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مرت تسعة أعوام عىل نرش منظمة الصحة العاملية )املنظمة( ألول خارطة 

طريق وضعتها بشأن أمراض املناطق املدارية املهملة وحددت فيها الغايات 

املُستهدفة لعام 2020. وقد استطعنا بفضل القيادة الُقطرية املُثىل والدعم 

املستمر من ِقبل الدوائر الصناعية والرشكاء، دحر العديد من تلك األمراض 

بحيث أصبح التخلص منها واستئصالها وشيكني.

ومع ذلك، فعىل الرغم من التقدم الكبري املُحرز يف الحد من العبء العام 

لتلك األمراض، فإن العديد من الغايات املحددة لعام 2020 مل تتحقق.

وتستند خارطة الطريق هذه إىل العرب والخربات املستخلصة من املايض يك 

متكننا من التوصل إىل فهم أفضل للتحديات املستجدة. ويف العقد القادم، 

سنتحول من نهج املرض املحدد إىل نهج متكامل يشمل جميع األمراض 

ومجموعات األمراض العرشين، لضامن امللكية والقيادة الُقطرية، والعمل 

عىل نحو أوثق مع البلدان والرشكاء، وتعزيز استحداث أدوات جديدة للوقاية 

والتشخيص والعالج.

وسنعمل مع سائر الربامج والقطاعات عىل تحسني اسرتاتيجيتنا الخاصة 

ببلوغ الغايات بحلول عام 2030 إىل أقىص حد، للتخفيف من معاناة أكرث من 

مليار شخص يحتاجون حالياً إىل التدخالت الخاصة بأمراض املناطق املدارية 

املهملة، وإنقاذ ماليني األشخاص اآلخرين من التكاليف الكارثية التي ينفقونها 

من أموالهم الخاصة.

ومن هذا املنطلق نفسه، تسلط خارطة الطريق الضوء عىل رضورة اتّباع 

نهوج ابتكارية لتعظيم الفّعالية وإمكانية التوّسع بتعزيز القدرات وزيادة 

االلتزام الُقطري، مبا يف ذلك التمويل املحيل، وتعبئة املوارد الخارجية. 

وباختصار، فإن خارطة الطريق هذه تضع الناس واملجتمعات املحلية يف 

محور الجهود املبذولة لتحسني الصحة والرفاه.

ومتثل خارطة الطريق الجديدة هذه رؤيتنا الجامعية، وقد ُوضعت عىل 

مدى العامني املاضيني من خالل املشاورات املوّسعة. وتلتزم املنظمة 

بالعمل مع جميع البلدان والرشكاء عىل تحسني التنفيذ املنّسق للتدخالت، 

وتحسني مردود الربامج ومدى تغطيتها، لضامن تعزيز إتاحة األدوية ووسائل 

التشخيص املضمونة الجودة والفّعالة واملأمونة أمام الفئات األشد فقراً.

وكام أثبتنا أثناء التصدي لجائحة كوفيد19- فإن العمل عىل نطاق القطاعات 

عىل نحو من الوحدة والتضامن ليس مجرد مفهوم وإمنا قوة عظيمة. وخارطة 

الطريق هذه تجمعنا معاً للعمل عىل تخليص املترضرين من أمراض املناطق 

املدارية املهملة من املعاناة والوصم واإلهامل التي ميكن تجنبها.

لقد بدأ العد التنازيل نحو عام 2030، وحددنا وجهتنا ولدينا خارطة طريق 

جديدة. وقد حان الوقت للميض قدماً.

تصدير

الدكتور تيدروس أدحانوم غيربيسوس
املدير العام

منظمة الصحة العاملية
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 تحــدد خارطة الطريق للفرتة 
2021 - 2030 الغايات 

الشاملة وتلك  واالسرتاتيجيات 
الخاصة بكل مرض، وهي 

متثــل أصوات مجتمع املعنيني 
واملهتمني بأمراض املناطق 

املهملة. املدارية 

© WHO/Yoshi Shimizu



اعتمدت جمعية الصحة العاملية الثالثة والسبعون الوثيقة املعنونة 

“وضع حد للتهاون يف السعي لبلوغ أهداف التنمية املستدامة: خارطة 

طريق ألمراض املناطق املدارية املهملة 2030-2021” مبوجب املقرر 

اإلجرايئ م ت146)9( الصادر عن الدورة السادسة واألربعي بعد املائة 

للمجلس التنفيذي يف عام 2020، الذي طالب املدير العام بوضع 

خارطة الطريق للفرتة 2030-2021. وقد بدأ العمل يف عام 2018 بناًء 

عىل طلب فريق الخرباء االستشاري االسرتاتيجي التقني واملعني بأمراض 

املناطق املدارية املهملة.

وتولت الدكتورة مويلسيال نتويل ماليسيال مديرة إدارة مكافحة أمراض 

املناطق املدارية املهملة، رئاسة اللجنة التوجيهية التي ضمت أعضاًء 

من مكتب املنظمة اإلقليمي ألفريقيا )ماريا ريبولو بولو وألكسندر 

تيندريبوغو(، ولألمريكتي )لويس كاستيالنوس وسانتياغو نيكولز(، 

ولجنوب رشق آسيا )محمد جمشيد وزاو لي(، وألوروبا )إلخان 

غاسيموف(، ولرشق املتوسط )هدى عطا وسوبريا واروزافيتانا(، ولغرب 

املحيط الهادئ )آيا ياجيام(، الذين قدموا اإلرشادات العامة واستعرضوا 

املفاهيم واملسّودات.

وضم الفريق املعني بخارطة الطريق برناديت أبيال ريدر، وغوتام 

بيسواس، وباميال سابينا مبابازي )إدارة مكافحة أمراض املناطق املدارية 

املهملة(، بدعم من مات كرافن، وأنابيل جريبر، والرس هارتنشتاين، 

وجان فلسيك )رشكة ماكينزي ورشكاه(، الذين طوروا املفهوم واإلطار 

ويرسوا املشاورات مع البلدان وأصحاب املصلحة وتولوا صياغة الوثيقة.

وتولت إعداد موجزات األمراض جهات التنسيق التقنية يف إدارة 

مكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة )بيدرو ألباجار فينياس، 

وكينغسيل أسيدو، وبول كانتي، ودانيال أرغاو داغني، وخوسيه رامون 

فرانكو-ميغيل، وألبيس غابريييل، وأمادو غاربا دجريماي، وسوراب 

جاين، وجوناثان كينغ، وأنطونيو مونرتيسور، ودينيس موبفاسوين، 

وخوسيه رويز-بوستيغو، وجرياردو بريوتو، وديودونيه سانكارا، وأنتوين 

سولومون، وأفيورك تيكيل، ورامان فياليودهان، وديفيد ويليامز وراجبال 

ياداف(. وتولت تحليل املسح اإللكرتوين والبيانات الوبائية عىل شبكة 

اإلنرتنت جونلي أغوا، وليز غروت، وأليكيس ميخائيلوف. وقدم سياو 

شيان هوانغ مدخالت عن اقتصاديات الصحة. وقدم أشوك مولو دعم 

االتصاالت. وأرشفت كارين سيسريي رينولدز، وشانتال بريثود، وراكيل 

مريكادو، وليندا إمييه عىل إنشاء املحتوى.

واستعرض فريق الخرباء االستشاري االسرتاتيجي التقني واملعني 

بأمراض املناطق املدارية املهملة ملخصات البيّنات ووضع التوصيات. 

وكان من بي أعضائه رياض بن إسامعيل )تونس(، ولوسيل بلومربغ 

)جنوب أفريقيا(، والراحلة مارلي بويالرت )بلجيكا(، وماركوس بولس 

)الربازيل(، وأكشاي شاندرا داريوال )الهند(، وروزا كاستاليا فرانسا 

ريبريو )الربازيل(، ومارغريت غيابونغ )غانا(، وستيف ليندساي )اململكة 

املتحدة(، وديفيد مايب )اململكة املتحدة(، ون غ يل تشينغ )سنغافورة(، 

ونسيم صالح الدين )باكستان(، ونينغ سياو )الصي(.

وتوىل إرشاد املناقشة املديرون واملوظفون التقنيون من اإلدارات 

املختلفة، مبا يف ذلك بيدرو ألونسو )الربنامج العاملي ملكافحة املالريا(، 

وأنشو بانريجي )إدارة صحة األم الوليد والطفل واملراهق والتمتع 

بالصحة يف مرحلة الشيخوخة(، وصويف بواسون )إدارة املياه والرصف 

الصحي والنظافة والصحة(، وإمير كوك )إدارة التنظيم واالختبار املسبق 

للصالحية(، وديفورا كيستل )إدارة الصحة النفسية وتعاطي املواد(، 

وماريا نريا )إدارة البيئة وتغرّي املناخ والصحة(، وجون ريدر )الربنامج 

الخاص للبحث والتدريب يف مجال أمراض املناطق املدارية(، وأنييس 

سوكات )حوكمة وتويل النظم الصحية(، وبيرت سينجر )املستشار 

الخاص، مكتب املدير العام(.

وتولت استعراض املسّودة النهائية مجموعة من الخرباء املستقلي 

ضمت كل من السري روي أندرسون، ودانيال بوايك، ونات بريتي، 

ونيالنتي دي سيلفا، وبول إميرسون، وديرك إنغلز، وهيذر فريغسون، 

وليدا هرنانديز، وجويل جاكوبسون، ومارتن كوملان، وأشوك كومار، 

وديفيد مولينو، وستيفاين مرييديث، وإريك أوتسن، وكيتي أوين، 

وإمييل ويرنايت.

وأسهمت مؤسسة بيل وميليندا غيتس ووكالة التنمية الدولية التابعة 

للواليات املتحدة يف تويل هذا املرشوع.

كلمة شكر وتقدير

vii كلمة شكر وتقدير
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مرسد املصطلحات

تنطبق التعريفات الواردة أدناه عى املصطلحات بحسب 
استخدامها يف هذه الوثيقة، حيث قد تكون لها معان مختلفة 

يف سياقات أخرى.

املكافحة: خفض وقوع وانتشار األمراض واملراضة و / أو الوفيات، إىل مستوى 

يكون مقبوال محليا نتيجة لجهود مدروسة؛ وتكون هناك حاجة إىل تدخالت 

مستمرة للحفاظ عىل هذا الخفض. وقد تكون املكافحة، أو ال تكون، ذات صلة 

بالغايات العاملية املوضوعة من جانب منظمة الصحة العاملية.

التنسيق: التعاون فيام بي القطاعات والربامج املتجاورة، داخل نطاق الصحة 

وخارجها، يف إطار شبكة األمراض املدارية األوسع نطاقا، حيث إن لقطاعات 

كقطاع مكافحة النواقل، وصحة الحيوان، واملياه والرصف الصحي والنظافة 

العامة، إسهامات حيوية يف التقدم صوب مكافحة أمراض املناطق املدارية 

ع من وترية التقدم  املهملة، كام أن العمل معا بفعالية أكرث، من شأنه أن يرَُسِّ

صوب التخلص من هذه األمراض ومكافحتها وضامن استمرارها.

سنوات العمر املصححة باحتساب مدد اإلعاقة: مقياس عبء املرض الكيل، 

ويعربَّ عنه بعدد السنوات املفقودة جراء اعتالل الصحة، أو اإلعاقة، أو الوفاة 

املبكرة. وقد أُدخل هذا املصطلح يف تسعينيات القرن املايض ملقارنة الصحة 

العامة ومأمول الحياة يف مختلف البلدان. ويتم احتساب سنوات العمر 

املصححة باحتساب مدد اإلعاقة بالنسبة للمرض أو للحالة الصحية، بأنه عدد 

سنوات العمر املفقودة جراء الوفيات املبكرة يف فئة سكانية ما، والسنوات 

املفقودة بسبب اإلعاقة الناجمة عن الحالة الصحية أو عقابيلها.

اإلعاقة: عدم القدرة عىل أداء األنشطة اليومية الروتينية بالشكل الصحيح 

وبصورة مستقلة، كامليش، واالستحامم، واستخدام املرحاض؛ والجوانب السلبية 

للتفاعل ما بي شخص يعاين من حالة صحية ما والجو املحيط به أو بها )العوامل 

البيئية والشخصية(.

التخلص )وقف الرساية(: انخفاض إىل مستوى الصفر لوقوع عدوى تكون 

ناجمة عن مسبب مريض محدد، يف منطقة جغرافية معينة، مع انخفاض خطر 

انبعاثها أو عودة ظهورها، ألدىن حد، نتيجة لجهود مدروسة.وقد يكون مطلوباً 

استمرار العمل ملنع عودة رسيان املرض. وتسمى الوثائق الدالة عىل التخلص من 

الرسيان، التحقق.

التخلص، كمشكلة من مشكالت الصحة العامة: مصطلح يعود عىل كل من 

د بتحقيق غايات قابلة للقياس تضعها منظمة الصحة  العدوى واملرض، ويُحدَّ

العاملية فيام يختص مبرض محدد. ولدى بلوغ تلك الغايات، يكون مطلوبا 

استمرار العمل من أجل الحفاظ عليها و / أو اإلرساع لوقف رساية املرض. 

وتسمى الوثائق الدالة عىل التخلص كمشكلة من مشكالت الصحة العامة، 

االعتامد.

اإلنصاف: انعدام وجود اختالفات ميكن تجنبها، أو غري قابلة للتصويب، بي فئات 

من الناس، تحدد بحسب الوضع االجتامعي، أو االقتصادي، أو الدميغرايف؛ أو 

الجغرايف، أو نوع الجنس.

االستئصال: انخفاض دائم إىل مستوى الصفر لوقوع العدوى يف جميع أنحاء 

العامل، التي تكون ناجمة عن مسبب مريض محدد، نتيجة لجهود مدروسة، دون 

مخاطر انبعاثها أو عودة ظهورها. يطلق عىل عملية توثيق االستئصال مصطلح 

“اإلشهاد”.



ix مرسد املصطلحات
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االنطفاء: استئصال مسبب مريض محدد، بحيث ال يعد موجوداً يف الطبيعة أو يف 

املخترب، والذي قد يحدث بفعل عمل مدروس أو غري مدروس.

النظافة العامة: رشوط أو مامرسات تؤدي إىل الحفاظ عىل الصحة والوقاية من 

اإلعاقة.

املكافحة املتكاملة للنواقل: عملية منطقية لصنع القرار باالستخدام األمثل 

للموارد ملكافحة النواقل.

التكامل: جمع أو “تجميع” عدة أمراض، بحسب العبء الذي تشكله يف البلدان، 

من أجل تيسري التقديم املشرتك للتدخالت من خالل منصة جامعية، كاملعالجة 

الكيميائية الوقائية، واستخدام وسائل التشخيص املتعددة، واألنشطة املتكاملة 

للرصد والتقييم والتبليغ، وذلك لجميع أمراض املناطق املدارية املهملة املتوطنة 

ذات الصلة.

اإلدماج: تخطيط وتقديم التدخالت املضادة ألمراض املناطق املدارية املهملة، 

من خالل البنية األساسية للنظام الصحي الوطني، لبناء القدرات، واإلسهام يف 

التدابري املستدامة والفعالة للوقاية من هذه األمراض ومكافحتها.

توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي: توزيع األدوية لجميع السكان يف منطقة 

إدارية ما )عىل سبيل املثال، والية، أو إقليم، أو مقاطعة، أو منطقة، أو منطقة 

فرعية، أو قرية(. برصف النظر عن عدم وجود أعراض أو عدوى. غري أن معايري 

االستبعاد ميكن أن تنطبق يف هذا الشأن. )يجرى، يف هذه الوثيقة استخدام 

مصطلحي توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، واملعالجة الكيميائية الوقائية، 

عىل نحو تباديل(.

املراضة: عواقب رسيرية ميكن اكتشافها وقياسها، لحاالت عدوى أو مرض تؤثر 

سلبا عىل صحة األفراد. وقد تأيت دالئل املراضة ظاهرة وواضحة )كوجود دم يف 

البول، أو فقر دم، أو أمل أو تعب مزمن( أو تأيت خفية )كنمو غري مكتمل، أو أداء 

عميل أو مدريس معوَّق، أو زيادة القابلية لإلصابة بأمراض أخرى(.

الرصد والتقييم: عمليات الغرض منها تحسي األداء وقياس النتائج حتى ميكن 

تحسي إدارة املخرجات، والحصائل، واألثر.

ة: هيكل يتم من خالله تنفيذ الربامج أو التدخالت الخاصة بالصحة العامة. منصَّ

املعالجة الكيميائية الوقائية: استخدام األدوية عىل نطاق واسع، سواء منفردة 

أو مجتمعة، يف إطار تدخالت الصحة العامة. ويعد توزيع األدوية عىل نطاق 

جامهريي واحدا من أشكال املعالجة الكيميائية الوقائية، وقد تكون األشكال 

األخرى مقصورة عىل فئات محددة من السكان كاألطفال يف سن املدرسة، 

والنساء يف سن اإلنجاب. )يجرى، يف هذه الوثيقة استخدام مصطلحي توزيع 

األدوية عىل نطاق جامهريي، واملعالجة الكيميائية الوقائية، عىل نحو تباديل(.

اللوجستيات املعكوسة: تتعلق بإعادة استخدام املنتجات واملواد، وهي عملية 

نقل البضائع من موقعها النهايئ النمطي ألغراض الحصول عىل أفضل قيمة منها 

أو التخلص منها بالشكل الصحيح.

© WHO/Olivier Asselin
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أمراض املناطق املدارية أمراض قدمية ناتجة عن الفقر 
را عىل  وتشكل عبئا إنسانيا واجتامعيا واقتصاديا مدمِّ

أكرث من مليار شخص يف مختلف أرجاء العامل، معظمهم 
يف املناطق املدارية وشبه املدارية، وهم من بني أكرث 

 الفئات السكانية ضعفا وتهميشا.

دفع التقدم

 وقد تم، منذ خارطة الطريق األوىل، ملنظمة الصحة العاملية، املعنية بالوقاية 

من أمراض املناطق املدارية املهملة ومكافحتها ) ترسيع وترية العمل للتغلب 

عىل األثر العاملي ألمراض املناطق املدارية املهملة ( التي نرشتها منظمة 

الصحة العاملية عام 2012، إحراز تقدم كبري يف هذا املجال. واآلن، انخفض 

عدد األشخاص الذين يحتاجون إىل تدخالت مضادة للعديد من أمراض 

املناطق املدارية املهملة، مبقدار 600 مليون شخص، عام كان يف 2010، كام 

تخلص 42 بلدا، وإقليام، ومنطقة، من واحد عىل األقل من هذه األمراض.

 كام أصبح داء التنينات عىل شفري االستئصال، حيث مل  يُبَلَّغ يف 2019، سوى 

عن 54 حالة إصابة برشية بهذا الداء يف أربعة بلدان. وتم، يف هذا السياق، 

التخلص من داء الفيالريات اللمفي، ومن الرتاخوما، كمشكلتي من مشاكل 

الصحة العامة يف سبعة عرش بلدا، وعرشة بلدان، عىل التوايل. كذلك، تم 

التخلص من داء كالبية الَذنَب يف أربعة بلدان يف إقليم األمريكتي؛ انخفض 

العدد السنوي لحاالت اإلصابة بداء املثقبيات األفريقي البرشي، من أكرث من 

7000 يف 2012، إىل أقل من 1000 يف 2019، األمر الذي يقلل إىل النصف، 

العدد األصيل املستهدف البالغ 2000 حالة، بحلول 2020. ومن جهة ثانية، 

تواصل تراجع عدد اإلصابات الجديدة بداء الجذام، التي يبلَّغ عنها عىل 

مستوى العامل، منذ عام 2010 مبتوسط  سنوي قدره%1، بعد أن بلغ معظم 

 البلدان املوطونة بهذا الداء غاية التخلص منه كمشكلة من مشكالت 

 الصحة العامة، التي تعرف بوجود أقل من حالة واحدة تتلقى العالج 
لكل 000 10 نسمة.1

وقد خفف التقدم املحرز يف مكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة من 

العبء اإلنساين واالقتصادي الذي كانت تشكله تلك األمراض عىل أكرث 

املجتمعات حرمانا يف العامل. 

وقد ظهر عىل مدى األعوام التسعة املاضية، مدى فعالية تنسيق عمل الدول 

األعضاء مع عمل الرشكاء عىل اختالف أنواعهم. وقد أسفر ذلك عن إدراك 

حقيقتي مهمتي أال وهام: 

)1(  أن التدخالت الخاصة بالوقاية من أمراض املناطق املدارية ومكافحتها 

تعد واحدا من أفضل الخيارات فيام يختص بالصحة العامة يف العامل، مام 

يحقق منافع صافية للمترضرين تقدر بنحو 25 دوالرا أمريكيا لكل دوالر 

أمرييك واحد يُستثمر يف توفري املعالجة الكيميائية الوقائية؛ 

)2(  أن أمراض املناطق املدارية املهملة تثل أدوات تتبع مهمة لتحديد 

التفاوت يف التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والحصول 

 عىل الخدمات الصحية رفيعة الجودة عىل نحو عادل ومنصف.

 

تجديد الزخم

وعىل الرغم من التقدم الكبري الذي أحرز منذ عام 2010، فإن العديد من 

دت لعام 2020، يف خارطة الطريق األوىل، مل يتحقق.  الغايات التي ُحدِّ

حيث توضح خارطة الطريق الجديدة وجود فجوات خطرية، كام توضح 

اإلجراءات املطلوب القيام بها من أجل بلوغ الغايات املوضوعة لعام 2030، 

والتي تم إرساؤها من خالل مشاورات عاملية. وتظهر الخربات املستمدة 

من العقد الفائت رضورة العمل املتعدد القطاعات بالنسبة لجميع األمراض 

ومجموعات األمراض العرشين، والسيام ما يتعلق بوسائل التشخيص، والرصد 

والتقييم، والحصول عىل الخدمات، واللوجستيات، والدعوة والتمويل. 

والحاجة قامئة إىل وضع أهداف طموحة وفعالة تهدف إىل إحداث األثر 

املنشود، حتى ميكن بلوغ أهداف التنمية املستدامة، وترسيع وترية مكافحة 

هذه األمراض والتخلص منها.

وسيكون رضوريا القيام بعمل متضافر، بأبعاد متعددة واستجابات رسيعة 

ملجابهة التحديات، حتى ميكن تحقيق الغايات املتوخاة. فعىل سبيل املثال، 

اإلدراك بأن حدوث عدوى التنينة املدينية يف الثدييات من غري البرش، يبي 

كيف ميكن للتحديات التي تواجه جهود التخلص من تلك األمراض أن تظهر 

يف املراحل األخرية - املنعطف األخري عىل درب االستئصال. كام أن ظروفا مثل 

األوبئة، وعدم االستقرار السيايس، والهجرة، والعواقب املرتتبة عىل تغري املناخ 

ومقاومة مضادات امليكروبات، تزيد املوقف تعقيدا، وتستوجب عمال إضافيا.

ملخص تنفيذي

 وضع حد للتهاون يف السعي
لبلوغ أهداف التنمية املستدامة

https://www.who.int/data/gho/data/themes/neglected-tropical-diseases :1 انظر بيانات مرصد الصحة العاملي
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غايات واسرتاتيجيات العقد القادم

تحدد خارطة الطريق للفرتة 2021 – 2030 غايات ومعامل رئيسية ترمي 

إىل الوقاية من 20 مرضا ومجموعة أمراض، ومكافحتها والتخلص منها 

أو استئصالها. كام تحدد الخطة أيضا غايات شاملة ترتاصف مع كل من 

برنامج العمل العام الثالث عرش للمنظمة، 2019 - 2023، وأهداف التنمية 

املستدامة، يف ظل اسرتاتيجيات ترمي إىل تحقيق الغايات خالل العقد القادم.

وقد تم إعداد خارطة الطريق الجديدة من خالل مشاورات عاملية واسعة 

النطاق، شملت حلقات عمل إقليمية ضمت مديري الربامج الوطنية للوقاية 

من أمراض املناطق املدارية ومكافحتها، إىل جانب اجتامعات عقدت مع 

أصحاب املصلحة املعنيي يف مجال أمراض املناطق املدارية املهملة ومجاالت 

العمل األخرى ذات الصلة، وحلقات عمل بلدانية حرضها أصحاب املصلحة 

املعنيون يف مجال أمراض املناطق املدارية املهملة ومجاالت العمل األخرى 

ذات الصلة، ومدخالت من خرباء يف مجال األمراض، واختصاصيي يف مجال 

منذجة عبء األمراض، ومانحي وغريهم من الرشكاء، تم الحصول عليها من 

 خالل ما ينوف عىل مئة مقابلة ثنائية الجانب، واستعراض ما يربو عىل 

300 استجابة وردت من خالل ثالث جوالت من املشاورات، أجريت عرب 

شبكة اإلنرتنت. وعىل ذلك، فإن هذه الوثيقة تعكس وجهات نظر الدول 

األعضاء إىل جانب طيف عريض من أصحاب املصلحة املعنيي.

وتوضح خارطة الطريق أيضا النهوج املتكاملة املطلوبة من أجل تحقيق هذه 

الغايات، من خالل األنشطة الشاملة التي تتقاطع مع أمراض متعددة. وترتكز 

الخارطة عىل دعائم ثالث تعضد الجهود العاملية من أجل مكافحة أمراض 

املناطق املدارية املهملة والتخلص منها واستئصالها:

 وقد تم، مبوجب املقرر اإلجرايئ م ت 146)9(، الصادر عن املجلس التنفيذي،

يف دورته السادسة واألربعي بعد املائة، يف شباط/ فرباير 0202، تقديم خارطة 

 الطريق إىل جمعية الصحة العاملية الثالثة والسبعي للنظر فيها، واعتمدتها

الدول األعضاء يف ترشين الثاين/ نوفمرب 2020 . 

 ترسيع وترية العمل الربمجي الدعامة 1

تكثيف اعتامد النهوج الشاملة الدعامة 2

 الدعامة 3
 تغيري مناذج التشغيل والثقافة 

لتعزيز امللكية القطرية
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إدماج النهوج وتحسني تكاملها

هناك دعوة إىل عمل برمجي متواصل، والسيام يف املجاالت املستهدفة التي 

تشهد فجوات حرجة عرب العديد األمراض. كام تعد االستقصاءات امليدانية 

والتنفيذية املدروسة واملنظمة تنظيام جيدا، مبا يشمل البحوث املجتمعية 

والتطبيقية، أمرا أساسيا لوضع أسس متينة يرتكز عليها إعداد وتنفيذ 

تدخالت فعالة يف مجال أمراض املناطق املدارية.

والحاجة ماثلة إىل مزيد من التغيري الجذري لتكامل النهوج وتوحيدها يف 

إطار النظم الصحية الوطنية وتنسيق اإلجراءات عرب مختلف القطاعات. 

وهذه املفاهيم الشاملة ليست جديدة، حيث إنها موضحة يف مختلف 

الخطط القامئة الخاصة بأمراض املناطق املدارية، غري أن وضعها موضع 

التنفيذ، واجهته مشاكل معقدة يف بعض األحوال.

 وتهدف خارطة الطريق إىل تجديد الزخم يف هذا املجال من خالل إجراءات 

ملموسة مقرتحة يف إطار منصات موحدة ومتكاملة لتنفيذ التدخالت، ميكن 

من خاللها تحسي فاعليتها لقاء التكاليف، وتغطية الربامج ووصولها إىل 

مختلف املناطق الجغرافية. ومن شأن تعزيز قدرات النظم الصحية الوطنية 

أن يضمن تنفيذ التدخالت من خالل البنى األساسية القامئة، ويحسن من 

استدامة وكفاءة تلك التدخالت، إىل جانب ضامن حصول املرىض عىل جميع 

جوانب العالج والرعاية والدعم عىل نحو منصف وعادل. كام أن التنسيق 

الوثيق والعمل متعدد القطاعات داخل إطار الصحة وخارجها، الذي ال يشمل 

فقط مكافحة النواقل، واملياه والرصف الصحي وصحة الحيوان، وصحة البيئة، 

والتوعية الصحية، بل أيضا، عىل سبيل املثال، التثقيف واإلعاقة، من شأنه أن 

يعزز من أوجه التآزر هذه إىل أقىص حد.

تحقيق النتائج وإحداث األثر 

إن البلدان هي املحرك واملستفيد يف نفس الوقت، من التقدم صوب تحقيق 

غايات 2030 ذات الصلة بأمراض املناطق املدارية املهملة. ولذلك، البد 

للحكومات الوطنية واملحلية من أن تقود العمل من أجل تحديد الربامج 

الخاصة بهذا الشأن، وبلوغ أهداف هذه الربامج مع تويلها جزئيا أو كليا عن 

طريق الصناديق املحلية. كام يتعي عىل البلدان أن تدمج الوقاية من أمراض 

املناطق املدارية املهملة املتوطنة ومكافحتها، وتحدد أولوياتها، يف خططها 

الصحية الوطنية، وأن تخصص االعتامدات املالية الالزمة لها يف املوازنات 

الصحية الوطنية. والبد من تعزيز العمل املتعدد القطاعات والتخطيط له 

جيدا بشكل مسبق عىل املستوى الوزاري، واملستويات األرفع، من أجل بناء 

اإلرادة السياسية الرفيعة املستوى املطلوبة لدعم الخطط الخاصة بهذه 

األمراض.

ومع قيام البلدان بتحديد خططها الوطنية ألمراض املناطق املدارية، فإن 

الدعم املقدم من الجهات املانحة سيبقى أمرا أساسيا يف سبيل سد الفجوات 

الحرجة، وتعزيز القدرات، واملساعدة عىل تحقيق الغايات. والحاجة ماثلة 

إىل جهود مدروسة إلرشاك املجتمع املحيل، وبخاصة الشباب، يف العمليات 

التي تدعم تنفيذ الربامج الوطنية ملكافحة أمراض املناطق املدارية ومتابعتها 

ومراجعتها.

وقد يلزم، يف ضوء التحول صوب اعتامد النهوج الشاملة، مواءمة الهياكل 

التنظيمية وطرق العمل وفقا لذلك؛ كأن يتم، عىل سبيل املثال، جعل مصادر 

التمويل أكرث مرونة وجعل هياكل التبليغ  أقل إرهاقا.

وستكون الحاجة ماثلة إىل الكثري من العمل، خالل العقد القادم، من أجل 

الوصول إىل األشخاص الذين ما يزالون يحتاجون إىل تدخالت مضادة ألمراض 

املناطق املدارية املهملة، والذين ال تقل أعدادهم عن 1.74 مليار شخص.  

والبد من التغلب عىل هذه األمراض املرتبطة بالفقر حتى ميكن بلوغ أهداف 

التنمية املستدامة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وتحدد خارطة الطريق 

غايات وإجراءات عاملية من أجل تنسيق، وإعادة تركيز جهود أصحاب 

املصلحة املعنيي، خالل العقد القادم. والخطة تشجع جميع األطراف عىل 

تقييم كفاءة وفاعلية إسهاماتهم ونهوجهم، وتسعى إىل تعزيز التعاون بشكل 

أكرب وبانفتاح أوضح، من أجل تخفيف وإزالة العبء العاملي الهائل الذي 

تشكله أمراض املناطق املدارية.
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الخاصة بتحقيق أهداف 
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تثل خارطة الطريقة الخاصة بأمراض املناطق املدارية املهملة 2021–2030، 

ثاين مخطط أويل ملنظمة الصحة العاملية، للوقاية من األمراض املدارية 

املهملة، ومكافحتها، وحيثام أمكن، التخلص منها واستئصالها. وهي تسري عىل 

نفس منوال خارطة الطريق األوىل » ترسيع وترية العمل للتغلب عىل األثر 

العاملي ألمراض املناطق املدارية املهملة » الصادرة يف عام 2012 )1(، التي 

تحدد غايات عاملية ومعامل رئيسية لعام 2020 فيام يتعلق بأمراض املناطق 

املدارية السبعة عرش التي مثَّلت، حينذاك، محفظة املنظمة الخاصة بأمراض 

املناطق املدارية. ويتمثل الغرض من خارطة الطريق الجديدة، يف تيسري 

عملية التنسيق بي الدول األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة املعنيي، 

وترسيع وترية التقدم صوب تحقيق الوقاية من هذه األمراض املدارية 

العرشين ومجموعة األمراض تحظى اآلن باألولوية لدى املنظمة، ومكافحتها، 

والتخلص منها واستئصالها، ومن ثم بلوغ أهداف التنمية املستدامة.

وهذه الوثيقة عبارة عن دعوة إىل العمل، موجهة إىل الدول األعضاء، وإىل 

الجهات املانحة، والرشكاء التنفيذيي، والخرباء يف مجال األمراض، وجميع 

أصحاب املصلحة املعنيي من أجل تنسيق اسرتاتيجياتهم وخططهم تجاه 

الوقاية من العدوى وتخفيف معاناة الناس املترضرين من األمراض املدارية 
العرشين ومجموعة األمراض التي تضمها املحفظة املوسعة للمنظمة.1

1  قرحة بورويل، داء شاغس، حمى الضنك وشيكونغونيا، داء التنينات، داء املشوكات، داء املثقوبات املنقول بالطعام، داء املثقبيات األفريقي البرشي، داء البلهارسيات، داء الليشامنيات، الجذام، داء الفيالريات اللمفي، الورم 

الفطري، الفطار االصطباغي وغريه من أمراض الفطريات العميقة، داء كالبيات الذنب، داء الكلب، الجرب، وغريه من حاالت العدوى بالطفيليات، داء البلهارسيات، أدواء الديدان املنقولة بالرتية، التسمم الناجم عن لدغ األفاعي، 
داء الرشيطيات وداء الكيسات املذنبة، الرتاخوما، الداء العليقي.

2 جميع األمراض املعدية باستثناء التسمم الناجم عن لدغ األفاعي.

أمراض املناطق املدارية املهملة ذات األولوية للمنظمة، 
عبارة عن 20 مرضا ومجموعة أمراض متنوعة يجمعها 

قاسم مشرتك أوحد: تأثريها املدمر عىل املجتمعات 
الفقرية. 

تغطي خارطة الطريق الخاصة بعام 2030، مجموعة متنوعة من األمراض 

ومجموعات األمراض،2 التي تؤثر، بشكل غري متناسب، عىل الناس الذين 

يعيشون يف فقر، والذين يوجد معظمهم يف املناطق املدارية وشبه املدارية. 

وتشكل أمراض املناطق املدارية املهملة عبئا إنسانيا واجتامعيا واقتصاديا عىل 

ما يزيد عىل مليار شخص يف جميع بلدان العامل، والسيام يف البلدان منخفضة 

 الدخل، وغالبية املجتمعات األكرث حرمانا، يف البلدان متوسطة الدخل 

)الشكل 1(. ويلقى ما ينوف عىل 000 200 شخص حتفهم كل عام جراء 

التسمم الناجم عن لدغ األفاعي وداء الكلب وحمى الضنك،. كام أن عدم 

الحصول عىل العالج ميسور التكلفة يف الوقت املناسب، يبقي مئات املاليي 

يعانون من إعاقة أو تشوه أو وهن، عىل نحو وخيم، والذي يفيض، يف 

معظمه، إىل االستبعاد االجتامعي والوصم والتمييز.

القسم 1

سياق خارطة الطريق والغرض منها

© WHO/Anna Kari
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أمــراض املناطق املدارية املهملة ذات األولوية 
للمنظمــة، عبــارة عن 20 مرضا ومجموعة امراض 

 متنوعة يجمعها قاســم مشرتك أوحد: تأثريها
املدمــر عى املجتمعات الفقرية.

Not applicable

No data

NTD burden per million 
inhabitants, DALYs,1 2016

0.1–0.49

>7.5

1.5–2.99

4.5–5.99 3–4.49

0.5–1.49

6–7.49

<0.1

GDP per capita,
thousand US$, 2018

10–19.9

<1

6–7.9

2–3.9 4–5.9

8–9.9

1–1.9

<20

Not applicable

No data

الشكل 1: التوزع الجغرايف لعبء أمراض املناطق املدارية بحسب سنوات العمر املصححة باحتساب مدد اإلعاقة.  

 1 البيانات الخاصة بسنوات العمر املصححة باحتساب مدد اإلعاقة الرتاكمية متوفرة فقط لداء شاغس، وداء الكيسات املذنَّبة، وحمى الضنك، وداء املشوِّكات، وداء

بِّية الَذنَب، وداء الكلِب، وداء البلهارسيات، وأدواء الديدان املنقولة بالرتبة، والرتاخوما. املثقبيات األفريقي البرشي، وداء الليشامنيات، والجذام، وداء الفيالريات اللمفي، وداء كُالَّ

 وداء البلهارسيات وداء املشوكات وحمى الضنك والرتاخوما وداء الكلب والجذام وأدواء الديدان املنقولة بالرتبة

 مالحظة: سيكون عدد سنوات العمر املصححة باحتساب مدد اإلعاقة ذات الصلة بأمراض املناطق املدارية أعىل كثريا إذا أخذت يف االعتبار قضايا مثل الوصم والصحة النفسية

)مثال: القلق واالكتئاب( واملراضة املشرتكة.  مصدر البيانات

https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en( بالنسبة لسنوات العمر املصححة باحتساب مدد اإلعاقة، والبنك الدويل 

 )https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD(.بالنسبة لنصيب الفرد من إجاميل الناتج املحيل 
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ال ينطبق

عبء أمراض املناطق املدارية 
لكل مليون من السكان، سنوات 
العمر املصححة باحتساب مدد 

اإلعاقة، 12016

نصيب الفرد من الناتج املحيل 
اإلجاميل بآالف الدوالرات 

اإلعاقة، 2018

ال توجد بيانات

ال ينطبق
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وتكبِّد أمراض املناطق املدارية املهملة الدول النامية ما يوازي مليارات 

الدوالرات األمريكية كل عام يف شكل نفقات صحية مبارشة، أو فقدان 

اإلنتاجية، وتراجع اإلنجازات االجتامعية واالقتصادية والتعليمية )2(. 

وتضع أمراض املناطق املدارية املهملة ضغوطا مالية كبرية أيضا عىل املرىض 

وعائالتهم. فداء املثقبيات األفريقي البرشي يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 

يكلف األرس املترضرة التي تعيش يف مجتمع ريفي منطي، ما يزيد عىل %40 

من دخل األرسة السنوي )3(. كام يواجه ما يصل إىل 75% من األرس املترضرة 

من داء الليشامنيات الحشوي يف بنغالديش )4 ، 5(، والهند )6(، ونيبال )7(، 

والسودان )8(، نوعا من الكوارث املالية لدى سعيها للحصول عىل التشخيص 

واملعالجة الالزمة، حتى عندما تكون الفحوص واألدوية، إسميا، مجانية.

وعىل الرغم من كون املوارد الخاصة مبكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة 

غري متناسبة مع الحاجة امللِّحة، فإن التدخالت الخاصة بهذه األمراض تعترب 

واحدة من أفضل الخيارات فيام يختص بالصحة العامة عىل الصعيد العاملي. 

ومن املتوقع أن يؤدي وضع نهاية ألمراض املناطق املدارية إىل تحقيق فائدة 

صافية تقدر بـ 25 دوالرا أمريكيا لكل دوالر واحد يستثمر يف املعالجة 

الكيميائية الوقائية، وهو ما ميثل عائدا سنويا بنسبة 30%، ويسهم إسهاما 

كبريا يف تحقيق التغطية الصحية الشاملة والحامية االجتامعية لألشخاص  

 األكرث حرمانا من رغد العيش )9(.

تدخالت مكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة 
تسهم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة

أمراض املناطق املدارية معروفة رسميا بأنها غايات للعمل العاملي وذلك 

يف الغاية 3-3 من أهداف التنمية املستدامة، التي تدعو إىل »وضع نهاية 

ألوبئة ..... واألمراض املدارية املهملة« بحلول عام 2030 يف إطار الهدف 

الثالث من أهداف التنمية املستدامة )ضامن تتع الجميع بأمناط عيش 

صحية وبالرفاهية للجميع يف جميع األعامر(. ولذلك، فإنه ميكن فقط تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة، إذا تم تلبية الغايات ذات الصلة بأمراض املناطق 

املدارية املهملة. فالتدخالت الناجحة ملكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة 

تسهم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى مثل التخفيف من حدة 

الفقر )الهدف 1( والجوع )الهدف 2( وتكي الناس من متابعة التعليم 

)الهدف 4( وعيش حياة عمل منتجة )الهدف 8( وتعزيز املساواة، مثال 

فيام يتعلق بنوع الجنس )الهدفان 5 و 10(. وميكن أن يؤدي التقدم صوب 

تحقيق األهداف األخرى، إىل ترسيع وترية تحقيق الغايات املتصلة بأمراض 

املناطق املدارية املهملة.

 فعىل سبيل املثال، توفري املاء النظيف والرصف والنظافة الصحية، عىل 

نطاق أوسع )الهدف 6(، يُعتقد أنه يساعد عىل التخلص من أمراض املناطق 

املدارية املهملة أو مكافحتها ؛ كام أن وجود بنية أساسية قادرة عىل الصمود 

)الهدف 9( من شأنه أن ييرس عملية توصيل األدوية والوصول إىل املجتمعات 

املحلية النائية؛ األهداف الخاصة باملدن املستدامة )الهدف 11(، والعمل 

املعني باملناخ )الهدف 13( ميكن أن يدعم أنشطة إدارة البيئة الالزمة 

ملكافحة النواقل. ويرتكز تحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة والغايات 

ذات الصلة بأمراض املناطق املدارية املهملة، عىل تأسيس رشاكات قوية 

عىل الصعيد العاملي. )الهدف 17( )الشكل 2(. ومن شأن الرتابط مع برنامج 

ع املعنيي بأمراض املناطق املدارية  خطة التنمية املستدامة لعام 2030، أن يُشجِّ

املهملة عىل التفكري بشكل مختلف فيام يتصل بتأثري التدخالت، والعمل بشكل 

استباقي عرب مختلف القطاعات والتخصصات لضامن التقدم صوب التنمية 

املستدامة. وعىل ذلك، فإن وضع نهاية لوباء أمراض املناطق املدارية املهملة 

ميكن أن يؤثر ويحسن من إمكانية بلوغ أهداف التنمية املستدامة )10(.

© WHO/Yoshi Shimizu
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إجراءات مكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة 
عنارص أساسية للرؤية الخاصة بتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة 

يدعم التصدي ألمراض املناطق املدارية املهملة الرؤية الخاصة بتحقيق 

التغطية الصحية الشاملة، األمر الذي يعني أن يتلقى جميع األفراد 

واملجتمعات الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون أن يعانوا من مصاعب 

 مالية )11(. وتعد التغطية الصحية الشاملة، التي تثل الهدف بالنسبة 

للغاية 8-3 من أهداف التنمية املستدامة، حجر الزاوية لربنامج العمل العام 

الثالث عرش ملنظمة الصحة العاملية 2019 - 2023. كام أن اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة ملكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة ورصدها وتقييمها، هي أمور 

يعزز بعضها بعضا ويقويه: تصل التدخالت الخاصة مبكافحة أمراض املناطق 

املدارية إىل بعض أكرث املجتمعات املحلية بعدا يف العامل، وميكنها، بالتايل، 

تحسي إمكانية حصول تلك الفئات السكانية عىل خدمات الرعاية الصحية 

بشكل منصف وعادل.

كام أن الطبيعة التوطنية ألمراض املناطق املدارية املهملة تعني أن التغطية 

باملعالجة ميكن أن تشري إىل أي مدى تم تحقيق التغطية الصحية الشاملة 

)12( والتي تصبح ممكنة فقط إذا تكن الناس املعرضون لخطر اإلصابة 

بأمراض املناطق املدارية املهملة، أو املترضرون منها ، من الحصول عىل 

خدمات صحية رفيعة الجودة. وميكن أن يؤدي االستثامر يف مجال مكافحة 

أمراض املناطق املدارية املهملة إىل تحقيق منافع مهمة لكل من الصحة 

واالقتصادات.

تم إحراز تقدم كبري يف مكافحة أمراض املناطق 
املدارية املهملة، بدعم قوي من الدول األعضاء ومن 
مجتمع املعنيني مبكافحة هذه األمراض عىل الصعيد 

العاملي.

لقد شهد العقد الفائت إحراز تقدم كبري يف حملة مكافحة أمراض املناطق 

املدارية املهملة )الشكل 3(، التي شملت تدابري وتدخالت وقائية جديدة، 

ودعام واسعا من الجهات املانحة، واسرتاتيجيات ومبادئ توجيهية جديدة، 

وتعزيز الهياكل التنظيمية ذات الصلة بأمراض املناطق املدارية، وتعاونا 

والتزاما قطريا. وقد أدت إقامة الرشاكات بي القطاعي العام والخاص، بشكل 

كبري، إىل تيسري إحراز التقدم تجاه التخلص من هذه األمراض ومكافحتها. 

فقد تربعت رشكات صناعة األدوية مبا يقارب ثالثة مليارات قرص من األدوية 

املأمونة واملؤكدة الجودة، سنويا، من أجل دعم مكافحة أمراض املناطق 

املدارية املهملة ومكافحتها يف البلدان التي تتوطنها هذه األمراض.

هذه اإلنجازات التي تحققت إمنا هي شهادة عىل الدعم والتفاين، الطويل 

األمد، من جانب األطراف املعنية واملهتمة مبكافحة أمراض املناطق املدارية، 

والذي ظهر من أول اجتامع للرشكاء العامليي املعنيي مبكافحة أمراض 

املناطق املدارية، الذي عقدته املنظمة يف عام 2007 للجمع بي مختلف 

املبادرات املعنية بهذه األمراض تحت مظلة »وسم« أمراض املناطق املدارية 

املهملة، مرورا بالتعهدات التي قُِطعت يف إعالن لندن عام 2012 بشأن 

 أمراض املناطق املدارية، وحتى اجتامع الرشكاء العامليي يف عام 2017.

وال غرو أن ذلك يظهر مدى اإلمكانات الهائلة التي ميكن أن تتاح من خالل 

العمل يف رشاكة لضامن وضع مكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة يف 

موقع بارز عىل جدول أعامل الصحة يف العامل.

الشكل 2: التفاعل بي تدخالت مكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة وأهداف التنمية املستدامة

التدخالت الناجحة املضادة ألمراض املناطق املدارية املهملة ميكن أن تسهم يف بلوغ أهداف 

التنمية  املستدامة األخرى إىل جانب الصحة الجيدة والرفاه

التقدم صوب بلوغ أهداف التنمية املستدامة األخرى ميكن أن 

يساعد عىل تحقيق غاية التخلص من أمراض املناطق املدارية

أهداف التنمية املستدامة 

تتطلب رشاكات عاملية قوية
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الشكل 3: التقدم املحرز يف مكافحة أمراض املناطق املدارية

تدخالت وأدوات ووسائل تشخيص 
جديدة

•  نهوج معالجة جديدة، مثل إيفرميكتي – داي 

إيثيل كاربامازين – سرتات ألبيندازول لداء 

الفيالريات اللمفي، وفكسينيدازول لداء املثقبيات 

األفريقي البرشي، وبارازيكوانتيل لألطفال )يف 

طور اإلعداد( لداء البلهارسيات، ومضادات حيوية 

لقرحة بورويل )بدال من املعالجة الجراحية، 

وأزيرثومايسي، للداء العليقي )بدال من بنزاثي 

بنزيلبنيسيلي الذي يُعطى حقنا(  

•  وسائل تشخيص جديدة مثل: اختبارات تشخيص 

رسيعة ومتعددة ألدواء كالبيات الذنب، 

والفيالريات اللمفي، والداء القليعي، واملثقبيات 

األفريقي البرشي؛ والكشف عن املستضد 

املهبطي الدوراين، لداء البلهارسيات الناجم عن 

البلهارسيات املنسونية وهناك الكثري أيضا يف طور 

اإلعداد، مثل اختبار الكشف عن امليكولكتون 

للتشخيص الرسيع لقرحة بورويل.  

•  أدوات مستجدة ملكافحة النواقل مثل تقنية 

تعقيم الحرشات، وتقنية عدم التوافق الهيويل، 

وتقنيات اإليدال الجيني للحرشات )بواسطة 

البكترييا الولنجية( ومصائد ومبيدات حرشية 

جديدة. 

 ازدياد الشعور بامللكية
 وااللتزام القطري

•  أكرث من خمسني بلدا لديها خطط ذات صلة 

مبكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة

•  يقوم عدد متزايد من البلدان بإدراج أمراض 

املناطق املدارية املهملة يف ميزانياتها الوطنية 

الخاصة بالرعاية الصحية، وتسهم يف التمويل 

املحيل للتعامل مع هذه األمراض 

متديد النطاق العام والدعم املقدم 
ملكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة

•  تإضافة ثالث مجموعات جديدة ملحفظة أمراض 

املناطق املدارية املهملة: الورم الفطري، والفطار 

االصطباغي، وغريها من األمراض الطفيلية 

الخارجية، والجرب وغريه من حاالت العدوى 

بالطفيليات، والتسمم الناجم عن لدغ األفاعي، ما 

رفع املجموع إىل 20 مرضا ومجموعة أمراض. 

•  التزامات جديدة بالتربع مبا يزيد عىل مليار دوالر 

أمرييك، تم التعهد بها منذ عام 2017 

•  ضامن التزامات بالتربع باألدوية لعدد ستة 

أدوية إضافية؛ 11 من رشكات صناعة األدوية 

تتربع سنويا مبا مجموعه ثالثة مليارات قرص 

من األدوية املأمونة واملؤكدة الجودة، توازي يف 

قيمتها ماليي الدوالرات األمريكية 

 إعداد االسرتاتيجيات واملبادئ
 التوجيهية والقرارات الالزمة

•  القرار ج ص ع 12.66 املعتمد بشأن أمراض 

املناطق املدارية املهملة )2013(

•  اعتمدت جمعية الصحة قرارات بشأن مرضني 

اثنني: الورم الفطري )2016( والتسمم الناجم 

عن لدغ األفاعي )2018(؛ وقرار إضايف بشأن 

االستجابة العاملية الخاصة مبكافحة النواقل 

)2017(؛ وباإلجامل، اعتمدت جمعية الصحة 

قرارات لـ 17 مرضا من بي األمراض العرشين. 

•  هناك اسرتاتيجيات عاملية قامئة خاصة بـ 15 

مرضا من أمراض املناطق املدارية املهملة 

•  هناك مبادئ توجيهية وكتيبات إرشادية صادرة 

عن منظمة الصحة العاملية بشأن 14 مرضا من 

أمراض املناطق املدارية املهملة، متوفرة ومتاحة

•  إعداد اسرتاتيجيات متكاملة مثال: ألمراض املناطق 

املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية، 

ومكافحة النواقل 

 تنفيذ التدخالت وتأثريها

•  تغطية وقائية بنسبة 66% )2019( للفئات 

السكانية املعرضة للخطر يف املناطق املوطونة، 

صعودا من 42% يف 2012.

•  اآلن، انخفض عدد األشخاص الذين يحتاجون إىل 

تدخالت مضادة ألمراض املناطق املدارية املهملة، 

مبقدار 600 مليون شخص، عام كان يف 2010.

•  تقديم أكرث من مليون معالجة جراحية للشعرة 

الناجمة عن الرتاخوما، منذ عام 2014.

•  تخلص 42 بلدا، وإقليام، ومنطقة، من واحد عىل 

األقل من أمراض املناطق املدارية، بحلول عام 2020

 تعزيز هياكل مكافحة أمراض
  املناطق املدارية والتعاون بني

 القطاعات

•  45 مركزا متعاونا مع املنظمة تدعم أنشطة 

املنظمة ملكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة، 

عىل الصعيد العاملي.

•  إنشاء شبكة املنظامت غري الحكومية املعنية 

مبكافحة أمراض املناطق املدارية، لتنسيق عمل 

املنظامت املشاركة يف مكافحة أمراض املناطق 

املدارية املهملة، وغريها من التحالفات ذات 

الصلة مبكافحة هذه األمراض.  

•  إنشاء التحالف من أجل البحوث امليدانية حول 

أمراض املناطق املدارية املهملة كهيئة عملية 

رائدة يف مجال مكافحة أمراض املناطق املدارية 

املهملة 

•  تعاون أقوى متعدد القطاعات، مثال: إعداد 

االسرتاتيجية العاملية 2015 – 2020 للمياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية املعنية مبكافحة أمراض 

املناطق املدارية املهملة، وأمراض املناطق املدارية 

املهملة املدرجة يف االستجابة العاملية الخاصة 

مبكافحة النواقل؛ نهج الصحة الواحدة  

•  إنشاء املرشوع املوسع الخاص للتخلص من 

أمراض املناطق املدارية املهملة، لتعزيز قدرات 

املنظمة للتصدي لخمسة من أمراض املناطق 

املدارية املهملة التي ميكن أن تتأثر باملعالجة 

الكيميائية الوقائية يف أفريقيا 
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حمى الضنك

داء التنينات

داء الليشامنيات )الحشوي(

داء املثقبيات األفريقي البرشي

 داء الفيالريات اللمفي

داء كالبيات الذنب

داء الكلب

داء البلهارسيات

 داء الديدان املنقولة بالرتبة

الرتاخوما

الداء العليقي

•  إنشاء تدخالت مستدامة ملكافحة نواقل حمى الضنك يف عرشة بلدان موطونة ذات أولوية 

• إنشاء نظم ترصد لحمى الضنك ومكافحتها يف خمسة من أقاليم منظمة الصحة العاملية الست

•  أصبح اآلن عىل شفري التخلص منه حيث مل يُبَلَّغ سوى عن 54 حالة يف أربعة بلدان )أنغوال والكامريون 
وتشاد وجنوب السودان( يف عام 2019، هبوطا من أكرث من 500 حالة عام 2012. تم اإلشهاد عىل خلو 

187 دولة من الدول األعضاء، من هذا املرض

•  انخفاض العدد السنوي للحاالت من 7000 يف عام 2012 إىل أقل من 1000 حاليا، متجاوزا بذلك الغاية 
األصلية املتمثلة يف الهبوط إىل 2000 حالة بحلول عام 2020 

•  انخفاض العدد السنوي للحاالت املبلغ عنها يف جنوب رشق آسيا من أكرث من 50,000 إىل أقل من 5000 
يف عام 2018؛ كانت نسبة الحاالت املبلغ عنها يف عام 2018، 93% من الهند، و 7% من بنغالديش ونيبال.

•  انخفاض بنسبة 21.4% يف حاالت اإلعاقة من الدرجة الثانية، مع إمكانية بلوغ الغاية املتمثلة يف خفض 
نسبة اإلعاقة من الدرجة الثانية إىل أقل من حالة واحدة لكل مليون من السكان 

•  ضامن التربع بالعالج متعدد األدوية.

•  انخفاض بنسبة %43 )أو 648 مليوناً( يف أعداد السكان الذين تتطلب حاالتهم توزيعا لألدوية عىل نطاق 
جامهريي منذ بداية الربنامج العاملي للتخلص من داء الفيالريات اللمفي، وتم التخلص من هذا املرض 

كمشكلة من مشاكل الصحة العامة يف 17 بلدا

•  تم التخلص من انتشار املرض يف أربعة بلدان يف إقليم األمريكتني )كولومبيا وإكوادور وغواتيامال واملكسيك(

•  تم التخلص من داء الكلب البرشي املنقول عرب الكالب يف بلد واحد )املكسيك(

•  تم تحقيق التغطية باملعالجات الكيميائية الوقائية بنسبة 67% لدى األطفال يف سن املدرسة.

•  يُعالج، بانتظام، %59 من األطفال يف سن ما قبل املدرسة، ويف سن املدرسة، ممن يحتاجون إىل املعالجة، 
ما ميثل بلوغ غاية عام 2020 تقريبا، ملعدل التغطية املستهدف، البالغ %75.  

•  يف عام 2019، مل يحقق نسبة الـ %75 من التغطية باملعالجة لدى األطفال يف سن ما قبل املدرسة، ويف سن 
املدرسة، سوى 21 بلدا.

•  تم التخلص منها كمشكلة من مشاكل الصحة العامة يف عرشة بلدان )كمبوديا والصي وغانا وجمهورية 
إيران اإلسالمية وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية واملكسيك واملغرب وميامنار ونيبال وعامن(.

•  تم التحقق من التخلص من رساية هذا الداء يف بلد واحد )الهند(

•  ضامن التربع بعقار أزيرثومايسي 

الجذام
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هناك حاجة إىل جهد وعمل متضافر بني جميع 
القطاعات للحفاظ عىل ما أحرز من تقدم خالل 

العقد الفائت، والبناء عليه

 تم إحراز تقدم كبري عىل مختلف الجبهات، غري أنه مل يتم بلوغ جميع 

الغايات املحددة لعام 2020، وماتزال رحلة التخلص من أمراض املناطق 

 املدارية املهملة، مل تنته. فقد أظهر العقد املنقيض أن مزيدا من العمل

 ما يزال مطلوبا بالنسبة لجميع األمراض ومجموعة األمراض العرشين، 

مبا يف ذلك: إيجاد تدخالت وطرق تشخيص وأدوات جديدة؛ وإجراء بحوث 

ميدانية وتنفيذية؛ ويف مجال إدارة الربامج وتقدميها؛ والرتصد الفعال؛ والرصد 

والتقييم؛ وإيجاد آليات تويل كافية لكل مرض من تلك األمراض؛ واعتامد 

نهوج شاملة. والبد من استمرار الجهود الدؤوبة فيام يختص باألمراض التي 

أوشكت عىل االستئصال؛ فقد أظهر اكتشاف اإلصابة بداء التنينات يف ثدييات 

أخرى، غري البرش، أن تحديات جديدة ميكن أن تظهر حتى يف نهاية الطريق. 

وميكن أن تتحسن الكفاءة مع اعتامد النهوج الشاملة، والسيام من خالل 

إدماج التدخالت الخاصة بالعديد من األمراض املدارية املهملة، وتعزيز املزيد 

من التعاون بي املجموعات داخل مجتمع املعنيي واملهتمي بأمراض املناطق 

املدارية املهملة، وخارجه.

1 يف مرص وإثيوبيا وإندونيسيا.

تحدد خارطة الطريق 2030 الغايات واالسرتاتيجيات 
الشاملة وتلك الخاصة بكل مرض والغايات الشاملة، 

وهي متثل أصوات مجتمع املعنيني واملهتمني بأمراض 
املناطق املدارية املهملة بكامله

 تحدد خارطة الطريق غايات محددة قابلة للقياس لعام 2030، مع معامل 

رئيسية مرحلية للفرتة الواقعة بي عامي 2023 و 2025 من أجل استئصال، 

والتخلص من، ومكافحة كل مرض من األمراض ومجموعة األمراض العرشين، 

فضال عن غايات شاملة ترتاصف مع برنامج العمل العام الثالث عرش ملنظمة 

الصحة العاملية 2019 - 2023، وأهداف التنمية املستدامة. وتتضمن خارطة 

الطريق االسرتاتيجيات والنهوج التي تكفل تحقيق هذه الغايات، مع مواضيع 

شاملة للعديد من األمراض.

عة مع   ترتكز خارطة الطريق وغايات عام 2030 عىل مشاورات موسَّ

مجتمع املعنيي مبكافحة أمراض املناطق املدارية. وقد شملت هذه العملية 

التشاورية عقد حلقات عمل إقليمية1 مع مديري الربامج الوطنية ملكافحة 

أمراض املناطق املدارية، وحلقات عمل بلدانية، مع أصحاب املصلحة املعنيي 

مبكافحة هذه األمراض، واملجاالت األخرى ذات الصلة )مثل: املياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية والتوعية(. كام تعكس خارطة الطريق مدخالت 

من ما يزيد عىل 100 مقابلة ثنائية تت مع خرباء يف مجال األمراض، 

واختصاصيي يف مجال منذجة األمراض، ومانحي، وغريهم من الرشكاء، فضال 

عن ما يربو عىل 300 استجابة ُجمعت من خالل مشاورة تت عرب شبكة 

اإلنرتنت. ووفقا لذلك، فإن هذه الوثيقة قد تشكلت من واقع منظور الدول 

ت هذه  األعضاء وطيف عريض من أصحاب املصلحة املعنيي. وقد أََعدَّ

الوثيقة أمانة املنظمة، بناء عىل توجيهات من فريق الخرباء االستشاري 

االسرتاتيجي والتقني التابع للمنظمة واملعني بأمراض املناطق املدارية.

© WHO/Yoshi Shimizu
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الغرض من هذه الوثيقة هو توجيه العمل من أجل 
التغلب عىل أمراض املناطق املدارية املهملة خالل 

السنوات العرش املقبلة، والتشجيع عىل إحداث 
تحول جوهري يف هذا النهج.

 لخارطة الطريق هدفان رئيسيان: تكي الحكومات الوطنية من تويل زمام 

القيادة لتنفيذ التدخالت املعنية مبكافحة أمراض املناطق املدارية من أجل 

بلوغ الغاية 3.3 من أهداف التنمية املستدامة، من خالل إعداد معامل 

واضحة، واعتامد نهوج شاملة ومحددة لكل مرض، بغية بلوغ تلك األهداف؛ 

وتشجيع مجتمع أصحاب املصلحة املعنيي – املانحي عىل الصعيد العاملي، 

ورشكات صناعة األدوية، والرشكاء التنفيذيي، واملنظامت غري الحكومية، 

واملؤسسات األكادميية – عىل زيادة التزاماتهم فيام يتعلق بالتغلب عىل 

أمراض املناطق املدارية املهملة خالل العقد القادم.

 من املتوقع، بوجه عام، أن تشجع خارطة الطريق عىل إحداث ثالثة تحوالت 

جوهرية يف نهج معالجة أمراض املناطق املدارية املهملة )الشكل 4( أولها، 

زيادة املساءلة حول التأثري، باستخدام مؤرشات التأثري بدال من مؤرشات 

 العملية، كام هو موضح يف الجزء الخاص بالغايات واملعامل الرئيسية يف 

القسم 2، وترسيع وترية العمل الربمجي )القسم 3(؛ وثانيها االبتعاد عن 

الربامج املنعزلة الخاصة بأمراض محددة وذلك بإدماج الربامج يف النظم 

الصحية الوطنية وتكثيف اعتامد النهوج الشاملة التي تركز عىل احتياجات 

الناس واملجتمعات )القسم 4(، وثالثها، تغيري مناذج التشغيل والثقافة لتعزيز 

ملكية الربامج بشكل أكرب من جانب البلدان )القسم 5(.

املساءلة من حيث 
التأثري

النهوج الربمجية

ملكية الربنامج

توجه تاريخي نحو العملية مع قياس النجاح استنادا إىل 
اإلجراء املتخذ 

الربامج التي تتعامل مع أمراض محددة مبعزل عن األمراض 
األخرى ولها تفاعل محدود مع نظم الرعاية الصحية 

والقطاعات املتجاورة

جدول أعامل محدد من الخارج يعتمد عىل دعم الرشيك 
وتويل املانح

توجه تأثريي، يقيس أثر التدخالت عىل الصحة العامة 

نهوج شمولية عرب القطاعات تشمل التوحيد واإلدماج يف 
النظم الصحية الوطنية، والتنسيق مع القطاعات املتجاورة 

وتعزيز القدرات الُقطرية والدعم العاملي 

امللكية القطرية والتمويل يف ظل إدماج أمراض املناطق 
املدارية املهملة يف الخطط واملوازنات الصحية الوطنية، ودعمها 

من جانب الرشكاء واملانحي للتغلب عىل التحديات املاثلة

من Fromإىل

االشكل 4: التحوالت يف النهوج للتصدي ألمراض املناطق املدارية املهملة

اآلن، انخفض عدد 
 األشخاص الذين

يحتاجون إىل تدخالت 
مضادة للعديد من 

أمراض املناطق املدارية 
املهملة يف عام 2010.
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قرحة بورويل
داء شاغس

حمى الضنك و شيكونغونيا
داء التنينات

داء املشوكات
داء املثقوبات املنقول بالغذاء

داء املثقبيات اإلفريقي البرشي
داء الليشامنيات

الجذام
داء الفيالريات اللمفي

الورم الفطري, الفطار االصطباغي و غريه من أمراض 
الفطريات العميقة
داء كالبيات الذنب

داء الكلب
الجرب وغريه من حاالت العدوى بالطفيليات

داء البلهارسيات
التسمم الناجم عن لدغ األفاعي

ادواء الديدان املنقولة بالرتبة
داء الرشيطيات و داء الكيسات املذنبة

الرتاخوما
الداء العليقي
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الغايات واملعامل الرئيسية 
لعام 2030     
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 يقدم هذا القسم نظرة عامة عىل الغايات واملعامل 
الرئيسية ألمراض املناطق املدارية املهملة، التي تم 

تحديدها من خالل مشاورات عاملية مع الدول األعضاء 
ومع املنظامت األخرى يف منظومة األمم املتحدة، وعدد 

من املجموعات العلمية والبحثية، واملنظامت غري 
الحكومية، والرشكاء التنفيذيني، واملانحني، ومنظامت 

القطاع الخاص. ويرد ملخص للعملية يف الصفحة التالية.

 تعد الغايات الجامعة والشاملة، املستمدة من أهداف التنمية املستدامة، 

ومن برنامج العمل العام الثالث عرش ملنظمة الصحة العاملية 2019 - 2023، 

ذات أهمية ملتابعة التقدم املحرز يف مجال اإلدماج، والتنسيق، وامللكية 

القطرية، واإلنصاف، وذلك بالنسبة للعديد من األمراض. وتتأسس الغايات 

ذات الصلة بقطاعات مثل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ومكافحة 

النواقل عىل أهداف راسخة. وكانت الغايات املوضوعة الخاصة بأمراض 

محددة للفرتة حتى 2030، واملعامل الرئيسية للفرتة ما بي عامي 2023 – 

دت لكل من األمراض ومجموعة األمراض العرشين، وذلك  2025، قد ُحدِّ

لواحد من األغراض التالية:

)أ(  االستئصال، يعرف بأنه انخفاض دائم إىل مستوى الصفر لوقوع العدوى 

يف جميع أنحاء العامل، التي تكون ناجمة عن مسبب مرىض محدد، نتيجة 

لجهود مدروسة، دون مخاطر انبعاثها أو عودة ظهورها؛

)ب(  التخلص )وقف الرساية(، يعرف بأنه انخفاض حتى مستوي الصفر لوقوع 

عدوى ناجمة عن مسبب مريض محدد، يف منطقة جغرافية معينة، 

مع انخفاض خطر انبعاثها أو عودة ظهورها، ألدىن حد، نتيجة لجهود 

مدروسة؛ وقد يستلزم األمر استمرار العمل من أجل توقي عودة رسيانه؛

)ج(  التخلص كمشكلة من مشكالت الصحة العامة، مصطلح يتعلق بكل 

من العدوى واملرض ويعرف بأنه تحقيق لغايات قابلة للقياس من قبل 

منظمة الصحة العاملية فيام يختص مبرض محدد. وعند بلوغ تلك الغاية، 

 يكون مطلوبا استمرار العمل من أجل الحفاظ عىل الغايات املتحققة 

و/أو تطوير عملية وقف الرساية؛ 

)د(  املكافحة، تعرف بأنها خفض وقوع وانتشار األمراض واملراضة و/ أو 

الوفيات، إىل مستوى يكون مقبوال محليا، نتيجة لجهود مدروسة؛ وتكون 

هناك حاجة إىل وجود تدخالت مستمرة للحفاظ عىل هذا الخفض.

 والغايات الخاصة بكل مرض من أمراض املناطق املدارية موضحة يف 

الجدول؛ وميكن اإلطالع عىل غايات فرعية إضافية وملخصات عن كل 

مرض من هذه األمراض، يف امللحق. وسيتم إعداد تقارير سنوية، وإجراء 

مراجعة واقعية للتقدم املحرز لبلوغ هذه الغايات، وذلك يف أعوام 2022 

و2024 و2026 و2031، فضال عن عام 2029، وهو العام الذي ييل اختتام 

برنامج العمل العام الرابع عرش للمنظمة. وقد تفيض املراجعات التي ستتم 

يف األعوام 2024 و2026 و2029، إىل إجراء تحديث للغايات، تشيا مع 

السياقات املتغرية.

القسم 2

الغايات واملعامل الرئيسية لعام 2030     
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إطار العملية املستخدمة يف تحديد الغايات املحددة للمدة 2021 – 2030

•   َطلُب فريق الخرباء االستشاري واالسرتاتيجي 
التقني واملعني بأمراض املناطق املدارية املهملة 

عملية موسعة مسندة بالبيِّنات إلعداد خارطة 
الطريق الجديدة.

•   تستعرض مجموعات الخرباء املختصة بأمراض 
محددة، التقدم املحرز عىل الصعيد العاملي، 

وبيانات الربامج الوطنية، ونتائج البحوث، وتقوم 
باقرتاح الغايات.

•   قيام القياديي يف برامج األمراض مبراجعة الغايات 
وتأكيدها، وذلك بالتشاور مع أصحاب املصلحة 

املعنيي، والخرباء يف مجال األمراض.

    -  الرتكيز عىل النتائج والتأثري واملؤرشات الشاملة.

    -   مراج عة العملية ومؤرشات النتائج بالنسبة 
لألمراض املستهدفة باملكافحة، أو أمراض 

املناطق املدارية املهملة الجديدة. 

•   عقد حلقات عمل إقليمية يحرضها مديرو الربامج 
الوطنية ومختلف أصحاب املصلحة، ألغراض 

صياغة الغايات، والنهج االسرتاتيجي لبلوغ تلك 
الغايات، وكيفية رصد التقدم املحرز تجاه ذلك.

•   يقوم فريق الخرباء االستشاري االسرتاتيجي 
التقني واملعني بأمراض املناطق املدارية املهملة، 

واللجنة التوجيهية املعنية بأمراض املناطق 
املدارية املهملة، مبراجعة الغايات واملعامل ومن ثم 

اعتامدها.

•   طلب املجلس التنفيذي، يف دورته السادسة 
واألربعي بعد املائة املدير العام إعداد خارطة 

 الطريق الخاصة بأمراض املناطق املدارية
للمدة 2021 – 2030. 

•   يف أعقاب قرار املجلس التنفيذي، تت إتاحة 
مسودة خارطة الطريق عىل شبكة االنرتنت، من 

أجل التشاور بشأنها، مع عقد جلسات إحاطة 
غري رسمية مع الدول األعضاء )9 آذار / مارس(، 

وإدراج املالحظات التي ترد يف هذا الخصوص.

م مسودة خارطة الطريق يف صورتها النهائية،  •   تُقدَّ
 إىل جمعية الصحة العاملية الثالثة والسبعي،

للنظر فيها.

•   وقد اعتمدت الدول األعضاء خارطة الطريق، أثناء 
انعقاد جمعية الصحة العاملية الثالثة والسبعي، يف 

ترشين الثاين/ نوفمرب 2020.

•   تُشكَّل لجنة توجيهية معنية بأمراض املناطق 
املدارية املهملة، تتألف من مدير اإلدراة املعنية 

يف املقر الرئييس للمنظمة، واملستشارين اإلقليميي 
املعنيي بأمراض املناطق املدارية املهملة، من 

جميع أقاليم املنظمة، وذلك لإلرشاف عىل عملية 
اإلعداد.

•   استعراض الغايات ومحدداتها من خالل النامذج 
الوبائية، مع املجموعة املختصة بنمذجة أمراض 

املناطق املدارية.

•   إدارة جولتي من املسوحات االستطالعية، عرب 
شبكة اإلنرتنت، حول الغايات وملخصات األمراض، 

وتلقي أكرث من 300 إجابة.

•   عقد مشاورات تفصيلية متعددة القطاعات مع 
عدد من الدول األعضاء، ومديري الربامج الوطنية 

ملكافحة أمراض املناطق املدارية، ومكاتب املنظمة 
اإلقليمية، بشأن االسرتاتيجية العامة لخارطة 

الطريق، وكذلك العتامد الغايات واملعامل.

