العاجلــة وقــد ُأتيحــت التوصــيات يعتمــد بعــالج تــوليفي 
 ١المفصلة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لجميع البلدان.

  
مبـــادئ التوجيهيـــة العالجيـــة الوطنيـــة المفصـــلة التـــي تراعـــي وينبغـــي لبـــرامج مكافحـــة المالريـــا أن تضـــع ال  -٥١

األنماط المحلية لمقاومة األدوية المضادة للمالريا وقدرات الخدمات الصحية. وينبغي للبلـدان أن تختـار المعالجـات 
مـن خـالل رصـد  ٪٩٥على اآلرتيميسـينين التـي توصـي بهـا المنظمـة والتـي ثبتـت فعاليتهـا بنسـبة  المعتمدةالتوليفية 

الفعالية العالجية في المواقع المحلية. ويوصى بشدة بالتركيبات الثابتة الجرعة (التي تجمع بين اثنين من المكونات 
الفعالــة فــي شــكل تركيبــة مزدوجــة فــي قــرص واحــد) حيــث إنهــا تســهِّل االلتــزام بــالعالج وتحــد مــن احتمــاالت ســوء 

التي تحتوي على أكثر من دواء. وينبغي عدم استعمال المعالجة الفمويـة استعمال المكونات المفردة ألشرطة الدواء 
ز ذلـك اآلرتيميسـينين فـي عـالج المالريـا غيـر المصـحوبة بمضـاعفات، حيـث قـد يعـزَّ المعتمدة على األحادية الدواء 

  نشأة مقاومة اآلرتيميسينين. 
 

مـــن شـــأن تـــدريب العـــاملين  المحليـــة.التوســـع فـــي نطـــاق االختبـــار التشخيصـــي والعـــالج فـــي المجتمعـــات   -٥٢
الصحيين المجتمعيين والمتطوعين ونشرهم أن يكمِّل خدمات الصحة العمومية ويوسع نطاقها، والسيما في المناطق 
الريفيــة والنائيــة، حيــث تكــون الهياكــل األساســية الصــحية عــادة أضــعف ومعــدالت ســريان المالريــا أعلــى. وال يــؤدي 

املين الصـحيين المجتمعيـين والمتطـوعين فـي الوقايـة مـن المالريـا ورعايـة المصـابين بهـا االستخدام االستراتيجي للعـ
                                                           

 ٢٠١٠ الصــحة العالميــة، جنيــف: منظمــة. الطبعــة الثانيــة، المالريــا لعــالج المبــادئ التوجيهيــة منظمــة الصــحة العالميــة.   ١
)http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547925_eng.pdf ، آذار/  ١٠تــــــــــــــــــــم االطــــــــــــــــــــالع فــــــــــــــــــــي

 جنيـــف: منظمـــة. الطبعـــة الثالثـــة. دليـــل عملـــي: المالريـــا الوخيمـــة عـــالج حـــاالت منظمـــة الصـــحة العالميـــة.)؛ ٢٠١٥ مـــارس
تـــــــــم ، http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79317/1/9789241548526_eng.pdf( ٢٠١٣ الصـــــــــحة العالميـــــــــة

 .)٢٠١٥آذار/ مارس  ١٠االطالع في 
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إلى سد فجوات النظم الصحية فحسب، بل ويضمن تقديم سلسلة الرعايـة المتصـلة إلـى الفئـات السـكانية المحرومـة. 
ـــ ت المالريـــا وااللتهـــاب الرئـــوي ع نطـــاق اإلدارة المتكاملـــة لحـــاالوينبغـــي للبـــرامج الوطنيـــة لمكافحـــة المالريـــا أن توسِّ

 واإلسهال من جانب المجتمعات المحلية، مع التركيز على األطفال دون سن الخامسة.
  

ُيعــد تعزيــز  رصــد مأمونيــة األدويــة المضــادة للمالريــا ونجاعتهــا وٕادارة مقاومــة األدويــة المضــادة للمالريــا.  -٥٣
ضــادة للمالريــا ضــروريين مــن أجــل الكشــف عــن األحــداث رصــد اآلثــار الدوائيــة الضــارة وترصــد فعاليــة األدويــة الم

الضائرة غير المتوقعة وتراجع الفعالية، حتى يمكن اختيار التوليفات األنسـب للسياسـات العالجيـة الوطنيـة. وينبغـي 
طة  في مكافحة المالريا المنجلية والمالريا النشـي -للبلدان أن ترصد فعالية الخط األول من العالج المضاد للمالريا 

العـالج التـي  وينبغي لمعـدالت فشـل ١كل سنتين باستخدام بروتوكول المنظمة المعياري لدراسات الفعالية العالجية.
تغيير السياسـة الوطنيـة بشـأن العـالج المضـاد للمالريـا. وفـي الوقـت الحـالي، التـزال  على حث٪ أن ت١٠تزيد على 

شــديدة الفعاليــة، شــريطة أن تظــل األدويــة األخــرى التــي تحتــوي  علــى اآلرتيميســينينالمعتمــدة المعالجــات التوليفيــة 
عليهــا التوليفــة محتفظــة بفعاليتهــا. ومــع ذلــك فينبغــي تــوخي الحــذر، حيــث إن نشــأة مقاومــة اآلرتيميســينين تزيــد مــن 

 احتمال مقاومة األدوية األخرى التي تحتوي عليها التوليفة.
  

على  المعتمدة ينبغي أن تمثل حماية فعالية المعالجات التوليفية  .احتواء مقاومة األدوية المضادة للمالريا  -٥٤
اآلرتيميســينين وتطــوير توليفــات جديــدة، األولويــة األولــى للبلــدان التــي تتوطنهــا المالريــا وللمجتمــع العــالمي المعنــي 

علــى اآلرتيميســينين  المعتمــدة وفــي البلــدان والمنــاطق حيــث مــازال اآلرتيميســينين والمعالجــات التوليفيــة  ٢بالمالريــا.
لتوســـع فـــي االختبـــار لمحتفظـــة بفعاليتهـــا الكاملـــة، يلـــزم تعزيـــز االســـتخدام الســـليم للـــدواء مـــع إيـــالء اهتمـــام خـــاص 

التشخيصي والعالج المضمون الجودة، كمـا يلـزم التوسـع فـي جميـع التـدخالت األساسـية لمكافحـة المالريـا، بمـا فـي 
تمـاالت ظهـور المقاومـة. وُتحـث البلـدان التـي بلَّغـت عـن ظهـور مقاومـة ذلك مكافحة النواقل، من أجل الحـد مـن اح

اآلرتيميسـينين أن تكثــف مكافحــة المالريــا مـن أجــل خفــض عــبء المــرض وتـأخير انتشــار المقاومــة أو منعهــا. وفــي 
المنـــاطق ذات معـــدالت الســـريان المنخفضـــة التـــي توجـــد فيهـــا مقاومـــة اآلرتيميســـينين، ينبغـــي للبلـــدان أن تســـتهدف 

 التخلص السريع من المالريا المنجلية.
  

ة المتصـــوِّر ظهـــرت مقاومـــة  الـــتخلص مـــن المالريـــا المنجليـــة فـــي منطقـــة الميكونـــغ الكبـــرى دون اإلقليميـــة.  -٥٥
المنجلية لآلرتيميسينين على نحو مستقل في عدد مـن المواقـع الجغرافيـة فـي منطقـة الميكونـغ الكبـرى دون اإلقليميـة 

ة المنجليـة المتصـوِّر لوضع أسوأ ما يكون على الحدود بين كمبوديا وتايلنـد، حيـث أصـبحت في جنوب شرق آسيا. وا
وفي إمكان ظهـور مقاومـة األدويـة المتعـددة أن يهـدد التقـدم  مقاومة لجميع األدوية المضادة للمالريا المتاحة تقريبًا.

 ٣عـبء المـرض فـي أجـزاء أخـرى مـن العـالم. الُمحرز في هذا اإلقليم حتى اليوم تهديدًا كبيـرًا، وقـد يـؤدي إلـى زيـادة
ينبغـي يمكـن أن تمنـع انتشـار المقاومـة. و ، االستراتيجية الوحيـدة التـي المتصوِّرة المنجليةويمثل التخلص من مالريا 

                                                           
 ٢٠٠٩، الصحة العالمية جنيف: منظمة. المضادة للمالريا نجاعة األدوية أساليب ترصد منظمة الصحة العالمية.    ١
)http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597531_eng.pdf ، آذار/  ١٠تم االطالع في

 ).٢٠١٥ مارس

 جنيـف: منظمـة األرتيميسـينين. إلحتـواء مقاومـة خطـة عالميـةدحر المالريـا. العالمية ل، الشراكة منظمة الصحة العالمية    ٢
    ٢٠١١، الصحة العالمية

)http://www.who.int/malaria/publications/atoz/artemisinin_resistance_containment_2011.pdf ، تم االطالع
 ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٠في 

اإلطــار : الكبــرى دون اإلقليميــة فــي منطقــة ميكونــغ األرتيميســينينمقاومــة االســتجابة الطارئــة ل منظمــة الصــحة العالميــة.    ٣
    ٢٠١٣ الصحة العالمية جنيف: منظمة. ٢٠١٥-٢٠١٣ اإلقليمي للعمل

)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79940/1/9789241505321_eng.pdf ، آذار/  ١٠تم االطالع في
 ).٢٠١٣مارس 
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زالـــت فيـــه األدوات أولويـــة قصـــوى فـــي منطقـــة الميكونـــغ الكبـــرى دون اإلقليميـــة، فـــي الوقـــت الـــذي ماهـــذا عطـــى يأن 
 الحالية فعالة.

  
ينبغــي لجميــع البلــدان التــي تتوطنهــا  ســحب جميــع األدويــة غيــر المالئمــة المضــادة للمالريــا مــن األســواق.  -٥٦

المالريــا أن تتأكــد مــن ســحب جميــع األدويــة غيــر المالئمــة المضــادة للمالريــا مــن أســواق القطــاع الخــاص. وُتحــث 
ـــدواء القائمـــة علـــى الســـلطات التنظيميـــة الوطنيـــة علـــى وضـــع ضـــوابط تحظـــر إنتـــاج المعالجـــة ال فمويـــة األحاديـــة ال

اآلرتيميســـينين، والتصـــريح بتســـويقها وتصـــديرها واســـتيرادها واســـتخدامها. وينبغـــي للبلـــدان أيضـــًا أن تتخـــذ خطـــوات 
حاسمة، بما في ذلك الترصد واإلجراءات التنظيمية والمتابعة الوثيقة، من أجل سحب األدوية غير الفعالة المضـادة 

الخـدمات غيـر الرسـميين. وسـتكون  يوفرهـا مقـدموق الصحية والصيدليات، بما في ذلك تلك التـي للمالريا من المراف
علـى اآلرتيميسـينين، وستسـهم المعتمـدة هذه الجهود بالغة األهمية من أجل الحفاظ على فعالية المعالجات التوليفيـة 

 إسهامًا كبيرًا في تسريع خطى التقدم صوب التخلص من المرض.
  

