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  القضاء على المالريا  

  
  
  األمانةتقرير من 
  
  

الماضـــية تقـــدمًا غيـــر مســـبوق فـــي مكافحـــة المالريـــا. فباإلضـــافة إلـــى  ١٥ الــــشـــهد العـــالم خـــالل الســـنوات   -١
بلــدًا مــن القضــاء علــى المالريــا اعتبــارًا مــن  ١٧ن ّكــتقلــيص المراضــة والوفيــات المرتبطــة بالمالريــا بشــكل كبيــر، تم

علــى  ١أكثــر)؛ وقــد أشـهدت المنظمــة(أي لــم ُتسـجل حــاالت للســكان األصـليين طــوال ثــالث سـنوات أو  ٢٠٠٠ عـام
خلو ستة من هذه البلدان من المالريا. واستدعى هذا التقدم تجدد النقاش بشأن الهدف النهائي المتمثل فـي القضـاء 

علــى هــذه الخلفيــة، أصــبح هنــاك حاجــة ماســة إلــى توضــيح موقــف المنظمــة  ءً علــى المالريــا فــي العــالم برمتــه. وبنــا
  ريا.بشأن هدف القضاء على المال

 بشأنتؤيد منظمة الصحة العالمية بشكل قاطع هدف القضاء على المالريا. واالستراتيجية التقنية العالمية   -٢
الرؤيـة الخاصــة  صـراحةً  تحـدد ٢٠١٥،٢مــايو  /أيـار فـي الصـحة جمعيــة اعتمـدتها والتـي ،٢٠٣٠-٢٠١٦ المالريـا

وتؤكــد هــذه الرؤيــة مجــددًا علــى الهــدف الــوارد فــي  مــن المالريــا، وهــو مــا يعــادل القضــاء علــى المالريــا. بعــالم خــالٍ 
ولكـن  ).١٩٦٩( ٣٩-٢٢ج ص ع القـرار) و ١٩٥٥( ٣٠-٨ج ص ع القـرارقرارين سابقين لجمعية الصحة أال وهما: 

محـددات القضـاء بشكل أكبر فـي النظر تعين ريا، يالمالعلى ضي ُقُدمًا في العمل المعني بالقضاء مُ ال يتسنىحتى 
  .قبيل الجدوى والتكاليف المتوقعة لإلنجاز واالستراتيجيات المحتملة والجداول الزمنيةمن على المرض، 

  التاريخي: الجهود المبذولة والتحديات الماثلة السياق
فـي المكسـيك والـذي نـص  ٣٠-٨ج ص ع، اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثامنة القـرار ١٩٥٥في عام   -٣

ضمن جملة أمور، بأخذ زمام المبادرة لتنفيذ برنامج يتمثل هدفه النهائي فـي على أن تقوم منظمة الصحة العالمية، 
وهي المرة األولى التي تصدر فيهـا األجهـزة الرئاسـية قـرارًا يتعلـق بالقضـاء  ،"القضاء على المالريا في العالم قاطبة"

اد مــن تفــاؤل فــي ذلــك لمالريــا التــابع للمنظمــة مــا ســلقضــاء علــى اعلــى مــرض. ويعكــس إنشــاء البرنــامج العــالمي ل
) إن المبيــدات ٢) إن انتقــال المالريــا مفهــوم تمامــًا مــن الناحيــة البيولوجيــة والحســابية؛ (١الوقــت لألســباب التاليــة: (

من خـالل اإلدارة السـليمة وتبنـي  ،) إنه يمكن٣الحالية المضادة للمالريا فعالة بما فيه الكفاية؛ ( ٣الحشرية واألدوية
المالريــا فــي إطــار زمنــي معقــول. وقــد ُمنحــت المنظمــة الواليــة  ىالقضــاء علــتحقيــق كل جيــد، اســتراتيجية محــددة بشــ

  لتقديم المشورة التقنية للدول األعضاء ولتنسيق الموارد.