20182019

2020

2019
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العملية االستشارية العاملية

أصحاب املصلحة املعنيون الذين أسهموا مبدخالت يف إنشاء خارطة الطريق 2019

3 حلقات عمل قطرية
 مع الرشكاء عىل املستوى القطري يف كل من مرص، وإثيوبيا 

 وإندونيسيا

3 حلقات عمل إقليمية 
مع مدراء الربامج القطرية لألمراض املدارية املهملة ومع الرشكاء 

يف أقاليم منظمة الصحة العاملية يف أفريقيا ورشق املتوسط وجنوب 

رشق آسيا

النهوج الشاملة

اجتامعات مع مديري املنظمة
لربامج املنظمة ذات الصلة، مثل برنامج WASH والصحة النفسية 

 واملالريا وصحة األم والوليد والطفل واملراهق

استعراضان
 أجرتهام املجموعة االستشارية االسرتاتيجية والتقنية ألمراض املناطق 

 املدارية املهملة

إجراء ما ال يقل عن 60 مقابلة
 مع الرشكاء يف مكافحة األمراض املدارية املهملة، وعىل سبيل املثال، 

املانحون، منظامت األمم املتحدة، املنظامت غري الحكومية ورشكات 

األدوية

ما ال يقل عن 75 اتصاالً بني خرباء األمراض
بشأن جميع أمراض املناطق املدارية البالغ عددها 20 مرضاً ومع 

خرباء خارجيي من جميع األقاليم الست للمنظمة وخرباء من 

املنظمة

املقابالت واالجتامعات

التشاور عرب شبكة اإلنرتنت

ما ال يقل عن 85 من الردود
 يف الجولة األوىل من التشاور عرب شبكة اإلنرتنت

ما ال يقل عن 240 من الردود
 يف الجولة الثانية من التشاور عرب شبكة اإلنرتنت

الجهات املجيبة

38% منظامت غري حكومية

26% الحكومات، وزارات الصحة ومقدمو الخدمات الصحية

26% جهات بحثية وأكادميية

9% منظامت متعددة األطراف

1% املانحون من املؤسسات الخريية ورشكات األدوية
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الجدول 1: غايات ومعامل ومؤرشات مقرتحة لخارطة الطريق1

مالحظة: ينبغي، يف حاالت معينة، مراعاة أن لفظ “البلدان” يفهم منه أنه يعني البلدان واألقاليم واملناطق

سيبداْ حساب نسبة االنخفاضاعتبارا من العام 2020, باستثناء الغايتي 1 و 2      1 سيبداْ حساب نسبة االنخفاض اعتبارا من العام 2010

غايات عاملية جامعة لعام 2030

غايات عالية املستوى ألمراض املناطق املدارية املهملة، مبا يتامىش مع أهداف التنمية املستدامة وبرنامج العمل العام الثالث عرش ملنظمة الصحة 
العاملية

1%90 
نسبة االنخفاض يف أعداد األشخاص الذين يحتاجون إىل 

تدخالت مضادة ألمراض املناطق املدارية

%75 
نسبة االنخفاض يف عدد سنوات العمر املصححة 

باحتساب مدد اإلعاقة الناجمة عن أمراض املناطق 

املدارية

100 
عدد البلدان التي تخلصت من مرض واحد عىل األقل 

من أمراض املناطق املدارية

2 
عدد أمراض املناطق املدارية التي تم استئصالها

© WHO/Yoshi Shimizu
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غايات شاملة لعام 2030

التنسيق متعدد القطاعات

 %100 
نسبة الحصول عىل اإلمدادات األساسية عىل األقل، من املياه 

وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية، يف املناطق املوطونة 
بأمراض املناطق املدارية املهملة ـــ لتحقيق الغايات 6-1 و6-2 يف 

الهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة

 %90 
نسبة البلدان التي أدرجت أمراض املناطق املدارية يف اسرتاتيجياتها / 

خططها الوطنية

 %90 
نسبة السكان املعرضي للمخاطر، الذين توفرت لهم الحامية من 

املدفوعات الصحية الباهظة التي تدفع مبارشة من جيوبهم، جراء 
اإلصابة بأمراض املناطق املدارية املهملة ــ لتحقيق الغاية 3-8 من 

الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة

التغطية الصحية الشاملة

 %90 
نسبة البلدان التي تدرج أمراض املناطق املدارية يف حزمها الخاصة 

بالخدمات األساسية وتخصص بنودا يف املوازنة لها

 %90 
نسبة البلدان التي لديها مبادئ توجيهية لتدبري حاالت اإلعاقة 

الناجمة عن أمراض املناطق املدارية، يف إطار النظم الصحية الوطنية

امللكية القطرية

 %90 
نسبة البلدان التي تقوم بالتبليغ عن جميع أمراض املناطق املدارية 

املتوطنة ذات الصلة

 %90 
نسبة البلدان التي تقوم بجمع وتبليغ بيانات خاصة بأمراض املناطق 

املدارية مصنفة بحسب نوع الجنس

النهوج الشاملة

 2%75 
نسبة االنخفاض يف عدد الوفيات الناجمة عن أمراض املناطق 

املدارية املهملة املنقولة بالنواقل )مقارنة بعام 2016( لتحقيق 
هدف منظمة الصحة العاملية ذي الصلة باالستجابة العاملية الخاصة 

مبكافحة النواقل

 %75 
مؤرش التغطية بالعالج املتكامل من حيث املعالجة الكيميائية 

الوقائية

 40 
عدد البلدان التي تتبنى وتنفذ اسرتاتيجيات متكاملة ملكافحة أمراض 

 املناطق املدارية املصحوبة بتغريات جلدية

2 سيبداْ حساب نسبة االنخفاض اعتبارا من عام 2016
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أثر النهوج الشاملة عىل الغايات املوضوعة ألمراض محددة 

غايات ذات صلة بآحاد األمراض

مستهدف باالستئصال

مستهدف بالتخلص )وقف رساية املرض(

املؤرشاملرض

عدد البلدان التي لديها إشهاد بخلوها من رساية املرضداء التنينات

داء املثقبيات األفريقي 
البرشي )الجامبي(

 عدد البلدان التي تم التحقق من وقف رساية املرض فيها

عدد البلدان التي لديها إشهاد بخلوها من رساية املرضالداء العليقي

عدد البلدان التي ينعدم وجود حاالت جذام آِصلة جديدة فيهاالجذام

عدد البلدان التي تم التحقق من وقف رساية املرض فيهاداء كالبيات الذنب

عدد البلدان التي تحقق فيها انعدام الوفيات البرشية الناجمة عن داء الكلبداء الكلب

مستهدف بالتخلص كمشكلة من مشاكل الصحة العامة

عدد البلدان التي حققت وقف رساية املرض من خالل طرق الرساية األربعة )بالنواقل،  داء شاغس
بالدم، بزرع األعضاء، بالوالدة(، مع نسبة تغطية باملعالجة مبضادات الطفيليات مقدارها 

%75 من الحاالت املستحقة للعالج

داء املثقبيات األفريقي 
 البرشي )الرودييس(

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العامة 
)تعرف بأنها أقل من حالة واحدة / 10000 نسمة سنويا يف كل مديرية صحية يف البلد، يف 

املتوسط، عىل مدى فرتة السنوات الخمس السابقة(

داء الليشامنيات 
 )الحشوي(

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العامة 
)تعرف بأن يقل فيها معدل إماتة الحاالت الناجمة عن املرض األسايس ]داء الليشامنيات 

الحشوي[، عن %1(

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العامة  داء البلهارسيات
)تعرف حاليا بأنها أقل من 1% من نسبة العدوى شديدة الكثافة بداء البلهارسيات(

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العامة  داء الفيالريات اللمفي
)تعرف بأنها استمرار بقاء حاالت العدوى دون عتبات مسوحات تقييم الرساية ملدة ال تقل 
عن 4 سنوات بعد وقف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي؛ وإتاحة حزم الرعاية األساسية 

يف جميع املناطق املعروف وجود مرىض فيها(

أدواء الديدان املنقولة 
 بالرتبة

عدد البلدان التي تم اعتامد الخلص من املرض فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العامة 
)تعرف بأنها أقل من 2% من نسبة حاالت العدوى املنقولة بالرتبة، املعتدلة والشديدة 

َفر الخراطيني، وداء املسلَّكات، والفتاكة األمريكية، واألنكلستوما  الكثافة، الناجمة عن الصَّ
اإلثنا عرشية(

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العامة  الرتاخوما
)تعرف بأنها )1( نسبة انتشار الشعرة الناجمة عن الرتاخوما »غري املعروفة للنظام 

الصحي« أقل من 0.2% لدى من تبلغ أعامرهم 15 عاما أو أكرث، يف كل مقاطعة سبق توطن 
املرض فيها؛ )2( نسبة انتشار االلتهاب الرتاخومي – الجريبي لدى األطفال يف عمر 1 – 9 
سنوات أقل من 5% يف كل مقاطعة سبق توطن املرض فيها، و )3( بيِّنة كتابية عىل قدرة 

النظام الصحي عىل التعرف عىل حاالت الشعرة الناجمة عن الرتاخوما وتدبريها العالجي، 
باستخدام اسرتاتيجيات محددة، مع وجود بيِّنة عىل توفر املوارد املالية الالزمة لتنفيذ تلك 

االسرتاتيجيات(

2030 2025 2023 2020

)%100( 194 )%70( 136 )%50( 97 )%1( 1

)%31( 12 )%21( 8 )%13( 13 )%4( 4

)%100( 194 )%98( 191 )%97( 189 )%96( 187

)%62( 120 )%49( 95 )%39( 39 )%26( 50

)%62( 15 )%21( 5 0 0 

)%37( 15 )%24( 10 )%10( 4 0 

)%61( 8 )%31( 4 )%15( 2 0 

)%85( 64 )%75( 56 )%43( 32 0 

)%81( 58 )%47( 34 )%32( 23 )%24( 17 

)%96( 96 )%70( 70 )%60( 60 )%0( 0 

)%100( 66 )%65( 43 )%42( 28 )%15( 10 

)%92( 155 )%67( 113 )%53( 89 )%47( 80

)%100( 78 )%88( 69 )%63( 49 )%0( 0 
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%0 %0.50 %0.50 %0.80

%10< %18< %22< %30

أثر النهوج الشاملة عىل الغايات املوضوعة ألمراض محددة )تابع( 

غايات ذات صلة بآحاد األمراض

مستهدف باملكافحة

املؤرشاملرض

نسبة الحاالت يف الفئة III )املرحلة املتأخرة( عند التشخيصقرحة بورويل

معدل اإلماتة يف الحاالت، جراء اإلصابة بحمى الضنكحمى الضنك

عدد البلدان التي لديها مكافحة مكثفة لداء املشوكات الكييس يف املناطق شديدة التوطنداء املشوكات

داء املثقوبات املنقول 
بالغذاء

 عدد البلدان التي لديها مكافحة مكثفة يف املناطق شديدة التوطن

عدد البلدان التي بلغت نسبة الحاالت املكتشفة واملبلَّغة فيها 85% من جميع الحاالت،  داء الليشامنيات )الجلدي(
ونسبة معالجة قدرها 95% للحاالت املبلَّغ عنها.

الجرب وغريه من حاالت 
العدوى بالطفيليات

 عدد البلدان التي تدرج التدبري العالجي للجرب يف حزمة التغطية الصحية الشاملة للرعاية

التسمم الناجم عن لدغ 
األفاعي

عدد البلدان التي تقع فيها حاالت لدغ أفاعي وانخفضت فيها الوفيات الناجمة عن لدغ 
األفاعي بنسبة %50

داء الرشيطيات وداء 
الكيسات املذنبة

 عدد البلدان التي لديها مكافحة مكثفة يف املناطق شديدة التوطن

الورم الفطري، الفطار 
االصطباغي وغريه من 

أمراض الفطريات العميقة

غة و/ أو  عدد البلدان املدرج فيها الورم الفطري والفطار االصطباغي وداء الشعريات املبوَّ
 الفطار نظري الكرواين، يف برامج املكافحة الوطنية ويف نظم الرتصد

مالحظة: ينبغي، يف حاالت معينة، مراعاة أن لفظ »البلدان« يفهم منه أنه يعني البلدان واألقاليم واملناطق

© WHO/Yoshi Shimizu

2030 2025 2023 2020

17 9 4 1

 ال ينطبق 3 )%3( 6 )%7( 11 )%12(

 ال ينطبق 44 )%51( 66 )%76( 87 )%100(

)%100( 194 )%26( 50 )%13( 25 0 

 ال ينطبق 39 )%30( 61 )%46( 132 )%100(

)%27( 17 )%14( 9 )%6( 4 )%3( 2 

)%50( 15 )%27( 8 )%13( 4 )%3( 1 
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سوف يتطلب بلوغ غايات 2030 املتعلقة بأمراض املناطق املدارية عمال 

متضافرا يف مجاالت ثالثة )الشكل 5(

1-  ترسيع وترية العمل الربمجي فيام يتعلق بأمراض املناطق املدارية املهملة، 

مبا يشمل التدخالت الرامية إىل خفض وقوعها وانتشارها، واملراضة، 

واإلعاقة، والوفيات. وليك يتم ذلك، فإن األمر سيتطلب حدوث تطورات 

علمية، وتدخالت وأدوات جديدة، وتعزيز االسرتاتيجيات، وتقديم 

الخدمات، والعوامل التمكينية.

2-  تكثيف اعتامد النهوج الشاملة عن طريق إدماج التدخالت الخاصة بعدة 

أمراض من أمراض املناطق املدارية املهملة وتوحيدها يف إطار النظم 

الصحية الوطنية، بالتنسيق مع الربامج ذات الصلة )مثال املياه والرصف 

 الصحي والنظافة الصحية، ومكافحة النواقل، وغريها من 

الربامج األخرى(.

3-  تغيري منوذج التشغيل والثقافة، من خالل زيادة امللكية القطرية، وتوضيح 

أدوار املنظامت، واملؤسسات، وغريها من أصحاب املصلحة املعنيي، 

وثقافتهم، وتصوراتهم، ومواءمتها من أجل بلوغ غايات عام 2030.

الشكل رقم 5: الحاالت التي تتطلب إجراءات منسقة ومتضافرة

ترسيع وترية العمل الربمجي

التقدم التَقني، مثال: الفهم العلمي والتدخل 
الفعال

 تنفيذ االسرتاتيجيات والخدمات، مثال: 
التخطيط والتنفيذ والحصول عىل الخدمات 

واللوجستيات 

عوامل التمكني، مثال: الدعوة والتمويل 
والتعاون والعمل املتعدد القطاعات

تكثيف النهوج الشاملة

إدماج أمراض املناطق املدارية املهملة يف 
ع العمل عىل  منصات تنفيذ مشرتكة تُجمِّ

العديد من األمراض

اإلدراج يف إطار النظم الصحية الوطنية 
لتحسي جودة التدبري العالجي ألمراض 

املناطق املدارية يف سياق التغطية الصحية 
الشاملة 

التنسيق مع القطاعات األخرى داخل وخارج 
قطاع الصحة بشأن التدخالت ذات الصلة 

بأمراض املناطق املدارية

تغيري النامذج التشغيلية والثقافة 
لتعزيز امللكية القطرية

امللكية القطرية عىل املستويات القطرية 
ودون القطرية 

أدوار واضحة ألصحاب املصلحة املعنيني 
يف جميع مراحل العمل يف مجال أمراض 

املناطق املدارية 

إعدادات تنظيمية ومناذج تشغيلية وفكر 
متسق لتحقيق غايات عام 2030 

مدعومة بعوامل تكينية، مثال: البيانات املصنفة، والرصد والتقييم، وبناء القدرات عىل جميع املستويات



21 القسم 2: الغايات واملعامل الرئيسية لعام 2030     

ُيتوقــع أن ُيفيض اعتامد نهج 
متكامل ألنشــطة مكافحة أمراض 

املناطــق املدارية إىل الحصول 
عــى نتائج صحية أفضل، وفعالية 

أكــر لقاء التكاليف وإدارة أكرث 
كفاءة للرامج.

© WHO/Dermot Tatlow
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© WHO/Pierre Virot

قرحة بورويل
داء شاغس

حمى الضنك و شيكونغونيا
داء التنينات

داء املشوكات
داء املثقوبات املنقول بالغذاء

داء املثقبيات اإلفريقي البرشي
داء الليشامنيات

الجذام
داء الفيالريات اللمفي

الورم الفطري, الفطار االصطباغي و غريه من أمراض 
الفطريات العميقة
داء كالبيات الذنب

داء الكلب
الجرب وغريه من حاالت العدوى بالطفيليات

داء البلهارسيات
التسمم الناجم عن لدغ األفاعي

ادواء الديدان املنقولة بالرتبة
داء الرشيطيات و داء الكيسات املذنبة

الرتاخوما
الداء العليقي
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ترسيع وترية العمل الربمجي
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 الغايات املحددة الخاصة بكل مرض من أمراض املناطق املدارية هي غايات 

طموحة، وستظل تحتاج إىل عمل كبري من جانب البلدان ومن جانب أصحاب 

املصلحة املعنيي. وميكن تقييم كل مرض ومجموعة أمراض من حيث 

املتطلبات التقنية، واالسرتاتيجية، وتقديم الخدمة، وقدرة الربنامج وعوامل 

 التمكي، وذلك لتحديد املجاالت التي تحتاج إىل العمل. ويوضح الشكل 6 

كل بُعد من هذه األبعاد.

القسم 3

ترسيع وترية العمل الرمجي

 العنارص التقنية

االسرتاتيجية وتقديم 
الخدمات

عوامل التمكني

الفهم العلمي

وسائل التشخيص

التدخالت الفعالة

التوجيه التشغييل واملعياري

التخطيط والحوكمة وتنفيذ الربامج

الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة يف مجال الرعاية 
الصحية

الدعوة والتمويل

التعاون والعمل متعدد القطاعات

بناء القدرات وإذكاء الوعي

© WHO/Yoshi Shimizu
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الشكل 6: أبعاد تقييم اإلجراءات املعنية بأمراض محددة

•  فهم الخصائص الوبائية والباثولوجية للمرض فهام دقيقا
•  عدم وجود فجوات يف البحث تعيق التقدم صوب تحقيق الغايات 

•  فهم التأثريات غري ذات الصلة بالغاية، التي تحدثها التدخالت )مثال الفوائد اإلضافية واآلثار البيئية( 

•  توفر وسائل تشخيص معيارية فعالة وميسورة التكلفة ألغراض الكشف يف الوقت املناسب وتقييم املعامل النهائية، وأنشطة الرتصد 
•  توفر وسائل تشخيص خاصة مبراكز الرعاية )بحسب االقتضاء( ميكن استخدامها عىل مستوى املجتمع املحيل ويف األماكن منخفضة املوارد 

•  توفر تدخالت فعالة وميسورة التكلفة ألغراض الوقاية واملعالجة والتدبري العالجي للحاالت والتأهيل والرعاية
•  مواصلة االبتكار فيام يتعلق بالتدخالت ومواءمتها

•  تعريفات واضحة للمعامل النهائية والنهج التشغييل من أجل تحقيقها واستدامتها 
•  توفر املبادئ التوجيهية التقنية، مثال: لالعتامد والتحقق

•  الحصول املنصف والعادل عىل التدخالت، )مثال: من قبل الفئات السكانية املحرومة، واملستضعفة، وتلك التي يصعب الوصول إليها(

•  ترتيب وتنسيق العمل بي أصحاب املصلحة املعنيي ذوي الصلة من أجل تحقيق األهداف العامة واملعامل الرئيسية، استنادا إىل خطة اسرتاتيجية موضوعة
•  حوكمة والتزام بلداين مناسب من أجل إدارة جيدة للربامج وتنفيذ فعال للتدخالت 

•  تحديد واضح ملسؤوليات أصحاب املصلحة املعنيني، وإجراءات عمل فعالة ومنسقة لتنفيذ التدخالت ذات الصلة  
•  تخطيط وتنفيذ فعال عىل املستوى القطري

•  إعطاء العالج بشكل مأمون، والرصد الجاد لألحداث السلبية واالستجابة لها

•  إطار عمل لرصد وتقييم اإلجراءات الخاصة بأمراض املناطق املدارية، وآليات لرصد التقدم املحرز صوب بلوغ األهداف املحددة ورفع التقارير بشأنها
•  رسم الخرائط بطريقة معيارية وتقييم التأثري للحصول عىل رؤية تفصيلية للخصائص الوبائية للمرض وتطوره

•  الجمع املستمر، عىل نحو منهجي ومؤسيس، لبيانات صحية مصنفة بحسب العمر ونوع الجنس، واملوقع، وتحليل وتفسري تلك البيانات، مع دعمها بنظم وأدوات إدارة 
بيانات قوية، للمساعدة يف تفسري البيانات واالسرتشاد بها يف اتخاذ القرارات عىل جميع املستويات 

 • أنشطة ترصد قوية لألمراض تكون ذات طابع مؤسيس، مبا يشمل الرتصد يف مرحلة ما بعد التحقق والتخلص 
• إعطاء العالج بشكل مأمون، والرصد الجاد لألحداث السلبية واالستجابة لها

•  إمدادات كافية بأدوية ووسائل تشخيص ومنتجات طبية أخرى تكون ميسورة التكلفة ومؤكدة الجودة، عىل جميع املستويات
•  سلسلة إمداد تتسم بالكفاءة من أجل التخصيص والتوزيع الفعال لألدوية ووسائل التشخيص واملنتجات الطبية األخرى أينام دعت الحاجة إليها، مع تقليل الهدر والفقدان 

إىل أدىن حد، مثال: باستخدام النظم الحديثة إلدارة املخزون عرب شبكة االنرتنت

•  نظم صحية وبنية أساسية قوية للرعاية الصحية األولية من أجل تنفيذ التدخالت الخاصة بأمراض املناطق املدارية من خالل مناذج الرعاية املتكاملة للمرىض 
•  قدرات مختربية وشبكة مختربات لدعم برامج مكافحة أمراض املناطق املدارية 

•  عاملون صحيون ماهرون عىل نحو مالئم، مبا يشمل متطوعي مجتمعيي، ومعالجي مجتمعيي، من أجل تلبية االحتياجات الرسيرية والحرشية واملجتمعية 

•  تحديد واضح للفجوات يف التمويل، وخطط حشد املوارد ملعالجتها
•  إجراء حوار فعال يف مجال السياسات، والدعوة لحشد الدعم من أجل إدراج التدخالت يف الخطط الوطنية واملحلية الخاصة بتقديم الرعاية الصحية 

•  متويل دويل ومحيل كاف لضامن استدامة الربامج، ينرش مبهلة كافية وبصورة متسقة

•  التعاون بني أصحاب املصلحة املعنيني عىل جميع املستويات والقطاعات مع ضوابط مساءلة واضحة لضامن اعتامد نهج تآزري وفعال لتنفيذ التدخالت
•  إرشاك املجتمعات املحلية املعرضة للخطر، وكذلك املجتمعات املترضرة، مثال: يف إعداد وتصميم الربامج

•  بناء القدرات لضامن حسن أداء الربامج، مثال: التدريب أثناء الخدمة والتدريب قبل النرش، ونقل املهارات من الربامج الرأسية ألمراض املناطق املدارية إىل النظم الصحية 
األولية، وخطط للتعامل مع نقص العاملي الصحيي وتقاعدهم، وتشاطر االنتفاع بأفضل املامرسات.

•  أنشطة لخلق الوعي لتوعية وتثقيف واستنارة املجتمعات املحلية املوطونة، مثال: بشأن تغيري السلوك، وجدولة توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، وخيارات املعالجة 
والرعاية. 

األبعاد



26

 يوضح الشكل 7 نتائج تقييم الفجوات لكل بُعد من هذه األبعاد فيام يتعلق 

بأمراض ومجموعات أمراض املناطق املدارية املهملة العرشين. فاللون األحمر 

 يشري إىل أن هناك حاجة إىل عمل حاسم من أجل بلوغ الغاية املحددة

لعام 2030، يف حي يشري اللون األخرض إىل أن ذلك البُعد، عىل األرجح، لن 

يعيق بلوغ الغاية، عىل الرغم من رضورة مواصلة العمل من أجل الحفاظ 

عىل املكاسب املحققة. وهذا املقياس اللوين متناسب مع كل مرض وكل 

مجموعة، غري أنه الينبغى استخدامه للمقارنة بي األمراض.

 يظهر التقييم أن هناك حاجة إىل إجراءات مطلوبة للعديد من األمراض أو 

مجموعات األمراض، بأبعاد معينة، كوسائل التشخيص، والرصد والتقييم، 

والحصول عىل الخدمات واللوجستيات، والدعوة والتمويل )انظر الفقرة 23 

الخاصة بالنظم الصحية والنظم ذات الصلة، التي تتسم بالقوة(. فشدة الحاجة 

إىل العمل الحاسم )اللون األحمر يف الشكل 7( من أجل األمراض املستهدفة 

باملكافحة، أكرث منه لألمراض املستهدفة بالتخلص، تعكس وجود قاعدة بيِّنات 

غري مالمئة، إضافة إىل حقيقة أن الربامج الخاصة باألمراض املستهدفة باملكافحة 

ماتزال يف مرحلة مبكرة إىل حد كبري، ما يعني الحاجة إىل مزيد من العمل 

ملعالجة القضايا املنهجية، والسيام االسرتاتيجية وتقديم الخدمات.

 كام أن التنسيق القوي يعزز عنرص الوضوح، بدءا من مستوى املرىض حتى 

املانحي. فبالنسبة للمرىض واملجتمعات املحلية املوطونة، يؤدي التنسيق 

بي القطاعات إىل تواصل أكرث وضوحا وأكرث ترابطا. وعىل سبيل املثال، ميكن 

تقديم رسالة واحدة حول أهمية غسل اليدين وغسل الوجه، إىل املجتمعات 

املوطونة بكل من أدواء الديدان املنقولة بالرتبة، والرتاخوما، بدال من تقديم 

رسالة من قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية حول غسل اليدين، 

ورسالة أخرى من برنامج مكافحة الرتاخوما حول غسل الوجه. وبالنسبة 

للامنحي، فإن توضيح األدوار واملسؤوليات فيام بي القطاعات ييرس التعرف 

 عىل األنشطة املحددة التي ينبغي تغطيتها بالتمويل لكل قطاع.

  وجود نظم صحية ونظم أخرى ذات صلة، تتسم 
بالقوة، أمر أسايس من أجل التخلص من أمراض 

املناطق املدارية املهملة ومكافحتها 

 ما من شك يف أن وجود نظم صحية قوية أمر أسايس لبلوغ األهداف 

ذات الصلة بأمراض املناطق املدارية. فالنظم الوطنية القوية ميكنها تنفيذ 

تدخالت مكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة يف امليدان، يدعمها أصحاب 

املصلحة العامليون واإلقليميون يف جوانب مثل الفهم التقني لطبيعة املرض. 

وعىل حي يكون تعزيز النظم الصحية بشكل عام هو الهدف طويل األمد، 

فإن بناء القدرات يف مجاالت مثل الرصد والتقييم يكون مفيدا فيام يتعلق 

بأمراض املناطق املدارية املهملة. وكام هو موضح يف الشكل 7، فإن بعض 

املناطق التي تحتاج إىل إجراءات حاسمة )موضحة باللون األحمر( تكون 

مشرتكة بي العديد من تلك األمراض، مبا يشمل وسائل التشخيص، والرصد 

والتقييم، والحصول عىل الخدمات، واللوجستيات، والدعوة، والتمويل. ويعد 

تعزيز هذه املجاالت عىل مدى السنوات العرش القادمة أمرا ذا أهمية خاصة 

لضامن تحقيق غايات عام 2030.

الشكل 7 : تقييم الفجوات لكل مرض من أمراض املناطق املدارية املهملة                                                                                                                                         

االسرتاتيجية وتقديم 
 الخدمات

 التقدم التقني

 عوامل التمكني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

 التوجيه التشغييل واملعياري

 التخطيط 
والحوكمة وتنفيذ الربامج

 الرصد والتقييم

 الحصول 
عىل الخدمات واللوجستيات

 البنية األساسية والقوى العاملة الصحية

 الدعوة والتمويل

 التعاون والعمل متعدد القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

1 تم الحصول عىل التحليل من خالل مشاورات تقنية، منظمة الصحة العاملية، 2019.
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مطلوب عمل حاسم لبلوغ الغايةال عوائق تعرقل بلوغ   الغاية           

مكافحةالتخلص كمشكلة من مشاكل الصحة العامةتخلص )وقف الرساية(استئصال
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3-1 وسائل التشخيص وغريها من االبتكارات 
األساسية

وسائل التشخيص الفعالة عنرص حاسم يف ترسيع وترية التقدم 
صوب التخلص من األمراض، وخفض معدالت املراضة، وتقليص 

تكاليف الربامج.

 تعد وسائل التشخيص الفعالة رشطا أساسيا لبلوغ غايات عام 2030 فيام 

يتعلق بهذه األمراض، حيث ال غنى عنها بالنسبة للعنارص األساسية لربامج 

مكافحة أمراض املناطق املدارية، بدءا من تأكيد اإلصابة باملرض حتى رسم 

الخرائط للمناطق املترضرة، والتحري، والرتصد، والرصد والتقييم. ومن شأن 

وجود وسائل أفضل للتشخيص أن يرسع من وترية التقدم تجاه التخلص من 

 هذه األعراض، من خالل ضامن التعرف عىل الحاالت ومعالجتها، يك 

ال تكون مصادر محتملة للعدوى )الشكل 8(. كام أن الحصول عىل وسائل 

التشخيص ميكن أن يؤدي أيضا إىل خفض معدالت املراضة، من خالل ضامن 

االكتشاف والعالج املبكرين، والحد من تطور املرض واإلعاقة، ما يُفيض إىل 

تقليل تكاليف برامج مكافحة تلك األمراض إىل حدها األدىن. وعىل الجانب 

اآلخر، فإن هذه الوسائل ميكن أن تساعد البلدان أيضا عىل رصد اتجاهات 

األمراض، وتقييم مدى فاعلية برامج املكافحة، وتوجيه قرارات السياسات 

بشأن التدخالت، ودعم التحقق من التخلص من األمراض.

تقدم كبري تم إحرازه يف وسائل التشخيص الجديدة الخاصة 
مبراكز الرعاية

 أدوات ووسائل التشخيص، والحلول االبتكارية ذات الصلة بأمراض املناطق 

املدارية املهملة أصبحت اآلن تتوافر عىل نحو متزايد، يف ظل تواصل اهتامم 

الرشكاء الرئيسيي بذلك. فعىل سبيل املثال، تربعت مؤسسة جونسون آند 

جونسون )Johnson & Johnson( باملوارد الالزمة ألغراض البحث والتطوير 

يف مجال الواصامت البيولوجية ألدواء الديدان املنقولة بالرتبة، ولداء 

البلهارسيات؛ كام استثمرت مؤسسة نوفارتس )Novartis( يف مجال اختبار 

التشخيص الجزيئي ملرض الجذام. كذلك، فإن )مؤسسة وسائل التشخيص 

االبتكارية الجديدة(، و)معهد طب املناطق املدارية يف آنتويرب( عاكفان 

حاليا عىل إعداد منصات تشخيصية، مثل االختبارات التشخيصية الرسيعة 

لداء املثقبيات األفريقي البرشي )الجامبي(. وقد شكلت منظمة الصحة 

العاملية فريقا استشاريا تقنيا معنيا بهذا املوضوع.

الشكل 8: دور وسائل التشخيص

ترسيع وترية التخلص

الحد من املراضة

خفض التكلفة أو  االستفادة 
القصوى منها

استخدام البيانات لالسرتشاد بها يف اسرتاتيجيات التخلص، برسعة أكرب

الحد من املراضة من خالل التعرف عىل الحاالت بغرض استهداف 
املعالجة )أو عدم املعالجة يف الحاالت التي تعاين من آثار سلبية 

وخيمة(

تعد وسائل التشخيص حيوية أيضا ألغراض الرصد والتقييم والرتصد؛ مثال لـ :

• توجيه قرارات السياسات بشأن الكثافة الالزمة، والتواتر، ومدة التدخالت. 

• رصد اتجاهات األمراض وتقييم مدى فعالية التدخالت.

 1 هناك حاجة ماسة إىل وجود واصمة أفضل لقابلية الدودة البالغة للحياة أو خصوبيتها، حتى ميكن اتخاذ القرارات حول متى ميكن ايقاف تدخل العالج باألدوية الثالثية

 )ايفرمكتي وديثيلكاربامازين وألبندازول(. 

داء املثقبيات األفريقي البرشي – وسائل تشخيص ميدانية نوعية للتحري، وأدوات ذات انتاجية 
عالية، وفعالة لقاء التكاليف ألغراض الرتصد

الجذام – توفري اختبار فحص جزيئي يتيح االكتشاف املبكر ييرس قطع الرساية 

داء الليشامنيات الحشوي – توفري اختبار فحص رسيع بحساسية أكرب، ميكن أن يحسن املعالجة 
يف رشق أفريقيا 

داء كالبيات الذنب وداء اللوائيات – يف غياب وسائل تشخيص داء لوا لوا، ال تجرى املعالجة يف 
املناطق منخفضة التوطن )ماليي األشخاص( خوفا من مخاطر وقوع أحداث سلبية وخيمة 

 داء الفيالريات اللمفي1 – كان لزاما، يف ضوء نقص وسائل التسخيص، تديد 5 – 6 برامج 
ملدة 1 – 3 سنوات ما أدى إىل زيادة استخدام األدوية بنسبة 15– 50% 

داء البلهارسيات – من شأن توفري االختبار الرسيع أن يسمح بتوزيع األدوية عىل نطاق 
جامهريي، من أجل مكافحة ذات فعالية أكرب 

خفض التكلفة لربامج البلدان، والرشكاء من رشكات صناعة األدوية، 
والجهات املانحة الدولية من خالل استهداف معالجة أكرث فاعلية، أو 

توفري سنوات من توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي

أمثلة )غري مضنية(التفاصيل
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مع ذلك، ماتزال الفجوات موجودة فيام يتعلق بتوافر مثل 
هذه االختبارات والحصول عليها

 ميثل تعزيز وسائل التشخيص أولوية حاسمة لبعض أمراض املناطق املدارية 

املهملة )الشكل 9(، حيث إن وسائل التشخيص ملثل هذه األمراض، إما أنها 

غري موجودة أصال، أو أنها غري مناسبة. وعىل سبيل املثال، ال يوجد أي اختبار 

 للتعرف عىل الحاالت املبكرة لألورام الفطرية )دون آفات ظاهرة(؛ 

كام ال يوجد أي اختبار تشخييص رسيع معتمد، يستند إىل املستضدات، متوفر 

لداء الليشامنيات. وأيضا، يتطلب تشخيص قرحة بورويل إىل اختبار تفاعل 

البوليمرياز السلسيل، والذي ال ميكن إجراؤه، يف غالب األحيان، إال عىل مسافة 

بعيدة من املجتمعات املحلية املوطونة بهذا الداء. واالستثامر يف وسائل 

التشخيص الجديدة  هو استثامر محدود بوجه عام، حيث ال ميثل إال حواىل 

5% من االستثامرات يف مجال البحوث والتطوير ذات الصلة بأمراض املناطق 

املدارية املهملة، يف حي يتم تكريس نحو 39% لألدوية واللقاحات، ونحو 

44% للبحوث األساسية، وحوايل  12% للمجاالت األخرى. ولقد بقي التمويل 

الخاص بأمراض املناطق املدارية ثابتا بشكل أسايس طوال العقد الفائت، بل 

إنه كان يرتاجع يف بعض األحيان: كان التمويل الخاص بهذه األمراض أقل 

بنسبة 10% تقريبا يف عام 2018 عام كان عليه عام 2009، مرتاجعا مبقدار 34 

مليون دوالر أمرييك )-%9.1( )13(.

 حتى عندما تكون وسائل التشخيص الدقيقة والفعالة متوفرة، فإنها ال تكون 

ميسورة التكلفة أو ميكن الحصول عليها يف سياق البيئات النامية، التي تكون 

فيها البنية األساسية ذات الصلة باملختربات، واملعدات، والتقنيي املدربي، 

محدودة. ومع كون الفحص املجهري ميثل الطريقة األوسع انتشارا، من 

حيث االستخدام، لتشخيص أمراض املناطق املدارية املهملة، إال أنه يحتاج 

إىل مخترب وتقنيي مدربي، كام أن حساسية الفحص املجهري تكون منخفضة 

نسبيا يف غالب األحيان. ورغم أن الخيارات األخرى كزرع مسببات األمراض، 

أو اختبارات الحمض النووي هي خيارات شديدة النوعية بالنسبة ملثل هذه 

األمراض، فإنها تتطلب الكثري من الناحية التقنية، كام أنها مكلفة وتستغرق 

وقتا طويال. لذلك، ال ينبغي التخيل عن التقنيات الفعالة حتى تصبح البدائل 

األفضل واملثبتة الفعالية، متاحة وميكن الحصول عليها.

تتضمن األولويات توفر وسائل تشخيص أكرث حساسية، كوسائل 
التشخيص غري الباضعة، والعتائد امليدانية لألمراض التي عى 

وشك التخلص منها، ومنصات التشخيص املتعددة، وتعزيز 
النظم األساسية مثل قدرات شبكة املخترات.

 هناك حاجة إىل موارد وخربات عاملية يف مجال البحث والتطوير من أجل 

تطوير اختبارات تشخيصية جديدة ومبتكرة ميكن توفريها يف األماكن 

منخفضة املوارد )مبعنى اختبارات تكون زهيدة التكلفة، وسهلة االستخدام، 

وحساسة، وشديدة النوعية، وتسمح بطاقة إنتاجية مرتفعة، وال تتأثر بشدة 

الحرارة، وال تحتاج إىل معدات كثرية( ومؤكدة الجودة وفق آلية خاصة 

مبراقبة الجودة. وفيام يختص باألمراض التي عىل وشك التخلص منها؛ التي 

ينخفض معدل انتشارها وتقل شدة عدواها، فإن الحاجة قامئة لوسائل 

تشخيص تكون شديدة الحساسية والنوعية من أجل تجنب الحصول عىل 

نتائج سلبية كاذبة، وللتأكد من أن جميع الحاالت الحقيقية قد تم اكتشافها 

ومعالجتها، وحتى ميكن التعامل مع العدد الهائل من العينات التي البد من 

اختبارها للتأكد من أن رساية املرض قد تم وقفها. وميكن أن يكون استخدام 

منصات التشخيص املتعددة فعاال لقاء التكاليف لرتصد األمراض املتوطنة يف 

نفس املنطقة الجغرافية، أو التي تستهدف نفس الفئة السكانية.

 وستكون هناك حاجة أيضا إىل تعزيز النظم األساسية بشكل أكرب، 

كرشاء الوسائل التشخيصية، ورفع قدرات شبكة املختربات من أجل تلبية 

االحتياجات التشغيلية، وضامن إتاحة الوسائل التشخيصية عىل مستوى كامل 

النظام الصحي. وعىل سبيل املثال، أفضت عملية تجميع استثامرات الجهات 

املانحة، املوجهة لزيادة توافر الوسائل التشخيصية، إىل تأمي مشرتيات 

منسقة ملا ينوف عىل مليوين اختبار تشخييص لداء الفيالريات اللمفي ألربعي 

بلدا، خالل السنوات الخمس املنرصمة.

 وميكن ملجتمع أصحاب املصلحة املعنيي توجيه استثامرات مبارشة لتوفري 

ع، وبناء قدرات  موارد عينية لتعزيز النظم األساسية، مثل الرشاء املجمَّ

شبكات املختربات والقوى العاملة يف النظام الصحي. وميكن للعمل الجامعي،      

أن يتغلب عىل العقبات التقنية والتشغيلية لضامن توفر وسائل التشخيص 

الفعالة أينام دعت الحاجة إليها، من أجل بلوغ غايات عام 2030. وما من 

شك يف أن تحسي أدوات التشخيص يؤدي إىل تنفيذ تدخالت مناسبة، أو 

يبعث عىل االبتكار من أجل عالج أفضل.

© WHO/Yoshi Shimizu
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الشكل 9: تقييم الفجوات التشخيصية واألولويات1

توجد وسيلة تشخيص 
مناسبة وليس هناك عمل 

مطلوب من أجل بلوغ 
غايات عام 2030

توجد وسيلة تشخيص 
مناسبة، لكنها تحتاج إىل 
تعديالت من أجل بلوغ 

غايات عام 2030

وسيلة التشخيص متوفرة 
لكن إما أنها تحتاج 

تعديالت كربى أو أنها 
تعتربغريكافية لبلوغ غايات 

عام 2030

ال ينطبقال توجد وسيلة للتشخيص

املرض

    

األولويات

•  تطوير اختبار تشخييص ال يكون متصالب التفاعل مع داء لوا لوا.  داء الفيالريات اللمفي
•  تحسي موثوقية رشيط اختبار ألري الخاص بداء الفيالريات، واختبار الكاسيت الرسيع للكشف 

عن الربوجيات يف مراكز الرعاية، وتحسي وسائل التشخيص الخاصة بالرتصد التايل لتوزيع 
األدوية عىل نطاق جامهريي.

• ضامن التبليغ عن مشاكل اختبارات وسائل التشخيص من أجل رصد مدى جودتها.

•  توخي األمثل بالنسبة الختبار كالبية الذنب املقلوية 16 / املستضد الثنايئ، وإيجاد واصامت  داء كالبيات الذنب
بيولوجية ألدوات ترصد جديدة.

•  مواصلة تقييم أداء وسائل التشخيص قيد التطوير.
•  إعداد تعريف بخصائص املنتجات املستهدفة لوسائل التشخيص الجديدة والرسيعة التي 

تصمم وفقا الحتياجات الربامج.
•  تطوير وسيلة )وسائل( تشخيص تأكيدية الستخدامها يف األماكن منخفضة الرساية، وألغراض 

رسم الخرائط، ولتقرير وقف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، والرتصد.
•  وضع اسرتاتيجية تشخيصية من أجل تحديد مدى كثافة العدوى بداء لوا لوا.

•  ربط االنتشار املقاس من خالل االختبار املصيل مبؤرشات رساية األمراض املنقولة بالنواقل.

•  تطوير أو إدخال وسيلة تشخيص معيارية وحساسة خاصة مبراكز الرعاية، الستخدامها يف  داء البلهارسيات
مختلف أماكن انتشار املرض ولجميع أنواع البلهارسية، ولرسم الخرائط.

•  إنشاء مستودع أمصال وبول وبراز ألغراض تطوير واعتامد وتقييم وسائل التشخيص.
•  تطوير اختبار ملقاومة عقار برازيكوانتيل.

•  تطوير اختبار جزيئي ألغراض رصد الكائنات الحية األجنبية، والرتصد.
•  تطوير وسيلة تشخيص للمظاهر التي تظهر عىل األعضاء التناسلية، تستخدم يف مراكز الرعاية.

 الجرب وغريه من
 حاالت العدوى بالطفيليات

•  اعتامد خوارزميات التشخيص الرسيري الستخدامها يف الربامج.
•  تطوير وسائل تشخيص عىل مستوى السكان لتيسري إدماجها مع األنشطة األخرى الخاصة 

بأمراض املناطق املدارية، وتقييم املعامل النهائية للربامج.

•  تطوير واصامت بيولوجية شديدة النوعية والحساسية يف اختبار يستخدم يف امليدان لتقرير  أدواء الديدان املنقولة بالرتبة
مدى إمكانية إيقاف املعالجة الكيميائية الوقائية.

• تطوير اختبارات للكشف عن املقاومة، الستخدامها ميدانياً.
•  تطوير منصات جزيئية )متعددة( الكتشاف أمراض املناطق املدارية املهملة،غري أدواء الديدان 

املنقولة بالرتبة، يف امليدان، ألغراض االستخدام الشامل.
•  توحيد اإلجراءات التشخيصية، وإعداد التوجيهات الالزمة.

•  إجراء بحوث لفهم ما إذا كانت االختبارات الخاصة بعدوي املتدثرة الحرثية العينية الحالية أو السابقة  الرتاخوما
،ميكن أن تفيد الربامج لتحديد ما إذا ينبغي إيقاف التدخالت ورصد حالة السكان بعد ذلك.
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1 استمد التقييم من مشاورات أجريت مع خرباء، وأفرقة خرباء، منظمة الصحة العاملية 2019.
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املرض

   

األولويات

•  تطوير أدوات تشخيص رسيع الستخدامها يف مركز الرعاية الصحية أو يف املجتمع املحيل ألغراض التشخيص  قرحة بورويل
املبكر، وتقليل املراضة، وتأكيد الحاالت.

•  تحسي اكتشاف املتفطرات املَُقرِّّحة القابلة للحياة يف عينات الجروح، للتمييز ما بي فشل املعالجة والتفاعل 
التناقيض بوسائل مثل اكتشاف امليكوالكتون أو اختبار الرنا الريبايس.

•    التحقق من فاعلية اختبارات التشخيص الرسيع وتطوير اختبارات ميسورة التكلفة. داء شاغاس
•   التحقق من توفر وسائل تشخيص فعالة خاصة بالرضع والبالغي يف مراكز الرعاية.

•   تقييم الواصامت البيولوجية لتقرير مدى نجاح املعالجة أو فشلها.
•   تبسيط وتحديث الخوارزميات التشخيصية لتحسي فرص الحصول عىل الخدمات، وتقليص زمن التشخيص.

•  تحسي توكيد الجودة الختبارات التشخيص الرسيع يف مراكز الرعاية.  حمى الضنك
•  تطوير اختبار تفاعل البوليمرياز السلسيل لتأكيد التشخيص. 

•  تطوير اختبار ميداين الكتشاف العدوى السابقة للظهور يف البرش، ويف الكالب، وغريها من الحيوانات. داء التنينات
•  تطوير اختبار الجانب البحريي يف امليدان، للكشف عن )الدنا( يف التنينة املدينية يف الجوادف.

•  طرح وسيلة تشخيص معيارية باستخدام املمتز املناعي املرتبط باإلنزيم، يف األسواق، الستخدامها يف االختبارات  داء املشوكات
املرتبطة بالكالب.

•  تحديد خصائص املنتج املستهدف، وتطوير وسيلة تشخيص مثالية الستخدامها يف اختبارات البرش.

•  االنتهاء من تطوير تقنيات سريولوجية ومقايسات تفاعل البوليمراز السلسيل، تكون أكرث حساسية.داء املثقوبات املنقول بالغذاء

•  تطوير أدوات لتشخيص واكتشاف األمراض تكون مهيأة للعمل امليداين )مثال: تحري رسيع أو اختبارات  داء املثقبيات األفريقي البرشي
تشخيصية(. الستخدامها يف مرافق الرعاية الصحية األولية
•  ضامن التقييم املستقل واملتعدد املراكز لألدوات الجديدة.

•  إدراج اختبارات الفحص املجهري للدم يف خوارزميات املختربات )لداء املثقبيات األفريقي البرشي الرودييس(.

•  تطوير اختبارات تشخيص رسيع تكون أكرث حساسية، الستخدامها يف رشق أفريقيا. داء الليشامنيات )الحشوي(
•  تطوير اختبارات شديدة النوعية، تكون أقل اعتامدا عىل البضع )النفاذ إىل داخل الجسم( لقياس مستوى 

الطفيليات.
•  تطوير اختبار يكون أقل اعتامدا عىل البضع خاص بالشفاء بعد اإلصابة بداء كاال – آزار وداء الليشامنيات الحشوي.

•  الحفاظ عىل القدرات الخاصة بالتشخيص الرسيري، وتعزيزها. الجذام
•  الحفاظ عىل فرص الحصول عىل تقنية لطاخة شق الجلد وعىل القدرات التي تتيح ذلك.

•  تطوير اختبار يستخدم يف مراكز الرعاية لتأكيد التشخيص واكتشاف العدوى لدى الفئات السكانية املعرضة للخطر.
•  تطوير لقاح لتحسي توقي وقوع حاالت إصابة جديدة بالجذام.

 الورم الفطري والفطار
  االصطباغي وغريه من

  أمراض الفطريات العميقة

•  تطوير اختبارات تشخيصية أو سريولوجية رسيعة، لتحسي إمكانية االكتشاف املبكر لألمراض يف مرافق الرعاية 
الصحية األولية.

•  تقييم وتوحيد اختبار سبوروتروكي الجلدي لتشخيص داء الشعريات املبوغة.
•  تيسري إجراء السحيجة الجلدية، والخزعة، ومزرعة الفطريات والتقييم الهيستوباثولوجي لآلفات الجلدية العميقة.

•  تطوير اختبار تشخييص سابق للموت لالستخدام يف مرافق الرعاية الصحية األولية. داء الكلب
•  اعتامد التشخيص السابق للموت، الخاص بداء الكلب يف الحيوانات )مثال جمع عينة غري باضعة مقرونة بفحص 

تشخيص رسيع( لتحسي املعالجة التالية للعقر.

•  توحيد واعتامد االختبارات التشخيصية الحالية ذات األهمية الرسيرية، التي تجرى بجانب أرْسَّة املرىض لتأكيد  التسمم الناجم عن لدغ األفاعي
متالزمات رسيرية محددة )مثال :اختبار العرشين دقيقة لتجلط الدم الكامل للكشف عن االعتالل الخرثي(.
•   تطوير اختبارات تشخيص بسيطة »نعم / ال« منخفضة التكلفة )مقايسة مناعية أو طريقة أخرى لتحديد 

األنواع الالدغة املسببة للداء، ألغراض ايكولوجيا األمراض( للحد من التأخر يف إعطاء مضاد الزعاف.

 داء الرشيطيات وداء
  الكيسات املذنبة

•  تطوير واعتامد أدوات تشخيص نوعية وحساسة الكتشاف داء الكيسات الرشيطية الخنزيري.
•  تطوير وسيلة تشخيص نوعية وحساسة لالستخدام يف مراكز الرعاية الكتشاف داء الكيسات الرشيطية البرشي 

وداء الكيسات املذنبة العصبي يف األماكن محدودة املوارد.

•  تطوير اختبار جزيئي حساس لالستخدام يف مراكز الرعاية )مثال اختبار تفاعل اليوليمرياز السلسيل( لتمييز الداء  الداء العليقي
العليقي من غريه من القرح الجلدية )مثال املستدمية الدوكرية( ولرصد املقاومة لعقار أزيرثوميسي.
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3-2 الرصد والتقييم

الرصد والتقييم عنرصان أساسيان ملتابعة التقدم املحرز واتخاذ 
القرارات من أجل بلوغ أهداف عام 2030 

 يعد الرصد والتقييم عنرصين أساسيي لتصحيح مسار الربامج، عند االقتضاء. 

فعندما أُْضِفَي الطابع الرسمي عىل إجراءات مكافحة أمراض املناطق املدارية 

املهملة قبل 10 – 15 عاما، كانت أعامل الرصد والتقييم تتم من أجل ضامن 

الحصول عىل األدوية وعىل العالج. ولذلك، كان الرتكيز ينصب عىل مؤرشات 

العملية، مثل تغطية السكان. أما اآلن فيتم استخدام مؤرشات التأثري يف 

الربامج الراسخة، مع اعتامد النهوج الشاملة بغرض الحصول عىل بيانات ذات 

جودة عالية حتى ميكن اتخاذ قرارات فعالة عىل جميع املستويات.

هناك تقدم كبري أحرز مؤخرا يف تطوير أدوات ونهوج خاصة 
بالرصد والتقييم 

 قامت املنظمة وعدد من الرشكاء، خالل األعوام القليلة املاضية، بتحسي 

جودة أعامل الرتصد، والرصد والتقييم من خالل توحيد املؤرشات، ونرش 

اإلرشادات والتوجيهات، وتطوير أدوات ونهوج جديدة، وتدريب مديري 

الربامج، ومديري البيانات، ومسؤويل الرتصد، يف البلدان املوطونة. فعىل 

سبيل املثال، أصدرت منظمة الصحة العاملية استامرة التبليغ املشرتك عن 

أمراض املناطق املدارية املهملة التي تتأثر باملعالجة الكيميائية الوقائية، 

والتي تستخدمها البلدان يف التبليغ السنوي بشأن توزيع األدوية عىل نطاق 

جامهريي، بصيغة موحدة.

 وأعدت أمانة املنظمة منصات بيانات متكاملة لتعزيز جمع البيانات 

والتبليغ عن األمراض التي يتعي تشخيصها ومعالجتها يف املرفق الصحي، 

والتي ميكن استخدامها التخاذ القرارات عىل كال املستويي الوطني واإلقليمي. 

عة، سواء عرب شبكة اإلنرتنت،  وتتيح هذه املنصات جمع بيانات فردية ومجمَّ

من خالل منصة متصلة بالشبكة، أو من خارج شبكة االنرتنت عىل الحواسيب 

اللوحية أو الهواتف الذكية. ويتم تحديث لوحات املتابعة والتقارير تلقائيا، 

وهي متاحة أمام جميع املستخدمي املرصح لهم بالدخول إليها، كام أن 

بعضها متاح أيضا عىل موقع املنظمة عىل شبكة اإلنرتنت. وقد تم تجميع 

املؤرشات التي تويص بها املنظمة من أجل إدماجها يف النظم الوطنية 

للمعلومات الصحية، كام تم تقديم التدريب يف مجال جمع البيانات 

واستخدامها يف مراكز الرعاية الصحية النائية يف البلدان املوطونة.

https://www.who.int/data/gho/data/themes/neglected-tropical-diseases 1 انظر

 وقامت املنظمة، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، 

بإعداد أطلس لداء املثقبيات األفريقي البرشي، مستمد من بيانات عام 2018 

املوجودة يف املرصد الصحي العاملي1، الستخدامه من قبل وزارات الصحة، 

واملنظامت غري الحكومية، واملؤسسات البحثية، لرصد أثر أنشطة املكافحة، 

وتقييم االتجاهات الوبائية، والتخطيط ألنشطة املكافحة واألنشطة البحثية. 

وهذا األطلس عبارة عن مستودع للبيانات التي تم توفريها منذ عام 2000 

من جانب الربامج الوطنية عن أعداد الحاالت املكتشفة والتي تم فحصها يف 

القرى، والتي استخدمت يف إنتاج خرائط تنرش دوريا عىل موقع املنظمة عىل 

شبكة اإلنرتنت. وتم توفري التدريب يف جميع البلدان املوطونة بغرض تحديد 

مواقع املؤرشات الوبائية الرئيسية لتضمينها يف األطلس؛ وقد استخدمته 

جمهورية الكونغو الدميقراطية، عىل مدى السنوات األربع املاضية، من أجل 

توجيه أنشطة املكافحة بشكل أفضل.

ويقوم الفريق العامل املعني بالرصد والتقييم والبحوث، املنبثق عن فريق 

الخرباء االستشاري االسرتاتيجي والتقني التابع للمنظمة واملعني بأمراض املناطق 

املدارية املهملة، يقوم بتوسيع منوذجه التشغييل للتأكد من أنه يتناسب مع 

احتياجات الربنامج لتلبية متطلبات خارطة الطريق حتى عام 2030.

رغم التقدم املحرز، مازالت أعامل الرصد والتقييم لجميع 
أمراض املناطق املدارية املهملة ضعيفة يف العديد من البلدان

البد من رصد أنشطة املكافحة لجميع أمراض املناطق املدارية املهملة 

وتقييمها، كون ذلك أمرا حيويا بالنسبة لعرشة أمراض عىل األقل، يك ميكن 

بلوغ غايات عام 2030. فبالنسبة لداء كالبيات الذنب، وداء البلهارسيات، 

عىل سبيل املثال، هناك حاجة أكرث إىل اسرتاتيجيات رسم الخرائط، الفعالة 

لقاء التكاليف، لتحديد أهداف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، كام أن 

هناك حاجة أيضا إىل وجود نظام ملتابعة حاالت الرتاخوما ونتائج مكافحتها. 

وتبدو الحاجة إىل ذلك أكرب بالنسبة لألمراض املستهدفة باملكافحة، والتي 

كانت االستثامرات فيها محدودة، والسيام ما يتعلق برسم الخرائط لهذه 

األمراض وإدراك ما تثله من عبء.

© WHO/Budi Chandra
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ينبغي إيالء األولوية للرصد والتقييم وتعزيزهام عن طريق 
تحسني أنشطة جمع وإدارة وتحليل البيانات، ورسم الخرائط، 

وتقييامت اآلثار، ونظم الرتصد والتبليغ.

 يعد تعزيز قدرات برامج مكافحة أمراض املناطق املدارية، لجمع البيانات 

وتحليلها، أمرا أساسيا لتحقيق عملية رصد وتقييم فعالة من أجل قياس أثر 

برامج التدخالت، ومتابعة التقدم صوب غايات عام 2030. وينبغي أن تدرك 

الربامج أهمية أعامل الرصد والتقييم عىل جميع املستويات، وأن تتوفر لها 

البيانات واألدوات والنهوج الجديدة الالزمة لصنع القرارات واتخاذها. وفيام 

ييل العنارص األساسية ألنشطة الرصد والتقييم، التي ينبغي تعزيزها:

•  منصات إدارة املعلومات: ينبغي أن تشتمل نظم البيانات عىل بيانات 

كاملة، تقدم يف الوقت املناسب، وتكون منهجية ودقيقة، ومصنفة 

)بحسب العمر ونوع الجنس واملوقع(، وتكون مركزية يف وزارة الصحة، 

ويتم تشاطرها مع منظمة الصحة العاملية، وحفظها يف صيغة موحدة عىل 

منصات متكاملة. ومن بي أمثلة ذلك مجموعة العنارص املشرتكة لتقديم 

الطلبات1، الخاصة مبنظمة الصحة العاملية، ومنصة البيانات املتكاملة 

ملنظمة الصحة العاملية، ونظام منظمة الصحة العاملية املتكامل لإلمدادات 

الطبية2، الذي ييرس التقدم بطلب توفري األدوية ألغراض املعالجة 

الكيميائية الوقائية، وللمرىض، عىل الرغم من إمكانية تنسيقها وإدماجها 

بشكل أفضل. وميكن أيضا استخدام البيانات املركزية ألغراض التحليل 

الشامل وصنع القرارات.

•  أدوات جمع وتحليل البيانات: ينبغي أن توفِّر املنصات أدوات أيضا لجمع 

البيانات وتحليلها وتفسريها حتى ميكن اتخاذ قرارات مستنرية، تستكمل 

مبعلومات أخرى، كطبيعة الطقس، واملالمح الطبوغرافية، والخصائص 

االجتامعية واالقتصادية. كام ينبغي أن تيرس هذه األدوات عملية التبليغ، 

واتخاذ القرارات، وتوجيه السياسات بالنسبة للمناطق واملناطق الفرعية أو 

القرى، مبا يف ذلك املنصات الصحية الرقمية، لجمع اليبانات ورصدها.

•  رسم الخرائط وتقييامت اآلثار: هناك رضورة العتامد نهوج وأدوات جديدة 

لرسم الخرائط من أجل الحصول عىل رؤية دقيقة ومفصلة للطبيعة 

الوبائية لألمراض ومدى تطور التدخالت املستهدفة. وينبغي أن يكون رسم 

الخرائط مجمعا، كلام أمكن، وأن تتم مواءمة اسرتاتيجيات جمع العينات 

لتناسب أمراضا عدة. وميكن تشاطر املعلومات املستمدة من رسم الخرائط 

فيام بي الربامج.

https://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/reporting/en 1 انظر

http://origin.who.int/gho/en/(http://mss4ntd.essi.upc.edu/wiki/indec.php?title=WHO_Integrated_Medical_Supplies_System_)WIMEDS( 2 انظر

•  الرتصد: هناك حاجة إىل نهوج وأدوات جديدة داخل النظم الروتينية 

ألغراض الرتصد التايل لالعتامد، والتايل للتخلص، وذلك من خالل مسوحات 

تقييم الرساية، ورصد نجاعة األدوية، واملقاومة، والتيقظ الصيدالين. 

وسيصبح الرتصد التايل لالعتامد أكرث أهمية مع تحقيق التخلص من املرض، 

وقد يكون، يف بعض الحاالت، مقرتنا مبسوحات تقييم الرساية. وسيصبح 

رصد مقاومة مضادات امليكروبات أكرث أهمية أيضا مع تزايد فرص الحصول 

عىل التدخالت.

•  التبليغ: ينبغي للسلطات الوطنية إنشاء نظام تبليغ متكامل ميكن الدخول 

إليه، إىل جانب إطار عمل وآليات ميكن من خاللها رصد التقدم املحرز 

صوب بلوغ األهداف املحددة والتبليغ به. وهناك حاجة إىل وجود تخطيط 

قوي مع إمكانية التبليغ يف الوقت املناسب، ومخرجات عالية الجودة، 

من أجل تجنب رفع تقارير تبليغ منفصلة من جانب أطراف مختلفة من 

أصحاب املصلحة ومن الجهات املانحة. ومن شأن وجود نظام تبليغ مدمج 

ن من  تنفيذ الربامج، ليس فقط يف الوقت الحارض، بل يف املستقبل  أن يحسِّ

أيضا، مثل تعريف خصائص املنتجات املستهدفة.

عى منظمة الصحة العاملية ومجتمع املهتمني بأمراض املناطق 
املدارية رصد التقدم صوب تحقيق أهداف خارطة الطريق 

خالل العقد املقبل.

 تقدم خارطة الطريق هذه وصفا للمعامل والغايات املحددة لعام 2030 

ونهوج بلوغ تلك الغايات. وعىل حي تقدم خارطة الطريق رؤية طويلة 

األمد، فإن التقدم املحرز ينبغي قياسه عىل مدار الوقت يف إطار معياري 

خاص بأنشطة الرصد والتقييم. وتشمل عملية الرصد إجراء تقييامت دورية 

للتقدم امللموس يف تحقيق كل من املؤرشات الخاصة بأمراض محددة، 

واملؤرشات الشاملة. وإىل جانب التقارير السنوية، سيتم إجراء مراجعات 

رسمية يف أعوام: 2024، 2026، 2031، وكذلك يف عام 2029، وهو العام الذي 

ييل اختتام برنامج العمل العام الرابع عرش ملنظمة الصحة العاملية. وقد تشري 

ت معلومات تشري  هذه املراجعات إىل رضورة تعديل الغايات إذا استجدَّ

إىل رضورة أن تكون تلك الغايات أكرث، أو أقل طموحا. وعىل سبيل املثال، 

قد يؤدي حدوث تقدم كبري يف مجال البحث والتطوير إىل ارتفاع مستوى 

الطموح بالنسبة ملرض معي، يف حي قد يقلل من هذا الطموح، اكتشاف 

مستودع حيواين مل يكن معروفا من قبل.

https://www.who.int/neglected_diseases/preventive_chemotherapy/reporting/en
http://origin.who.int/gho/en/
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3-3 الحصول عىل الخدمات واللوجستيات

سوف يتطلب تحقيق الغايات املوضحة يف خارطة 
الطريق هذه تركيزا ثابتا عىل توافر أدوية أمراض 

املناطق املدارية، وغريها من املنتجات والسلع الصحية 
املؤكدة الجودة، وإتاحتها، وإمكانية الحصول عليها، 

ومقبوليتها، ويرس تكلفتها. وال غرو، أن الحصول عىل 
األدوية واملنتجات الصحية، يعد تحديا متعدد األبعاد، 

يستلزم وجود اسرتاتيجيات شاملة، بدءا من البحث 
والتطوير حتى إدارة سلسلة اإلمداد، وتوكيد الجودة، 

والتسجيل، والتسعري، واالستخدام الرشيد )14(.

اإلدارة الفعالة لسلسلة اإلمداد عنرص حاسم لضامن الحصول 
عى أدوية أمراض املناطق املدارية وغريها من املنتجات مؤكدة 

الجودة

 إن وجود سلسلة إمداد قوية وملبية لالحتياجات أمر رضوري لضامن 

الحصول عىل أدوية ومنتجات صحية رفيعة الجودة وميسورة التكلفة، تكون 

مقبولة للفئات السكانية املستهدفة. ويتم، يف كل عام، حشد ما ال يقل عن 

مليون ونصف املليون عالج يف هذا املجال. ومن املمكن أن تثل عملية 

التنبؤ، وضامن الحصول عىل تربعات دوائية، وتنسيق تسليمها، والخدمات 

اللوجستية العكسية )إعادة االستخدام(، والتوعية والتثقيف الصحي، 

والتدريب، ميكن أن تثل تحديا خاصا، حيث تنطوي هذه العمليات عىل 

ضامن وصول األدوية التي تصنع يف أماكن مختلفة، من مختلف أنحاء العامل، 

إىل مرىض ومجتمعات محلية تعيش يف بعض أكرث األماكن صعوبة للوصول 

ن بأكفأ صورة، من تخصيص األدوية  إليها. ومن شأن اإلدارة الكفوءة أن تحسِّ

عالية القيمة، سواء املتربع بها أو املشرتاة، وأن تضمن توفرها يف املكان 

والوقت الصحيحي، كام أنها تقلل، يف ذات الوقت، من الهدر إىل أدىن حد. 

وينبغي أن تستثمر النظم الوطنية موارد محددة من أجل مكافحة أمراض 

املناطق املدارية املهملة )انظر الشكل 7(.

 ومنذ نرش خارطة الطريق األوىل، تآزر مجتمع املهتمي بأمراض املناطق 

املدارية من أجل مجابهة التحديات اللوجستية لجلب األدوية إىل أولئك 

الذين هم يف حاجة إليها، مع الرتكيز عىل »امليل األول« لضامن إرسال أدوية 

املعالجة الكيميائية الوقائية من مواقع صناعتها إىل مخازن األدوية املركزية 

يف البلدان املوطونة. وَتثَّل أحد عنارص هذا املسعى يف إنشاء منتدى سلسلة 

اإلمداد الخاصة بأمراض املناطق املدارية يف عام 2012، وهو رشاكة تضم 

القطاعي العام والخاص، بي منظمة الصحة العاملية ورشكات صناعة األدوية، 

واملنظامت غري الحكومية، والخدمات اللوجستية، والجهات املانحة، والبلدان 

املوطونة بتلك األمراض.

1  داء الفيالريات اللمفي، داء كالبيات الذنب، داء البلهارسيات، أدواء الديدان املنقولة بالرتبة، والرتاخوما.

https://www.ntdeliver.com 2 انظر

 ولقد أتاح املنتدى التربع مبليارات العالجات وتسليمها، وذلك ملكافحة 

خمسة من أمراض املناطق املدارية املهملة1، حيث تم ذلك، جزئيا، من خالل 

مبادرات مثل »برج املراقبة« التابع لرشكة دي إتش إل )DHL(، الذي ينسق 

الشحنات عرب تخليصها جمركيا وتسليمها إىل املستودعات الوطنية، وأيضا من 

ع املعلومات املجزأة  خالل أداة تتبع التسليم لرشكة NTDeliver 2، التي تجمِّ

الواردة من البلدان، يف قاعدة بيانات شاملة، ألغراض التخطيط والتنبؤ.

 وتواصل منظمة الصحة العاملية أعامل التنسيق والتواصل بي الربامج 

الوطنية، بشأن جميع التربعات، تقريبا، من أدوية ووسائل تشخيص ألمراض 

املناطق املدارية. وهي تقدم الدعم الذي يرتاوح بي ضامن تقديم طلبات 

الحصول عىل األدوية يف الوقت املناسب، وتقديم الدعم التقني وبناء 

القدرات من أجل حل املشكالت عىل امتداد سلسلة اإلمداد، إىل أن تصل 

األدوية إىل املستفيدين املستهدفي. 

من بني التحديات الباقية، تحسني التسليم يف »امليل األخري«، 
وإدماج توفري األدوية واملنتجات الخاصة بأمراض املناطق 

املدارية، وتحسني الشفافية يف سلسلة اإلمداد.

 ينبغي أن ميثل التسليم يف »امليل األخري« أولوية، مبا يشمل إدارة املخزون، 

واللوجستيات العكسية عىل املستويات دون الوطنية )الشكل 10( من أجل 

تحسي سلسلة اإلمداد، وتقليل الهدر إىل أدىن حد، والحد من نفاد املخزون.

من بني األولويات، توسيع فرص الحصول عى األدوية املؤكدة 
الجودة لجميع أمراض املناطق املدارية املهملة بصورة متكاملة، 

وتعزيز أنشطة التخطيط والرصد الخاصة بسلسلة اإلمداد 
الوطنية.

 يعد سد الفجوة يف إتاحة األدوية، عن طريق ضامن الحصول عىل املنتجات 

املؤكدة الجودة بأسعار ميسورة لجميع أمراض املناطق املدارية املهملة، 

أمرا حاسام. فاإلمداد والخدمات اللوجستية املتكاملة ميكنهام ضامن اإلدارة 

الكفوءة والفعالة يف هذا الشأن؛ عىل سبيل املثال، بالحد من االزدواجية 

ع  والتكاليف املرتتبة عىل سالسل اإلمداد املوازية، واالستفادة من الرشاء املجمَّ

ق. وميكن إقامة منصة متكاملة لترسيع وترية الحصول عىل أدوية  أو املنسَّ

جديدة ألمراض املناطق املدارية.

https://www.ntdeliver.com/dashboard?locale=en


35 القسم 3: ترسيع وترية العمل الربمجي

 يتم تيسري فرص الحصول عىل منتجات مؤكدة الجودة، بتعزيز عملية 

التأهيل املسبق من جانب منظمة الصحة العاملية للمنتجات ذات الصلة 

بأمراض املناطق املدارية، والتسجيل التعاوين لدى إدارة تنظيم األدوية 

والتكنولوجيات الصحية األخرى مبنظمة الصحة العاملية. كام أن اإلرشادات 

الخاصة بتوكيد الجودة فيام يتصل مبشرتيات وتربعات املنتجات الخاصة 

 بأمراض املناطق املدارية، يضمن الحصول عىل أدوية ومنتجات صحية 

مأمونة وناجعة وميسورة التكلفة.

وعىل املستوى البلداين، ينبغي ضامن التكامل مع شبكات إمداد األدوية 

الوطنية، مبا يف ذلك النظم الوطنية لرشاء وتوزيع األدوية، ونظم إدارة 

املعلومات الصحية. ومن بي األدوات واملنصات التي ميكن استخدامها يف 

ذلك، أداة إدارة سلسلة اإلمداد ملنظمة الصحة العاملية، بالنسبة للمعالجة 

الكيميائية الوقائية1، ونظام اإلمداد الطبي املتكامل2، بالنسبة لألمراض التي 

تتطلب عالجا معقدا لفرادى املرىض.

https://www.ntdeliver.com 1 انظر

http://origin.who.int/gho/en/(http://mss4ntd.essi.upc.edu/wiki/indec.php?title=WHO_Integrated_Medical_Supplies_System_)WIMEDS( 2 انظر

وتتمثل األولوية بالنسبة للبلدان يف تحسي توافر وجودة املعلومات حول 

معالجات أمراض املناطق املدارية لضامن اتخاذ قرارات أفضل، وإجراء تنبؤ 

أدق. وميكن تحقيق ذلك باستخدام أدوات وإرشادات من قبيل اإلبالغ املبارش 

يف الزمن الحقيقي عرب شبكة اإلنرتنت عن الخدمات اللوجستية وإجراءات 

املناولة ألدوية أمراض املناطق املدارية، بغية تقليل الهدر إىل أدىن حد 

وتحسي مردود األدوية غري املستخدمة. وألنشطة الرصد القوية أهمية كبرية 

من حيث توكيد الجودة، والتي ينبغي أن ترشف عليها السلطات التنظيمية 

الوطنية من أجل تحسي عنرص الدقة يف التنبؤ، وبالتايل ضامن إجراء تخصيص 

أكرث فعالية لألدوية من أجل تلبية احتياجات املرىض مبا يتجاوز أهداف 

التخلص من املرض.

الشكل 10: التحديات الراهنة عىل امتداد سلسلة اإلمداد الخاصة بأمراض املناطق املدارية

•  الفجوة يف األدوية املؤكدة الجودة املتوافرة – توفر محدود أو عدم توفر أدوية مؤكدة الجودة بأسعار ميسورة لبعض أمراض املناطق 
املدارية املهملة؛ مثال: داء الليشامنيات وداء البلهارسيات 

•  التنبؤ والتقدير غري الدقيق لالحتياجات من األدوية، التي غالبا ما تستند إىل بيانات غري كاملة أو غري دقيقة 
•  التأخر املحتمل يف التوزيع، مثال: بسبب تأخر تقديم طلبات األدوية أو عدم اكتاملها، أو تأخر املراجعة التقنية لطلبات األدوية

•  املتطلبات التنظيمية املعقدة التي تتباين بحسب البلدان؛ مثال: التوسيم الخاص، أو التفتيش قبل الشحن
•  تجاوز الطاقة اإلنتاجية لرشكات صناعة األدوية، حيث يطلب معظم البلدان تسليم األدوية يف أوقات متشابهة من السنة

•  تأخر إجراءات التخليص الجمريك لألدوية

•  محدودية القدرات من حيث التخطيط االسرتاتيجي وإدارة البيانات، ميكن أن تؤدي الفجوات يف التخطيط إىل عدم توزيع األدوية يف 
املواعيد املحددة

•  التبليغ الورقي يف ظل محدودية آليات املساءلة لضامن استخدامها 

•  عدم الفعالية لقاء التكاليف بسبب وجود نظم منفصلة لسالسل إمداد مختلف األدوية )مثال الرتاخوما، داء البلهارسيات، أدواء الديدان 
املنقولة بالرتبة(

•  سوء تخصيص األدوية للمرافق الصحية )بعض املرافق يحصل عىل كميات أكرث من الالزم يف حي ال يحصل البعض اآلخر عىل ما يكفي( 
بسبب غياب املعلومات وغياب الشفافية حول اإلمدادات املطلوبة يف كل مرفق صحي، أو سوء التخطيط الذي ال يراعي االحتياجات أو 

املخزون  

•  محدودية الشفافية والتبليغ بشأن مخزون األدوية يف كل مرفق من املرافق الصحية تؤدي إىل زيادة يف الطلب )والهدر(، أو نقص يف 
الطلب )وعدم كفاية األدوية لتلبية احتياجات املرىض( 

•  محدودية اآلليات أو الحوافز ذات الصلة باللوجستيات املعكوسة وإعادة تخصيص األدوية غري املستخدمة
•  الهدر الناتج عن محدودية املعرفة بشأن سياسات»الزجاجة املفتوحة« أو إدارة تواريخ انتهاء صالحية األدوية

التنبؤ والرشاء

النقل واالستالم يف امليناء

وزارة الصحة واملستودعات

التوزيع

إدارة املخزون يف املرفق الصحي

ول
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3-4 الدعوة والتمويل        

ميكن استخدام الرسالة التي مؤداها أن معالجات أمراض 
 املناطق املدارية هي »أفضل الخيارات« يف مجال التنمية،

 لدى الدعوة للتمويل.

 تعترب املعالجات الخاصة بأمراض املناطق املدارية واحدة من »أفضل 

الخيارات« يف مجال التنمية، حيث  يكون لها مردود اجتامعي كبري لدى 

ر وكالة الواليات  التربع بها، كام أنها تتسم بالفعالية لقاء التكاليف. وتَُقدِّ

املتحدة للتنمية الدولية أن لكل دوالر أمرييك ينفق عىل برامج مكافحة 

م 26 دوالرا أمريكيا يف صورة تربعات باألدوية  أمراض املناطق املدارية، يُقدَّ

من خالل الرشاكات مع رشكات صناعة األدوية. وفضال عن ذلك، فإن كل 

دوالر أمرييك يُستثمر يف املعالجة الكيميائية الوقائية ألمراض املناطق املدارية 

املهملة، ميكن أن يحقق فائدة صافية لألفراد تصل إىل 25 دوالر أمرييك يف 

شكل مدفوعات مبارشة من أموال املرىض الخاصة يتم تجنبها، وإنتاجية 

مفقودة يتم تالفيها، وهو ما ميثل 30% من معدل العائد السنوي. وترتكز 

الدالئل التي تؤيد إدراج تدخالت معينة خاصة بأمراض املناطق املدارية 

ضمن حزمة التدخالت األساسية لجميع البلدان املوطونة املنخفضة الدخل، 

ترتكز عىل التكلفة املقدرة يف عام 2012، لكل سنة ميكن تجنبها من سنوات 

 العمر املصححة باحتساب مدد اإلعاقة البالغة 250 دوالرا أمريكيا أو 

أقل )9(. وتشمل التدخالت املعالجة الكيميائية الوقائية ملا ال يقل عن خمسة 

من أمراض املناطق املدارية املهملة، واملكافحة الشاملة )مبا يف ذلك مكافحة 

النواقل( لداء الليشامنيات الحشوي، واالكتشاف واملعالجة املبكرين لداء 

الليشامنيات الجلدي، وداء املثقبيات األفريقي البرشي، والجذام )13(. وتعد 

تكلفة املعالجة الكيميائية الوقائية املقدرة بـ 0.4 دوالرا أمريكيا لكل شخص، 

تكلفة منخفضة، وميكن حتى تخفيضها بدرجة أكرب من خالل اعتامد النهوج 

الشاملة. ونظرا لكون أمراض املناطق املدارية املهملة تؤثر عىل الفئات 

األشد حرمانا من السكان يف العديد من البلدان، فإن استمرار التمويل من 

أجل مكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة يعد استثامرا جيدا ذا مردود 

اجتامعي كبري، وعائد مايل طويل األمد.

تم إحراز تقدم كبري يف مجال الدعوة والتمويل عى الصعيدين 
العاملي والوطني

 توفر أنشطة الدعوة والتمويل الدعم الالزم للبلدان لتقديم التدخالت 

الخاصة مبكافحة أمراض املناطق املدارية. ولقد تم إحراز تقدم كبري يف هذا 

املجال، عىل الصعيدين العاملي واملحيل. فعىل سبيل املثال، تسهم كل من 

إندونيسيا والربازيل والهند بأموال كثرية ملرض الجذام وغريه من أمراض 

املناطق املدارية املهملة. وكان هناك، يف عدد من البلدان، بعض الزيادات 

يف التمويل العام املتاح للربامج املتكاملة ملكافحة أمراض املناطق املدارية، 

والتي كان من نتيجتها التوسع يف التغطية، ويف عدد األشخاص الذين خضعوا 

للمعالجة، كام أضيفت معالجات استهدفت أمراضا جديدة )15(.