  تسريع الجهود الرامية إلى التخلص من المالريا وتحقيق الخلو من المالريا :٢الركيزة 
  

ينبغـــي لجميـــع البلـــدان أن تســـتهدف الـــتخلص مـــن المالريـــا. ويســـتتبع بلـــوغ هـــذه الغايـــة اســـتهداف النواقـــل   -٥٧
لجديـدة، سـريان العـدوى ا ومـن شـأن منـع مالمسـة النواقـل لألشـخاص أن يحـد مـن اسـتمرار والطفيليات سواًء بسـواء.

ص إصــابتهم بــالمرض سيســرِّع تراجــع فــي حــين أن إزالــة الطفيليــات مــن عــدد كبيــر مــن األشــخاص الــذين لــم ُتشــخَّ 
ـــدة ستســـاعد علـــى اســـتهداف مســـتودع  معـــدالت ســـريان المـــرض. وخـــالل العقـــد القـــادم ســـتتوافر أدوات ونهـــوج جدي

الملخصـة فـي هـذه الركيـزة، إلـى األدوات والنهـوج الطفيليات المعدية لدى البشر. وتستند التوصـيات التقنيـة الرئيسـية 
 سنوات. ٣-٢الحالية ولكن من المتوقع أن تتوسع هذه التوصيات في غضون 

  
بعـدما تتراجـع أعـداد حـاالت المالريـا إلـى مسـتويات منخفضـة فـي أحـد  إعادة تحديد محور تركيـز البـرامج.  -٥٨

يات برامج وأنشطة مكافحة المالريا من أجل استكمال المرحلة البلدان أو المناطق دون الوطنية، قد يلزم تعديل أولو 
، ينبغــي للبــرامج أن ١التــدخالت المــذكورة فــي الركيــزة  عــنالــتخلص مــن المــرض. ومــن ثــم فإنــه فضــًال  مــناألخيــرة 

ز الترصــد مـن أجــل ضـمان الكشــف عـن جميــع حــاالت العـدوى، وتنفيــذ التـدابير الهادفــة إلـى محاربــة الطفيليــات تعـزِّ 
والنواقــل ســواًء بســواء مــن أجــل وقــف ســريان المــرض محليــًا، والــتخلص مــن الطفيليــات الموجــودة لــدى البشــر، وٕادارة 

 مخاطر عودة ظهور المرض بواسطة المالريا الوافدة. 
  

يلزم وضع التشريعات الجديدة لـدعم تغييـر أولويـات البـرامج، وبالتحديـد لضـمان حظـر  شريعات.إصدار الت  -٥٩
بيــع األدويــة المضــادة للمالريــا دون وصــفات طبيــة، ومواصــلة تعزيــز الترصــد ليشــمل اإلخطــار اإللزامــي عــن جميــع 

يتعـــين علـــى وزارات  وفضـــًال عـــن ذلـــك، حـــاالت العـــدوى المكتشـــفة فـــي مرافـــق الرعايـــة الصـــحية العامـــة والخاصـــة.
أن تتــولى اإلشــراف المباشــر علــى إدارة إمــدادات أدويــة المالريــا؛ وبنــاء نظــام بمســاعدة الســلطات المعنيــة الصــحة 

مركــزي للتبليــغ عــن الترصــد الوبــائي للمالريــا والبيانــات الخاصــة بمكافحــة النواقــل والتبليــغ عــن الفاشــيات والتأهــب 
  .الخدمات العامة والخاصة واألهليةاالت و واالستجابة؛ وتكثيف التنسيق بين الوك

 
تحتـاج المرحلـة األخيـرة مـن الـتخلص مـن المـرض إلـى  تجديد االلتزام السياسـي وتعميـق التعـاون اإلقليمـي.  -٦٠

التزام سياسي قوي، وتمويل طويل األجل يمكن التنبؤ به، وزيادة التعاون بين البلـدان المجـاورة. وهنـاك حاجـة ملحـة 
البلدان إلى زيادة الجهود المبذولة من أجل دعم المجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر في المناطق في العديد من 

ذات معــدالت الســريان المنخفضــة، والســيما فــي المنــاطق النائيــة وتلــك التــي يصــعب الوصــول إليهــا. وينبغــي إيجــاد 
دان وعبــر حــدودها عــن طريــق تعــريفهم الحلــول لحمايــة الجماعــات الســكانية المتنقلــة والعمــال المهــاجرين داخــل البلــ

 بمخاطر المرض المحتملة، وٕاتاحة أدوات الوقاية والعالج من خالل العيادات الصحية التي يسهل الوصول إليها.
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سيتطلب ضمان القضاء التام على طفيليات المالريا الموجودة  خفض عدد حاالت العدوى غير المكتشفة.  -٦١
ن خـالل تـدخالت الصـحة العموميـة، اتبـاع نهـوج جديـدة ال تشـتمل عليهـا بعـد لدى األشخاص المصابين بالعدوى مـ

ترسانة األدوات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. وقد نجـح اسـتخدام اسـتراتيجيات مثـل توزيـع األدويـة علـى 
تعكـف و  األمـاكن التـي تشـهد سـريان المـرض. نطاق جماهيري في الماضي، ويجري حاليًا استكشافها في طيف مـن

البحوث على تقييم الدور الذي يمكن أن يلعبه إعطاء األدوية التي ُتوقف انتقال العدوى في المنـاطق ذات معـدالت 
الســـريان المرتفعـــة مـــن أجـــل تســـريع التقـــدم صـــوب الـــتخلص مـــن المـــرض. وهنـــاك بحـــوث أخـــرى تقـــّيم أثـــر إعطـــاء 

نية بأكملهـا أو جماعـات سـكانية مسـتهدفة، بمـا مضادات المالريا الفعالـة ووقعـه علـى المـدى الطويـل علـى فئـة سـكا
فــــي ذلــــك عــــالج األفــــراد المصــــابين الــــذين خضــــعوا للفحــــص لتحــــري طفيليــــات المالريــــا بواســــطة اختبــــارات بالغــــة 

 الحساسية. 
  

ومـع تراجـع معـدالت السـريان إلـى مسـتويات منخفضـة فـي البلـدان تنفيذ مكافحة نواقل المالريا المسـتهدفة.   -٦٢
والمناطق دون الوطنيـة، ينبغـي الحفـاظ علـى التغطيـة الشـاملة للفئـات السـكانية المعرضـة لمخـاطر المالريـا بواسـطة 
التدخالت الرامية إلى مكافحة النواقل في معظـم األمـاكن مـن أجـل تجنـب عـودة المـرض إلـى الظهـور. وفـي منطقـة 

ينة ستختلف الفئة السكانية المعرضة للمخاطر مع مواصلة البرامج لمسيرتها على الطريق المؤدي إلـى الـتخلص مع
مــن المــرض. والتحــول مــن اســتهداف التغطيــة الشــاملة إلــى اســتهداف مكافحــة النواقــل فــي فئــات ســكانية أو منــاطق 

وة ُنظــم الترصــد، وفــي ظــل التأهــب الرفيــع معينــة، قــد يكــون مبــررًا فــي ظــروف تــدني إمكانيــة الســريان الكامنــة، وقــ
ويلعـــب الـــرش الثمـــالي لألمـــاكن  المســـتوى والقـــدرة علـــى االســـتجابة الســـريعة فـــي حـــال عـــودة المـــرض إلـــى الظهـــور.

ه إلى أهداف معينـة، دورًا مهمـًا فـي بعـض األمـاكن كاسـتجابة لفاشـيات المـرض وعودتـه إلـى الظهـور المغلقة الموجَّ 
إضــافية  المــرض. ومــع انخفــاض معــدالت الســريان قــد تــزداد الحاجــة إلــى اتخــاذ تــدابير أو للــتخلص مــن بــؤر ســريان

  مثل التدبير العالجي لمصادر اليرقات.
   

إن اســتمرار وفــود حــاالت المالريــا يعنــي ضــرورة اإلبقــاء علــى الوقايــة مــن عــودة ســريان المالريــا محليــًا.   -٦٣
الــتخلص مــن المــرض فــي أحــد البلــدان أو المنــاطق دون  الجــودة العاليــة لعمليــة الكشــف عــن الحــاالت، حتــى بعــد

الوطنيــة. وتقــع مســؤولية التــيقظ للكشــف عــن العــودة المحتملــة لســريان المــرض محليــًا، علــى عــاتق خــدمات الصــحة 
العموميـــة كجـــزء مـــن وظيفتهـــا الطبيعيـــة فـــي مكافحـــة األمـــراض الســـارية، بالتعـــاون مـــع القطاعـــات المعنيـــة األخـــرى 

ة والبيئـــة والصـــناعة والســـياحة). وينبغـــي لألفـــراد الـــذين يخططـــون للســـفر إلـــى منـــاطق تتوطنهـــا قطـــاع الزراعـــ (مثـــل
دوا بالمعلومات الصحية والوقاية الكيميائية والمشورة بشأن تدابير الحماية من لسع البعـوض، بهـدف  المالريا أن يزوَّ

طق الموطونـة بـالمرض بمخـاطر المالريـا الحد من وفـادة الطفيليـات. وينبغـي إخطـار الزائـرين والمهـاجرين مـن المنـا
وٕاتاحــة ســهولة الوصــول إلــى مرافــق التشــخيص والعــالج المجانيــة أمــامهم. ويجــب مواصــلة اســتخدام مكافحــة النواقــل 
الحتـــواء الفاشـــيات المحليـــة وحمايـــة المنـــاطق المعروفـــة قابليتهـــا لعـــودة الســـريان والمعرضـــة لتـــواتر وفـــود طفيليـــات 

التيقظ التـي ينبغـي تطبيقهـا مـن أجـل ضـمان نجـاح الحفـاظ علـى الخلـو مـن المالريـا، علـى  المالريا. وتتوقف أنماط
المرض إلى  توطدمدى سرعة تأثر منطقة معينة ومدى قابليتها لعودة السريان فيها. ويمتد برنامج الوقاية من عودة 

 تشهد سريان. ومن ثم ينبغي مواصلة الترصد في البلدان التي لم تعد الظهور لفترة غير محدودة.
  