                                                           
  .٢٠١٦الصحة العالمية؛  . جنيف: منظمة٢٠١٦التقرير الخاص بالمالريا في العالم    ١
  .٢-٦٨ج ص عانظر القرار    ٢
اعتمــد برنــامج القضــاء علــى المالريــا بشــكل كبيــر علــى أداتــين همــا: اســتخدام الكلــوروكين للوقايــة مــن المالريــا وعالجهــا    ٣

  والدي. دي. تي. لمكافحة البعوض.
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، ســجل البرنــامج العــالمي للقضــاء علــى المالريــا العديــد مــن ١٩٦٩إلــى عــام  ١٩٥٥وفــي الفتــرة مــن عــام   -٤
فــي بشــكل ملحــوظ كمــا تقلصــت حــاالت االنتقــال  ١،نهــا فــي عــدد مــن البلــدانالنجاحــات الملحوظــة، وتــم الــتخلص م

في نهاية المطاف بفعل ثم انتهى به الحال إلى التوقف التام عدد كبير من البلدان األخرى. ومع ذلك، تباطأ التقدم 
لألدويــة  المنجليــةة تصــور المالعديــد مــن التحــديات التقنيــة والتشــغيلية والماليــة. وشــملت هــذه التحــديات تزايــد مقاومــة 

للمبيـدات الحشـرية، والسـيما الـدي دي تـي؛ واالعتمـاد  األنوفيلـةالمضادة لها وخاصـة الكلـوروكين، ومقاومـة بعـوض 
مـدة غيـر مرنـة ال تراعـي تمامـًا الحاجـة إلـى التكيـف مـع التغيـرات المحليـة التـي تطـرأ علـى اعلى استراتيجية تنفيذ ج

المالريا موجـودة بالفعـل، ممـا أسـفر  ىطئ بأن جميع المعارف الالزمة للقضاء علوبائيات المالريا؛ واالفتراض الخا
عن قلة التركيز علـى البحـث والتطـوير ألدوات ونهـوج جديـدة. كمـا أن عـدم وجـود برنـامج محسـوب التكلفـة بالكامـل 

لجـدير بالمالحظـة ، وقـف كحجـرة عثـرة أمـام التقـدم. ومـن اةواحـدجهـة مانحـة وممول تمامًا، واالعتمـاد الشـديد علـى 
أنه لم يسجل تقدم حقيقي في أفريقيا المدارية؛ بل واألسوأ من ذلـك أنـه لـم يـتم بـذل أي جهـود جـادة لتحسـين الوضـع 

  اإلقليم. لكفي ذ

المـــرض  القضـــاء علـــىإلـــى أن  ٣٩-٢٢ج ص عصـــت جمعيـــة الصـــحة فـــي قرارهـــا لُ ، خ١٩٦٩وفـــي عـــام   -٥
اسـتراتيجية المكافحـة تمثـل خطـوة مناسـبة نحـو القضـاء علـى المـرض يكن ممكنـًا بعـد علـى المـدى القصـير، وأن  لم

"إن القضـاء التـام علـى المالريـا مـن العـالم اليـزال مهمـة  في المسـتقبل. غيـر أن جمعيـة الصـحة أكـدت مجـددًا علـى
رهــا يتعــين تشــجيع مكافحــة المالريــا بالوســائل المتاحــة واعتبا... أساســية لهيئــات الصــحة العموميــة الوطنيــة، وأنــه 

  ".أال وهو القضاء عليها ،ة لتحقيق الهدف النهائيسليمخطوة ضرورية و 

نتيجة للتخلي  -وشهد العقدان التاليان زيادة ملحوظة في حاالت اإلصابة بالمالريا في جميع أنحاء العالم   -٦
األزمــــة  عــــن البرنــــامج العــــالمي للقضــــاء علــــى المالريــــا وانخفــــاض االســــتثمار فــــي مكافحــــة المالريــــا. وفــــي أعقــــاب