ولقد جلب إعالن لندن الصادر يف عام 2012 طاقة جديدة، ورشكاء جددا، 

ومزيدا من التمويل. وتتربع رشكات صناعة األدوية، يف املتوسط، مبا يقارب 

ثالثة مليارات قرص من األدوية املأمونة املؤكدة الجودة، سنويا، توازي يف 

قيمتها مئات املاليي من الدوالرات، لدعم أعامل املكافحة والتخلص، يف 

البلدان التي تتوطنها أمراض املناطق املدارية املهملة. وتم، يف االجتامع الثاين 

للرشكاء العامليي الذي عقدته منظمة الصحة العاملية يف عام 2017، التعهد 

بدفع أكرث من 800 مليون دوالر أمرييك عىل مدى 5 – 7 سنوات يف ظل 

وجود عدد من املانحي الجدد، كصندوق النهاية END Fund ، وصندوق 

بلوغ امليل األخري، الذي أنشأه ديوان ويل عهد أبو ظبي، والحكومة البلجيكية، 

والعديد من الرشكاء اآلخرين.

ماتزال الحاجة قامئة إىل مواصلة االهتامم وإىل مزيد من األموال 
لسد الفجوات يف التمويل

 ماتزال الحاجة قامئة، مع ذلك، إىل مزيد من أنشطة الدعوة والتمويل من 

أجل امليض قُدما لبلوغ غايات عام 2030، والحفاظ عىل التقدم املحرز، 

والسيام ما يتعلق باألمراض التي عىل وشك التخلص منها. وإن وجود مؤرش 

واضح لنسبة التمويل املحيل املخصص ملكافحة أمراض املناطق املدارية 

املهملة من شأنه أن يتيح القياس الكمي ملثل هذه االستثامرات ومن ثم 

متابعتها. وعىل حي تم، يف عام 2016، التربع مبا وصل إىل 300 مليون دوالر 

أمرييك سنويا، فقد قدرت منظمة الصحة العاملية أن أمراض املناطق املدارية 

املهملة ميكن أن تكلف ما يصل إىل 750 مليون دوالر أمرييك يف السنة، 

بحلول عام 2020، عالوة عىل تكاليف مكافحة النواقل وتربعات األدوية، 

األمر الذي يخلِّف فجوة كبرية يف هذا الصدد. ويف عام 2016، أثناء االجتامع 

السنوي لتحالف منظمة الصحة العاملية من أجل التخلص من الرتاخوما يف 

رت تكلفة التخلص من الرتاخوما بحلول   العامل بحلول عام 2020، قُدِّ

عام 2020 بنحو مليار دوالر أمرييك، يف حي مل تزد التعهدات، يف ذلك الوقت، 

عىل 200 – 300 مليون دوالر أمرييك )16(.

 وسيتم دعم خارطة الطريق هذه من خالل دراسة جدوى االستثامر يف هذا 

املجال، وإعداد إطار عمل لضامن استدامته. وينبغي لكل من الحكومات 

وأصحاب املصلحة العامليي املعنيي أن يبادروا باملساعدة يف سد فجوات 

التمويل حتى ميكن تحقيق األهداف املحددة يف خارطة الطريق لعام 2030.
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التمويل املحيل واإلدماج يف النظام الصحي أمر حيوي وحاسم

 سيكون لزاما زيادة التمويل املحيل من أجل تحقيق األهداف، والسيام يف 

البلدان التي تبتعد عن التمويل الثنايئ. فإذا أرادت البلدان أن تنفذ برامج 

مكافحة أمراض املناطق املدارية، عىل نحو مستدام، يف إطار التغطية الصحية 

الشاملة، فيتعي إدراج هذه األمراض يف االسرتاتيجيات واملوازنات الوطنية 

الخاصة بالصحة والتنمية والتخفيف من وطأة الفقر، وليس فقط يف الخطط 

االسرتاتيجية ألمراض املناطق املدارية. إدراج أمراض املناطق املدارية املهملة 

يف السياسات الحكومية أمر ممكن، حيث لن يتطلب سوى أقل من 1% من 

اإلنفاق املحيل عىل الصحة، لبلوغ غايات عام 2030 )2(.

 وما مل تحصل أمراض املناطق املدارية املهملة عىل موارد كافية، فإن إهاملها 

سوف يتواصل. ولقد تبي أن البلدان ال تقوم برشاء لقاح داء الكلب إال إذا 

كان لديها فائض يف املوازنة، األمر الذي يشري إىل أهمية امليزنة األولية لهذا 

املنتج املهم. ومع قرب انتهاء الربامج الوطنية الخاصة ببعض أمراض املناطق 

املدارية املهملة، ينبغي للبلدان أن تخطط لتمويل بعض األنشطة األساسية 

املدعومة من قبل هذه الربامج، مثل استمرار توزيع األدوية عىل نطاق 

جامهريي ملكافحة أدواء الديدان املنقولة بالرتبة، يف ظل انخفاض أنشطة 

برامج مكافحة داء الفيالريات اللمفي. وميكن للقادة يف مجال مكافحة 

أمراض املناطق املدارية، ووزراء الصحة، إبالغ وزارات املالية أن عالجات 

املصابي بأمراض املناطق املدارية تثل »أفضل الخيارات« يف مجال التنمية، 

وبالتايل فإن االستثامر يف مكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة لن يحسن 

فقط صحة ورفاه السكان، بل سيفيد أيضا أشد املواطني حرمانا ماليا، ويزيد 

اإلنتاجية.

عى أصحاب املصلحة العامليني املعنيني مواصلة دعم مكافحة 
أمراض املناطق املدارية املهملة وتسليط الضوء عليها، مع 

ضامن التنسيق وااللتزام عى مختلف املستويات

 تضم حملة املكافحة التي يشنها العامل عىل أمراض املناطق املدارية املهملة 

مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة املعنيي، يقفون متحدين سعيا 

لبلوغ غاية مشرتكة. ومن بي مواضع القوة يف الربنامج العاملي ملكافحة 

هذه األمراض، التعاون الحاصل بي جامعات املامرسي، مثل منتدى سلسلة 

اإلمداد، والدوائر األكادميية وغريها من مختلف التحالفات التي تدعم منظمة 

الصحة العاملية يف تلبية احتياجات البلدان. وميكن تعزيز مثل هذه الرشاكات 

من خالل مواصلة الدعم من جانب أصحاب املصلحة املعنيي، ممثال يف 

التمويل والدعوة إىل استمرار االلتزام، وزيادة الدعم عىل الصعيدين العاملي 

والوطني.

الدعوة والتمويل عنرصان أساسيان الستمرار وزيادة فرص 
الحصول عى التدخالت الفعالة 

 كان الحصول عىل التدخالت الفعالة، الذي كان يتم غالبا من خالل سخاء 

بعض الرشكات، هو أساس التقدم لتحقيق غايات 2020 )الشكل 11(. وهناك 

املزيد من الرشكات التي تلتزم بتقديم األموال إىل مجاالت من قبيل مكافحة 

النواقل والوسائل التشخيصية )مثل رشكة جرنال إلكرتيك، وآبوت(. وفضال 

عن ذلك، تعمل البلدان عىل توفري التمويل املحيل وإيجاد الرشكاء يف هذا 

املسعى. وسيبقى التحرك صوب بلوغ غايات عام 2030، مع ضامن الحصول 

املنصف والعادل عىل التدخالت الفعالة، ميثل أمرا بالغ األهمية، ومن ذلك 

تجديد االلتزام بتمديد اإلطار الزمني للتربعات باألدوية. وستكون هناك 

حاجة إىل استمرار الدعوة والتمويل من جانب أصحاب املصلحة املعنيي عىل 

الصعيدين العاملي واملحيل.

© WHO/Christopher Black
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الشكل رقم 11: الوضع الحايل اللتزامات التربع باألدوية

باير

كيمو أيربيكا إس . إيه

)مؤسسة عامل صحي(

إيسايئ

جيليد ساينسز

سانويف

نوفارتس

إي إم إس

 فايزر

جونسون آند جونسون

غالكسوسميث كالين

مريك ورشكاؤهم

إم إس دي

   

نيفورتيموكس

نيفورتيموكس  )120 ملغم(

نيفورتيموكس )30 ملغم(

سورامي

نيكلوساميد )400 ملغم(

برازيكوانتيل )600 ملغم(

بنزنيدازول )12.5 ملغم(

بنزنيدازول )100 ملغم(

سرتات ديثيلكاربامازين

ليبوسومال أمفو ترييسي ب

إفلورنيثي

ميالرسوبرول

بنتاميدين

فيكسينيدازول

عالج متعدد األدوية 1

كلوفازميي

تريكالبندازول

أزيرثوميسي

 أزيرثوميسي

ميبندازول

ألبندازول

برازيكوانتيل

إيفرمكتي

   

إجاميل 000 750 7 قرص

000 300  قرص سنويا

000 20  قرص سنويا

000 10  قنينة سنويا

000 800 2 قرص سنويا

000 339 1 قرص سنويا

إجاميل 3000 قرص

إجاميل 000 105 قرص

إجاميل 000 000 200 2  قرص

إجاميل 000 380 قنينة

غري محدودة

غري محدودة

غري محدودة

غري محدودة

غري محدودة

غري محدودة

إجاميل 000 600  قرص

حتى 000 000 153  قرص

 غري محدودة

000 000 200  قرص سنويا

000 000 600  قرص سنويا

000 000 400  قرص سنويا

000 000 250  قرص سنويا

 غري محدودة

 غري محدودة

 000 000 100  معالجة سنويا

داء شاغس

داء املثقبيات األفريقي البرشي

داء املثقبيات األفريقي البرشي

داء املثقبيات األفريقي البرشي

داء الرشيطيات وداء الكيسات املذنبة

داء الرشيطيات وداء الكيسات املذنبة

داء شاغاس

داء شاغاس

داء الفيالريات اللمفي

داء الليشامنيات الحشوي

داء املثقبيات األفريقي البرشي

داء املثقبيات األفريقي البرشي

داء املثقبيات األفريقي البرشي

داء املثقبيات األفريقي البرشي

الجذام

تفاعالت الحاممي الجذامي العقدي الوخيم

داء املتورقات

الداء العليقي

 الرتاخوما

أدواء الديدان املنقولة بالرتبة 2

داء الفيالريات اللمفي

أدواء الديدان املنقولة بالرتبة 2

داء البلهارسيات 2 

 داء كالبيات الذنب

داء الفيالريات اللمفي يف بلدان التوطن 

املشرتك

داء الفيالريات اللمفي للعالج الثاليث – 

توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي

2025–2021

2025–2021

2025–2021

2025–2021

 2024 – 2020

 2024 – 2020

2022–2020

2022–2020

حتى التخلص منه

2021–2016

حتى 2025

حتى 2025

حتى 2025

حتى 2025

2025–2021

2025–2021

2022 – 2016

2025–2021

2025 – 1998 

حتى 2025

حتى التخلص منه

حتى التخلص منه

غري محدودة

 حتى التخلص منه 

 حتى التخلص منه 3

 حتى 2025

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

املبادرة الدولية ملكافحة 

الرتاخوما

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

منظمة الصحة العاملية

برنامج التربع بعقار 

مكتيزان

برنامج التربع بعقار 

مكتيزان

برنامج التربع بعقار 

مكتيزان

منسق التربعااللتزاماملرضالكمية املتربع بهاالدواءالرشكة

 1 ريفامبيسي، كلوفازميي، دابسون

 2 لألطفال يف سن املدرسة

3 يف اليمن والبلدان األفريقية املشرتكة التوطن بداء الفيالريات اللمفي وداء كالبيات الذنب

املصدر: منظمة الصحة العاملية، آذار / مارس 2019 األدوية األساسية املتربع بها: توز / يوليو 2018 نرشة صحفية، توز / يوليو 2019 نرشة صحفية لرشكة جونسون آند جونسون، موقع رشكة باير، داء شاغاس عىل شبكة اإلنرتنت
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البحث واالبتكار من عوامل التمكني األساسية للتقدم الرمجي 
بالنسبة لجميع األمراض

 يعد البحث والتطوير من العنارص األساسية إليجاد الحلول بالنسبة لجميع 

األمراض عىل مدى فرتة عمل الربامج. فالحاجة قامئة إىل البحوث امليدانية 

والتنفيذية األساسية من أجل اإلجابة عىل العديد من االستفسارات، ومن 

أجل إرساء خط قاعدي خاص بانتشار مرض ما من أمراض املناطق املدارية، 

وتحديد متى سيتم إيقاف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي. ولذلك، البد 

من دعم أعامل البحث والتطوير من أجل إيجاد تدخالت، ووسائل تشخيص، 

وأدوات، ونهوج عالجية جديدة، وأن يتم ذلك بالتعاون مع أصحاب املصلحة 

املعنيي اآلخرين، بوسائل من بينها رشاكات لتطوير املنتجات )مثال مبادرة 

أدوية أمراض املناطق املدارية املهملة، ومؤسسة وسائل التشخيص االبتكارية 

الجديدة(. والحاجة قامئة إلجراء بحوث حول الجوانب السلوكية واالجتامعية 

ذات الصلة باالحتياجات والتصورات املجتمعية لتحسي االمتثال للمعالجة 

والسلوكيات الصحية، يف سياق أمراض املناطق املدارية املهملة. ومرصد 

منظمة الصحة العاملية للبحوث والتطوير، والربنامج الخاص املشرتك بي 

اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والبنك الدويل ومنظمة الصحة 

العاملية، للبحث والتدريب يف مجال أمراض املناطق املدارية، والتحالف من 

أجل البحوث امليدانية يف مجال أمراض املناطق املدارية املهملة، يضطلعون، 

بدور الريادة والتوجيه من حيث أولويات البحث والدعم. وقد يشمل 

االبتكار أيضا االستخدام املحتمل ملبحث الوبائيات الجزيئية، والنمذجة 

الرياضياتية، والتكنولوجيات الجديدة مثل »البيانات الضخمة«، والذكاء 

االصطناعي، والصحة الرقمية، والصور امللتقطة عرب األقامر االصطناعية 

والطائرات املسرية )بدون طيار(، وبغية تحقيق استيعاب رسيع للحصائل 

والتكنولوجيات واملنتجات الجديدة يف السياقات املحلية، البد من دعم أعامل 

البحث والتطوير يف البلدان التي تتوطنها أمراض املناطق املدارية املهملة، 

وهكذا ميكن تعزيز القدرات البحثية املحلية وحفز املزيد من االستثامر.

مخاطر عدم االستقرار السيايس، والهجرة، وتغري املناخ، 
ومقاومة مضادات امليكروبات، عوامل ترتبط بكثري من 

األمراض.

 من بي عوامل الخطر الشائعة التي تم تحديدها فيام يتعلق بالعديد من 

أمراض املناطق املدارية املهملة، عدم االستقرار السيايس، والهجرة، والتوسع 

العمراين، وتغري املناخ، ومقاومة مضادات امليكروبات. وميكن أن يشكل عدم 

االستقرار السيايس والرصاعات، حواجز تعيق تقدم برامج مكافحة أمراض 

املناطق املدارية، كتلك املتعلقة بداء التنينات، وداء املثقبيات األفريقي 

البرشي، وداء الليشامنيات الجلدي. كام ميكن أن يؤدي عدم االستقرار 

السيايس أيضا إىل حدوث فجوات يف قضايا الحوكمة، وتحول تويل مكافحة 

أمراض املناطق املدارية إىل قضايا أخرى، وإىل صعوبات يف التنفيذ، مثل 

تعطل البنية األساسية، وتقييد الوصول إىل السكان املحليي، ومخاطر تحدق 

مبوظفي الرعاية الصحية. كام ميكن أن تؤدي الهجرة وغريها من تحركات 

السكان إىل إدخال أو إعادة إدخال األمراض، والسيام عندما يعيش السكان 

النازحون يف أماكن سكن مؤقتة تكون خدمات الرصف الصحي فيها غري 

مالمئة، ومامرسات تخزين املياه فيها سيئة، مع محدودية الحصول عىل 

الرعاية الصحية. وقد تحد األوبئة أو الجائحات املحلية، بشكل كبري، من 

تنفيذ التدخالت املضادة ألمراض املناطق املدارية املهملة أثناء اندالع 

الفاشيات. ومن جانب آخر، فإن تغري املناخ يغري من السامت الوبائية 

لألمراض املنقولة بالنواقل، وانتشار أمراض املناطق املدارية املهملة كحمى 

الضنك، وداء شيكونغونيا. كام تثل مقاومة مضادات امليكروبات واملبيدات 

الحرشية تهديدات ناشئة بالنسبة ألمراض محددة من أمراض املناطق 

املدارية املهملة، وبخاصة يف ضوء التوسع الحاصل يف املعالجة الكيميائية 

الوقائية، واالنتشار الواسع النطاق الستخدام املبيدات الحرشية يف مكافحة 

النواقل.

وتربز هذه التحديات أهمية اعتامد نهوج جديدة ومبتكرة حيال مكافحة 

أمراض املناطق املدارية املهملة، من قبيل تطوير مواد مضادة للميكروبات، 

ونظم جديدة لرصد مقاومة مضادات امليكروبات. وسيكون التخطيط ملواجهة 

الطوارئ أمرا أساسيا من أجل التخفيف من آثار األحداث غري املتوقعة. كام 

سيكون التعاون مع األطراف الحكومية الفاعلة كأصحاب القرار السيايس، 

ومع سلطات الهجرة، أمرا حيويا وحاسام كذلك، فيام يختص بالتخفيف من 

املخاطر التي تعرتض سبيل بلوغ غايات عام 2030.

كل مرض يتطلب مجموعة من اإلجراءات الفريدة من أجل 
بلوغ املعامل والغايات الرئيسية. 

ورغم أن هناك مواضيع معينة تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة لكثري من 

األمراض، فإن كل مرض ومجموعة أمراض سوف يحتاج إىل مجموعة من 

اإلجراءات الحاسمة والحيوية، وذلك عىل النحو املوضح يف الشكل 12.
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الشكل 12: إجراءات حاسمة لكل مرض ومجموعة أمراض من أجل بلوغ غايات عام 2030

مستهدف باالستئصال

مستهدف باالستئصال )وقف الرساية(

اإلجراء الحاسم 3اإلجراء الحاسم 2اإلجراء الحاسم 1املرض

اإلجراء الحاسم 3اإلجراء الحاسم 2اإلجراء الحاسم 1املرض

إعداد بروتوكوالت علمية وميدانية للتخلص من  داء التنينات
 العدوى يف الحيوانات

تقيص سبب حدوث العدوى بداء التنينات يف أنغوال 
بغرض الحصول عىل فهم أفضل للتحديات الراهنة 

واتخاذ التدابري املناسبة لوقف الرساية

الرشوع يف منح اإلشهاد يف جمهورية الكونغو 
الدميقراطية والسودان لتجنب اإلخفاق يف بلوغ 

الغايات

داء املثقبيات األفريقي 
 البرشي )الجامبي(

إدماج أنشطة املكافحة والرتصد يف نظام صحة 
املناطق النائية، وتحديد وإعداد مواقع خافرة 

 ألنشطة الرتصد يف مرحلة ما بعد التخلص

إعداد خطة تويل طويلة األمد مبا يشمل حمالت 
 لحشد املوارد من أجل تلبية االحتياجات

تعزيز امللكية فيام يتعلق بالتخلص وبالغايات من 
جانب البلدان املوطونة من خالل الدعوة لدى 

السلطات الصحية ورؤساء الدول يف سياق تخفيض 
عدد الحاالت

تعزيز الرتصد النشط والرتصد السلبي لجميع  الداء العليقي
أمراض املناطق املدارية املهملة مبا يف ذلك البلدان 

 غري املعروف الوضع فيها

ضامن اإلدماج و / أو التنفيذ املشرتك الفعال 
والكفوء مع الربامج والقطاعات األخرى )مثال: 

التدبري املتكامل ألمراض املناطق املدارية املهملة 
 املصحوبة بتغريات جلدية(

زيادة التمويل والدعوة الستئصال الداء العليقي، 
مبا يشمل ضامن االلتزام طويل األمد ورفع ترتيب 
الداء العليقي عىل سلم األولويات باعتباره مناسبا 

للمعالجة الكيميائية الوقائية وأحد أمراض املناطق 
املدارية املصحوبة بتغريات جلدية

تحديث املبادئ التوجيهية البلدانية لتتضمن  الجذام
استخدام عقار ريفامبيسي أحادي الجرعة كعالج 

وقايئ ملا بعد التعرض بالنسبة للمخالطي؛ مع دفع 
 البحوث قدما إليجاد نهوج وقائية جديدة

مواصلة االستثامر يف البحوث، يف مجال الوسائل 
التشخيصية لألمراض والعدوى وإعداد اسرتاتيجيات 

ونظم ومبادئ توجيهية للرتصد بغرض اكتشاف 
الحاالت ومعالجتها وضامن توفر املوارد الالزمة 

لالعتامد

ضامن توفر إمدادات األدوية، مبا يشمل الحصول 
عىل العالج باألدوية املتعددة، واألدوية الوقائية، 

ومعالجات الخط الثاين، واألدوية املعالِجة 
للتفاعالت؛ ورصد األحداث السلبية )التيقظ 

الصيدالين( واملقاومة

البدء يف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي  داء كالبيات الذنب
يف جميع املناطق املوطونة بعد رسم الخرائط، 
وتحسي تنفيذ الربامج القامئة الخاصة بتوزيع 

األدوية عىل نطاق جامهريي، وتنفيذ اسرتاتيجيات 
 بديلة بحسب االقتضاء

تطوير وسائل تشخيص جيدة لتيسري عملية رسم 
الخرائط واتخاذ القرارات من أجل التخلص من 
رساية املرض، ووضع اسرتاتيجية جيدة لوسائل 

تشخيص لداء اللوائيات ورفع قدرات الربنامج فيام 
 يتعلق بوسائل التشخيص املختربي والحرشي

إعداد اسرتاتيجيات ملبيدات الفيالريات الكربوية 
أو تشخيصها أو غري ذلك من اسرتاتيجيات 

التخلص، من أجل ترسيع وترية وقف الرساية، 
ووضع اسرتاتيجية لتدبري الحاالت، وإعداد وتنفيذ 
اسرتاتيجيات تخلص ملناطق توطن داء اللوائيات 

لكن ينخفض فيها توطن داء كالبيات الذنب.
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مستهدف باالستئصال كمشكلة من مشاكل الصحة العامة

اإلجراء الحاسم 3اإلجراء الحاسم 2اإلجراء الحاسم 1املرض

الدعوة مع وزارات الصحة الوطنية أو االتحادية  العتبار  داء شاغاس
داء شاغس كأحد مشاكل الصحة العامة، وإنشاء نظم 

فعالة للوقاية من هذا الداء ومكافحته ورعاية املصابي 
به، وترصد وقوعه يف جميع املناطق املترضرة

تحسي الرعاية الطبية ملرىض داء شاغاس، بدءا من 
تدريب موظفي الرعاية الصحية أثناء الخدمة، حتى 

تكامل التدريب عىل جميع مستويات الخدمات 
الصحية

ضامن التزام البلدان التي ال يزال االنتشار املحيل 
للنواقل  فيها مسجال يف مناطق معينة، بأنشطة 

 الوقاية واملكافحة والرتصد.

داء الليشامنيات 
 )الحشوي(

تعزيز القدرة عىل االكتشاف املبكر لضامن املعالجة 
الرسيعة من خالل االكتشاف النشط للحاالت، عىل 

 سبيل املثال

ضامن توافر إمدادات األدوية، لضامن الحصول 
الرسيع عىل العالج، والسيام أثناء الفاشيات، 

وبخاصة لألطفال والشباب الذين يشكلون ما يصل 
إىل 50 – 70% من السكان املترضرين

تطوير معالجات ووسائل تشخيص أكرث فاعلية 
 وسهولة يف االستخدام، وبخاصة لرشق أفريقيا

تحسي التنبؤ بحجم االطلب عىل اللقاح املضاد  داء الكلب
لداء الكلب والغلوبيولي املناعي لضامن توافر 

إمدادات كافية منه يف املرافق الصحية، وتطوير 
نهوج مبتكرة لتقديم الخدمة لضامن الحصول، يف 

الوقت املناسب، عىل العالج الوقايئ التايل للتعرض، 
وتطعيم الكالب.

بناء القدرات الوطنية للعاملي الصحيي )مثال: 
تقييم التعرض لداء الكلب، وتشخيصه، وإعطاء 
العالج الواقي التايل للتعرض( ويف مجال التدبري 

 العالجي للكالب )مثال: التطعيم الجموعي للكالب(

تعزيز أنشطة الرتصد الخاص بداء الكلب وإضفاء 
الطابع املؤسيس عليه، وتحسي امتثال البلد 

 إلجراءات التبليغ لضامن توافر البيانات وإتاحتها.

أدواء الديدان املنقولة 
 بالرتبة

تعزيز االلتزام السيايس لضامن استدامة التمويل 
 املحيل

تطوير أدوية وتوليفات دوائية تكون أكرث فاعلية، 
وأدوية لتحسي النتائج لدى املرىض، ويف حال وجود 

مقاومة لألدوية

إعداد نظم شاملة للرتصد ورسم الخرائط الستهداف 
 املعالجة ورصد املقاومة لألدوية

داء املثقبيات األفريقي 
 البرشي )الرودييس(

إعداد أدوات جديدة مهيأة لالستخدام امليداين 
الكتشاف املرض )مثال اختبار التشخيص الرسيع( 

الستخدامها يف مرافق الرعاية الصحية األولية، ويف 
 املعالجة املأمونة والفعالة

إدماج أنشطة املكافحة والرتصد يف النظم الصحية 
الوطنية وتعزيز القدرات من خالل الخطط الوطنية 

لتدريب موظفي الرعاية الصحية ورفع مستوى 
 الوعي والدافعية لديهم

تنسيق مكافحة النواقل وتدبري داء كالبيات الذنب 
الحيواين بي البلدان وبي أصحاب املصلحة املعنيي 
والقطاعات األخرى )مثال: السياحة والحياة الربية( 

من خالل الهيئات الوطنية متعددة القطاعات 
لتعظيم التآزر ألقىص حد

البدء يف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي يف  داء الفيالريات اللمفي
جميع املناطق املوطونة وتعزيز ذلك يف جميع 

نة بحسب االقتضاء  األماكن وتنفيذ تدخالت محسَّ
)مثال: املعالجة بثالثة أدوية يف األماكن التي 

يقتيض الوضع فيها ذلك، ووضع اسرتاتيجيات للبؤر 
الساخنة(

تحسي القدرات عىل تدبري املراضة والوقاية من 
اإلعاقة وإيالئه األولوية املناسبة يف الرعاية الصحية 

 األولية، ويف إطار التغطية الصحية الشاملة

تحسي وسائل التشخيص وتعزيز املعايري الخاصة 
بوقف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، ووضع 

معايري ألنشطة الرتصد التايل لتوزيع األدوية عىل 
نطاق جامهريي، والتايل لالعتامد، وتحديث املبادئ 

التوجيهية بأدوات جديدة واسرتاتيجيات جديدة 
بحسب االقتضاء

تنفيذ تدخالت فعالة مبا يشمل امتداد نطاق  تحديد مؤرش لقياس املراضة داء البلهارسيات
املعالجة الكيميائية الوقائية لجميع الفئات التي 
تحتاجها وضامن الحصول عىل األدوية الرضورية 

وتنفيذ املكافحة املستهدفة للقواقع مع توفري 
مبادئ توجيهية حديثة يف هذا املجال، ومواصلة 

رسم الخرائط الدقيقة واستهداف هذا الداء.

تطوير اختبارات تشخيصية، مبا يشمل وسائل 
معيارية للتشخيص يف مراكز الرعاية، وتطوير 

تدخالت جديدة، مبا يف ذلك بدائل لعقار 
 برازيكوانتيل وطرق ملكافحة القواقع.

تحسي فرص الحصول عىل جراحات رفيعة الجودة  الرتاخوما
وتتبع النتائج والتدبري العالجي التايل لجراحة 

الشعرة الناجمة عن اإلصابة بالرتاخوما، والرشوع 
يف التدبري العالجي يف أرسع وقت لألشخاص الذين 

 يصابون بالشعرة الناجمة عن الرتاخوما )نحو
2.5 مليون شخص يف عام 2019(

زيادة املعرفة من خالل البحوث وتوسيع الرشاكات 
لزيادة العمل، وبصفة محددة، بشأن نظافة الوجه 

 وتحسي البيئة للحد من رساية املرض 

تطوير طريقة تتميز بالكفاءة وتكون فعالة لقاء 
التكاليف الكتشاف ورصد أي عودة لتفيش العدوى، 

والتي ميكن أن تكون ذات أهمية ملرحلة ما بعد 
 االعتامد.

ميكن االطالع عىل إجراءات حاسمة إضافية ، يف ملخصات األمراض املوجودة يف امللحق.
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مستهدف باملكافحة

اإلجراء الحاسم 3اإلجراء الحاسم 2اإلجراء الحاسم 1املرض

بناء قدرات العاملي الصحيي عىل التشخيص  قرحة بورويل
الرسيري ومعالجة املرض، وقدرات العاملي 

الصحيي املجتمعيي عىل اكتشاف الحاالت وإحالتها 
لتتلقي املعالجة املبكرة، ومواصلة إدماج هذا الداء 

ضمن أمراض املناطق املدارية املهملة  املصحوبة 
بتغريات جلدية

تطوير أدوات تشخيص رسيع الستخدامها يف املراكز 
الصحية العامة واملجتمعية، لضامن التشخيص 

 املبكر والحد من املراضة، وتأكيد الحاالت

إعداد نظم ترصد شاملة يف جميع البلدان املوطونة، 
مبا يشمل رسم الخرائط الدقيقة لتحسي عملية 
االستهداف، وإدماج التدخالت مع تلك الخاصة 

بأمراض املناطق املدارية املهملة األخرى، يف مناطق 
 التوطن املشرتك لتحسي اكتشاف الحاالت.

رسم خرائط النتشار املرض إلعداد بيانات لخط  داء املشوكات
القاعدة، وتعزيز أنشطة الرتصد املتكامل عىل 

الصعيد الوطني

إعداد مبادئ توجيهية خاصة باسرتاتيجيات الوقاية 
 واملكافحة الفعالة، وتنفيذها يف امليدان

تعزيز تنفيذ التشخيص باألمواج فوق الصوت، 
والتدخالت الفعالة وضامن الحصول عىل عقار 

البندازول

تطوير، واالرتقاء بالعالجات الفموية أو املوضعية  داء الليشامنيات )الجلدي(
سهلة اإلعطاء، التي ميكن أن تستخدم يف املراكز 

الصحية

تعزيز القدرة عىل تحمل تكلفة اختبار التشخيص 
الرسيع وتحسي حساسيته ألغراض اكتشاف 

الحاالت وتوافر املعالجة

تقدير حجم عبء املرض من خالل تحسي أنشطة 
الرتصد، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة باملرىض لضامن 

الرصد الفعال لتأثري تدخالت املكافحة

الجرب وغريه من حاالت 
العدوى بالطفيليات 

 الخارجية

إعداد التوجيهات واألدوات الالزمة لرسم الخرائط 
 يف البلدان املوطونة لتقدير حجم العبء املريض 

إعداد توجيهات خاصة بتنفيذ توزيع األدوية عىل 
 نطاق جامهريي

وضع خطة للدعوة والتمويل، وضامن التمويل 
الالزم لتوفري عقار إيفرميكتي واملعالجات املوضعية، 

والدعوة إىل إدراجه يف إطار التغطية الصحية 
الشاملة

مواصلة تطوير لقاحات وقائية لجميع الفئات  حمى الضنك وشيكونغونيا
السكانية املعرضة للخطر

مواصلة تطوير قاعدة البينات حول فعالية 
اسرتاتيجيات مكافحة النواقل

مواصلة التعاون مع قطاع ومهنديس البيئة للحد 
من موائل البعوض

داء املثقوبات املنقول 
 بالغذاء

تطوير أدوات وطرق دقيقة للرتصد ورسم الخرائط، 
مع توفري معلومات عن العوامل البيئية املساهمة 

 يف العدوى

تقدير عدد األقراص الدوائية املطلوبة من أجل 
 املكافحة وضامن التربعات بعقار برازيكوانتيل

تعزيز تطبيق إجراءات توزيع األدوية عىل نطاق 
جامهريي، واملياه والرصف الصحي والنظافة 

الصحية وتدخالت الصحة الواحدة وإذكاء الوعي 
بشأنها، وتقييم التأثري واستخدام النتائج يف تدريب 

موظفي الرعاية الصحية

الورم الفطري والفطار 
االصطباغي وغريه من 

أمراض الفطريات العميقة

تطوير اختبار تشخيص تفريقي رسيع ومعالجة 
فعالة، وإنشاء نظام ترصد الكتشاف الحاالت 

والتبليغ بها

إعداد دليل ميداين موحد للتشخيص واملعالجة، 
وضامن توفري تدريب مناسب للعاملي يف مجال 

الرعاية الصحية

توفري فرص الحصول عىل تشخيص ومعالجة 
 ميسورة التكلفة

التسمم الناجم عن لدغ 
 األفاعي

تحسي تدريب األطباء عىل تدبري حاالت لدغ 
األفاعي، وإذكاء الوعي يف املجتمعات املحلية حول 

أفضل املامرسات يف مجال الوقاية والتامس املعالجة 
من التسمم الناجم عن لدغ األفاعي

تحسي جودة مضادات السموم واالستثامر يف مجال 
 البحث وتطوير منتجات جديدة

تحسي القدرة اإلنتاجية العامة للمنتجات مؤكدة 
الجودة وضامن توفرها وإمكانية الحصول عليها يف 

 املناطق الريفية

داء الرشيطيات وداء 
 الكيسات املذنبة

تطوير اختبار يتميز باإلنتاجية العالية من أجل 
تقييم برامج املكافحة يف األماكن محدودة املوارد، 

 ورسم خرائط للمناطق املوطونة

القيام بالتدخالت املستهدفة يف مناطق التوطن 
 املرتفع

زيادة أنشطة الدعوة من جانب منظمة الصحة 
العاملية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، 

واملنظمة العاملية لصحة الحيوان إليالء مكافحة 
هذه األمراض األولوية املناسبة.

الشكل 12: إجراءات حاسمة لكل مرض ومجموعة أمراض من أجل بلوغ غايات عام 2030 )تابع(



43ترسيع وترية العمل الربمجي

البحث واالبتكار من 
عوامل التمكني األساسية 
للتقدم الرمجي بالنســبة 

لجميع أمراض املناطق 
املهملة. املدارية 

© WHO/Andy Craggs
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قرحة بورويل
داء شاغس

حمى الضنك و شيكونغونيا
داء التنينات

داء املشوكات
داء املثقوبات املنقول بالغذاء

داء املثقبيات اإلفريقي البرشي
داء الليشامنيات

الجذام
داء الفيالريات اللمفي

الورم الفطري, الفطار االصطباغي و غريه من أمراض 
الفطريات العميقة
داء كالبيات الذنب

داء الكلب
الجرب وغريه من حاالت العدوى بالطفيليات

داء البلهارسيات
التسمم الناجم عن لدغ األفاعي

ادواء الديدان املنقولة بالرتبة
داء الرشيطيات و داء الكيسات املذنبة

الرتاخوما
الداء العليقي

© WHO/Jayme Gershen
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بالنظر إىل اتساع محفظة أمراض املناطق املدارية وتنوعها، فإن الرتكيز 

عىل كل مرض عىل حدة مبعزل عن غريه من األمراض، لن يكون فعاال لقاء 

التكاليف، وال مستداما، لبلوغ غايات عام 2030. فهذه األمراض ومجموعات 

األمراض، واالستجابة الالزمة لها، ال تستلزم فقط مشاركة النظم الصحية، بل 

أيضا مشاركة أوسع نطاقا من جانب القطاعي العام والخاص. ولن يكون 

التدبري العالجي لآلثار النفسية والعصبية ألمراض معينة من أمراض املناطق 

املدارية املهملة ممكنا دون وجود هياكل سليمة تؤدي وظائفها عىل نحو 

جيد يف مجال الصحة النفسية والدعم املجتمعي. وينبغي أن تتضمن برامج 

أمراض املناطق املدارية تدخالت تهدف إىل الحد من الوصم وتهدم الحواجز 

حتى يتمكن األفراد، والعائالت، واملجتمعات املحلية، والفئات السكانية 

املهمشة، كاملهاجرين، من الحصول عىل الرعاية والعالج يف الوقت املناسب. 

كام أن توفر بيانات قوية، ونظم للرصد، وسالسل للتوريد، يعد أمرا أساسيا 

بالنسبة لجميع برامج مكافحة أمراض املناطق املدارية. كذلك، فإن تقوية 

روابط برامج أمراض املناطق املدارية مع نظم املعلومات الصحية الوطنية، 

وفيام بي الربامج املتخصصة، كتلك الخاصة مبكافحة شلل األطفال ونواقل 

أمراض املالريا، سيكون رضوريا ألغراض الرتصد. كام أن النهوج الشاملة تتميز 

أيضا بفعاليتها لقاء التكاليف: توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي لثالثة 

أمراض يف آن معا يعد أرخص من حيث التكاليف، وأكرث مالءمة للمجتمعات 

املحلية، من ثالث زيارات منفصلة. والنهوج الشاملة، من ناحية أخرى، 

تتامىش كذلك مع الرؤية الخاصة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز 

النظم الصحية، حيث يكون املرىض يف بؤرة االهتامم بالنسبة لألهداف 

والنموذج التشغييل.

تتضمن خارطة الطريق أربع فئات من املواضيع الشاملة، كام هو موضح يف 

الشكل 13: التكامل بي أمراض املناطق املدارية املهملة؛ واإلدماج يف النظم 

الصحية الوطنية؛ والتنسيق مع الربامج ذات الصلة كمكافحة النواقل وغري 

ذلك من الربامج الخاصة بأمراض أخرى؛ وتقديم الخدمات من خالل نظم 

صحية بلدانية قوية، بدعم إقليمي وعاملي قوي. وعىل الرغم من حقيقة 

أن هذه النهوج الشاملة قد تم ذكرها يف العديد من خطط أمراض املناطق 

املدارية األخرى، كالخطة العاملية ملنظمة الصحة العاملية ملكافحة أمراض 

املناطق املدارية املهملة 2008 – 2015، واإلجراءات التي دعت إليها جمعية 

الصحة العاملية يف قرارها ج ص ع 12.66 )2013(، بشأن أمراض املناطق 

املدارية املهملة، فقد ظلت الربامج حتى اآلن، وإىل حد كبري، خاصة بأمراض 

محددة. من بي أهداف خارطة الطريق، التشجيع عىل التحول إىل العمل 

الشامل، من خالل توفري إطار عمل واضح لذلك )الشكالن 12 و 13(، واقرتاح 

اسرتاتيجيات ومسارات عمل ملموسة ومحددة. وترتكز غالبية اإلجراءات 

الشاملة املوىص بها عىل أفضل املامرسات يف البلدان. ولن تكون كلها قابلة 

للتطبيق يف كل بلد، لكنها تثل، معا، دليال شامال للعمل.

القسم 4

تكثيف اعتامد النهوج الشاملة

© WHO/Walter Owens
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الشكل 13: الفئات األربع للنهوج الشاملة

 .... النظم الوطنية األساسية:
 تحسي القدرات عىل تنفيذ التدخالت عىل 

األرض، مثال: سلسلة اإلمداد، والرصد والتقييم

 .... املوارد والخربات العاملية واإلقليمية:
 بسط الدعم بشكل عام لربامج أمراض 

املناطق املدارية، مثال: الدعوة والتمويل 

اإلدماج…

 .... لجميع أمراض املناطق املدارية املهملة: 
التنفيذ املشرتك للتدخالت التي ترسي عىل 

عدة أمراض

التوحيد…

 .... يف إطار النظم الصحية الوطنية:
 تحسي جودة التدبري العالجي ألمراض 

املناطق املدارية يف سياق التغطية الصحية 
الشاملة 

التنسيق…

 .... بني أصحاب املصلحة املعنيني: 
العمل مع القطاعات األخرى داخل وخارج 

القطاع الصحي بشأن الخاصة بأمراض 
املناطق املدارية 

تعزيز النظم الصحية ....
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4-1 إدماج النهوج لتشمل جميع األمرض

املنصة املشرتكة تتطلب إدماج األنشطة الخاصة بأمراض املناطق 
املدارية املهملة مع االسرتاتيجيات املتشابهة يف مجال تقديم 

الخدمات والتدخالت.

 قد تكون منصة أمراض املناطق املدارية، يف بعض البلدان، عبارة عن برنامج 

أو مديرية رسمية داخل وزارة الصحة، بينام قد تكون يف بلدان أخرى، ممثَّلة 

بهياكل أقل من حيث الصفة الرسمية، كفرقة عمل، أو هيئة تنسيق وطنية. 

ومن شأن النهج الشامل أن يجمع الربامج الخاصة بأمراض املناطق املدارية 

املهملة التي تكون متوطنة يف البلد، يف منصة واحدة خاصة بهذه األمراض، 

حيث يتيح ذلك وجود روابط بي الربامج، عند التطبيق العميل لها. كام 

أن املنصة الواحدة سوف تحقق املركزية يف التخطيط، وتنفيذ التدخالت 

وتقييمها بالنسبة للعديد من أمراض املناطق املدارية املهملة، مثل ما يطلق 

عليه أمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية )الشكل 14(، 

وتنفيذ التدخالت الخاصة بهذه األمراض يف املدارس. ومن شأن اإلدماج أن 

يحول الرتكيز من تدخالت تقنية تقدم من خالل نهج رأيس ألمراض منفردة، 

إىل نهج يرتكز عىل احتياجات املرىض واملجتمعات املحلية. وسوف تشجع 

املنصة الشاملة عىل اعتامد نهج أوسع نطاقا وأكرث شموال، ال يتضمن الوقاية 

فحسب، بل أيضا املعالجة، والرعاية، والتأهيل، والتوعية والتثقيف الصحي. 

وميكن للمنصة الشاملة ألمراض املناطق املدارية أن توفر الدعم حتى ألكرث 

أمراض املناطق املدارية إهامال، األمر الذي يضمن معالجتها معالجة منهجية، 

ويضمن كذلك تناسب العمل مع حجم الحاجة.

هناك فرص حقيقية لتدخالت مشرتكة بني أمراض املناطق 
املدارية املهملة

 يجسد الشكل 15 السبل التي ميكن من خاللها إدماج األنشطة الخاصة 

بالعديد من أمراض املناطق املدارية املهملة يك تكون الربامج أكرث 

فعالية وكفاءة، حيث يتيح إدماج التخطيط وإدارة الربامج وجود رصد 

منسق وتكامل يف التنفيذ بالنسبة ألمراض املناطق املدارية املهملة ذات 

االسرتاتيجيات املتشابهة يف تقديم الخدمات والتدخالت. وميكن جمع أو 

»حزم« العديد من األمراض يف مجموعة واحدة، بحسب العبء الذي 

يشكله كل منها يف قطر ما، وذلك بغرض التقديم املشرتك لتدخالت من 

قبيل املعالجة الكيميائية الوقائية، واستخدام وسائل التشخيص املتعددة، 

وهي موضحة من خالل التأشري بعالمة )يف مربعات داكنة اللون( عليها يف 

كل صف يف الشكل. وينبغي إدماج الرصد والتقييم والتبليغ بالنسبة لجميع 

أمراض املناطق املدارية املهملة املتوطنة ذات الصلة.

 

 الشكل 14: النهوج املتكاملة للتدبري العالجي ألمراض املناطق املدارية 
املهملة املصحوبة بتغريات جلدية 

بشأن أمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية

متثل الحاالت الجلدية السبب الرئييس الثامن عرش العتالل 
الصحة يف العامل، كام أنها واحد من أهم عرشة أسباب لإلعاقة 

غري املميتة )العبء العاملي لألمراض، 2016؛
 https://www.who.int/healthinfo/global_burden_

disease/en/(

تؤثر أمراض املناطق املدارية املهملة عىل الجلد وعىل النسيج 
تحت الجلد وميكن أن تُفيض إىل اإلعاقة والتشوه، والوصم وغري 

ذلك من املشكالت االجتامعية واالقتصادية 
)https://www.who.int/neglected_diseases/news/

WHOpublishes-pictorial-training-guide-on-
neglectedskin-disease/en/(.

داء الليشامنيات

الجذام

داء الفيالريات اللمفي

الجرب وغريه من حاالت العدوى بالطفيليات

الداء العليقي

قرحة بورويل

الورم الفطري، والورم االصطباغي وغريه من أمراض 
الفطريات العميقة

داء كالبية الذنب
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األهداف واألولويات

يتمثل الهدف من أي نهج متكامل يف الحد من املراضة واإلعاقة واآلثار النفسية ألمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية موهنة. وسيتم قياس التقدم املحرز، 
بصفة أساسية، بعدد البلدان التي تعتمد النهج املتكامل يف مكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية، وتنفذ ذلك النهج. وفيام ييل الغايات واملعامل الرئيسية:

2030  2025  2023  2020 املؤرش 

40  20  15  4  عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ االسرتاتيجيات املتكاملة ملكافحة أمراض املناطق 
 املدارية املصحوبة بتغريات جلدية استنادا إىل التوطن املحيل لألمراض

النهوج املتكاملة يف املامرسة

املجاالت التي تنطبق عليها النهوج املتكاملة يف مكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية. بعض األمثلة للتعامل مع عدة أمراض من أمراض املناطق 
املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية، ذات التوطن املحيل، بخالف العديد من الربامج التي تتعامل مع أمراض محددة: 

ميكن أن يكون للنهوج املتكاملة ملكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية، عدد من الفوائد، مثل:
• ملكية أكرب من جانب الربامج الوطنية واستدامة طويلة األمد

• فعالية لقاء التكاليف واستخدام كفوء للموارد
• تغطية ممتدة واكتشاف مبكر للحاالت

• قدرات أعظم للعاملي الصحيي عىل التدبري الصحيح للحاالت

تتمثل أولويات البحوث امليدانية ومجاالت الربامج من أجل تحقيق غايات عام 2030 الخاصة بأمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية فيام ييل:

أولويات البحوث امليدانية:
•  بحوث حول السامت الوبائية للمسببات، وطرق االنتشار، وعوامل الخطر 

النتقال العدوى.
•  دراسات بحثية عن اآلثار االجتامعية واالقتصادية

•  تطوير وتقييم أدوية أفضل يف مجال التدبري املتكامل للحاالت
•  تطوير منصات تشخيصية للتحري املتعدد أو الشامل يف املجتمع املحيل 

ويف العيادات
•  تصميم نظم معلومات متكاملة لضامن وجود تبليغ واستجابات موثوقة، مبا 

يشمل رسم الخرائط لتحديد مناطق التداخل
•  تقييم التدريب ومواد التدريب لتحسي االكتشاف املتكامل للحاالت يف 

الخط األمامي للرعاية الصحية

أولويات الربامج:
•  تحديد رشكات صناعة األدوية التي لديها استعداد للنظر يف تقديم تربعات 

أو تقديم األدوية بأسعار مخفضة
•  إعداد توجيهات بشأن إطار عمل متكامل، وأدوات لرتصد واكتشاف 

الحاالت وتدبريها، ومكافحتها والوقاية منها عىل الصعيد العاملي واإلقليمي 
و / أو الوطني.

•  إعداد مواد تدريبية للعاملي الصحيي مع الرتكيز عىل املسارات املتكاملة 
ملا ييل:

   - الرعاية الرسيرية: التشخيص واملعالجة وتدبري املراضة
   - الصحة النفسية، الحد من الوصم، والتمييز، وتقديم الدعم النفيس
   - التدخالت املجتمعية: الوقاية من اإلعاقة وتدبري الحاالت والتأهيل

الرتصد الوبايئ، مبا يشمل الرتصد النشط 
والسلبي للبحث عن الحاالت ورسم الخرائط 

لألمراض

التعبئة املجتمعية والتوعية والتثقيف 
املجتمعي لرفع مستوى الوعي حول أمراض 
املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات 

جلدية والتشجيع عىل التبليغ املبكر والتامس 
املعالجة

التدريب وبناء القدرات لدى العاملي الصحيي 
واملتطوعي من املجتمعات املحلية، يف مجال 

تحري ومعالجة أمراض املناطق املدارية املهملة 
املصحوبة بتغريات جلدية

التدبري العالجي ورعاية حاالت اإلصابة بأمراض 
املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات 

جلدية، مثال: من خالل اإلحاالت )مثل: الصحة 
النفسية( والتدريب عىل الرعاية الذاتية، وتوفري 
خدمات التأهيل )مثال: العالج الطبيعي وتقديم 

املشورة(، والحد من الوصم

تعزيز البحوث التنفيذية واالبتكارات لتحسي 
كفاءة النهج املتكامل يف مكافحة أمراض 

املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات 
جلدية

التخطيط املتكامل ورصد وتقييم برامج 
مكافحة أمراض املناطق املدارية املصحوبة 

بتغريات جلدية
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 الشكل 15: تصنيف األمراض التي قد ترسي عليها التدخالت املشرتكة

يذ
نف

الت

•  تخطيط االسرتاتيجيات واإلجراءات: وضع اسرتاتيجية وطنية وخطط سنوية تغطي جميع أمراض املناطق املدارية املهملة؛ مبا يف ذلك الغايات 
الشاملة وتلك الخاصة بأمراض محددة )انظر القسم 4(

•  إدارة البيانات: إضافة أداة إلدارة البيانات )مثال: لوحة متابعة لجميع األمراض يف إطار النظام الوطني إلدارة املعلومات الصحية األوسع نطاقا( 
لجمع وحفظ وعرض بيانات مصنفة للعديد من أمراض املناطق املدارية املهملة ألغراض اتخاذ القرارات ورفع التقارير 

•  رسم الخرائط: رسم خرائط للعديد من أمراض املناطق املدارية املهملة يف منطقة محددة أو لدى فئة سكانية معينة لتحسي الفهم حول كيفية 
حدوث املرض وانتشاره 

•  إدارة سلسلة اإلمداد: التنبؤ ورشاء األدوية وغريها من املنتجات الصحية، ونقلها والتخليص الجمريك عليها وتخزينها وتوزيعها وتتبعها يف إطار 
الشبكات الوطنية القامئة لإلمداد باألدوية

•  توكيد جودة املنتجات الصحية: إعداد مبادئ توجيهية متسقة ومتناغمة لتوكيد الجودة، من أجل تيسري الحصول عىل أدوية مأمونة وفعالة 
وميسورة التكلفة خاصة بأمراض املناطق املدارية، مثال: من خالل التأهيل املسبق  

•  البناء املشرتك للوعي والتوعية والتثقيف املجتمعي حول جميع أمراض املناطق املدارية املهملة، مثال: تغيري السلوك، وجدولة توزيع األدوية عىل  التعبئة املجتمعية
نطاق جامهريي، وتوافر خدمات الرعاية، ومناهضة الوصم والتمييز 

•  بحث تجميعي عن الحاالت املشتبه إصابتها بأمراض املناطق املدارية املهملة والتواصل معها يف فئة سكانية معينة، والتي يعد التشخيص املبكر  البحث النشط عن الحاالت
لها أمرا أساسيا للحد من املراضة والوفيات، أو لتجنب املزيد من انتشار املرض

•  تنفيذ التدخالت الوقائية ملجموعات مختارة تعترب معرضة بشدة اللتقاط مرض محدد من أمراض املناطق املدارية، مثال :لقاحات، معالجة  الوقاية املستهدفة
املخالطي لحاالت الجذام

•  النهوج املتكاملة لتكوين الفهم حول كيفية انتقال أمراض املناطق املدارية املهملة بي اإلنسان – الحيوان عند اختالط البرش بالحيوان وتنفيذ  نهوج الصحة الواحدة
تدخالت مثل التطعيم، وإدارة السكان، وربط الكالب  

•  استخدام منصة لوسائل التشخيص املتعددة يف مراكز الرعاية، لفحص السكان، بشكل متزامن، بشأن العديد من أمراض املناطق املدارية املهملة  التشخيص يف مراكز الرعاية
املتوطنة   

•  تطوير آليات وإحالة املرىض لتلقي الخدمات التي تقدمها شبكة الدعم املجتمعي للمساعدة يف األمور ذات الصلة بالوصم والتمييز، والتي تكون  شبكات الدعم
شائعة بالنسبة لألمراض املرتبطة بإعاقة أو تشوه طويل األمد 

•  توفري ودعم حزم الرعاية الذاتية )مثال: التضميد، والنظافة الصحية للقدم، والعناية بالعيون، والتدريب بالنسبة للمرىض الذين تنطوي أمراضهم  الرعاية الذاتية
عىل عنرص خاص بالرعاية الذاتية من أجل تدبري املراضة(

تقديم املشورة والدعم 
النفيس

•  توفري ودعم خدمات املشورة والدعم النفيس للمرىض املصابني بأمراض املناطق املدارية الذين تتطلب حاالتهم دعام يف مجال الصحة النفسية 
والوجدانية 

تدريب العاملني يف مجال 
الرعاية الصحية

 •  بناء قدرات العاملني يف مجال الرعاية الصحية عىل تشخيص ومعالجة ورعاية املرىض املصابي بأمراض املناطق املدارية املهملة 

 •  الوقاية من مخالطة البرش – النواقل ومكافحتها؛ ما يكمل مكافحة النواقل املستهدفة  مكافحة النواقل

املعالجة الكيميائية 
الوقائية

•  توزيع وإعطاء حزم األدوية املتعددة يف املجتمع املحيل، ألنواع محددة من أمراض املناطق املدارية املهملة التي تتوطن منطقة بعينها وذلك 
بواسطة عاملي صحيي مدربي يخضعون لإلرشاف يف الخط األمامي. 

•  توزيع وإعطاء أدوية ألنواع محددة من أمراض املناطق املدارية املهملة التي تصيب األطفال، والتي تتوطن منطقة بعينها، وذلك يف املدارس 
االبتدائية

أمثلة لنهوج تحقيق التكامل
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ذو صلة بجميع أمراض املناطق املدارية املهملة

ذو صلة بجميع أمراض املناطق املدارية املهملة

ذو صلة بجميع أمراض املناطق املدارية املهملة
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 الشكل 15: تصنيف األمراض التي قد ترسي عليها التدخالت املشرتكة )تابع(

يذ
نف

الت

 •  تطوير واستخدام نظم االستجابة للطوارئ من أجل الحصول، عىل وجه الرسعة، عىل املعالجة الطبية لألمراض التي تتطلب عناية فورية. نظم االستجابة الرسيعة

•  تقديم خدمات العالج الطبيعي واملشورة يف هذا املجال )مثال: التمرينات( أو اإلحالة إىل الخدمات املختصة الستعادة النطاق الكامل للحركة  العالج الطبيعي
والقدرة الوظيفية للمرىض

 •  بناء القدرات يف مجال تشخيص ومعالجة املرىض املصابني بحاالت معينة من العدوى الطفيلية، مثال الديدان الطفيلية املعوية العالج الطارد للديدان

•  توفري األجهزة املساعدة املطلوبة لحاالت اإلعاقة الناجمة عن أمراض عديدة )مثال أجهزة امليش وأحذية تقويم عظام القدم( وتدريب العاملي يف  توفري األجهزة املساعدة
مجال الرعاية الصحية عىل اختيار األجهزة املناسبة يف هذا املجال

•  االستخدام الشامل للقدرات املختربية والتدريب التقني ملوظفي املختربات عىل إجراء االختبارات ذات الصلة بأمراض املناطق املدارية املهملة التي  التشخيص املختربي
تكون متوطنة يف منطقة معينة

تدبري املضاعفات والحاالت 
 الجراحية

•  التخطيط للقدرت لضامن الحصول عىل الخدمات الجراحية وتدبري املضاعفات بتكلفة ميسورة 

•  التدريب يف مجال اإلجراءات الجراحية وتدبري املضاعفات ألمراض املناطق املدارية التي تتطلب معالجة طبية؛ مثال: حدوث رضر لألعصاب نتيجة 
اإلصابة بداء الجذام، أو نوبات حادة يف حاالت داء الفيالريات اللمفي )مبا يشمل إدارة اإلحاالت عند االقتضاء(  

•  النظام املتكامل إلدارة اإلحاالت وتتبعها ملعرفة متى تتطلب الحالة تلقي الرعاية الثانوية أو أي شكل من أشكال الرعاية األخرى، وتوجيه املرىض  تدبري وتتبع اإلحاالت
إىل تلك املوارد 

•  بناء قدرات العاملني يف مجال الرعاية الصحية يف مجال غسل وتضميد مختلف أنواع الجروح الوخيمة أو البالغة والعناية بها يف املرفق الصحي،  العناية بالجروح
وتعليم األشخاص املترضرين كيفية القيام بالرعاية الذاتية 

تحري ومعالجة أمراض 
املناطق املدارية املهملة 

املصحوبة بتغريات جلدية

•  بناء القدرات لتمكي العاملي يف مجال الرعاية الصحية من إجراء التحري الخاص بأمراض املناطق املدارية املهملة عن طريق الفحص البرصي و / 
أو اإلحالة ألغراض الفحص الرسيري الحقا وتقديم املعالجة الالزمة

•  تقديم خدمات الرعاية والتأهيل، مثل: التدبري العالجي لحاالت الوذمة اللمفية )قرحة بورويل، الداء العليقي، داء الفيالريات اللمفي، الورم 
الفطري( 

أمثلة لنهوج تحقيق التكامل

•  الرتصد: إدماج أمراض املناطق املدارية املهملة يف النظم الوطنية للمعلومات الصحية، ألغراض الجمع الروتيني للبيانات وتحليلها، والذي قد 
يتطلب إدارة مشرتكة ملسوحات تجرى بشأن العديد من أمراض املناطق املدارية املهملة )مثال: تنسيق مسوحات تقييم الرساية، وترصد الفاشيات 

والوفيات(.

•  الرصد والتقييم: أنشطة شاملة للعديد من أمراض املناطق املدارية املهملة، مثل تقييم التقدم املحرز، واألثر املتحقق، ورصد مدى فعالية األدوية، 
ومقاومة مضادات امليكروبات، ومراقبة الجودة. 

•  التيقظ الصيدالين: رصد وتسجيل األحداث السلبية؛ وتوفري معلومات موثوقة ومتوازنة من أجل التقييم الفعال ملرتسامت مخاطر – منافع األدوية، 
وإبالغ النتائج إىل الدوائر التنظيمية الوطنية.

•  التبليغ: التبليغ املوحد بشأن أمراض املناطق املدارية املهملة، وتوفري املدخالت ألغراض التخطيط؛ مثال: لتحديد أولويات التطوير كتعريف 
خصائص املنتجات املستهدفة 

يم
قي

الت
 و

صد
لر

ا

•  ستظل التدخالت األخرى الخاصة بأمراض محددة من أمراض املناطق املدارية املهملة محتفظة بأهميتها، مثال: معالجة فردية أو تدبري 
فردي للحالة، مبا يف ذلك العالج والرعاية بالخط األول

•  ينبغي أن تكون جميع الخدمات ذات الصلة بأمراض املناطق املدارية  مستندة إىل العدالة بني الجنسني وإىل مبادئ حقوق اإلنسان
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1 مطلوبة يف مناطق التوطن املشرتك بداء لوا لوا )دودة العي( 

2 توكيد جودة املنتجات الصحية والتيقظ الصيدالين ليسا متعلقي بداء التنينات لعدم وجود أدوية ملعالجة هذا املرض 

 

 

 

أمراض املناطق املدارية املهملة ذات الصلة

ذو صلة بجميع أمراض املناطق املدارية املهملة

ذو صلة بجميع أمراض املناطق املدارية املهملة2

1

ت
ينا

لتن
ء ا

دا

ي
يق

عل
 ال

داء
ال

رشي
الب

ي 
يق

فر
األ

ت 
بيا

ثق
امل

ء 
دا

ام
جذ

ال

ب
ذئ

 ال
ت

بيا
كال

ء 
دا

ب
كل

 ال
داء

ت
سيا

ار
له

الب
ء 

دا

بة
لرت

 با
ة 

ول
نق

امل
ن 

دا
دي

 ال
واء

أد

ما
خو

رتا
ال

ي
مف

الل
ت 

ريا
يال

لف
ء ا

دا

س
غا

شا
ء 

دا

يل
رو

بو
ة 

رح
ق

نيا
غو

ون
يك

وش
ك 

ضن
 ال

ى
حم

ية
ذن

امل
ت 

سا
كي

وال
ت 

طيا
رشي

 ال
داء

ت
وكا

ش
امل

ء 
دا

ذاء
لغ

 با
ل 

قو
ملن

ت ا
وبا

ثق
امل

ء 
دا

ت
نيا

ام
ش

للي
ء ا

دا

ي
اع

ألف
غ ا

لد
ن 

 ع
جم

لنا
م ا

سم
الت

ت
ليا

في
لط

 با
ى

دو
لع

ت ا
اال

 ح
ن

 م
ريه

وغ
ب 

جر
ال

ن 
 م

ريه
وغ

ي 
اغ

طب
الص

ر ا
طا

لف
 وا

ري
فط

 ال
رم

لو
ا

قة
مي

لع
ت ا

ريا
فط

 ال
ض

مرا
أ



خارطة طريق خاصة بأمراض املناطق املدارية املهملة 2021 – 2030 54

4-2 توحيد منصات تقديم الخدمات يف النظم 
الصحية الوطنية

يرجع سبب اإلشارة إىل أمراض املناطق املدارية بـ »املهملة«، بشكل جزيئ، 

لكونها تتعرض للتجاهل بشكل متكرر، من قبل النظم الصحية. ومن املعلوم 

أن إجراءات مكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة تسهم يف تعزيز النظم 

الصحية وتستفيد منها، والسيام الرعاية الصحية األولية واملجتمعية. وينبغي 

وضع أمراض املناطق املدارية املهملة يف موقع مناسب من أجل االستفادة 

من أنشطة الرصد والتقييم واإلسهام يف تحسينها. وينبغي أن تستند منصة 

أمراض املناطق املدارية، ضمن هياكل الحوكمة الوطنية، إىل عمل مشرتك 

وتآزري ملختلف األمراض. كام أن إدماج أنشطة أمراض املناطق املدارية يف 

النظام الصحي، وبناء القدرات الالزمة لتنفيذ التدخالت من خالل البنية 

األساسية لهذا النظام، من شأنه أن يسهم يف استدامة وكفاءة أنشطة الوقاية 

من اإلصابة بهذه األمراض ومكافحتها، وتكي املرىض املصابي بها من 

الحصول عىل جميع أوجه املعالجة والرعاية والدعم. وينبغي تحديد مؤرش 

مشرتك وآلية للمساءلة بغرض متابعة التقدم املحرز يف مجال اإلدماج. وسوف 

تسهم هذه األنشطة يف تعزيز النظام الصحي بوجه عام، ويف إحداث شعور 

أكرب بامللكية القطرية والتخفيف من وطأة الفقر.

 ميكن، بل وينبغي إدماج النهوج الشاملة ملكافحة أمراض املناطق املدارية 

املهملة ضمن مختلف مكونات النظم الصحية الوطنية؛ وعىل سبيل املثال، 

ينبغي إدراج تخطيط األنشطة الخاصة بهذه األمراض ضمن التخطيط الصحي 

الوطني وامليزنة الشاملي، وإدماج إدارة البيانات يف نظم إدارة املعلومات 

الصحية عىل جميع املستويات، وتنسيق توفري األدوية من خالل نظم اإلمداد 

الوطنية لألدوية والخدمات اللوجستية. والرصد الجاد إلعطاء العالج بشكل 

مأمون يف حاالت أمراض املناطق املدارية املهملة، واإلبالغ عن األحداث 

السلبية واالستجابة لها، يتامىش مع أهداف برامج التيقظ الدوايئ الوطنية 

ويعكس عنرصا أساسيا من عنارص التغطية الصحية الشاملة والرعاية رفيعة 

الجودة التي تركز عىل الناس. وميكن، بل وينبغي تنفيذ التدخالت املتكاملة 

ملكافحة أمراض املناطق املدارية، بدءا من الوقاية وحتى الوسائل التشخيصية 

واملعالجة والرعاية والتأهيل، من خالل املرافق املجتمعية أو مرافق الرعاية 

األولية أو الثانوية يف إطار النظام الصحي الوطني )الشكل 16(.

1  داء الفيالريات اللمفي، داء كالبيات الذنب، داء البلهارسيات، أدواء الديدان المنقولة بالتربة، والتراخوما.

 وينبغي استخدام الهياكل القامئة يف هذا املجال، وعىل سبيل املثال، ميكن 

بناء القدرات يف مجال مكافحة أمراض املناطق املدارية يف إطار وحدات 

تدريبية معيارية لوزارة الصحة، أو كجزء من توجيه املوظفي. وحتى عندما 

تكون التدخالت املضادة ألمراض املناطق املدارية، كاملعالجة الكيميائية 

الوقائية، مطلوبة يف أماكن ذات نظم صحية رسمية ضعيفة، فينبغي إدماجها 

ضمن الهياكل الصحية غري الرسمية، والهياكل الصحية املجتمعية. ويقرتح 

الشكل 16 طرقا ميكن من خاللها إدماج عنارص برامج مكافحة أمراض 

املناطق املدارية، ضمن النظم الصحية، رغم اختالف تفاصيل ذلك باختالف 

البلدان.

الفوائد املرتتبة عى التكامل واإلدماج

 يُتوقع أن يُفيض اعتامد نهج متكامل ألنشطة مكافحة أمراض املناطق 

املدارية إىل الحصول عىل نتائج صحية أفضل، وفعالية أكرب لقاء التكاليف 

وإدارة أكرث كفاءة للربامج )انظر الشكل 16(. وهناك تحول تدريجي العتامد 

التدبري املتكامل ملكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة، منذ عام 2006، 

عندما تم إدخال نهوج التنفيذ املشرتك للمعالجة الكيميائية الوقائية. 

والحاجة قامئة اآلن إىل مزيد من العمل إلدراك الفوائد واملنافع الكاملة 

للتكامل واإلدماج. فينبغي إدماج أمراض مثل الجرب والداء العليقي يف 

 الربامج املتكاملة القامئة الخاصة باملعالجة الكيميائية الوقائية، التي عادة 

ما تكون مقصورة عىل مجموعة لخمسة أمراض1. وفضال عن ذلك، فإن العمل 

ما يزال مطلوبا إلدماج اإلجراءات املضادة لألمراض ذات السامت املتشابهة 

من حيث التدابري العالجية، والطبيعة الوبائية، والتوزع الجغرايف. وميكن 

إدماج أمراض املناطق املدارية املهملة، عىل نحو أكرث فعالية، من خالل 

النظم والهياكل القامئة، كربامج التطعيم، وسلسلة التربيد، وتقديم الخدمات، 

والتثقيف، وتدريب العاملي الصحيي.

 وسوف تستمر الحاجة إىل الرتكيز عىل بعض األمراض املحددة عىل الرغم 

من التحول الشامل تجاه اإلدماج. ويوضح الشكل 17 االعتبارات التي 

ينبغي مراعاتها لتحقيق التوازن بي النهوج الخاصة بأمراض محددة والنهوج 

املتكاملة.

© WHO/Yoshi Shimizu
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التدخالت املجتمعية

 تدخالت
 الرعاية األولية

تدخالت الرعاية 
الثانوية

• ستظل التدخالت األخرى الخاصة بأمراض محددة من أمراض املناطق املدارية املهملة محتفظة بأهميتها، مثال: معالجة فردىة، أو تدبري فردي للحاالت مبا يف ذلك العالج والرعاية بالخط األول
• ينبغي أن تكون جميع الخدمات ذات الصلة بأمراض املناطق املدارية مستندة إىل العدالة بي الجنسي وإىل مبادئ حقوق اإلنسان

البحث عن الحاالت الوقاية
الرعاية والتأهيلاملعالجةوتشخيصها

تدبري الحاالت الفردية / الكثيفة / املراضةالتشخيص املختربي

تدريب عامل الرعاية واإلرشاف الداعم لهم

تحري ومعالجة أمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية

نظم االستجابة الرسيعة

العناية بالجروح

العالج الطارد للديدان

تدبري املضاعفات والحاالت الجراحية

العالج الطبيعي

توفري األجهزة املساعدة

التعبئة املجتمعية

املعالجة الكيميائية الوقائية

الوقاية املستهدفة

مكافحة النواقل

نهوج الصحة الواحدة

البحث النشط عن الحاالت

التشخيص يف مراكز الرعاية

املعالجة الكيميائية الوقائية

ها
بع

وتت
ت 

اال
إلح

ة ا
دار

إ

شبكات الدعم

الرعاية الذاتية

تقديم املشورة والدعم النفيس

األنشطة املتعلقة برحلة املريض

 الشكل 16: إدماج أمراض املناطق املدارية املهملة يف النظم الصحية الوطنية

 الشكل 17: اعتبارات إلحداث التوازن بي النهوج ذات الصلة بأمراض محددة وبي النهوج املتكاملة

احتامل الحاجة إىل تركيز خاص باملرض املحددخصائص املرض يوىص باتباع نُهج متكاملة

قد تنشئ البلدان التي تنوء بعبء غري متناسب ملرض 
محدد من أمراض املناطق  املدارية، برنامجا خاصا 

مبرض معي، مع تخصيص موارد محددة له

ميكن للبلدان التي تعاين من أمراض مناطق مدارية 
مهملة متعددة، ذات عبء وانتشار جغرايف متشابهي، 
ن الكفاءة من خالل اعتامدها نهوجا متكاملة أن تحسِّ

البلدان التي أوشكت عىل التخلص من مرض محدد 
من أمراض املناطق املدارية قد تظل تويل ذلك املرض 
أولوية كربى للتأكد من مواصلة الرتكيز عليه حتى يتم 

التخلص منه

البلدان التي لديها أمراض ال يزال بلوغ غاية التخلص 
منها بعيدا، أو التي ميكن لجهود مكافحتها أن تستفيد 

من منصة مشرتكة للتدخالت والخدمات املتكاملة 
ملكافحة أمراض املناطق املدارية، تكون مدمجة يف إطار 

النظم الصحية

قد تتطلب األمراض، التي يكون تشخيصها أو عالجها 
معقدا، دعام مخصصا إذا كانت القدرات الالزمة 
إلدماجها يف إطار نظام الرعاية الصحية الوطني، 

محدودة

ميكن إدماج األمراض التي تعّد تدخالتها بسيطة سهلة 
التنفيذ نسبياً عىل يد موظفي الرعاية الصحية األقل 

مهارة أو املتطوعي، ضمن منصة تنفيذ مشرتكة

قد تحتاج البلدان إىل خربات تقنية خاصة بأمراض 
محددة إلعداد اإلجراءات الالزمة وترتيب أولوياتها يف 

إطار السياق املحيل

ميكن ألمراض املناطق املدارية املهملة أن تستفيد من 
عملية التكامل واإلدماج، عند غياب املشورة التقنية 

الرفيعة املستوى، عىل مستويات التنفيذ املحلية

 مركز عىل
مرض واحد

عىل وشك التخلص 
منها

معقدة

تتطلب مستويات 
أعىل من املوارد 

والجهد

يشمل العديد من 
أمراض املناطق 
املدارية املهملة

 ما يزال التخلص 
منه بعيد املنال

بسيطة وجاهزة 
ميدانيا

 تتطلب مستويات 
أدىن من املوارد 

والجهد

التقدم صوب التخلص

بساطة املعالجة

يحتاج إىل مواءمة 
محلية

انتشار العبء 
املريض
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4-3 تنسيق الجهود عرب القطاعات

سوف يتطلب بلوغ غايات عام 2030 تنسيقا وتعاضدا وتعاونا 
بني العديد من القطاعات

 توضح أهداف التنمية املستدامة أنه ال يوجد هدف واحد منفرد للتنمية، 

وأن بلوغ غايات عام 2030، فيام يختص بأمراض املناطق املدارية املهملة، 

يتطلب التنسيق بي القطاعات والربامج املتجاورة، داخل قطاع الصحة 

وخارجها، يف إطار الشبكة األوسع نطاقا ألمراض املناطق املدارية. وتسهم 

قطاعات مثل قطاعي مكافحة النواقل، واملياه والرصف الصحي والنظافة 

الصحية، إسهاما حيويا يف التقدم يف مجال أمراض املناطق املدارية املهملة، 

حيث إنهام عندما يعمالن معا بفاعلية أكرب، ميكنهام ترسيع وترية التقدم 

صوب التخلص من هذه األمراض ومكافحتها، وضامن استمرار هذا التقدم. 

كام أن من الرضوري التنسيق مع الطيف العريض من الرشكاء املعنيي 

واملهتمي بأمراض املناطق املدارية، مبن فيهم املانحون، واملؤسسات 

األكادميية، ورشكات صناعة األدوية، والخرباء يف مجال األمراض، واملنظامت 

متعددة األطراف، والرشكاء التنفيذيون، وذلك لضامن تقديم الخدمات 

بالفعالية املطلوبة.

 ويكتيس التنسيق أهمية خاصة بالنسبة ألمراض املناطق املدارية املهملة 

اإلثنى عرش املستهدف التخلص منها واستئصالها. فقد أظهرت التجربة أن 

التدخالت الخاصة بهذه األمراض قد ال تكون كافية وحدها للتخلص من 

مرض ما. وعىل سبيل املثال، فإن طرد الديدان للوقاية من داء البلهارسيات 

يف شبه إقليم ميكونغ، مل يكن كافيا وحده لتوقي اإلصابة بالعدوى مجددا، 

بل استلزم أنشطة موازية، شملت املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، 

والتوعية والتثقيف الصحي، ونهج الصحة الواحدة للتعامل مع املستودعات 

الحيوانية. وعالوة عىل ذلك، أمكن تخفيف العبء الذي يشكله داء شاغاس 

يف أمريكا الالتينية، من خالل مكافحة النواقل، والسيام الجوانب الخاصة 

باملعلومات، والتثقيف، والتواصل، ومن خالل الرش الثاميل يف املساكن، 

وإدخال التحسينات عىل املنازل، إىل جانب فحص املتربعي بالدم لوقف 

انتقاله عرب الدم املنقول.