يتمثل العالج الكيميـائي الـذي يوقـف سـريان المـرض فـي  استخدام العالج الكيميائي لوقف سريان المرض.  -٦٤
أي المرحلـة الجنسـية للمتصـورة التـي  استخدام األدوية الفعالة المضادة للمالريا من أجل الحد مـن سـريان العرسـيات

ــا. وتوصــي منظمــة الصــحة العالميــة بــالعالج  تســبب عــدوى البعــوض الناقــل، ووضــع بــذا حــد لــدورة ســريان المالري
 المتصـورةالكيميائي لوقف السريان من أجل الحد من سريان المالريا، والسيما في المناطق المهددة بظهـور مقاومـة 
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ويوصـى حاليـًا بهـذا التـدخل فـي  ١.المتصـورة المنجليـةزء مـن اسـتراتيجيات الـتخلص مـن لآلرتيميسينين كج المنجلية
فيهـا معـدالت التغطيـة بـالعالج. واسـتراتيجيات وقـف السـريان  رتفـعالمناطق ذات معدالت السريان المنخفضة التي ت

  ا األخرى.ر بعد لطفيليات المالريمتاحة حاليًا بالنسبة إلى المالريا المنجلية ولكنها لم ُتطو 
 

فـي  الكشف عـن جميـع حـاالت العـدوى مـن أجـل تحقيـق الـتخلص مـن المـرض ومنـع عودتـه إلـى الظهـور.  -٦٥
الكشـــف النشـــيط عـــن حـــاالت العـــدوى وٕاجـــراء التحريـــات  تســـياألمـــاكن ذات معـــدالت الســـريان الشـــديدة التـــدني، يك

مـــن أجـــل  أهميـــةفـــي المرافـــق الصــحية، مرضـــى المالريـــا واإلخطــار بشـــأنها لرعايــة المجانيـــة البشــأنها، فضـــًال عـــن 
ومن شأن إجراء التحريات والكشف عن حـاالت العـدوى بـين األشـخاص الـذين  ٢التخلص من بؤر السريان الثمالي.

صــت إصــابته بالمالريــا فــي أحــد المرافــق الصــحية، أن يــوفر المعلومــات يشــاركون فــي البيئــة المعيشــية لشــخص شخِّ 
نفســها مــن أجــل توضــيح إذا كــان ســريان المــرض يحــدث محليــًا أم بســبب  عــن التعــرض المحتمــل لمصــادر العــدوى

 حاالت وافدة.
  

ُيعـــد اســـتخدام مضـــادات المالريـــا أحـــد عناصـــر  اســـتخدام األدويـــة مـــن أجـــل الحـــد مـــن مجمـــع الطفيليـــات.  -٦٦
استراتيجية التخلص من المرض، حيث إنها في إمكانها القضاء على مجمع الطفيليات لدى الفئـة السـكانية التـي تـم 
عالجها، وعند استخدامها ألغراض الوقاية تحد من مجموع األفراد المعرضين ومن إمكانية سريان العرسـيات. وفـي 

م المنظمــة الــدور المحتمــل لألدويــة فــي قتــل البعــوض قبــل أن يــتمكن مــن نقــل طفيليــات المالريــا، المســتقبل، ســتقيِّ 
ودورها المحتمل في عـالج جميـع حـاالت العـدوى بصـرف النظـر عـن األعـراض السـريرية أو سـلوكيات السـعي إلـى 

المرضــــى الحصــــول علــــى الرعايــــة الصــــحية. وفــــي العمــــل الــــذي يســــتهدف الــــتخلص مــــن المــــرض، ينبغــــي لجميــــع 
المصابين بالمالريا النشيطة أو البيضوية المؤكـدة مختبريـًا، أن يتلقـوا مقـررًا للعـالج الجـذري مـن أجـل القضـاء علـى 

 جميع الهاجعات المتبقية التي قد تتسبب الحقًا في االنتكاس.
 

ب إيـالء لكي يتم التخلص من المرض بنجـاح، يجـ .تحديداً  بالمتصورة النشيطة وضع استراتيجيات خاصة  -٦٧
. وتطرح المالريا بالمتصورة المنجلية، وهي طفيلي غير معروف جيدًا مقارنة للمتصورة النشيطةالمزيد من االهتمام 

 النشيطة تحديات متعددة وتحتاج إلى استراتيجيات محددة. وتتمثل التحديات فيما يلي:
 ومـن ثـم فهـي بالمتصـورة المنجليـةأوسع من الظروف البيئيـة مقارنـة  اً تتحمل طيف المتصورة النشيطة ،

  منتشرة على نطاق جغرافي أوسع
 عــراض المــرض علــى يمكــن أن تنتقــل مــن البشــر إلــى البعــوض قبــل أن تظهــر أ والمتصــورة النشــيطة

  األشخاص المصابين

                                                           
١        WHO. Updated WHO policy recommendation: single dose primaquine as a gametocytocide in 

Plasmodium falciparum malaria. Geneva: World Health Organization, 2012 
(http://www.who.int/malaria/pq_updated_policy_recommendation_en_102012.pdf, accessed 10 March 
2015). 

٢    WHO. Disease surveillance for malaria elimination: an operational manual. Geneva: World Health 
Organization, 2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44852/1/9789241503334_eng.pdf, 
accessed 10 march 2015); WHO. Policy brief on malaria diagnostics in low-transmission settings. 
Geneva: World Health Organization, 2014  
(http://www.who.int/malaria/publications/atoz/policy-brief-diagnosis-low-transmission-settings/en/, 
accessed 10 March 2015).  
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  وقـــد تكـــون أســـاليب مكافحـــة النواقـــل التقليديـــة (الناموســـيات المعالجـــة بمبيـــدات طويلـــة األجـــل والـــرش
، نظـــرًا ألنـــه فـــي كثيـــر مـــن المتصـــورة النشـــيطةألمـــاكن المغلقـــة) أقـــل فعاليـــة فـــي حالـــة الثمـــالي فـــي ا

، تلسع النواقل في وقت مبكـر مـن المسـاء وتحصـل علـى المتصورة النشيطةاألماكن التي تنتشر فيها 
  لراحة في األماكن المفتوحة كذلكغذائها من الدم في األماكن المفتوحة وتخلد إلى ا

 مسـتواه  كامنة أصـعب فـي اكتشـافها ألن وجـود الطفيليـات فـي الـدم عـادة مـا يكـونوتكون الهاجعات ال
منخفضـــًا وألن الهاجعـــات الكامنـــة التـــي تعـــيش فـــي الكبـــد يتعـــذر الكشـــف عنهـــا بواســـطة االختبـــارات 

  التشخيصية الحالية

 المراضـة وسـريان المـرض  ويمكن للهاجعات أن تتسبب في انتكاسات متعـددة وأن تسـهم فـي معـدالت
  لمرتفعةا

  ج بالبريمـــاكين تمتـــد ســـوى بإعطـــاء دورة عـــال المتصـــورة النشـــيطة هاجعـــاتوال يمكـــن الـــتخلص مـــن
قد يسـفر عـن أعـراض جانبيـة خطيـرة (فقـر الـدم الحـال للـدم) للمرضـى المصـابين بعـوز  يومًا، ما ١٤

 فوســــفات، وُيمنــــع اســــتعمال هــــذا العــــالج فــــي الجماعــــات الســــكانية -٦-نازعـــة هيــــدروجين الغلوكــــوز
  السريعة التأثر مثل الرضع والنساء الحوامل والمرضعات

 فوســفات علــى تحــديات وهــو غيــر متــوفر فــي  -٦-وينطــوي اختبــار عــوز نازعــة هيــدروجين الغلوكــوز
  العديد من األماكن

 .ومالريا المتصورة المقاومة للكلوروكين آخذة في االنتشار 
  

مــع تقــدم بــرامج مكافحــة المالريــا  الــتخلص مــن المــرض.اســتخدام الترصــد كتــدخل فــي البــرامج الراميــة إلــى   -٦٨
صــوب الــتخلص مــن المــرض، يســـتهدف الترصــد كشــف جميــع حــاالت العـــدوى بالمالريــا، ســواء أكانــت مصـــحوبة 

حـــدث محليـــًا؛ تبـــأعراض أم ال، وٕاخضـــاع كـــل حالـــة فرديـــة للتحـــري، والتمييـــز بـــين الحـــاالت الوافـــدة والحـــاالت التـــي 
االت المكتشفة تعالج على الفور للوقاية من حدوث حاالت العدوى الثانوية. ورغم أن ولضمان أن كل حالة من الح

حاالت العدوى تحدث على نحو متقطع أو في بـؤر محـددة، فـإن ُنظـم الترصـد يجـب أن تغطـي الـبالد بأكملهـا، مـع 
ماضـي القريـب. إيالء عناية خاصة للمناطق التي يستمر فيها سريان المرض أو التي شهدت سريان المـرض فـي ال

وينبغـــي للبلـــدان أن ترصـــد حـــاالت العـــدوى الوافـــدة التـــي تمثـــل نســـبة كبيـــرة مـــن جميـــع حـــاالت العـــدوى فـــي مرحلـــة 
التخلص من المرض وقد تطرح مخاطر عـودة سـريان المـرض فـي المنـاطق التـي شـهدت وقـف سـريان المـرض مـن 

 ١قبل.
  

  تحويل ترصد المالريا إلى تدخل أساسي :٣الركيزة 
  

بصرف النظر عن مدى تقدم البلدان على الطريق المؤدي إلى التخلص مـن المـرض، ينبغـي ترقيـة ترصـد   -٦٩
المالريـــا ليصـــبح أحـــد التـــدخالت األساســـية فـــي االســـتراتيجيات الوطنيـــة ودون الوطنيـــة لمكافحـــة المالريـــا. ويشـــمل 

للبيانـــات الـــواردة. وفـــي الوقـــت  الترصـــد كتـــدخل، تتبـــع المـــرض واالســـتجابة البرمجيـــة واتخـــاذ اإلجـــراءات اســـتجابةً 
الحاضر، ال تحظى معظم البلدان التي تعاني من عبء ثقيل من هذا المرض بموقع يؤهلهـا لجمـع بيانـات المالريـا 

                                                           
١    WHO. Disease surveillance for malaria elimination: an operational manual. Geneva: World Health 

Organization, 2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44852/1/9789241503334_eng.pdf, 
accessed 10 March 2015). 
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الضرورية على نحو متواصل، ما يجعل مـن الصـعب حشـد االسـتجابة الُمثلـى وتقيـيم اتجاهـات المـرض واالسـتجابة 
صـد بمزيـد مـن الكثافـة كتـدخل عنـدما تقتـرب البـرامج أكثـر مـن هـدف الـتخلص لمقتضيات الفاشيات. وقـد يعمـل التر 

من المرض، ولكن الترصد الفعال مطلوب في جميع المراحل على الطريـق المـؤدي إلـى ذلـك. وفيمـا يلـي تـرد فوائـد 
  الترصد الفعال واإلجراءات الالزمة لعملية تحويل الترصد إلى تدخل أساسي.

  
ــن البــرامج مــن إجــراء العمليــات علــى النحــو األمثــل عــن طريــق ومــن شــأن الترصــد القــ  -٧٠ وي للمالريــا أن يمكِّ

  تمكين البرامج مما يلي:
  الدعوى إلى االستثمار من جانب المصادر المحلية والدولية، بالقدر الذي يتناسب مـع عـبء المالريـا

  ي البالد أو المناطق دون الوطنيةف
 اجــة وللتــدخالت األكثــر فعاليــة، مــن أجــل تعظــيم األثــر تخصــيص المــوارد للفئــات الســكانية األمــس ح

  لصحة العمومية إلى أقصى حد ممكنعلى ا
  إجـــراء التقيـــيم المنـــتظم للوقـــوف علـــى إذا مـــا كانـــت الخطـــط تتقـــدم علـــى النحـــو المتوقـــع أم أن األمـــر

  تت أو المزيج الالزم من التدخالحجم التدخال يتطلب تعديل
 المنتخبين والجهـات المانحـة  ار وممثليهماهيالمتلقى وتمكين الج التمويلة بشأن أثر اءلالخضوع للمس

 من تحديد إذا ما كانوا يحصلون على القيمة في مقابل المال
  أهـداف البـرامج ومعرفـة مـا يصـلح ومـا ال يصـلح، حتـى يتسـنى تصـميم بـرامج أكثـر  مدى تحقـقتقييم

 كفاءة وفعالية.
  