لمزيد من التخفيض. وبـالتوازي ل للتمويل المخصص للمالرياخضع االقتصادية في أوائل سبعينيات القرن العشرين، 
المقاومــة لألدويــة والمبيــدات الحشــرية. وشــهد العديــد مــن زيــادة انتشــار ظــاهرة مــع ذلــك، أبلغــت بعــض األقــاليم عــن 

  يرة التي تحققت.مما قوض المكاسب الكب ،المرضظهور المناطق معاودة 

ــــــا (أمســــــتردام، تشــــــرين األول/ أكتــــــوبر   -٧ ــــــوزاري المعنــــــي بالمالري ــــــه ١٩٩٢وفــــــي المــــــؤتمر ال ــــــذي عقدت ) ال
ـــــة  المنظمـــــة، ـــــا. واعتمـــــد المشـــــاركون اســـــتراتيجية عالمي ـــــى معـــــاودة التصـــــدي للمالري ـــــادة الصـــــحة إل ـــــار ق دعـــــا كب

لعالميــة فــي دورتهــا السادســة واألربعــين بموجــب جمعيــة الصــحة افــي العــام التــالي المالريــا، أقرتهــا  لمكافحــة جديــدة
. وشـددت االسـتراتيجية علـى األهميـة الحاسـمة لمواصـلة بحـوث المالريـا ودعـت إلـى تطبيـق ٣٢-٤٦ص ع  جالقرار 

  برامج مرنة وفعالة من حيث التكلفة بما يتواءم مع الظروف المحلية.

ار المتجـــــدد فـــــي مجـــــال البحـــــوث أدوات مـــــن أواخـــــر تســـــعينيات القـــــرن العشـــــرين، وفـــــر االســـــتثم ءً وابتـــــدا  -٨
والســيما الناموســيات المعالجــة بالمبيــدات الحشــرية الممتــدة المفعــول، واالختبــارات التشخيصــية الســريعة فــي  جديــدة،

مــن خــالل بصــفة أساســية المعتمــد علــى األرتيميســينين. وتــم إتاحــة مــوارد جديــدة، التــوليفي نقــاط الرعايــة، والعــالج 
والســل والمالريــا وغيرهمــا مــن  األيــدزهــذا المــرض ومــن خــالل الصــندوق العــالمي لمكافحــة البلــدان المتضــررة مــن 

ــ ةالمانحــالجهــات  ســندة مُ نطــاق تــدخالت المالريــا الفعالــة الهائــل لاألطــراف. وقــد ســاهم كــل ذلــك فــي توســيع  ةثنائي
  نات.يّ بالب

                                                           
قــة واحــدة بــالتخلص مــن المالريــا (المصــدر: الــتخلص مــن نطوم اً بلــد ١٥ثنــاء وجــود برنــامج القضــاء علــى المالريــا، قــام أ   ١

  . متاح على الرابط التالي:٢٠١٦المالريا. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
 http://www.who.int/malaria/publications/atoz/eliminating-malaria/en/ ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٨، تم االطالع في.(  
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  لوضع الراهنا
، انخفــض ٢٠١٥ عــامو  ٢٠٠٠الفتــرة بــين عــام فــي فأدى توســيع نطــاق التــدخالت إلــى تحســينات هائلــة.   -٩

٪، في حين انخفضت معدالت الوفيات العالمية بسبب المالريـا بنسـبة ٤١معدل اإلصابات الجديدة بالمالريا بنسبة 
مليـــون شـــخص خـــالل هـــذه الفتــرة. وتـــم تحقيـــق الغايـــة المتعلقـــة بالمالريـــا والتـــي  ٦,٢ أرواح ٪، ممــا يعنـــي إنقـــاذ٦٢