قطاعات أخرى تقوم بدور حاسم يف الوقاية من أمراض املناطق 
املدارية املهملة، ومعالجتها، ورعاية مصابيها

 ميكن ألنشطة قطاعات أخرى أن تسهم أميا إسهام يف الوقاية من اإلصابة 

بكثري من أمراض املناطق املدارية املهملة، ومعالجتها ورعاية املرىض املصابي 

بها. ويوضح الشكل 18 األنشطة التي ميكن أن تقوم بها مختلف اإلدارات 

الصحية وقطاعات غري صحية. كام يوضح الشكل 19 أمراض املناطق املدارية 

املهملة التي تكون تلك األنشطة مناسبة لها. وهناك قطاعات معينة قد تكون 

مالمئة بالنسبة لهذه األمراض. فمثال ميكن أن تثل املدارس القناة املناسبة 

للتوعية والتثقيف الصحي بشأن جميع أمراض املناطق املدارية املهملة.

التنسيق الفعال فيام بني القطاعات ييرس اإلجراءات املتضافرة 
الرامية إىل بلوغ أهداف التنمية املستدامة

يعد وجود شبكة جيدة التنسيق، خاصة بأمراض املناطق املدارية املهملة، 

وأدوار محددة ألصحاب املصلحة املعنيي، وآليات تفاعل وتبادل واضحة، أمر 

له العديد من الفوائد واملنافع، حيث ميكن، من خالل التعاون املشرتك، أن 

تستفيد أمراض املناطق املدارية من موارد القطاعات األخرى ومن أنشطتها. 

فعىل سبيل املثال، ميكن لتشاطر بيانات الخرائط الدقيقة، فيام يختص بتوطن 

أمراض املناطق املدارية املهملة ذات الصلة باملياه والرصف الصحي والنظافة 

الصحية، مع برامج املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، ميكن أن توجه 

أنشطة هذه الربامج إىل البؤر الساخنة )بؤر تركز املرض( لهذه األمراض. 

كام ميكن أن يؤدي التعاون أيضا إىل تحسي جودة التدخالت وفعاليتها لقاء 

التكاليف، من خالل ضامن تقدميها عرب أكرث القنوات مناَسبَة. وعىل سبيل 

املثال، ستكون الخدمات البيطرية وسيلة أكرث مالءمة، من برنامج مكافحة 

أمراض املناطق املدارية، لتنفيذ التدخالت الخاصة بصحة الحيوان، كتطعيم 

الخنازير. كام ميكن للتنسيق الفعال أن يقلل للحد األدىن، من ازدواجية 

العمل. فمثال، ميكن أن تؤدي املكافحة املنسقة لنواقل أمراض املالريا وداء 

الفيالريات اللمفي إىل تقليل املبادرات املتداخلة يف البلدان املوطونة بكال 

الداءين.

© WHO/Arko Datto
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 االستجابة العاملية الخاصة مبكافحة
  النواقل )قد تكون تابعة

 لوزارة البيئة يف بعض البلدان( 

الصحة النفسية

اإلعاقة واإلدماج يف املجتمع

صحة املرأة والطفل

صحة العني

التغذية

برامج أمراض أخرى

•  استخدام املواد الطاردة واملصائد، مثل: ناموسيات الفراش املعالجة باملبيدات الحرشية، وشبكات السلك، واملبيدات 
الحرشية أو مبيدات الرخويات، والتضبيب )رش املبيدات كدخان( 

•  إدارة البيئة للتقليل ألدىن حد من موائل البعوض، مبا يشمل

  -  إدخال تحسينات عىل املساكن )بالتعاون مع وزارة البنية األساسية( مثال: وضع خطط لبناء منازل خالية من 
النواقل، مبا يشمل التخزين املأمون للمياه، وخدمات الرصف الصحي، ووضع شبكات سلك عىل النوافذ، وضامن 

تدفق الهواء ملنع دخول النواقل واملساعدة عىل الحفاظ عىل برودة املنازل.

 -  تدبري الحاويات، مثال: تغطية وتفريغ وتنظيف الحاويات والتخلص منها )مثل: اإلطارات القدمية( 

 - رصف املياه الراكدة أو معالجتها )بالتعاون مع وزارة املياه، وقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية(

•  التغري السلوك، مثال: ارتداء املالبس الطويلة

•  اعتامد نهوج إبتكارية أخرى، مثال: إطالق نواقل معدلة أو محورة جينيا أو معقمة، أو مواد طاردة مكانيا ملنع دخول 
النواقل إىل داخل املنازل.

• خدمات الدعم النفيس وتقديم املشورة للمرىض املصابي بأمراض املناطق املدارية 

•  التقييم الروتيني للصحة النفسية للمرىض املصابي بأمراض محددة من أمراض املناطق املدارية املهملة، والسيام 
أولئك الذين يعانون من حاالت مزمنة 

• معالجة اإلعاقة وتدبري املراضة، مثال: العالج الطبيعي

•  تقديم الخدمات واألجهزة الداعمة، مثال: أجهزة امليش واألجهزة التعويضية

• التدريب عىل التدبري الذايت لإلعاقة والرعاية الذاتية

•  بناء الوعي حول األمراض التي تكون النساء واألطفال معرضي لخطر اإلصابة بها بشكل غري متناسب، أو التي تكون 
لها مظاهر خاصة لدى النساء )مثال: داء البلهارسيات التناسيل األنثوي(.  

•  استخدام اتصاالت ما قبل الوالدة وما بعدها، مثال: يف عيادات صحة األمومة، لتنفيذ التدخالت، مثال: األقراص 
الدوائية الطاردة للديدان، واملكمالت )مثال :الحديد( للنساء الحوامل واألطفال لتوقي اإلصابة بفقر الدم

•  تعزيز العناية بالعني، مثال: غسل الوجه، وحامية العيون، وفحصها

•  توفري املعالجة لحاالت العيون ذات الصلة بأمراض املناطق املدارية املهملة، مبا يف ذلك الجراحة، عند االقتضاء

•  الحصول عىل تغذية أفضل لتقوية األجهزة املناعية وتقليل قابلية اإلصابة بالعدوى، مثال: داء الليشامنيات الحشوي 
الذي يعد سوء التغذية عامل خطر لإلصابة به

•  توفري الغذاء واملكمالت )مثال: الحديد، وفيتامي أ( ملكافحة اآلثار الجانبية الشائعة ألمراض املناطق املدارية املهملة، 
مثال :فقر الدم واالختالل التغذوي

•  برامج التمنيع: التنفيذ املشرتك للمعالجة الكيميائية الوقائية لألطفال يف سن ما قبل املدرسة

•  السل: االكتشاف املشرتك لداء جانبية املناسل )داء املثقوبات املنقول بالغذاء( والجذام وغريه من املتفطرات، مثال: 
قرحة بورويل 

•  املالريا: التشخيص املشرتك مع داء املثقبيات األفريقي البرشي، ومكافحة النواقل املضادة للبعوض األنوفييل

•  العوز املناعي البرشي / اإليدز: التوعية والتثقيف حول املخاطر، مثال: بالعدوى املشرتكة مع أمراض معينة من أمراض 
املناطق املدارية املهملة

الشكل 18: التنسيق مع وزارات الصحة وغريها من الوزارات والسلطات                                           

وزارة الصحة

أنشطة إدارات وزارة الصحة ذات الصلة بأمراض املناطق املدارية املهملة

         األسامء العامة للوزارات موضحة، وهي قد تختلف بحسب البلدان
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الشكل 19: أهمية التنسيق لكل مرض من 
أمراض املناطق املدارية

االستجابة العاملية الخاصة مبكافحة 
النواقل

 صحة املرأة والطفل

 العوز املناعي البرشي / اإليدز

 السل

 الصحة النفسية

 صحة العني

 برامج التمنيع

 اإلعاقة واإلدماج يف املجتمع

 املالريا

 التغذية

رى
أخ

ت 
طا

سل
و 

ت أ
ارا

وز

املياه والرصف الصحي )املياه والرصف 
الصحي والنظافة الصحية(

الزراعة واإلنتاج الحيواين والحياة الربية 
والبيئية )الصحة الواحدة(

 البنية األساسية والبيئة القامئة

التثقيف )تنفيذ التدخالت يف املدارس، 
مثال: توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي(

 العدالة والرفاه االجتامعي

 السالمة الغذائية

حة
ص

 ال
رة

وزا
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ارتباطات أولية بأمراض املناطق املدارية املهملة املوضحة فقط

• التنسيق مع وزارة املالية ووزارة الداخلية والحكومات املحلية ووزارة املواصالت واملعلومات يعد أمرا حيويا بالنسبة لجميع األمراض.
• التنسيق مع سلطات الهجرة وشؤون الالجئني مطلوب بالنسبة ألمراض املناطق املدارية املهملة التي تتوطن مستوطنات الالجئي والنازحي داخليا.
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يعتمد شكل التنسيق عى القطاع، وقد يرتاوح ما بني العمل يف 
منطقة موطونة بأمراض مناطق مدارية، إىل استخدام منصات 

قطاعات أخرى لتنفيذ التدخالت الالزمة لتلك األمراض. 

 يعتمد الغرض ونطاق األنشطة واآلليات املستخدمة ألغراض التنسيق، عىل 

القطاع نفسه وعىل الهياكل الوطنية املستخدمة. فال يوجد نهج معياري 

محدد للتعاون متعدد القطاعات، ويحدد الشكل 20 ثالث فئات عريضة 

للتنسيق عىل مستوى رفيع. أوال، يتضمن التدبري العالجي من خالل اإلحالة، 

التنسيق بي القطاعات الصحية يف املقام األول، من أجل نظام سلس يتم من 

خالله إحالة املرىض املصابي بأمراض املناطق املدارية لتلقي خدمات الرعاية 

ذات الصلة. ومن شأن املدخالت االسرتاتيجية أن تتحقق من كون الربامج 

األخرى تفيد برامج أمراض املناطق املدارية، مع تغري نسبي ضئيل يف عملية 

الربمجة؛ عىل سبيل املثال، مكافحة النواقل بالنسبة للمالريا عملية مفيدة 

أيضا بالنسبة لداء الفيالريات اللمفي، ولداء الليشامنيات.

 ويضمن التعاون امليداين تنفيذ التدخالت الخاصة بأمراض املناطق املدارية 

من خالل منصات أخرى )مثل طرد الديدان يف املدارس( أو التنفيذ املشرتك 

)مثل اكتشاف داء جانبية املناسل يف فحوصات السل(. واألنشطة التي ميكن 

تنسيقها، واآلليات املحتملة للتفاعل مع أمراض املناطق املدارية املهملة، 

موضحة يف الشكل 21، بالنسبة للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، 

ويف الشكل 22، بالنسبة لالستجابة العاملية الخاصة مبكافحة النواقل، ويف 

الشكل 23 بالنسبة لنهج الصحة الواحدة.

الشكل 20: أمثلة للتنسيق مع التخصصات والقطاعات األخرى                                                    

إدارة اإلحاالت

إنشاء نظام إحالة للمصابي بأمراض املناطق املدارية 
لتلقي هذه الخدمات مع رفع قدراتها يف ذات الوقت  

من أجل التعامل مع هذه األمراض

املدخالت االسرتاتيجية

توفر أمراض املناطق املدارية املهملة مدخالت اسرتاتيجية 
يف برمجة هذه القطاعات حتى يستفيد املرىض املصابون 

بتلك األمراض من أنشطة هذه القطاعات

التعاون امليداين

العمل مع هذه القطاعات لتنفيذ تدخالتها، مثال: طرد 
الديدان يف املدارس أو توزيع املكمالت الغذائية

وزارات أو سلطات أخرى

 • التنسيق مع وزارة املالية ووزارة الداخلية والحكومات املحلية ووزارة املواصالت واملعلومات يعد أمرا حيويا بالنسبة لجميع األمراض.

• التنسيق مع سلطات الهجرة وشؤون الالجئني مطلوب بالنسبة ألمراض املناطق املدارية املهملة التي تتوطن مستوطنات الالجئي والنازحي داخليا.

البنية األساسية والبيئة العدالة والرفاه االجتامعي 
القامئة

االستجابة العاملية الخاصة مبكافحة النواقل

التغذية

اإلعاقة واإلدماج يف املجتمع

صحة املرأة والطفل

الصحة النفسية

صحة العي

التثقيف الهياكل املجتمعية
 والرصف الصحي 
والنظافة الصحية

الزراعة واإلنتاج الحيواين)الصحة 
الواحدة(

السالمة الغذائية

برامج أمراض أخرى

وزارة الصحة

العوز املناعي 
البرشي / اإليدز

التمنيع املالريا السل

حجم الرمز يتناسب مع عدد أمراض املناطق املدارية املهملة ذات الصلة
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الشكل 20: )2(

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

 الزراعة والبيئة واإلنتاج الحيواين
والحياة الربية )نهج الصحة الواحدة(

التثقيف

العدالة والرفاه االجتامعي )حقوق اإلنسان(

البنية األساسية والبيئة القامئة

السالمة الغذائية

•  توفري فرص الحصول عىل مصادر مياه جيدة )محمية من التلوث الخارجي(

•  رشوط النظافة الصحية لتدبري الحاالت، مثال: غسل الجروح )داء الكلب(، الرعاية الذاتية وتدبري املراضة )مثال: 
النظافة الشخصية والعناية بالجروح يف حاالت داء الفيالريات اللمفي، والجذام، والداء العليقي(، واإلجراءات 

الجراحية، مثال: جراحة األُْدرَة والشعرة

•  الرصف الصحي – الحصول عىل املرافق واإلدارة املأمونة للنفايات الربازية ملنع االنتشار، مثال: أدواء الديدان املنقولة 
بالرتبة، وداء الرشيطيات، وداء املثقوبات املنقولة بالغذاء 

•  تعزيز مامرسات النظافة الصحية، مثال غسل اليدين والوجه، منع التربز يف العراء، نظافة األغذية، تنقية املياه 
املأخوذة من مسطحات مفتوحة قبل رشبها

•  تخزين املياه والتخلص منها أو رصفها بشكل صحيح للحد من موائل البعوض

•  فهم املستودعات الحيوانية ورسيان األمراض الحيوانية املصدر

•  معالجة الحيوانات ملنع الرساية

   - التطعيم، مثال: التطعيم الجموعي للكالب )داء الكلب( تطعيم الخنازير واألغنام )داء الرشيطيات، وداء املشوكات(

   - املعالجات الطبية، مثال: طرد الديدان بالنسبة للخنازير )داء الرشيطيات(، والكالب )داء املشوكات الكييس(.

•  رعي الحيوانات وإدارتها، مثال ربط الكالب )داء التنينات(، إبقاء الحيوانات املنزلية واملاشية بعيدا عن مساكن الناس 
)الورم الفطري(، منع مخالطة الخنازير لرباز اإلنسان )داء الرشيطيات(.

•  توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي يف املدارس1، األدوية املضادة ألمراض الطفولة مثل أدواء الديدان املنقولة بالرتبة، 
وداء البلهارسيات، والداء العليقي

•  الوعي مبامرسات الوقاية من أمراض املناطق املدارية املهملة املدرجة ضمن املقررات الدراسية الوطنية، مثال: 
مامرسات النظافة الصحية ومنع مواقع تكاثر البعوض 

•  منع التمييز البنيوي املصحوب مبستويات مرتفعة من الوصم املرتبط بأمراض املناطق املدارية املهملة )داء الجذام، 
وداء الليشامنيات الجلدي، وداء الفيالريات اللمفي، وداء الكيسات املذنبة العصبي(، مثال: إلغاء القواني التمييزية 

•   تعزيز الوصول الشامل إىل املوارد واملرافق، والخدمات الصحية واالجتامعية، والتعليم والفرص الوظيفية

•   تنفيذ تدخالت مناهضة للوصم، مثال: إجراء حوار مجتمعي، وإرشاك القادة املحليي يف نرش الرسائل املناهضة للوصم 

•  إدخال تحسينات عىل املنازل للتقليل للحد األدىن من موائل البعوض، مبا يشمل التخزين املأمون للمياه، والرصف 
الصحي ووضع شبكات عىل النوافذ، وإنشاء مصارف ال توفر مواقع لتكاثر البعوض، وضامن تدفق الهواء ملنع دخول 

النواقل واملساعدة عىل الحفاظ عىل برودة املنازل. 

•  مامرسات ولوائح السالمة الغذائية مبا يشمل: 

  - بالنسبة لألرس ومناويل األغذية، مثال: غسل وطهي الغذاء بالطريقة الصحيحة قبل استهالكه، وضامن جودة الغذاء

  - بالنسبة للمزارعي ومريب املاشية، مثال: التخلص املأمون من الفضالت أثناء الذبح )داء املشوكات(

وزارات أو سلطات أخرى

أنشطة تقوم بها وزارات أو سلطات أخرى ذات صلة بأمراض املناطق املدارية املهملة

1 املدرسة أحد أماكن توزيع األدوية عل  نطاق جامهريي عىل األطفال ممن هم يف سن املدرسة، لكن البد من بذل الجهود للتحقق من أن األطفال غري امللتحقي باملدارس ممن هم يف سن املدرسة، يتلقون تلك األدوية أيضا.

• التنسيق مع وزارة املالية ووزارة الداخلية والحكومات املحلية ووزارة املواصالت واملعلومات يعد أمرا حيويا بالنسبة لجميع األمراض.
•  التنسيق مع سلطات الهجرة وشؤون الالجئني مطلوب بالنسبة ألمراض املناطق املدارية املهملة التي تتوطن مستوطنات الالجئي والنازحي داخليا.
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الشكل 21: املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وأمراض املناطق املدارية املهملة: أنشطة وآليات التنسيق

 تخطيط الربامج

 التعبئة املجتمعية

 التقييم والتبليغ

 الدعوة

 تنفيذ التدخالت
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 توجه برامج املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية االستثامرات 
والتدخالت صوب البؤر الساخنة ألمراض املناطق املدارية، التي 

تكون يف أمس الحاجة إىل تلك االستثامرات والتدخالت

 يتشاطر برنامج أمراض املناطق املدارية بيانات الخرائط الدقيقة 
الخاصة بوبائية أمراض املناطق املدارية املهملة ذات الصلة باملياه 

والرصف الصحي مع وزارة املياه والرصف الصحي 

األنشطة املشرتكة لرفع مستوى الوعي وتعزيز التغري السلويك، عىل سبيل املثال: تعزيز املامرسات ذات الصلة باملياه بالرصف الصحي والنظافة 
الصحية خالل حمالت توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، مبا يشمل تضمي رسائل خاصة بأمراض املناطق املدارية تحديدا يف إطار األنشطة 

املتعلقة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف املنازل أو املدارس

تشاطر البيانات ومتابعة التقدم املحرز صوب بلوغ الغايات املشرتكة، مبا يشمل:
•  املؤرشات واألهداف ذات الصلة بكال القطاعني، والتي تتوافق مع الغايات العاملية الشاملة الخاصة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 

وأمراض املناطق املدارية املهملة، عىل سبيل املثال:

العام املستهدف مؤرش األثر 

2025 0% من السكان ممن يتغوطون يف العراء 

2030 100% من السكان يستخدمون مرافق رصف صحي أساسية عىل األقل 

2025 100% من السكان يستخدمون إمدادات مياه أساسية عىل األقل 

2030 100% من السكان لديهم مرافق لغسل األيدي مبا يشمل الصابون واملاء 

•  املتابعة املشرتكة للتقدم واألثر، مع الرصد والتقييم املتناغم، ووجود أطر عمل يُسرتشد بها يف اتخاذ القرارات والتخطيط املشرتك؛ وقياس مدى 
فعالية التدخالت؛ وتوثيق املنافع الستخدامها يف أنشطة الدعوة

•  تشاطر البيانات وأفضل املامرسات، مثال: من خالل االستخدام املشرتك ملجموعات البيانات، وتوثيق الخربات والدروس املستخلصة 

 البناء املشرتك للبينات والوعي بشأن املنافع املتبادلة للتعاون ما بي قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وبرامج أمراض املناطق 
املدارية املهملة، عىل سبيل املثال:

•  عائد االستثامر: مثال العائد عىل كل دوالر واحد يُستثمر يف قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف مناطق موطونة بأمراض املناطق 
املدارية، باملقارنة مع متوسط العائد البالغ حوايل 5 دوالرات أمريكية للتدخالت الخاصة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية بشكل عام؛

•  الحصائل الصحية: مثال: خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية عنارص أساسية للحد من، أو قطع دائرة الرساية لـ 16 مرضا من حاالت 
أو أمراض املناطق املدارية املهملة العرشين

تسهم خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف تنفيذ 
التدخالت الالزمة، )عىل سبيل املثال: بناء املرافق والرصف الصحي 

والنظافة الصحية فرص الحصول عىل مصادر مياه جيدة( وتعزيز البيئة 
من أجل تقديم خدمات مياه ورصف صحي ونظافة صحية مستدامة

 يدير برنامج مكافحة أمراض املناطق املدارية املكونات الخاصة 
بأمراض املناطق املدارية ذات الصلة باملياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية مثل التدبري العالجي للحاالت، والرتصد، والرعاية 
الجراحية

تحسي أهداف االستثامر يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، واألنشطة ذات الصلة، من أجل دعم أفضل 
إلجراءات الوقاية من أمراض املناطق املدارية املهملة ومعالجتها ورعاية مرضاها

 الغرض من التنسيق

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-and-ntd-strategy/en/ :انظر االسرتاتيجية الخاصة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية / أمراض املناطق املدارية ملزيد من التفصيل

لجنة أو فرقة عمل تكون مكرسة لهذا الغرض عىل املستوى الوطني و / أو املستوى املحيل )يف إطار منصات التنسيق عرب القطاعات( مع تعيي واضح لألدوار لدى تنسيق 
األنشطة بي مجموعات أصحاب املصلحة املعنيي.

 مبادرة كمبوديا وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية التي يقودها املجتمع للتخلص من داء البلهارسيات عن طريق إدماج تدخالت طرد الديدان، وخدمات املياه والرصف 
الصحي والنظافة العامة: َشكَّل البَلَدان فرق عمل وطنية مع ممثلي من قطاعات أمراض املناطق املدارية، واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والتغذية، والتعليم إلعداد 

مبادرات يقودها املجتمع للتخلص من داء البلهارسيات بإدماج تدخالت طرد الديدان، والتغذية، وخدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية
 إثيوبيا: لدى إثيوبيا فرقة عمل تقنية وطنية، ومنسق خاص لخدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وأمراض املناطق املدارية املهملة، يف وزارة الصحة االتحادية، 

ومنسقون إقليميون لقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وأمراض املناطق املدارية، وإطار عمل خاص بخدمات املياه واإلصحاح والنظافة الصحية وأمراض املناطق 
املدارية، يحددون اإلجراءات واملسؤوليات ألغراض التخطيط والتنفيذ واإلرشاف املشرتك يف هذا املجال. 

 آلية ُمْمِكنة للتنسيق

 دراسات حاالت
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•  فريق عامل أو فرقة عمل معنية مبكافحة النواقل تكون تابعة لفرقة عمل وطنية بي الوزارات، معنية مبكافحة النواقل، ترشف وتنسق وتعزز أنشطة مكافحة النواقل وفقا 
لالستجابة العاملية الخاصة مبكافحة النواقل، وميكن أن تشمل العضوية مسؤولي رفيعي املستوى من الوزارات املعنية، والسلطات املحلية، واملجتمعات املحلية، وأصحاب 

املصلحة املعنيي مثل الرشكاء يف التنمية
•  تتضمن عوامل التمكي تويال مخصصا تحديدا ألنشطة فرقة العمل والقيادة الرفيعة املستوى، مثال: يدعو الرئيس فرقة العمل لالنعقاد عند االشتباه يف وقوع فاشية

•  فرقة العمل بي الوزارات ما بي وزاريت الصحة والبيئة يف سنغافورة؛ تجتمع يف غضون 24 ساعة من اإلبالغ عن حالة مشتبهة لإلصابة بحمى الضنك. ويتم تخصيص تويل 
كاف للوزارات املعنية لتغطية أنشطة مكافحة النواقل.

•  فرقة العمل املعنية بالتدبري املتكامل ملكافحة النواقل يف السودان، التي تنفذ خطة عمل وطنية ُوضعت بالتشاور مع أصحاب املصلحة املعنيي، أدت إىل زيادة كبرية يف  
القدرات عىل جميع املستويات. 

 آلية ُمْمِكنة للتنسيق

 دراسات حاالت

الشكل 22: االستجابة العاملية الخاصة مبكافحة النواقل: أنشطة وآليات التنسيق 
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 وضع اسرتاتيجيات التدخالت

 تخطيط الربامج

 بناء القدرات

 الدعوة

ط
طي

تخ
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•  إعداد تدخالت معنية بصحة اإلنسان؛ مثال: الوقاية، 
واملعالجة، واملكافحة، ورعاية املرىض الذين يصابون بأمراض 

تنقلها النواقل 

•  تنسيق تقييم وطني بشأن متطلبات مكافحة النواقل، يستند إىل الخصائص الوبائية لألمراض 
•  تعزيز العمل والتعاون فيام بني القطاعات وداخلها )النهج املتعدد القطاعات(

رة التكاليف يتم ترتيب أولويات اإلجراءات فيها وفقا للموارد املتاحة  •  إعداد خطة عمل مقدَّ

•  إجراء تدريب شامل عرب العديد من القطاعات؛ مثال: تدريب موظفي وزارة الصحة وغريها من الوزارات ذات الصلة يف مجال مكافحة الحرشات 
والنواقل يف سياق الصحة العامة 

•  الدعوة لبيان أهمية مكافحة النواقل من أجل التخلص من األمراض 
•  اإلعداد املشرتك للبينات وإذكاء الوعي حول املنافع املتبادلة للتنسيق، مثال: الفعالية لقاء التكاليف ملكافحة النواقل للوقاية من أمراض املناطق 

املدارية املهملة؛ من قبيل:  
 -   يف مقابل كل دوالر أمرييك واحد يُستثمر يف األنشطة املجتمعية، تتوفر الحامية لشخص واحد من اإلصابة بحمى الضنك عىل مدى عام كامل

 -   إنفاق 1.3 دوالر أمرييك عىل الناموسيات املعالجة باملبيدات الحرشية ميكن أن يوفر الحامية لشخص واحد عىل مدى عام كامل
•  تعزيز التبليغ عن جميع الحاالت املشتبهة يك ميكن اتخاذ اإلجراءات املطلوبة يف الوقت املناسب 

 التعبئة املجتمعية

 تنفيذ التدخالت
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•  املشاركة املجتمعية التضامنية: العمل مع السكان املحليي عىل تحسي مكافحة النواقل وبناء القدرة عىل الصمود يف مواجهة فاشيات األمراض؛ 
عىل سبيل املثال:

  -   التواصل بشأن التأثري السلويك، برسائل مستهدفة لتقليص أماكن تكاثر البعوض )مثال: تغطية املياه الراكدة( والحد من التعرض للبعوض )مثال: 
شبكات السلك عىل النوافذ، وسبل الحامية الشخصية(

  -   توفري املعلومات )مثال :استخدام اإلعالم وغريه من قنوات التواصل( والتوعية )مثال: تعزيز مكافحة النواقل من خالل العاملي الصحيي 
املجتمعيي، أو املدارس(

•  عىل برامج مكافحة أمراض املناطق املدارية تدبري املخاطر 
املحدقة بصحة اإلنسان ذات الصلة بأمراض املناطق 

املدارية املهملة املنقولة بالنواقل

•  عىل برامج مكافحة النواقل االرتقاء بالتدخالت من قبيل الرش باملبيدات 
الحرشية، وإدخال تحسينات عىل البيئة املحيطة، ومكافحة الريقات

 الرتصد

 التقييم والتبليغ

إدارة البيانات
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•  تنسيق األنشطة الرسيرية من حيث البحث عن الحاالت، والتأكيد املختربي، وترصد النواقل؛ مثال:
  -    الوقاية من وقوع الفاشيات ومكافحتها من خالل اإلبالغ املبكر وتوجيه أنشطة مكافحة النواقل إىل املناطق التي يشتبه، أو يكتشف وجود 

حمى الضنك فيها
  -    تنبيه اإلخصائيي الرسيريي لالستعداد للحاالت بعد تلقي اإلخطارات بحدوث ارتفاع كبري يف تكاثر البعوض

  -   مواصلة ترصد البعوض، وإدراج البيانات يف نظام املعلومات الصحية

•  رصد األثر وتتبع التقدم املحرز يف مؤرشات تأثري االستجابة العاملية الخاصة مبكافحة النواقل 2017 - 2030
•  تقييم تأثري التدخالت املنسقة عىل النواقل وعىل صحة اإلنسان 

•  تقدير العبء املريض
•  تقييم التأثريات البيئية ملكافحة النواقل ورصد املقاومة للمبيدات الحرشية 

•  تشاطر قواعد البيانات؛ عىل سبيل املثال: بشأن ديناميات النواقل واستخدام املبيدات الحرشية لتقييم تأثري التدخالت الخاصة مبكافحة النواقل 

https://www.who.int/vector-control/publications/global-control-response/en/  :انظر االستجابة العاملية الخاصة مبكافحة النواقل 2017 – 2030 ملزيد من التفصيل

تعزيز التدبري املتكامل ملكافحة النواقل لجميع األمراض املنقولة بالنواقل، وتحسي كفاءة مكافحة النواقل وفاعليتها لقاء 
التكاليف واستدامتها

 الغرض من التنسيق

•  وضع اسرتاتيجيات ملكافحة النواقل، خاصة بأمراض املناطق املدارية 
املهملة املنقولة بالنواقل، مثال: خطة عمل تستند إىل االستجابة العاملية 

الخاصة مبكافحة النواقل 2017 - 2030 
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الشكل 23: نهج الصحة الواحدة: أنشطة وآليات التنسيق

وضع اسرتاتيجية تعتمد نهج 
الصحة الواحدة ألمراض 
 املناطق املدارية املهملة
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•  وضع اسرتاتيجية تعتمد نهج الصحة الواحدة ألمراض املناطق املدارية املهملة، مبا يشمل تعريف الحاالت، والغايات املشرتكة، واسرتاتيجيات 
وآليات التعاون بي وزارات الزراعة، واإلنتاج الحيواين، والحياة الربية، والبيئة، والسالمة الغذائية، والصحة، وغريها من الوزارات.

•  إدماج أمراض املناطق املدارية يف منصات الصحة الواحدة القامئة وضامن أخذها يف االعتبار وإدراجها يف االسرتاتيجيات والخطط املحلية ذات 
الصلة.

•  وضع خطط تشغيل وطنية لتنفيذ التدخالت الخاصة بأمراض املناطق املدارية املهملة التي تنطوي عىل مخالطة بني اإلنسان والحيوان والبيئة، 
مع إسناد واضح لألدوار واملسؤوليات؛ عىل سبيل املثال: خطة منسقة تحدد أسس املساءلة ألصحاب املصلحة املعنيي حول اإلجراءات ذات 

الصلة باإلنسان والحيوان والغذاء والنظام اإليكولوجي.

•  استخدام نهج الصحة الواحدة لتعزيز  إعداد فهم علمي
الفهم حول كيفية انتقال أمراض املناطق 

 املدارية املهملة بي اإلنسان – الحيوان 
 مبا يشمل اآلثار االجتامعية واالقتصادية.

•  تحديد املضيفات الرئيسية ألمراض املناطق املدارية املهملة وإجراءات املكافحة املصممة 
لهذا الغرض.

•  تطوير وسائل تشخيص وتدخالت خاصة بالحيوانات، التي يُفتقر وجودها؛ مثال: ألمراض 
مثل الكيسات املذنبة وداء املشوكات الكيسية. 

•  تقيص تطور الطفييل؛ مثال: كيف تنقل تحركات الحيوانات واألشخاص املصابي بالعدوى، 
الطفيليات إىل أنواع أخرى مضيفة، مثال: تطور األمراض  الحيوانية املصدر مع استخدام 

مزيد من األرايض ألغراض اإلنتاج الحيواين.

•  عىل برنامج أمراض املناطق املدارية: تنفيذ التدخالت
  -  تدبري املخاطر املحدقة بصحة اإلنسان 
جراء أمراض املناطق املدارية املهملة 

التي تنطوي عىل مخالطة مع الحيوانات؛ 
مثال: الوقاية، والتدبري العالجي للحاالت، 

والرعاية امللطفة، والرتصد
  -  تنفيذ التدخالت الخاصة بالحيوانات 
خارج أنشطة نهج الصحة الواحدة، 

مثال: ربط الكالب مرتبط عىل نحو فريد 
بأمراض املناطق املدارية املهملة.

•  يستخدم أصحاب املصلحة املعنيون بنهج الصحة الواحدة املنصات القامئة لتنفيذ 
التدخالت التي تشمل الحيوانات؛ مثال: استخدام الربامج الخاصة بأمراض أخرى، أو الخاصة 

باملاشية، لتنفيد التدخالت املتعلقة بالحيوانات، مثل طرد الديدان وتطعيم الخنازير )داء 
الكيسات املذنبة(

•  استكشاف فرص املسؤولية املجتمعية لرشكات صناعة األدوية لدعم الجوانب الحيوانية 
للربامج

•  استكشاف فرص زيادة توافر واستخدام املنتجات الخاصة بصحة اإلنسان والحيوان 
ألغراض تدبري األمراض ومكافحتها؛ مثال: املخزونات اإلقليمية من األدوية واللقاحات.

•  القيام بأنشطة مشرتكة لرفع مستوى الوعي وتعزيز التغري السلويك بتوجيه رسائل محددة إىل املجموعات املستهدفة مثل مريب املاشية التعبئة املجتمعية
•  التوعية والتثقيف حول تربية الحيوانات وإدارتها؛ مثال: ربط الكالب، والتخلص املأمون من الفضالت املحتوية عىل ُممرضات يف الدور السابق 

للتكيس.

•  تنسيق برامج الرتصد بني القطاعات؛ مثال: الرتصد يف الحيوانات كوسيط النتقال املرض إىل اإلنسان، ورصد املقاومة ملضادات امليكروبات لدى  التقييم والتبليغ
اإلنسان والحيوان

•  تشاطر البيانات ومتابعة التقدم املحرز نحو الغايات املشرتكة، مبا يشمل:  
  -  استخدام مؤرشات منسجمة، وأطر للرصد والتقييم ، لالسرتشاد بها يف اتخاذ القرارات ويف التخطيط املشرتك، ولقياس مدى فعالية التدخالت، 

وتوثيق الفوائد الستخدامها ألغراض الدعوة
  -  تشاطر البيانات وأفضل املامرسات، مثال: من خالل االستخدام املشرتك ملجموعات البيانات، وتوثيق الخربات والدروس املستخلصة.

•  تشاطر البيانات بني القطاعات، بشأن حدوث أمراض املناطق املدارية املهملة يف مختلف املضيفات البرشية والحيوانية، من أجل توجيه  تخطيط الربامج
األنشطة؛ مثال: الرتصد يف الحيوانات كوسيط لالنتقال إىل البرش.

قة لألمراض؛ مثال: تنفيذ تدخالت متزامنة لكل من البرش والحيوانات يف منطقة جغرافية ما.  •  وضع خطط للمكافحة املنسَّ

•  اإلعداد املشرتك للبينات وبناء الوعي حول أهمية اعتامد نهج الصحة الواحدة للتخلص من األمراض والحفاظ عىل القيمة االجتامعية والتجارية  الدعوة
للحيوانات بالنسبة للفئات السكانية املترضرة من أمراض املناطق املدارية املهملة. 

ضامن اعتامد نهج منسق حيال مضيفات األمراض والعوامل البيئية ذات الصلة بأمراض املناطق املدارية املهملة مع 
تحديد واضح لألدوار واملسؤوليات

•  إدراج أمراض املناطق املدارية املهملة يف أعامل الفرق العاملة الوطنية واإلقليمية والعاملية املعنية بنهج الصحة الواحدة، من خالل الرشاكات بي منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة، واملنظمة العاملية لصحة الحيوان.

•  تستخدم منظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لصحة الحيوان، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، والتحالف العاملي ملكافحة داء الكلب خطة اسرتاتيجية شاملة 
من أجل بلوغ الغاية املتمثلة يف وضع حد للوفيات البرشية الناجمة عن داء الكلب املنقول عرب الكالب، بحلول عام 2030.

 آلية ُمْمِكنة للتنسيق

 دراسات حاالت

 الغرض من التنسيق
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إرســاء نُظم صحية قوية 
رضوري للتخلص من 

أمراض املناطق املدارية 
ومكافحتها. املهملة 

© WHO/Ahmad Yusni



خارطة طريق خاصة بأمراض املناطق املدارية املهملة 2021 – 2030 66

© WHO/Sergey Volkov

قرحة بورويل
داء شاغس

حمى الضنك و شيكونغونيا
داء التنينات

داء املشوكات
داء املثقوبات املنقول بالغذاء

داء املثقبيات اإلفريقي البرشي
داء الليشامنيات

الجذام
داء الفيالريات اللمفي

الورم الفطري, الفطار االصطباغي و غريه من أمراض 
الفطريات العميقة
داء كالبيات الذنب

داء الكلب
الجرب وغريه من حاالت العدوى بالطفيليات

داء البلهارسيات
التسمم الناجم عن لدغ األفاعي

ادواء الديدان املنقولة بالرتبة
داء الرشيطيات و داء الكيسات املذنبة

الرتاخوما
الداء العليقي
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تغيري مناذج التشغيل 
والثقافة لتعزيز امللكية 

القطرية

-5
-6
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د األدوار واملسؤوليات بصورة واضحة عىل كل مستوى ويف كل   ينبغي أن تُحدَّ

قطاع ضمن املجتمع العاملي املعني بأمراض املناطق املدارية، وذلك لتحديد 

منوذج التشغيل املناسب. ويتطلب بلوغ الغايات املحددة يف خارطة الطريق 

أيضا، إحداث تحوالت يف الهياكل التنظيمية، وطرق العمل والتفكري. وتظل 

أمانة املنظمة ملتزمة بدعم البلدان لتنفيذ برامجها الوطنية يف مجال مكافحة 

أمراض املناطق املدارية، من أجل تحقيق نتائج صحية أفضل عىل مستوى 

العامل بوجه عام، وكذلك يف مجال الرصد والتقييم. 

 امللكية القطرية عنرص أسايس لبلوغ غايات 
عام 2030 فيام يتصل بأمراض املناطق املدارية، 

بدعم من أصحاب املصلحة املعنيني عىل املستويني 
اإلقليمي والعاملي.

تثل البلدان كال من املحرك واملستفيد يف ذات الوقت من التقدم املحرز 

لبلوغ غايات خارطة الطريق الخاصة بعام 2030. إن التخلص من مرض 

واحد عىل األقل من أمراض املناطق املدارية يف مائة من البلدان، وخفض 

عدد السكان الذين يحتاجون إىل تدخالت مضادة ألمراض املناطق املدارية 

املهملة بنسبة %90، مقارنة بعام 2010، يتطلب جهودا متضافرة من 

جانب الحكومات الوطنية واملحلية يف البلدان التي تتوطنها هذه األمراض، 

كام يتعي عىل تلك البلدان أن تتوىل، عىل نحو متزايد، زمام القيادة يف 

تصميم، وتقديم، وتقييم برامجها ملكافحة هذه األمراض. وتثل الحكومات 

املحلية )عىل مستوى البلديات واملقاطعات( عنرصا أساسيا أيضا من عنارص 

التنفيذ الناجح للتدخالت وتنسيق اإلجراءات متعددة القطاعات. ومع تويل 

الحكومات الوطنية واملحلية، بشكل متزايد، زمام القيادة يف هذا املجال، فإن 

دور أصحاب املصلحة املعنيي اإلقليميي منهم والعامليي سيكون دورا داعام 

يف األساس.

وسيظل إعداد وتطوير القواعد واإلرشادات واألدوات، وتلك املتصلة بالتقدم 

التقني، عىل مستوى العامل، أمرا بالغ األهمية. وتشكل املراكز املتعاونة مع 

منظمة الصحة العاملية يف مجال مكافحة أمراض املناطق املدارية، شبكة 

عاملية من الخربات يف أنشطة من قبيل تعريف خصائص املنتجات املستهدفة، 

من أجل تطوير منتجات ووسائل تشخيص جديدة خاصة بأمراض املناطق 

املدارية. ويشغل أصحاب املصلحة املعنيون اإلقليميون موقعا مهام كنقطة 

التقاء بي املستويات العاملية واملحلية، وتقديم اإلرشاد للبلدان فيام يتعلق 

برتجمة الغايات العاملية، وتشاطر أفضل املامرسات. ورغم أن األنشطة 

النوعية التي تجرى عىل املستوى العاملي واإلقليمي والوطني سوف تشهد 

تباينا وتطورا مع ازدياد قيادة البلدان يف هذا املجال، فإن أدوار هذه 

املستويات الثالثة ستظل، يف عمومها، متسقة )الشكل 24(.

 يقوم الرشكاء بدور محوري عىل جميع املستويات، ولكن يف البلدان بشكل 

خاص. وعىل حي تحدد البلدان غاياتها فيام يتصل بغايات خارطة الطريق، 

فإن الرشكاء ميكنهم املساعدة يف سد الفجوات التي تحددها البلدان كمناطق 

تحتاج إىل مزيد من الدعم. ومن شأن تحديد املسؤوليات تحديدا واضحا بي 

الرشكاء أن يضمن تحقيق التغطية الجغرافية، وتاليف االزدواجية، وضامن عدم 

إغفال أي من املجتمعات املحلية. وسيحظى تنسيق هذه الشبكة الواسعة 

واملتنوعة بدعم منظمة الصحة العاملية التي ستعمل مع جميع مجموعات 

أصحاب املصلحة املعنيي.

© WHO/Diego Rodriguez
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شد املوارد والدعوة
ح

 الناس واملجتمعات

املحلية

وطني ودون الوطني

إقليمي

عاملي

•  وضع اسرتاتيجية وطنية ألمراض املناطق املدارية، وميزانية وهياكل تنظيمية

•  رصد وتقييم التقدم صوب بلوغ غايات مكافحة أمراض املناطق املدارية، 
والتبليغ بذلك.

•  التنسيق مع القطاعات ذات الصلة وتوجيه املوارد والخربات والدعم أينام 
اقتضت الحاجة

•  تطوير القواعد واملبادئ التوجيهية واألدوات وتشاطرها

•  تقديم اإلرشادات بشأن التحول إىل النهوج الشاملة

•  تشاطر أفضل املامرسات

•  تنفيذ برامج أمراض املناطق املدارية، 
مبا يشمل:

   - الحصول عىل الخدمات واللوجستيات

   - التعبئة املجتمعية

•  بناء الفهم العلمي

•  تطوير تدخالت فعالة

•  إجراء بحوث ميدانية

التخطيط وإدارة الربامج

القواعد واإلرشادات واألدوات

تنفيذ التدخالت

اإلجراء التقني

تيسري التشاطر
 تعزيز الروابط بني الدوائر 

العاملية والبلدان
ترجمة االسرتاتيجيات العاملية

املؤسسات األكادميية 

املنظامت متعددة األطراف

منظامت املجتمع املدين

املانحون 

مجموعة خرباء األمراض 

الرشكاء الدوائيون

الرشكاء املنفذون

الشباب

الحكومات البلدانية

الشكل 24: أدوار أصحاب املصلحة املعنيي عىل جميع املستويات ويف كل القطاعات
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أهمية الهياكل التنظيمية يف دعم االسرتاتيجيات 
والنهوج

 سوف يتطلب بلوغ الغايات املحددة لعام 2030، واالستفادة من النهوج 

الشاملة، تراصفا فعاال للهياكل التنظيمية عىل جميع املستويات. ومع وضع 

البلدان لغاياتها الخاصة بأمراض املناطق املدارية، والتي قد تتضمن عدة 

أهداف خاصة بأمراض محددة، وأخرى شاملة، فينبغي لها النظر فيام إذا 

كان ميكن للهيكل التنظيمي للربنامج دعم االسرتاتيجيات وتنفيذها. وميكن 

تيسري التحول إىل اعتامد النهوج الشاملة من خالل امليض قدما إزاء األبعاد 

األربعة املوضحة يف الشكل 25. وقد يتضمن ذلك إنشاء وحدة رسمية أو 

هيكل افرتايض خاص بأمراض املناطق املدارية، كفرقة عمل أو لجنة توجيهية 

لجميع أمراض املناطق املدارية املهملة ذات الصلة، وإنشاء آليات رسمية 

خاصة بالتعاون متعدد القطاعات. ويعتمد املكان الذي تضع فيه البلدان 

نفسها عىل املقياس املوضح يف الشكل 25، عىل عدة عوامل منها حجم البلد، 

والهياكل الوزارية فيه، ومدى توطن األمراض. ويتمثل الهدف من ذلك يف 

تحول الربامج تجاه الجانب األمين من املقياس، مام يؤدي إىل تحديد أفضل 

ألولويات أمراض املناطق املدارية والتوجه الشامل.

 من شأن إجراء تغيريات عىل الطرق التي تعمل بها منظمة الصحة العاملية 

وأصحاب املصلحة املعنيون، العامليون واإلقليميون، أن تيرس تحول البلدان 

صوب اعتامد األنشطة الشاملة. ومع قيام البلدان بإدماج األنشطة بالنسبة 

للعديد من أمراض املناطق املدارية املهملة، فإن أصحاب املصلحة املعنيي 

عىل املستوى العاملي، قد يفكرون يف القيام بنفس الشئ. وينبغي أن ميثل 

 التعاون فيام بي القطاعات، مبا يتجاوز القطاع الصحي، وبشكل خاص 

ما يتعلق بالبيئة والصحة البيطرية، أولوية يف هذا املجال.

© WHO/Yoshi Shimizu
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الوضع الراهن )إيضاحي(

برامج مكافحة أمراض املناطق املدارية التي  البعـــــــــد 
تتعامل مع أمراض محددة ال تحظى بأولوية 
ضمن النظم الصحية وتتفاعل بأقل قدر مع 

أصحاب املصلحة املعنيي املتجاورين ذوي الصلة

برامج أمراض املناطق املدارية املتكاملة، ذات 
التفاعل القوي مع املجاالت املجاورة ذات 

الصلة، والتي تحظى مبوقع متقدم جدا عىل 
سلم أولويات الصحة الوطنية

الرتكيز الهيكيل

التعاون عرب 
جميع القطاعات

ترتيب األولويات 

ألمراض املناطق 

املدارية املهملة

يتم تنظيم أنشطة أمراض املناطق املدارية، يف 
األساس، بحسب األمراض أو مجموعات األمراض

يحتل الربنامج الرئييس ألمراض املناطق املدارية 
موقعا أدىن نسبيا، من حيث التنظيم )مثال: 

أولوية أقل من املالريا، أو السل(.

يتم تنظيم أمراض املناطق املدارية، يف 
األساس، بحسب الوظيفة )مثال: التخطيط، أو 

التنفيذ، أو التقييم(

آلية رسمية )مثال فرقة عمل متعددة 
القطاعات ألمراض املناطق املدارية( لتيسري 

التعاون بي جميع الوزارات والقطاعات ذات 
الصلة.

يقدم املسؤول األول عن برنامج أمراض 
املناطق املدارية تقاريره مبارشة إىل القيادة 

الرفيعة املستوى يف وزارة الصحة

الوظائف

اآلليات الرسمية

مرتفع

املرض )األمراض(     

منخفض

التكامل بني 

أمراض املناطق 

املدارية )ينبغي 

لكل قطر أن يقيِّم 

موضعه عىل هذه 

املقاييس(     

وحدة أمراض املناطق املدارية عبارة عن 
هيكل »افرتايض« مثال: فرقة عمل

يتم إدماج جميع أمراض املناطق املدارية 
املهملة يف وحدة واحدة يف وزارة الصحة

وحدة أمراض املناطق املدارية هي برنامج، أو 
إدارة رسمية داخل وزارة الصحة

مرتفع منخفض

خليط من اآلليات الرسمية وغري الرسمية 
لتيسري التنسيق بي عدد من الوزارات 

والقطاعات ذات الصلة

هياكل محدودة لتيسري التعاون الذي يكون، 
يف غالبيته، مخصصا لغرض معي، أو غري 

رسمي

تنترش أمراض املناطق املدارية املهملة، التي 
تصنف يف عدة مجموعات، بي عدد من 

اإلدارات داخل وزارة الصحة

أمراض املناطق املدارية املهملة التي يتم 
التعامل معها مبعزل عن غريها من األمراض 

من جانب الربامج التي تعتمد نهوج املكافحة 
الرأسية،  حيث تكون تلك األمراض مشتتة بي 

مختلف إدارات وزارة الصحة

الشكل 25: التحوالت يف الهياكل التنظيمية يف البلدان

قنوات غري رسمية
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ينبغي أن ترتاصف الثقافة والتفكري أيضا مع غايات 
عام 2030

مكافحة أمراض املناطق املدارية، الذي ميول جزئيا أو كليا من الصناديق 

املحلية. وينبغي للبلدان القيام، عىل نحو نشط، بإدماج أمراض املناطق 

املدارية املهملة املتوطنة وتحديد أولوياتها يف الخطط الصحية للحكومات 

الوطنية واملحلية، مع وجود بند مخصص لذلك يف املوازنات الصحية الوطنية 

واملحلية، وضامن تناسب املبلغ املخصص مع العبء الذي تثله تلك األمراض 

)عىل سبيل املثال، من حيث حجم الدوالرات األمريكية التي تنفق لكل سنة 

من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد اإلعاقة(. كام ينبغي للبلدان 

أن تعزز، بشكل استباقي، العمل متعدد القطاعات، وبناء اإلرادة السياسية 

الالزمة لدعم التخلص من أمراض املناطق املدارية ومكافحتها. ويجسد 

الشكل 26 األنشطة التي قد يضطلع بها بلد ما لدى وضع خطة وطنية 

ملكافحة أمراض املناطق املدارية واجتذاب الدعم الالزم لها.

ال تكون امللكية القطرية فيام يتعلق بأمراض املناطق املدارية املهملة، 

مقصورة عىل كيان وطني واحد، حيث إنها ذات صلة بجميع مستويات 

الحكومة. فالنظم الصحية يف كثري من البلدان تصبح اآلن غري مركزية؛ وبالتايل 

ينبغي أن ميتد االلتزام والتمويل املطلوبي للحفاظ عىل التقدم صوب 

عام 2030 إىل مستوى الحكومات والسلطات املحلية، وأن يشمل كذلك 

القادة املدنيي واملجتمعيي عىل جميع مستويات املجتمع، يف ضوء دورهم 

الحيوي لرفع مستوى الوعي حيال األمراض املتوطنة، وتغيري السلوك، وبناء 

الدعم املحيل للتدخالت الخاصة مبكافحة أمراض املناطق املدارية. وعىل 

سبيل املثال، يف املجتمعات املوطونة بالرتاخوما، تكون النساء الاليت خضعن 

لجراحات يف العي بي أكرث املجموعات تأثريا لتشجيع األشخاص اآلخرين 

املصابي بهذا املرض عىل التامس العالج.

 وفضال عن ذلك، فإن إرشاك مجموعات املرىض واألشخاص املتعايشي مع 

أمراض املناطق املدارية املهملة يف وضع برامج مكافحة هذه األمراض، ميكن 

أن يؤدي إىل تكي هؤالء األشخاص، وضامن تلبية التدخالت الحتياجات 

املرىض عىل النحو املناسب. وسيكون تعميم مشاركة الشباب يف جميع 

األنشطة ذات الصلة بأمراض املناطق املدارية أمرا مهام لتحقيق أهداف 

خارطة الطريق. فإرشاك الشباب يسهم يف بناء قدراتهم فيام يتعلق بالتأثري 

عىل إحداث التغيري اإليجايب ، وتسخري طاقتهم ، وتحقيق التحفيز القائم عىل 

القيم، والرتابط االجتامعي من أجل نرش املعلومات، وإيجاد حلول مبتكرة، 

وتغيري السلوكيات واملعايري املجتمعية لصالح الربامج الوطنية ملكافحة أمراض 

املناطق املدارية. 

وميكن أن تؤدي التغريات يف منط التفكري يف املنظامت العاملية واإلقليمية 

إىل املساعدة يف التحول تجاه النهوج الشاملة املقرتحة يف خارطة الطريق 

هذه. وتشمل هذه التغريات يف منط التفكري االبتعاد عن نهج فرادى األمراض 

والنظر يف مجاالت للمنافع املتبادلة، والتعاون مع املنظامت األخرى من 

أجل التقدم صوب التخلص من تلك األمراض ومكافحتها. ومع تحرك البلدان 

تجاه تنسيق وتعاون أقوى مع قطاعات أخرى حيوية فيام يتعلق مبكافحة 

أمراض املناطق املدارية، وعىل سبيل املثال، قطاع املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية، والقطاعات البيطرية والزراعية، ومكافحة النواقل، فمن 

املمكن ألصحاب املصلحة املعنيي تدشي مثل هذه الروابط عىل املستوى 

العاملي واإلقليمي، مثل التفاعل ما بي برامج أمراض املناطق املدارية، واملياه 

والرصف الصحي والنظافة الصحية داخل منظمة الصحة العاملية، وبالتايل، 

سيتم تكوين الصالت عىل جميع املستويات لتعزيز عملية التبادل املتعددة 

القطاعات. وبوسع الجهات املانحة أن تجعل تربعاتها أكرث مرونة بحيث 

تغطي املبادرات الشاملة؛ عىل سبيل املثال، بتمويل الربامج املتكاملة )مثل: 

بناء القدرات يف مجال أمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات 

جلدية، وتدبري املراضة، والحمالت املتكاملة للمعالجة الكيميائية الوقائية(. 

وبوسعها أيضا قبول تقارير عامة حول أمراض املناطق املدارية املهملة من 

البلدان بدال من طلب تقارير منفصلة عن كل برنامج يجرى تويله. ومن 

شأن ذلك التغيري، أن يقلل من عبء العمل عىل البلدان، ويعمل عىل تكينها 

إلدارة برامجها الخاصة مبكافحة أمراض املناطق املدارية.
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الُقطرية عنرص  امللكية 
 أسايس لبلوغ غايات

عام 2030 فيام يتصل 
بأمراض املناطق املدارية، 

بدعــم من أصحاب املصلحة 
املعنيني عى املستويني 

والعاملي. اإلقليمي 

© WHO/Yoshi Shimizu
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الشكل 26: أمثلة للخطوات التي تتخذ لدى وضع خطة وطنية ملكافحة أمراض املناطق املدارية

أوالً اإلعداد والتنظيم

مراجعة الخطط الحالية ألمراض 
املناطق املدارية وأوضاع برامج 

األمراض 

تفهم األولويات الصحية الوطنية، 
مثال: العبء الذي تثله أمراض 

املناطق املدارية، والتقدم املحرز 
صوب بلوغ األهداف الحالية، 
والفجوات  املحتملة مستقبال

تحديد أصحاب املصلحة ذوي 
الصلة )داخل وخارج قطاع الصحة( 
واملبادرات الحالية املتعلقة بأمراض 

املناطق املدارية املهملة

تشكيل، أو استخدام فرقة عمل 
قامئة لتنسيق أنشطة التخطيط 

االسرتاتيجي ملكافحة أمراض 
املناطق املدارية، تضم، عىل سبيل 

املثال: ممثلي من املستويات 
املحلية، ومن القطاعات األخرى

ثانياً صياغة الغايات 
واالسرتاتيجيات

استعراض أهداف التنمية املستدامة 
وخارطة الطريق العاملية لعام 2030 
كأساس لوضع الغايات الخاصة بكل 
مرض من األمراض ذات الصلة، إىل 
جانب األهداف الشاملة، يف سياق 

األهداف واألطر الزمنية الراهنة

إعداد مسودات لالسرتاتيجيات 
املعنية  باإلجراءات الرضورية 
لتحقيق األهداف، مع مراعاة 

الفجوات، والحواجز واإلجراءات 
ذات األولوية. وقد تشتمل هذه 

االسرتاتيجيات عىل عنارص من قبيل 
دراسة جدوى االستثامر، ومنوذج 

التعاون، وإطار ألعامل الرصد 
والتقييم.

ضامن توافق االسرتاتيجيات مع 
االسرتاتيجيات الصحية الوطنية 

األوسع نطاقا.

ثالثاً التشاور مع الرشكاء واجتذابهم

دعوة أصحاب املصلحة املعنيني 
إىل االجتامع، أو إدراجهم يف لجنة 

تكون معنية بجميع أمراض املناطق 
املدارية املهملة، تضم يف عضويتها 

ممثلي عن القطاعات ذات 
الصلة )مثال: قطاع املياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية( ملراجعة 
االسرتاتيجيات القامئة واملقرتحة.

الرشوع يف إجراء مشاورات أوسع 
نطاقا مع أصحاب املصلحة املعنيني 

عىل الصعد املحلية واإلقليمية 
والعاملية، مبا يشمل، عىل سبيل 
املثال: منظمة الصحة العاملية، 
واألفراد، واملجتمعات املحلية 
املترضرة من أمراض املناطق 

املدارية املهملة 

استخدام خارطة أصحاب املصلحة 
املعنيني، والتعليقات التي ترد 

منهم، لتحديد أدوارهم ومواردهم.

رابعاً تنقيح الخطط واإلجراءات 
املطلوبة

صقل خطط البلدان الخاصة 
مبكافحة أمراض املناطق املدارية 
من واقع التعليقات التي ترد من 

الرشكاء

تحديد املوارد واألنشطة املحلية 
والخارجية املطلوبة وإبراز 

الفجوات أو الحواجز، والرشوع يف 
إجراءات سد الفجوات

إدماج ذلك يف االسرتاتيجيات 
الصحية الوطنية، و تأمني الحصول 
عىل االلتزام السيايس الالزم لتنفيذ 

خطط أمراض املناطق املدارية

تراصف الحوكمة والتعاون وهياكل 
الربامج لضامن إدراك األهداف

الرشوع يف التعليم املستمر 
ومواءمة االسرتاتيجية.

ميكن للبلدان مواءمة هذه العملية يف ضوء خططها الحالية ملكافحة أمراض املناطق املدارية وأوضاع برامج األمراض فيها
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هناك حاجة إىل جهد 
وعمــل متضافر بني جميع 
أصحاب املصلحة للحفاظ 

عــى ما أحرز من تقدم 
خالل العقد الفائت، 

والبناء عليه.

© WHO/Christopher Black
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قرحة بورويل
داء شاغس

حمى الضنك و شيكونغونيا
داء التنينات

داء املشوكات
داء املثقوبات املنقول بالغذاء

داء املثقبيات اإلفريقي البرشي
داء الليشامنيات

الجذام
داء الفيالريات اللمفي

الورم الفطري, الفطار االصطباغي و غريه من أمراض 
الفطريات العميقة
داء كالبيات الذنب

داء الكلب
الجرب وغريه من حاالت العدوى بالطفيليات

داء البلهارسيات
التسمم الناجم عن لدغ األفاعي

ادواء الديدان املنقولة بالرتبة
داء الرشيطيات و داء الكيسات املذنبة

الرتاخوما
الداء العليقي
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عىل الرغم من التقدم الكبري الذي تم إحرازه، فإن عبء أمراض املناطق 

املدارية املهملة يبقى ثقيال عىل الفئات السكانية التي تنوء به، والذين هم 

بعض من أكرث األشخاص املستضعفي والهمشي يف العامل. ويف ضوء االلتزام 

املتنامي للمجتمع العاملي لبلوغ أهداف التنمية املستدامة وتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة، والسيام يف عقد العمل من أجل أهداف التنمية املستدامة، 

فإن خارطة الطريق هذه تنطلق من الخربات والدروس املستخلصة والزخم 

جع جميع األطراف عىل تقييم نهوجها من  املتولد من العقد الفائت. ويُشَّ

أجل تحسي كفاءة وفاعلية مساهامتها يف هذا الشأن.

وسيجرى تنقيح لخارطة الطريق وفقا لتطور الخصائص الوبائية لألمراض، 

ويف ضوء الفرص الناشئة للعمل املتضافر. من املقرر تقديم تقارير رسمية 

عاملية حول التقدم املحرز يف هذا املجال، وذلك يف أعوام 2022 و2024 

و2026 و2029، حتى ميكن إجراء التعديالت الالزمة، بحسب االقتضاء. 

وسيتم تقييم األثر العام لإلجراءات املحددة يف خارطة الطريق، وذلك 

يف تقرير نهايئ سيجرى إعداده يف عام 2031. ويتوقع أن تؤدي الدينامية 

واالنفتاح لإلجراءات التفاعلية والتشاورية التي تتم يف هذا الخصوص، إىل 

تعزيز التعاون، بشكل أكرب، داخل مجتمع املهتمي بأمراض املناطق املدارية 

وخارجة، بغية التخفيف من العبء العاملي لهذه األمراض.

وتثل خارطة الطريق هذه دعوة للعمل موجهة إىل الدول األعضاء، والجهات 

املانحة، والرشكاء التنفيذيي، والخرباء يف مجال األمراض وجميع أصحاب 

املصلحة املعنيي، من أجل تنسيق اسرتاتيجياتهم وخططهم لتتجه صوب 

الوقاية من العدوى والتخفيف من معاناة الناس املترضرين من أمراض 

املناطق املدارية املهملة.

© WHO/Stephenie Hollyman
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قرحة بورويل
داء شاغس

حمى الضنك و شيكونغونيا
داء التنينات

داء املشوكات
داء املثقوبات املنقول بالغذاء

داء املثقبيات اإلفريقي البرشي
داء الليشامنيات

الجذام
داء الفيالريات اللمفي

الورم الفطري, الفطار االصطباغي و غريه من أمراض 
الفطريات العميقة
داء كالبيات الذنب

داء الكلب
الجرب وغريه من حاالت العدوى بالطفيليات

داء البلهارسيات
التسمم الناجم عن لدغ األفاعي

ادواء الديدان املنقولة بالرتبة
داء الرشيطيات و داء الكيسات املذنبة

الرتاخوما
الداء العليقي
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ملخصات لألمراض

يقدم امللحق ملخصا لكل مرض، ومجموعة أمراض، 
والوضع الوبايئ الحايل للمرض، وعبئه املريض، 

والتدخالت االسرتاتيجية األساسية الخاصة به، والتقدم 
املحرز صوب بلوغ الغايات املحددة لعام 2020.

وقد تم استخدام الغايات، والغايات الفرعية، واملعامل 
الرئيسية املحددة لعام 2030، واإلجراءات الحاسمة 

املطلوب اتخاذها لبلوغها، كأساس لوثيقة خارطة 
الطريق التي أقرتها جمعية الصحة العاملية الثالثة 

والسبعون.
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 قد تفوق الفاشيات قدرات البنية األساسية / القوى العاملة • 

الصحية الحالية.

 قلة الرشكات الصانعة لألدوية التي يصعب إنتاجها بالكمية • 

وبالجودة املطلوبة.

 محدودية توفر املعالجات لألمراض التصاجية )مثال: فقر الدم، • 

وسوء التغذية، وحاالت العدوى املشرتكة( ميكن أن تزيد معدل 

إماتة الحاالت

 1 حاليا يتم التأكيد من خالل اختبار التفاعل السلسيل للبوليمرياز، لكن ميكن أن تويص املنظمة بفحوص مختربية أخرى، ألغراض التأكيد، وذاك قبل حلول عام 2030

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

تم استكامل التجارب 

الرسيرية لتقييم العالج 

الفموي وتم إدراج النتائج يف 

بيانات املكافحة والعالج

% من الحاالت التي 

اكتُشفت وُشفيت يف مرحلة 

)II و I مبكرة )الفئة

املعالجة الكيميائية الوقائية

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

 غري ذلك

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

  التدبري العالجي املوىص به )توليفة من العالج الفموي باملضادات الحيوية(:• 

    - ريفامبيسي وكالريرثومايسي؛ أو

- ريفامبيسي وموكسيفلوكساسي، ميكن أيضا استخدامه

العناية الصحية بنظافة الجروح• 

التشخيص املبكر رضوري جدا من أجل تدبري املراضة • 

 يتضمن تدبري املراضة، الجراحة، وتدبري الجروح والوذمة اللمفية، والعالج الطبيعي، وإعادة • 

التأهيل البعيد األمد.

غاية عام 2020

 استكملت

   %70 

الوضع الحايل

 استكملت

%66 

املرض ووبائيته

قرحة بورويل
تنجم قرحة بورويل عن اإلصابة بعدوى بكترييا املتفطرة املقِّرحة، وهي بكترييا تنتمي إىل 

العائلة التي تسبب العديد من األمراض ومن بينها السل والجذام.

املخاطر التي تحتاج تخفيفا

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

 تنجم قرحة بورويل عن اإلصابة بعدوى بكترييا املتفطرة املقرِّحة، وهي بكترييا تنتمي إىل العائلة التي تسبب العديد من األمراض ومن • 

بينها السل والجذام.

يظهر املرض عىل شكل تقرحات )غالبا عىل األطراف( ويؤثر عىل البرشة وأحيانا عىل العظام، ويسبب تشوها دامئا وإعاقة طويلة األمد.• 

 طريقة انتشاره غري معروفة، كام أنه ليست هناك وسيلة معروفة للوقاية من اإلصابة بهذا املرض. وقد يوفر لقاح عصبات كامليت غريان • 

حامية محدودة منه.

 تُنتج البكترييا ذيفانا فريدا )الالكتون الفطري( الذي يسبب تلف األنسجة ويثبط االستجابة املناعية املوضعية التي توقف األمل.• 

املؤرش

نسبة الحاالت يف الفئة III )املرحلة املتأخرة( عند التشخيص

نسبة الحاالت املؤكدة تأكيدا مختربيا1

نسبة الحاالت املؤكدة التي استكملت دورة كاملة من املعالجة باملضادات الحيوية

2020 )خط األساس(

% 30

%65

%90

2023

%22<

%85>

%95>

2025

%18<

%95>

%98>

2030

10<

%95>

%98>
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عبء املرض

عدد حاالت قرحة بورويل املبلَّغ عنها للمنظمة يف عام 2019

يف عام 2019، كانت قرحة بورويل مرضا متوطنا يف 33 بلدا يف أقريقيا وأمريكا الالتينية وغرب املحيط الهادئ

50−99

10−49

<10

100−499

≥500Not applicable

No dataNo history of cases reported

عدد حاالت قرحة بورويل التي تم تبليغ املنظمة بها، 
بحسب اإلقليم، 2012-2019
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
https://www.who.int/buruli/en

قرحة بورويل: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

 بناء قدرات العاملي الصحيي لتشخيص املرض وعالجه رسيريا، وغريهم من العاملي الصحيي املجتمعيي، عىل اكتشاف الحاالت وإحالتها من أجل الحصول عىل املعالجة املبكرة، ملواصلة التكامل بي أمراض • 

املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية.

 تطوير أدوات للتشخيص الرسيع الستخدامها يف مراكز الصحة العامة وصحة املجتمع لضامن التشخيص املبكر، والحد من املراضة، وتأكيد الحاالت.• 

  إنشاء نظم ترصد شاملة يف جميع البلدان املوطونة، مبا يشمل رسم الخرائط الدقيقة لتحسي توجيه التدخالت وإدماجها مع تلك الخاصة باألمراض املدارية املهملة األخرى يف مناطق التوطن املشرتك لتحسي • 

اكتشاف الحاالت.

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

طريقة االنتشار غري معروفة• 

 يتم تقييم فعالية مكافحة النواقل، واملالبس الواقية، يف أسرتاليا• 

 التشخيص يتم رسيريا أو باستخدام التقنيات املختربية )التنظري املجهري • 

املبارش، أو الهيستوباثولوجيا، أو الزرع، أو التفاعل السلسيل للبوليمرياز، 

)f-LTC( أو عد الكريات البيض

االكتشاف املبكر مهم جدا يف الحد من املراضة• 

 يجرى اختبار اسرتشادي باستخدام التضخيم املتواسط  متساوي الحرارة  • 

واختبار التضخيم التأشبي للبوليمرياز لبكترييا املتفطرة املقرِّحة، وذلك 

يف عدد من البلدان

ال توجد وقاية معروفة من هذا املرض• 

 يوىص باستخدام توليفة مكونة من ريفامبيسي وكالريرثومايسي • 

ملدة 8 أسابيع. يتم يف أسرتاليا استخدام توليفة من ريفامبيسي 

وموكسيفلوكساسي

 ميكن استخدام الجراحة، وبخاصة ترقيع الجلد، لترسيع وترية االلتئام يف • 

اآلفات املمتدة

اإلجراءات املطلوبة

تحسي فهم السامت الوبائية مبا يف ذلك طرق ومحركات االنتشار، فضال عن املواسمية• 

  فهم املستودعات البيئية، لالستنارة بها يف تصميم التدخالت الوقائية يف مجال الصحة • 

العامة

 ربط الدراسات البيئية بتوزع األمراض البرشية من خالل دراسة التسلسل الجينومي • 

الكامل لبكترييا املتفطرة املقرِّحة

 تطوير أدوات للتشخيص الرسيع الستخدامها يف مراكز الصحة العامة وعىل مستوى • 

املجتمع املحيل للمساعدة عىل االكتشاف املبكر، والحد من املراضة وتأكيد الحاالت

 تحسي اكتشاف بكترييا املتفطرة املقرِّحة العيوشة يف العينات املأخوذة من الجروح، • 

للتمييز بي فشل املعالجة، ورد الفعل التناقيض من خالل طرق مثل اكتشاف الالكتون 

 الفطري واختبار 165 رمز الرنا الريبايس

تقييم األدوية الجديدة الواعدة لتوفري خيارات عالجية، مبا يشمل تقليل مدة املعالجة• 

 تقييم نهوج جديدة للعناية بالجروح )مثال: الضامدات التي يتم تغيريها عىل فرتات • 

أطول(

 وضع اسرتاتيجيات ابتكارية لتحسي االلتزام بالعالج )مثال: الفحص من قبل عامل صحي • 

 مجتمعي، والتذكري من خالل الرسائل النصية(

© WHO/Olivier Asselin
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الغاية: املكافحة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 االسرتاتيجية العاملية والخطط الوطنية ملكافحة قرحة بورويل متوفرة • 

ومتاحة

املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن التشخيص والعالج متوفرة ومتاحة• 

 الفريق االستشاري التقني التابع للمنظمة املعني مبكافحة قرحة بورويل • 

موجود

 معظم الربامج الوطنية املعنية مبكافحة قرحة بورويل متوفرة• 

 هيئات التنسيق الوطنية املعنية بأمراض املناطق املدارية موجودة، • 

 لكنها ضعيفة )هي موجودة عىل الورق فقط يف بعض البلدان أو أنها 

ال تقوم إال بتنسيق املعالجة الكيميائية الوقائية فقط( 

قام 11 بلدا من أصل 33 بتبليغ البيانات يف عام 2019 • 

 مناذج التبليغ املعيارية BU 1 و BU 2 قيد االستخدام يف جميع البلدان• 

املنظمة تشرتي األدوية وتقدمها للبلدان مجانا• 

توفر الحكومات والرشكاء الضامدات وغريها من املستلزمات• 

 عدم املركزية يف الرعاية، يف إطار الرعاية الصحية األولية لجعل الرعاية • 

أقرب إىل املريض، إجراء قيد التنفيذ حاليا

 هناك قدرات مختربية وطنية كافية لتأكيد الحاالت• 

 االلتزام السيايس من خالل إعالن ياموسوكرو )1998(، وإعالن كوتونو • 

)2009(

الجهات املانحة والرشيكة تدعم التنفيذ عىل مستوى البلدان• 

 يوفر مجتمع املهتمي بالبحوث الرؤية والدعوة من خالل حشد املوارد • 

الالزمة للبحوث

 التعاون مع برامج أمراض املناطق املدارية املهملة األخرى املصحوبة • 

بتغريات جلدية، للوصول إىل الفئات السكانية املترضرة من هذه 

األمراض

 الرتابط مع خدمات التثقيف والخدمات االجتامعية من أجل اكتشاف • 

الحاالت وإذكاء الوعي 

 املبادرة العاملية ملكافحة قرحة بورويل تجمع بعض أولئك الذين • 

يكافحون هذا املرض

 إدراج التدريب عرب أمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات • 

جلدية، قيد التنفيذ 

 التدريب مستمر يف مجال التشخيص املختربي، وترقيع الجلد، والعناية  • 

بالجروح

التوعية والتثقيف املجتمعي األسايس للحد من الوصم، غري كاف• 

اإلجراءات املطلوبة

 تحديث املبادئ التوجيهية العالجية، استنادا إىل نتائج التجارب الرسيرية لتقييم نظم • 

 املعالجة الفموية املختلفة

 تعزيز هيئات التنسيق الوطنية املعنية بأمراض املناطق املدارية للقيام مبهامها عىل نحو • 

فعال عرب كامل نطاق أمراض املناطق املدارية املهملة، واستمرار إدراج قرحة بورويل يف 

 حزم الرعاية الخاصة بأمراض املناطق املدارية 

 التشجيع عىل تبليغ البيانات عن قرحة بورويل يف جميع البلدان املوطونة• 

 تعزيز ترصد حاالت قرحة بورويل يف البلدان التي ال تبلِّغ بالحاالت من خالل نظام التبليغ • 

املتكامل عن أمراض املناطق املدارية املصحوبة بتغريات جلدية 

 الرشوع يف رسم خرائط دقيقة إلصابات قرحة بورويل لتحديد التداخل مع أمراض • 

املناطق املدارية املهملة األخرى، والعمل عىل تكامل النهوج

رصد املقاومة للمضادات الحيوية كنمط ظاهري، ومن خالل الواسامت الجينية• 

ضامن الحصول عىل أدوية مؤكدة الجودة أو تأمي التربعات• 

ضامن الحصول عىل إمدادات كافية من ضامدات جيدة ميسورة التكلفة• 

 تعزيز نظام الرعاية الصحية عىل جميع املستويات من خالل بناء القدرات لزيادة فرص • 

الحصول عىل الرعاية الخاصة باالكتشاف املبكر، والرعاية، والجراحة، وضامن الحصول 

عىل املعالجة الفموية عىل مستوى املناطق الفرعية، وإتاحة التدبري العالجي للحاالت 

الجلدية املزمنة األخرى.