أرقـــام حليـــل البيانـــات ورصـــد البـــرامج إلـــى يســـتند ت الســـريان المرتفعـــة.الترصـــد فـــي المنـــاطق ذات معـــدالت   -٧١
تخذ اإلجراءات علـى صـعيد السـكان لضـمان أن الخـدمات متاحـة لجميـع الفئـات السـكانية وضـمان عـدم إجمالية، وتُ 

بالمالريـا بشـأن أعـداد الوفيـات المتعلقـة  والمناسبة التوقيـتوُتعد المعلومات الدقيقة  ١وجود اتجاهات سلبية للمرض.
واتجاهاتها، شرطًا رئيسيًا لتتبع التقدم الُمحرز في مكافحـة المالريـا. وينبغـي بـذل جهـود متضـافرة لضـمان أن جميـع 
حــاالت المالريــا التــي تــدخل المستشــفيات والمراكــز الصــحية والوفيــات الناجمــة عــن المالريــا التــي تحــدث فيهــا، تــم 

بيانـات الخصـائص ظـام وطنـي للترصـد. وينبغـي صـياغة مـن خـالل ن تأكيدها بواسطة اختبـار طفيلـي والتبليـغ عنهـا
المستشــفيات، فــي بعــض مواقــع مختــارة ُحــددت فيهــا الفئــات الســكانية المســتفادة مــن الخــدمات  الصــادرة عــن الممثلــة
 تعقب أسباب الوفاة باستمرار. ويجري فيها  ،بدقة

  
في المناطق ذات معـدالت السـريان المنخفضـة أو  الترصد في المناطق ذات معدالت السريان المنخفضة.  -٧٢

المتوسطة، يوجد قدر ال بأس به من التنوع في توزيـع المالريـا وتـزداد أهميـة تحديـد الفئـات السـكانية األكثـر تعرضـًا 
شــة، للمــرض وتوجيــه التــدخالت علــى النحــو المالئــم. ويمكــن أن تكــون المالريــا متمركــزة فــي الفئــات الســكانية المهمَّ 

لفئــات التــي تعــيش فــي المنــاطق النائيــة أو الحدوديــة، والعمــال المتنقلــين والمهــاجرين والســكان القبليــين، الــذين مثــل ا
يفتقــرون إلــى الخــدمات. وقــد يكــون مــن الضــروري حمــل خــدمات االختبــار التشخيصــي والعــالج مباشــرة إلــى الفئــات 

لحــاالت والعــالج علـى نحــو اســتباقي). ومــع السـكانية التــي يتعــذر عليهـا الوصــول إلــى الخــدمات (أي إجـراء كشــف ا
تراجــع مناعــة الفئــات الســكانية المعرضــة للمخــاطر نتيجــة لــدخول التــدخالت حيــز النفــاذ، يصــبح التــيقظ للفاشــيات 
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دات المحتملة مهمًا بالنسبة إلى البرامج، وينبغي التبليغ المكثف (أسبوعيًا مثًال) عن معدالت اإلصابة ورصد المحدِّ 
 رض، مثل بيانات األرصاد الجوية.يان المالرئيسية لسر 

  
تـزداد الحاجـة إلـى الـُنظم الخاصـة بترصـد المالريـا  الترصد في المنـاطق المسـتهدفة للـتخلص مـن المالريـا.  -٧٣

ة المحـــدَّدتحديـــدًا مـــن أجـــل تلبيـــة الطلـــب علـــى معلومـــات إضـــافية الســـتهداف التـــدخالت ورصـــدها فـــي الجماعـــات 
ومــع إحــراز التقــدم صــوب الــتخلص مــن المــرض، يصــبح مــن الضــروري إخضــاع  المعرضــة للمخــاطر وفــي البــؤر.

فــرادى الحــاالت أو مجموعــات الحــاالت للتحــري مــن أجــل فهــم عوامــل الخطــر والــتخلص مــن بــؤر ســريان المــرض. 
تزداد أهميـة ضـمان أن ُنظـم الترصـد تسـجل البيانـات الخاصـة بالحـاالت التـي يكشـف عنهـا مقـدمو الرعايـة فـي  كما

الخاص، الرسميون وغير الرسميون سواًء بسواء. ويزداد حجـم المـوارد والقـدرات الالزمـة مـن أجـل إدارة ُنظـم  القطاع
ترصــد المالريــا والحفــاظ عليهــا حيــث تصــبح هــذه الــُنظم أكثــر تعقيــدًا واســتهالكًا للمــوارد مــع تقــدمها صــوب مرحلــة 

واألنشطة للعاملين المعنيين. ويلـزم الحفـاظ علـى التخلص من المرض، وسيلزم توفير المزيد من المهارات والتدريب 
ُنظم الترصد القويـة مـن أجـل اسـتدامة الـتخلص مـن المـرض بعـد تحقيقـه؛ كمـا يلـزم علـى البلـدان أن ترصـد مخـاطر 

 ١وفود المرض (سرعة التأثر) واحتماالت سريان المرض في المناطق المعرضة للمخاطر (القابلية).
  

. ُتعـد ُنظـم المعلومـات الروتينيـة بالغــة األهميـة للترصـد فـي جميــع المعلومـات الروتينيــةاالسـتثمار فـي ُنظـم   -٧٤
مراحــل مكافحــة المالريــا وتشــكل أساســًا لرصــد أنشــطة بــرامج مكافحــة المالريــا. ويجــب تــوفير االســتثمارات الكافيــة 

ـــنة مـــن  أجـــل توليـــد المعلومـــات الالزمـــة إلدارة واســـتخدام البيانـــات الصـــادرة عـــن الـــُنظم المعلومـــات الروتينيـــة المحسَّ
لتخطيط البرامج وتنفيذها وتقييمها. ويلزم تقديم الدعم المالي واللوجيستي الكافي لتوفير إمدادات المكاتب ومعـداتها، 
وتدريب الموظفين واستبقائهم، واإلشراف على المرافق الصـحية، واالتصـاالت. ويتطلـب التبليـغ عـن البيانـات اإلدارة 

ابط لمراقبــة الجــودة ومتابعــة جيــدة. وهنــاك ضــرورة قصــوى لبنــاء القــدرة التقنيــة للمــوظفين علــى فــي ظــل تــوافر ضــو 
 تحليل البيانات وتأويلها من أجل تمكين البرامج من استخدام المعلومات الترصدية بمزيد من الفعالية.

 
ومات الالزمة البيانات عـن تشمل المعل جمع البيانات الالزمة لفهم اتجاهات المرض واألداء العام للبرامج.  -٧٥

ــــديم الخــــدمات  ــــة لتق ــــرامج والمــــوظفين والســــلع)، والمســــتويات الحالي ــــل الب ــــا (تموي المــــوارد المتاحــــة لمكافحــــة المالري
الخــدمات والتغطيــة بالتــدخالت)، واالتجاهــات الســائدة فــي اســتخدام الخــدمات الصــحية. كمــا تشــمل البيانــات  (إتاحــة

مــا فــي ذلــك معــدالت انتشــار طفيلــي المالريــا والعوامــل المرتبطــة بزيــادة مخــاطر عــن الفئــات الســكانية المتضــررة، ب
اإلصابة بالمالريا. وتشمل المصادر المتعددة للبيانات ُنظم المعلومات الروتينية (لتتبع الشؤون المالية وتدفق السلع 

التـــي تقـــدمها المرافـــق وتقـــديم الخـــدمات واتجاهـــات المـــرض)، ومســـوحات المرافـــق الصـــحية (لتتبـــع تنفيـــذ الخـــدمات 
الصحية)، ومسوحات األسر المعيشية لتتبع التغطيـة بـالبرامج ومعـدل انتشـار الطفيلـي (فـي الفئـة السـكانية)، ونتـائج 

ويلزم على ُنظم الرصد الحشري أن تتولى التحديث الدوري للمعلومات عن النواقل وسلوكياتها ومدى  بحوث التنفيذ.
عــد دراســات الفعاليــة العالجيــة ضــرورية الكتشــاف مقاومــة األدويــة المضــادة للمالريــا. تأثرهــا بالمبيــدات الحشــرية. وتُ 

وسيختلف الثقل الذي تحظى به أهمية المصادر المختلفة للبيانات وفقًا لمستوى سريان المالريا ولمدى نضج برامج 
 مكافحة المالريا وقدراتها.

  
مـع زيـادة  صائص الوبائية للمالريا في البالد وتنوعهـا.وضع الخطط االستراتيجية الوطنية التي تراعي الخ  -٧٦

التغطيــة بالتـــدخالت وتراجـــع معـــدالت اإلصـــابة بالمالريـــا، يــزداد التبـــاين فـــي معـــدالت اإلصـــابة بـــالمرض وســـريانه. 
ويتمثـــل نهـــج رئيســـي فـــي حشـــد االســـتجابة الُمثلـــى لمقتضـــيات المالريـــا فـــي أحـــد البلـــدان أو األراضـــي، فـــي التقســـيم 
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ـــم الـــبالد أو المنطقـــة إلـــى وحـــدات أصـــغر حجمـــًا قـــد يلـــزم فيهـــا تقـــديم صـــيغ مختلفـــة مـــن مـــزيج الطبقـــي ا لـــذي ُيقسِّ
التدخالت. وينبغي أن تراعي الخطط االستراتيجية الوطنية مدى استعداد الُنظم الصـحية للتوسـع فـي بـرامج مكافحـة 

نشــودة. كمــا ينبغــي أن تحــدد أدوار أصــحاب المالريــا وتحديــد المــوارد الالزمــة لتحقيــق مســتويات التغطيــة واألثــر الم
 المصلحة المختلفين في تنفيذ الخطة وتحديد الغايات لرصد التقدم وضمان المساءلة.