  ١.مائية لأللفيةحددتها األهداف اإلن

 ١٩٥٥فــي الفتــرة مــا بــين عــام فوواصــلت الــدول األعضــاء تحقيــق الــتخلص مــن المالريــا والحفــاظ عليــه.   -١٠
بلــدان  ٦علــى خلــو شــهاد بلــدًا ومنطقتــين مــن المالريــا، كمــا تــم اإل ٢٢، أشــهدت المنظمــة علــى خلــو ١٩٨٧ عــامو 

غ إقليم منظمة الصحة العالميـة لّ في التاريخ، لم يب ، وألول مرة٢٠١٥. وفي عام ٢٠٠٧أخرى من المالريا منذ عام 
بلـدًا إضـافيًا لديـه القـدرة علـى الـتخلص مـن  ٢١ألوروبا عن حاالت انتقال للمالريا. وتشير التقـديرات إلـى أن هنـاك 

  .٢٠٢٠المالريا بحلول عام 

فـي و شخص معـرض لخطـر اإلصـابة بالمالريـا.  مليار ٣,٢يزال هناك نحو وعلى الرغم من هذا التقدم، ال  -١١
ـــة إصـــابة جديـــدة بالمالريـــا وأكثـــر مـــن  ٢١٢، كـــان هنـــاك ٢٠١٥عـــام  ة بطـــتر حالـــة وفـــاة م ٤٠٠ ٠٠٠مليـــون حال

مبيـدات لبالمالريا. وفي العديد من البلدان، يتعـرض هـذا التقـدم للخطـر مـن جـراء ظهـور وانتشـار مقاومـة البعـوض ل
نى تســـريع وتيـــرة التقـــدم المســـتمر فـــي مكافحـــة ســـلألدويـــة المضـــادة للمالريـــا. ولـــن يتالحشـــرية، ومقاومـــة الطفيليـــات 

المالريا إال من خالل تمويل قوي طويل األجل يمكن التنبؤ به مما يضمن وصول الجميع إلى التدخالت األساسـية 
  الموصى بها من قبل المنظمة.

  ٢٠٣٠-٢٠١٦ ستراتيجية التقنية العالمية للمنظمة بشأن المالريااال
تتمثــل الركــائز االســتراتيجية الــثالث لالســتراتيجية التقنيــة العالميــة فيمــا يلــي: ضــمان حصــول الجميــع علــى   -١٢

خدمات الوقاية من المالريا وتشخيصها وعالجها؛ التعجيل بالجهود الرامية إلى التخلص من المالريا والوصول إلى 
 سـي. وُيكمــل هـذه الركــائز االسـتراتيجية عنصــران رئيســيانوضـع الخلــو منهـا؛ تحويــل ترصـد المالريــا إلـى تــدخل أسا

: تسخير االبتكار وتوسيع نطاق البحث والتطوير؛ تعزيـز البيئـة التمكينيـة مـن خـالل التمويـل وااللتـزام السياسـي هما
  والتعاون المتعدد القطاعات.

ريـــــا، بمـــــا يتماشـــــى مـــــع مـــــن المال وتشـــــدد االســـــتراتيجية التقنيـــــة العالميـــــة مجـــــددًا علـــــى رؤيـــــة عـــــالم خـــــالٍ   -١٣
. ومــن الجـدير بالــذكر أنهـا تضــع غايــات طموحـة ولكــن قابلـة للتحقيــق ومسـندة بالبينــات مــن ٣٩-٢٢ع  ص  ج القـرار

خفـض حـاالت اإلصـابة بالمالريـا ومعـدالت الوفيـات  ٢٠٣٠أجل تحقيق تلك الرؤية. وتشمل الغايات العالمية لعـام 
البيانـــات بلـــدًا علـــى األقـــل (بالمقارنـــة مـــع  ٣٥علـــى األقـــل، والـــتخلص مـــن المالريـــا فـــي  ٪٩٠الناجمــة عنهـــا بنســـبة 