تعزيز الجهود من أجل الحد من الوصم وتوفري فرص الحصول عىل الخدمات التأهيلية• 

 تعزيز االلتزام السيايس بي البلدان املوطونة والجهات الرشيكة من أجل حشد التمويل • 

واملوارد البرشية 

تعزيز املشاركة والتعبئة املجتمعية لدعم تنفيذ الربامج• 

 استمرار تويل البحوث من أجل توليد املعارف• 

 مواصلة التوّسع يف النهج املتكامل عرب أمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات • 

جلدية لزيادة التغطية الكتشاف الحاالت ومعالجتها، وتحسي أنشطة الرصد والتبليغ

 التعاون مع برامج السل والجذام يف ما يختص بسلسلة اإلمداد، واكتشاف الحاالت، • 

واملعالجة، واملتابعة، وشبكات املختربات

 التعاون مع املؤسسات األكادميية ومؤسسات الرعاية الصحية يف البلدان املوطونة لتحسي • 

 املعارف حول أمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية

 تنمية قدرات العاملي الصحيي عىل مستوى املجتمع املحيل، واملركز الصحي، واملنطقة، • 

الكتشاف الحاالت، ومعالجتها، وتوفري خدمات الجراحة، ألمراض املناطق املدارية املهملة 

املصحوبة بتغريات جلدية يف إطار الربامج املتكاملة

 إعداد حزم تدريب تقدم عرب االنرتنت، ميكن مواءمتها بسهولة من جانب البلدان• 
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مؤرش األثر

وقف الرساية عن طريق 

 نقل الدم بحلول عام 2015

وقف الرساية عن طريق 

 النواقل املحلية بحلول

عام 2020

املعالجة الكيميائية الوقائية

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

 مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

 غري ذلك

ال ينطبق

مامرسات النظافة الصحية الجيدة يف إعداد الطعام، ونقله، وحفظه، واستهالكه  •

الرش الثاميل مببيدات الحرشات إلخراج حرشة الرتاياتومي من املساكن• 

 نظافة املنازل وتحسي ظروف اإلسكان )مثال: خلو الجدران من الشقوق، واستخدام ناموسيات الفراش(• 

ال ينطبق

 دواءان مضادان للطفيليات )بنزنيدازول ونيفيورتوكس ميكن أن يشفيا من العدوى أثناء املرحلة الحادة أو املزمنة املبكرة، أو ميكنهام وقف أو تحجيم تطور املرض• 

 قد يكون رضوريا أخذ الدواء مدى الحياة، أو الخضوع للجراحة، وذلك لحاالت محددة خاصة بالتغريات يف القلب أو الجهاز الهضمي• 

يعد فحص الدم أمرا حيويا لتوقي الرساية عن طريق نقل الدم وزرع األعضاء• 

معالجة الفتيات أو النساء يف سن اإلنجاب ميكن أن يقي من االنتقال الوالدي للعدوى• 

غاية عام 2020

األمريكتان، 

األورويب، غرب 

املحيط الهادئ

 األمريكتان

الوضع الحايل

66% من البلدان 

بلغت مرحلة 

متقدمة

33% من البلدان 

 نجحت يف ذلك

املرض ووبائيته

داء شاغاس
داء شاغاس مرض ميكن أن يكون مهددا للحياة، ينجم عن العدوى بالطفيليات األوالية املثقبية 

الكروزية. وميثل هذا الداء حالة مزمنة، بصفة أساسية. وتعد العدوى واملراضة املشرتكة من 
الحاالت الشائعة املرافقة له.

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

غاية املنظمة املحددة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

داء شاغاس مرض ميكن أن يكون مهددا للحياة، ينجم عن العدوى بالطفيليات األوالية املثقبية الكروزية.• 

 انتشار العدوى يكون )1( منقوال بالنواقل )عن طريق براز وبول حرشة الرتاتومي( يف األمريكتي )2( عن طريق الفم / منقول بالطعام، • 

)3( والديا، )4( نقل الدم )عن طريق( مشتقات الدم )5( زرع األعضاء )6( حوادث املختربات يف كل مكان.

 خالل املراحل الحادة واملزمنة، ال يكون ملعظم الطفيليات أعراض، أو )أعراض غري محددة(، وعندما ال يؤخذ العالج، يصاب ما يصل إىل • 

30% بتغريات يف القلب، وما يصل إىل 10% بتغريات هضمية أو عصبية، أو خليط بينهام. وبعد ذلك، ميكن أن يؤدي التدمري العضيل 

والعصبي إىل عدم انتظام رضبات القلب و / أو الفشل القلبي، واملوت املفاجئ.

ميثل هذا الداء، بصفة عامة، حالة مزمنة. وتعد العدوى واملراضة املشرتكة، من الحاالت الشائعة املرافقة له.• 

املؤرش

عدد البلدان التي حققت وقفا للرساية عن طريق املسارات األربعة )النواقل، ونقل الدم، وزرع األعضاء، 

واالنتقال الوالدي( مع تحقيق تغطية بنسبة %75 باملعالجة املضادة للطفيليات يف الفئة السكانية 

املستحقة

عدد البلدان التي تم التحقق من وقف الرساية فيها عن طريق النواقل املحلية

عدد البلدان التي تم التحقق من وقف الرساية فيها عن طريق نقل الدم

عدد البلدان التي تم التحقق من وقف الرساية فيها عن طريق زرع األعضاء

عدد البلدان التي تم التحقق من وقف االنتقال الوالدي للعدوى فيها

2020 )خط األساس(

)%0( 41/0 

)%33( 21/7

)%0( 41/0

)%0( 41/0

)%0( 41/0

2023

)%10( 41/4 

)%43( 21/9

)%12( 41/5

)%12( 41/5

)%10( 41/4

2025

)%24( 41/10 

)%66( 21/14

)%49( 41/20

)%49( 41/20

)%24( 41/10

2030

)%37( 41/15 

)%86( 21/18

)%100( 41/41

)%100( 41/41

)%37( 41/15
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عبء املرض

توزع داء شاغاس يف العامل، 2006 – 2019

يحدث داء شاغاس، بصفة أساسية، يف 21 بلدا من بلدان أمريكا الالتينية1، غري أنه، خالل العقود املاضية، أدت حركة السكان إىل زيادة 

اكتشاف هذا املرض يف الواليات املتحدة األمريكية، وكندا، والعديد من البلدان األوروبية، وبعض بلدان غرب املحيط الهادئ. 

900−89 999 <90090 000−899 999≥900 000Not applicable No data

العدد املقدر لألشخاص املصابني بعدوى املثقبية 
الكروزية يف العامل وفقا للمنشورات الصادرة يف 

الفرتة 1990 – 2017، باملليون
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شخص معرض لخطر اإلصابة بالعدوى
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
 www.who.int/chagas/en

داء  شاغاس: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

الدعوة مع وزارات الصحة الوطنية أو االتحادية، للتسليم بأن داء  شاغاس ميثل واحدا من مشاكل الصحة العامة، وإلنشاء نظم فعالة للوقاية من هذا الداء ومكافحته ورعاية املصابي به وترصده، وذلك يف جميع • 

املناطق املترضرة.

تحسي الرعاية الطبية للمصابي بداء  شاغاس، بدءا من توفري التدريب أثناء الخدمة للعاملي يف مجال الرعاية الصحية، حتى إدماج التدريب عىل مختلف مستويات الخدمات الصحية.• 

تنسيق أنشطة مكافحة النواقل، والتدبري العالجي لداء املثقبيات األفريقي الحيواين، بي البلدان، وأصحاب املصلحة املعنيي، والقطاعات األخرى )مثال: السياحة والحياة الربية(، من خالل الجهات الوطنية املتعددة • 

القطاعات، لتحقيق أقىص قدر من التآزر يف هذا الشأن.

ل فيها رساية بفعل النواقل املنزلية يف مناطق معينة، إلجراءات الوقاية واملكافحة والرتصد.•  ضامن امتثال البلدان التي ما تزال تُسجَّ

تنسيق إدارة مكافحة النواقل بي البلدان، وأصحاب املصلحة، وغري ذلك من القطاعات )مثال: السياحة(، وذلك من خالل الجهات الوطنية متعددة القطاعات، لتحقيق القدر األكرب من التآزر يف هذا املجال.• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

 يجرى تقديم وصف متطور لتنوع املثقبية الكروزية، مبا يف ذلك دورات • 

حياة الطفييل يف مناطق جغرافية مختلفة ومن خالل ست طرق للرساية

 تم بناء قواعد بيانات خاصة بحرشة الرتياتومي والتوزع الجغرايف لها• 

 للتفاعل بي الطفييل واملضيف )املناعة( أهمية قصوى يف تقييم العدوى• 

حوايل ثلث املرىض يصاب بتغريات يف القلب• 

 يعد داء  شاغاس حالة مزمنة، بصفة عامة، وتكون العدوى واملراضة • 

 املشرتكة متكررة الحدوث لدى املصابي به بشكل متواتر نسبيا

 التشخيص املؤكد طفيليا عن طريق التنظري املجهري الرقمي للطفيليات • 

يف الدم، غري متوفر

 هناك حاجة إىل اختبارين تشخيصيي للكشف عن األضداد، من أجل • 

تأكيد التشخيص

 تم تقييم اختبارات التشخيص السريولوجي الرسيع التجارية، يف املخترب، • 

لكن ال يتم دامئا التحقق من صالحيتها ميدانيا

 الكشف عن الواسامت الحالية للعدوى، يعد أمرا أساسيا ألغراض • 

التجارب الرسيرية

 تم الكشف عن نوع املثقبية )وحدات التنميط املتفاضل( عن طريق • 

البيولوجيا الجزيئية )التفاعل السلسيل للبوليمرياز(

 الخوارزمية الحالية لتشخيص الحاالت ترتكز عىل اثني )أو ثالثة( من • 

االختبارات التشخيصية السريولوجية، غري أنه ينبغي إدراج اختبار 

التشخيص الرسيع الجديد، واالختبارات املؤتتة )اللمعان الكيميايئ(، 

وفقا لنتائج تقييمها

 هناك العديد من التدخالت التي تستخدم ملعالجة طرق الرساية • 

املختلفة، مبا فيها مكافحة النواقل، وفحص الدم يف بنوك الدم، وزرع 

األعضاء، وفحوصات تحري الفتيات، والنساء يف سن اإلنجاب والفحص 

الوالدي، واملعالجة املضادة للطفيليات

اإلجراءات املطلوبة

تحسي توصيف تنوع املثقبية الكروزية، وتوزعها عامليا، ووصف دورات حياة الطفييل • 

وقدرته عىل االنتقال، من خالل مختلف حرشات الرتياتومي والثدييات، والبيئات )مثال: 

االرتفاعات(

تحسي فهم طرق االنتقال وأهميتها بحسب املنطقة الجغرافية• 

تحسي توصيف حرشات الرتياتومي، ومقاومتها للمبيدات الحرشية، وتوزعها جغرافيا• 

تحسي املعارف بشأن التفاعل بي الطفييل واملضيف واالستجابة العالجية مبضادات • 

الطفيليات / التعديل املناعي، مبا يشمل السكون الطفييل والعالج املناعي

تحسي فهم العوامل القلبية من خالل تجميع األتراب أصحاب اإلصابات الطويلة، • 

وغريهم

تحسي املعارف بشأن العدوى واملراضة املشرتكة ومنحنيات البقاء• 

تطوير نظم التنظري املجهري الرقمي بالذكاء االصطناعي ألغراض تشخيص الطفيليات • 

الدموية، مبا فيها املثقبية الكروزية

تطوير منصات الختباري تشخيص رسيع )واحدة ذات حساسية شديدة، واألخرى ذات • 

نوعية عالية( 

إجازة اختبارات التشخيص الرسيع التجارية من خالل دراسات ميدانية متعددة املراكز• 

تطوير اختبارات للكشف عن العدوى الحالية وتقييم االستجابة العالجية للمعالجة• 

تطوير اختبارات ذات قدرة عىل استعراف أنواع املثقبية الكروزية، والتمييز ما بي عدوى • 

األمهات ومواليدهن

تكييف اختبارات اللمعان الكيميايئ التي يتم تطويرها للفحوصات الخاصة ببنوك الدم، • 

بحيث تستخدم لتشخيص الحاالت، وإجازة خوارزميات جديدة باستخدام اختبارات 

 التشخيص الرسيع التجارية والتشخيص اآليل

 البحث فيام يختص بإعطاء جرعات عالجية جديدة من حيث املعالجة بالبنزنيدازول • 

 والنيفيورتيموكس، كتوليفة مع أدوية أخرى وأدوية جديدة

© WHO/A. Loke
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الغاية: التخلص كمشكلة من مشاكل الصحة العامة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

القطاعات

بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 أُطلقت يف عام 2018 اسرتاتيجية للتخلص من رساية داء شاغاس الوالدي• 

 تم خالل العقود الفائتة )أو العقدين الفائتي(، إحراز تقدم مهم يف • 

مجال رساية العدوى عن طريق النواقل ونقل الدم

 عادة، يكون من غري املمكن تحمل التحديات ذات الصلة باإلنصاف، • 

مثل النفقات املبارشة من جيوب املرىض، املتعلقة مبعالجة التظاهرات 

القلبية / الهضمية / املختلطة املزمنة، وذلك من قبل الفئات السكانية 

 املحرومة

 ميكن التخلص من طرق الرساية األربعة النتقال داء شاغاس• 

 تتربع رشكة باير بعقار نيفورتيموكس كام تتربع رشكة كيمو أيبرييكا إس. • 

إيه، بعقار بنزنيدازون لألطفال

ميكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة باملعالجة مبضادات الطفيليات • 

 داء شاغاس مرض صامت وتم إسكاته )أهمل( وأصبح موجودا يف • 

 املناطق الحرضية، وانتقل كذلك إىل قارات أخرى

ال تحظى األنشطة إال بدعم محدود• 

 التشخيص ومعالجة املرىض يف سن األطفال أمر أسايس• 

لقد تبي أن داء شاغاس مرض ُمْهَمل يف مقررات العلوم الصحية• 

اإلجراءات املطلوبة

 تحديث سلسلة التقارير التقنية للمنظمة والوثائق/ الربوتوكوالت الوطنية املعيارية • 

الخاصة بالوقاية واملكافحة

  تعزيز تنفيذ السياسات الخاصة بتوقي الرساية الناجمة عن نقل الدم، وزرع األعضاء• 

)مبا يشمل مراقبة الجودة يف املختربات(

تحديث وتنفيذ بروتوكوالت التخلص من االنتقال الوالدي• 

زيادة تشخيص داء شاغاس عىل مستوى الرعاية الصحية األولية• 

 ضامن الحصول عىل التدبري العالجي للتظاهرات الرسيرية املزمنة دون تحمل مدفوعات • 

مبارشة من جيوب املرىض

تحسي أنشطة ترصد النواقل ومكافحة الرساية• 

زيادة التغطية بفحص املتربعي واملتلقي، مع إحالة األشخاص املعرضي للمخاطر• 

 زيادة معدالت اختبارات الكشف وتأكيد التشخيص، والحصول عىل الرعاية الصحية • 

وإخطار األشخاص املصابي

تنفيذ بروتوكوالت حديثة بشأن الرتصد والتحقق من وقف الرساية• 

توجيه أنشطة الفحص النشط إىل الفئات السكانية املعرضة للمخاطر• 

تعزيز التبليغ اإلجباري بالحاالت الحادة واملزمنة• 

 توسيع نطاق الحصول عىل األدوية املضادة للطفيليات بالنسبة للحاالت الحادة واملزمنة • 

 لدى الفئة السكانية املستحقة

 رفع مستوى الوعي لدى القوى العاملة وتدريبها عىل تشخيص الحاالت ومعالجتها ورصد • 

التقدم املحرز يف هذا الشأن

زيادة تشخيص داء شاغاس عىل مستوى الرعاية الصحية األولية • 

زيادة التمويل من أجل التنفيذ• 

 زيادة التعاون مع القطاع التعليمي• 

بناء القدرات من أجل إذكاء الوعي ورفع القدرات يف مجال التشخيص واملعالجة• 
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 هناك مقاومة صاعدة للمبيدات الحرشية لدى النواقل• 

 قد ترتفع وقوعات املرض مع تغري املناخ والتوسع العمراين • 

الرسيع واملستمر

 1 بنغالديش، الربازيل، الهند، ماليزيا، املكسيك، باكستان، رسيالنكا، سنغافورة، تايلند، فييت نام

 2 انخفاض محدود يف األقاليم األخرى

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

بحلول عام 2015، تم 
اعتامد تدخالت مستدامة 

ملكافحة نواقل حمى الضنك، 
يف البلدان املوطونة ذات 

األولوية 1

مكافحة حمى الضنك وإنشاء 
نظم ترصد يف جميع األقاليم 

)2020(

انخفاض عدد الحاالت ومعدل 
إماتة الحاالت )2020: 2009 

 – 2020 كخط أساس(

املعالجة الكيميائية الوقائية

 املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

 مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

 غري ذلك

ال ينطبق

•  مامرسات تخزين املاء بشكل مأمون )مثال: تغطية جميع حاويات املياه والصهاريج العلوية( 

والتخلص املأمون من املياه املنزلية

 الحد من موائل البعوض املوجودة )مثال: إجراء تعديالت بيئية، واستخدام األغطية، واإلنشاءات • 

املنزلية(

 تقييد دخول البعوض إىل املنازل باستخدام شبكات السلك وغريها من األغطية• 

 تدبري النفايات الصلبة، والسيام منتجات البالستيك• 

•  استخدام املبيدات الحرشية واإلضباب داخل األبنية والتشجيع عىل استخدام تدابري الحامية 

الشخصية مثل املواد الطاردة

ال ينطبق

 الرعاية الطبية من قبل األطباء وطواقم التمريض لحاالت حمى الضنك الوخيمة )الوقاية من • 

ترسب البالزما والفشل العضوي(

الحفاظ عىل كمية السوائل يف الجسم وعدد الصفائح• 

توفري اللقاح لألشخاص الذين أصيبوا سابقا بعدوى حمى الضنك لدى تأكيد اإلصابة بالفحوص • 

املختربية

غاية عام 2020

10 

6 

%50/%25 

الوضع الحايل

10 

5 

انخفاض بنسبة 
20% / 50% يف إقليم 
األمريكتي يف أعقاب 

وباء زيكا )2016(2

املرض ووبائيته

حمى الضنك وداء شــيكونغونيا )حمي الضنك(
حمى الضنك مرض فريويس ناجم عن العدوى بأربعة أمناط مصلية مميزة من عائلة الفريوسات 
رة. ويرتبط هذا املرض ارتباطا وثيقا بالبيئات الحرضية التي تكيفت معها بعوضة الزاعجة. املَُصفِّ

املخاطر التي تحتاج تخفيفا

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

رة.•   حمى الضنك مرض فريويس ناجم عن العدوى بأربعة أمناط مصلية مميزة من عائلة الفريوسات املَُصفِّ

  من بي أعراض اإلصابة بحمى الضنك، الحمى، وأمل العضالت واملفاصل، والصداع الشديد، والشعور بأمل خلف العيني، والغثيان، والطفح • 

الجلدي، والقئ. وتسبب حمى الضنك الوخيمة أملا حادا يف البطن، وقيئا مستمرا، وضائقة تنفسية، وقصورا باألعضاء، والوفاة.

تنتقل إىل الناس عن طريق لدغات انثى الزاعجة املرصية وبعوض زاعجة البوبيكتوس.• 

يرتبط هذا املرض ارتباطا وثيقا بالبيئات الحرضية التي تكيفت معها بعوضة الزاعجة.• 

املؤرش

معدل إماتة الحاالت الناجمة عن اإلصابة بحمى الضنك 

عدد البلدان التي لديها القدرة عىل اكتشاف فاشيات حمى الضنك واالستجابة لها

لتقليص العبء املريض لهذا املرض واإلصابة به بنسبة 25% )2010 – 2020 كخط األساس(

2020 )خط األساس(

%0.80

)%8( 128/10

900 100 3

2023

%0.50

)%20( 128/26

3 ماليي

2025

%0.50

)%50( 128/64

2.75 مليونا

2030

%0

)%75( 128/96

2.35 مليونا
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عبء املرض

توطن حمى الضنك، 2018

ارتفع معدل وقوع حمى الضنك بشكل هائل )بأكرث من 300% منذ 20091(. وهناك نحو 3.9 مليار شخص معرضون اليوم لخطر اإلصابة 

بالعدوى يف 128 بلدا، منها أكرث من 100 بلد موطون بحمى الضنك، وغالبية األشخاص املترضرين يعيشون يف أفريقيا وآسيا وأمريكا 

الالتينية 2. وكان قد تم تقدير العبء املريض لهذا الداء مبا يقارب 9 مليار دوالر أمرييك يف عام 2013. 

Not applicable No data SporadicEndemic

سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز 
بحسب اإلقليم، باآلالف
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 حوايل
104 ماليي

ر لحاالت العدوى الناجمة  العدد املقدَّ
عن حمى الضنك يف عام 20171

 حوايل
40 000

حالة وفاة تم التبليغ بها يف عام 2016

 حوايل
3 ماليي

شخص مصاب بإعاقة عند التشخيص، 
يف عام 2018

 1 األرجنتي، بيليز، دولة بوليفيا املتعددة القوميات الربازيل، شييل، كولومبيا، كوستاريكا، إكوادور، السلفادور، غينيا الفرنسية، غواتيامال، غيانا، هندوراس، املكسيك، نيكارغوا، بنام، بارغواي، بريو، سورينام، أوروغواي، جمهورية فنزويال البوليفارية

. Nat Microbiol. 2019; ،2  ميسينا ج ب، براديل و ل، غولدينغ ن، كرمير م ي ج، وينت ج د و، راي س أ، وآخرون ، التوزع الحايل واملستقبيل، والفئات السكانية املعرضة لخطر اإلصابة بحمى الضنك، عىل مستوى العامل 

d4:1508-15. doi:10.1038/s41564-019-0476-8

Lancet Infect Dis. 2016;16:935–41. doi:10.1016/S1473-3099)16(00146-8 3 شيبارد د س، أندوراغا و ج، هاالسا ي أ، ستاناواي ج د. العبء االقتصادي العاملي لحمى الضنك، تحليل منهجي

ال ينطبقال توجد بياناتموطونةمتفرقة
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مطلوب اتخاذ إجراء حاسم من أجل بلوغ الغايةال عوائق أمام بلوغ الغاية 9292

 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
 www.who.int/denguecontrol/en

حمى الضنك: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

تثل حمى الضنك تهديدا ناشئا رسيعا يف عامل يشهد توسعا عمرانيا متزايدا. ومن الرضوري، ليك ميكن كبح جامح هذا التهديد، اتخاذ اإلجراءات الحاسمة التالية:

مواصلة تطوير لقاحات وقائية لجميع الفئات السكانية املعرضة للمخاطر.• 

مواصلة تطوير قاعدة البينات الخاصة بفعالية اسرتاتيجيات مكافحة النواقل.• 

مواصلة التعاون مع القطاع البيئي والهنديس للحد من موائل البعوض.• 

زيادة االلتزام املايل ملكافحة حمى الضنك واستدامته.• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

80% من الحاالت هي حاالت عدمية األعراض• 

ميكن أن تكون العدوى الثانوية وخيمة• 

يبقى فريوس حمى الضنك يف دورة رساية حرجية أو توطنية يف • 

الحيوانات، وذلك بي الرئيسات غري البرشية ساكنة الظالل، وبعوض 

الزاعجة يف بورنيو، وأفريقيا، وغري ذلك

وسائل تشخيص حمى الضنك مدرجة اآلن يف قامئة املنظمة لوسائل • 

التشخيص األساسية

اختبارات التشخيص الرسيع موجودة ألغراض التشخيص يف مراكز • 

الرعاية، لكنها غري مؤكدة الجودة

أدى تحسن التدبري العالجي للحاالت إىل انحسار معدالت إماتة الحاالت • 

يف جميع األقاليم

تشتمل املكافحة املستدامة للنواقل عىل تدابري تستهدف البويضات، • 

والريقات، ومراحل البالغية؛ غري أن البينات الدالة عىل فعالية ذلك غري 

حاسمة

التدابري املجتمعية للحد من املصادر، ونهوج تتبع املخالطي مع اعتامد • 

الرش الثاميل الداخيل ألماكن اإلقامة وأماكن العمل، ويف املدارس، يظهر 

دالئل جيدة عىل مكافحة هذه األمراض

اإلجراءات املطلوبة

 تقدير عبء حمى الضنك يف البلدان• 

تحسي توكيد جودة اختبارات التشخيص الرسيع ملراكز تقديم الرعاية• 

 تطوير اختبار يستخدم التفاعل السلسيل للبوليمرياز، لتأكيد التشخيص• 

مواصلة تطوير قاعدة البينات الخاصة بفعالية اسرتاتيجيات مكافحة النواقل• 

مواصلة تطوير لقاحات وقائية لجميع الفئات السكانية املعرضة للمخاطر• 

مواصلة التعاون مع القطاع البيئي والهنديس للحد من موائل البعوض• 

تقييم االستخدام الحايل للمبيدات الحرشية وضامن عدم استخدامها عشوائيا لتجنب • 

حدوث تلوث بيئي وتطوير مقاومة ملبيدات الحرشات

 مواصلة تطوير قاعدة البينات الخاصة بفعالية اسرتاتيجيات مكافحة النواقل• 

©WHO/Yoshi Shimizu
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الغاية: املكافحة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 يجرى حاليا تحديث املبادئ التوجيهية بشأن التشخيص واملعالجة • 

 والوقاية واملكافحة )2009(، ويتوقع خروج إصدار جديد يف 2021

 تنوع الربامج الوطنية ملكافحة حمى الضنك من حيث القوة والتنظيم• 

 النظام الحايل للرصد والتقييم ضعيف ويؤدي إىل عدم التبليغ الكامل • 

بصورة شائعة

 مقاومة املبيدات الحرشية آخذة يف الظهور• 

 املخزونات اإلقليمية من معدات الرش، واختبارات التشخيص الرسيع • 

)غري مؤكدة الجودة(، واملبيدات الحرشية موجودة يف إقليم املنظمة 

لغرب املحيط الهادئ

معالجة حمى الضنك تجرى عىل جميع مستويات النظام الصحي• 

 تجرى معالجة حاالت حمى الضنك الوخيمة يف املستشفيات• 

 

 املستويات الحالية لتمويل البحوث والتطوير انخفضت• 

 يقوم االتحاد العاملي ملكافحة حمى الضنك واألمراض املنقولة بالزاعجة، • 

بتنسيق أنشطة التعاون

 هناك نجاح محرز عىل مستوى العمل عرب الحدود وبي الدول وعىل • 

 مستوى املناطق، يف مجال تبادل املعلومات 

 تنظم دورتان دوليتان تحظيان بدعم املنظمة بشأن حمى الضنك • 

)واحدة يف كل عام( يف كوبا وسنغافورة

 يتم تقديم الدعم للبلدان يف مجال أنشطة التدريب املحلية• 

اإلجراءات املطلوبة

 ضامن امتثال مقدمي الرعاية الصحية يف القطاع الخاص للربوتوكول الوطني ملكافحة • 

حمى الضنك

 إعداد إرشادات تشغيلية عىل املستوى العاملي حول التعامل مع فاشيات حمى الضنك، • 

وذلك الستخدامها عىل املستوى الُقطري

اعتبار حمى الضنك مرضا متوطنا• 

تطوير نهوج اسرتاتيجية مستدامة يف البلدان املوطونة• 

 إعداد برامج واسرتاتيجيات واقعية لتدبري النواقل، ومكافحتها وترصدها، وإدراج أدوات • 

جديدة ملكافحة النواقل يف ظل املكافحة املستمرة لها )مثال: مكافحة الريقات وإزالة 

مواقع التكاثر(

 تنفيذ اإلدارة املجتمعية للحاويات واستخدام مبيدات حرشية مأمونة يف الحاويات غري • 

املخصصة ملياه الرشب

تحديد املؤرشات ذات الصلة باإلصابة باملرض• 

وضع خطط قادرة عىل الصمود خاصة باملدن للتخلص من موائل البعوض• 

اعتبار حمى الضنك تثل تهديدا بيئيا• 

تطوير نظم للرتصد واالستجابة الرسيعة• 

ضامن إنشاء نظم للرصد والتبليغ، يف جميع البلدان املوطونة• 

الرصد املنتظم لوجود ونشاط البعوض يف املواقع الخافرة باستخدام املصائد• 

رصد املقاومة للمبيدات الحرشية• 

إنشاء برنامج للتوكيد املستقل لجودة وسائل التشخيص• 

 ضامن توفر اختبارات التشخيص الرسيع• 

 إنشاء شبكة إقليمية من األطباء ألغراض التدبري العالجي للحاالت، والتدريب عليها، • 

وتشاطر املعارف يف هذا املجال

توحيد النظم الوطنية لإلحالة• 

إجراء تحسينات عىل املساكن لبناء موائل تكاثر )كتدخل مثايل(• 

 زيادة االلتزام بتوفري املوارد من جانب الجهات املانحة الدولية، والبلدان، واملنظامت غري • 

الحكومية

 إنشاء فرقة عمل متعددة القطاعات ألغراض التنسيق والتنفيذ املشرتك للموارد عىل • 

املستوى الوطني

 التعاون مع القطاع البيئي والهنديس للحد من موائل البعوض• 

 التعاون مع قطاع التعليم إلدراج رسائل تثقيفية حول حمى الضنك يف املقررات الدراسية • 

للمدارس

 التنسيق مع أصحاب املصلحة املعنيي بأمور املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية • 

فيام يختص بالتعامل مع فاشيات حمى الضنك عىل املستوى البيئي، وتوقي رساية املرض

 استهداف املجتمعات املحلية برسائل توعوية وتثقيفية مصممة ملختلف الفئات )مثال: • 

املدارس، واملجموعات النسائية، ورجال الدين(.

 بناء قدرات املهنيي العاملي يف مجال الرعاية الصحية، والقامئي عىل رعاية املرىض، فيام • 

يتعلق باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية لتقديم املعالجة والرعاية املشمولة 

بالنظافة الصحية يف مرافق الرعاية الصحية ويف املنازل
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 قد تفوق الفاشيات قدرات البنية األساسية / القوى العاملة • 

الصحية القامئة

 قلة عدد الرشكات الصانعة لألدوية التي يصعب إنتاجها • 

بالكمية والجودة املطلوبة

 محدودية توفر املعالجات لألمراض التصاحبية )مثال: فقر الدم، • 

وسوء التغذية، وحاالت العدوى املشرتكة( ميكن أن تزيد معدل 

إماتة الحاالت

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

املؤرش

ال ينطبق

املعالجة الكيميائية الوقائية

 املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

 مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

التدبري العالجي للحاالت

غري ذلك

ال ينطبق

•  مامرسات تخزين املياه بشكل مأمون )مثال: تغطية حاويات تخزين املياه والصهاريج العلوية( 

والتخلص املأمون من املياه املنزلية

 الحد من موائل البعوض املوجودة )مثال: إجراء تعديالت بيئية، واستخدام األغطية، واإلنشاءات • 

املنزلية(

رش مبيدات حرشية مأمونة مبا يشمل اإلضباب داخل األبنية ألغراض املكافحة الطارئة• 

تقييد دخول البعوض إىل املنازل باستخدام شبكات السلك أو غريها من األغطية• 

تدبري النفايات الصلبة والسيام منتجات البالستيك• 

استخدام املبيدات الحرشية واإلضباب داخل األبنية  •

ال ينطبق

تخفيف األعراض، والسيام أمل املفاصل، وأمل املفاصل املزمن• 

ال ينطبق

غاية عام 2020

ال ينطبق

الوضع الحايل

ال ينطبق

املرض ووبائيته

حمى الضنك وداء شــيكونغونيا )داء شــيكونغونيا(
داء شيكونغونيا مرض فريويس ناجم عن اإلصابة بعدوى فريوس ألفا من عائلة الفريوسات 

الطخائية. ومن بي أعراض اإلصابة بهذا الداء، الظهور املفاجئ للحمى، وأمل املفاصل والعضالت، 
والصداع، والطفح الجلدي، وقلة اللمفاويات. وقد يستمر أمل املفاصل شهورا أو حتى سنوات.

املخاطر التي تحتاج تخفيفا

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

داء شيكونغونيا مرض فريويس ناجم عن اإلصابة بعدوى ألفا من عائلة الفريوسات الطخائية.• 

 من بي أعراض اإلصابة بهذا الداء، الظهور املفاجئ للحمى، وأمل املفاصل والعضالت، والصداع، وقلة اللمفاويات. وقد يستمر أمل املفاصل • 

شهورا أو حتى سنوات.

تنتقل العدوى البرشية عن طريق لدغ أنثى الزاعجة املرصية، والزاعجة البيضاء وغريها من أنواع بعوض الزاعجة.• 

يسبب اندالع الفاشيات معدالت هجوم تصل إىل %68، مام يضع عبئا مفاجئا وثقيال عىل عاتق الخدمات الصحية.• 

ازدادت اإلصابات بداء شيكونغونيا وامتد انتشاره بشكل كبري منذ عام 2004.• 

املؤرش

تطوير لقاح لواحد أو أكرث من اللقاحات املرشحة

عدد البلدان املوطونة التي تم تحديدها ورسم خرائط لها فيام يتعلق بداء شيكونغونيا

ثة ومحددة األولويات بشأن التدبري العالجي للحاالت وتقدير الفوائد  وضع اسرتاتيجيات متكاملة ومحدَّ

املمكنة التي تعود عىل الصحة العامة بحول عام 2025

2020 )خط األساس(

املرحلة 1

%10

5

2023

%50

20 

2025

املرحلة 3

%100

40 

2030

لقاح مرخص
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عبء املرض

البلدان أو املناطق املعرضة للمخاطر، 2015

تم التبليغ باندالع فاشيات لداء شيكونغونيا من أكرث من 60 بلدا، وكان العبء األثقل لها يف جنوب رشق آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الالتينية

Not applicableData not available Countries or areas at risk

عدد حاالت اإلصابة بداء شيكونغونيا يف األمريكتني، 
باآلالف1
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حوايل 8 ماليي 
 من حاالت اإلصابة بعدوى شيكونغونيا تم التبليغ بها يف املدة من عام 2004 إىل عام 2017، عبء املرض غري مفهوم بشكل جيد، ويرجح أن

يكون هناك تبليغ ناقص بشكل كبري لعدد الحاالت )تشري تقديرات الخرباء بوصول حاالت العدوى إىل 100 مليون حالة(

1 البيانات الخاصة باألقاليم األخرى غري متوفرة

ال توجد بياناتال ينطبقالبلدان أو املناطق املعرضة للمخاطر
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chikungunya

داء شيكونغونيا: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

حفز الرشاكات بي القطاعي العام والخاص من أجل تطوير اللقاحات• 

الدعوة للتمويل لتيسري إجراء رسم شامل لخرائط العبء املريض، وتطوير نهوج اسرتاتيجية وطنية• 

مواصلة تطوير قاعدة البينات الخاصة بفاعلية اسرتاتيجيات مكافحة النواقل• 

تطوير اختبارات تشخيص رسيع مؤكدة الجودة • 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

تم التبليغ بحدوث فاشيات من أكرث من 60 بلدا• 

 غالبية البحوث التي أجريت كانت عن حمى الضنك وليس عن داء • 

 شيكونغونيا تحديدا

  التحديات الرسيرية املتمثلة يف التفريق بي داء شيكونغونيا وبي حمى • 

الضنك

 ميكن لالختبارات السريولوجية، مبا فيها مقايسة املمتز املناعي املرتبط • 

باإلنزيم )إليزا( أن تؤكد وجود األضداد 

 طرق التشخيص الرسيع باستخدام التفاعل السلسيل للبوليمرياز للتعرف • 

عىل الفريوس يف الدم متوفرة لكنها تتفاوت من حيث الحساسية 

 ال يوجد دواء نوعي مضاد للفريوسات أو لقاحات تجارية متوفرة؛ هناك • 

بعض اللقاحات تخضع حاليا لالختبار

 املكافحة املستدامة للنواقل تشتمل عىل تدابري تستهدف البويضات • 

والريقات ومراحل البالغية، غري أن البينات الدالة عىل فعاليتها غري 

حاسمة

 التدابري املجتمعية التي ترتكز عىل الحد من املصدر؛ ونهوج تدريب • 

املخالطي، فيام يختص بالرش الثاميل الداخيل يف أماكن اإلقامة وأماكن 

العمل واملدارس، تُظهر دالئل جيدة عىل فعاليتها يف مكافحة املرض

اإلجراءات املطلوبة

فهم العبء الصحي واالقتصادي الذي يُشّكله داء شيكونغونيا• 

 دارسة طفرة الفريوس وارتباطه بالنواقل لتحديد الفروق بي رساية داء شيكونغونيا وبي • 

حاالت العدوى الفريوسية األخرى املنقولة بالزاعجة

فهم الدور الذي تلعبه دورة الرساية الحيوانية املنشأ • 

تطوير اختبارات تشخيص أكرث حساسية وأكرث نوعية )مثال: أعواد الغمس(• 

صقل معايري التشخيص التفريقي بي داء شيكونغونيا وحمى الضنك• 

 مقارنة أطقم اختبار التفاعل السلسيل للبوليمرياز املتوفرة بطريقة منهجية للتأكد من • 

 جودتها

 حفز الرشاكات بي القطاعي العام والخاص لترسيع وترية البحث والتطوير يف مجال • 

اللقاحات

 مواصلة تطوير قاعدة البينات حول فاعلية اسرتاتيجيات مكافحة النواقل )مثال تغطية • 

النوافذ واألبواب بشبكات من السلك، ومكافحة الريقات(

 تقييم االستخدام الحايل للمبيدات وضامن عدم استخدامها بشكل عشوايئ لتجنب التلوث • 

 البيئي وتطوير مقاومة لها

© WHO/Yoshi Shimizu
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الغاية: املكافحة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 نرشت منظمة الصحة العاملية، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، • 

ومراكز مكافحة األمراض بالواليات املتحدة، إرشادات بشأن التأهب 

 واالستجابة لداء شيكونغونيا يف إقليم األمريكتي

 يتم حاليا االستفادة من جهود التخطيط الخاصة بحمى الضنك نظرا • 

للتشابه املوجود يف مرتسامت املرض

 تم تحديد مؤرشات التأثري عىل تجمعات النواقل• 

 تم التبليغ بوقوع فاشيات يف إقليم منظمة الصحة للبلدان األمريكية، • 

الذي كان خاليا يف السابق من حمى الضنك

تتفاوت حالة الرتصد ونظم الرصد والتقييم بحسب القطر • 

 املخزونات اإلقليمية من معدات الرش واملبيدات يف إقليم غرب املحيط • 

 الهادئ

 صدرت تعليامت للقوى العاملة الصحية بالتعامل مع حاالت • 

الشيكونغونيا املشتبهة عىل أنها حمى الضنك إىل أن يتم استبعاد 
الحمى 1

  غياب البيانات عن التكلفة االقتصادية للعدوى يؤدي إىل قصور يف • 
 تقدير تأثري املرض 2

 تقوم املؤسسات األكادميية ورشكات التكنولوجيا الحيوية ببحوث مشرتكة • 

لتطوير لقاحات لداء شيكونغونيا

 يقوم االتحاد العاملي ملكافحة حمى الضنك واألمراض املنقولة بالبعوض • 

 بجمع بعض أولئك الذين يكافحون داء شيكونغونيا

 مدرج حاليا مع التدريب الخاص بحمى الضنك• 

اإلجراءات املطلوبة

إعداد إرشادات بشأن نظم الرتصد لزيادة توحيد البيانات التي يتم التبليغ بها• 

 تحديث إرشادات منظمة الصحة للبلدان األمريكية واستخدامها كأساس إلعداد إرشادات • 

يف األقاليم األخرى

 تطوير نهج تشغييل عاملي بشأن التدبري العالجي للحاالت، مبا يشمل الحاالت املزمنة • 

ومكافحة النواقل

اعتبار داء شيكونغونيا داء متوطنا وتطوير نهوج اسرتاتيجية وطنية يف هذا الشأن• 

تحديد املؤرشات ذات الصلة بوقوع املرض• 

 ضامن امتثال مقدمي الرعاية الصحية يف القطاع الخاص للربوتوكوالت الوطنية للتشخيص • 

واملعالجة

 تنفيذ اإلدارة املجتمعية للحاويات واستخدام املبيدات الحرشية املأمونة يف الحاويات غري • 

املخصصة ملياه الرشب

 إنشاء برامج واسرتاتيجيات إلدارة ومكافحة وترصد النواقل وإدماج أدوات جديدة • 

ملكافحة النواقل، يف إطار املكافحة املستمرة للنواقل )مثال: مكافحة الريقات وإزالة مواقع 

تكاثرها(

وضع خطط قادرة عىل الصمود خاصة باملدن، بغرض التخلص من موائل البعوض• 

اعتبار حمى الضنك تهديدا بيئيا• 

تطوير نظم للرتصد والرصد والتقييم يف البلدان التي تكتنفها مخاطر شديدة• 

رصد مقاومة النواقل للمبيدات الحرشية• 

رصد وجود ونشاط البعوض يف مناطق الخطر املحتملة• 

  النظر يف إمكانية تطوير مخزونات إقليمية من معدات الرش واملبيدات الحرشية يف • 

أقاليم موطونة أخرى

 ضامن توافر اختبارات تشخيص باستخدام التفاعل السلسيل للبوليمرياز تكون رفيعة • 

الجودة

إنشاء شبكة إقليمية مكونة من أطباء، خاصة بالتدبري العالجي للحاالت، واآلالم املزمنة• 

توحيد النظم الوطنية لإلحالة• 

إجراء تحسينات عىل املساكن لبناء موائل تكاثر )كتدخل مثايل(• 

 زيادة االلتزام باملوارد من املانحي الدوليي، والبلدان، واملنظامت غري الحكومية من أجل • 

استدامة التدخالت، ورعاية املرىض

تنمية املوارد وتشاركها بي جميع أصحاب املصلحة املعنيي• 

 إبرام اتفاقات مع أصحاب املصلحة املعنيي الذين يقومون بتطوير اللقاحات لضامن • 

الحفاظ عىل الجداول الزمنية األصلية

تنسيق تنفيذ الربامج املعنية بحاالت العدوى املنقولة بالبعوض• 

حفز التعاون املتعدد القطاعات ألغراض الرتصد والوقاية واملعالجة• 

 تشاطر بيانات الرتصد بشأن السامت الوبائية مع أصحاب املصلحة املعنيي املهتمي • 

بتطوير لقاح، وذلك إلتاحة إجراء تجارب املرحلة III وتشاطر املرافق التي ميكن إجراؤها 

فيها

 التعاون مع القطاعات البيئية، والهندسية لتقليص موائل البعوض• 

تنسيق جميع أنشطة الفريوسات املنقولة باملفصليات مع برامج الطوارئ• 

 التنسيق عىل مستوى أصحاب املصلحة املعنيي باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية • 

للتعامل مع فاشيات حمى الضنك بيئيا وتوقي رساية املرض

 تدريب املهنيي العاملي يف مجال الرعاية الصحية عىل التفريق بي داء شيكونغونيا • 

وحمى الضنك

 إذكاء الوعي إلحداث تغيري سلويك يف املناطق املوطونة )مثال: الدعوة إىل تغطية الجسم • 

بالكامل عندما يكون الشخص بالخارج(

 بناء قدرات املهنيي العاملي يف مجال الرعاية الصحية، والقامئي عىل رعاية املرىض، • 

يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية حتى ميكن تقديم معالجة ورعاية 

مشمولة بالنظافة الصحية يف مرافق الرعاية الصحية، ويف املنازل

 1  فريوس الشيكونغونيا: معلومات ملقدمي الرعاية الصحية. واشنطن )العاصمة(؛ املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها ، 2018 

)https://www.cdc.gov/chikungunya/hc/index.html(

 2 صحيفة وقائع الشيكونغونيا. يف: ]موقع[. واشنطن )العاصمة(: منظمة الصحة للبلدان األمريكية

)https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8303:2013-hoja-informativa-chikungunya&Itemid=40023&lang=en(



98

 1 حاليا يف أنغوال وتشاد وإثيوبيا ومايل

 املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

عدد البلدان التي لديها 

إشهاد عىل الخلو من 

الرساية

املعالجة الكيميائية الوقائية

 املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

 الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

 غري ذلك

ال ينطبق

ضامن الحصول عىل مصادر مياه نقية للرشب• 

ترشيح املياه املأخوذة من مسطحات مياه مفتوحة قبل استخدامها للرشب• 

منع تلويث مياه الرشب عن طريق نصح املرىض بتجنب الخوض يف املياه  •

استخدام التيميفوس ملكافحة براغيث املاء، وهو املضيف الوسيط )ويسمى أيضا صقلوب(• 

 الربط االستباقي للكالب )مبا يشمل الكالب املصابة(، ملنع تلويث البيئة، والتدبري العالجي • 

للعدوى

احتواء الحاالت البرشية• 

العناية بالجروح مبا يشمل تنظيف الجروح، والوقاية من العدوى، وتخفيف األمل وااللتهاب• 

الرتصد لضامن االكتشاف املبكر واحتواء االنتشار• 

رفع مستوى الوعي بنظام املكافآت املالية للتبليغ الطوعي، وتعزيز البُعد السلويك وتحسي • 

سبل اكتشاف الحاالت

القيام بأنشطة التواصل من أجل إحداث األثر السلويك، لتحقيق امتثال املجتمع املحيل • 

السرتاتيجيات االستئصال 

غاية عام 2020

187 

الوضع الحايل

187 

املرض ووبائيته

التنينات داء 
داء التنينات مرض طفييل ناجم عن اإلصابة بعدوى التنينة املَِدينيَّة )الدودة الغينية(. ويتسبب 

هذا املرض يف تعطيل وظائف األشخاص املصابي به ألسابيع، عندما تخرج الدودة البالغة، 
األنثوية، من الجسم، من خالل نقطة مؤملة وموجعة

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

 داء التنينات مرض طفييل ناجم عن اإلصابة بعدوى التنينة املدينية )الدودة الغينية(.• 

 يتسبب املرض يف تعطيل وظائف املصابي به ألسابيع عندما تخرج الدودة األنثوية البالغة من الجسم، من خالل نقطة مؤملة وموجعة؛ • 

وتتطور الدودة داخل الجسم عىل مدى ما يقرب من عام.

 عادة ما تنتقل العدوى البرشية عن طريق رشب مياه راكدة تحتوي عىل براغيت املياه املصابة بالطفيليات. وغالبا ما يغمر املرىض الطرف • 

املصاب يف املاء للتخفيف من الحرقة لدى خروج الدودة. ومبجرد وجودها يف املاء تطلق الدودة الريقات، مكملة بالتايل دورة الرساية.

تحدث العدوى أيضا يف الحيوانات، وال سيام الكالب 1• 

املؤرش

عدد البلدان التي لديها إشهاد بخلوها من هذا الداء

2020 )خط األساس(

 194/187 )%96( 

2023

194/189 )%97(

2025

194/191 )%98(

2030

194/194 )%100(

الحيوانات املصابة بعدوى التنينة املدينية• 

 نزوح السكان، وانعدام األمن، وعدم االستقرار السيايس يف • 

البلدان الرئيسية املوطونة

املخاطر التي تحتاج تخفيفا
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عبء املرض

حالة اإلشهاد يف عام 2020  والحاالت املبلَّغ بها يف عام 2019

أصبح داء التنينات عىل شفري االستئصال، حيث مل يبلَّغ يف 2019 سوى بـ 54 إصابة برشية يف أربعة بلدان، من بينها الكامريون، التي 

 بلَّغت عن حالة وافدة؛ ومايزال هناك سبعة بلدان يف انتظار الحصول عىل إشهاد بخلوها من الرساية

 - يوجد يف أنغوال وتشاد وإثيوبيا ومايل وجنوب السودان رساية واطنة

 - السودان هو اآلن يف مرحلة ما قبل اإلشهاد

- مل يكن لدى جمهورية الكونغو الدميقراطية سوابق إصابة بداء التنينات منذ 1980، غري أنه ينبغي إجراء تقييم لغرض اإلشهاد

Not applicable

No data

Country with history of dracunculiasis
before 1980s that is yet to be certified 

Previously endemic countries
certified free of dracunculiasis

Other countries and territories
certified free of dracunculiasis

Countries at precertification stageCountries endemic for dracunculiasis

Number inside represents the number of human cases reported in the country n

4

48

1

1

 عدد حاالت اإلصابة بداء التنينات التي تم التبليغ 
بها يف العامل، 2012 - 2019
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54 حالة
 تم التبليغ بها

يف 2019

1 – 1.9 مليونا
اإلعاقة التي من سنوات العمر املصححة 

باحتساب مدد العجز أمكن تالفيها خالل املدة 
22016 – 1990

حوايل %29
معدل العائد االقتصادي لالستثامر 

متى ما تم استئصال املرض1

CMAJ. 2004 Feb 17;170)4(:495-500. PMID: 14970098; PMCID: PMC332717 .)1 غرين واي س. داء التنينات )مرض الدودة الغينية 

 2 كرونول أ أ، روي يس، سنكارا د ب، وايس أ، ستانا واي ج، غولدبريغ وآخرون. ذبح صغار التنينات: أثر برنامج استئصال الدودة الغينية عىل اإلعاقة الناجمة عن داء التنينات، الذي أمكن تالفيه من عام 1990حتى عام 2016.

Gates Open Res. 2018; 2:30. doi:10.12688/gatesopenres.12827.1

بلدان ومناطق أخرى تم حصولها عىل إشهاد بالخلو 
من داء التنينات

بلدان كانت موطونة سابقا وحصلت عىل إشهاد 
بالخلو من الداء

بلدان لها سوابق إصابات بداء التنينات قبل مثانينيات 
القرن املايض ويف انتظار الحصول عىل اإلشهاد

بلدان موطونة بداء التنيناتبلدان يف مرحلة ما قبل اإلشهاد

العدد املوجود ميثل عدد حاالت اإلصابة البرشية املبلَّغ بها يف البلد

ال توجد بيانات

ال ينطبق
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مطلوب اتخاذ إجراء حاسم من أجل بلوغ الغايةال عوائق أمام بلوغ الغاية 100

 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
www.who.int/dracunculiasis/en

داء التنينات: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

إعداد بروتوكوالت علمية وتشغيلية للتخلص من العدوى يف الحيوانات.• 

تقيص أسباب حدوث عدوى داء التنينات يف أنغوال، من أجل الحصول عىل فهم أفضل للتحديات الحالية، واتخاذ التدابري الالزمة لوقف الرساية.• 

الرشوع يف إجراءات اإلشهاد يف جمهورية الكونغو الدميقراطية والسودان لتجنب تفويت الغايات.• 

وقف انتقال العدوى بي البرش و / أو الحيوانات يف أنغوال، وتشاد، وإثيوبيا، ومايل، وجنوب السودان.• 

الحفاظ عىل التزام البلدان، والجهات املانحة، والرشكاء.• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

 هناك فهم جيد ملسارات انتقال العدوى إىل اإلنسان• 

 يتم حاليا استخدام الفحص العياين واختبار التفاعل السلسيل للبوليمراز• 

 ال توجد حاليا أدوية للمعالجة أو لقاحات لتوقي اإلصابة بداء التنينات؛ • 

وماتزال البحوث مستمرة

 االسرتاتيجيات الحالية املوضحة تحت بند التدخالت االسرتاتيجية، فعالة• 

اإلجراءات املطلوبة

إعداد بروتوكوالت علمية وتشغيلية للتخلص من العدوى يف الحيوانات• 

 تقيص أسباب حدوث عدوى داء التنينات يف أنغوال من أجل الحصول عىل فهم أفضل • 

للتحديات الحالية واتخاذ التدابري الالزمة لوقف الرساية

الوصول إىل فهم بشأن بيولوجيا الجوادف• 

تطوير اختبار تشخيص سريولوجي ميداين لالستخدام مع البرش ومع الحيوانات• 

تطوير اختبار لفحص املاء للكشف عن دنا التنينة املدينية يف الجوادف• 

 استكشاف استخدام التكنولوجيات الجديدة، مبا فيها التصوير باستخدام الطائرات املسرية • 

أو األقامر االصطناعية، لتحديد ومعالجة مصادر املياه الخفية يف املحليات املوطونة

 إجراء البحوث إليجاد منتجات بديلة ملكافحة الجوادف• 

 البحث يف إمكانية تقديم مكافآت نقدية للتعرف عىل مصادر مياه راكدة جديدة يف • 

املناطق التي يصعب الوصول إليها

© WHO/Diego Rodriguez
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الغاية: االستئصال

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

  يتم تحديث معايري اإلشهاد من قبل فريق دعت اللجنة الدولية لإلشهاد • 

عىل استئصال داء التنينات إىل تشكيله، والذي حظي بدعم املنظمة، 

من أجل وضع بروتوكول إشهاد لبقية البلدان، يف سياق عدوى التنينة 

 املدينية يف الحيوانات )الكالب(

هناك سبعة قرارات صادرة عن جميعة الصحة العاملية تدعم اإلشهاد• 

 هناك اجتامع وزاري سنوي للبلدان املترضرة يعقد عىل هامش اجتامع • 

جمعية الصحة العاملية، كام أن هناك اجتامعات سنوية، تعقدها اللجنة 

الدولية لإلشهاد عىل استئصال داء التنينات، ومديرو برامج املكافحة

يحتاج تنفيذ التدخالت إىل حدوث تحسن يف بضع البؤر املتبقية• 

 مطلوب تحسي تغطية الربامج يف املناطق غري املعروف توطن هذا الداء • 

فيها، لكنها معرضة للمخاطر

 الربامج الوطنية تقوم برصد املؤرشات امليدانية، لكن هناك حاجة إىل • 

طرق أفضل لقياس مدى فعالية التدخالت الخاصة مبكافحة النواقل

 هناك حاجة إىل تحسي املؤرشات ملراقبة استخدام التيميفوس• 

 البد من الحفاظ عىل توفري إمدادات كافية من التيميفوس يف املناطق • 

املوطونة

 البد من الحفاظ عىل إمدادات كافية من بطاقات الهوية )الصور( • 

وإعداد  املواد الخاصة باملكافآت النقدية

هناك تنقل رسيع للموظفي املدرَّبي• 

انخفاض التغطية باملرافق الصحية• 

عدم كفاية عدد األشخاص املدرَّبي عىل مكافحة النواقل• 

عدم كفاية التمويل لتلبية متطلبات الربامج• 

 التأخر يف اإلفراج عن األموال عىل جميع املستويات• 

ان •   هناك تعاون قوي عىل الصعيد العاملي؛ املنظمة ومركز كارتر ييرسِّ

التعاون يف مجال النظام االيكولوجي

 إدماج أنشطة االستئصال مع أنشطة الربامج والقطاعات األخرى مثل • 

قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والتعليم، ال يتم إضفاء 

 الطابع الرسمي عليه يف كل البلدان

 قدرات املوظفي الصحيي ليست عىل املستوى املطلوب، يف املناطق غري • 

 املوطونة، بحيث تتمكن من االستجابة لظهور املرض إذا وقع

اإلجراءات املطلوبة

 استكامل مراجعة معايري اإلشهاد• 

 الرشوع يف عملية اإلشهاد يف جمهورية الكونغو الدميقراطية والسودان لتجنب فقدان • 

الغايات

 تكثيف وتوسيع نطاق وجودة التدخالت يف بضع البؤر املتبقية، مبا يشمل تحسي احتواء • 

 الرساية واستخدام التيميفوس عىل نحو فعال

 التحقق من عمل نظم الرصد يف املناطق غري املوطونة، واملوطونة سابقا، التي مل تبلغ • 

عن حاالت ملدة طويلة )مثال: بالنسبة لجمهورية أفريقيا الوسطى، والكامريون، وغريها 

من البلدان املعرضة للخطر، التي تشرتك يف الحدود مع بلدان موطونة، حيث إن لها 

حساسية خاصة(

تحسي املؤرشات ملراقبة استخدام التيميفوس• 

الرصد املنتظم لجودة استخدام التيميفوس ومقاومة الصقلوب للتيميفوس• 

 التأكد من إمكانية حشد املخزون من التيميفوس بشكل فوري إىل البلدان غري املوطونة، • 

 واملوطونة سابقا، التي تقوم بالتبليغ عن حاالت أو عدوى

عىل الحكومات تعزيز النظم الصحية الشاملة يف سياق التغطية الصحية الشاملة• 

إدماج التدريب يف مجال مكافحة داء التنينات يف املقررات الدراسية للعاملي الصحيي• 

تدريب وتجهيز عدد كاف من األفرقة )مثال: مكافحة النواقل(• 

 ضامن واستمرار االلتزام بتوفري التمويل الكايف من الجهات املانحة حتى اكتامل • 

االستئصال 

 زيادة الدعوة يف البلدان املترضرة من أجل الحفاظ عىل الزخم، وااللتزام، والتمويل عىل • 

املستوى الوطني، حتى تحقيق االستئصال

العمل عىل إنهاء التأخري يف اإلفراج عن األموال عىل مختلف املستويات• 

تطوير عائد عىل االستثامر يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف املناطق املوطونة• 

 إدماج أنشطة االستئصال مع أنشطة الربامج والقطاعات األخرى )مثال: شلل األطفال، • 

والرتصد املتكامل، والخدمات البيطرية، وبرامج أمراض املناطق املدارية املهملة األخرى(

 التعاون مع القطاعات الوطنية املعنية باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحيةv لضامن • 

 الحصول عىل مياه نقية بالنسبة للمجتمعات املحلية املترضرة واملعرضة للخطر، 

فيام يتعلق بالنظافة الصحية ومعالجة الجروح 

 حث وزارات الصحة عىل التعاون مع غريها من الوزارات املعنية، لتحقيق غاية • 

االستئصال مبا يف ذلك الحاالت يف الحيوانات

 تدريب املوظفي الصحيي، والتحقق من وجود إجراءات التشغيل املعيارية، وإدراج • 

الرتصد واالستجابة يف املقررات الدراسية للعاملي الصحيي يف البلدان املترضرة

 رفع مستوى الوعي فيام يختص بالوقاية وإنشاء نظام للمكافآت النقدية للتبليغ الطوعي • 

وتعزيز تغيري السلوك
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 1 األرجنتي، وشييل، وقريغيستان، واملغرب، وبريو

 2 الصي وأوروغواي

 3 الطرد الدوري للديدان من الكالب، التغطية بنسبة 80% لتطعيم األغنام، والحصول عىل التشخيص باألمواج فوق الصوتية، متوفر يف املنطقة 

 4 تعرّف مؤقتا كخمس حاالت / 100000 نسمة

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

تم القيام مبرشوعات 

ارتيادية العتامد 

اسرتاتيجيات املكافحة 

الفعالة، السيام يف األماكن 

شحيحة املوارد )الكييس( 

تم اعتامد اسرتاتيجيات 

املكافحة التي تبناها عدد 

من البلدان

املعالجة الكيميائية الوقائية

املياه والرصف الصحي 
 والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

 الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

 غري ذلك

داء املشوكات الكييس

ال ينطبق

 انخفض عدد حاالت العدوى عن طريق وصول الرباز إىل الفم من خالل • 
مامرسات غسل األيدي

تجنب براز الكالب والطعام امللوث  •

ال ينطبق

الطرد الدوري للديدان من الكالب باستخدام عقار برازيكوانتيل.• 
التخلص املأمون من الفضالت أثناء الذبح• 
تطعيم األغنام• 
ذبح األغنام كبرية السن• 

 الفرز للتدبري العالجي السليم، من خالل مراحل تكون األكياس، مبا يف ذلك:• 
    - اسرتاتيجية “املراقبة واالنتظار”

    - املعالجة بعقاقري طرد الديدان مثل ألبندازول أو ميبندازول
    - طرق املعالجة عن طريق الجلد + إعطاء عقار ألبيندازول كعالج وقايئ

      )مثال: املعالجة بتقنية األمواج فوق الصوتية أو األشعة املقطعية: الثقب
      ثم الشفط ثم الحقن، ثم إعادة الشفط(.

   - الجراحة )إزالة الكيس( + إعطاء ألبيندازول كعالج وقايئ

 يعد التشخيص املبكر )التصوير باألمواج فوق الصوتية( إجراء حاسام • 
للحصول عىل نتائج أفضل للمريض

 إجراء حمالت توعوية وتثقيفية حول تدابري النظافة الصحية وطرد الديدان • 
لدى الكالب لتجنب حدوث العدوى

غاية عام 2020

اكتملت بحلول 

 عام 2015

 ال ينطبق

الوضع الحايل

املرشوعات 

االرتيادية تت 

يف خمسة 
 بلدان1

أجريت برامج 

املكافحة يف 
بلدين اثني 2

املرض ووبائيته

داء املشوكات )السنخي والكيــيس(
ينجم داء املشوكات الكييس، وداء املشوكات السنخي، عن اإلصابة بعدوى الديدان الرشيطية 

من جنس املشوكات. وكالهام من األمراض املعقدة التي تتطلب توفر نظم رعاية صحية جيدة 
التجهيز، وموظفي رعاية صحية مدربي تدريبا جيدا، وموارد كافية.

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

غاية املنظمة املحددة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

ينجم داء املشوكات الكييس، وداء املشوكات السنخي، عن اإلصابة بعدوى الديدان الرشيطية من جنس املشوكات.• 

  يحدث، خالل الفرتة عدمية األعراض التي قد تتد لعدة سنوات، ما ييل:• 

   -  يسبب داء املشوكات الكييس تكون أكياس يف أماكن مختلفة من الجسم )أغلبها يف الكبد أو يف الرئتي (، وينجم  عن ذلك أمل يف البطن، 

وغثيان، وقئ، وسعال مزمن، وأمل يف الصدر، وغري ذلك من األعراض، بحسب األعضاء املترضرة.

   -   يسبب داء املشوكات السنخي تكون حويصالت ارتشاحية تفيض إىل منو آفات نقائلية شبيهة باألورام الخبيثة تشمل الكبد أوال، ثم ينتج 

عنه، فيام بعد، فقدان يف الوزن، وتعب عام، وأمل يف البطن، وفشل كبدي، وميكن أن يصبح مميتا إن مل يعالج.

 تنتقل العدوى من خالل وصول مواد برازية إىل الفم من براز الحيوانات من ساللة الكلبيات )الكالب بشكل رئييس بالنسبة لداء • 

املشوكات الكييس؛ والثعالب وغريها من الحيوانات الكلبية بالنسبة لداء املشوكات السنخي(، إىل مضيفات وسيطة )املاشية، واألغنام 

بصفة أساسية بالنسبة لداء املشوكات الكييس، وصغار القوارض بالنسبة لداء املشوكات السنخي(. ويعد البرش مضيفي وسيطي َعرَضيي، 

وال يتسببون يف نقل العدوى أكرث من ذلك.

 أدواء املشوكات الكيسية والسنخية أمراض معقدة تتطلب توفر نظم رعاية صحية جيدة التجهيز، وموظفي رعاية صحية مدربي تدريبيا • 

جيدا، وموارد كافية، وعىل ذلك، فإن التغطية الصحية الشاملة، تعد عنرصا أساسيا لكال الداءين.

املؤرش

عدد البلدان التي تقوم مبكافحة مكثفة3 لداء املشوكات الكييس يف املناطق شديدة التوطن4

2020 )تقدير مؤقت(

1

2023

4

2025

9

2030

17

داء املشوكات السنخي

ال ينطبق

•  انخفضت حاالت العدوى عن طريق 
وصول الرباز إىل الفم من خالل 

مامرسات غسل األيدي

ال ينطبق

•  الطرد الدوري للديدان من الكالب 
باستخدام عقار برازيكوانتيل، وكلام 
 أمكن إجراء تطعيم ديداين للثعالب

•  املعالجة بعقاقري طرد الديدان مثل 
 ألبندازول أو ميبندازول

•  الجراحة العالجية )مبعنى اإلزالة 
الكاملة لآلفة؛ وزرع الكبد، يف الحاالت 

 القصوى(

االستدامة طويلة األمد للتدخالت• 

 قد تشكل الرساية ضمن الدورة الحرجية، تحديات لعملية • 

التخلص من املرض )داء املشوكات السنخي(

املخاطر التي تحتاج تخفيفا
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عبء املرض

توطن املشوكة الحبيبية وداء املشوكات الكييس، 2015

داءا املشوكات الكييس والسنخي متوطنان يف ما ال يقل عن 111 بلدا؛ وداء املشوكات الكييس منترش عرب قارات العامل، باستثناء القارة 

القطبية الجنوبية، يف حي يتوطن داء املشوكات السنخي قارة آسيا، والقارة األوروبية، وأمريكا الشاملية

SuspectedPresentHigh endemic areas

Not applicable Rare/sporadicProbably absent

عدد الحاالت بحسب نوع املرض، 2010
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Cystic
Alveolar ال يقل عن 

مليون 
شخص مصاب يف مختلف أنحاء العامل، 

يف أي وقت يف عام 12011

حوايل
19 000

وفاة سنويا يف عام 22016

حوايل
870 000

من سنوات العمر املصححة باحتساب 
مدد العجز، يف عام 22015 

 1 تقرير الفريق العامل غري الرسمي التابع للمنظمة املعني برتصد داءي املشوكات الكييس والسنخي والوقاية منهام ومكافحتهام. جنيف، منظمة الصحة العاملية؛ 2011

 )https://www.who.int/echinococcosis/resources/9789241502924/en(  

)https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en(  2016 ،2 التقديرات الصحية العاملية، ملنظمة الصحة العاملية

 كييس
 سنخي
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
https://www.who.int/echinococcosis/en

داء التنينات: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030 

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

رسم خرائط النتشار املرض لتحديد بيانات خط األساس، وتعزيز أنشطة الرتصد املتكامل عىل الصعيد الوطني.• 

إعداد مبادئ توجيهية بشأن اسرتاتيجيات الوقاية واملكافحة الفعالة، وتنفيذها يف امليدان.• 

تعزيز تطبيق التشخيص باستخدام األمواج فوق الصوتية والتدخالت الفعالة، وضامن الحصول عىل عقار ألبيندازول.• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

تم فهم دورات حياة الطفييل والعوامل الجينية• 

تم وصف مناعة العدوى لدى املضيفات الوسيطة• 

هناك ثغرات يف فهم العوامل التي تؤثر عىل احتاملية العدوى• 

 متمركز بشدة داخل البلدان التي ميكن الحفاظ فيها عىل دورة الرساية• 

يعد التصوير وسيلة التشخيص الرئيسية التي تستخدم حاليا لدى البرش• 

 تستخدم االختبارات السريولوجية للتأكيد بالنسبة للبرش، لكنها ليست • 

موحدة

 اختبارات املستضدات الربازية للكالب مل تتم إجازتها عىل نحو مناسب • 

)داء املشوكات الكييس(

ال يوجد اختبار سريولوجي للامشية )داء املشوكات الكييس(• 

  يتم إجراء طرد دوري للديدان من الكالب بعقار برازيكوانتيل )داء • 

املشوكات الكييس( يف مواقع مختلفة

 طرد الديدان الفعال متوفر للمضيفي النهائيي• 

 هناك لقاح فعال متوفر لألغنام )داء املشوكات الكييس(• 

اإلجراءات املطلوبة

رسم خرائط للعبء الصحي واالقتصادي )يحتمل أن تكون التقديرات حاليا أقل مام هي • 

عليه(

تقدير االنتشار بي األغنام وغريها من املاشية ذات الصلة )داء املشوكات الكييس(• 

تطوير البحوث لتحديد املوارد الالزمة ملكافحة هذه األمراض• 

تحديد األثر الوبايئ ألساليب التدخل القصرية، واملتوسطة، والبعيدة األمد، وتحديد آثار • 

كل منها عىل املوارد

الوصول إىل فهم للعمليات التي تنظم تلقي الطفييل• 

جلب وسيلة التشخيص املوحدة باستخدام املستضدات الربازية للكالب، إىل األسواق )داء • 

املشوكات الكييس(

 تعريف خصائص املنتج املستهدف وتطوير وسائل تشخيص مثىل للبرش• 

إجراء تجارب ارتيادية تشمل تطعيم املاشية )داء املشوكات الكييس( يف مختلف املواقع• 

إجراء تجارب للنجاعة لدى البرش لفهم مسارات املعالجة املثىل بعقار ألبيندازول• 

تطوير عقار برازيكوانتيل ممتد املفعول / إطالق نبيض، خاص بالكالب• 

 تقييم نجاعة اللقاح املتوفر حاليا يف أنواع أخرى من املاشية، ويف أنواع ذات أمناط • 

جينية / أنواع مختلفة )داء املشوكات الكييس(

© WHO/Yoshi Shimizu
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الغاية: املكافحة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 ستكون اإلرشادات متاحة بحلول عام 2020 ألغراض االكتشاف املبكر • 

والتدبري العالجي

ال يتم التبليغ بهذا املرض إال يف بعض البلدان فقط• 

 هناك تباين كبري يف نضوج الربامج الوطنية ملكافحة داء املشوكات • 

الكييس

 الجهود املتضافرة لخفض عبء داء املشوكات الكييس أثبتت فعاليتها • 

يف الصي ويف مناطق من أمريكا الجنوبية، ونجحت يف التخلص من داء 

املشوكات الكييس يف نيوزيلندا وغريها من الجزر

 الرتصد بي البرش، والحيوانات ضعيف يف غالبية البلدان• 

قلة توافر لقاح للامشية )داء املشوكات الكييس(• 

 ال توجد تربعات حاليا بعقار برازيكوانتيل كام أن الحصول عىل عقار • 

ألبيندازول محدود بسبب النفقات املبارشة التي تدفع من جيوب 

املرىض

 تثل عملية الحصول عىل الوسائل التشخيصية واملرافق العالجية يف • 

 املناطق الريفية تحديا

غياب االلتزام بجهود املكافحة من جانب الحكومات يف البلدان • 

املوطونة

 هناك تعاون قوي مع منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة • 

الحيوان

 يجمع الفريق العامل غري الرسمي التابع للمنظمة املعني بداء • 

املشوكات، بعض أولئك الذين يقومون مبكافحة داء املشوكات الكييس 

وداء املشوكات السنخي

 مستوى الوعي محدود بشأن هذا الداء يف املجتمعات املحلية الريفية، • 

حيث يتم الذبح يف البيئات املجتمعية، وتغذية الكالب بأعضاء 

الحيوانات املذبوحة )داء املشوكات الكييس(

 تجرى الجراحة يف بعض األوقات بصورة غري صحيحة• 

اإلجراءات املطلوبة

 إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ طرق مثىل للوقاية واملكافحة )مبا يشمل إجراء طرد دوري • 

للديدان للكالب والثعالب(

 تنفيذ تدخالت فعالة يف املناطق املوطونة باستخدام الدعم بحسب االقتضاء• 

 تنفيذ االستخدام املنهجي لتحري الداء لدى السكان بالتصوير باألمواج فوق الصوتية • 

)مثال: لدى األطفال يف سن املدرسة( ألغراض التشخيص املبكر

 فرض إجراء تبليغ منفصل لداء املشوكات الكييس، وداء املشوكات السنخي، يف جميع • 

 البلدان املوطونة

 تطوير أداة عالية اإلنتاجية لجمع بيانات خط األساس، وتحقيق فهم كامل لحجم • 

التحدي وتقييم برامج املكافحة يف األماكن شحيحة املوارد

 إقامة نظم ترصد لكل من البرش والحيوانات يف البلدان شديدة التوطن، مبا يشمل • 

التفتيش عىل اللحوم، للكشف عن داء املشوكات الكييس

 تسجيل لقاح EG95 الخاص باألغنام يف البلدان املوطونة، ورفع مستوى الوعي بشأن • 

هذا التدخل

 إنشاء سلسلة إمداد موثوقة لألدوية واللقاحات لضامن الحصول عليها• 

التأكد من الحصول عىل التصوير باألمواج فوق الصوتية ألغراض التشخيص• 

 التأكد من الحصول عىل الطرق التي تتم عن طريق الجلد )لداء املشوكات الكييس(، • 

والجراحة يف املناطق الريفية

تحسي البنية األساسية للمجازر للحد من الرساية• 

زيادة التمويل والدعم يف مجال صحة الحيوان وتعزيز نهج الصحة الواحدة• 

زيادة الدعوة لتنفيذ تدابري املكافحة النشطة )داء املشوكات الكييس(• 

 تحقيق تعاون واسع النطاق مع املجتمع الجراحي، من أجل إدراج داء املشوكات الكييس • 

وداء املشوكات السنخي يف النظم الصحية 

 إقامة تعاون يف مجال داء الكلب للربامج التعليمية حول طرد الديدان عندما يجرى • 

 تطعيم الكالب ضد داء الكلب )داء املشوكات الكييس(

 إعداد دورات تدريبية للعاملي الطبيي حول التشخيص والتدبري العالجي الرسيري لداء • 

املشوكات الكييس وداء املشوكات السنخي يف املناطق الريفية يف البلدان املترضرة

 توفري التوعية والتثقيف املجتمعي وفقا للقيم السائدة محليا )السكان املحليي، واللغة، • 

والثقافة املحلية( لتحسي فعالية التدخالت لكال الداءين، وتحسي املامرسات املأمونة يف 

عملية الذبح )داء املشوكات الكييس(

 بناء القدرات يف مجال فرز الحاالت املرضية وعمليات التصوير باألمواج فوق الصوتية• 

 بناء القدرات يف مجال الرتصد املنهجي وقدرات املوظفي مبا يشمل قدرات إجراء • 

االختبارات يف الحيوانات
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 1 متأخر الخصية الزبادي )كمبوديا، جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، تايلند، فييت نام(؛ داء متفرع الخصية )الصي، جمهورية كوريا(؛ داء املتورقات )دولة بوليفيا املتعددة القوميات، بريو(؛ جانبية املناسل الفسرتمانية )الفلبي، فييت نام(

 2 توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، وفقا للجدول املوىص به لكل من البرش والحيوانات، وإدارة النفايات الربازية بشكل مأمون، وتقديم التوعية والتثقيف املجتمعي عىل نحو منتظم

 3 سيتم تعريفها يف اإلرشادات العاملية  بشأن داء املثقوبات املنقول بالطعام.

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

حاالت عدوى املثقوبات 

مدرجة ضمن اسرتاتيجية 

املعالجة الكيميائية الوقائية 

املوحدة

يتم الوصول إىل الفئات 

السكانية املعرضة للخطر 

باملعالجة الكيميائية الوقائية

املراضة الناجمة عن عدوى 

املثقوبات املنقولة بالغذاء، 

تت مكافحتها يف جميع 

البلدان املوطونة

 املعالجة الكيميائية الوقائية

 املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

 غري ذلك

  توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي من خالل عقار تريكالبيندازول )أنواع املتورقات(، • 

وبرازيكوانيتل )ديدان الكبد املثقوبة الصغرية، وأنواع جانبية املناسل الفسرتمانية(

التخلص املأمون من النفايات الربازية• 

الحصول عىل مياه نقية مأمونة• 

ال ينطبق

معالجة املاشية وغريها من الحيوانات املنزلية• 

األدوية الطاردة للديدان )برازيكوانتيل وتريكالبيندازول(• 

 الطرق الخاصة بالتصوير باألمواج فوق الصوتية واألشعة املقطعية، والجراحة )مبا يشمل • 

االستئصال الجزيئ للكبد(

املامرسات املأمونة الخاصة بالغذاء )التجهيز والتخزين، وتغيري النظام الغذايئ(• 

 التوعية والتثقيف املتعدد القطاعات للمجتمع املحيل يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة • 

 الصحية العامة )مثال: الرصف الصحي(، وتدخالت الصحة الواحدة 

)مثال: معالجة الحيوانات األليفة، وطهي فضالت األسامك قبل إطعامها للحيوانات(

  مامرسات اإلدارة الجيدة يف مزارع األسامك • 

)البحث عن مصادر مأمونة، وإبعاد الحيوانات عن برك األسامك(

غاية عام 2020

 ال ينطبق

   %75 

%100 

الوضع الحايل

أجريت 

مرشوعات 

 ارتيادية يف

10 بلدان

 ال ينطبق

 ال ينطبق

املرض ووبائيته

داء املثقوبــات املنقول بالغذاء 
ينجم داء املثقوبات املنقول بالغذاء عن العدوى بالديدان املثقوبة من جنس متفرع الخصية 

الصيني، ومتأخر الخصية الزبادي، ومتأخر الخصية الهرِّي )يشار إليها جميعا( بديدان الكبد 
املثقوبة الصغرية، واملتورقة الكبدية، واملتورقة العمالقة، وجانبية املناسل الفسرتمانية.