  
ينبغـــي تحديـــدًا إجـــراء  رصـــد تنفيـــذ الخطـــط االســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة المالريـــا علـــى فتـــرات منتظمـــة.  -٧٧

إجراء استعراضات منتصـف المـدة لتقيـيم التقـدم المرحلـي؛ وينبغـي المراجعات السنوية قبل إعداد الميزانيات؛ ويمكن 
إجراء استعراض نهائي للبرامج قبل وضع الخطة االستراتيجية التالية. وينبغي اإلدالء بالتعليقات التي تبـين الوضـع 
ل الخاص بمؤشرات رئيسية مختارة، إلى المقاطعات والمرافق الصحية على أساس شـهري أو فصـلي، علـى أن يشـم

ـــ ص البيانـــات بطريقـــة تســـمح للمـــوظفين فـــي المرافـــق ذلـــك المرافـــق الصـــحية الخاصـــة. ومـــن األهميـــة بمكـــان أن تلخَّ
والمقاطعــات الصــحية بتقيــيم أداء المرافــق بســهولة. وينبغــي أال يقتصــر رصــد البــرامج وترصــدها علــى مــديري بــرامج 

ات المنتخبـة وأعضـاء المجتمعـات المحليـة والجهـات مكافحة المالريـا ومنفـذيها. فـاإلدارات الحكوميـة األخـرى والقيـاد
المانحة لها مصلحة في ضمان الجودة العالية لبرامج مكافحـة المالريـا ويلـزم أن يكونـوا جميعـًا قـادرين علـى فحـص 

. وٕاذا مــا شــارك هــؤالء فــي عمليــة االســتعراض، يمكــنهم المســاعدة علــى ضــمان أن بــرامج يــدعمونهاالعمليــات التــي 
ز باعتبارهـــا إحـــدى أولويـــات مكافحـــة المال ريـــا تلبـــي احتياجـــات الســـكان وأن مكافحـــة المالريـــا والـــتخلص منهـــا ُتعـــزَّ

  التنمية. 
 

تمكِّن ُنظم المعلومات الصحية الروتينيـة وترصـد المـرض علـى نحـو  ضمان خضوع نظام الترصد للرصد.  -٧٨
اهـات المـرض. ومـن األهميـة بمكـان رصـد فعال، من رصد البرامج لتمويل مكافحة المالريا وتغطيـة التـدخالت واتج

أداء نظــام الترصــد فــي حــد ذاتــه بواســطة قياســات مثــل النســبة المئويــة للمرافــق الصــحية التــي تقــدم تقــارير شــهرية، 
ونســبة المرافــق الصــحية التــي تتلقــى التعليقــات علــى أســاس فصــلي، وفــي مرحلــة متقدمــة مــن عمليــة الــتخلص مــن 

ات التــي خضــعت للتحــري. وتتمثــل الخصــائص المهمــة األخــرى التــي ينبغــي تقييمهــا المالريــا، نســبة الحــاالت والوفيــ
بصـــفة دوريـــة فـــي مالءمـــة التوقيـــت والدقـــة والتمثيـــل والصـــالحية. وســـيؤدي رصـــد نظـــام الترصـــد فـــي حـــد ذاتـــه إلـــى 

ه إلــى ف علــى جوانــب القصــور والتمكــين مــن اتخــاذ اإلجــراءات الراميــة إلــى تحســين الترصــد، مــا ســيؤدي بــدور التعــرُّ 
 تحسين أداء برامج مكافحة المالريا وتسريع خطى التقدم صوب التخلص من المالريا. 

  
  ثو تسخير االبتكار والتوسع في البح :١العنصر الداعم 

  
دة االسـتراتيجية هـذه. وتشـمل   -٧٩ من المتوقع أن تتوافر أدوات جديـدة مهمـة فـي غضـون اإلطـار الزمنـي لمسـوَّ

ــهــذه األدوات أدويــة جديــدة  نة، ولقاحــات جديــدة، ومبيــدات أنجــع، وتوليفــات جديــدة لألدويــة، ووســائل تشــخيص محسَّ
مبتكــرة جديــدة لمكافحــة النواقــل. وٕالــى أن تتــوافر األدوات الجديــدة األخــرى، ينبغــي للبــرامج أن  حشــرية وأدوات أخــرى

محليـة علـى نحـو أكثـر كفـاءة جري بحوث التنفيذ من أجـل تنقـيح النهـوج لتطبيـق التـدخالت الحاليـة فـي السـياقات التُ 
وفعالية. وسيلزم أن يتمحور تركيز بحوث التنفيذ بصفة خاصة حول تغطية السكان واالمتثـال فـي األجلـين القصـير 
والطويــل وحــول المســائل المتعلقــة بــالموارد البشــرية. وينبغــي أن ُتصــمَّم هــذه الدراســات بحيــث تقــدم نتــائج ذات جــودة 

ــكافيــة لكــي تــوفر بيِّنــات تســتن حة، ســتتولى د إليهــا التوصــيات بشــأن السياســات. ومــع تــوافر األدوات والنهــوج المرشَّ
منظمــة الصــحة العالميــة والهيئــات الوطنيــة التنظيميــة استعراضــها وٕاصــدار المشــورة بشــأنها. وينبغــي للبلــدان ضــمان 

ــ مها علــى النحــو المالئــم، لمــا ر التقيــيم الســريع لــألدوات التــي تــم التحقــق منهــا وبــدء اســتخداوجــود بيئــة تنظيميــة تيسِّ
ف علـــى العقبـــات التـــي تعتـــرض اعتمـــاد األدوات الجديـــدة عـــن طريـــق بحـــوث لـــذلك مـــن أهميـــة بالغـــة. ويجـــب التعـــرُّ 

لتحديـــد الظـــروف التنفيـــذ، وٕازالتهـــا فـــي وقـــت مبكـــر مـــن أجـــل تيســـير اســـتخدامها فـــور تـــوافر قاعـــدة البيِّنـــات الالزمـــة 
 يح لألولويات في خمسة مجاالت مختلفة.ويرد فيما يلي توض المالئمة لنشرها.
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  مكافحة النواقل
  

ة الخاصـة المحـدَّدهناك العديد من األدوات والنهوج المحتملة قيد التطوير من أجل التغلـب علـى التحـديات   -٨٠
للمـــرض. وتشـــمل هـــذه األدوات والنهـــوج، مبيـــدات حشـــرية أو  بمقاومـــة النواقـــل للمبيـــدات الحشـــرية والســـريان الثمـــالي

ــــات أو  تركيبــــات أو أســــاليب تطبيــــق جديــــدة، وجاذبــــات ومنفــــرات جديــــدة، ومنشــــطات حيويــــة جديــــدة (مثــــل الفطري
المعايشــات الجوانيــة)، وأهــداف جديــدة تتعلــق بــدورة حيــاة البعــوض (مثــل مرحلــة التغــذي علــى الســكر أو التــزاوج أو 

عــوض معــدل جينيــًا. وهنــاك أيضــًا اســتراتيجيات جديــدة تخضــع حاليــًا للفحــص مــن أجــل تحســين وضــع البــيض)، وب
تقــديم التــدخالت مثــل االســتخدام الحــديث لتكنولوجيــات الهــاتف المحمــول ورســم الخــرائط الرقميــة. ويلــزم أيضــًا إيجــاد 

اســية، ألســباب مهنيـــة أو أدوات لحمايــة النــاس عنــدما يكونــون خــارج منــازلهم التـــي تحظــى بحمايــة التــدخالت األس
 أسباب أخرى.

  
وُيعـــد تحســـين التـــدخالت األساســـية لمكافحـــة النواقـــل مجـــاًال ذا أولويـــة يتطلـــب المزيـــد مـــن االهتمـــام، نظـــرًا   -٨١
لمبالغ الكبيرة التي من المتوقع أن يستمر إنفاقها على هذه األدوات. وٕالى جانب دمج المكونات الفعالة الجديدة في ل

ة، والتحقـق لـفإن تطوير الناموسيات ذات األثر الثمالي والسالمة المادية والفائدة المحسـنة أو المطوَّ هذه التدخالت، 
مـن أجـل تحسـين إتاحـة الناموسـيات ومـن ثـم ينبغـي للبلـدان مواصـلة تنفيـذ البحـوث الميدانيـة  منها، يكتسيان أهميـة.

واســتخدامه، بمــا فــي ذلــك عناصــر التواصــل التــي وملكيتهــا واســتخدامها، وجــودة الــرش الثمــالي فــي األمــاكن المغلقــة 
 تستهدف تغيير السلوك.

  
ومــن األهميــة بمكــان استكشــاف الخيــارات علــى نحــو عاجــل لضــمان اإلتاحــة المالئمــة التوقيــت والميســورة   -٨٢

ــ ة نة لمكافحــة النواقــل، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تســتهدف الحــد مــن مقاومــة المبيــدات الحشــريالتكلفــة لــألدوات المحسَّ
مـــع دوائـــر الصـــناعة والمؤسســـات  نويجـــب علـــى البلـــدان والمجتمـــع العـــالمي أن يعمـــال والســـريان الثمـــالي للمـــرض.

البحثيــة مــن أجــل تحديــد واســمات مقاومــة المبيــدات الحشــرية والتحقــق منهــا، وتقيــيم مــدى الســريان الثمــالي للمــرض 
ــحومحركاتــه، وتقيــيم األدوات  لالزمــة مــن أجــل التحقــق مــن األدوات الجديــدة، كمــا ة. وينبغــي تحديــد البيِّنــات االمرشَّ

 ف بها لوضع التوصيات بشأن التنفيذ البرمجي. ينبغي تحديد عملية معترَّ 
  

كما أن ضمان جـودة المنتجـات والمعـدات الحاليـة والجديـدة الخاصـة بمكافحـة النواقـل يكتسـي أهميـة بالغـة   -٨٣
القـدرة العالميـة والوطنيـة علـى إجـراء تقيـيم مراقبـة الجـودة محـدودة ولمـا كانـت  من أجل استدامة الفعاليـة والمأمونيـة.

 حاليًا، يجب على البلدان أن تستثمر في بناء الخبرات الكافية والمرافق الضرورية.
  

  االختبار التشخيصي والعالج
  

الدم يلزم إجراء البحوث من أجل تطوير أدوات أقدر على الكشف عن مستويات الطفيليات المنخفضة في   -٨٤
لــدى حــاملي المــرض الــذين ال تبــدو علــيهم أعــراض، والتأكــد مــن فعاليــة اســتراتيجيات فحــص التحــري المختلفــة فــي 
المســتويات المرتفعــة لســريان المــرض، مــن أجــل توجيــه التــدخالت علــى النحــو المالئــم، والســتخدامها عنــدما تــدخل 

ســتخدم فــي مراكــز لتشخيصــية الســريعة التــي تُ البلــدان فــي مرحلــة الــتخلص مــن المــرض. ويلــزم تحســين االختبــارات ا
ـــا المحـــدَّدلكشـــف عـــن أنـــواع المالريـــا لالرعايـــة  ة، مـــن أجـــل الكشـــف عـــن جميـــع طفيليـــات المالريـــا بخـــالف المالري

  .المتصورة النشيطةالمنجلية، كما يلزم تطوير وسائل تشخيص هاجعات 
  

فــي مراكــز الرعايــة لتحديــد حالــة األفــراد فيمــا  ســتخدمويلــزم تطــوير االختبــارات التشخيصــية الســريعة التــي تُ   -٨٥
فوســفات، مــن أجــل التوســع فــي إتاحــة عــالج المالريــا النشــيطة بمضــادات  -٦-يتعلــق بنازعــة هيــدروجين الغلوكــوز

  أمينوكينولين.-٨المالريا 
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طويلـة األجـل حة الجديدة قيد التطـوير نظـرًا ألن الفائـدة الويلزم وضع كم كبير من العوامل العالجية المرشَّ   -٨٦
وتتمثـــل التوليفـــة الُمثلـــى فـــي معالجـــة وحيـــدة الجرعـــة تتســـم ألي دواء أو توليفـــة مهـــددة بظهـــور المقاومـــة وانتشـــارها. 