) والوقاية من معاودة توطن المرض في البلدان التي أصبحت خاليـة مـن المالريـا. وتـم أيضـًا ٢٠١٥لعام  األساسية
اتيجية التقنيـة العالميـة ، ُترجمـت االسـتر ٢٠١٥مـايو  . ومنذ أيار/٢٠٢٥و ٢٠٢٠مؤقتة لعامي رئيسية تحديد معالم 

إلــى اســتراتيجيات إقليميــة لمكافحــة المالريــا أقرتهــا اللجــان اإلقليميــة المنــاظرة. وُتكمــل االســتراتيجية التقنيــة العالميــة 
مــن  مــن أجــل عــالم خــالٍ  – ٢٠٣٠-٢٠١٦العمــل واالســتثمار للتغلــب علــى المالريــا  ،وثيقــة شــراكة دحــر المالريــا
اتباع نهوج متعددة القطاعات وعابرة للحدود وتضع الناس في صميم اهتمامها في عصر المالريا، والتي تدعو إلى 

  أهداف التنمية المستدامة الجديد.
                                                           

إلــى وقــف حــاالت اإلصــابة بالمالريــا فــي العــالم وتحقيــق  جــيم٦مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة والغايــة  ٦دعــا الهــدف     ١
  .٢٠١٥وعام  ٢٠٠٠انحسارها في الفترة ما بين عام 
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من أهداف التنميـة المسـتدامة العـالم إلـى القيـام، ضـمن جملـة أمـور، بوضـع  ٣للهدف  ٣-٣وتدعو الغاية   -١٤
 ٢٠٣٠ن تُفسر المنظمة ذلك باعتبـاره تحقيـق غايـات عـام . وتقترح األمانة أ٢٠٣٠نهاية لوباء المالريا بحلول عام 

ـــرة  ـــا للفت ـــة لمكافحـــة المالري ـــة العالمي ـــواردة فـــي االســـتراتيجية التقني . وتشـــترك االســـتراتيجية التقنيـــة ٢٠٣٠-٢٠١٦ال
  العالمية في نفس الجدول الزمني الخاص بأهداف التنمية المستدامة.

مــــــن أهــــــداف  ٣للهــــــدف  ٣-٣محوريــــــًا فــــــي تحقيــــــق الغايــــــة وســــــتؤدي التغطيــــــة الصــــــحية الشــــــاملة دورًا   -١٥
تمامـــــــًا  ٢٠٣٠-٢٠١٦المســـــــتدامة. وتعتنـــــــق االســـــــتراتيجية التقنيـــــــة العالميـــــــة لمكافحـــــــة المالريـــــــا للفتـــــــرة  التنميـــــــة
توجيهيًا لالستراتيجية  أً التغطية الصحية الشاملة؛ ويعتبر اإلنصاف في الحصول على الخدمات الصحية مبد مفهوم

  لمية.التقنية العا

  تعريف األحكام والشروط الرئيسية
معدالت اإلصابة بمرض المالريا ومعدالت الوفيات الناجمة عنها علـى مـدى العقـد الماضـي،  ى خفضأد  -١٦

 فــي نهايــة ،إلـى جانــب االهتمــام المتزايـد وااللتــزام بأهــداف الـتخلص مــن المالريــا علـى الصــعيدين الــوطني واإلقليمـي
تسـتدعي االسـتجابة علـى نحـو و المطاف إلى إشـعال النقـاش والحـوار مجـددًا بشـأن موضـوع القضـاء علـى المـرض. 

نـات يّ سـندة بالبمُ عـن إجـراء مناقشـة منسـقة وشـفافة و  الً لهذا الغرض فهمًا واضحًا ومشـتركًا للمصـطلحات، فضـ فٍ كا
  بشأن الجدوى التقنية والتشغيلية والجداول الزمنية ذات الصلة.