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

ينجم داء املثقوبات املنقول بالغذاء عن العدوى بالديدان املثقوبة من جنس متفرع الخصية الصيني، ومتأخر الخصية الزبادي، ومتأخر • 

الخصية الهري )يشار إليها جميعا( بديدان الكبد املثقوبة الصغرية، واملتورقة الكبدية، واملتورقة العمالقة، وجانبية املناسل الفسرت مانية

  يسبب هذا املرض:• 

 - آالم وخيمة يف منطقة البطن، وتعب عام، والتهاب وتليف الكبد )داء متفرغ الخصية، وداء متأخر الخصية، وداء املتورقات(؛

 - رسطان األقنية الصفراوية داخل الكبد، املميت )داء متفرغ الخصية، وداء متأخر الخصية(، وانسداد، وأمل مغيص، ويرقان )داءاملتورقات(؛

 - سعال مزمن ملطخ بالدم، وآالم بالصدر، وضيق النفس

-  تنتقل العدوى إىل اإلنسان عن طريق الطعام النيء أو غري املطهي ) أسامك املياه العذبة، والخرضاوات املائية،  والسلطعون، وجراد 

البحر( الذي يكون مصابا بريقات هذه الديدان.

   - تبقى الرساية موجودة من خالل الدورة الحياتية الحيوانية، وبخاصة يف القطط  والكالب.

املؤرش

عدد البلدان التي لديها مكافحة مكثفة2 يف املناطق شديدة التوطن3

2020 )خط األساس(

ال ينطبق

2023

)%3( 92/3

2025

)%7( 92/6

2030

)%12( 92/11
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عبء املرض1

ال توجد بيانات دقيقة عن اإلصابة باملرض واالنتشار. هذه األمراض متوطنة يف 92 بلدا يف مختلف أنحاء العامل، عرب جميع القارات، 

باستثناء القارة القطبية الجنوبية

Not applicable

No data Both fascioliasis and paragonimiasis

Paragonimiasis only

Fascioliasis only

Fascioliasis, paragonimiasis and other fluke(s)

سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز 
بحسب اإلقليم2 يف عام 2016

200 000
حالة جديدة سنويا

حوايل 
 7000

وفاة سنويا

حوايل 
1.1  مليون

من سنوات العمر املصححة باحتساب 
مدد العجز

 1 اإلصابات باملرض متمركزة محليا بشدة

 2 البيانات الخاصة باإلقليم األفريقي غري متوفرة، ويف باقي األقاليم، يرجح أن تكون أقل مام هي عليه بسبب غياب البيانات املوثوقة

3 جميع البيانات مستمدة من املنظمة ما مل يرش إىل غري ذلك

ال ينطبق داء املتورقات وجانبية املناسل الفسرتمانية وغريها من الديدان جانبية املناسل الفسرتمانية فقط

ال توجد بيانات كل من داء املتورقات وجانبية املناسل الفسرتمانية داء املتورقات فقط

 غرب املحيط الهادئ
 رشق املتوسط

 أوروبا
 جنوب رشق آسيا

 األمريكتان

1200000

2018

1000000
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600000

400000

200000

0
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
 https://www.who.int/foodborne_trematode_infections/en

داء املثقوبات املنقول بالغذاء، تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

تطوير أدوات وطرق دقيقة للرتصد ورسم الخرائط، مع معلومات عن العوامل البيئية التي تسهم يف حدوث العدوى• 

تقدير عدد األقراص املطلوبة ألغراض املكافحة وتأمي التربعات بعقار برازيكوانتيل.• 

تعزيز التنفيذ والوعي بالتدخالت الخاصة باملعالجة الكيميائية الوقائية، املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، والصحة الواحدة، وتقييم اآلثار، واستخدام النتائج يف تدريب موظفي الرعاية الصحية• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

 هناك بعض الفهم لدورة حياة الطفيليات، إال أن اشرتاك أنواع مختلفة • 

يف انتقال العدوى يجعل ذلك الفهم غري كاف

 املرض متمركز تركزا محليا شديدا داخل البلدان• 

 يتم استخدام التشخيص الرسيري، وتقنيات كشف الطفيليات )مثال: • 

الكشف عن البويضات يف الرباز(، أو اختبار البول

 استخدام التصوير لتشخيص املراضة• 

 مزيد من التقنيات السريولوجية الحساسة، والتقنيات الجزيئية، هي اآلن • 

يف املرحلة التجريبية

 التدابري الوقائية الفعالة )املعالجة الكيميائية الوقائية، والتوعية • 

والتثقيف، واإلصحاح واملامرسات الغذائية املأمونة( معروفة لكنها نادرا 

ما يتم تطبيقها

اإلجراءات املطلوبة

 إجراء دراسات ايكولوجية وبائية• 

 فهم االستعداد لإلصابة وإسهام مختلف أنواع الحيوانات )مبا يشمل األنواع من األسامك(• 

 فهم طريقة االنتقال، والعملية / املسار املسهم يف إحداث املرض• 

 فهم االرتباطات بأمراض أخرى )حاالت العدوى املشرتكة، واآلثار الوقائية )مثال: داء • 

الربمييات، واألمراض غري السارية( لالستفادة منها يف اسرتاتيجيات املكافحة

 االنتهاء من تطوير وتقييم املزيد من التقنيات السريولوجية الحساسة، وتلك التي تعتمد • 

عىل التفاعل السلسيل للبوليمرياز، السيام لداء املتورقة 

 تطوير وسائل تشخيص تفريقي لالستخدام يف مراكز الرعاية، خاصة بالديدان املعوية • 

 والكبدية

 ال عوائق أمام بلوغ الغاية• 

© WHO/Albis Gabrielli
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الغاية: املكافحة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

  ال توجد كتيِّبات حول نهج الصحة العامة للمكافحة عىل الصعيد العاملي• 

 هناك بعض اإلرشادات موجودة يف عدد قليل من البلدان• 

 اإلرشاك املحدود للبلدان يؤدي إىل عدم االستفادة بالقدر الكايف من • 

 التدخالت الفعالة

 العبء املريض غري مفهوم فهام صحيحا،سواء بالنسبة للبرش أو • 

للحيوانات

 تقييم عدد األشخاص املعرضي للخطر يف كل بلد من البلدان املوطونة، • 

 غري متوفر

ن حتى•    التربع بعقار تريكالبيندازول من قبل رشكة نوفارتس مؤمَّ

عام 2022 )600000 قرص / سنة(

 ميكن للبلدان التقدم بطلب للحصول عىل أقراص تريكالبيندازول املتربع • 

بها، من خالل املنظمة

تقنيات التصوير تعد أمرا أساسيا• 

 يصعب الوصول إىل املجتمعات النائية واملهمشة• 

 ال توجد مجموعة دعوية قوية قادرة عىل التعبري عن رؤية عاملية حول • 

هذه األمراض

الدعوة محدودة بسبب غياب التمويل• 

 تعزز املنظمة إدراج أدواء الديدان ضمن غايات تدخالت املعالجة • 

الكيميائية الوقائية

 تتعاون املنظمة مع منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة • 

 الحيوان من أجل تعزيز نهج الصحة الواحدة

 محدودية املعارف حول هذا املرض بي الفئات السكانية املعرضة للخطر • 

 واملوظفي الصحيي 

اإلجراءات املطلوبة

إعداد إرشادات عاملية بشأن املكافحة• 

إعداد كتيِّب خاص بتدخالت الصحة العامة يف املناطق شديدة الخطورة• 

 وضع أهداف وطنية، ووضع اسرتاتيجية وطنية، ومواءمة اإلرشادات العاملية بحيث • 

تتوافق مع السياق الخاص بكل بلد

 تعزيز تنفيذ التدابري الفعالة، وتقييم آثارها، ونرش النتائج لتدريب موظفي الرعاية • 

الصحية

تطبيق الوسائل التشخيصية املطورة حديثا، يف املناطق املوطونة، عندما يجرى تقييمها• 

 تقدير عدد األشخاص املعرضي للخطر بحسب القطر• 

 تطوير طرق دقيقة للرتصد ورسم الخرائط، تكون مشفوعة بشكل خاص، مبعلومات عن • 

العوامل البيئية التي تسهم يف حدوث العدوى 

 التبليغ بالتغريات التي تحدث يف الوقوعات مبا يختص برسطان الكبد املرتبط مبكافحة • 

هذه األمراض

إيجاد صلة بي سجل الرسطان واملناطق شديدة التوطن• 

 ضامن الحصول عىل عقار تريكالبيندازول )ينبغي تقدير عدد األقراص املطلوب • 

 للمكافحة(

 زيادة فرص الحصول عىل وسائل التشخيص بالتصوير الستخدامها يف األماكن شحيحة • 

املوارد

 زيادة الرتابط فيام بي الخدمات الوقائية والعالجية• 

 إدماج التدبري العالجي للحاالت ضمن نظام الرعاية الصحية )مثال: برنامج تحري رسطانة • 

األقنية الصفراوية ورعاية مرضاها(

إنشاء مجموعة للدعوة مع استدامة نشاطها )لداء املثقوبات املنقول بالغذاء(• 

 تأمي التمويل ملعالجة اإلجراءات الحاسمة املطلوبة لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030• 

حشد العمل والتعبئة من أجل مكافحة داء املثقوبات املنقول بالغذاء• 

 حث البلدان عىل تطوير إجراءاتها استنادا إىل أمثلة املكافحة املتعددة القطاعات لداء • 

متأخر الخصية الزبادي يف تايلند

 تنسيق املكافحة مع السل وغريه من األمراض )مثال: البحث عن الحاالت يف املناطق • 

شديدة التوطن بداء جانبية املناسل الفسرتمانية(

تطوير التعاون املتعدد القطاعات عىل املستوى الُقطري لتنفيذ نهج الصحة الواحدة• 

تدريب العاملي الصحيي والعاملي يف املجال البيطري عىل التشخيص والعالج• 

 زيادة التوعية والتثقيف يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وموضوعات • 

الصحة الواحدة ليك ميكن تغيري السلوك
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 عدم القدرة عىل الفحص واملعالجة بسبب الرصاعات وعدم • 

االستقرار السيايس يف البلدان األكرث ترضرا

 عدم إدماج األنشطة يف نظام صحي ضعيف• 

 حاالت العدوى عدمية األعراض واملستودعات الحيوانية مع • 

اقرتاب التخلص من الداء، ميكن أن تؤدي إىل عودة ظهور 

املرض

 انخفاض الرتصد مبجرد التبليغ محليا بانخفاض الحاالت إىل • 

الصفر، أو توقف األنشطة يف األماكن منخفضة الرساية 

مؤرش األثر

عدد حاالت اإلصابة بداء 

املثقبيات األفريقي البرشي 

الغامبي املعلنة )التخلص 

منه كمشكلة من مشاكل 

الصحة العامة عىل الصعيد 

العاملي(

املعالجة الكيميائية الوقائية

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

 غري ذلك

ال ينطبق

اإلمداد باملاء النقي املأمون للحد من مخالطته بذبابة التيس تيس• 

بة•  الطعوم واملصائد مبا يف ذلك الشاشات املرشَّ

معالجة الحيوانات )املاشية والخنازير(، وتقييد استخدام املبيدات الحرشية• 

 األدوية املستخدمة يف عالج داء املثقبيات األفريقي الغامبي: بنتاميدين )املرحلة اللمفاوية • 

الدموية(، وإيفلورنيثي ونيفورتيموكس )املرحلة العصبية(، وفكسينيدازول )املرحلة اللمفاوية 

الدموية والعصبية غري الوخيمة(

 يتم اكتشاف الحاالت من خالل )الوحدات املتنقلة النشطة التي تزور القرى وتفحص جميع • 

السكان( والتحري السلبي )الحاالت الرسيرية املشتبهة التي تحرض إىل املرافق الصحية(

غاية عام 2020

2000< 

الوضع الحايل

1000< 

املرض ووبائيته

داء املثقبيــات األفريقي البرشي )الغامبي(
ينجم داء املثقبيات األفريقي البرشي الغامبي، عن اإلصابة بعدوى املثقبية الربوسية الغامبية. 

ويصيب هذا الداء البرش، بصورة رئيسية، لكن ميكن أن يوجد الطفييل أيضا يف الحيوانات. 

املخاطر التي تحتاج تخفيفا

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

 ينجم داء املثقبيات األفريقي البرشي عن اإلصابة بعدوى املثقبية الربوسية الغامبية، وهو مسؤول عن 98% من جميع حاالت العدوى • 

بهذا الداء

 يصيب داء املثقبيات األفريقي البرشي الغامبي اإلنسان، بصفة رئيسية، غري أنه ميكن وجود الطفييل أيضا يف الحيوانات• 

 يسبب داء املثقبيات األفريقي البرشي الغامبي اإلصابة بعدوى مزمنة )عىل مرحلتي(: نوبات حمى، وصداع، وآالم يف املفاصل، ويف أحيان • 

كثرية تضخم الغدد اللمفاوية )املرحلة اللمفاوية الدموية(، واضطرابات النوم، وتغريات سلوكية، وتشوش، واضطرابات ِحِسيَّة وحركية 

)املرحلة العصبية(، عندما يعرب الطفييل الحاجز الدموي الدماغي

 ينتقل داء املثقبيات األفريقي البرشي عن طريق لدغة ذبابة التيس تيس املصابة، من جنس الالسنة، ومن بي طرق االنتقال األخرى، • 

االنتقال من األم إىل الطفل.

املؤرش

عدد البلدان التي تم التحقق من وقف الرساية فيها 

عدد حاالت اإلصابة بداء املثقبيات األفريقي البرشي الغامبي التي تم التبليغ بها

2020 )تقدير مؤقت(

0

1000 <

2023

0

500

2025

5 )%21(

200

2030

15 )%62(

0
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عبء املرض

توزع داء املثقبيات األفريقي البرشي )الغامبي(، 2019

داء املثقبيات األفريقي البرشي متوطن يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

Not applicable No data (endemic countries) Non-endemic countries

<50 0 cases reported50−499≥500

عدد حاالت اإلصابة بداء املثقبيات األفريقي البرشي 
الغامبي، 2009 - 2019
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
 www.who.int/trypanosomiasis_african/en

داء املثقبيات األفريقي البرشي )الغامبي(: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

إدماج أنشطة املكافحة والرتصد ضمن النظام الصحي املحيطي، وتحديد وإعداد مواقع خافرة للرتصد يف مرحلة ما بعد التخلص.• 

وضع خطة تويل بعيدة األمد، مبا يشمل حمالت لحشد املوارد من أجل تلبية االحتياجات.• 

تعزيز امللكية فيام يختص بالتخلص وبالغايات، من جانب البلدان املوطونة، من خالل الدعوة للسلطات الصحية ورؤساء الدول، يف سياق انخفاض أعداد حاالت اإلصابة.• 

دعم تطوير عالجات فعالة، ووسائل تشخيص نوعية، وفعالة لقاء التكاليف )ألغراض التشخيص والرتصد(، ومواءمة املعالجة ومكافحة النواقل لتتالءم مع املواقع منخفضة الرساية.• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

 هناك ثغرات أساسية يف املعارف ذات الصلة برساية املرض )مثال: • 

العدوى الكامنة يف البرش، ودور املستودعات الحيوانية(

 الوضع الوبايئ غري معروف جيدا يف بعض املناطق الجغرافية• 

 التحري يتم باستخدام االختبارات السريولوجية؛ وتأكيد وجود الطفيليات • 

)يف الدم، والعقد اللمفاوية، والسائل النخاعي الشويك(

 يتم تحديد مرحلة تطور املرض بفحص السائل النخاعي الشويك من • 

البزل الَقطَني

أدوات التحري متوفرة، لكنها غري كاملة، وأدوات التأكيد الحالية مرِهقة• 

توفر محدود لألدوات الالزمة لتقييم غياب املرض • 

 هناك مبادرات مختلفة لتطوير وتقييم أدوات وبروتوكوالت جديدة • 

للتحري  والتشخيص )معهد البحث عن التنمية، ومعهد طب املناطق 

املدارية،  ومبادرة أدوية ألمراض املناطق املدارية املهملة، ومؤسسة 

الوسائل التشخيصية االبتكارية الجديدة(

 البحث )النشط والسلبي( عن الحاالت، هو النشاط الرئييس للمكافحة • 

والرتصد

 التدخالت الحالية فعالة، غري أنها تحتاج إىل مواءمة لتتالءم مع الوضع • 

الوبايئ الدائم التطور

 أثبتت األدوات الخاصة مبكافحة النواقل جدواها يف الحد من رساية • 

املرض، عند نرشها بشكل اسرتاتيجي، وبالتنسيق مع التدخل الطبي

التجارب مستمرة عىل أدوية جديدة أكرث بساطة• 

اإلجراءات املطلوبة

 تقييم دور العنارص الوبائية )مثال: العدوى الكامنة يف البرش، ودور الجلد كمستودع، • 

ودور املستودعات الحيوانية(، وسد الثغرات يف عملية الفهم الوبايئ مع رصد التغري 

البيئي

فهم كيفية رساية العدوى يف املناطق التي يكون الرتصد فيها منخفضا أو محدودا• 

رصد أثر التغريات البيئية واملناخية• 

 تطوير أدوات تشخيص / أدوات اكتشاف، مهيأة ميدانيا )مثال: وسيلة تشخيصية بسيطة • 

ال تتطلب اختبارات تأكيدية بالتنظري املجهري(

 ضامن إجراء تقييم مستقل، متعدد املراكز، لألدوات الجديدة• 

 مواءمة التدخالت لتالئم سيناريوهات وبائية جديدة، النتشار منخفض ومنخفض جدا، • 

وإدماجها ضمن النظام الصحي لضامن استدامتها

 تطوير جرعات فموية أحادية تكون مأمونة وفعالة لكلتا املرحلتي )مثال: أكوزيبورول( • 

للمساعدة عىل إدماج املعالجة يف نظام الرعاية الصحية األولية

تطوير تركيبة عالجية فموية لألطفال ممن تقل أعامرهم عن ست سنوات• 

© WHO/Andy Craggs
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الغاية: التخلص )وقف الرساية(

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

هناك اسرتاتيجية عاملية محددة لتحقيق التخلص • 

هناك مبادئ توجيهية تشغيلية محددة ملختلف املواقع• 

 مل يتم إعداد اإلرشادات الخاصة بالتحقق من التخلص من داء املثقبيات • 

 األفريقي البرشي، كام أن األدوات الخاصة بذلك محدودة 

 الربامج الوطنية ملكافحة مرض النوم هي التي تقود مكافحة وترصد • 

داء املثقبيات األفريقي البرشي بدعم من شبكة منظمة الصحة العاملية 

للتخلص من هذا الداء، التي تنسق أنشطة أصحاب املصلحة املعنيي 

مبكافحة وترصد داء املثقبيات األفريقي البرشي

 ميثل أطلس داء املثقبيات األفريقي البرشي أداة مفيدة من حيث • 

التخطيط ورصد أنشطة املكافحة والتخلص

 املؤرشات والطرق العاملية للتحقق من التخلص من داء املثقبيات • 

 األفريقي البرشي، كمشكلة من مشاكل الصحة العمومية، متوفرة

ن بنسبة 100% من خالل تربع الرشكات •   الحصول عىل املعالجات مؤمَّ

الصانعة، والتوزيع من قبل منظمة الصحة العاملية مضمون حتى عام 

2020

ن كام أن توزيع •   الحصول عىل خدمات الفحص والتشخيص غري مؤمَّ

أدوات التشخيص ال يتم بصورة منهجية

 نقص املوظفي املهرة يف مجال داء املثقبيات األفريقي البرشي، وانحسار • 

انتشاره، يجعل اكتساب الخربة يف هذا املجال أمرا صعبا

 صعوبة إدماج أنشطة املكافحة والرتصد يف نظام صحي ضعيف• 

 هناك تويل مهم مضمون )من الحكومة البلجيكية ورشكة سانويف وباير • 

ومؤسسة بيل وميليندا غيتس( عىل مدى السنوات 2 – 5 القادمة، إال 

أن هناك حاجة إىل دعم بعيد األمد

 الشعور بامللكية من حيث عملية التخلص والغايات، ضعيف من جانب • 

 البلدان املوطونة

 تقدم شبكة منظمة الصحة العاملية للتخلص من داء املثقبيات األفريقي • 

البرشي إطارا يتم من خالله تنسيق األنشطة التي يقوم بها أعضاؤها، 

ده مام ييرس عملية مكافحة هذا الداء وترصُّ

 هناك تواصل مع الربامج املعنية بداء املثقبيات الحيواين )نهج الصحة • 

الواحدة( من خالل منظمة األغذية والزراعة، ومبادرة الربنامج املشرتك 

ملكافحة داء املثقبيات األفريقي 

 هناك تعاون مع بعض برامج أمراض املناطق املدارية األخرى )مثال: • 

قرحة بورويل، وداء التنينات، والجذام، ألغراض البحث عن الحاالت(

 تغطي الدورة الدولية املعنية بداء املثقبيات األفريقي، الجوانب • 

األساسية من أجل تعزيز قدرات الربامج

 هناك جهود مبذولة من جانب رشكاء متعددين )معهد البحث عن • 

التنمية، ومعهد طب املناطق املدارية،  ومبادرة أدوية ألمراض املناطق 

املدارية املهملة، ومؤسسة الوسائل التشخيصية االبتكارية الجديدة، 

وجامعة ماكريير(، بالتنسيق مع الربنامج الوطني ملكافحة مرض النوم 

اإلجراءات املطلوبة

 إعداد واعتامد اإلرشادات الالزمة لتقييم عملية التخلص كوقف الرساية )كيف ميكن • 

التأكد من التخلص من داء املثقبيات األفريقي البرشي(

 إعداد إرشادات خاصة بتوجيه أنشطة مكافحة النواقل• 

 النظر يف استخدام خوارزميات تشخيصية منخفضة النوعية، إذا توفرت معالجات أكرث • 

مأمونية

 املشاركة يف جهود الدعوة إىل تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وهناك حاجة إىل جهود • 

 البلدان إلدماج املكافحة والرتصد يف نظم صحية وطنية معزَّزه

 استخدام بيانات التوزع وأدوات رسم الخرائط للحاالت، لتحسي أنشطة البحث عن • 

الحاالت املستهدفة

 تحقيق فهم أفضل لتغطية الفئات السكانية التي يتم تحري الداء فيها، للمساعدة • 

عىل الرتكيز عىل الفئات السكانية املعرضة للخطر )مثال: تطوير منهجية للتقييم، ونقل 

العملية إىل برامج الرتصد البلداين(

 تأمي الدعم املايل والتقني من أجل االعتامد والتحقق• 

 تطوير اختبار عايل اإلنتاجية لتقييم التخلص، والرتصد التايل للتخلص، عىل عينات يف • 

مخترب مرجعي

 تعزيز أنشطة الرتصد من خالل إعداد مواقع ترصد خافرة مزودة مبوظفي مدربي • 

ومجهزة باملعدات الالزمة

 ضامن توفر، والحصول عىل وسائل تشخيص داء املثقبيات األفريقي البرشي من خالل • 

 إرشاك الرشكات الصانعة

 إدماج أنشطة املكافحة والرتصد يف النظام الصحي املحيطي، وتحديد وإعداد مواقع • 

ترصد خافرة ألغراض الرتصد التايل للتخلص

 وضع خطط وطنية لتدريب املوظفي ورفع مستوى الوعي لديهم، وحفزهم يف إطار • 

النظم الصحية الوطنية

 وضع خطة تويل بعيدة األمد، مبا يشمل إعداد حملة لحشد املوارد من أجل تلبية • 

االحتياجات

 الحفاظ عىل الدعم الحايل لضامن استدامة املكتسبات الحالية )مثال: مواصلة الضغط • 

لتجنب تعب املانحي(

 تعزيز امللكية من حيث عملية التخلص والغايات لدى البلدان املوطونة، من خالل • 

الدعوة للسلطات الصحية ورؤساء الدول )مثال: الحملة اإلفريقية الستئصال ذبابة التيس 

تيس وداء املثقبيات( يف سياق تناقص أعداد الحاالت

 تعزيز التعاون عرب الحدود من أجل التخلص من البؤر العابرة للحدود• 

 البد من ضامن التنسيق من جانب املنظمة بي البلدان وأصحاب املصلحة املعنيي، • 

لتحقيق أقىص قدر من التآزر يف هذا املجال

 إقامة تعاون مع برنامج مكافحة املالريا يف مجال التشخيص ومكافحة النواقل• 

 تكامل التدخالت فيام بي األمراض الحيوانية املنشأ وداء املثقبيات البرشي )نهج الصحة • 

 الواحدة(

 بناء القدرات )مثال: التدريب التسلسيل / تكرار التدريب( فيام يختص بخدمات املعالجة• 

 تطوير التدريب لنقل الخربات يف مجال داء املثقبيات األفريقي البرشي، من الربامج • 

 املتخصصة يف هذا الداء، إىل النظم الصحية الوطنية
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 هناك تحديات تتمثل يف إدماج األنشطة يف نظام صحي • 

ضعيف

توقف األنشطة يف املواقع املنخفضة الرساية • 

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

عدد حاالت داء املثقبيات 

األفريقي البرشي املعلنة 

)التخلص منه كمشكلة من 

مشاكل الصحة العامة عىل 

الصعيد العاملي(

املعالجة الكيميائية الوقائية

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

 مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

 غري ذلك

ال ينطبق

اإلمداد باملاء النقي املأمون للحد من مخالطته بذبابة التيس تيس• 

رش املاشية باملبيدات الحرشية• 

بة•  الطعوم واملصائد مبا يف ذلك الشاشات املرشَّ

إطالق الحرشات العقيمة• 

معالجة الحيوانات )املاشية والخنازير( وتقييد استخدام املبيدات الحرشية• 

 األدوية املستخدمة يف عالج داء املثقبيات األفريقي البرشي الرودييس: سورامي )املرحلة • 

اللمفاوية الدموية( وميالرسوبرول )املرحلة العصبية(

 يتم اكتشاف الحاالت بصفة رئيسية من خالل التحري السلبي )الحاالت الرسيرية املشتبهة • 

التي تحرض إىل املرافق الصحية(

غاية عام 2020

2000< 

الوضع الحايل

1000< 

املرض ووبائيته

داء املثقبيــات األفريقي البرشي )الرودييس(
ينجم داء املثقبيات األفريقي البرشي عن اإلصابة بعدوى املثقبيات الربوسية الروديسية. وهو 

مرض حيواين املصدر )من الحيونات الربية والداجنة(، الذي أحيانا يصيب البرش.

املخاطر التي تحتاج تخفيفا

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

 ينجم داء املثقبيات األفريقي البرشي الرودييس عن اإلصابة بعدوى املثقبيات الربوسية الروديسية، وهو مسؤول عىل 2% من جميع • 

حاالت اإلصابة بداء املثقبيات األفريقي البرشي

 داء املثقبيات األفريقي البرشي الرودييس، مرض حيواين املنشأ ) من الحيوانات الربية  والداجنة(، الذي أحيانا يصيب البرش• 

 يسبب داء املثقبيات األفريقي البرشي الرودييس، حدوث عدوى حادة تتطور برسعة يف البداية إىل نوبات حمى، وقَرْح يف مكان اإلصابة، • 

وصداع، وآالم يف املفاصل، وكثريا ما تسبب أعراضا قلبية وكلوية )املرحلة اللمفاوية الدموية(، واضطرابات النوم، وتغريات سلوكية، 

وتشوس، واضطرابات ِحِسيَّة وحركية )املرحلة العصبية(، عندما يعرب الطفييل الحاجز الدموي الدماغي،  ويهاجم الجهاز العصبي املركزي

 ينتقل داء املثقبيات األفريقي البرشي، بصفة رئيسية، عن طريق لدغة ذبابة التيس تيس التي تحمل العدوى، من جنس الالسنة، ومن بي • 

طرق االنتقال األخرى، االنتقال من األم إىل الطفل

املؤرش

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من هذا الداء فيها، كمشكلة من مشاكل الصحة العامة                                               

)تعرف بوجود > 1 حالة إصابة / 10000 نسمة لكل سنة، يف كل منطقة صحية يف القطر كمتوسط عىل 

مدى السنوات الخمس السابقة( 

املنطقة التي بها ≤ 1 حالة إصابة بداء املثقبيات األفريقي البرشي لكل 10000 نسمة يف كل سنة )مبتوسط 

5 سنوات(

2020 )تقدير مؤقت(

0 

 10000  كم2

2023

)%15( 2 

 5000  كم2  

          

2025

)%31( 4 

  2000 كم2  

2030

)%61( 8 

0 
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عبء املرض

ع داء املثقبيات األفريقي البرشي )الرودييس(، 2019 توزُّ

داء املثقبيات األفريقي البرشي متوطن يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

Not applicable No data (endemic countries) Non-endemic countries 0 cases reported<10≥10

عدد حاالت اإلصابة بداء املثقبيات األفريقي البرشي 
الرودييس 2009 - 2019
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حالة يف عام 2019

4 مليون
شخص معرضون للمخاطر1

13
بلدا موطونا

PLoS Negl Trop Dis. 2018; 12)12(:e0006890 2016 1 فرانكو جونيور، سيتيش ج، بريوتو ج، باون م، ديارا أ، غروت ل، وآخرون، رصد التخلص من داء املثقبيات األفريقي البرشي، تحديث لبيانات

ال ينطبقال توجد بيانات )بلدان موطونة(بلدان غري موطونة≤ 10> 10ال توجد حاالت مبلَّغ بها
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
 www.who.int/trypanosomiasis_african/en

داء املثقبيات األفريقي البرشي )الرودييس(: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

 تطوير أدوات جديدة، مهيأة ميدانيا، الكتشاف حاالت اإلصابة بداء املثقبيات األفريقي البرشي الرودييس )مثال، اختبارات تشخيص رسيع(، لالستخدام يف مرافق الرعاية الصحية األولية، وملعالجات مأمونة وفعالة• 

 إدماج املكافحة واملعالجة والرتصد يف النظم الصحية الوطنية وتعزيز اإلمكانات من خالل خطط وطنية لتدريب موظفي الرعاية الصحية، ورفع مستوى الوعي لديهم، وتحفيزهم• 

 تنسيق مكافحة النواقل وتدبري داء املثقبيات األفريقي الحيواين، عرب البلدان، ومع أصحاب املصلحة املعنيي، وغري ذلك من القطاعات )مثال: السياحة والحياة الربية( من خالل الهيئات الوطنية املتعددة • 

القطاعات، لتحقيق أقىص قدر من التآزر

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

 مرض حيواين املنشأ، تثل الحيوانات الربية والداجنة املستودعات • 

الرئيسية له، وتلعب دورا محوريا يف انتقال العدوى إىل البرش 

هناك مناطق جغرافية ال يكون الوضع الوبايئ فيها معروفا بصورة جيدة• 

عوامل الخطر بالنسبة للفاشيات الوبائية غري مفهومة بشكل جيد• 

ال توجد اختبارات سريولوجية وال أبحاث جارية• 

 التشخيص يتم من خالل تأكيد وجود الطفييل )يف الدم، أو العقد • 

اللمفاوية، أو السائل النخاعي الشويك(

 تحديد مرحلة تطور املرض عن طريق فحص السائل النخاعي الشويك • 

من خالل البزل الَقطَني

 االستخدام املوسع الختبارات التشخيص الرسيع للمالريا، أدى إىل • 

انخفاض استخدام تقنية التشخيص املطلوبة، عن طريق لطاخة الدم 

 يتمثل التدخل الرئييس يف مكافحة النواقل واملستودعات الحيوانية )مثال • 

معالجة الحيوانات ورش املاشية باملبيدات الحرشية(

 االكتشاف واملعالجة املبكرين للحاالت يقلل من تأثري املرض عىل البرش• 

 املعالجات املتاحة حاليا سامة، وهناك تجارب جارية عىل أدوية جديدة • 

أكرث بساطة )مثال: فيكسينيدازول(

اإلجراءات املطلوبة

فهم طبيعة انتشار العدوى يف املناطق التي يكون الرتصد فيها منخفضا أو محدودا• 

 فهم عوامل الخطر بالنسبة للفاشيات الوبائية• 

 تطوير أدوات تشخيص / اكتشاف، مهيأة ميدانيا، لحاالت داء املثقبيات األفريق البرشي • 

الرودييس )مثال: وسيلة اختبار تشخيص رسيع( لالستخدام يف مرافق الرعاية الصحية 

األولية )للتحري أو التشخيص(

 إدراج استخدام الفحص املجهري للدم يف الخوارزميات الرسيرية واملختربية• 

 تطوير معالجات مأمونة وفعالة )مثالً فيكسينيدازول، وأكوزيبورول(، ليحال محل • 

 املعالجات السامة القامئة عىل الزرنيخ )ميالرسوبرول(

© WHO/Andy Craggs
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الغاية: التخلص كمشكلة من مشاكل الصحة العامة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 هناك اسرتاتيجية مكافحة عاملية • 

 ميثل أطلس داء املثقبيات األفريقي البرشي أداة مفيدة من حيث • 

 التخطيط ورصد أنشطة املكافحة والتخلص

 الربامج الوطنية ملكافحة مرض النوم، هي التي تقود مكافحة وترصد • 

داء املثقبيات األفريقي البرشي، بدعم من شبكة منظمة الصحة العاملية 

للتخلص من هذا الداء، التي تنسق أنشطة أصحاب املصلحة املعنيي 

مبكافحة وترصد داء املثقبيات األفريقي البرشي

 الشعور بامللكية من حيث عملية التخلص كمشكلة من مشاكل الصحة • 

العمومية من جانب البلدان املوطونة، ضعيف

 املؤرشات والطرق العاملية العتامد التخلص من داء املثقبيات األفريقي • 

البرشي، كمشكلة من مشاكل الصحة العامة متوفرة

 مايزال نقص اكتشاف الحاالت ميثل مصدرا للقلق• 

ن بنسبة 100% من خالل األدوية املتربع •   الحصول عىل املعالجات مؤمَّ

بها التي تقوم منظمة الصحة العاملية بتوزيعها

 نقص املوظفي املهرة يف مجال داء املثقبيات األفريقي البرشي، وانحسار • 

انتشاره، يجعل اكتساب الخربة يف هذا املجال أمرا صعبا

 من الصعب إدماج أنشطة املكافحة والرتصد يف نظام صحي ضعيف• 

 االستخدام املوسع لوسائل التشخيص الرسيع للمالريا يحد من إمكانيات • 

الفحص املجهري لحاالت داء املثقبيات األفريقي البرشي الرودييس

 هناك فجوة كبرية يف تويل أنشطة املكافحة والبحث، وذلك بسبب • 

 انخفاض الرساية

 تقدم شبكة منظمة الصحة العاملية للتخلص من داء املثقبيات األفريقي • 

البرشي إطارا يتم من خالله تنسيق األنشطة التي يقوم بها أعضاؤها، 

ده مام ييرس عملية مكافحة هذا الداء وترصُّ

 يجرى تنفيذ التدخالت يف إطار نهج الصحة الواحدة ملكافحة داء • 

املثقبيات الحيواين والداء الذي يصيب اإلنسان، يف بعض البلدان، 

بالتنسيق مع منظمة األغذية والزراعة يف إطار مبادرة الربنامج املشرتك 

 ملكافحة داء املثقبيات األفريقي البرشي 

 تغطي الدورة الدولية املعنية بداء املثقبيات األفريقي الجوانب األساسية • 

من أجل تعزيز قدرات الربامج

 هناك جهود تبذل للحفاظ عىل القدرات التشخيصية والعالجية، تدعمها • 

منظمة الصحة العاملية، والربامج الوطنية ملكافحة مرض النوم وغري ذلك 

من الرشكاء )معهد البحث عن التنمية، ومعهد طب املناطق املدارية، 

ومؤسسة وسائل التشخيص الجديدة االبتكارية، ومبادرة أدوية ألمراض 

املناطق املدارية املهملة، وجامعة ماكريير، وغريها(

اإلجراءات املطلوبة

 إعداد مبادئ توجيهية لتوسعة نطاق استخدام أدوات مكافحة النواقل املصممة خصيصا • 

ملختلف البيئات، بحسب االقتضاء

 تعزيز النهج متعدد القطاعات • 

 وضع اسرتاتيجيات لنهج الصحة الواحدة للحد من رساية املرض من الحيوانات )املاشية • 

والحيوانات الربية( إىل اإلنسان

 تعزيز امللكية من حيث عملية التخلص والغايات املستهدفة لدى البلدان املوطونة • 

 إدماج مكافحة داء املثقبيات األفريقي البرشي )مبا يشمل املعالجة( وأنشطة الرتصد، يف • 

 النظم الصحية

 استخدام بيانات التوزع وأدوات رسم الخرائط للحاالت، لتحسي أنشطة البحث عن • 

الحاالت املستهدفة

 تعزيز أنشطة اكتشاف الحاالت البرشية• 

 ضامن توفر الدعم التقني لعملية االعتامد• 

 تعزيز أنشطة الرتصد من خالل إعداد مواقع ترصد خافرة مزودة مبوظفي مدربي • 

ومجهزة باملعدات الالزمة

 إذا أصبحت األدوات التشخيصية متاحة ومتوفرة، فينبغي ضامن توفر خدمات اإلمداد • 

والخدمات اللوجستية الالزمة لها

 وضع خطط وطنية لتدريب املوظفي ورفع مستوى الوعي لديهم وحفزهم يف إطار • 

النظم الصحية الوطنية

 تعزيز النظم الصحية يف املناطق النائية )القيادة البلدانية مطلوبة(• 

تأمي الدعم املايل لعملية االعتامد• 

 وضع خطة تويل بعيدة األمد، مبا يشمل إعداد حملة لحشد املوارد من أجل تلبية • 

االحتياجات

 دعوة املانحي الخارجيي واالعتامدات الوطنية• 

 املساهمة يف الجهود الداعية إىل تحقيق التغطية الصحية الشاملة• 

 تعزيز هيئات التنسيق عىل املستوى القاري من أجل تكامل اإلجراءات الخاصة مبكافحة • 

داء املثقبيات األفريقي البرشي الذي يصيب اإلنسان والحيوان

 إنشاء هيئات متعددة القطاعات ملكافحة داء املثقبيات عىل املستوى الوطني• 

 تعزيز التعاون عرب الحدود من أجل التخلص من البؤر العابرة للحدود • 

 تنسيق مكافحة النواقل والتدبري العالجي لحاالت داء املثقبيات الحيواين عرب البلدان، • 

ومع أصحاب املصلحة املعنيي وغري ذلك من القطاعات )مثال، السياحة والحياة الربية( 

من خالل الهيئات الوطنية املتعددة القطاعات، لتحقيق أقىص قدر من التآزر

 التنسيق مع الربنامج العاملي ملكافحة املالريا الستخدام الفحص املجهري يف بعض • 

الحاالت

 تعزيز هيئات التنسيق عىل املستوى القاري من أجل اتساق وتكامل اإلجراءات الخاصة • 

مبكافحة داء املثقبيات الذي يصيب اإلنسان والحيوان

 تعزيز بناء القدرات مبا يشمل التدريب لنقل الخربات يف مجال داء املثقبيات األفريقي • 

البرشي، من الربامج املتخصصة يف هذا الداء، إىل النظم الصحية الوطنية

 إعداد مواد إرشادية ودالئل لتحسي التدبري العالجي للمرىض يف املناطق املوطونة• 
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 يف ظل غياب معالجة موضعية غري مؤملة، فإن من الصعوبة • 

مبكان إيجاد مرىض مصابي بآفات بسيطة ميكن تشخيصها 

ومعالجتها

 سيكلف الحصول عىل املستلزمات واألجهزة الطبية الالزمة • 

ملعالجة نحو 150000 حالة جديدة سنويا، حوايل 7 – 8 ماليي 

دوالر أمرييك. وحتى اآلن ال يوجد تويل داخيل، وال جهات 

مانحة خارجية أبدت التزاما بتقديم هذا الدعم املايل

مؤرش األثر

النسبة املئوية للحاالت 

املكتشفة يف إقليم رشق 

املتوسط

النسبة من جميع الحاالت 

املكتشفة التي خضعت 

للمعالجة / التدبري العالجي، 

وفقا للمبادئ التوجيهية

املعالجة الكيميائية الوقائية

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

غري ذلك

ال ينطبق

ال ينطبق

رش املبيدات الحرشية، والناموسيات املعالجة باملبيدات الحرشية، وإدارة البيئة• 

مكافحة القوارض• 

 تعتمد معالجة داء الليشامنيات عىل عوامل عدة، منها نوع املرض، واألمراض التصاحبية، • 

واألنواع الطفيلية، واملوقع الجغرايف. وتتضمن املعالجة املوضعية األنتيمونيات خامسية التكافؤ، 

وبارومومايسي، والعالج بالتربيد، والعالج الحراري. وتتضمن األدوية الجهازية ليبوسومال 

أمفوترييسي ب، واألنتيمونيات خامسية التكافؤ، وميلتيفوسي.

التشخيص املبكر )اختبارات التشخيص الرسيع، مقرونة بالعالمات الرسيرية(، ورسعة املعالجة• 

غاية عام 2020

%70 

 %90> 

الوضع الحايل

 تقدر بـ ~%20

 غري معروف

املرض ووبائيته

داء الليشامنيات )الجلــدي(
ينجم داء الليشامنيات الجلدي عن العدوى بطفيليات الليشامنيا األوالية، الذي ينتقل عن 
طريق لدغة أنثى ذباب الرمل من جنس الفواصد؛ وهو مرتبط بنزوح السكان وسوء حالة 

السكن، ونقص املوارد املالية، وسوء التغذية، وضعف جهاز املناعة.

املخاطر التي تحتاج تخفيفا

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

 ينجم داء الليشامنيا الجلدي عن العدوى بطفيليات الليشامنيا األوالية، الذي ينتقل عن طريق لدغة أنثى ذبابة الرمل من جنس • 

الفواصد؛ وال يصاب بهذا املرض سوى 10 – 25% من أولئك الذين تصيبهم عدوى طفيليات الليشامنيا.

 يسبب مرض الليشامنيات الجلدي آفات جلدية )غالبيتها قرح( مام يرتك ندوبا دامئة وعجزا خطريا، ويسبب وصام ومشاكل نفسية • 

)السيام للفتيات الصغريات(؛ وميكن أن يسبب داء الليشامنيات الجلدي املخاطي تشوهات وخيمة، والسيام يف الوجه.

يرتبط داء الليشامنيات الجلدي بنزوح السكان، وتدين مستوى السكن، ونقص املوارد املالية، وسوء التغذية، وضعف الجهاز املناعي.• 

املؤرش

عدد البلدان التي بلغت نسبة الحاالت املكتشفة واملبلَّغة1 فيها 85% من جميع الحاالت، وبلغت نسبة 

معالجة قدرها 95% من الحاالت املبلغ بها

2020 )خط األساس(

 ال ينطبق

2023

)%51( 87/44 

2025

)%76( 87/66 

2030

)%100( 87/87 
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عبء املرض

عدد الحاالت الجديدة التي تم التبليغ عنها يف عام 2019

هناك نحو 87 بلدا موطونة بداء الليشامنيات الجلدي )2016(.

يف عام 2016، وقع نحو 80% من حاالت اإلصابة بداء الليشامنيات الجلدي الجديدة، يف تسعة بلدان )أفغانستان، والجزائر، والربازيل، 

وكولومبيا، وجمهورية إيران اإلسالمية، والعراق، وباكستان، والجمهورية العربية السورية، واليمن(.

100−999 <100 0 cases reported1000−4999≥5000

Not applicable No dataNo autochthonous cases reported3

عدد حاالت اإلصابة بالليشامنيات الجلدية التي 
بلَّغت بها أقاليم املنظمة، 2014 - 2019

0

50 000

100 000

200 000

250 000

300 000

150 000

20142016 201520182019 2017

Eastern Mediterranean
European

South-East Asia
Americas

African

224277
حالة جديدة تم التبليغ عنها يف عام 12019

حوايل 000 260
 من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
 www.who.int/leishmaniasis/cutaneous_leishmaniasis/en

داء الليشامنيات )الجلدي(: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

تطوير، وتوسيع نطاق، عالج فموي يسهل إعطاؤه، أو عالج موضعي ميكن استخدامه يف املراكز الصحية.• 

تحسي يرس التكلفة، والحساسية، بالنسبة الختبارات التشخيص الرسيع الالزمة للكشف عن الحاالت، وتوافر العالج.• 

تقدير عبء املرض من خالل تحسي أنشطة الرتصد، وإنشاء قاعدة بيانات للمرىض لضامن الرصد الفعال لتأثري تدخالت املكافحة.• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

 الفهم غري كامل بالنسبة للحواجز والعوامل املرتبطة بانخفاض معدالت • 

التشخيص، واملعالجة، والتبليغ

 تثل الحيوانات مستودعا مهام لهذا الداء• 

 التشخيص الحايل الذي يرتكز عىل اختبارات التأكيد الطفييل و/ أو • 

السامت الرسيرية، يفتقر إىل الحساسية املطلوبة، وذلك يف عديد 

املناطق املوطونة، وال يكون التشخيص املختربي متاحا دامئا. وال تتوفر 

االختبارات القامئة عىل التفاعل السلسيل للبوليمرياز إال يف املختربات 

املرجعية

 يعالج داء الليشامنيات الجلدي، بصفة رئيسية، باألنتيمونيات خامسية • 

التكافؤ، التي يصعب الحصول عليها، ويصعب إعطاؤها للمرىض، كام 

أنها تشتمل عىل إجراءات َحْقن مؤملة للمرىض

 نادرا ما يتم تنفيذ أنواع أفضل من العالجات مثل العالج بالتربيد، • 

 والعالج الحراري، يف املناطق شديدة التوطن، بسبب ارتفاع أسعارها

اإلجراءات املطلوبة

 التعرف، من خالل البحوث، عىل التحديات أمام تحسي معدالت التشخيص، واملعالجة، • 

و/ أو التبليغ

 تحسي فهم دورة حياة النواقل من أجل مكافحة أكرث فاعلية لها• 

 إجراء مسوحات لوقوعات املرض يف البلدان املوطونة، من أجل فهم أفضل للسامت • 

الوبائية لهذا الداء

 مواءمة تدخالت الوقاية واملكافحة، ورصد الخصائص البيولوجية لكل نوع من أنواع • 

الطفيليات وسامته الوبائية البيئية

 تطوير اختبارات تشخيص رسيع تكون ميسورة التكلفة وأكرث حساسية عىل مستوى أنواع • 

الكائنات الحية، والتي ميكن استخدامها عىل مستوى املركز الصحي، واملستوى املجتمعي 

 )تكون مهمة بشكل خاص يف البؤر التي تتعايش فيها أنواع الليشامنيات(

 هناك حاجة إىل تطوير عالج فموي / موضعي ميكن استخدامه عىل مستوى املركز • 

الصحي، واملستوى املجتمعي 

 إدراج رعاية جميع املصابي بأمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية • 

يف إطار نهج متكامل، برصف النظر عن العامل النوعي املسبب للمرض

تطوير لقاح وقايئ• 

 إنشاء قاعدة بينات خاصة باسرتاتيجية أدوات مكافحة النواقل / املستودعات الحيوانية، • 

ووضع بروتوكوالت للمكافحة، تكون مصممة خصيصا لذبابة الرمل

© WHO/Christopher Black



121

الغاية: املكافحة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

املبادئ التوجيهية للتدبري العالجي للحاالت، متوفرة • 

 مبادئ املنظمة التوجيهية لرتصد املرض ومكافحة النواقل، ستكون • 

جاهزة للنرش يف 2021

 املبادئ التوجيهية الوطنية، الخاصة بالتدبري العالجي للحاالت، متوفرة• 

 معظم البلدان تستخدم بيانات مجمعة ال تتيح إجراء تحليل متعمق، أو • 

أنها تسعى جاهدة ليك تقوم بتبليغ دقيق

 تفتقر غالبية البلدان لقواعد بيانات شاملة تشتمل عىل بيانات عن • 

 ترصد النواقل وتدخالت املكافحة

 يفتقر العديد من البلدان التي تنوء بحمل ثقيل من هذا الداء، إىل • 

األدوية الرضورية أو خيارات العالج الطبيعي، ألغراض التدبري العالجي 

 للحاالت

 هناك نقص يف املوظفي الصحيي املدربي تدريبا مناسبا، يف عديد من • 

املناطق شديدة التوطن

ل الرسيع للموظفي الصحيي تحديا كبريا من حيث استمرار •   يشكل التبدُّ

وجود موظفي مدربي

 تعتمد التدخالت األساسية كتوفري املستلزمات الطبية أو الرصد والتقييم، • 

 اعتامدا تاما عىل التربعات الخارجية، وذلك يف عديد البلدان

 يتم إجراء اجتامعات تنسيقية منتظمة بلدانيا وإقليميا، غري أنه من • 

األفضل توزيع محارض هذه االجتامعات عىل جميع أصحاب املصلحة 

املعنيي

يالحظ أنه ال يتم عقد اجتامعات عرب الحدود• 

التنسيق املشرتك بي القطاعات غري كاف• 

 عىل الرغم من أن بناء القدرات يجرى بشكل منتظم، فإن التبدل • 

الرسيع للموظفي يتسبب يف وجود بعض الثغرات، كام أن بعض 

املوظفي يكلَّفون مبهام ال يكونون مدربي تحديدا للقيام بها

اإلجراءات املطلوبة

 اعتامد وتنفيذ أنشطة ترصد املرض واملبادئ التوجيهية الوطنية الخاصة مبكافحة النواقل• 

ضامن تنفيذ املبادئ التوجيهية الوطنية محليا للتحقق من تنفيذها• 

 تقليل الوقت ما بي بداية ظهور األعراض واملعالجة، من خالل تنفيذ األنشطة الرامية إىل • 

القيام بالتشخيص املبكر واإلرساع باملعالجة

 تطوير أو إدماج قواعد بيانات وطنية إلكرتونية تتضمن بيانات عن املرىض ألغراض • 

التحليل، مبا يشمل بيانات ترصد النواقل وتدخالت املكافحة

 التحقق من جعل داء الليشامنيات الجلدي أحد األمراض التي يلزم التبليغ بها، وتحديد • 

أدوار منفصلة تكون مخصصة لتدبري الحاالت والتبليغ بها

 إنشاء نظم ترصد نشط وأدوات تساعد عىل اتخاذ القرارات، بحيث تسمح بتدخالت • 

تواؤمية 

جمع البيانات عن أثر هذا الداء عىل الصحة النفسية، السيام عىل النساء واألطفال• 

 التحقق من توفر األدوية و / أو العالج الطبيعي ألغراض التدبري العالجي للحاالت )سواء • 

عن طريق الرشاء أو التربع(، يف جميع البلدان، من خالل توفري إنتاج كاف، وإتاحة 

الحصول عليه؛ وإجراء التسجيل يف البلدان املوطونة التي مل تتم معالجة هذا األمر فيها

تحسي فرص الحصول عىل التشخيص والعالج للسكان الريفيي• 

 الحفاظ عىل مستوى الوعي داخل النظم الصحية ويف املجتمعات املحلية لضامن • 

اكتشاف الحاالت ومعالجتها

 اعتامد اآلليات / النهوج االبتكارية، للتعرف عىل املرىض يف املناطق النائية ومعالجتهم • 

)مثال: من خالل نرش أفرقة جوالة / استخدام التكنولوجيات الجديدة(

زيادة التمويل الداخيل وتحسي اآلليات األخرى لضامن رشاء أدوية مؤكدة الجودة • 

 تدريب املجتمع املحيل، واملنارصين للسياسات، عىل معالجة نقص الوعي / املعارف / • 

االستثامر، من جانب أصحاب املصلحة املعنيي

 تطوير آليات للتنسيق املنتظم، بلدانيا، وإقليميا، وعرب الحدود، مع توزيع محارض • 

االجتامعات عىل جميع أصحاب املصلحة املعنيي

 إدراج داء الليشامنيات الجلدي ضمن أمراض املناطق املدارية املصحوبة بتغريات جلدية، • 

 ومع القطاعات األخرى

 تدريب العاملي الصحيي املجتمعيي واملوظفي الصحيي الوطنيي عىل القيام • 

بالتشخيص واملعالجة بالشكل الصحيح ويف الوقت املناسب

رفع مستوى الوعي يف املجتمعات املحلية؛ والحد من الوصم• 
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 قد تفوق الفاشيات قدرات البنية األساسية / القوى العاملة • 

القامئة

 قلة عدد  الرشكات الصانعة لألدوية التي يصعب إنتاجها • 

بالكميات والجودة املطلوبة

 محدودية توافر املعالجات لألمراض التصاحبية )مثال: فقر الدم، • 

وسوء التغذية، وحاالت العدوى املشرتكة( قد تؤدي إىل زيادة 

معدل إماتة الحاالت

املعالجة الكيميائية الوقائية

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

غري ذلك

ال ينطبق

ال ينطبق

رش املبيدات الحرشية، والناموسيات املعالجة باملبيدات الحرشية، وإدارة البيئة • 

يتم تقييم االسرتاتيجيات، مثل تلك الخاصة باللقاحات، يف الكالب• 

 تعتمد معالجة داء الليشامنيات عىل عدة عوامل، من بينها نوع املرض، واألمراض التصاحبية، • 

واألنواع الطفيلية، واملوقع الجغرايف. ومن بي األدوية األساسية املستخدمة يف معالجة 

عدوى الليشامنيا  الطفيلية، األنتيمونيات خامسية التكافؤ، وليبوسومال أمفوترييسي ب 

)المب(. أما بالنسبة لعدوى الليشامنيا الدونوفانية فإن األنتيمونات خامسية التكافؤ، والمب، 

وبارومومايسي، وميلتيفوسي، تستخدم يف معالجتها

التشخيص املبكر )اختبارات التشخيص الرسيع، مقرونة بالعالمات الرسيرية(، ورسعة املعالجة• 

املخاطر التي تحتاج تخفيفا التدخالت االسرتاتيجية األساسية

1 ينبغي إجراء تقدير ملدى التوطن يف بعض املناطق يف نيبال، واملناطق الفرعية يف بنغالديش؛ الحاالت املنتكسة واملرىض ممن لديهم عدوى مشرتكة بفريوس العوز املناعي البرشي والليشامنيا، ال يتم إدراجهم بشكل منتظم يف القاسم، يف الهند، 

 مام يؤدي إىل انكامش االنتشار يف الهند مقارنة بالبلدان األخرى

 2 يعرف بأنه مريض مؤهل مناعيا مع عدم وجود حالة أخرى تصاحبية ال تنشأ عن اإلصابة بداء الليشامنيات الحشوي )مثال: زرع األعضاء، العدوى بفريوس العوز املناعي البرشي، الرسطان، األدوية املثبطة للمناعة، السكري، الفشل الكلوي(

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

النسبة املئوية للمناطق / املناطق 
الفرعية يف شبه القارة الهندية 

)نيبال وبنغالديش والهند( التي 
أبلغت أنها بَلَغت عتبة التخلص 

من هذا الداء كمشكلة من 
 مشاكل الصحة العامة 

)> 1 حالة / 10000 نسمة(

عدد البلدان التي تم اعتامد 
التخلص من داء الليشامنيات 
الحشوي فيها )كمشكلة من 

مشاكل الصحة العامة(

غاية عام 2020

%100 

بنغالديش والهند 
 ونيبال

الوضع الحايل

بنغالديش 
,100% الهند 
,92% نيبال 

1%100 

0 )مطلوب 
 االعتامد(

املرض ووبائيته

داء الليشامنيات )الحشوي(

ينجم داء الليشامنيات الحشوي عن اإلصابة بالعدوى بطفيليات الليشامنيات األوالية، التي 
تنتقل عن طريق لدغة أنثى ذباب الرمل من جنس الفواصد؛ وهو مرتبط بسوء التغذية، ونزوح 

السكان، وضعف جهاز املناعة، ونقص املوارد املالية.

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

 ينجم داء الليشامنيات الحشوي عن اإلصابة بالعدوى بطفيليات الليشامنيات األوالية، التي تنتقل عن طريق لدغة أنثى ذباب الرمل من • 

جنس الفواصد، وال يصاب بهذا املرض سوى 10 – %25 من أولئك الذين يصابون بهذه العدوى.

 يسبب داء الليشامنيات الحشوي نوبات حمى غري منتظمة، وفقدانا للوزن، وتضخام يف الطحال وفقرا يف الدم؛ وإذا ترك هذا الداء بدون • 

عالج، فإنه يكون مميتا يف أكرث من %95 من الحاالت، وتكون حاالت العدوى املشرتكة بي فريوس العوز املناعي البرشي وداء الليشامنيات 

أكرث صعوبة يف العالج، ويكون املآل فيها ضعيفا بقدر أكرب.

 ويحدث داء الليشامنيات الجلدي التايل للكاال – آزار، وهو أحد عقابيل داء الليشامنيات الحشوي، لدى 5 – %15 من املرىض، الذين • 

يصابون بطفح جلدي ملدة تصل إىل 2 – 3 سنوات بعد املعالجة من داء الليشامنيا الحشوي. ويعد األشخاص الذين يصابون بداء 

الليشامنيات الجلدي التايل للكاال – آزار، مصدرا محتمال للعدوى بداء الليشامنيات الحشوي.

يرتبط داء الليشامنيات الحشوي بسوء التغذية، ونزوح السكان، وتدين مستوى السكن، وضعف الجهاز املناعي، ونقص املوارد املالية.• 

املؤرش

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من هذا الداء فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العامة )يعرف بأن 
يقل فيها معدل إماتة الحاالت الناجمة عن املرض األسايس ]داء الليشامنيات الحشوي[، عن 1%(2

عدد البلدان يف إقليم جنوب رشق آسيا، التي تم اعتامد التخلص من هذا الداء فيها كمشكلة من مشاكل 

الصحة العامة )يعرف بأن يقل عدد الحاالت فيها ]الجديدة واملنتكسة[ عن حالة واحدة لكل 10000 

نسمة، عىل مستوى املنطقة يف نيبال، وعىل مستوى املنطقة الفرعية يف بنغالديش والهند(

يف إقليم جنوب رشق آسيا، حاالت داء الليشامنيات الجلدي التايل للكاال – آزار )داء الليشامنيات الحشوي 

– 3 سنوات متابعة بعد املعالجة( املكتشفة واملعالجة

2020 )خط األساس(

)%0( 75/0 

)%0( 3/0 

 غري معروف

2023

)%43( 75/32 

)%100( 3/3 

%90 

2025

)%75( 75/56 

)%100( 3/3 

%95 

2030

)%85( 75/64 

)%100( 3/3 

%100 
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 1 بنغالديش، الربازيل، إثيوبيا، نيبال، الصومال، جنوب السودان، السودان

)http://www.healthdata.org/gbd( :معهد القياسات الصحية والتقييم :)2 العبء املريض العاملي. سياتل )واشنطن 

3 يشار إليها أيضا بالبلدان غري املوطونة

عبء املرض

عدد حاالت اإلصابة بداء الليشامنيات الحشوي، 2019

75 بلدا موطونا بداء الليشامنيات الحشوي )2016(.

يف عام 2017، كان نحو 90% من حاالت اإلصابة الجديدة بداء الليشامنيات الحشوي املبلَّغ بها، موجودا يف سبعة بلدان )الربازيل، 

وإثيوبيا، والهند، وكينيا، والصومال، وجنوب السودان، والسودان(؛ وكان 50 – 70% من الحاالت لدى األطفال.

100−499 <100 0 cases reported500−999≥1000

Not applicable No data No autochthonous cases reported3

معدل إماتة الحاالت، نسبة مئوية
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وفاة بي املرىض، تم التبليغ بها يف 

سبعة1 بلدان، يف عام 2018
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
www.who.int/leishmaniasis/visceral_leishmaniasis/en

داء الليشامنيات )الحشوي(: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

إتاحة االكتشاف املبكر لضامن املعالجة الرسيعة من خالل االكتشاف النشط للحاالت، عىل سبيل املثال.• 

ضامن اإلمداد باألدوية، لضامن الحصول الرسيع عىل املعالجة، وبخاصة أثناء الفاشيات، والسيام بالنسبة لألطفال والشباب، الذين يشكلون 50 – 70% من السكان املترضرين.• 

تطوير معالجات ووسائل تشخيص تكون أكرث فاعلية وسهولة يف االستخدام، وبخاصة لرشق أفريقيا.• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

 عدم وجود فهم جيد لنشوء املرض ومصادر رساية داء الليشامنيات • 

الحشوي، وداء الليشامنات الجلدي التايل للكاال – آزار 

هناك بضع خرائط متوفرة خاصة باملخاطر• 

العوامل املرتبطة باملآل املميت موضحة يف بعض املواقع• 

 املرض معقد ويظهر بصورة مختلفة يف العديد من املناطق الجغرافية،  • 

مام يستلزم مواءمة االستجابة بحيث تتالءم مع السياق املحيل

 هناك اختبار سريولوجي )اختبار تراص مبارش( ميثل خطا ثانيا، متوفر • 

يف حال أظهرت اختبارات التشخيص الرسيع نتائج سلبية لدى مريض 

يشتبه يف إصابته بداء الليشامنيات الحشوي يف رشق أفريقيا.

 قد ال تكون حساسية اختبارات التشخيص الرسيع مناسبة ألقاليم • 

معينة، واالختبارات القامئة عىل التفاعل السلسيل للبوليمرياز متوفرة يف 

املختربات املرجعية

 ال يوجد اختبار عالجي لداء الليشامنيات الحشوي وداء الليشامنيات • 

الجلدي التايل للكاال – آزار قابل الستخدام عىل مستوى منترش

 غياب املتابعة التالية للمعالجة بالنسبة ملرىض داء الليشامنيات الحشوي • 

يف بلدان معينة

 التدخالت الفعالة متوفرة، وقد أدى خط املعالجة األول إىل انخفاض • 

مدتها من 28 يوما إىل يوم واحد يف جنوب رشق آسيا؛ واملعالجة تكلفتها 

مرتفعة، كام أن الحصول عليها أمر صعب وتتطلب مهارة خاصة يف 

إعطائها؛ ودورة املعالجة القصرية  بالخط األول، غري متوفرة يف رشق 

أفريقيا 

 باإلضافة إىل مضادات الليشامنيا، فإن معظم املرىض يحتاجون إىل • 

مضادات حيوية، وعالج مضاد لسوء التغذية الوخيم، ويف بعض الحاالت، 

إىل نقل دم أيضا

 املعالجة معقدة بالنسبة للمرىض مثبطي املناعة )مثل املصابي بفريوس • 

العوز املناعي البرشي، والرسطان(  

 ال يوجد لقاح متوفر حاليا، غري أن هناك لقاحات مرشحة وهي اآلن • 

قيد التطوير

 الوقت ما بي بداية ظهور األعراض وبي املعالجة طويل جدا )يف معظم • 

الحاالت يرتاوح بي شهر واحد وثالثة أشهر، أو حتى أكرث، بالنسبة لداء 

الليشامنيات الجلدي التايل للكاال – آزار(

 غياب البينات بشأن مدى فاعلية الرش الثاميل داخل املباين، عىل النحو • 

الذي يجرى تنفيذه حاليا، ضد داء الليشامنيات الحشوي

اإلجراءات املطلوبة

تحسي فهم طبيعة العوامل الخاصة بالطفييل وباملريض، املرتبطة باملآل املميت• 

تعميق فهم دورة حياة النواقل من أجل مكافحة أكرث فاعلية للنواقل• 

رسم خرائط ملخاطر العدوى بحسب العوامل البيئية والبرشية • 

ن خاص بداء الليشامنيات•  تطوير اختبار جلدي محسَّ

 دراسة االستجابة املناعية يف داء الليشامنيات الجلدي للحاالت التالية للكاال – آزار مقابل • 

الحاالت غري التالية للكاال – آزار

 تطوير معالجات ووسائل تشخيص تكون أكرث فاعلية وسهولة يف االستخدام، وبخاصة • 

لرشق أفريقيا

تطوير اختبارات تكون أقل بضعا وأكرث نوعية، لقياس مستوى الطفييل • 

 تطوير اختبار أقل بضعا للتأكد من الشفاء من  داء الليشامنيات الجلدي التايل للكاال – • 

آزار وداء الليشامنيات الحشوي

 تصميم وتطبيق اسرتاتيجيات وأدوات لتتبع املرىض• 

 إتاحة االكتشاف املبكر لضامن رسعة املعالجة، من خالل االكتشاف النشط للحاالت، عىل • 

سبيل املثال 

 ضامن اإلمداد باألدوية من أجل الحصول الرسيع عىل املعالجة، وبخاصة أثناء الفاشيات، • 

والسيام بالنسبة لألطفال والشباب الذين يشكلون 50 – 70% من السكان املترضرين

تطوير لقاح  وقايئ• 

تطوير أدوية فموية تكون مأمونة وأقل سعرا وال تحتاج إىل سلسلة تربيد• 

تقييم نظام عالج أقرص بالنسبة للمعالجة بالخط األول يف رشق أفريقيا• 

 متابعة املزيد من البحوث حول التوليفات العالجية لزيادة عدد الخيارات العالجية • 

والتخفيف من خطر املقاومة؛ رصد املقاومة

 تحسي التدبري العالجي ملرىض الليشامنيا الحشوية الذين يعانون من مراضة مشرتكة • 

معقدة

إنشاء قاعدة بينات خاصة وأدوات / اسرتاتيجية ملكافحة النواقل واألمراض الحيوانية • 

املنشأ

 تقليص الوقت ما بي بداية ظهور األعراض وبي املعالجة من خالل ضامن اإلرساع يف • 

التشخيص واملعالجة املبكرة )مثال: عن طريق البحث النشط عن الحاالت ضمن األمراض 

 األخرى(

© WHO/A. Loke



125

الغاية: التخلص كمشكلة من مشاكل الصحة العامة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

املبادئ التوجيهية للتدبري العالجي للحاالت متوفرة• 

 مبادئ املنظمة التوجيهية لرتصد املرض ومكافحة النواقل ستكون جاهزة • 

للنرش يف 2021

غياب االسرتاتيجية واملبادئ التوجيهية الخاصة باملرحلة التالية للتخلص• 

 املبادئ التوجيهية الوطنية ملكافحة داء الليشامنيات الحشوي متوفرة، • 

لكنها ال تنفذ بشكل دائم. وتقدم األفرقة االستشارية التقنية اإلقليمية 

اإلرشادات والدعم التقني للبلدان، رغم عدم عقد االجتامعات بشكل 

منتظم

ال يتم تنفيذ املبادئ التوجيهية للتدبري العالجي للحاالت بشكل منهجي• 

برنامج التخلص يف إقليم جنوب رشق آسيا يتم تنفيذه عموديا• 

 عدم وجود نظام معلومات وطني وإقليمي موحد ومتكامل لجميع • 

العنارص التي ينبغي تنفيذها من أجل متابعة املرىض، والتيقظ 

الصيدالين، ولتوجيه مكافحة النواقل

 يحتاج الرتصد الحرشي إىل مزيد من االهتامم من حيث التفعيل • 

والتنفيذ

 سوء التنبؤ فيام يختص باملستلزمات وإدارة املخزون بالنسبة للمبيدات • 

الحرشية وأدوات التشخيص و / أو األدوية

سياسات الرشاء قد تؤثر عىل جودة املنتجات املشرتاة• 

بعض األدوية غري متوفرة و / أو غري ميسورة التكلفة• 

 األدوية تتوفر لعدد من البلدان املختارة من خالل التربعات النقدية أو • 

العينية من رشكة جيلعاد سينسز )أمبيسوم حتى عام 2021(، وسانويف 

)تربع نقدي حتى عام 2020( و DFID )تربع نقدي حتى عام 2022 

التحاد املنظامت غري الحكومية(

 هناك نقص يف املوظفي املدربي تدريبا مناسبا يف العديد من املناطق • 

شديدة التوطن، عىل الرغم من اإلصالحات التي تت يف النظام الصحي 

)والسيام البيولوجيي / االختصاصيي الَحرَشيي/ املختصي مبكافحة 

النواقل والحرشات(

 التبدل الرسيع للموظفي الصحيي، بسبب كون املناطق املوطونة • 

مناطق معزولة ال يفضل األطباء العمل فيها

 النهج العمودي املعتمد حاليا هو نهج ناجح غري أن االستدامة مطلوبة • 

يف ذلك

 تعتمد بعض التدخالت األساسية كتوفري املستلزمات الطبية، والرصد • 

والتقييم، اعتامدا تاما عىل الجهات املانحة الخارجية، وذلك يف عدد من 

البلدان

 يتم إجراء اجتامعات تنسيقية منتظمة، عىل املستويي الُقطري • 

واإلقليمي غري أنه من األفضل توزيع محارض هذه االجتامعات عىل 

جميع أصحاب املصلحة املعنيي 

يالحظ أنه ال يتم عقد اجتامعات عرب الحدود• 

التنسيق املشرتك بي القطاعات غري كاف• 

 عىل الرغم من أن بناء القدرات يجرى بشكل منتظم، فإن التبدل • 

الرسيع للموظفي يتسبب يف حدوث بعض الثغرات، كام أن بعض 

 املوظفي يكلفون مبهام ال يكونون مدربي تحديدا للقيام بها

اإلجراءات املطلوبة

ضامن تبني املبادئ التوجيهية الخاصة بالرتصد ومكافحة النواقل عىل املستوى الوطني• 

إعداد اسرتاتيجية ومبادئ توجيهية ملرحلة ما بعد اعتامد التخلص• 

 تحديث املبادئ التوجيهية الخاصة بالتدبري العالجي للحاالت بحيث تتضمن املراضات • 

املشرتكة 

تحسي تنفيذ املبادئ التوجيهية للتدبري العالجي للحاالت• 

وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات خاصة بتتبع املرىض واالكتشاف النشط للحاالت• 

 تحسي التواصل بي مختلف املستويات الحكومية وبي الجمهور وبي القطاعي العام • 

والخاص؛ مع إدراج التكامل األفقي يف النظام الصحي

 زيادة تواتر اجتامعات األفرقة االستشارية التقنية اإلقليمية• 

 إنشاء نظام معلومات وطني وإقليمي وعاملي موحد ومتكامل لجميع العنارص )األمراض، • 

والتيقظ الصيدالين، ومكافحة النواقل، واملستودعات الحيوانية(. وإجراء مراجعات دورية 

خارجية مستقلة؛ مع توفري الحوافز لتحسي التنفيذ والرصد

 تطبيق االستقاللية يف الرصد والتقييم فيام يتعلق بالرش الثاميل داخل املباين، لضامن • 

الجودة وقياس التأثري

 إعداد نظام تبليغ شهري بغرض التنبؤ باملخزون وتفادي نفاده عىل مستوى املرفق • 

الصحي

 ضامن الحصول عىل املستلزمات الطبية املؤكدة الجودة التي تشرتطها املنظمة، من خالل • 

تحسي سياسات الرشاء، والقدرات يف البلدان

 تحسي فرص الحصول عىل أدوية مؤكدة الجودة وميسورة التكلفة من خالل آليات • 

 التمويل االبتكارية، وإيجاد رشكات صانعة إضافية، وإبرام اتفاقات للتسعري

 تحسي توزيع املوظفي الصحيي عىل مستوى املجتمع املحيل، والحفاظ عىل مستوى • 

الوعي داخل النظام الصحي، واملجتمع املحيل، لضامن اكتشاف الحاالت ومعالجتها

حفز تحقيق مستوى جيد من املوظفي املستدامي يف املناطق املوطونة• 

 التحقق من توفر خربات وجودة كافية يف املرافق الصحية• 

 زيادة التمويل الداخيل من أجل رشاء املستلزمات الطبية مضمونة الجودة ألغراض • 

التشخيص واملعالجة

الدعوة إىل تحقيق تويل والتزام سيايس مستدام من أجل االبتكار يف مجال البحوث• 

 تطوير آليات للتنسيق املنتظم، عىل املستويي الُقطري واإلقليمي، وعرب الحدود، وتوزيع • 

محارض االجتامعات عىل جميع أصحاب املصلحة املعنيي

إدراج التكامل األفقي يف النظام الصحي• 

 التكامل مع برامج مكافحة األمراض األخرى كلام أمكن ذلك• 

 تدريب العاملي الصحيي املجتمعيي واملوظفي الصحيي الوطنيي عىل إجراء التشخيص • 

واملعالجة بالشكل الصحيح ويف الوقت املناسب، وتبليغ البيانات وتحليلها / تفسريها

 تدريب املوظفي الصحيي الجدد، لدى وصولهم إىل منطقة موطونة، عىل كيفية تشخيص • 

ومعالجة داء الليشامنيات الحشوي؛ وتدريب املهنيي الصحيي عىل تنفيذ خوارزميات 

التشخيص واملعالجة يف امليدان

 تدريب اختصاصيي الحرشات وبيولوجيي النواقل، وتويل مستعمرات لحرشات الفاصدة • 

الفضية األرجل، تكون مغلقة وخالية من مسببات األمراض
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 املعالجة الكيميائية الوقائية

 املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

 غري ذلك

 يعطى العالج الوقايئ التايل للتعرض لجميع املخالطي للحاالت املكتشفة واملبدية للموافقة )جرعة وحيدة من عقار ريفامبيسي تقلل من خطر اإلصابة بالجذام بي • 
املخالطي بنسبة %60(2

 الحصول عىل املياه النظيفة للعناية بالجروح والعناية الشخصية الروتينية، مبا يشمل نقع اليدين والقدمي للوقاية من اإلعاقات الثانوية؛ ضامن توفر النظافة الصحية، • 

واملياه واإلصحاح يف مرافق الرعاية الصحية 

ال ينطبق

ال ينطبق

يعد االكتشاف املبكر للحاالت أمر مهام الحتواء انتشار العدوى والوقاية من اإلعاقات• 

العالج بأدوية متعددة ملدة 6 – 12 شهرا بالجمع بي عقاقري دابسون، وريفامبيسي وكلوفازميي• 

الرصد الدوري، واكتشاف، ومعالجة التفاعالت املناعية )النوع 1 والنوع 2( وتلف األعصاب• 

التدير العالجي للتفاعالت السلبية لألدوية• 

تقديم املشورة واإلسعافات األولية النفسية• 

توقي اإلصابة بإعاقات، والعناية بالجروح، والتدبري العالجي لإلعاقة، مبا يف ذلك الرعاية الذاتية• 

التأهيل لتحسي أداء الفرد يف املجتمع• 

 الكشف املبكر من خالل البحث النشط عن الحاالت )مبا يشمل فحص املخالطي( واملعالجة الفورية باألدوية املتعددة، أو بالعالج الوقايئ التايل للتعرض، يعد أمرا مهام • 

الحتواء انتشار العدوى وتوقي اإلصابة باإلعاقة

التدخالت التي تتصدى للوصم والتمييز تساعد عىل الحد من عواقبها السلبية، وتعزز إدماج األشخاص املترضرين، أو إعادتهم داخل املجتمع• 

 تقديم املشورة والتوعية والتثقيف الصحي، أمران مهامن ملساعدة مرىض الجذام، وعائالتهم، ومجتمعاتهم املحلية عىل استكامل املعالجة ومجابهة العقابيل الجسدية أو • 

النفسية

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

 1 توجد بعض املناعة لدى ما يصل إىل 95% من سكان العامل

 2 ميكن استخدام جرعة وحيدة من عقار ريفامبيسي كنهج شامل يف املناطق التي تتسم بقلة عدد سكانها وارتفاع الرساية فيها

 3 العدد مستند إىل بيانات غري مكتملة؛ التقدير، متضمنا جميع البلدان، هو 400 – 500 حالة

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

معدل إعاقات الدرجة 2 يف 

 الحاالت الجديدة

املكتشفة / مليون

معدل إعاقات الدرجة 2 يف 

الحاالت الجديدة لألطفال

عدد القواني التي تسمح 

بالتمييز عىل أساس اإلصابة 

بالجذام

غاية عام 2020

 70% أقل من 

 1 / مليون

 صفر

ال توجد بلدان 

لديها قواني 

تييزية

الوضع الحايل

 1.5 / مليون

3350 

39 قانونا تييزيا 

 يف 17 بلدا

املرض ووبائيته

الجذام )مرض هانسن(
الجذام )مرض هانسن( مرض ُمعٍد تسببه العصية املتفطرة الجذامية. وفرتة الحضانة لهذا املرض 

طويلة )متوسط 5 سنوات أو أكرث(. وميكن أن يؤدي الجذام غري املعالَج إىل حدوث اختالل، 
وإعاقات، واستبعاد.