 قــادرة علــى تحقيــق العــالج الجــذري والحــد مــن ســريان العرســيات، وتــأتي بــأثروميســورة الكلفــة و  بالمأمونيــة والنجاعــة
ســـواًء بســـواء ويمكـــن اســـتخدامها أثنـــاء الحمـــل وفـــي  تصـــورة النشـــيطةوالم بالمتصـــورة المنجليـــةوقـــائي مـــن العـــدوى 

فوســفات. ويلــزم تطــوير المقــررات العالجيــة الجديــدة  -٦-األشــخاص المصــابين بعــوز نازعــة هيــدروجين الغلوكــوز
فعاليتها  باألدوية المأمونة والميسورة التكلفة والتي يمكن تحملها جيدًا والتي ال تؤدي إلى تعزيز المقاومة والتي تثبت

على نطاق واسع، من أجـل عـالج الحـاالت السـريرية المؤكـدة ولالسـتخدام المحتمـل علـى نطـاق جمـاهيري لمكافحـة 
وسـيلزم إيجـاد مسـارات  بما في ذلك في المرحلـة الجنسـية. النشيطة المتصورة المنجلية والمتصورةمستودع طفيليات 

ئيــة الجديــدة ووضــع اســتراتيجيات البحــث الواضــحة لتطــوير تنظيميــة جديــدة مــن أجــل تطــوير عوامــل الوقايــة الكيميا
 األدوية المضادة للمالريا ألغراض العالج الوقائي.

  
ويلــزم التعجيــل بتطــوير االختبــارات الموثوقــة والســهلة التطبيــق والتأويــل، للكشــف عــن الواســمات الجزيئيــة   -٨٧

وسيحسِّــن تحديــد الواســمات الجزيئيــة والتحقــق منهــا مــن قــدرتنا  ات الدوائيــة.للمقاومــة الدوائيــة لجميــع مكونــات التوليفــ
على رصد نشأة وانتشار مقاومة كل عنصـر دوائـي علـى حـدة. وفضـًال عـن تحديـد الواسـمات الجزيئيـة للكشـف عـن 
مقاومـة المتصــورة المنجليــة، يلـزم أيضــًا تحديــد الواســمات الجزيئيـة للكشــف عــن مقاومـة المتصــورة النشــيطة. وعنــدما 

ـــدًا، والســـيما فـــي المنـــاطق ذات معـــدالت الســـريان يتـــو  ـــة ســـيكون مفي ـــة للمقاومـــة الدوائي افر رصـــد الواســـمات الجزيئي
 المنخفضة حيث تزداد صعوبة إجراء دراسات الفعالية الدوائية.

  
ة، لتحســين فهــم ســلوكيات الســعي إلــى الحصــول علــى المحــدَّدويلــزم وضــع اســتراتيجيات خاصــة بالســياقات   -٨٨

شــخاص الــذين يعيشــون فــي األقــاليم التــي تشــهد اســتمرار ســريان المــرض، مــن أجــل زيــادة الطلــب علــى العــالج لأل
. وينبغي استحداث أساليب ابتكارية من أجل ضـمان أن مقـدمي الخـدمات االموصى به معالجةالعالج واالختبار وال

بالمبــادئ التوجيهيــة الموحــدة مــن القطــاع العــام والخــاص والــذين ال ينتمــون إلــى النظــام الصــحي الرســمي، يلتزمــون 
 االت المالريا وعالجها وتسجيلها.جميع ح لكشف عنل
 

  اللقاحات المضادة للمالريا 
  

من المتوقع أن تكون لقاحـات المالريـا إضـافة مهمـة إلـى ترسـانة األدوات فـي المسـتقبل. فيوجـد حاليـًا عـدة   -٨٩
حة تختلــف مــن حيــث آليــة العمــل، فــي مراحــل مختلفــة مــن التطــوير، وتســتهدف الوقايــة مــن العــدوى لقاحــات مرشَّــ

مـــن مرحلـــة التـــرخيص  (RTS,S) . ويقتـــرب لقـــاح واحـــد منهـــا علـــى األقـــلوالمتصـــورة النشـــيطة بالمتصـــورة المنجليـــة
تطـوير لقاحـات  واالستعراض مـن أجـل إصـدار التوصـيات بشـأن السياسـات. وقـد دعـا مجتمـع الصـحة العـالمي إلـى

وُينظــر حاليــًا إلــى  .٢٠٣٠٪ وترخيصــها بحلــول عــام ٧٥المالريــا التــي تبلــغ فعاليتهــا فــي الحمايــة نســبة ال تقــل عــن 
 لقاحات المالريا على أنها أداة تكميلية ينبغي أال تحل محل حزمة التدخالت األساسية.

  
  الترصد 

  
فاقًا مستقبلية تنطوي على زيادة مالءمة توقيت التبليغ، يوفر التقدم في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت آ  -٩٠

ويمكـن ومستويات النظام الصحي المختلفة)، وتحسين تحليل البيانات. نظم المعلومات وتعزيز تبادل البيانات (بين 
ــالشــراء وٕادارة اإلمــدادات، و  تطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات بغيــة تعظــيم وتحســين خــرائط ر، ورســم ُنظــم اإلنــذار المبّك

وفضـًال عـن ذلـك، فـإن اعتمـاد تكنولوجيـات جديـدة مـن شـأنه أن يـوفر فرصـة لتحسـين  الفجوات في تقديم الخدمات.
 إدارة الُنظم وتعزيز القدرات والموارد البشرية المعنية.
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وينبغي بذل الجهود للتمكين مـن تحسـين تبـادل نتـائج التـدخالت واختبـارات الحساسـية لألدويـة والمعلومـات   -٩١
عـن التقـدم الُمحـرز فـي الترصـد والبحــث التـي عـادة مـا تتولـد وُيحـتفظ بهــا فـي مؤسسـات متعـددة. وينبغـي أن تشــمل 
جميع االتفاقات بشأن البحث أو تقديم الخدمات حكمًا يتعلـق بتبـادل البيانـات، ومـن الممكـن أن يـتم ذلـك مـن خـالل 

 بوابات إلكترونية مفتوحة. 
  

االســتراتيجيات األكثــر فعاليــة فــي الكشــف عــن الحــاالت، ولتقيــيم فعاليــة حــزم  ويلــزم إجــراء البحــث لتحديــد  -٩٢
 االستجابة عند الكشف عن الحاالت. 

  
  التخلص من المرض 

  
الحد من معدالت السريان باسـتهداف فيها ُيعد  التييلزم إجراء البحث لتحديد نطاق أماكن سريان المرض   -٩٣

هذا البحث تحديد التوليفات الُمثلى من النهوج، وتحقيق أفضـل مـدة  فيتعين مستودع الطفيليات تدخًال فعاًال. كما ي
للفتـــرات الفاصـــلة بـــين المعالجـــات وأفضـــل أســـاليب لرصـــد فعاليـــة التـــدخل. وتشـــمل هـــذه األســـاليب تقيـــيم اختبـــارات 

فـي  نشـيطةالمتصورة المنجليـة والمتصـورة الالتشخيص دون المجهرية البالغة الحساسية للكشف عن وجود طفيليات 
  الدم.

  
في نسبة كبيـرة مـن معـدالت سـريان المتصـورة النشـيطة  بالمتصورة النشيطةوتسهم حاالت انتكاس العدوى   -٩٤

انطالقًا من الهاجعات الموجودة في الكبد. ويلزم وضع االستراتيجيات التي تستهدف مستودع الطفيليـات هـذا كجـزء 
يـر المـؤهلين للعـالج بما في ذلـك تلـك التـي تتعلـق باألشـخاص غ من استراتيجيات التخلص من المتصورة النشيطة،

 بالبريماكين.
  

ويلــزم إجــراء البحــوث األساســية لتطــوير أدوات جديــدة لمنــع ســريان المــرض، بمــا فــي ذلــك اللقاحــات التــي   -٩٥
ف تســـتهدتســتهدف مختلــف مراحـــل دورة حيــاة الطفيلـــي والتــي قــد تكـــون فعالــة فـــي منــع جميــع حـــاالت العــدوى، أو 

 ومنع انتقال العدوى من البعوض وٕاليه. مباشرة لمراحل الجنسية للطفيليا
  

  تعزيز البيئة المواتية :٢العنصر الداعم 
  

يلزم دمج تدخالت مكافحة المالريا في بيئة مواتيـة قويـة ودعمهـا بهـذه البيئـة التـي يمكنهـا أن تكفـل توسـيع   -٩٦
واالستدامة. وتتمثل األنشطة الرئيسية التي تسهم في هذه البيئة  نطاق جميع الجهود المبذولة على نحو من الفعالية

 المواتية فيما يلي.
  

: هنــاك حاجــة ملحــة إلــى تعزيــز االلتــزام السياســي الرفيــع المســتوى وٕاتاحــة زيــادة التمويــل الــدولي والمحلــي  -٩٧
تمويل برامج مكافحة المالريا الطويل األجل الذي يمكن التنبؤ به وٕالى دعـم ذلـك. وتشـجَّع الجهـات المانحـة الدوليـة 

داع حلول جديدة للتمويل على مواصلة االلتزامات المتصلة باألهداف والبرامج لمكافحة المالريا وتعزيزها وينبغي ابت
من أجل االستفادة من موارد تمويل التنمية والقطاع الخـاص المسـتجدة. وتَحـث البلـدان التـي تتوطنهـا المالريـا علـى 
زيادة الموارد المحلية الموجهة إلى تدعيم الـنظم الصـحية ومكافحـة المـرض. كمـا يعتبـر التمويـل المتـين الـذي يمكـن 

عم اإلنجــازات األخيــرة إذ يمكــن فقــدان بعــض المكاســب األخيــرة المحققــة فــي إطــار جهــود التنبــؤ بــه أمــرًا أساســيًا لــد
مكافحة المالريا على الصعيد العالمي في حال تراجع مستويات تغطية التدخالت الراهنة في البلدان بسبب االفتقار 

ا فـي كـل خطـوة ُتخطـى علـى إلى التمويل. ومـن األهميـة بمكـان الحفـاظ علـى بـرامج وقـدرات متينـة لمكافحـة المالريـ
  مسار التخلص من المرض وفي إطار منع عودة سريانه.
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: تمثـــل قـــدرات الـــنظم الصـــحية غيـــر الكافيـــة عائقـــًا رئيســـيًا أمـــام ضـــمان اســـتجابة القطـــاع الصـــحي المتينـــة  -٩٨
ات كبيــرة مواصــلة إحــراز التقــدم وتســريع وتيرتــه فــي عــدة بلــدان تتوطنهــا المالريــا. ومــن الضــروري توظيــف اســتثمار 

لتعزيـــز الـــنظم الصـــحية وخصوصـــًا البنـــى التحتيـــة الصـــحية األساســـية ونظـــم تـــوفير الســـلع األساســـية ولـــوائح تنظـــيم 
المستحضـــرات الصـــيدالنية والمـــوارد البشـــرية ونظـــم تســـجيل األحـــوال المدنيـــة بهـــدف تحســـين البيئـــة التـــي تنفـــذ فيهـــا 

التعاون بين برامج مكافحة المالريا وسائر البرامج الصحية  البرامج الوطنية لمكافحة المالريا. ومن األساسي توطيد
مثــل بــرامج الصــحة اإلنجابيــة والبــرامج المتعلقــة بــاألم والطفــل وخــدمات المختبــرات والســلطات التنظيميــة (الخاصــة 

  بأجهزة التشخيص واألدوية ومبيدات الحشرات) لنجاح تنفيذ التدخالت المرتبطة بالمالريا.
  