ف منظمـة الصـحة العالميـة رّ عـتُ وقد تطورت تعاريف القضاء على المالريا والتخلص منها بمرور الوقت. و   -١٧
الناجمة عن طفيليات المالريا البشرية إلى صـفر العالمية حاليًا القضاء على المالريا باعتباره: "تقليل معدل العدوى 

  بشكل دائم بفضل جهود مقصودة".

العالميــة الــتخلص مــن المالريــا باعتبــاره: "وقــف عمليــة االنتقــال المحلــي (تخفــيض  ف منظمــة الصــحةرّ عــتُ و   -١٨
مالريـا معـين فـي منطقـة جغرافيـة محـددة بفضـل جهـود  ليـلطفحاالت إصابة السـكان األصـليين لتصـل إلـى صـفر) 

ي سـياق وقد يتم الـتخلص مـن المالريـا علـى الصـعيد الـوطني ودون الـوطني، أو الصـعيد اإلقليمـي. وفـ ١.مقصودة"
هـا لـن يحتـاج القضـاء عليالعدوى، ولكـن بمجـرد  توطنالتخلص، يتعين اتخاذ تدابير متواصلة للحيلولة دون معاودة 

  األمر إلى مثل هذه التدخالت.

  الفريق االستشاري االستراتيجي المعني بالقضاء على المالريا
ــــل الجــــدوى والتكــــاليف المتوقعــــة لإلنجــــاز   -١٩ ــــا، مــــن قبي ــــى المالري بهــــدف النظــــر فــــي محــــددات القضــــاء عل

لقضاء معنيًا باواالستراتيجيات المحتملة والجداول الزمنية، شكلت منظمة الصحة العالمية فريقًا استشاريًا استراتيجيًا 
لماء بارزين يمثلون طيفًا واسعًا من التخصصـات وع قادةعلى المالريا. ويتألف الفريق االستشاري االستراتيجي من 

  واألماكن الجغرافية.

  

                                                           
  على الرابط ة(متاح ٢٠١٧ ؛منظمة الصحة العالمية :مصطلحات المنظمة الخاصة بالمالريا. جنيف    ١

http://www.who.int/malaria/publications/atoz/malaria-terminology/en/,،  ٢٠١٧آذار/ مارس  ٣تم االطالع في.(  
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المالريـا بتنسـيق وتوجيـه تحليـل لمـدة سـنتين القضـاء علـى وسيقوم الفريق االستشاري االستراتيجي المعنـي ب  -٢٠
لماليــــة للســــيناريوهات المقبلــــة بشــــأن المالريــــا، مــــع مراعــــاة مجموعــــة واســــعة مــــن المحــــددات البيولوجيــــة والتقنيــــة وا

تم النظـر يـر المنـاخ. وتشـمل المجـاالت األخـرى التـي ّيـواالجتماعية االقتصـادية والسياسـية والبيئيـة، بمـا فـي ذلـك تغ
البتكــار؛ واتجاهــات النمــو الســكاني والتنقــل بمــا فــي ذلــك التوســع الحضــري؛ واســتخدام لفيهــا: المنتجــات المحتملــة 

ت، سيقدم الفريق االستشاري االستراتيجي المشورة إلى منظمة الصحة األراضي الزراعية. واستنادًا إلى هذه التحليال
العالميــــة بشــــأن الجــــدوى التقنيــــة والتشــــغيلية والتكلفــــة المتوقعــــة للقضــــاء علــــى المالريــــا علــــى مــــدى العقــــود المقبلــــة 

ق االستشــاري المــدير العــام تقريــرًا إلــى المجلــس بمجــرد انتهــاء الفريــ وســيقدم واالســتراتيجيات المحتملــة لتحقيــق ذلــك.
  المالريا من عمله.قضاء على االستراتيجي المعني بال

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  اإلحاطة علمًا بهذا التقرير. المجلس مدعو إلى  -٢١
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