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

 الجذام )مرض هانسن( مرض معد ينجم عن العدوى بالعصبة املتفطرة الجذامية. وفرتة الحضانة لهذا املرض طويلة )متوسط 5 سنوات • 

أو أكرث(.

 يصيب هذا املرض الجلد واألعصاب الطرفية، وميكن أن يسبب تلفا دامئا للجلد، واألعصاب، والوجه، واليدين، والقدمي؛ وميكن أن يؤدي • 

الجذام غري املعالج إىل حدوث اختالل، وإعاقات، واستبعاد.

يرجح أن العدوى تنتقل بالقطريات الخارجة من األنف والفم أثناء املخالطة الوثيقة الطويلة مع مرىض الجذام غري الخاضعي للعالج1• 

يكون تشخيص الجذام رسيريا بصورة أساسية.• 

 يلعب الوصم والتمييز دورا رئيسيا يف مرض الجذام، ويعد التغلب عليهام أمرا مهام من أجل الوصول إىل مرحلة عدم تسجيل أي حالة • 

جذام.

كام هو الحال مع أمراض املناطق املدارية املهملة األخرى، فإن حدوث مرض الجذام غالبا ما يكون مرتبطا بسوء األحوال االجتامعية • 

واالقتصادية.

املؤرش

عدد البلدان التي مل تسجل حاالت جذام آِصلة جديدة

العدد السنوي لحاالت الجذام الجديدة املكتشفة

املعدل )لكل مليون من السكان( للحاالت الجديدة املصابة باعاقة من الدرجة الثانية

املعدل )لكل مليون طفل( للحاالت الجديدة من األطفال املصابي بالجذام

2020 )تقدير مؤقت(

)%26( 50

184 000

1.3

7.81

2023

)%39( 75

148 000 

0.92

5.66

2025

)%49( 95

123 500 

0.68

4.24

2030

)%62( 120

62 500 

0.12

0.77
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عبء املرض

عدد الحاالت املبلغ بها، 2019

تم، يف 2019، التبليغ بحاالت إصابة بالجذام من 119 بلدا )مبا فيها حاالت وافدة(. 80% من العبء املريض موجود يف الهند، والربازيل، 

وإندونيسيا؛ وأبلغ 82 بلدا بحاالت جديدة مصابة بحاالت إعاقة من الدرجة الثانية

حوايل 30 مليونا: تقديرات السكان املعرضي للخطر، الذين يحتاجون إىل معالجة كيميائية وقائية، حتى ميكن الوصول إىل نسبة انخفاض 

مقدارها 70% يف وقوعات املرض، بحلول عام 2030

100−999 <100 0 cases reported1000−9999≥10 000Not applicable No data

 عدد مرىض الجذام الجدد املصابني بإعاقة من
الدرجة الثانية، )تشوهات ظاهرة(، بحسب إقليم 

املنظمة، يف عام 2019
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مريض جذام جديد، شخصت حاالتهم 

عىل مستوى العامل يف عام 2019

14 981
حالة جديدة بي األطفال شخصت 

كإصابة بالجذام يف عام 2019

10 813
مريض جذام مصاب بإعاقة من 

الدرجة الثانية يف عام 2019

 أوروبا
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
https://www.who.int/lep/en

الجذام )مرض هانسن(: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

تحديث املبادئ التوجيهية القطرية لتتضمن استخدام الجرعة الواحدة من عقار ريفامبيسي للوقاية التالية للتعرض بالنسبة للمخالطي؛ ودفع البحوث قدما لتطوير نهوج وقائية جديدة• 

 مواصلة االستثامر يف البحوث من أجل تطوير وسائل تشخيصية لألمراض وحاالت العدوى؛ ووضع اسرتاتيجيات للرتصد، ونظم ومبادئ توجيهية من أجل إيجاد الحاالت وتقديم املعالجة؛ وضامن توفر املوارد • 

ألغراض االعتامد

ضامن توريد األدوية، مبا يشمل الحصول عىل املعالجة بأدوية متعددة، واألدوية الوقائية، ومعالجات وأدوية الخط الثاين لعالج التفاعالت، ورصد األحداث السلبية )التيقظ الصيدالين( واملقاومة• 

 ضامن توفر القدرات الالزمة إليجاد الحاالت )التحري والتشخيص( واملعالجة، والرتصد؛ واإلدراج يف إطار الرعاية األولية، وأمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية، وغريها من الربامج األخرى، • 

وبرامج السل و / أو غريه من الربامج، بحسب االقتضاء

مناهضة الوصم والتمييز لضامن الحصول عىل الخدمات، واإلدماج يف املجتمع، وضامن احرتام حقوق اإلنسان بالنسبة لألشخاص املصابي بالجذام• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

هناك فهم محدود للمضيف، والعامل، والعوامل البيئية• 

آلية تفاعالت الجذام غري مفهومة بالكامل• 

التشخيص يتم رسيريا، بصفة أساسية• 

 لطاخة الجلد املشقوق متوفرة لبعض الحاالت )فرص محدودة للحصول • 

عليها(

 اختبار التفاعل السلسيل للبوليمرياز مفيد يف التشخيص وترصد مقاومة • 

األدوية

 االختبارات السريولوجية تتيح اكتشاف العدوى لكن جدواها فيام يتعلق • 

بالتنبؤ بتطورات املرض محدودة

ال يتم تشخيص االنتكاسات عىل نحو مالئم• 

 العالج باألدوية املتعددة )توليفة من عقار ريفامبيسي، ودابسون، • 

وكلوفازميي( يستخدم كخط معالجة أول

 جرعة وحيدة من عقار ريفامبيسي للمخالطي ملرىض جدد توفر حامية • 

بنسبة 60%، غري أنها مل تنفذ بعد عىل الصعيد العاملي

 معلومات محدودة عن مقاومة مضادات امليكروبات يف حاالت الجذام. • 

ومقاومة أدوية الخط األول تبدو منخفضة

األدوات الخاصة بتشخيص وعالج اختالل األعصاب الوظيفي متوفرة• 

اإلجراءات املطلوبة

تحسي فهم كيفية حدوث الرساية مبا يف ذلك الرساية من الحيوان إىل اإلنسان• 

تحسي فهم تطور التفاعالت• 

الحفاظ عىل القدرات الخاصة بالتشخيص الرسيري وتعزيزها• 

الحفاظ عىل فرص الحصول عىل اختبار لطاخة الجلد املشقوق والقدرات ذات الصلة• 

 تطوير اختبار يستخدم يف مراكز تقديم الخدمات لتأكيد التشخيص واكتشاف العدوى • 

لدى السكان املعرضي للمخاطر

 تحسي تشخيص االنتكاسات• 

استكشاف أدوية أو توليفات دوائية تكون أكرث فاعلية ملعالجة الجذام، وتفاعالته • 

إجراء بحوث حول نهوج وقائية أخرى )مثال: تحسي املعالجة الكيميائية واللقاحات(• 

التنفيذ الرسيع للعالج الكيميايئ الوقايئ الجديد التايل للتعرض )ريفامبيسي(• 

توسيع نطاق االكتشاف النشط للحاالت يف الفئات السكانية املستهدفة• 

إدراج تشخيص وعالج اختالل األعصاب الوظيفي كعنارص روتينية يف الربنامج• 

 التشجيع عىل الحصول عىل خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية• 

© WHO/Jonathan Perugia
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الغاية: التخلص )وقف الرساية(

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

 التعاون والعمل املتعدد القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 املبادئ التوجيهية للتشخيص واملعالجة والوقاية من الجذام نرشت يف )2018(• 

 دليل ترصد مقاومة مضادات امليكروبات يف حاالت الجذام، تم تحديثه يف • 

)2017(

 االسرتاتيجية العاملية ملكافحة الجذام )2016( والدليل التشغييل )2016(، ودليل • 

الرصد والتقييم )2017( مع االسرتاتيجيات املحددة وفقا لعبء املرض

 اإلرشادات التقنية بشأن التدبري العالجي للتفاعالت والوقاية من اإلصابة باإلعاقة • 

صدرت يف )2020(

 الرشاكة العاملية من أجل القضاء عىل الجذام )2018( تشكلت كتحالف ملتزم • 

بوضع نهاية للجذام 

 تقوم البلدان بإدماج الجذام يف إطار برامج أمراض املناطق املدارية املهملة • 

املصحوبة بتغريات جلدية، ويف إطار التغطية الصحية الشاملة

الجهود متواصلة للحد من التمييز مبا يشمل إبطال القواني التمييزية• 

لدى البلدان نهوج متباينة بشأن إدماج برنامج الجذام• 

 العمل جار عىل نرش نظام إدارة البيانات الرقمي القائم عىل الحاالت، ويجرى • 

حاليا إدخال رسم الخرائط للحاالت

 املراجعات املتكاملة للربامج جارية مع الرتكيز عىل استعراض التقدم املحرز • 

صوب بلوغ غايات برنامج مكافحة الجذام

الرصد الدوري للتفاعالت ضعيف• 

 تتربع رشكة نوفارتس بأدوية املعالجة متعددة األدوية، وعقار كلوفازميي، • 

للتفاعالت؛ وااللتزام الحايل هو حتى 2020

توافر محدود ألدوية خط املعالجة الثاين• 

توافر محدود ألدوية معالجة التفاعالت• 

 األجهزة املساعدة لتحسي جودة حياة األشخاص املصابي بإعاقات ناجمة عن • 

الجذام، هي يف الغالب متاحة ومتوفرة، غري أن فرص الحصول عليها كثريا ما 

تكون ضعيفة 

 قدرات موظفي الرعاية الصحية ضعيفة فيام يختص بتشخيص ومعالجة الجذام، • 

وتفاعالته، واملراضة، والوقاية من اإلصابة باإلعاقة

قدرات املختربات يف مجال خدمات التشخيص غري كافية• 

 الجراحات التصحيحية والعناية بالجروح وخدمات الرعاية للمرىض املصابي • 

باإلعاقة الناجمة عن الجذام، محدودة

 فرص الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية النفسية واملشورة، والدعم النفيس، • 

محدودة

 عىل الرغم من زيادة التمويل املحيل يف العديد من البلدان، فإن بلدانا كثرية ما • 

تزال تعتمد عىل مصادر تويل خارجية

 هناك دعوة رفيعة املستوى من أجل استدامة االهتامم بالتخلص من الجذام• 

 التعزيز مستمر لالهتامم بالبحوث واالستثامر فيه: البحوث الرسيرية واألساسية • 

 وامليدانية

 تقوم الرشاكة العاملية من أجل القضاء عىل الجذام )2018( بأعامل التنسيق • 

والدعوة داخل مجتمع املهتمي مبكافحة الجذام

 هناك تباين يف التعاون مع الوزارات األخرى )مثال: الرعاية االجتامعية، والعدل، • 

والتعليم(

 مشاركة املنظامت املعنية باألشخاص املصابي بالجذام، يف العديد من البلدان• 

هناك تعاون مع الجهات املانحة والرشكاء يف تنفيذ الربامج• 

هناك تعاون مع املجتمعات املحلية للتصدي للوصم والتمييز• 

إدماج برنامج مكافحة الجذام مع غريه من الربامج الصحية، جار يف عدد من • 

البلدان

 الخربات الرسيرية بي العاملي الصحيي يف الخط األول، غالبا ما تكون غري كافية• 

 القدرات اإلدارية محدودة يف سياق االنتقال إىل املراحل ذات العبء املنخفض • 

 أو الالمركزية

اإلجراءات املطلوبة

إعداد اسرتاتيجيات ومبادئ توجيهية للرتصد، للمواقع ذات التوطن املتنوع• 

إعداد مبادئ توجيهية خاصة باالعتامد / التحقق• 

 تحديث املبادئ التوجيهية القطرية بحسب االقتضاء، واإلدماج يف إطار الربامج الخاصة باملياه • 

والرصف الصحي والنظافة الصحية وأمراض املناطق املدارية املصحوبة بتغريات جلدية، وغريها 

 من الربامج

إعداد خطة عاملية للتخلص من الجذام• 

 ضامن استمرار تقديم الخدمات، بينام تجرى عملية اإلدماج، وذلك برصف النظر عن املنصة أو • 

النهج املستخدم

الحد من الوصم لتحسي عملية إيجاد الحاالت ونتائج املعالجة• 

تعزيز التغطية باألدوية والتأهيل االجتامعي• 

دعم البلدان أثناء انتقالها إىل املراحل ذات العبء املنخفض• 

االستفادة من أدوات رسم الخرائط  ونظام الرتصد القوي لضامن اكتشاف الحاالت املتفرقة • 

واملختبئة، ولرصد التقدم املحرز، وتحسي نظم اإلخطار

تطوير آليات لرصد األحداث السلبية• 

 توسيع نطاق رصد مقاومة األدوية• 

جعل نظم سلسلة اإلمداد باألدوية متمشية مع بيانات الجذام السنوية • 

 ضامن اإلمداد بأدوية املعالجة متعددة األدوية، واألدوية الوقائية، وأدوية خط املعالجة الثاين، • 

واألدوية الخاصة مبعالجة تفاعالت الجذام

التحقق من توافر مواد تضميد الجروح• 

ضامن فرص الحصول عىل األجهزة املساعدة مبا يشمل األحذية ذات التصميم الخاص• 

 ضامن الحصول بال قيد عىل الخدمات الخاصة بالجذام بالنسبة للسيدات والفتيات• 

رفع القدرات يف مجال التشخيص واملعالجة والتدبري العالجي • 

تعزيز قدرات املختربات لدعم التشخيص الرسيري ورصد مقاومة األدوية• 

 تعزيز القدرات فيام يختص بالقيام بالبحث النشط عن الحاالت والعالج الوقايئ التايل للتعرض• 

ضامن الحصول عىل خدمات العناية بالجروح، والجراحة االستبنائية والتأهيل• 

 تقديم املشورة وخدمات رعاية الصحة النفسية• 

 الدعوة مع الحكومات املركزية واملحلية الستدامة التمويل املحيل وزيادته، حتى يف املرحلة التالية • 

للتخلص

 مواصلة إجراء التقييم الدوري والدعوة رفيعة املستوى، إلبقاء الوزارات عىل علم بالتقدم املحرز • 

والثغرات املوجودة، ولزيادة مشاركاتها

الدعوة إىل وضع سياسات تستند إىل البينات املستمدة من البحوث• 

ضامن احرتام حقوق اإلنسان بالنسبة لألشخاص املصابي بالجذام• 

 التكامل الوثيق مع الجهود املبذولة يف مجال التغطية الصحية الشاملة / الرعاية الصحية األولية • 

ومجتمع العاملي الصحيي: التنسيق مع الربامج األخرى املعنية، من حيث اكتشاف الحاالت 

والتدبري العالجي والرتصد

 تحسي التعاون إىل أقىص حد مع القطاعات األخرى ذات الصلة، لزيادة فرص إيصال الخدمات، • 

وتعزيز التدابري املناهضة للوصم والتمييز 

تحسي مشاركة املنظامت املعنية باألشخاص املصابي بالجذام• 

 إرشاك االختصاصيي، مبن فيهم اختصاصيو األمراض الجلدية واختصاصيو الجراحة االستبنائية • 

املشاركة مع القطاع الخاص واملعالجي الشعبيي• 

املشاركة مع املجتمع املحيل ملناهضة الوصم والتمييز• 

 ضامن توفر الخربات لدى موظفي الخط األول، وعىل املستوى املرجعي، يف مجال التحري  وإيجاد • 

الحاالت واملعالجة.

تعزيز قدرات األشخاص املترضرين من الجذام • 

تحسي القدرات من أجل تعزيز اإلدماج املجتمعي والحصول عىل الخدمات• 

تطوير ونرش الوحدات التدريبية الخاصة بالتعلم اإللكرتوين• 

إرشاك اإلعالم يف رفع مستوى الوعي• 
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املخاطر املتمثلة يف وقف البلدان لربامجها:• 

 عندما تحصل عىل اعتامد املنظمة، واحتامل عودة ظهور املرض • 

والعدوى دون وجود أنشطة قوية للرتصد التايل لالعتامد

 قد يؤثر عدم االمتثال املنهجي، عىل التغطية الفعالة ونجاح • 

برامج توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي

1  انظر املبادئ التوجيهية للمنظمة لالطالع عىل توصيات محددة عن استخدام توليفة إيفرمكتي وألبندازول )IA( وتوليفة إيفرمكتي ودايثيلكرباميزين وألبندازول )IDA( وألبندازول وحده ووترية الجرعات

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

التخلص كمشكلة من 

مشاكل الصحة العامة عىل 

الصعيد العاملي )% للبلدان 

املوطونة(

 املعالجة الكيميائية الوقائية

 املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

 مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

غري ذلك

 توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي يوقف انتشار العدوى من خالل األنظمة العالجية التي • 

تويص بها املنظمة، املكونة من عقاقري ألبندازول، دايثيلكاربامازين، وإيفرميكتي )بتوليفات 

مختلفة، بحسب التوطن املشرتك مع داء اللوائيات، وكالبيات الذنب، ووضع برنامج توزيع 

األدوية عىل نطاق جامهريي1(

تعد النظافة الصحية لألطراف املصابة أمرا أساسيا يف إطار التدبري العالجي للمراضة• 

تحسي الخدمات اإلصحاحية ميكن أن يحد من موائل تكاثر النواقل• 

 مكافحة النواقل للحد من االنتشار؛ يختلف نوع مكافحة النواقل بحسب أنواع الطفيليات – • 

النواقل والسامت اإليكولوجية املحلية )مثال: استخدام الناموسيات املعالجة باملبيدات الحرشية 

يف املناطق التي تعد فيها بعوضة األنوفيلة الناقل األسايس للمرض(

ال ينطبق

الحزمة األساسية للرعاية:• 

 العناية والنظافة الصحية للجلد، وأداء التامرين، ورفع األطراف إىل أعىل لتوقي وخامة الحالة • 

وتطور الوذمة اللمفية

انية•  معالجة نوبات التهاب األوعية البيضاء الغدَّ

الجراحة لعالج القيلة املائية• 

األدوية املضادة للفيالريات ملعالجة العدوى• 

عىل املجتمعات املحلية استكامل املعالجة والتعايش مع العقابيل البدنية والنفسية• 

ال ينطبق

غاية عام 2020

%100 

الوضع الحايل

%24 

املرض ووبائيته

داء الفيالريات اللمفي
ينجم داء الفيالريات اللمفي عن اإلصابة بالعدوى بالطفيليات الفيالرية، الفخريات البنكروفتية، 
والربوجيات املالوية، والربوجيات التيمورية. وقد يعيش األشخاص الذين يعانون من اختالل بدين 

بسبب اإلصابة بهذا املرض، لسنوات وهم مصابون بإعاقة، ويعانون من الوصم، ومن مراضة 
أخرى مشرتكة، تتعلق بالصحة النفسية.

املخاطر التي تحتاج تخفيفا

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغايات التي حددتها املنظمة لعام 2030، والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

 ينجم داء الفيالريات اللمفي عن اإلصابة بالعدوى بالطفيليات الفيالرية، الفخريات البنكروفتية، والربوجيات املالوية، والربوجيات • 

التيمورية.

تنتقل العدوى عن طريق أنواع البعوض من أجناس الباعضة، واألنوفيلة، واملنسونية، والزاعجة.• 

تنجم املراضة عن الرضر الذي يحدث لألوعية اللمفية بسبب أعشاش الطفيليات البالغة وامليكروفيالرية التي تُطلق يف الدم.• 

 يؤدي االختالل الوظيفي اللمفي إىل تظاهرات مزمنة وواضحة عىل شكل وذمة ملفية وقيلة مائية، إىل جانب نوبات حادة من التهاب • 

األوعية البيضاء الغدانية.

 قد يعيش األشخاص الذين يعانون من اختالل بدين بسبب اإلصابة بداء الفيالريات اللمفي لسنوات وهم مصابون بإعاقة، ويعانون من • 

الوصم ومن مراضة أخرى مشرتكة، تتعلق بالصحة النفسية.

املؤرش

 عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العامة )تعرَّف بأنها:

استمرار بقاء العدوى دون عتبات مسح تقييم الرساية ملدة ال تقل عن 4 سنوات بعد وقف توزيع   -

 األدوية عىل نطاق جامهريي

توافر حزمة الرعاية األساسية يف جميع املناطق التي بها مرىض معروفون(  -

عدد البلدان التي تنفذ أنشطة الرتصد التايل لتوزيع األدوية عىل نطاق جامهريي الرتصد التايل لالعتامد

السكان الذين يحتاجون توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي

2020 )تقدير مؤقت(

)%24( 72/17 

)%36( 26

بانتظار التأكيد

2023

)%32( 72/23 

)%51( 37

330 مليونا

2025

)%47( 72/34 

)%56( 40

180 مليونا

2030

)%81( 72/58 

)%100( 72

0
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عبء املرض

عدد األشخاص الذين يحتاجون معالجة كيميائية وقائية )باملاليني( 2019

داء الفيالريات اللمفي متوطن يف 72 بلدا عرب أقاليم املنظمة يف أفريقيا، واألمريكتي، ورشق املتوسط، وجنوب رشق آسيا، وغرب املحيط 

 الهادئ.

63%، نسبة التغطية األعىل يف العامل، تحققت يف كال العامي 2018 و 2019.

1−9.9

0.1−0.9

<0.1

10−49.9

≥50

Not applicable

No data

Not required

Eliminated as a public health problem

Under surveillance

 التقدم املحرز يف تقليص األعداد
نسبة وحدات التنفيذ التي استكملت مسوحات 

تقييم الرساية، يف املناطق املوطونة املعروفة، ومل 
تعد تحتاج إىل توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، 

بحسب اإلقليم

020406080100

African

Americas

Eastern
Mediterranean

Western
Pacific

South-East
Asia

Prior 2017201720182019

 حوايل51.4
مليون

شخص مصابون يف عام 12018

859 مليون
شخص يعيشون يف مناطق موطونة 

يحتاجون إىل توزيع األدوية عىل نطاق 
جامهريي يف عام 2019

حوايل 1.6   
مليونا

من سنوات العمر املصححة باحتساب 
مدد اإلعاقة يف عام 2019

94-e1186:8 ,2020 :1 العبء املحيل للمرض 2019، املتعاونون يف مجال أمراض املناطق املدارية: توزع  داء الفيالريات اللمفي عىل الصعيد العاملي 2000 – 18: تحليل جغرايف. مجلة النست

ال توجد بياناتالتخلص كمشكلة من مشاكل الصحة العامة≤ 9.9-150> 0.1

أفريقيا

األمريكتان

رشق املتوسط

جنوب رشق آسيا

غرب  املحيط الهادئ

201720182019قبل 2017

ال ينطبقغري مطلوبخاضع للرتصد0.9-0.149.9-10

100 60 2080 40 0
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
 www.who.int/lymphatic_filariasis/disease/en

داء الفيالريات اللمفي: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

نة بحسب االقتضاء )مثال املعالجة بثالثة أدوية يف األماكن املؤهلة لذلك، ووضع •   البدء يف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي يف جميع املناطق املوطونة وتعزيز ذلك يف كل املواقع؛ وتنفيذ التدخالت املحسَّ

اسرتاتيجيات للبؤر الساخنة.(

تحسي القدرات لتوفري التدبري العالجي للمراضة وتوقي العجز؛ وإيالء األولوية لذلك يف نطاق الرعاية الصحية األولية، ويف إطار التغطية الصحية الشاملة.• 

 تحسي وسائل التشخيص، وتعزيز املعايري الخاصة بوقف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، واعتامد الرتصد قبل ذلك وبعده، وكذلك يف معايري ما بعد االعتامد؛ وتحديث املبادئ التوجيهية بأدوات • 

واسرتاتيجيات جديدة بحسب االقتضاء.

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

هناك فهم جيد لكيفية حدوث الرساية ودورة حياة الطفييل• 

 هناك عدم يقي بشأن تأثري الربوجيات املالوية الحيوانية املنشأ عىل • 

جهود وقف الرساية

االختبارات التشخيصية متوفرة ألنشطة الرصد والتقييم املوىص بها• 

 ميكن أن تؤدي العدوى بداء اللوائيات إىل نتيجة إيجابية زائفة الختبار • 

 مستضدات داء الفيالريات اللمفي املوىص به

 الجوالت املتعددة للتوزيع السنوي لألدوية عىل نطاق جامهريي، فعالة • 

يف الحد من رساية العدوى وإبقائها تحت العتبات املستهدفة، يف ظل  

التغطية املرتفعة 

 النظام العالجي الثاليث الجديد )إيفرمبيسي، ودايثيلكاربامازين • 

وألبندازول( أكرث فاعلية يف إزالة امليكروفيالريات لفرتات زمنية أطول، 

من األنظمة العالجية الثنائية األدوية، األمر الذي يتيح عمل دورات أقل 

لتوزيع األدوية

ميكن للناموسيات أن تحد أيضا من الرساية، يف بعض األماكن• 

الجراحة تشفي القيلة املائية• 

التدبري العالجي للوذمة اللمفية يقلل من النوبات الحادة• 

اإلجراءات املطلوبة

استمرار البحوث حول ارتباط الواصامت البيولوجية للعدوى والتعرض، بوقف الرساية• 

 فهم وتحديد مناطق الرساية املرتفعة / البؤر الساخنة• 

 تطوير وتحسي اختبارات تشخيصية لجعل القرارات املتعلقة بوقف العالج باألدوية • 

الثالثة، ال تتعارض مع داء اللوائيات، بحيث تكون أكرث موثوقية يف امليدان، والستخدامها 

أيضا ألنشطة الرتصد

ضامن التبليغ عن أي مشاكل ذات صلة بوسائل التشخيص، ألغراض مراقبة الجودة• 

 التدخالت فعالة، لكن تقدميها هو الذي ميثل التحدي )انظر القسم التايل(• 

    - ضامن توفري العالج تحت اإلرشاف املبارش والحفاظ عىل مستوى تغطية مرتفع

    - تنفيذ املعالجة الثالثية األدوية، وغريها من النظم البديلة ذات الصلة بتوزيع األدوية

       عىل نطاق جامهريي، بحسب االقتضاء

    - وضع اسرتاتيجيات للتخفيف يف البؤر الساخنة للعدوى املستمرة، والوصول إىل الفئات

       السكانية التي فاتتها هذه األنشطة، وتطوير نهوج جديدة لألماكن الحرضية

    - ضامن توفري رعاية شاملة ميكن الحصول عليها، من أجل الحد من الوصم، وتحسي

       السالمة النفسية، جزء أصيل من حزمة الرعاية الصحية األساسية الشاملة

© WHO/Yoshi Shimizu



133

الغاية: التخلُّص كمشكلة من مشاكل الصحة العامة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

 التعاون والعمل املتعدد القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 املبادئ التوجيهية متوفرة فيام يختص بتوزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، • 

والرصد والتقييم، والتدبري العالجي للمراضة، والوقاية من العجز

هناك حاجة إىل إرشادات محددة للرتصد التايل لالعتامد• 

معايري التخلص من الرساية غري محددة• 

 أطلقت املنظمة الربنامج العاملي للقضاء عىل داء الفيالريات اللمفي يف عام • 

ع لكل جهة من أصحاب املصلحة املعنيي، تجاه  2000، الذي ميثل الجهد املجمَّ

عملية التخلص من هذا الداء 

 عىل الرغم من وجود التدخالت واإلرشادات الخاصة بها، فإنه ال يوجد تحديد • 

لألولويات، أو التنفيذ الرفيع الجودة لها يف بعض البلدان

 عندما تخفق الربامج يف تحقيق التغطية الفعالة، يصبح القيام بجوالت إضافية • 

 لتوزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، أمرا رضوريا

نقص املوارد الالزمة لتنفيذ أنشطة الرصد والتقييم • 

ميكن أن ميثل تحديد بؤر العدوى املتبقية تحديا يف هذا الشأن• 

 هناك مناطق محدودة مل يتم تحديد مدى التوطن فيها، عندما بدأ الربامج• 

 خطر الحوافز الضارة املقدمة للعاملي الصحيي و / أو مديري الربامج عىل • 

مختلف املستويات، من حيث التبليغ بأرقام متضخمة للتغطية، أو مبستويات 

 رساية منخفضة

 رشكات MSD و GSK والعيسايئ تتربع بعقار ألبندازول ودايثيلكربامازين؛ • 

واإلمدادات عىل الصعيد العاملي كافية حتى اآلن؛ والعالج باألدوية الثالثية 

سوف يزيد الطلب العاملي عىل عقار إيفرميكتي؛ ورشكة MSD مددت تربعها 

بعقار مكتيزان حتى 100 مليون معالجة سنويا، بالنسبة للعالج باألدوية الثالثية، 

حتى عام 2025

 هناك تحد يتمثل يف الوصول إىل املجتمعات النائية، والجزر، ومناطق الرصاعات• 

 محدودية القدرات يف الرعاية الصحية األولية لتقديم حزمة الرعاية األساسية، • 

الخاصة بالتدبري العالجي للمراضة والوقاية من اإلعاقة

 محدودية القدرات لتنفيذ املسوحات الوبائية املوىص بها• 

 يدعم التحالف العاملي للقضاء عىل داء الفيالريات اللمفي أنشطة الدعوة/ • 

حشد املوارد، مع الجهات املانحة الدولية واملحلية

 القدرة محدودة عىل تحديد األولويات والبحث عن املوارد، من حيث توزيع • 

األدوية عىل نطاق جامهريي لداء الفيالريات اللمفي، يف بعض البلدان

 هناك نحو 15 مليون دوالر أمرييك يف التمويل، مخصصة ألنشطة البحث • 
والتطوير، يف مجال مكافحة داء الفيالريات اللمفي1

هناك تعاون وتنسيق محدود مع كل من:• 

   - القطاع البيئي ومكافحة النواقل

   - نظام الرعاية الصحية األولية 

   -  برامج التخلص من أدواء الديدان املنقولة بالرتبة / طرد الديدان، وداء كالبيات 

الذنب

   - خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

 الرشكاء يف الربنامج العاملي للقضاء عىل داء الفيالريات اللمفي، نشطون يف دعم • 

 االبتكار، من خالل البحوث األساسية وامليدانية

 هناك نقص يف القدرات التقنية والتشغيلية يف بعض البلدان، فيام يختص بتنفيذ • 

برنامج توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، وإجراء مسوحات تقييم الرساية، 

وتقديم خدمات التدبري العالجي للمراضة والوقاية من اإلعاقة

 هناك حاجة عاجلة إىل توفري القدرات وتقديم خدمات التدبري العالجي للمراضة • 

والوقاية من اإلعاقة، يف إطار الرعاية الصحية األولية

اإلجراءات املطلوبة

 تحديث املذكرة الخاصة بالتدبري العالجي للمراضة ووضع غايات جديدة؛ وربطها بالتغطية الصحية • 

الشاملة

تحديد املعايري الدنيا للرتصد التايل لالعتامد ولكيفية إعداد األنشطة واستمرارها• 

تحديد معايري بلوغ التحقق من وقف رساية داء الفيالريات اللمفي• 

 تعزيز دعم البلدان لوضع / تحديث خطط اسرتاتيجية وطنية ملكافحة أمراض املناطق املدارية، • 

مع إيجاد اسرتاتيجيات بديلة لتوزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، والرتكيز عىل التغطية الصحية 

الشاملة

تشجيع التعلم يف البلدان لتيسري اعتامد أفضل املامرسات• 

 تعزيز االلتزام السيايس، والتعبئة املجتمعية، والتخطيط الدقيق، واإلرشاف، والتعامل مع األحداث • 

السلبية، لضامن الجودة فيام يختص بتوزيع األدوية عىل نطاق جامهريي 

إرشاك املرىض يف التخطيط، ووضع السياسات والتعبئة• 

تأكيد أهمية الرتصد التايل لالعتامد، ورعاية املرىض• 

 رسم خرائط للمناطق التي يكون وقوع العدوى فيها غري مؤكد، لتحديد مدى الحاجة إىل توزيع • 

األدوية عىل نطاق جامهريي

 تحديد املواقع الوبائية التي قد تكون العتبات الحالية لوقف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي • 

فيها غري كافية، وتحديد عتبات جديدة، وتطوير طريقة إجراء املسوحات

 وضع اسرتاتيجية بديلة لرصد وتقييم النظم الجديدة لتوزيع األدوية عىل نطاق جامهريي )مثال: • 

املعالجة باألدوية الثالثية(

 إعداد إرشادات جديدة بشأن مستوى الرتصد والتدخالت التي ينبغي استمرارها، بعد توزيع • 

األدوية عىل نطاق جامهريي، وفيام بعد االعتامد

 إدماج الرتصد مع برامج أمراض املناطق املدارية املهملة، واملالريا، وغريها من الربامج، كلام أمكن• 

 تحسي التخطيط، وطلب أدوية واختبارات تشخيص كافية، قبل بدء أنشطة الربامج مبدة كافية• 

وضع خطط طوارئ عند فشل تقييم اآلثار، أو لحاالت الطوارئ• 

 توفري املواد الالزمة للتدبري العالجي للوذمة اللمفية، وجراحة القيلة املائية، وأدوية ملعالجة النوبات • 

 الحادة، وجعلها متاحة من خالل النظام الصحي 

 إدراج التدبري العالجي ملراضة داء الفيالريات اللمفي والوحدات التدريبية الخاصة بها، يف املقررات • 

الدراسية التدريبية، وكذلك إدراج التدريب عىل التعرف عىل الحاالت، وإحالتها 

 إدراج التدخالت الخاصة بداء الفيالريات اللمفي، ضمن الحزم األساسية للتغطية الصحية الشاملة• 

 ضامن توفر مرافق عاملة، قادرة عىل توفري خدمات التدبري العالجي للمراضة، والوقاية من اإلعاقة• 

 الرتويج لنجاح التدخالت وفعاليتها لقاء التكاليف، لتيسري الحصول عىل الدعم الحكومي وزيادة • 

التمويل الداخيل، وتحديد األولويات عىل مختلف املستويات الحكومية

تشجيع استدامة االلتزام فيام بعد االعتامد، لتجنب عودة ظهور املرض• 

نة•   البحث عن مصادر لوسائل تشخيص محسَّ

 تكامل  إدارة النواقل والرتصد )حيثام أمكن(، من خالل االستجابة العاملية الخاصة مبكافحة النواقل، • 

لتكملة أنشطة توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي

تعزيز التدبري املتكامل ألمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية• 

 خلق روابط مع املبادرات الجراحية العاملية، لضامن توفر الجراحة يف وحدات التنفيذ، التي يوجد • 

بها عبء معروف لحاالت القيلة املائية، ومع الخدمات االجتامعية، وخدمات التأهيل، والصحة 

النفسية، لبناء القدرات يف مجال التقييم واإلحالة لتلقي الدعم النفيس

 التنسيق مع برامج أدواء الديدان املنقولة بالرتبة، وداء كالبيات الذنب، ألغراض التخطيط املسند • 

بالبينات، عند قيام وحدات التنفيذ بإجراء مسوحات تقييم الرساية، ووقف توزيع األدوية عىل 

نطاق جامهريي 

 توسيع نطاق الرشاكات املحلية الستمرار خدمات التدبري العالجي للمراضة، والوقاية من اإلعاقة، • 

والرتصد التايل لالعتامد

بناء القدرات يف مجال أنشطة ما قبل مسوحات تقييم الرساية، ولتنفيذ هذه املسوحات• 

رفع مستوى الوعي والحد من الوصم املرتبط باإلصابة بداء الفيالريات اللمفي، يف املجتمع املحيل• 

 توزيع أدوات عتيدة التدبري العالجي للمراضة والوقاية من العجز )تحليل املوقف، وطرق تقدير • 

أعداد املرىض، والتفتيش عىل املرافق، والوحدات التدريبية للتدبري العالجي للمراضة والوقاية من 

اإلعاقة(، وزيادة التدريب ملقدمي الخدمات وللمرىض

 1 البحث والتطوير يف مجال أمراض املناطق املدارية املهملة: الوصول إىل آفاق جديدة: تقرير الباحث عن املنح، 2018. ساري هيلز، مؤسسة بولييس كيورز ريسريش؛ 2018

)https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/policy-cures-website-assets/app/uploads/2020/01/09162040/2018-G-FINDER-report.pdf(
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 يف ظل غياب معالجة موضعية خالية من األمل، فإن من • 

الصعوبة مبكان إيجاد مرىض مصابي بآفات بسيطة ليتم 

تشخيص حاالتهم ومعالجتها

 الحصول عىل مستلزمات وأجهزة طبية ملعالجة نحو 150000 • 

حالة جديدة سنويا سوف يكلف نحو 7 – 8 مليون دوالر 

أمرييك. وحتى اآلن، ال يوجد تويل داخيل، وال التزام من 

جانب الجهات املانحة الخارجية، بتقديم هذا الدعم املايل

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

املعالجة الكيميائية الوقائية

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

غري ذلك

ال ينطبق

النظافة الصحية الشخصية، والرعاية الذاتية باألطراف املصابة، لتجنب حاالت العدوى الثانوية• 

ال ينطبق

ال ينطبق

 تعتمد املعالجة عىل نوع الكائنات الحية الدقيقة املسببة للعدوى:• 

    - بكتريي: توليفة من املضادات الحيوية تؤخذ ألمد طويل

- فطري: مضادات فطريات مركبة )إنرتاكونازول بصفة أساسية(، وجراحة )ترتاوح بي االستئصال 

املوضعي، واإلنضار، والبرت(

العناية بالجروح )تنظيفها وتضميدها وتطهريها(• 

ارتداء مالبس واقية )أكامم طويلة ورساويل(، وأحذية مقفولة عند أصابع القدم• 

املرض ووبائيته

الفطــار االصطباغي وغريه من أمراض الفطريات 
العميقة  )الورم الفطري( 

ينجم الورم الفطري عن عدوى بالعديد من الكائنات الحية الدقيقة من أصل بكتريي أو فطري. 
ويصنَّف املرض، بحسب العامل املسبب له، كتورم بالشعيات )ورم فطري بكتريي(، أو ورم 

فطري بالفطور الحقيقية )ورم فطري “فطري”(

املخاطر التي تتطلب تخفيفا التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

 ينجم الورم الفطري عن عدوى بالعديد من الكائنات الحية الدقيقة من أصل بكتريي أو فطري. ويصنف املرض، بحسب العامل املسبب • 

له، كتورم بالشعيات )ورم فطري بكتريي(، أو ورم فطري بالفطور الحقيقية )ورم فطري “فطري”(.

 يسبب املرض عدوى جلدية مزمنة يف النسيج الضام، ويف العضالت، والعظام، ويؤدي يف النهاية إىل تشوهات وإعاقات؛ وترتافق معه • 

مراضة شديدة، وزيادة يف معدل الوفيات.

 طريقة انتقال هذا املرض ليست معروفة بشكل جيد؛ وهو يصيب الناس من جميع األعامر، ويكون أكرث شيوعا لدى الرجال عنه لدى • 

النساء، كام أنه يصيب الناس الفقراء، بصورة رئيسية، الذين يعملون يف الزراعة )الفالحة وتربية املاشية(.

املؤرش

عدد البلدان املدرج فيها الورم الفطري وداء الفطار االصطباغي وغريه من أمراض الفطريات العميقة يف 

برامج املكافحة ونظم الرتصد الوطنية

2020 )خط األساس(

)%3( 30/1 

2023

)%13( 30/4 

2025

)%27( 30/8 

2030

)%50( 30/15 

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

ال ينطبق: مل يصنف  الورم الفطري كأحد أمراض مناطق مدارية 

مهملة، بحسب منظمة الصحة العاملية، إال يف عام 2017
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عبء املرض

توزع الورم الفطري )الحاالت املبلغ بها أو املنشورة(

الكائنات الحية الدقيقة املسببة للمرض متوزعة يف مختلف أرجاء العامل، غري أن التوطن يوجد يف املناطق املدارية وشبه املدارية، يف 

أفريقيا، وأمريكا الالتينية، وآسيا، والسيام يف املناطق التي تسود فيها املناخات الجافة. وتقع البلدان األكرث ترضرا من هذا املرض داخل: 

“حزام الورم الفطري” ما بي خطي عرض o 30 شامال و o 15 جنوبا

Other countries with cases published in scientific literature2

Mycetoma belt region

Countries that have ever reported cases1

Not applicable

No data

عبء املرض غري معروف

 .Wkly Epidemiol Rec. 2018;93)33(:417-28 .1 نتائج املسح العاملي ملنظمة الصحة العاملية الذي أجري يف عام 2017 بشأن الورم الفطري 

 2  فان دي ساند و و ج، فهال أ، أحمد س أ، سريانو ج أ، بونفياز أ؛ العبء العاملي لورم الفطار البرشي، مراجعة منهجية وتحليل تلوي.

.Med Micol. 2018;56)S1(:153–64 زيلسرتا أ؛ سد الثغرة املعرفية فيام يختص بالورم الفطري ,PLoS Negl Trop Dis. 2013;7)11(:e2550 

إقليم حزام الورم الفطري

ال توجد بيانات البلدان التي بلَّغت يوما ما عن حاالت عدوى بالورم الفطري1

ال ينطبق بلدان أخرى لديها حاالت نرشت يف أدبيات علمية2
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
 https://www.who.int/buruli/mycetoma/en

الورم الفطري: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

تطوير اختبار تشخيص تفريقي رسيع، وعالج فعال، وإنشاء نظام ترصد، الكتشاف الحاالت والتبليغ بها• 

إعداد دليل ميداين موحد للتشخيص والعالج، وضامن التدريب الصحيح ملوظفي الرعاية الصحية• 

توفري فرص الحصول عىل التشخيص والعالج بتكلفة ميسورة• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

 آلية رساية عدوى الورم الفطري غري معروفة بشكل تام حتى اآلن، األمر • 

الذي حدَّ من تطوير اسرتاتيجية وقائية سليمة

 إبقاء املاشية بعيدا عن مساكن الناس، قد يحد من مخاطر اإلصابة • 

بالورم الفطري

يرتكز التشخيص، بشكل كبري، عىل املظاهر الرسيرية• 

 يتم التعرف عىل الكائنات الحية الدقيقة املسببة للمرض، من خالل • 

التنظري املجهري، أو زرع حبيبات العوامل املعدية، أو بفحص الخزعات 

من خالل اختبار التفاعل السلسيل للبوليمرياز 

ميكن استخدام تقنيات التصوير لتقييم مدى تطور اآلفات• 

 اإلجراءات الخاصة بتعزيز الصحة مستمرة من أجل زيادة ارتداء املالبس • 

الواقية، وارتداء األحذية

 بالنسبة للتورم بالشعيات، فإن معدل الشفاء باستخدام املضادات • 

الحيوية يرتاوح بي 60% و 90%، أما بالنسبة للورم الفطري “الفطري”، 

فإن معدل الشفاء باستخدام مضادات الفطريات، يبلغ %30

 هناك تجربة رسيرية جارية لتقيص مأمونية ونجاعة عقار • 

فورسافوكونازول، لعالج الورم الفطري “الفطري” 

اإلجراءات املطلوبة

فهم مسارات الرساية وعوامل الخطر• 

 فهم باثولوجيا هذا املرض، حتى ميكن إيجاد عالجات أفضل• 

 تطوير وسيلة تشخيص تفريقي رسيع، أو اختبارات سريولوجية، لتحسي سبل االكتشاف • 

املبكر عىل مستوى الرعاية الصحية األولية

 تطوير اختبار أو عالج يقدم يف مراكز تقديم الرعاية• 

إجراء توثيق أفضل لتأثري فصل املاشية عن مساكن الناس• 

إعداد إرشادات عن كيفية تييز املراحل األوىل للمرض، لضامن االكتشاف املبكر للحاالت• 

 تطوير نظم عالج أفضل )مدة أقرص ونجاعة أكرب(• 

© WHO/A. Loke
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الغاية: املكافحة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 ال توجد إرشادات موحدة بشأن التدبري العالجي والرتصد، والوقاية، • 

واملكافحة عىل الصعيد العاملي

 األردن فقط لديه مبادئ توجيهية وطنية بشأن مكافحة الورم الفطري• 

 السودان فقط لديه خطة مكافحة وطنية خاصة فقط بالورم الفطريي• 

 ال يوجد بروتوكول أو نظام للرتصد، وال مؤرشات معيارية للرصد والتقييم• 

ال توجد حاليا تربعات باألدوية من جانب الرشكات الصانعة• 

 تقوم البلدان بالرشاء وتدبري نظام اإلمداد الخاص بها، وما يزال توافر • 

األدوية املضادة للفطريات، ويرس تكلفتها، منخفضا

 ال يوجد لدى النظم الصحية حاليا، قدرات كافية أو مناسبة، لتقديم • 

 خدمات املكافحة، أو إدارة برامج املكافحة

يبذل الرشكاء والعديد من املؤسسات البحثية املعنية بالورم الفطري،  • 

جهودا كبرية من أجل اسرتعاء االنتباه إىل عدوى الورم الفطري

 أظهر بعض الرشكاء والحكومات التزاما بهذا األمر، غري أن الحاجة ماتزال • 

 قامئة إىل املزيد

 التواصل والتعاون بي أصحاب املصلحة املعنيي بدأ، لكنه ما يزال • 

محدودا

 تم إنشاء “فريق عاملي عامل، معنى بالورم الفطري”، وهو فريق غري • 

رسمي ُشكِّل للتعاطي مع عديد الجوانب ذات الصلة بهذا الداء

 هناك تكامل متواصل عرب جميع أمراض املناطق املدارية املهملة • 

املصحوبة بتغريات جلدية

 ماتزال القدرات محدودة فيام يختص بتمييز املراحل املبكرة للمرض، • 

من جانب العاملي الصحيي العاملي يف األماكن النائية، وذلك يف العديد 

من املناطق

 غالبية العاملي الصحيي، يف العديد من البلدان املوطونة، يفتقرون إىل • 

املعارف واملهارات الالزمة لتدبري الحاالت

اإلجراءات املطلوبة

 إعداد إرشادات بشأن الرتصد، مع مؤرشات خاصة بالرصد والتقييم، والوقاية، والتدبري • 

العالجي للحاالت واملكافحة، عىل الصعيدين الوطني والعاملي

 تطوير نظام لتحديد مراحل عدوى الورم الفطري، لتقييم املرحلة الرسيرية، وذلك لجميع • 

األقاليم املوطونة

 إدراج الورم الفطري يف الخطط االسرتاتيجية ملكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة، أو • 

إعداد خطط محددة يف البلدان املوطونة، يف إطار التغطية الصحية الشاملة

تنفيذ اسرتاتيجيات البحث النشط عن الحاالت• 

إدراج أنشطة جمع البيانات يف النظام الوطني للمعلومات الصحية• 

 تقييم عبء مرض الورم الفطري من خالل الرتصد املتكامل ألمراض املناطق املدارية • 

املهملة املصحوبة بتغريات جلدية

ضامن الحصول عىل األدوية مبا يشمل التأهيل املسبق، والرشاء، ويرس التكلفة• 

 ضامن الحصول عىل األدوية يف املناطق النائية أيضا• 

 تعزيز النظم الصحية يف سياق التغطية الصحية الشاملة لضامن اكتشاف حاالت اإلصابة • 

بالورم الفطري، وإحالتها، ورعاية املصابي بها

ضامن الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية، وبخاصة من أجل العناية بالجروح• 

ضامن توفر قدرات مختربية كافية لتوفري التشخيص السليم يف الوقت املناسب• 

 ضامن وجود واستدامة االلتزام السيايس من جانب البلدان املوطونة، لحشد التمويل • 

ودعم املوارد البرشية

زيادة التزام الرشكاء من أجل تحسي فرص الحصول عىل األدوية• 

زيادة مشاركة البلدان يف الفريق العامل غري الرسمي املعني بالورم الفطري• 

إرشاك املجتمع وتعبئته من أجل دعم تنفيذ الربامج• 

 التنسيق مع القطاعات املعنية باملياه واإلصحاح والنظافة العامة، لضامن توفري إمدادات • 

مياه جيدة، ألغراض النظافة الصحية يف املنازل، ومرافق الرعاية الصحية، والتحقق من 

استدامة التحسينات التي أدخلت عىل سلوكيات النظافة العامة

 تعزيز التعاون بي املؤسسات البحثية ومؤسسات تطوير األدوية / الوسائل التشخيصية، • 

والرشكات الصانعة، والجهات املانحة

 تطوير نهج متكامل خاص باكتشاف الحاالت وتشخيصها مع غريها من أمراض املناطق • 

املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية

 تدريب املوظفي الصحيي، والعاملي الصحيي املجتمعيي، عىل جميع أمراض املناطق • 

املدارية املهملة، من أجل تحسي سبل االكتشاف املبكر للحاالت

 تحسي القدرات التشخيصية، وتلك الخاصة بالتدبري العالجي للحاالت، لدى موظفي • 

الرعاية ، لضامن االكتشاف املبكر للحاالت، وتحسي منحنى الشفاء، وتجنب عمليات 

 البرت غري الرضورية
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 يف ظل غياب معالجة موضعية خالية من األمل، يكون من • 

الصعب جدا إيجاد مرىض مصابي بآفات بسيطة، ميكن 

تشخيص حاالتهم ومعالجتهم

 الحصول عىل مستلزمات وأجهزة طبية ملعالجة نحو 150000 • 

حالة جديدة سنويا، سوف يكلف حوايل 7 – 8 مليون دوالر 

أمرييك. وحتى اآلن ال يوجد تويل داخيل، وال التزام من جانب 

الجهات املانحة بتقديم هذا الدعم املايل

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

املعالجة الكيميائية الوقائية

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

 غري ذلك

ال ينطبق

النظافة الصحية الشخصية• 

ال ينطبق

مكافحة داء الشعريات املبوغة لدى الحيوانات األليفة، ملنع انتقاله لإلنسان• 

 ال يوجد “عالج ذهبي” لداء الفطار االصطباغي. وتتضمن الخيارات العالجية مضادات • 

الفطريات )إيرتاكونازول( والعالجات الطبيعية، واملواد املناعية املساعدة، والجراحة لآلفات 

البسيطة

يعد عقار إيرتاكونازول العالج املفضل للفطار نظري الكرواين، وداء الشعريات املبوغة• 

ارتداء مالبس وأحذية واقية• 

التقليل من املخالطة مع القطط الرشسة )داء الشعريات املبوغة(• 

املرض ووبائيته

الفطــار االصطباغي وغريه من أمراض الفطريات 
العميقــة  )الفطار االصطباغي وغريه مــن أمراض الفطريات العميقة( 

الفطار االصطباغي وغريه من أمراض الفطريات العميقة، هي حاالت عدوى فطرية مزمنة 
تصيب الجلد واألنسجة املوجودة تحت الجلد، وتسببه مجموعة من الفطريات. وهي تنتقل 

بفعل التلقيح الرضحي للكائنات الدقيقة ذات الصلة، وذلك من خالل الجلد املتفطِّر 

املخاطر التي تحتاج تخفيفا

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

 الفطار االصطباغي عدوى فطرية مزمنة تصيب الجلد واألنسجة املوجودة تحت الجلد، وتسببه مجموعة من الفطريات. واألنواع الثالثة • 

من الفطريات األكرث شيوعا هي الفنسقية البيرصية، والفائلية املتشعبة الجيفية، والفائلية املثأللة. ومن بي أمراض الفطريات العميقة 

األخرى التي تصيب السكان رسيعي التأثر يف البلدان املدارية، الفطار نظري الكرواين، )الذي تسببه الربعمية الربازيلية، وداء الشعريات 

املبوغة، الذي تسببه الشعرية املبوغة(.

 يسبب الفطار االصطباغي آفات متعددة األشكال من الناحية الرسيرية، وأكرثها شيوعا هو الشكل العقيدي، والثؤلويل، والورمي. ويسبب • 

داء الشعريات املبوغة آفات جلدية، التي عادة ما تكون عقيدات مفردة، أو تقرحات، أو سالسل من العقيدات. والفطار نظري الكرواين، 

عبارة عن عدوى تنفسية، رغم أن العقد اللمفية، وآفات الجلد، والغشاء املخاطي، تكون أكرث األماكن شيوعا لالنتشار عرب مجرى الدم، 

وهو ما ميكن أن يحدث لألشخاص األصحاء.

 ينتقل الفطار االصطباغي، والفطار نظري الكرواين، وداء الشعريات املبوغة، عن طريق التلقيح الرضحي للكائنات الحية الدقيقة ذات • 

الصلة، وذلك من خالل الجلد املتفطِّر.

ال ينطبق: مل يتم تصنيف الفطار االصطباغي وغريه من أمراض

 الفطريات العميقة كمرض من األمراض املدارية املهملة وفقا

 ملنظمة الصحة العاملية، إال يف عام 2017.



139

عبء املرض

توزع أمراض الفطريات العميقة

الفطار االصطباغي، وداء الشعريات املبوغة، يتوزعان عىل العامل، بينام ينترش الورم نظري الكرواين فقط يف إقليم األمريكتي. وبصفة عامة، 

يوجد أعىل عبء مريض، يف األقاليم املدارية وشبه املدارية، يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.

 وأعىل عدد مسجل من حاالت الفطار االصطباغي، موجود يف مدغشقر والربازيل

Not applicable

No data Sporotrichosis (ST)

Chromoblastomycosis (CBM)CBM, PCM and ST

Paracoccidioidomycosis (PCM)

CBM and ST

PCM and ST

CBM and PCM

000 10 حالة عىل األقل
لت عىل مستوى العامل منذ أربعينيات القرن املايض؛ وعبء املرض  للورم الفطري والفطار االصطباغي وداء الشعريات املبوغة، ُسجِّ

الدقيق غري معروف، ويُعتقد أن يكون أعىل من ذلك

الفطار االصطباغي ونظري الكرواين والشعريات املبوغةالفطار االصطباغي والشعريات املبوغةالفطار االصطباغي

ال توجد بياناتالفطار االصطباغي ونظري الكرواينداء الشعريات املبوغة

ال ينطبقنظري الكرواين والشعريات املبوغةالفطار نظري الكرواين
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
https://www.who.int/neglected_diseases/diseases/mycetoma-

 chromoblastomycosis-deep-mycoses/en/index1.html

الفطار االصطباغي: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

تطوير اختبارات تشخيص تفريقي رسيع ومعالجة فعالة، وإنشاء نظام ترصد الكتشاف الحاالت، والتبليغ بها.• 

إعداد دليل ميداين موحد خاص بالتشخيص والعالج، وضامن توفري التدريب املناسب ملوظفي الرعاية الصحية.• 

توفري فرص الحصول عىل التشخيص والعالج بتكلفة ميسورة.• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

 مسارات رساية املرض مفهومة تاما• 

 يرتكز التشخيص عىل التظاهرات الرسيرية، واالرتباط الوبايئ، وإظهار • 

العوامل املسببة، عن طريق كشط الجلد أو أخذ الخزعات

 ال يوجد اختبار تشخيص رسيع أو اختبار سريولوجي متوفر، لداء الفطار • 

االصطباغي، والشعريات املبوغة

االكتشاف املبكر يحسن النتائج• 

 معدل الشفاء الناتج عن التدبري العالجي للحاالت، مبضادات الفطريات • 

واملعالجة املوضعية، منخفض ويحتاج إىل شهور عدة للعالج

العالج األمثل غري محدد للفطار االصطباغي• 

 التدبري العالجي املبكر والقائم عىل االفرتاض للحاالت املشتبهة، ميكن أن • 

مينع تطور املرض إىل مراحل متقدمة

األحذية أو القفازات أو املالبس الواقية، تساعد عىل الوقاية من اإلصابة• 

اإلجراءات املطلوبة

 تحديد الحجم واالتجاه ، والتوزع الحقيقي والصحيح، لألمراض، والعوامل املسببة لها، • 

 واملرتبطة بها 

 تطوير اختبارات تشخيص رسيع، أو اختبارات سريولوجية، لتحسي إمكانية االكتشاف • 

املبكر، عىل مستوى الرعاية الصحية األولية

تقييم وتوحيد اختبارات سبوروتريكي للجلد، لتشخيص داء الشعريات املبوغة• 

 تيسري عملية كشط الجلد، وأخذ الخزعات، وزرع الفطريات، وتقييم السيتوباثولوجيا، • 

آلفات الجلد العميقة

 تقييم فعالية عقار إيرتاكونازول وغريه من مضادات الفطريات، من خالل الدراسات • 

االستطالعية

تحسي النظم العالجية )مدة أقرص ونجاعة أكرب(، لزيادة االستجابة للمعالجة• 

 تطوير أدوات وقائية مبتكرة، استنادا إىل الفهم املحيل لرساية املرىض• 

© WHO/Henrietta Allen
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الغاية: املكافحة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 ال توجد إرشادات بشأن التدبري العالجي، والرتصد والوقاية واملكافحة، • 

 عىل الصعيد العاملي

 ال توجد معلومات عن أي قطر لديه خطة مكافحة وطنية• 

ال توجد بروتوكوالت أو نظم أو مؤرشات معيارية خاصة بالرتصد• 

ال يوجد نظام للرصد والتقييم• 

يوجد يف الربازيل نظام تبليغ بداء الشعريات املبوغة يف القطط• 

ال توجد تربعات باألدوية• 

 تقوم البلدان بالرشاء وتدبري نظام اإلمداد الخاص بها؛ وما يزال توفر • 

األدوية املضادة للفطريات ويرس تكاليفها، منخفضا

 قدرات النظم الصحية حاليا غري كافية أو مناسبة لتقديم خدمات • 

املكافحة، أو إدارة برامج املكافحة

 هناك بعض املنظامت واملجموعات، ومن بينها الصندوق العاملي • 

ملكافحة عدوى الفطريات، والرابطة الدولية لجمعيات طب الجلد، 

والجمعية العاملية للفطريات البرشية والحيوانية، تشارك يف الدعوة 

ورفع مستوى الوعي، وجهود بناء القدرات

 هناك تعاون تم الرشوع فيه مع الجمعيات املهنية، واملنظامت غري • 

الحكومية، واملعاهد البحثية واألكادميية

 يبذل الصندوق العاملي ملكافحة عدوى الفطريات، والرابطة الدولية • 

لجمعيات طب الجلد، والجمعية الدولية للفطريات البرشية والحيوانية 

جهودا كبرية يف مجال الدعوة وبناء القدرات، وإعداد سياسات 

واسرتاتيجيات ملكافحة األمراض الجلدية

 قد ال يكون معظم العاملي الصحيي العاملي يف املناطق املوطونة، • 

قادرين عىل تييز غالبية حاالت الفطار العميقة يف املرحلة األوىل، كام 

أنهم يفتقرون إىل املعارف واملهارات، الالزمة للتدبري العالجي للحاالت

 هناك دورة تقدم عرب شبكة االنرتنت، عن التنظري املجهري • 

والهيستوباثولوجيا

ال توجد برامج تدريب معيارية ومنظمة، خاصة باملهنيي الصحيي• 

اإلجراءات املطلوبة

تطوير نظام لتحديد درجات الفطار االصطباغي، ألغراض تقييم املرحلة التي فيها املرض، • 

يكون صالحا لالستخدام يف جميع األقاليم املوطونة

إعداد دليل ميداين حول الوقاية والتدبري العالجي للحاالت، والرتصد• 

 إدراج الفطار االصطباغي، والفطار نظري الكرواين، وداء الشعريات املبوغة، يف برامج • 

 مكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة، أو األمراض السارية يف البلدان املوطونة

تطوير دليل خاص بالرتصد يتضمن مؤرشات معيارية• 

إنشاء نظام ترصد الكتشاف الحاالت النشطة • 

إنشاء نظام للرصد والتقييم، أو إدماجه ضمن النظام الوطني للمعلومات الصحية• 

ضامن الحصول عىل عقار إيرتاكونازول بتكلفة ميسورة وبجودة مؤكدة• 

 توفري اختبار الخزعة الجلدية وتجهيز العينات ألغراض التشخيص، بتكلفة ميسورة• 

تعزيز النظم الصحية لتقديم الرعاية، يف إطار التغطية الصحية الشاملة• 

ضامن وجود قدرات مختربية كافية، ألغراض توفري التشخيص الصحيح يف الوقت املناسب• 

 ضامن وجود التزام سيايس من جانب البلدان املوطونة والرشكاء من أجل حشد التمويل • 

واملوارد البرشية

 إرشاك املجتمع وحشد الدعم لتنفيذ الربامج• 

 الرشوع يف التعاون مع مختلف املعاهد البحثية، ومؤسسات تطوير وصناعة األدوية • 

والوسائل التشخيصية، واملانحي، من أجل تحسي فرص الحصول عىل التشخيص والعالج 

يف جميع البلدان املوطونة.

 التنسيق مع أصحاب املصلحة املعنيي يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، • 

 لضامن الحصول عىل إمدادات مياه محسنة، وتوفري الصابون يف املنازل، ويف املرافق الصحية

 تدريب املهنيي الصحيي، والعاملي الصحيي املجتمعيي، عىل جميع أمراض املناطق • 

املدارية ذات األولولية، لتحسي االكتشاف املبكر، استنادا إىل السياقات الوبائية املحلية

 تحسي الوسائل التشخيصية )مثال: الخزعة الجلدية وعينات الهيستوباثولوجيا(، والقدرات • 

 اإلدارية لنظام الرعاية الصحية، يف املناطق املوطونة داخل البلدان
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 قد يكون من غري املمكن بلوغ الغاية، يف ظل األدوات الحالية، • 

يف املناطق شديدة التوطن، والتوطن الشامل

 قد تكون تكلفة رسم الخرائط، واالسرتاتيجيات املضادة لداء • 

اللوائيات باهظة التكاليف مبا يحول دون تنفيذها

 هناك مخاطر لعودة ظهور املرض إذا تم إيقاف توزيع األدوية • 

عىل نطاق جامهريي، قبل األوان

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

عدد البلدان التي تخلصت 

من الرساية - إقليم 

األمريكتي

التخلص من الرساية يف 

اليمن

التخلص من الرساية يف 

أفريقيا حيثام أمكن

 املعالجة الكيميائية الوقائية

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

 مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

 غري ذلك

 توزيع عقار إيفرمكتي يف املجتمع املحيل عىل نطاق جامهريي، مرة أو مرتي كل عام، مع • 

تغطية كافية لعرش سنوات أو أكرث، وقد يرتفع تواتر ذلك بشكل أكرب يف ظل ظروف محددة

ال ينطبق

 الرش املأمون للمبيدات الحرشية، بيئيا، عند موائل الذباب األسود، ومواقع تكاثر الريقات، • 

ووضع اسرتاتيجيات جديدة إلزالة النباتات الزائدة يف األنهار، كل ذلك تدابري قيد اإلعداد

ال ينطبق

 املعالجة بعقار إيفرمكتي لعالج األعراض، ودوكسيسيكلي للعالج يف ظل ظروف مناسبة؛ • 

والتدبري العالجي لالختالالت البرصية

 ينبغي أن تكون هناك نظم ملعالجة األحداث السلبية، عندما ميثل داء اللوائيات توطنا مشرتكا؛ • 

ويجرى حاليا وضع اسرتاتيجيات جديدة ملكافحة داء اللوائيات

غاية عام 2020

6 بلدان بحلول 

 عام 2020

تحقق بحلول 

عام 2015

 غري محدد

الوضع الحايل

4 

 مل يتحقق

0 

املرض ووبائيته

نَب بية الذَّ داء كُالَّ
داء كالبية الذنب )العمى النهري(، مرض طفييل ناجم عن العدوى بدودة كالبية الذنب 

امللتوية. ويسبب هذا املرض حكة شديدة، وتشوهات يف الجلد، واختالال يف البرص، وميكن أن 
ينجم عنه عمى دائم.

املخاطر التي تحتاج تخفيفا

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

داء كالبية الذنب )العمى النهري( مرض طفييل ينجم عن العدوى بدودة كالبية الذنب امللتوية.• 

 يسبب هذا املرض حكة شديدة، وتشوهات بالجلد، واختالال يف البرص، وميكن أن ينجم عنه عمى دائم.• 

 تنتقل العدوى البرشية عن طريق لدغات متكررة من الذبابة السوداء، الزلفاء، املُعدية، التي تتكاثر يف غالب األحيان بجانب املياه • 

رسيعة التدفق.

 بحلول عام 2019، مل يعد نحو 1.8 مليون شخص بحاجة إىل املعالجة )اكتامل الرتصد التايل للمعالجة(، وقد تحققت املنظمة من تخلص • 

أربعة بلدان من رساية هذا الداء فيها.

املؤرش

عدد البلدان التي تم التحقق من وقف الرساية فيها

عدد البلدان التي أوقفت توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي يف < 1 بؤرة

عدد البلدان التي أوقفت توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي لدى < 50% من السكان

عدد البلدان التي أوقفت توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي لـ 100% من السكان

2020 )خط األساس(

)%12( 4

9

6

4

2023

)%13( 5

22

10

6

2025

)%21( 8

24

25

10

2030

)%31( 12

34

16>

12>
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عبء املرض

عدد األشخاص الذين يحتاجون إىل معالجة كيميائية وقائية )باملاليني(، 2019

تم إحراز تقدم كبري حتى اليوم، ففي 2019، تلقى 154 مليون شخص تقريبا، ممن يعيشون يف مناطق تكتنفها مخاطر اإلصابة بداء 

كالبيات الذنب، تلقوا املعالجة، مقارنة بـ 46 مليونا يف عام 2005؛ ومل يعد أكرث من 27 مليون شخص مصابي بالعدوى.

يرجع السبب يف زيادة عدد السكان املعرضي لخطر اإلصابة، من عام 2012 إىل 2019، بصفة عامة، إىل الزيادة التي حدثت يف رسم 
الخرائط لهذا الداء3

1−2.9

0.1−0.9

<0.1

Not applicable

Thought to not require

Not required 3−9.9

≥10

Elimination verified

السكان الذين يحتاجون إىل معالجة كيميائية وقائية، 
بحسب أقاليم املنظمة، باملاليني
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 حوايل
21 مليون

 حالة موجودة بحسب تقديرات 
عام 12017

 218 مليونا
 من السكان معرضون للخطر يف 

 عام 2019

 حوايل
1.3 مليون

من سنوات العمر املصححة باحتساب 
مدد العجز يف عام 22017

 )http://www.healthdata.org/gbd( معهد القياسات الصحية والتقييم )1 العبء املريض العاملي. سياتل )واشنطن 

.Lancet. 2018;392:1859–922 2  العبء املريض العاملي، 2017 سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز ومتوسط العمر املتوقع مع التمتع بالصحة. سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز عىل املستوى العاملي واإلقليمي والوطني

3 يف عام 2013، انتقل جنوب السودان )5.7 مليون حالة( من إقليم منظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، إىل اإلقليم األفريقي 

غري مطلوب9.9-3> 0.1

أفريقيا األمريكتان رشق املتوسط

أُعتقد أنه غري مطلوب≤0.9-0.110

ال ينطبقتم التحقق من التخلص2.9-1
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
https://www.who.int/onchocerciasis/en

داء كالبية الذنب: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

البدء يف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي يف جميع املناطق املوطونة، بعد رسم الخرائط، وتحسي الربامج الحالية لتوزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، وتنفيذ اسرتاتيجيات بديلة، بحسب االقتضاء.• 

نة، لداء اللوائيات، وزيادة قدرات الربنامج الخاص بوسائل التشخيص الحرشية •  نة لتيسري عملية رسم الخرائط للقضاء عىل الرساية، ووضع اسرتاتيجية لوسائل التشخيص املحسَّ  تطوير وسائل تشخيص محسَّ

واملختربية.

 وضع اسرتاتيجية خاصة باإلبادة الشاملة للفيالريات، أو غري ذلك من اسرتاتيجيات التخلص، لترسيع وترية وقف الرساية؛ ووضع اسرتاتيجية للتدبري العالجي للحاالت؛ ووضع وتنفيذ اسرتاتيجيات للتخلص، بالنسبة • 

للمناطق التي يتوطن فيها داء اللوائيات، لكن يكون توطن داء كالبيات الذنب فيها منخفضا.

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

 هناك فهم جيد للرساية ودورة حياة الطفييل، لكن الفهم محدود بشأن • 

 املؤرش السريولوجي لوقف الرساية

 االختبارات السريولوجية والجزيئية متوفرة، لكن ميكن تحسينها لتكون • 

 أفضل

 توزيع عقار إيفرمكتي عىل نطاق جامهريي، مرة أو مرتي كل عام، • 

سيكون فعاال يف كرس الرساية، لكن ذلك يستغرق 10 – 15 عاما، أو 

أكرث من ذلك.