: هناك نقص مزمن في عدد أصـحاب المهـن الصـحية العاملة الصحية وقاعدة خبراء المالرياتدعيم القوى   -٩٩
المؤهلين وممارسات سريرية بالية ونظم غيـر كافيـة للترصـد وبـرامج ضـعيفة للرصـد والتقيـيم فـي معظـم البلـدان التـي 

حاجـة مسـتمرة إلـى تكييـف جهـود تتوطنها المالريا. وتنفَّذ بـرامج مكافحـة المالريـا فـي بيئـة معقـدة حيـث تكـون هنـاك 
االستجابة تمشيًا مع فاشيات المرض وحاالت عودة ظهوره وأنماط سريانه المتغيرة وتطور مقاومة األدويـة ومبيـدات 
الحشــرات. ويتطلــب االنتشــار المتــين للتــدخالت الخاصــة بالمالريــا تنميــة قــدرات المــوارد البشــرية إلــى حــد كبيــر علــى 

يـــة والمجتمعيـــة. ويعـــد تثقيـــف العـــاملين الصـــحيين ومـــوظفي البـــرامج والبـــاحثين المعنيـــين المســـتويات الوطنيـــة والمحل
بالمالريا وتدريبهم وتحفيزهم بما في ذلك اإلرشـاد الكـافي واإلشـراف والتعـويض أمـرًا أساسـيًا لضـمان فعاليـة البـرامج. 

ستثمارات إضافية في مجال بناء وتلوح في األفق عدة أدوات جديدة سيقتضي اعتمادها توفر مهارات جديدة وحتى ا
 القدرات. وينبغي االعتراف بتدعيم القوى العاملة كجزء أساسي من تعزيز النظم الصحية.

  
: ينبغــي أن تترســخ الخطــط االســتراتيجية الوطنيــة الخاصــة ضــمان اســتدامة االســتجابة لمقتضــيات المالريــا  -١٠٠

سـتدامة االسـتجابة لمقتضـيات المالريـا وتعزيـزًا لالسـتثمارات بالمالريا في نهج أوسع نطاقًا للـنظم الصـحية ضـمانًا ال
المحتملـــة المتصـــلة بالمالريـــا إلـــى أقصـــى حـــد. وٕان زيـــادة التركيـــز علـــى تحســـين سالســـل توريـــد وســـائل التشـــخيص 
واألدوية وأدوات مكافحة النواقل المضمونة الجودة وحسن تخطيط المشتريات وتسـخير التكنولوجيـات الجديـدة لجمـع 

انات وٕادارتها وتحسين تنظيم أنشطة باعة المستحضرات الصيدالنية من القطاع الخاص ومراقبتها أمور تكتسـي البي
كلها أهميـة حاسـمة إلجـراء تحسـين عـام. وستسـتفيد تـدابير تـوفير خـدمات فعالـة وعاليـة الجـودة للوقايـة مـن المالريـا 

 حية أقوى وتساعد على إرسائها.ورعاية المصابين بها في قطاعي الصحة العام والخاص من نظم ص
  

: ينبغــي أن تحســن البــرامج تحســين اإلشــراف الحكــومي والتعــاون عبــر الحــدود بــين بــرامج مكافحــة المالريــا  -١٠١
الوطنية للصحة العمومية في البلدان الموطونـة بالمالريـا تنسـيقها العـام لألعمـال المتصـلة بالمالريـا نظـرًا إلـى العـدد 

لمصــلحة والــدور المهــم الــذي يضــطلع بــه الشــركاء فــي التنميــة وقطــاع الصــناعة الخــاص الكبيــر للجهــات صــاحبة ا
وأوســـــاط البحـــــث واألكاديميـــــات والمرافـــــق الصـــــحية الخاصـــــة والمنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة والعـــــاملون الصـــــحيون 

نية وتوطيـده المجتمعيون في إطار برامج مكافحة المالريا. ويجب بدء التعاون الفعال عبر الحدود بين البرامج الوط
بهـــدف ضـــمان تغطيـــة التـــدخالت المثلـــى فـــي هـــذه المجـــاالت. وينبغـــي أن تضـــمن البـــرامج الوطنيـــة تمشـــي جميـــع 
األعمال المتصلة بتنفيذ البرامج والتخلص من المرض مـع األولويـات االسـتراتيجية الوطنيـة علـى وجـه تـام وامتثالهـا 

تخدام المــأمون لــألدوات المضــمونة الجــودة مــن جانــب لتوصــيات المنظمــة ووجــود أطــر تنظيميــة مالئمــة تكفــل االســ
  موظفين حاصلين على تدريب مناسب.

  
: البـــد مـــن توطيـــد التعـــاون مـــع قطاعـــات أخـــرى غيـــر قطـــاع الصـــحة. توطيـــد التعـــاون المتعـــدد القطاعـــات  -١٠٢

وينبغي أن تصبح البرامج الوطنية لمكافحة المالريا جـزءًا ال يتجـزأ مـن اسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر وخطـط التنميـة 
ف مرضــًا الوطنيـة واالسـتراتيجيات اإلقليميــة للتعـاون ألغــراض التنميـة. وينبغــي االرتقـاء باالســتجابة مـن نهــج يسـتهد

ـــة  ـــيم والبيئ ـــة والتعل ـــدمج الصـــحة فـــي جميـــع السياســـات. وتكتســـي مشـــاركة وزارات الشـــؤون المالي واحـــدًا إلـــى نهـــج ي
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والصـــناعة والنقـــل والســـياحة أهميـــة خاصـــة وكـــذلك مســـاهمة الســـلطات التنظيميـــة النشـــطة. وبالنســـبة إلـــى مكافحـــة 
  مالئم لتوفير التدخالت على نحو فعال.النواقل، تمثل إدارة النواقل المتكاملة أحيانًا المنطلق ال

  
: يـــؤدي قطـــاع الصـــحة الخـــاص الـــذي يشـــمل قطـــاع الصـــناعة والمرافـــق تشـــجيع مشـــاركة القطـــاع الخـــاص  -١٠٣

الصحية وجهات فاعلة أخرى دورًا حيويًا في تطوير السلع األساسية والخدمات وتوفيرها من خالل استحداث أدوات 
ثًال. وسيكون من األساسي تدعيم المشاركة لتحسين جودة التدخالت، بمـا فـي وتدخالت جديدة وجلبها إلى السوق م

ذلـــك تـــوفير الجهـــات الرســـمية وغيـــر الرســـمية مـــن القطـــاع الخـــاص لخـــدمات رعايـــة المرضـــى وتبليـــغ نظـــم الترصـــد 
الوطنيــة علــى نحــو مالئــم عــن جميــع حــاالت المالريــا وحصــائل عالجهــا والوفيــات الناجمــة عنهــا. ومــن الضــروري 

ساء شراكات جديدة ومحسنة لالرتقـاء بسلسـلة توريـد السـلع األساسـية. ويمكـن أن تـؤدي هـذه الشـراكات أيضـًا دورًا إر 
مهمـــًا فـــي حمايـــة العـــاملين الـــذين يوظفـــون فـــي إطـــار مشـــاريع التنميـــة الرئيســـية ويعـــالجون األشـــخاص المصـــابين 

  بالعدوى.
  

: يعتبـــر التعـــاون الوثيـــق مـــع قـــادة غيـــر الحكوميـــة تمكـــين المجتمعـــات المحليـــة والمشـــاركة مـــع المنظمـــات  -١٠٤
 وال يمكــن أن تحقــقالمجتمعــات المحليــة والجهــات الشــريكة المنفــذة غيــر الحكوميــة عــامًال أساســيًا لتحقيــق النجــاح. 

مــا لــم تعتمــد المجتمعــات المحليــة التوجيهــات الحكوميــة بشــأن اســتخدام أدوات  النجــاحالتــدخالت الخاصــة بالمالريــا 
العالجـات الموصـى بهـا. ومـن الضـروري إتاحـة خـدمات متكاملـة مركـزة علـى النـاس وقائمـة علـى المجتمـع الوقاية و 

وينبغــي إتاحــة هــذه الخــدمات بالتنســيق مــع مقــدمي الرعايــة الصــحية فــي القطــاعين العــام والخــاص. وال يمكــن دعــم 
ا وتتـــاح لهـــم فـــرص محـــدودة الســـكان الـــذين يقيمـــون فـــي المنـــاطق النائيـــة أو المنـــاطق التـــي يصـــعب الوصـــول إليهـــ

للوصــول إلـــى المرافــق الصـــحية إال عبـــر الــنهج القائمـــة علــى المجتمـــع بالشـــراكة فــي الغالـــب مــع الجهـــات الشـــريكة 
المنفذة غير الحكومية. والبرامج الحسنة التخطيط للتواصل وتغييـر السـلوك فـي مجـال الصـحة العموميـة هـي بـرامج 

  ضررة بشأن منافع أدوات الوقاية من المالريا واستخدامها الصحيح.أساسية لتوعية المجتمعات المحلية المت
  

  تكاليف تنفيذ مسودة االستراتيجية التقنية العالمية
  

من زيادة االسـتثمارات المتصـلة بالمالريـا بمـا فيهـا المسـاهمات الدوليـة والمحليـة بشـكل ملحـوظ لتفـوق  البد  -١٠٥
دوالر أمريكــي بغيــة تحقيــق المعـالم واألهــداف المبينــة فــي هــذه مليــون  ٢٥٠٠مسـتوى اإلنفــاق الســنوي الحــالي البـالغ 

دوالر أمريكـي مليـون  ٦٥٠٠المسودة. ومن الضروري رفع مستوى االستثمار السنوي لتبلغ قيمتـه اإلجماليـة المقـدرة 
يات الناجمـة من أجل تحقيق المعلم األول أي خفض معدالت اإلصابة بالمالريا والوف ٢٠٢٠في السنة بحلول عام 

دوالر  مليــون ٨٠٠٠. وينبغــي بعدئــذ مواصــلة زيــادة هــذا االســتثمار الســنوي لتبلــغ قيمتــه المقــدرة ٪٤٠عنهــا بنســبة 
. أمــا تحقيــق هــدف ٪٧٥بغيــة تحقيــق المعلــم الثــاني أي خفــض تلــك المعــدالت بنســبة  ٢٠٢٥أمريكــي بحلــول عــام 

جماليــة المقــدرة لإلنفــاق الســنوي المتصــل بالمالريــا فســيتطلب أن تبلــغ القيمــة اإل ٪٩٠خفــض تلــك المعــدالت بنســبة 
علــى كميــات الســلع  وقــد قــدرت تكــاليف التنفيــذ بحســابها بنــاءً  ٢٠٣٠.١دوالر أمريكــي بحلــول عــام  مليــون ٩٠٠٠

الالزمــة لتوســيع نطــاق التــدخالت مضــروبة فــي تكلفــة الوحــدة المقــدرة للجهــة التــي تــوفر كــل تــدخل وتحليــل لبيانــات 
 ٢ل المتاحة في الخطط االستراتيجية الوطنية وتقارير المنظمة السنوية الخاصة بالمالريـا فـي العـالم.الترصد والتموي

مليـون دوالر أمريكـي (النطـاق: بـين  ٦٧٣وسيكون من الضروري أن توفر موارد إضـافية تبلـغ قيمتهـا فـي المتوسـط 
وتنبثق هذه التقديرات عن نموذج حافظة مليون دوالر أمريكي) لتمويل البحث والتطوير سنويًا.  ٨٢٢مليون و ٥٢٤

  .٢٠٣٠مالية معدل حسب المخاطر ومتصل باحتياجات البحث واالبتكار الخاصة بالمالريا حتى عام 
                                                           

  .٪٩٥يبلغ نطاق الثقة فيما يخص هذه التقديرات    ١
  يمكن تحميل جميع التقارير الخاصة بالمالريا من الموقع التالي:  ٢

http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report/en/  ٢٠١٥آذار/ مارس  ١٠(تم االطالع في.(   
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  تقدير التقدم والتأثير على الصعيد العالمي
  

يـة سيعتمد التقدم المحرز على الصعيد العالمي في خفـض معـدالت الوفيـات والمراضـة والـتخلص فـي النها  -١٠٦
مــن المالريـــا علـــى جهـــود البلـــدان المبذولــة فـــي مجـــال الترصـــد. وســـيقدر التقــدم المحـــرز باســـتخدام مصـــادر بيانـــات 
متعددة تشمل نظم المعلومات الروتينية والمسوح األسرية ومسوح المرافق الصحية والدراسات الطولية. وينبغي رصد 

) مســـتمدة مـــن ٢لقيـــاس األثـــر (انظـــر الجـــدول  حصـــيلة ومؤشـــراً  ١٤التقـــدم المحـــرز مـــن خـــالل مجموعـــة دنيـــا مـــن 
مجموعــة أكبــر مــن المؤشــرات التــي توصــي المنظمــة بهــا وتتعقبهــا بــرامج مكافحــة المالريــا تعقبــًا روتينيــًا. وال ينطبــق 
بعــض المؤشــرات إال علــى مجموعــات فرعيــة مــن البلــدان التــي تحــدد حســب مســتويات تــوطن المالريــا (مثــل عــالج 

قطع لدى الحوامل في أفريقيا جنـوب الصـحراء الكبـرى) أو حسـب الموضـع فـي مسـار الـتخلص المالريا الوقائي المت
مــن المــرض (مثــل تقصــي الحــاالت والبــؤر مــن أجــل البــرامج المشــاركة فــي أنشــطة الــتخلص مــن المالريــا). وفيمــا 

لمحتمـــل يتعلـــق بمؤشـــرات أخـــرى مثـــل مؤشـــرات مكافحـــة النواقـــل، قـــد يختلـــف تحديـــد الســـكان المعرضـــين للخطـــر وا
انتفاعهم بالتدخل في إطار البرامج في مختلف المراحل على مدى مسار التخلص من المرض. وينبغـي أن تضـمن 

حتــى  ٢٠١٥البلــدان إتاحــة بيانــات أساســية خاصــة بهــذه المؤشــرات األربعــة عشــر علــى األقــل عنــد االقتضــاء لعــام 
  يتسنى رصد التقدم المحرز خالل تنفيذ االستراتيجية.

  
أي  ٢٠٣٠-٢٠١٦المؤشرات المقترحة لمسودة االستراتيجية التقنية العالمية بشأن المالريـا للفتـرة  :٢الجدول 

  ٢٠١٥لما بعد عام 

  الحصيلة
  نســبة الســكان المعرضــين للخطــر الــذين نــاموا تحــت ناموســيات معالجــة بمبيــدات الحشــرات خــالل الليلــة

 الماضية
 مايـة بـالرش الثمـالي فـي المسـاكن فـي فتـرة االثنـي نسبة السكان المعرضين للخطـر والمسـتفيدين مـن الح

 عشر شهرًا الماضية
  نسـبة الحوامــل اللــواتي تلقـين علــى األقــل ثــالث جـرع أو أكثــر مــن عــالج المالريـا الوقــائي المتقطــع لــدى

حصــولهن علــى خــدمات الرعايــة الســابقة للــوالدة فــي فتــرة حملهــن الســابقة (فــي أفريقيــا جنــوب الصــحراء 
 الكبرى فقط)

 بة المرضى المشتبه في إصابتهم بالمالريا والخاضعين الختبار تحري الطفيلياتنس 
  نسبة المرضى الذين أكدت إصابتهم بالمالريا وتلقوا عـالج الخـط األول لمكافحـة المالريـا وفقـًا للسياسـة

 الوطنية
 نسبة تقارير المرافق الصحية المتوقعة المتسلمة على الصعيد الوطني 
 ا المكشوف عنها عبر نظم الترصدنسبة حاالت المالري 
 (البرامج المشاركة في التخلص من المرض) نسبة الحاالت الخاضعة للتقصي 
 (البرامج المشاركة في التخلص من المرض) نسبة البؤر الخاضعة للتقصي  
  األثر
 معدل انتشار الطفيليات: نسبة السكان التي تتضح إصابتهم بالعدوى بالطفيليات المسببة للمالريا 
  شخص في السنة ١٠٠٠معدل اإلصابة بالمالريا: عدد حاالت اإلصابة بالمالريا المؤكدة كل 
  شــخص فــي  ١٠٠ ٠٠٠معــدل الوفيــات بســبب المالريــا: عــدد حــاالت الوفــاة الناجمــة عــن المالريــا كــل

 السنة
  ٢٠١٥عدد البلدان التي تخلصت مؤخرًا من المالريا منذ عام 
  وشهدت عودة سريان المرض ٢٠١٥المالريا في عام عدد البلدان التي كانت خالية من  
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  ةــانـدور األم
  

ستظل األمانة تقدم الدعم إلى الدول األعضاء وتعمل عن كثب مع المنظمات في منظومـة األمـم المتحـدة   -١٠٧
والجهــات المانحــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة ومؤسســات البحــث واألكاديميــات وجميــع الجهــات الشــريكة التقنيــة 
األخرى التي تعتبـر أعمالهـا أساسـية لنجـاح تنفيـذ هـذه االسـتراتيجية. وستضـطلع األمانـة باألنشـطة التاليـة للمسـاعدة 

  على تحقيق الغايات العالمية واإلقليمية والوطنية لمكافحة المالريا والتخلص منها.
  

بشــأن السياســات والتوجيهــات  وســتواظب األمانــة علــى إعــداد التوجيهــات بشــأن القواعــد والمعــايير والمشــورة  -١٠٨
السياســات التــي تشــمل لوضــع  بشــأن التنفيــذ ونقلهــا وتعميمهــا لــدعم اإلجــراءات القطريــة. وستضــمن تجــاوب عمليتهــا

اللجنة االستشارية المعنية بالسياسات الخاصة بالمالريا مع سياق المالريا السريع التغير وتحديث توجيهاتهـا التقنيـة 
األدوات واالســتراتيجيات االبتكاريــة التــي تثبــت فعاليتهــا. وستواصــل تقيــيم منتجــات مكافحــة  العالميــة بانتظــام إلدمــاج

  النواقل ووسائل التشخيص واألدوية المضادة للمالريا واالختبار المسبق لصالحيتها.
  

صــة وســتقدم األمانــة التوجيــه والــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء الســتعراض اســتراتيجياتها الوطنيــة الخا  -١٠٩
بالمالريا وتحديث هذه االستراتيجيات تمشيًا مع اإلجراءات ذات األولوية المبينة في هـذه المسـودة. وسـتكفل األمانـة 
تعزيز قدراتها على الصـعيد العـالمي وعلـى المسـتويين اإلقليمـي والقطـري لتـتمكن مـن اإلشـراف علـى تنسـيق الجهـود 

ودعـم تنفيـذ جميـع التوصـيات الـواردة  ٢٠٣٠بحلـول عـام  ٪٩٠العالمية للحد من عبء المـرض بنسـبة ال تقـل عـن 
  في هذه االستراتيجية. وستعمل مع الدول األعضاء من أجل وضع خطط إقليمية للتنفيذ عند االقتضاء.

  
وســتدعم األمانــة البلــدان فــي تعزيــز نظمهــا الوطنيــة لترصــد المالريــا بهــدف تحســين جــودة البيانــات بشــأن   -١١٠

دارتهــا واســتخدام هــذه البيانــات األمثــل مــن أجــل صــنع القــرارات واالســتجابة لمقتضــيات البــرامج. المالريــا وٕاتاحتهــا وإ 
 ٢٠٢٠وسترصـــــد تنفيـــــذ االســـــتراتيجية وتقـــــيم بانتظـــــام التقـــــدم المحـــــرز لتحقيـــــق المعـــــالم واألهـــــداف المحـــــددة لعـــــام 

مة علـى الصـعيد الـوطني أيضًا الدعم إلى البلدان لوضع غايات ومؤشرات مالئ وستقدم. ٢٠٣٠وعام  ٢٠٢٥ وعام
  بغية تيسير الرصد دون اإلقليمي للتقدم المحرز.

  
وســـتثابر األمانـــة علـــى رصـــد اتجاهـــات المالريـــا اإلقليميـــة والعالميـــة وجعـــل هـــذه البيانـــات متاحـــة للبلـــدان   -١١١

الراميـة إلـى رصـد نجاعـة والجهات الشريكة العالمية المعنية بالمالريا تمشيًا مـع أدوارهـا األساسـية. وسـتدعم الجهـود 
األدويـة وفعاليــة تـدخالت مكافحــة النواقـل وتحــافظ لهـذا الغــرض علـى قواعــد بيانـات عالميــة خاصـة بنجاعــة األدويــة 
ومقاومة مبيدات الحشرات. وسترفع تقارير منتظمة إلى أجهزة المنظمة الرئاسية اإلقليمية والعالمية والجمعية العامـة 

  المتحدة األخرى. لألمم المتحدة وهيئات األمم
  

وستنهض المنظمة بإجراء البحوث وتوليد المعارف الالزمين لتسريع وتيرة التقدم من أجل تكوين عالم خال   -١١٢
  من المالريا. 

  
وســـتحدَّث االســـتراتيجية تحـــديثًا منتظمـــًا بهـــدف ضـــمان صـــلتها بأحـــدث توصـــيات السياســـات والتوجيهـــات   -١١٣

  التقنية التكميلية.
  

  
   =     =  =  