 ال ميكن استخدام عقار إيفرمكتي بشكل مأمون يف مواقع توزيع األدوية • 

عىل نطاق جامهريي، التي يكون توطن داء اللوائيات فيها منخفضا، 

ويكون داء كالبيات الذنب متوطنا توطنا مشرتكا، مام يحد من تقدم 

أنشطة التخلص

 مكافحة النواقل عندما ال يكون توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي • 

مرتي يف العام، غري كاف

اإلجراءات املطلوبة

 تطوير فهم الرساية وعتبات الرساية يف مناطق التوطن املنخفض، لالسرتشاد بها يف إعداد • 

اإلرشادات 

رصد، وإجراء البحوث، حول الكيفية التي ميكن للتغريات البيئية أن تؤثر عىل الرساية• 

مواصلة تقييم أداء الوسائل التشخيصية املوجودة قيد التطوير • 

 تطوير خصائص املنتجات املستهدفة للوسائل التشخيصية الجديدة، املصممة وفقا • 

الحتياجات الربامج

 ابتكار وسيلة )وسائل( لتأكيد التشخيص، الستخدامها يف املواقع منخفضة الرساية، • 

حيث ميكن أن تساعد يف عملية رسم الخرائط، وقرارات وقف توزيع األدوية عىل نطاق 

جامهريي، وأنشطة الرتصد

إعداد اسرتاتيجية تشخيصية، لتحديد مدى كثافة عدوى داء اللوائيات• 

ربط الرساية من خالل االختبارات السريولوجية، مبؤرشات انتشار النواقل• 

 وضع اسرتاتيجية إبادة شاملة للفيالريات، أو اسرتاتيجيات معالجة أخرى لترسيع وترية • 

وقف الرساية؛ وتكون اسرتاتيجيات املعالجة الجديدة مطلوبة بصفة خاصة، ملناطق 

التوطن املشرتك لداء اللوائيات )مثال: اإلبادة الشاملة للفيالريات، أو تحري داء اللوائيات(

 الحصول عىل فهم أفضل، حول متى يتم استخدام التوزيع الفصيل لألدوية عىل نطاق • 

جامهريي

 تحسي التوصيات الخاصة بالوقت، الذي يتم فيه استخدام مكافحة النواقل• 

 إثبات فعالية ومأمونية عقار موكسيدكتي لألطفال، واإلمدادات الربمجية )ميكن أن يلغي • 

 عقار موكسيدكتي الحاجة إىل التوزيع نصف السنوي لعقار ايفرمكتي(

© WHO/Olivier Asselin
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الغاية: التخلص )وقف الرساية(

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 املبادئ التوجيهية الخاصة بوقف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، • 

والرتصد التايل للمعالجة متوفرة

 هناك حاجة إىل إرشادات أفضل حول الخطوات املطلوبة لتحقيق وقف • 

الرساية

 قد تكون العتبة السريولوجية لوقف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي • 

منخفضة جدا

 هناك تنسيق جيد بي أصحاب املصلحة املعنيي من خالل شبكة • 

املنظامت غري الحكومية ملكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة، 

واملرشوع املوسع الخاص، للتخلص من أمراض املناطق املدارية املهملة 

وداء كالبية الذنب، وبرنامج التخلص الخاص باألمريكتي

 هناك حاجة إىل وجود لجان وطنية للتخلص من داء كالبية الذنب • 

ومختربات وطنية

 هناك زيادة يف التغطية املبلَّغ عنها• 

رسم الخرائط للمناطق منخفضة التوطن يف أفريقيا غري مكتمل• 

اسرتاتيجيات الرصد والتقييم يجرى تحديثها بالنسبة لألدوات القامئة• 

 هناك حاجة إىل وضع اسرتاتيجية للرتصد التايل للتخلص• 

 هناك إمداد ثابت باألدوية املتربع بها من رشكة مريك، من خالل برنامج • 

التربع بعقار مكتيزان

ضامن اإلمداد بوسائل التشخيص داخل القطر أمر صعب• 

 ليس كل البلدان لديها القدرات الالزمة، داخل القطر، إلجراء الفحوصات • 

املختربية بطريقة مؤكدة الجودة

معظم الربامج تعتمد عىل الدعم الخارجي من الجهات املانحة• 

 تتباين امللكية القطرية واالستثامر يف الربامج• 

 تتضمن منصات التنسيق برنامج مكافحة داء كالبية الذنب )مقفل(، • 

والربنامج األفريقي ملكافحة داء كالبيات الذنب )مقفل(، واملرشوع 

املوسع الخاص للتخلص من أمراض املناطق املدارية املهملة، وبرنامج 

التخلص الخاص باألمريكتي، وفريق التنسيق التابع لشبكة املنظامت 

غري الحكومية ملكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة

 العديد من املنظامت غري الحكومية والدوائر األكادميية واملانحي • 

يدعمون االبتكار  يف ظل برنامج التخلص من أمراض املناطق املدارية 

املهملة، وبرنامج األمريكتي

 العديد من البلدان يف حاجة إىل تدريب محدد يف مجال املقايسات، • 

وتوكيد الجودة، والدعم اللوجستي، من أجل إجراء الفحوصات املختربية

هناك نقص يف القدرات الخاصة مبجال الحرشات• 

اإلجراءات املطلوبة

 توفري إرشادات واضحة بشأن االسرتاتيجيات يف املناطق التي يكون توطن داء كالبية • 

الذنب فيها منخفضا، ويكون فيها توطن مشرتك لداء اللوائيات

تحديث اإلرشادات الخاصة بالحرشات، ألغراض التحقق ومواصلة الرتصد• 

 تحديث املبادئ التوجيهية والدالئل ملديري الربامج، مع وضع اسرتاتيجيات خاصة • 

بالتخلص، وعملية التحقق من التخلص )مبا يشمل التواتر، ومكافحة النواقل(

إجراء البحوث الالزمة، العتامد عتبات أعىل• 

إدراج داء كالبية الذنب يف الحزمة البلدانية املشمولة يف التغطية الصحية الشاملة• 

 رفع مستوى اللجان الوطنية ملكافحة داء كالبية الذنب، أو اآلليات املامثلة يف البلدان • 

التي ال توجد بها هذه الهيئات حاليا

 تحسي جودة عملية توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، لزيادة التغطية، وزيادة تواتر • 

توزيع هذه األدوية، لتقصري الجداول الزمنية

 االستفادة من أدوات التغطية املوجودة حاليا، التي تساعد عىل تحديد التغيريات • 

املطلوبة عىل التدخالت )مثال: التعبئة املجتمعية(

 إنشاء مختربات وطنية، تكون قادرة عىل تلبية معايري توكيد الجودة، وتزويد اللجان • 

الوطنية بنتائج صحيحة يف الوقت املناسب من أجل اتخاذ القرارات

 تصميم نهج ممكن عمليا لرسم خرائط للتخلص؛ واستكامل رسم الخرائط الخاص • 

بالتخلص من داء كالبية الذنب

إعداد وتوزيع بروتوكوالت لتوحيد رسم الخرائط ، ووقف التقييم، لضامن اتساق البيانات• 

  تحسي عملية رسم الخرائط، وأخذ العينات يف املناطق التي يتوطنها داء اللوائيات،• 

مبا يتيح تطبيق نهوج املعالجة الحبيبية

 سد الثغرات املوجودة يف البيانات، يف املناطق منخفضة التوطن، من خالل تطوير أدوات • 

تكون أسهل يف استخدامها

تحديث إرشادات الرصد والتقييم، بينام يجرى تطوير أدوات جديدة، ويتم تعديل العتبة• 

وضع خطة لتيسري إضافة أدوية جديدة إىل سلسلة اإلمداد، عندما تصبح متاحة• 

 تحسي التخطيط واللوجستيات الخاصة بوسائل التشخيص، للحصول عىل وسائل • 

التشخيص املطلوبة التي تكون متاحة حاليا ومستقبال

 مواصلة بناء القدرات داخل القطر، بغرض إجراء الوسائل التشخيصية املؤكدة الجودة• 

 وضع خطة للدعوة، ومواصلة الدعوة، لضامن الحصول عىل دعم الجهات املانحة، وزيادة • 

التمويل الداخيل لضامن استدامته

إنشاء منتدى رشكاء خاص بداء كالبية الذنب، لترسيع وترية الدعوة والتمويل • 

التحقق من فعالية التدخالت لقاء التكاليف، وتأمي التمويل بحسب االقتضاء• 

 تعزيز تكامل التدبري العالجي ألمراض املناطق املدارية املصحوبة بتغريات جلدية، • 

واستخدام املؤرشات املشرتكة

 زيادة التعاون مع إدارة البيئة والنواقل• 

مواصلة الجهود لتنمية واستدامة القدرات يف مجال الحرشات واملختربات• 

 تحسي برامج التدريب عىل كيفية تنفيذ األنشطة يف املناطق التي يصعب الوصول إليها• 



146

 1 مل يتم تحديد غايات لعام 2020 بالنسبة إلقليم املنظمة يف أفريقيا، وإقليم املنظمة يف رشق املتوسط، وإقليم املنظمة يف غرب املحيط الهادئ

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

 تخلص إقليمي 1

املعالجة الكيميائية الوقائية

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

 الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

 غري ذلك

ال ينطبق

الحصول عىل املياه لغسل الجرح )مثال: بالصابون واملاء( عقب التعرض، ميكن أن يقلل الحمل الفريويس يف الجرح بشكل كبري• 

ال ينطبق

التطعيم الجموعي للكالب )تطعيم 70% من أعداد الكالب يف املناطق شديدة الخطورة(، إجراء فعال لقاء التكاليف، وتدبري ُمعترب يف سياق كرس دورة رساية داء الكلب• 

تدبري أعداد الكالب والسيطرة عليهم• 

 ميثل العالج الوقايئ التايل للتعرض، مع لقاح الكلب، إىل جانب الغلوبولي املناعي للكلب لحاالت التعرض من الفئة الثالثة، تدابري فورية مطلوبة بعد التعرض لحيوان • 

مكلوب )مصاب بداء الكلب(

غسل الجرح بدقة أمر أسايس• 

التشخيص يف الوقت املناسب، والتقييم الدقيق للمخاطر بالنسبة للجرح وظروف حدوث العقر، أمور مهمة جدا• 

تعد التوعية مسألة حاسمة، السيام لألطفال، من أجل توقي الوفاة الناجمة عن داء الكلب مثال: كيفية تجنب التعرض للعقر، وكيفية الترصف يف حال التعرض للعقر• 

 ينصح بالتطعيم قبل التعرض، بالنسبة لألشخاص املعرضي بشدة للتعرض لفريوس الكلب، مثال: موظفو املختربات الذين يعملون مع فريوس الكلب، واألطباء البيطريون، • 

واألشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات

غاية عام 2020

أمريكيا الالتينية 

)2015(

جنوب رشق 

آسيا )2020(

غرب املحيط 

الهادئ )2020(

الوضع الحايل

 مؤجل

ل  مرحَّ

لعام 2030

ل  مرحَّ

لعام 2030

املرض ووبائيته

داء الكلب
ينجم داء الكلب عن اإلصابة بفريوس داء الكلب وغريه من الفريوسات الكلبية. وتسبب العدوى 

التهابا متطورا ومميتا للدماغ والحبل الشويك. ويكون نحو 40% من ضحايا داء الكلب من 
األطفال، ممن تقل أعامرهم عن 15 عاما.

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

ينجم داء الكلب عن اإلصابة بفريوس داء الكلب وغريه من الفريوسات الكلبية.• 

تسبب العدوى التهابا متطورا ومميتا للدماغ والحبل الشويك. ويأيت داء الكلب يف استعالني رسيريي:• 

   - كَلَب ِصياحّي )80% من الحاالت(، الذي يظهر فيه فرط نشاط، وسلوك مستثار، ويحدث املوت يف غضون بضعة أيام.

   -  كَلَب صامت )20% من الحاالت، وغالبا ما يتم تشخيصه بشكل خاطئ(، والذي تصاب فيه العضالت بشلل تدريجي، وغيبوبة يف نهاية 

املطاف، ومن ثم املوت.

 ينتقل فريوس داء الكلب إىل اإلنسان، بصفة أساسية، عن طريق عقر الكالب املنزلية )ما يصل إىل 99%(، غري أنه يحدث أيضا من عديد • 

من الثدييات األخرى )مثل الخفافيش(.

نحو 40% من ضحايا داء الكلب، هم من األطفال، ممن تقل أعامرهم عن 15 عاما.• 

املؤرش

عدد البلدان التي تحقق فيها انعدام الوفيات البرشية الناجمة عن داء الكلب

عدد البلدان التي انخفض فيها معدل الوفيات الناجمة عن انتقال داء الكلب البرشي بنسبة %50

عدد البلدان التي بلغت نسبة التغطية فيها بتطعيم الكالب 70%، يف املناطق شديدة الخطورة

2020 )تقدير مؤقت(

)%47( 169/80

)%59( 169/100

)%37( 169/63

2023

)%53( 169/89

)%79( 169/134

)%57( 169/96

2025

)%67( 169/113

)%95( 169/160

)%67( 169/116

2030

)%92( 169/155

169/169

)%100(
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عبء املرض

توطن داء الكلب البرشي املنقول من الكالب، 2019

داء الكلب البرشي املنقول من الكالب موجود، أو يشتبه يف وجوده، يف 89 بلدا، غالبيتها يف أفريقيا وآسيا

AbsentSuspectedPresentNot applicable No data

سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز، 
بحسب أقاليم املنظمة، باآلالف3
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29  مليون

شخص يتلقون العالج الوقايئ التايل 
للتعرض يف عام 12015

 حوايل
59 000

 وفاة يف عام 2015

 حوايل 
1.6 مليونا

من سنوات العمر املصححة باحتساب 
مدد العجز يف عام 22016

 1 البيانات مستمدة من هامبسون وآخرون، 2015 )تقدير العبء العاملي لداء الكلب الكلبي املتوطن( 

2 سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز، بالنسبة لداء الكلب، مقدرة من خالل تقرير املنظمة حول العبء العاملي لهذا املرض )2016(، ويرجح أن يكون تقديرا ناقصا: هناك تقدير آخر للعدد السنوي لسنوات العمر املصححة باحتساب مدد 

PLOS Negl Trop Dis. 2015;9)5(:e0003786. doi:10.1371/journal. .العجز بسبب داء الكلب الكلبي هو: 3.7 مليونا )انظر هامبسون ك، كودفيل ل، ملبو ت، سامبو م، كيفر أ، أتالن م، وآخرون، تقدير العبء العاملي لداء الكلب الكلبي املتوطن

pntd.0003786 

3 التغيري يف تقديرات سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز، ميكن أن يكون نتيجة للطرق املختلفة املستخدمة يف تقدير هذه السنوات، فيام بي عامي 2000 و 2016، وكذلك بسبب التبليغ الناقص عن الحاالت

ال ينطبقال توجد بياناتموجوديشتبه يف وجودهغري موجود

 أوروبا
 األمريكتان

 غرب املحيط الهادئ
 رشق املتوسط

 جنوب رشق آسيا
 أفريقيا
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
https://www.who.int/rabies/en

داء الكلب: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

 تحسي التنبؤ بالطلب عىل لقاح داء الكلب والغلوبولي املناعي، لضامن توفر إمدادات كافية يف املرافق الصحية، وتطوير نهوج مبتكرة إلعطائه، لضامن الحصول عىل العالج الوقايئ التايل للتعرض يف الوقت • 

املناسب، وتطعيم الكالب

بناء القدرات الوطنية للعاملي الصحيي )مثال: تقييم التعرض لفريوس الكلب، والتشخيص، وإعطاء العالج الوقايئ التايل للتعرض(، وتدبري الكالب والسيطرة عليهم )مثال: التطعيم الجموعي للكالب(• 

تعزيز الرتصد لحاالت داء الكلب، وإضفاء الطابع املؤسيس عليه، وتحسي امتثال البلدان للتبليغ، لضامن توافر البيانات.• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

هناك فهم جيد للسامت الوبائية لهذا الداء والباثولوجيا الخاصة به• 

 يقود جدول التعلم، الخاص بالتحالف العاملي من أجل اللقاحات • 

والتمنيع، التقدم البحثي يف هذا املجال

هناك بروتوكوالت تشخيص راسخة متوفرة• 

 هناك تقييامت مقارنة جارية ملختلف وسائل التشخيص• 

 هناك لقاحات وقائية ولقاحات تالية للتعرض فعالة متوفرة• 

اإلجراءات املطلوبة

 ال عوائق أمام بلوغ الغاية• 

 تطوير اختبار تشخيص قبل املوت، ميكن توزيعه ميدانيا، لالستخدام يف مرافق الرعاية • 

الصحية األولية

 التحقق من صحة التشخيص بعد الوفاة لداء الكلب يف الحيوانات )مثال: جمع عينة غري • 

باضعة مقرونة باختبار تشخيص رسيع(، لتحسي املعالجة التالية للتعرض

تطوير منتج أضداد أحادي النسيلة، كبديل للغلوبولي املناعي لفريوس الكلب• 

 مواءمة طرق التطعيم الجموعي للكالب، لتالئم املواقع )مثال: تطوير وترخيص لقاح • 

فموي للكالب(

© WHO/Budi Chandra
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الغاية: التخلص كمشكلة من مشاكل الصحة العامة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

هناك عدة مبادئ توجيهية متوفرة، من بينها:• 

   -  سلسلة التقارير التقنية رقم 1012، الصادرة عن املنظمة، التي تقدم 

إرشادات بشأن الوقاية من داء الكلب واللقاحات الخاصة به، ووسائل 

تشخيصه مختربيا، والتدبري العالجي لإلصابة به

   -  معايري املنظمة العاملية لصحة الحيوان، بشأن الوقاية / مكافحة داء 

الكلب الحيواين، مبا يشمل مثال: التطعيم الجموعي للكالب

 يف عام 2018، اصدر” تعاون معا متحدين ضد داء الكلب”، خطة • 

اسرتاتيجية عاملية بشأن داء الكلب: “انعدام الحاالت بحلول عام 2030”

 توضح االسرتاتيجية العاملية “انعدام الحاالت بحلول عام 30”، لتعاون • 

“معا متحدين ضد داء الكلب”، خطة عملية لكيفية تحقيق انعدام 

الحاالت بحلول عام 2030

 تم االنتهاء من وحدة تدريب منصة املنظمة للبيانات املتكاملة، املعنية • 

بداء الكلب

 النظام العاملي ملعلومات صحة الحيوان، الصادر عن املنظمة العاملية • 

لصحة الحيوان، والخاص بالتبليغ عن حاالت داء الكلب، متوفر ومتاح

تتوافر قدرات إنتاجية عاملية، كافية للقاحات املضادة لداء الكلب• 

 التنبؤات الخاصة بالطلب وإدارة اللقاحات ضعيفة، ما يؤدي إىل نفاد • 

املخزون

 بنك لقاحات داء الكلب، التابع للمنظمة العاملية لصحة الحيوان موجود • 

 قيد العمل، رغم أن ذلك يجرى بقدرات محدودة

 البنية األساسية واملرافق الصحية ضعيفة بشكل منطي، يف املناطق التي • 

 مييل داء الكلب فيها عىل الحدوث )مثال: القرى الريفية(

 تعاون “متحدون ضد داء الكلب”، مستمر يف املساعي الخاصة بأوضاع • 

تحقيق األداء األمثل للمواد املتربع بها

 هناك استثامر قوي من جانب التحالف العاملي من أجل اللقاحات • 

والتمنيع، يف مجال لقاح داء الكلب

يساعد اليوم العاملي للسعار، يف رفع مستوى الوعي• 

 نهج الصحة الواحدة معمول به )يشمل منظمة الصحة العاملية، • 

واملنظمة العاملية لصحة الحيوان، ومنظمة األغذية والزراعة، والتحالف 

العاملي ملكافحة داء الكلب(، من خالل تعاون “معا متحدين ضد داء 

الكلب”

 يدعم بنك لقاحات داء الكلب، التابع للمنظمة العاملية لصحة الحيوان، • 

تنفيذ حمالت تطعيم الكالب

 يوفر تعاون “معا متحدين ضد داء الكلب”، مظلة لتحالف عريض • 

يشمل بلدانا، ومنظامت غري حكومية، والقطاع الخاص، وغري ذلك من 

املنظامت الدولية

 التدخالت الفعالة متوفرة، غري أن بناء القدرات مطلوب داخل البلدان • 

 بالنسبة للعاملي الصحيي، والسيام للتعامل مع الكالب

اإلجراءات املطلوبة

مواصلة نرش اإلرشادات داخل البلدان• 

 مواصلة تنفيذ البحوث التنفيذية، حول كيفية تحسي فرص الحصول، عمليا، عىل العالج • 

 الوقايئ البرشي التايل للتعرض، وتوسيع نطاق حمالت تطعيم الكالب

 تحسي إجراءات التنسيق الوطني لألنشطة ذات الصلة، مبا يشمل التحديد الواضح • 

ملصادر التمويل الخاص بكل نشاط

تعزيز إطار مكافحة داء الكلب بقرار من املنظمة، مع مراعاة نهج الصحة الواحدة• 

 تحسي توفر البيانات، وجودتها، عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني، لضامن االمتثال • 

للتبليغ 

 تعزيز أنشطة الرتصد، مثال: إدخال مؤرش املوت املشبوه بعد العقر، وإعداد إجراءات • 

لجمع العينات

 ضامن توفر لقاحات حيوانية وبرشية مؤكدة الجودة، مثال: جمع البيانات عن استخدام • 

اللقاح / الغلوبولي املناعي لفريوس الكلب ألغراض التنبؤ بالطلب، واسرتشاد نظام 

املشرتيات الخاص باللقاحات بذلك

 تعزيز خدمات مكافحة داء الكلب بلقاحات الربنامج املوسع للتمنيع )نفس سلسلة • 

التربيد، وإدارة املخزون(

 تطوير نهوج ابتكارية لتحسي نظم تقديم الخدمات، وضامن الحصول عىل العالج الوقايئ • 

التايل للتعرض، وتطعيامت الكالب يف الوقت املناسب

تحسي اإلمدادات من املواد البيولوجية• 

ضامن توفر املعدات يف املرافق الصحية، لغسل الجروح وحفظ اللقاحات• 

 ضامن توفر القدرات واإلمكانات، من أجل التشخيص الرسيع والدقيق لداء الكلب، من • 

خالل مختربات ميكن الوصول إليها، وجيدة التجهيز، وعاملي مدربي

 تطوير خدمات ملكافحة داء الكلب، مزودة مبوظفي مدربي عىل كيفية إعطاء اللقاح • 

داخل الجلد، وارتشاح الجرح بالغلوبولي املناعي لفريوس الكلب

 تأمي التمويل التكمييل للتطعيم الجموعي للكالب، لدعم مبادرة التحالف العاملي من • 

أجل اللقاحات والتمنيع

 تعزيز االلتزام واإلرادة السياسية بشأن داء الكلب، عىل مستوى البلدان؛ والتحقق من • 

 احرتام الطلب من جانب املجتمعات املحلية، عىل الخدمات ذات الصلة بداء الكلب

 دعم البلدان يف وضع خطط متعددة القطاعات، خاصة بداء الكلب ومواصلة التعاون • 

بي الوزارات

 تعزيز نهج الصحة الواحدة، مثال: بناء منصة لتبادل البيانات بي املنظمة واملنظمة • 

العاملية لصحة الحيوان، بشأن داء الكلب

 اقرتان التدخالت الخاصة بداء الكلب، بتلك الخاصة بأمراض أخرى )مثال: داء • 

الليشامنيات، وداء املشوكات، وداء التنينات( لتحقيق التآزر )مثال: التكلفة(

 زيادة التعاون مع املجتمع املدين والقطاع الخاص )مثال: لتعزيز الخدمات أو دعم • 

 الدعوة(

 تدريب العاملي الصحيي عىل التقييم التايل للتعرض، والتشخيص، وإعطاء العالج الوقايئ • 

التايل للتعرض، وتجنب االستخدام غري الرضوري للعالج الوقايئ التايل للتعرض

 توسيع نطاق القدرات يف مجال التدريب البيطري، والخدمات الخاصة بتجمعات الكالب • 

)ليس فقط للامشية(، والسيام للتطعيم الجموعي للكالب

 تعزيز املعلومات والتوعية والتواصل، لتوقي عقر الكالب، وتحسي التامس الرعاية، • 

وتدبري تجمعات الكالب الضالة
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 نظرا لتوقف الربامج التي يستخدم فيها عقار إيفرمكتي )مثال • 

داء الفيالريات اللمفي، وداء كالبية الذنب، يف بعض املناطق( 

يف عدد من البلدان، فإن هناك خطرا الندالع فاشيات للجرب، 

أو معاودة ظهوره

 حيث أصبح استخدام األدوية عىل نطاق جامهريي يجرى عىل • 

نحو أكرث شيوعا، فإن رصد املقاومة لألدوية سوف يصبح أمرا 

رضوريا

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

 املعالجة الكيميائية الوقائية

 املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

غري ذلك

 توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، باستخدام عقار إيفرمكتي عن طريق الفم، ومبيدات • 

الجرب املوضعية

 قد تفيد تدابري النظافة الصحية العامة، يف إطار االستجابة املؤسسية للفاشيات • 

 تدابري النظافة الصحية العامة، تحد من مخاطر اإلصابة بالعدوى الثانوية، لدى األشخاص • 

املصابي

ال ينطبق

ال ينطبق

مبيدات الجرب املوضعية مثل عقار بريمرثين، وبنزوات البنزيل، وماالثيون، ومرهم الكربيت• 

إيفرمكبي عن طريق الفم• 

معالجة جميع مخالطي أفراد األرسة• 

معالجة حاالت الجرب الجلبية )ذات القرشة( من قبل اختصايص • 

ال ينطبق

املرض ووبائيته

الجرب وغريه مــن حاالت العدوى بالطفيليات
ينجم الجرب وغريه من حاالت العدوى بالطفيليات عن العدوى بالسوس املجهري القارمة 

الجربية البرشية. وتتخذ أنثى هذا السوس جحورا يف الجلد، حيث تضع بيضها، ما يؤدي إىل 
حدوث استجابة مناعية، والتي تسبب حكة شديدة وطفحا جلديا.

املخاطر التي تحتاج تخفيفا

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

ينجم الجرب وغريه من حاالت العدوى بالطفيليات، عن العدوى بالسوس املجهري القارمة الجربية البرشية.• 

 تنتقل العدوى إىل اإلنسان عن طريق املخالطة الوثيقة مع الجلد، الذي تتخذ فيه أنثى السوس جحورا، حيث تضع بيضها، ما يؤدي إىل • 

حدوث استجابة مناعية، والتي تسبب حكة شديدة وطفحا جلديا.

 ميكن أن تؤدي العدوى البكتريية إىل مضاعفات مرضية، تفيض إىل عواقب وخيمة، مثل حدوث التهابات شديدة يف األنسجة الرخوة، • 

وتسمم الدم، وأمراض الكىل، وأمراض القلب الروماتيزمية.

املؤرش

عدد البلدان التي أدرجت التدبري العالجي للجرب، يف حزمة التغطية الصحية الشاملة للرعاية

عدد البلدان التي تستخدم تدخل توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، يف جميع املناطق املوطونة

2020 )خط األساس(

0

0

2023

)%13( 25

3

2025

)%26( 50

6

2030

)%100( 194

25

ال ينطبق: تم تصنيف الجرب وغريه من حاالت العدوى 

بالطفيليات، من قبل املنظمة، كواحد من أمراض املناطق 

املدارية املهملة،  يف عام 2017 فقط
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عبء املرض

انتشار الجرب، السنة األخرية متوفرة 

البيانات الدقيقة حول وقوعات املرض وانتشاره ليست متوفرة

هذا املرض متوطن عرب جميع القارات؛ ويقع العبء األكرب يف آسيا )عدد الحاالت، وسنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز(

Not applicable

No data Very high, ≥20%

High, 10–19%

Medium, 3–9%

Low, 0–2%

حوايل 
200  مليون
شخص يصاب بالجرب يف أي وقت

حوايل 
4.5  مليونا

من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز )جميع 
األعامر( يف عام 2017 

Lancet. 2019; 394: 81–82. doi:10.1016/S0140-6736)19(31136-5 ااملصدر: أنغلامن د، كانتي ب ت، ماركس م، سولومون أ و، تشانغ أ ي، كوسيدو أ، وآخرون؛ مكافحة الجرب يف إطار الصحة العامة: األولويات من حيث البحوث واإلجراءات

مرتفع، %19-10

مرتفع جداً، ≤%20

منخفض، %2-0

متوسط، %9-3

ال ينطبق

ال توجد بيانات
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
 www.who.int/neglected_diseases/diseases/scabies/en

الجرب: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

إعداد إرشادات وأدوات لرسم الخرائط يف البلدان املوطونة، لتقدير عبء املرض.• 

إعداد إرشادات خاصة بتنفيذ تدابري املعالجة الكيميائية الوقائية.• 

وضع خطة للدعوة والتمويل؛ وتأمي التمويل الخاص بعقار إيفرمكتي واملعالجات املوضعية، والدعوة إلدراجها ضمن حزمة التغطية الصحية الشاملة للرعاية.• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

 أجري قدر كبري من البحوث،، لتحديد تأثري اسرتاتيجيات توزيع األدوية • 

عىل نطاق جامهريي عىل رساية الجرب

 بدأت املراحل األولية للبحوث بشأن عبء الجرب يف بعض األقاليم• 

 الطرق متوفرة للتحري والتشخيص الفردي، لكن هناك نقص يف وسائل • 

التشخيص التأكيدية، يف مراكز تقديم الرعاية

 من شأن املعايري الدولية لعام 2019؛ املتوافق عليها، أن تيرس إجراء • 

التحري الربمجي

 هناك بينات قوية عىل فعالية التدخل الخاص بتوزيع إيفرمكتي، يف • 

إطار توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، باالقرتان مع مبيدات الجرب 

املوضعية، ألولئك الذين ال يستطيعون أخذ عقار إيفرمكتي، حيث إن 

هذا العقار ال ميكن استخدامه بشكل مأمون يف املناطق التي يكون فيها 

داء اللوائيات، متوطنا توطنا مشرتكا

اإلجراءات املطلوبة

تقييم العبء الوبايئ عىل الصعيد العاملي• 

 تحسي فهم االنتكاس يف الرساية، باملواقع التي توقف فيها توزيع عقار إيفرمكتي عىل • 

نطاق جامهريي، ألمراض أخرى من أمراض املناطق املدارية املهملة

 فهم الدورة الحياتية، وتأثري املعالجات عىل األشخاص، واملراضة املرتبطة بها )مثال: القوباء • 

والحمى الروماتيزمية(

التحقق من صحة خوارزميات التشخيص الرسيري لالستخدام الربمجي• 

 تطوير وسائل تشخيص عىل مستوى السكان، لتيسري إدماجها مع األنشطة الربمجية • 

 ألمراض املناطق املدارية األخرى، وتقييم نقاط نهاية الربامج

 تحديد ما إذا كان توزيع عقار إيفرمكتي بجرعة وحيدة عىل نطاق جامهريي )بدال من • 

جرعتي بفاصل سبعة أيام فيام بينهام(، فعاال بالنسبة لالستخدام الربمجي

 تحديد اسرتاتيجيات بديلة لتوزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، مبا يشمل املناطق التي • 

يكون فيها داء اللوائيات متوطنا توطنا مشرتكا

البحث فيام إذا  ميكن لعقار موكسيدكتي أن يكون عالجا• 

© WHO/Rada Akbar
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الغاية: املكافحة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 اإلطار املؤقت قيد اإلعداد• 

هناك جهات غري رسمية موجودة لدعم التنسيق• 

غالبا ما يكون هناك نقص يف التنظيم والتخطيط، عىل املستوى البلداين• 

 توزيع عقار إيفرمكتي عىل نطاق جامهريي، لداء الفيالريات اللمفي، • 

وداء كالبيات الذنب، له بعض التأثري عىل الرساية، رغم أن هذه 

االسرتاتيجيات تفوِّت بعض األطفال ممن هم معرضون لخطر اإلصابة 

بالعدوى

 ليس هناك فهم جيد لعبء املرض وانتشاره • 

تت إضافة عقار إيفرمكتي، إىل قامئة األدوية األساسية النموذجية  • 

 ملنظمة الصحة العاملية، الخاصة بالطفيليات الربانية )2019(

 يوفر دليل املنظمة الخاص بأمراض املناطق املدارية املصحوبة بتغريات • 

جلدية، بعض اإلرشادات حول التشخيص والتدبري العالجي، يف أماكن 

 تقديم الرعاية الصحية األولية )2018(

 ال يوجد حاليا، سوى الحد األدىن من دعم الجهات املانحة، وهناك • 

محدودية شديدة يف تحديد األولويات عىل املستوى املحيل، يف عديد 

البلدان

التعاون آخذ يف االزدياد، يف ظل إعداد إطار للعمل• 

 التحالف العاملي ملكافحة الجرب، والرابطة الدولية لجمعيات طب • 

 الجلد، يساعدان يف أعامل التنسيق ملكافحة الجرب

 مل يتم عمل تقييم لالحتياجات، غري أنه يتوقع أن تكون مرتفعة• 

اإلجراءات املطلوبة

إعداد إرشادات وأدوات رسم للخرائط، يف البلدان املوطونة لتقدير عبء املرض• 

إعداد إرشادات لتنفيذ املعالجة الكيميائية الوقائية• 

 إدراج الجرب والقوباء، ضمن حزمة التغطية الصحية الوطنية الشاملة للرعاية، واملبادئ • 

التوجيهية للتدبري املتكامل ألمراض الطفولة

 إدراج الجرب، يف خطط الربامج الوطنية ملكافحة أمراض املناطق املدارية، يف البلدان • 

 املعروفة بشدة توطن املرض فيها 

تصميم اسرتاتيجيات، ممكنة عمليا، لرسم الخرائط• 

إعداد وتوزيع بروتوكوالت، لتوحيد رسم الخرائط، لضامن اتساق البيانات• 

 تطوير نظام لتتبع فاشيات الجرب، مع القيام بشكل خاص، برصد األماكن التي تغلق فيها • 

برامج التخلص من داء الفيالريات اللمفي، وداء كالبيات الذنب

 النظر يف إمكانية إدماج اسرتاتيجيات الرصد والتقييم، مع تلك الخاصة بأمراض الجلد • 

األخرى

 تأمي إمدادات عقار ايفرمكتي، ومبيدات الجرب املوضعية، بتكلفة منخفضة، وتحديد • 

الرشكات الصانعة املحتملة املنتجة لعقار ايفرمكتي الجنيس، التي ميكن أن تحصل عىل 

إجازة التأهيل املسبق من املنظمة

ضامن توفر مبيدات موضعية للجرب، ومعالجة للعدوى الثانوية• 

 وضع خطط وطنية لتدريب املوظفي، عىل التشخيص والتدبري العالجي للجرب، مبا • 

يشمل العدوى الثانوية 

 التحقق من أن املامرسات الخاصة بوصف العالج ألمراض املناطق املدارية املهملة، تتم • 

بجودة عالية

 وضع خطة للدعوة والتمويل، وتأمي التمويل لتوفري عقار إيفرمكتي، ومبيدات الجرب • 

 املوضعية، والدعوة إلدراجه ضمن حزمة التغطية الصحية الشاملة

تعزيز التدبري املتكامل ألمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية• 

 التنسيق مع الربامج األخرى التي يستخدم فيها عقار إيفرمكتي )مثال: داء الفيالريات • 

اللمفي(

  تعزيز التعاون مع القطاع املعني باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية،• 

يف املواقع املؤسسية

 ينبغي النظر يف إمكانية بناء القدرات، وذلك يف جميع برامج أمراض املناطق املدارية • 

املهملة املصحوبة بتغريات جلدية، بغرض معالجة العدوى الثانوية، والوقاية منها
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 قد تفوق الفاشيات قدرات البنية األساسية / القوى العاملة • 

الصحية الحالية.

 قلة الرشكات الصانعة لألدوية التي يصعب إنتاجها بالكمية • 

وبالجودة املطلوبة.

 محدودية توفر املعالجات لألمراض التصاجية )مثال: فقر الدم، • 

وسوء التغذية، وحاالت العدوى املشرتكة( ميكن أن تزيد معدل 

إماتة الحاالت

 1 إقليم رشق املتوسط، والكاريبي، وإندونيسيا وحوض نهر امليكونغ

 2 إقليم األمريكتي، وإقليم غرب املحيط الهادئ وبعض البلدان يف اإلقليم األفريقي

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

 تخلص إقليمي

النسبة املئوية لألطفال 

يف سن املدرسة، الذين 

تت تغطيتهم باملعالجة 

الكيميائية الوقائية

 املعالجة الكيميائية الوقائية

 املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

 الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

غري ذلك

 املعالجة املنتظمة من خالل توزيع الدواء عىل نطاق جامهريي، بعقار برازيكوانتيل، للفئات • 

املعرضة لخطر اإلصابة )األطفال يف سن املدارس، واألطفال يف سن ما قبل املدرسة، واملجتمعات 

املحلية يف املناطق شديدة التوطن، والبالغي ممن يعملون يف وظائف تنطوي عىل مخالطة 

للمياه امللوثة(.

الحصول عىل مياه نقية مأمونة• 

 تحسي مرافق اإلصحاح، وتدبري الفضالت عرب املجتمعات املحلية )مبا يشمل فضالت • 

الحيوانات(

 توعية وتثقيف األفراد، حول النظافة الصحية الشخصية )كاستعامل املراحيض، والنظافة • 

الشخصية(

مكافحة النواقل مببيدات الرخويات، واإلزالة الفعلية لها، والتعديالت البيئية• 

 إبقاء الحيوانات بعيدا عن مواقع الرساية )بالنسبة للرساية الحيوانية املنشأة(، وبخاصة يف • 

املناطق املوطونة بداء البلهارسية اليابانية

معالجة الحيوانات بعقار برازيكوانتيل• 

 املعالجة بالربازيكوانتيل عىل أساس كل حالة عىل حدة، والتدبري العالجي املتفرد بالنسبة • 

للمرض )مثال: الجراحة، والرعاية الذاتية(، بحسب االقتضاء

التغري السلويك، والرعاية الذاتية، والتدخالت الخاصة بإدارة البيئة• 

غاية عام 2020

2015 – أقاليم 
 متعددة1

2020 – أقاليم 
متعددة2

   %75 

الوضع الحايل

0 

%67 

املرض ووبائيته

البلهارسيات داء 
داء البلهارسيات مرض طفييل ينجم عن العدوى مبثقوبات البلهارسية. ويصيب هذا املرض 

املجتمعات الريفية الفقرية، غري أنه انتقل إىل املناطق الحرضية، وإىل السياح الذين يزورون 
املناطق املوطونة.

املخاطر التي تحتاج تخفيفا

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

 داء البلهارسيات مرض طفييل ينجم عن العدوى مبثقوبات البلهارسية مبا فيها البلهارسية املنسونية، والبلهارسية اليابانية، والبلهارسية • 

امليكونغية، والبلهارسية الغينية وما يتصل بها من البلهارسية املقمحة والبلهارسية الدموية.

هناك نوعان رئيسيان من هذه األمراض:• 

-  داء البلهارسيات املعوية، الذي يسبب آالما يف البطن، وإسهاال ودما يف الرباز، وحمى كتاياما )غالبا ما تحدث مع البلهارسية اليابانية 

فقط(. ويف املراحل املتقدمة، تسبب تضخام يف الكبد ويف الطحال، وتليفا، وارتفاعا يف ضغط الدم البايب، وتراكام للسوائل يف التجويف 

الربيتوين؛ والنوع الثاين: 

-  داء البلهارسيات البويل التناسيل )داء البلهارسيات البويل فقط(، الذي يؤدي إىل البول الدموي، وتليف املثانة، ويسبب تلفا يف الحالب 

والكليتي. وتظهر األشكال التناسلية يف صورة أمل يف الخصية، ودم يف السائل املنوي عند الرجال، وآالم يف البطن والحوض عند النساء، وأمل 

عند الجامع، وحاالت الحمل املنتبذ )خارج الرحم( والعقم؛ وثبت ارتباط هذا الداء بانتقال عدوى فريوس العوز املناعي البرشي، وذلك يف 

املناطق ذات التوطن املشرتك.

 تحدث العدوى لدى اإلنسان عن طريق مخالطة املياه )االستحامم والسباحة وغسل املالبس(، التي تكون ملوثة بأشكال الريقات • 

)الذابنة(، والتي تتطور يف قواقع املياه العذبة، وهي املضيف الوسيط؛ واإلصحاح غري املناسب، يزيد من مخاطر انتقال العدوى.

يصيب هذا املرض املجتمعات الريفية الفقرية، غري أنه امتد إىل املناطق الحرضية، وإىل السياح الذين يزورون املناطق املوطونة.• 

املؤرش

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها، كمشكلة من مشاكل الصحة العامة )تعرف حاليا 

بأنها أقل من 1% من نسبة العدوى شديدة الكثافة بداء البلهارسيات(

عدد البلدان التي تحقق انعدام العدوى البرشية فيها

2020 )تقدير مؤقت(

0 

)%1( 78/1

2023

)%63( 78/49 

)%13( 78/10

2025

)%88( 78/69 

)%24( 78/19

2030

)%100( 78/78 

)%32( 78/25
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عبء املرض

نسبة السكان )%(، عىل الصعيد العاملي، الذين يحتاجون إىل معالجة كيميائية وقائية، 2019

حتى كانون الثاين/ يناير 2020 ، كان داء البلهارسيات متوطنا يف 78 بلدا، منها 51 بلدا لديها رساية متوسطة إىل وخيمة وتحتاج معالجة 

كيميائية وقائية؛ وكان أكرث من 90% من األشخاص الذين يحتاجون معالجة، يعيشون يف أفريقيا. ويرجح أن تكون تقديرات الوفيات وسنوات 

العمر املصححة باحتساب مدد العجز أقل من حقيقتها بسبب التبليغ الناقص، والطريقة املستخدمة يف تقييم العجز، وغري ذلك من العوامل.

0.1−0.9

<0.11−4.9

5−9.9

≥10Not applicable

No data

Not required

Status of transmission to be determined

Interruption of transmission to be confirmed

سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز، 
بحسب اإلقليم، باآلالف
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
www.who.int/schistosomiasis/en

داء البلهارسيات: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

تحديد مؤرش لقياس املراضة.• 

 تنفيذ تدخالت فعالة، مبا يشمل التوسع يف املعالجة الكيميائية الوقائية لتشمل جميع الفئات السكانية التي تحتاج إليها، وضامن الحصول عىل األدوية الرضورية؛ وتنفيذ املكافحة املستهدفة للقواقع، يف ظل • 

وجود مبادئ توجيهية حديثة، ومواصلة رسم الخرائط الدقيقية، واالستهداف.

تطوير اختبارات تشخيصية، مبا يف ذلك وسيلة تشخيص موحدة، تُستخدم يف مراكز تقديم الرعاية، وتطوير تدخالت جديدة، مبا يف ذلك بدائل لعقار برازيكوانتيل، وطرق ملكافحة القواقع.• 

إيجاد آليات حوكمة فعالة عرب القطاعات، ألغراض التنسيق مع قطاعات املياه واإلصحاح والنظافة العامة، ومكافحة النواقل، وصحة الحيوان، والبيئة، وغريها من القطاعات الرئيسية.• 

 ضامن وجود موارد كافية، مبا يشمل التمويل الداخيل، من أجل الحصول عىل التدخالت )مبا يف ذلك توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي لألطفال والبالغي، وكذلك مكافحة القواقع(، وتطوير أدوات جديدة، • 

وتعزيز القدرات يف مجال الرعاية الصحية.

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

هناك فهم جيد للرساية ودورة حياة الطفييل• 

هناك فهم غري واضح ملسارات عودة ظهور املرض • 

 هناك ثغرات يف الفهم بالنسبة لقواقع معينة، وأنواع هجينة، ومستودعات • 

حيوانية؛ املستودعات الحيوانية تجعل الرساية مستمرة

 هناك فهم غري كاف لطيف من أنواع املراضات• 

 يستخدم أسلوب كاتو كاتز، وارتشاح البول، لقياس مدى االنتشار والكثافة، لكنه • 

دون املستوى يف املناطق منخفضة االنتشار

 يتم استخدام املزيد من اختبارات التشخيص الرسيع ذات الحساسية والنوعية، • 

 وهناك اختبارات أخرى قيد التطوير حاليا

 املعالجة املنتظمة بالربازيكوانتيل، من خالل توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، • 

أومن خالل االختبار واملعالجة، تحد من انتقال العدوى وانتشارها

 البحوث مستمرة حول إيجاد تركيبات محسنة من الربازيكوانتيل، وتركيبة • 

لألطفال

 يجرى تنفيذ مكافحة ذات تصميم خاص للقواقع، يف بعض البلدان، غري أن هناك • 

مخاوف بيئية حيال ذلك

 الحاجة ماثلة لتعزيز البينات عن فعالية تدخالت املياه والرصف الصحي • 

 والنظافة الصحية، والتغري السلويك

اإلجراءات املطلوبة

 تحديد األسباب واالسرتاتيجيات الكفيلة مبنع عودة ظهور املرض، واستدامة التخلص منه كمشكلة • 

من مشاكل الصحة العامة، مبجرد تحقيق ذلك

فهم الرساية الحيوانية املنشأ، والتدخالت الالزمة للتصدي للمستودعات الحيوانية • 

تحديد األسباب، ووضع اسرتاتيجيات للتعامل مع املناطق التي ال تستجيب للمعالجة• 

تحديد تأثري داء البلهارسيات التناسلية األنثوية، وارتباطه بفريوس العوز املناعي البرشي• 

تحديد كل من التأثري االقتصادي والصحي، للمراضة الرسيرية و”الخفية”• 

 تطوير وإدخال وسائل تشخيص تكون موحدة وتتسم بالحساسية، لالستخدام يف مراكز تقديم • 

الرعاية، ملواقع مختلفة من حيث االنتشار، ولكل أنواع البلهارسيات، والستخدامها يف رسم الخرائط 

وتقييم الرساية 

 إنشاء مستخزن حيوي لألمصال والبول والرباز، ألغراض تطوير وسائل التشخيص، واعتامدها • 

وتقييمها

تطوير اختبار خاص مبقاومة الربازيكوانتيل• 

تطوير اختبار جزيئي، ألغراض رصد األنواع األجنبية، وترصدها• 

 تطوير وسيلة تشخيص خاصة بداء البلهارسيات التناسلية األنثوية، تستخدم يف مراكز تقديم الرعاية• 

 االستفادة من االسرتاتيجيات القامئة أو تنفيذها وفقا للمبادئ التوجيهية )مثال: توسيع نطاق • 

املعالجة لتشمل البالغي، وتنفيذ التدخالت الخاصة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية(، 

وإجراء بحوث ميدانية بشكل متزامن، لالستفادة بنتائجها يف التدخالت املستقبلية 

 إدخال أو تحسي االستهداف الجزيئ لتوزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، وغري ذلك من التدخالت، • 

عىل مستوى املجتمع املحيل

تطوير بدائل جديدة لألدوية، كمكمل للربازيكوانتيل، يف حال وجود مقاومة له• 

 تطوير وإطالق تكنولوجيا أكرث مأمونية، وأقل تكلفة، وأكرث فاعلية ملكافحة القواقع، مع مراعاة • 

الجوانب البيئية 

 إجراء بحوث ميدانية، لتحسي فعالية تدخالت املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والسلوك، • 

لألغراض الوقائية

 النظر يف إمكانية تطوير لقاح لإلنسان وللحيوان، لتوقي إعادة اإلصابة بالعدوى، والحد من الرساية• 

تحسي التدبري العالجي للمراضة، مبا يشمل العدوى املشرتكة، والعدوى الثانوية• 

 التنسيق الفعال مع خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والجهات املعنية بها، لضامن • 

الحصول عىل مياه نقية كافية، ألغراض االستحامم والغسيل، وتوفري التوعية والتثقيف الصحي يف 

هذا املجال

© WHO/Olivier Asselin



157

الغاية: التخلص كمشكلة من مشاكل الصحة العامة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

 التخطيط، والحوكمة وتنفيذ الربامج

 الرصد والتقييم

 الحصول عىل الخدمات واللوجستيات

 البنية األساسية والقوى العاملة الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

 التعاون والعمل املتعدد القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

إجراءات التحقق من التخلص من الرساية قيد اإلعداد حاليا• 

صدر دليل املنظمة بشأن مؤرشات املراضة • 

  تتضمن املبادئ التوجيهية الجديدة معالجة جميع الفئات املعرضة للمخاطر• 

هناك تنسيق جيد بي أصحاب املصلحة املعنيي• 

 هناك برامج وطنية يف مراحل إعداد مختلفة بشأن التكامل املتعدد القطاعات يف مكافحة • 

 القواقع، والتدخالت الخاصة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، والتغري السلويك

ال يوجد فهم جيد حاليا للخصائص الوبائية لهذا املرض • 

 تم تشكيل فريق عامل لتتقديم إرشادات جديدة خاصة بالرصد والتقييم، ورسم الخرائط • 

 التفصيلية، وتقييم اآلثار 

 تم التربع بـ 250 مليون قرص برازيكوانتيل من رشكة مرك، وهي متاحة ملعالجة األطفال • 

يف سن املدرسة، ومعالجة بعض البالغي، عن طريق توزيعها من خالل املجتمعات املحلية 

يف اإلقليم األفريقي

بعض البلدان تستخدم مصادر بديلة للربازيكوانتيل • 

 االعتامد عىل التوزيع املدريس للمعالجات، ميكن أن يفوِّت األطفال من غري امللتحقي • 

 باملدارس، واألطفال يف سن ما قبل املدرسة، والبالغي

 البنية األساسية الصحية والقدرات املختربية متفاوتة، كام أن بعض األقاليم تفتقر إىل • 

القدرات يف هذا املجال

قلة توافر املهارات يف مجال مكافحة الرخويات والقواقع• 

 غياب الوعي بداء البلهارسيات التناسيل األنثوي، من جانب مقدمي الرعاية الصحية• 

 برامج املعالجة تعوِّل حاليا، وبشدة عىل التمويل الخارجي، الذي ميكن أن يكون قصري • 

 األمد، يف كثري من البلدان

 صدور الدليل )2013(، واالسرتاتيجية العاملية بشأن املياه والرصف الصحي والنظافة • 

الصحية، وأمراض املناطق املدارية املهملة )2015(

 وثيقة الدعوة الخاصة بداء البلهارسيات التناسيل األنثوي، وفريوس العوز املناعي البرشي، • 

صدرت يف )2019(

 التمهيد لإلدماج مع القطاعات األخرى )مثالً: املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، • 

والزراعة، والتعليم، ومكافحة النواقل، والبيئة(

 من بي املنظامت القامئة بالتنسيق، التحالف العاملي ملكافحة داء البلهارسيات، وشبكة • 

املنظامت غري الحكومية املعنية بأمراض املناطق املدارية املهملة

 صدر أطلس داء البلهارسيات التناسيل األنثوي، للمساعدة يف مجال وسائل التشخيص • 

)2015(

 دليل التدبري العالجي املعني باملراضة، قيد اإلعداد• 

 الدليل املعني مببحث الرخويات، ومنصة التدريب عرب االنرتنت، والتطبيق الخاص بذلك، • 

قيد اإلعداد

 الدليل املعني باالستخدام امليداين ملبيدات الرخويات، صدر )2017(• 

اإلجراءات املطلوبة

 إعداد إرشادات حول كيفية الحفاظ عىل حالة التخلص كمشكلة من مشاكل الصحة العامة، والتخلص من • 

الرساية

إعداد إرشادات منهجية لقياس التقدم املحرز وتقييم اآلثار • 

تطوير اسرتاتيجيات خاصة بالتدخالت والرصد، لألماكن الحرضية وشبه الحرضية• 

 اعتامد وتنفيذ االسرتاتيجيات الحالية عىل املستوى الوطني )مثال: توسيع النطاق ليشمل فئات أخرى، مبا فيها • 

البالغون، واألطفال يف سن املدرسة، من غري امللتحقي باملدارس(؛ وتحسي االمتثال فيام يختص بتوزيع األدوية 

عىل نطاق جامهريي، وتدخالت املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، بتعزيز التعبئة املجتمعية وتغري السلوك 

 تنفيذ اسرتاتيجيات الفحص واملعالجة والتتبع، يف البلدان التي تسعى جاهدة إىل التخلص من الرساية• 

 إنشاء هيكل حوكمة مرتابط عرب القطاعات )مثال: قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، والنواقل، • 

والتعليم، وصحة الحيوان( داخل البلدان، ألغراض التنفيذ الفعال للتدخالت؛ وإدراج داء البلهارسيات يف حزمها 

الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة

 تحسي جودة البينات، ورسم الخرائط لدعم استهداف وتتبع التقدم املحرز عىل أدىن املستويات؛ وتنفيذ رسم • 

الخرائط التفصيلية )تسخري التكنولوجيات الجديدة(، لدعم التدخل املستهدف، الخاص بتوزيع األدوية عىل 

نطاق جامهريي، وغريه من التدخالت، عىل أدىن املستويات اإلدارية، أو مستوى املجتمع املحيل

 جمع البيانات الخاصة بالرصد والتقييم، لألطفال يف سن ما قبل سن املدرسة، ويف سن املدرسة، والبالغي، • 

لالستنارة بها يف وضع اسرتاتيجية معالجة مثىل

إجراء تقييامت لآلثار، ألغراض التعديل املحتمل لالسرتاتيجية• 

 استخدام بيانات التوطن، الستهداف االستثامر يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وتتبع التقدم • 

املحرز يف مجال التخلص

تحسي التبليغ بشأن توزيع األدوات الجديدة، واالستفادة منها• 

 تنفيذ أنشطة الرصد لتقييم مدى نجاعة الربازيكوانتيل، والتحقق مام إذا كانت هناك مقاومة له• 

تطوير مؤرشات لآلثار االقتصادية، لتقييم العبء املريض والتقدم الربمجي املحرز• 

 االستفادة من التنسيق بي الجهات املانحة، وأدوات اإلمداد واللوجستيات، لضامن الحصول عىل عقار • 

الربازيكوانتيل بكميات كافية، وبجودة مؤكدة، ملعالجة جميع من هم يف حاجة إليه

 ضامن الحصول عىل املعالجة، وتوفريها لجميع الفئات السكانية املعرضة لخطر اإلصابة، مبا يف ذلك البالغون، • 

وفقا للمبادئ التوجيهية ذات الصلة )مثال: من خالل تعزيز الجوانب اللوجستية(

 ضامن الحصول عىل تركيبة الربازيكوانتيل لألطفال، بالنسبة ألطفال ما قبل املدرسة، مبجرد توفرها• 

 ضامن الحصول عىل تدخالت مبيدات الرخويات، واملستودعات الحيوانية، بحسب ما هو متاح• 

ضامن الحصول عىل الوسائل التشخيصية، بحسب ما هو متاح• 

إدماج داء البلهارسيات يف إطار الرعاية الصحية األولية• 

بناء القدرات املختربية ألغراض الرتصد• 

تعزيز قدرات الرعاية الصحية فيام يختص بتقييم املراضة، والتدبري العالجي للحاالت• 

بناء القدرات يف مجال مكافحة الرخويات والنواقل• 

 دعوة أصحاب املصلحة املعنيي الدوليي واملحليي، وأصحاب القرار السيايس، إىل تعزيز امللكية فيام يختص • 

مبكافحة داء البلهارسيات، وبرامج التخلص، وإدماجها تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة

 حشد مزيد من املوارد من أجل التقدم صوب الغاية النهائية املتمثلة يف التخلص من الرساية، التي ستسمح • 

بإيقاف عملية توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، وحشد املوارد من أجل األدوية، ومبيدات الرخويات، وغري 

ذلك من االحتياجات

 إعداد طلب للتعبري عن االهتامم، فيام يختص باالستثامر يف قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، يف • 

املناطق املوطونة بداء البلهارسيات

 تنسيق التدخالت عرب مختلف القطاعات لتنفيذ اسرتاتيجيات املعالجة، وواملياه والرصف الصحي والنظافة • 

الصحية، والتغري السلويك، يف املجتمعات املحلية، واملدارس، واملرافق الصحية، وضامن الحصول عىل مياه نقية

 إدراج تدخالت داء البلهارسيات، مع غريها من تدخالت أمراض املناطق املدارية املهملة، ألغراض تحقيق • 

الكفاءة والفاعلية )مثال توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي/ املعالجة الكيميائية الوقائية(

 تعزيز التعاون مع األطراف الفاعلة األخرى يف قطاع الرعاية الصحية، فيام يختص باملظاهر التناسلية، وحاالت • 

العدوى املشرتكة، والتدبري العالجي لحاالت املراضة الوخيمة

 تعزيز مكافحة القواقع يف إطار االستجابة العاملية الخاصة مبكافحة النواقل، والتنسيق مع األفرقة البيئية• 

التنسيق مع القطاعات الحيوانية، واعتامد نهج الصحة الواحدة• 

 دعم تدريب املوظفي الصحيي عىل وسائل التشخيص املختربي، والتدبري العالجي الرسيري للحاالت، واملظاهر • 

التناسلية للمرض، ومكافحة الرخويات والقواقع، وإدماج التدريب مع برامج تدريب أمراض املناطق املدارية 

املهملة األخرى، وغريها من القطاعات 

تنمية املهارات الوبائية لدى القوى العاملة، إلتاحة تقييم اسرتاتيجيات املعالجة، وإعداد تلك االسرتاتيجيات• 

اعتامد اسرتاتيجية تتوخى استدامة طويلة األمد، وملكية وطنية أكرب• 

 رفع مستوى الوعي بي الجمهور العام، حول هذا املرض وانتشاره والوقاية منه، والتدخالت الخاصة بباملياه • 

والرصف الصحي والنظافة الصحية، من خالل إنتاج دالئل إرشادية خاصة بهذا التوجه
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املعالجة الكيميائية الوقائية

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

 غري ذلك

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

َمم الرفيعة الجودة واملأمونة والفعالة، وهي متوفرة يف املراكز الصحية الريفية، وميكن إعطاؤها بواسطة موظفي الرعاية الصحية املؤهلي•  مضادات السَّ

معالجات مساندة، مثل التهوية امليكانيكية، والعناية بالجروح، ومكافحة العدوى، والجراحة، ومعالجة الصدمة• 

تحسي حالة املساكن، مبا يشمل توفري أرسَّة مجهزة بناموسيات، لتجنب النوم عىل األرض، وسد الفجوات يف الجدران واألسقف وحول األبواب• 

التغريات السلوكية، مثال ارتداء األحذية، واستخدام األنوار يف الخارج، من الغسق حتى الفجر• 

 التوعية والتثقيف املجتمعي، للحد من السلوكيات الخطرة، والتامس الرعاية الصحية السليمة، وتجنب اإلسعافات األولية غري مثبتة النتائج، والتي قد تشكل رضرا )مثال • 

طرق العالج الشعبي(

املرض ووبائيته

التســمم الناجم عن لدغ األفاعي
يحدث التسمم الناجم عن لدغ األفاعي من َزْرِق خليط مركب من ذيفانات مختلفة )“زعاف”( 
عقب التعرض للدغ من أفعى سامة، أو من الزعاف الذي يُبَُخ داخل العي من أنواع معينة من 

الثعابي.

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

 يحدث التسمم الناجم عن لدغ األفاعي، من َزرِق خليط مركب من ذيفانات مختلفة )“زعاف”(، عقب التعرض للدغ من أفعى سامة، أو • 

من الزعاف الذي يُبخ داخل العي، من أنواع معينة من الثعابي.

 ميكن أن يُحدث الذيفان صدمة )هبوط يف ضغط الدم(، وشلال، والذي ميكن أن يوقف التنفس، ويُحدث اضطرابات نزفية، قد تؤدي إىل • 

نزيف قاتل، أو تسبب تأثريات أخرى، كإصابة حادة يف الكىل، وتلف يف األنسجة، ما يفيض إىل عجز دائم، وبرت للطرف، وغري ذلك من 

العقابيل البدنية والنفسية.

 تتضمن عوامل الخطر: املهن الزراعية، والسري بقدمي عاريتي يف أي وقت، والنوم عىل األرض، سواء يف الداخل أو الخارج، دون وجود • 

ناموسية مدثرة يف الفراش، والسري خارجا يف الليل دون ضوء.

املؤرش

عدد البلدان التي حققت خفضا يف الوفيات الناجمة عن لدغ األفاعي بنسبة %50

مم الجدد، الذين ينضمون إىل السوق بحلول 2030 النسبة املئوية ملنتجي مضادات السَّ

عدد املعالجات الفعالة لحاالت التسمم الناجم عن لدغ األفاعي، املتاحة يف مختلف أنحاء العامل 

َمم، املتعددة النوعية، التي تويص بها املنظمة، يف كل إقليم العدد األدىن من املنتجات املضادة للسَّ

2020 )خط األساس(

ال ينطبق

ال ينطبق

50 000

ال ينطبق

2023

)%30( 39

%5

300 000

2

2025

)%46( 61

%15

500 000

3

2030

)%100( 132

%25

3 ماليي

6

ال ينطبق : صنف التسمم الناجم عن لدغ األفاعي، كأحد أمراض 

املناطق املدارية، من جانب املنظمة، فقط يف عام 2017
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عبء املرض

عدد األنواع من األفاعي السامة لكل بلد3

تشري التقديرات إىل أن 132 بلدا تقع فيها حاالت لدغ أفاعي، رغم أن البيانات العاملية / اإلقليمية / الوطنية ميكن أن تكون غري مكتملة، 

أو متباينة من حيث الجودة / االكتامل

Not applicable

No medically important species No data

>18

16–18

13–15

10–12

7–9 1–3

4–6

الحاالت والوفيات بحسب اإلقليم2، باآلالف، 2016

0

500

1000

1500

2000

2500

Asia
Oceania

Africa and Middle East
Europe

North America
Latin America 
and Caribbean

CasesDeaths

حوايل
2.7  مليون

شخص يلدغون من أفاعي سامة سنويا

حوايل
 140 000

8000-
 وفاة سنويا

حوايل
400 000 

شخص يصابون بإعاقة جراء التسمم 
الناجم عن لدغ األفاعي سنويا1

 1 لدغات األفاعي بيدن م، أويغبايت ك، أوزان سميث ج، حيدر أ أ، برانش س، فضل الرحمن أ ك م، وآخرون، التقرير العاملي حول توقي إصابات األطفال، جنيف، منظمة الصحة العاملية؛ 2008؛ اإلطار 1.6 

 )http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563574_eng.pdf( 

 Nat Rev Dis Primers. 2017;14;3:17063. doi:10.1038/nrdp.2017.63 .2 غوترييز ج م، كالفيت ج ج، حبيب أ ج، هاريسون / أ، ويليام د، واريل د أ، التسمم الناجم عن لدغ األفاعي 

 3 مبادئ توجيهية بشأن إنتاج ومراقبة وتنظيم الغلوبولينات املناعية لذيفان األفاعي، لجنة خرباء منظمة الصحة العاملية املعنية بالتوحيد البيولوجي: التقرير السابع والستون، جنيف: منظمة الصحة العاملية: 2017؛ املرفق 5

)https://www.who.int/bloodproducts/AntivenomGLrevWHO_TRS_1004_web_Annex_5.pdf ; )1004 سلسلة التقارير التقنية للمنظمة، رقم(

أنواع غري مهمة من الناحية الطبيةال توجد بيانات6-412-1018-16

ال ينطبق<3-19-715-1318

 آسيا
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 أمريكا الالتينية والكاريبي
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
www.who.int/health-topics/snakebite#tab=overview

التسمم الناجم عن لدغ األفاعي: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

تحسي تدريب األطباء يف مجال التدبري العالجي للدغات األفاعي، وإذكاء الوعي يف املجتمعات املحلية حول أفضل املامرسات للوقاية والتامس املعالجة من التسمم الناجم عن لدغ األفاعي.• 

َمم واالستثامر يف مجال البحث وتطوير منتجات جديدة.•  تحسي جودة مضادات السَّ

تعزيز الطاقة اإلنتاجية الشاملة )ملنتجات مؤكدة الجودة(، مع ضامن توافرها، وتوافر فرص الحصول عليها يف املناطق الريفية.• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

  هناك معرفة كبرية حول باثولوجيا املرض، وتكوين الذيقان، والخصائص • 

املناعية للذيفانات

 هناك نقص يف البينات الرسيرية وما قبل الرسيرية، بشأن مأمونية • 

َمم؛ تََعرْقَل توفرها بسبب  وفعالية أنواع معينة من مضادات السَّ

 التكلفة، والخدمات اللوجستية، ونقص الخربة املتاحة يف البلدان

 التعرف عىل متالزمات محددة مرتبطة ببعض الذيفانات والتي تساعد • 

عىل التشخيص

 التشخيص املناعي ألنواع محددة غري رضوري لتحقيق معالجة فعالة، • 

 لكنه ذو قيمة للبحوث الرسيرية وإيكولوجيا األمراض

َمم دون املستوى )السيام يف أفريقيا وآسيا(، •   وجود مضادات للسَّ

ومحدودية املعرفة حول النجاعة الرسيرية وما قبل الرسيرية = فقدان 

الثقة بي املستخدمي = انخفاض الطلب = تراجع اإلنتاج = ارتفاع 

 التكلفة

اإلجراءات املطلوبة

وضع خط أساس للخصائص الوبائية، والبيئيات، والعبء املريض• 

 تشجيع االستثامر يف القضايا البحثية ذات الصلة باالحتياجات الخاصة باسرتاتيجية • 

املنظمة، مثال: مجاالت البحث املتعلقة بالجوانب االجتامعية، والثقافية، والرسيرية، 

واالقتصادية، واإليكولوجية، والوبائية 

 موازنة الطلب عىل بينات قوية رسيرية وما قبل الرسيرية، مقابل التكلفة املرتفعة وغري • 

ذلك من الحواجز؛ والحاجة إىل نهج رسيع وعميل )أ( هل هو مأمون؟ )ب( هل هو 

فعال؟ )ج( هل هو فعال لقاء التكاليف؟

 توحيد واعتامد االختبارات التشخيصية ذات األهمية الرسيرية، التي تجرى بجانب أرسَّة • 

املرىض، والتي تؤكد املتالزمات الرسيرية املحددة، )مثال: اختبار تجلط الدم الكامل خالل 

20 دقيقة، الخاص باالعتالل الخرثي(، لدى فئات سكانية محددة

 تطوير وسائل تشخيص بسيطة منخفضة التكلفة، من نوعية “نعم / ال” )مقايسة مناعية • 

أو غري ذلك من طرق التشخيص لتحديد األنواع الالدغة، ألغراض إيكولوجيا األمراض(، 

مم لتجنب التأخر يف إعطاء مضادات السَّ

َمم واختيار مصادر سموم تكون مناسبة جغرافيا ألغراض •   مراجعة تصميم مضادات السَّ

اإلنتاج

االستثامر يف البحث وتطوير منتجات جديدة• 

 تحسي مسارات االختبارات الرسيرية وما قبل الرسيرية الرشيدة، مع ترسيع وترية نرشها • 

يف األسواق، والذي يشمل الرتصد التايل للتسويق

© WHO/A. Loke
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الغاية: املكافحة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 صدرت االسرتاتيجية العاملية للوقاية من التسمم الناجم عن لدغ األفاعي • 

ومكافحته )2019(

َمم ألفريقيا•   يتم نرش نتائج تقييم املنظمة ملضادات السَّ

مطلوب وجود خطة عمل ذات نتائج قابلة للقياس• 

هناك حاجة إىل تنسيق الجهود التنفيذية• 

 هناك نقص أو تجزؤ أو عدم اكتامل، يف بيانات خط األساس ذات الصلة • 

 بالسامت الوبائية والعبء املريض

 ضعف الثقة يدفع الطلب والعرض إىل االنخفاض، وارتفاع التكلفة، • 

ويقلل التوافر

األجواء التنظيمية الضعيفة، تسهل انتشار املنتجات غري الفعالة واملزيفة• 

 تتسم سياسات ومامرسات الرشاء واإلمداد والتوزيع بالضعف، وهناك • 

 حاجة إىل التوعية والتثقيف والتدريب، يف هذا املجال

 البنية األساسية دون املستوى، وهناك نقص يف املعدات الطبية األساسية • 

 واملستهلكات، وغري ذلك من األدوية األساسية

 أنشطة الدعوة وجمع األموال محدودة بسبب الحاجة إىل تحديد • 

الجهات املانحة ورسم الخرائط لها، ومجاالت اهتامماتها

محدودية التمويل الربمجي والوطني• 

 تدعو اسرتاتيجية املنظمة إىل العمل يف 10 – 12 بلدا أفريقيا وآسيويا، • 

 خالل املدة 2019 – 2020 

 بناء القدرات مطلوب للعاملي الصحيي )مثال: يف مجال املهارات • 

الرسيرية األساسية والنوعية(، وكذلك للرشكاء املجتمعيي

 البلدان تحتاج إىل زيادة القدرات يف مجال التنظيم، ووزارة الصحة، • 

َمم  والقوى العاملة الصحية، وقدرات منتجي مضادات السَّ

اإلجراءات املطلوبة

 إدماج الوقاية واملعالجة الفعالة والتدبري العالجي للتسمم، يف النظم الصحية الوطنية، • 

من خالل تنفيذ البلدان لالسرتاتيجية، مبا يشمل إدخال تحسينات تفصيلية عىل 

َمم املناسبة مواصفات مضادات السَّ

 إعداد إرشادات وضوابط تنظيمية إضافية، وإجراء مزيد من التقييامت اإلقليمية، وتعزيز • 

القواعد واملعايري

َمم لتشمل أقاليم أخرى•  مد نطاق تقييم املنظمة للمنتجات املضادة للسَّ

إعداد وتنفيذ إطار عمل ألغراض التنسيق• 

ر لدعم املنظمة•  تشكيل فريق خرباء تقني عامل ُمصغَّ

تطبيق إجراءات التبليغ اإللزامي، لتحسي بيانات العبء املريض• 

 تحسي جودة ونطاق الرتصد الوبايئ )بتعريفات واضحة ومألوفة للمتثابتات(، ألغراض • 

القياس الدقيق للعبء املريض، وتخطيط املوارد 

إعداد وتنفيذ إطار عمل لقياس النتائج واملخرجات• 

 االستثامر يف مجال تحديث القدرات اإلنتاجية، وتوسيع نطاق القدرات التصنيعية • 

الشاملة ملضادات السمم، والبالزما مفرطة التمنيع

خلق دورة مثمرة: يتطلب منتجات مؤكدة الجودة، وحوافز تسويقية ورصد وترصد• 

  ضامن وجود لوائح تنظيمية وطنية وإقليمية، لوقف انتشار املنتجات غري الفعالة،• 

أو الرديئة، أو املزيفة

َمم الفعالة•  توفري مخزون دوار من مضادات السَّ

تحديد أو إنشاء مواقع خافرة وطنية للبحوث الرسيرية• 

 إيجاد موارد لدعم أنشطة تعزيز النظام الصحي، كقوائم املعدات، واألدوية، • 

واملستهلكات، ملختلف مستويات املرفق الصحي، ومخططات مجريات العالج، 

َمم ومخططات اختبار مضادات السَّ

 إجراء رسم خرائط للجهات املانحة، وإعداد اسرتاتيجية لحشد املوارد تستند إىل خطة • 

عمل، مثال: التدبري العالجي للتسمم الناجم عن لدغ األفاعي، للمنظمة

التعبئة ألغراض التمويل املحيل للمرشوعات عىل املستوى الُقطري• 

 عقد اجتامعات إلرشاك العديد من أصحاب املصلحة املعنيي يف أفريقيا وآسيا للرشوع يف • 

تنفيذ مشاريع ريادية يف عدد من البلدان

 بناء نهوج متعددة التخصصات، يف إطار نهج الصحة الواحدة، مثال: بحوث لفهم تأثري • 

التغري املناخي عىل لدغ األفاعي، وغري ذلك من املتثابتات اإليكولوجية، وتأثري لدغ 

األفاعي عىل الرثوة الحيوانية، واآلثار االجتامعية واالقتصادية املرتبطة بذلك

 إعداد ونرش حزم تدريب لبناء القدرات، وإرشادات خاصة باملوارد والتنفيذ، مثال: • 

التدريب األويل واملستمر ملوظفي الرعاية الصحية، عىل معالجة التسمم الناجم عن لدغ 

األفاعي، وإرشادات للرشكات الصانعة والجهات التنظيمية

 ابتكار منوذج ألفضل املامرسات، من حيث التدخالت عىل مستوى املجتمع املحيل، مثال: • 

إرشادات للوقاية، واإلسعافات األولية، واملعالجة، واملبادرات التي تقودها املجتمعات يف 

مجال الدعوة

تعزيز النظم الصحية، ودعم أطر العمل التنظيمية الفعالة• 
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 1 هناك تفاصيل إضافية ومؤرشات فرعية، سيتم تحديدها يف منشور سيصدر الحقا، تحت عنوان “غايات 2030 فيام يختص بربامج مكافحة أدواء الديدان املنقولة بالرتبة”

 2 تستخدم تقنية كاتو - كاتز

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

نسبة األطفال يف سن ما قبل 

املدرسة واألطفال يف سن 

املدرسة الذين يحتاجون إىل 

املعالجة،  ويعالجون بانتظام

عدد البلدان املوطونة التي 

لديها نسبة تغطية باملعالجة 

تبلغ 75% لألطفال يف سن 

ما قبل املدرسة، واألطفال يف 

سن املدرسة

 املعالجة الكيميائية الوقائية

 املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

التدبري العالجي للحاالت

غري ذلك

فيام ييل اسرتاتيجية املعالجة الكيميائية الوقائية، لألطفال يف سن ما قبل املدرسة، واألطفال يف سن املدرسة:• 

   - عقار ألبندازول أو ميبندازول املضاد للصفر الخراطيني، واملسلكة الشعرية الذيل، والديدان الحلقية؛

     •  مرتان سنويا عند بلوغ نسبة انتشار أدواء الديدان املنقولة بالرتبة < %50

     •  مرة سنويا عند بلوغ نسبة انتشار أدواء الديدان املنقولة بالرتبة < %20

   - ينبغي إضافة عقار إيفرمكتي عند تجاوز نسبة انتشار الجرية الربازية 10%، وكعالج تكمييل يف مناطق االنتشار املرتفع للمسلكة الشعرية الذيل

تعالج النساء يف سن اإلنجاب، بنفس األدوية، من خالل رعاية ما قبل الوالدة• 

توفري مرافق مناسبة لخدمات اإلصحاح، وإدارة النفايات• 

 تحسي مامرسات النظافة العامة والصحية )مثال: منع التغوط يف العراء، وغسل اليدين(، والحصول عىل مياه نقية مأمونة، عىل مستوى املنازل وخارجها )مثال: يف • 

املدارس(

ال ينطبق

ال ينطبق

يعد توفري املعالجة لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق املوطونة بأدواء الديدان املنقولة بالرتبة والجرية الربازية، أحد وسائل مد نطاق التغطية الصحية الشاملة• 

توجيه أنشطة التوعية والتثقيف بشأن تغيري السلوك، إىل الفئات السكانية املستهدفة، املعرضة للخطر• 

غاية عام 2020

%75 

   75 

الوضع الحايل

%59 

21 

املرض ووبائيته

أدواء الديــدان املنقولة بالرتبة
تنجم أدواء الديدان املنقولة بالرتبة عن العدوى بالطفيليات املعوية )الصفر الخراطيني، 
واملسلكة الشعرية الذيل(، وديدان األنكلستوما )الفتاكة األمريكية، واألنكلوستوما اإلثنا 

عرشية(، والديدان الحلقية )الجرية الربازية(.

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

 تنجم أدواء الديدان املنقولة بالرتبة عن العدوى بالطفيليات املعوية )الصفر الخراطيني، واملسلكة الشعرية الذيل(، وديدان األنكلوستوما • 

)الفتاكة األمريكية، واألنكلوستوما اإلثنا عرشية(، والديدان الحلقية )الجرية الربازية(. 

 تؤدي العدوى إىل اإلصابة بفقر الدم، وسوء التغذية، واختالل النمو البدين واملعريف، وتسبب أملا يف البطن، وإسهاال.• 

ينتقل املرض إىل اإلنسان عن طريق بويضات الريقات يف الرباز، الذي يلوث الرتبة يف املناطق التي تسوء فيها خدمات اإلصحاح.• 

 وتنتقل الِحرية الربازية بطريقة مامثلة ألدواء الديدان األخرى املنقولة بالرتبة، وهي تتطلب طريقة تشخيص مختلفة، وميكن أن تسبب • 

متالزمة فرط العدوى، مام يؤدي إىل الوفاة؛ ومل يتم تناولها هنا بسبب عدم الحصول عىل عقار ايفرمكتي. 

املؤرش1

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها، كمشكلة من مشاكل الصحة العامة )تعرف بأنها أقل من 

2% من نسبة حاالت العدوى املنقولة بالرتبة، املعتدلة والشديدة الكثافة، الناجمة عن الصفر الخراطيني، وداء 

املسلكات، والفتاكة األمريكية، واألنكلوستوما اإلثنا عرشية(2 

عدد البلدان التي تدرج عقار ايفرمكتي يف املعالجة الكيميائية الوقائية يف جميع املناطق املوطونة بالجرية الربازية

2020 )خط األساس(

0 

0

2023

)%60( 101/60 

)%10( 101/10

2025

)%70( 101/70 

)%15( 101/15

2030

)%96( 101/96 

)%96( 101/96
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عبء املرض )الصفر الخراطيني، واملسلكة الشعرية الذيل، والديدان الحلقية فقط(

نسبة األطفال )%( الذين يحتاجون معالجة كيميائية وقائية، عىل مستوى العامل، 2019

يف عام 2019، احتاج 92 بلدا إىل توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، غالبيتها يف املناطق املدارية وشبه املدارية، أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى، ويف أمريكا الالتينية، وآسيا، ولكن أيضا يف بعض املناطق يف اإلقليم األورويب

ينبغي تحديد العبء الذي تثله الجرية الربازية بدقة

0.1−0.9

<0.1

1−4.9

5−9.9

≥10Not applicable

No data

Not required

السكان الذين يحتاجون إىل معالجة كيميائية وقائية 
ألدواء الديدان املنقولة بالرتبة، بحسب أقاليم 

املنظمة، 2019، باملاليني
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
www.who.int/intestinal_worms/disease/en

أدواء الديدان املنقولة بالرتبة: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

زيادة االلتزام السيايس لضامن استدامة التمويل املحيل,• 

تطوير أدوية أكرث فعالية، ودواء لتحسي النتائج لدى املرىض، ويف حال حدوث مقاومة لألدوية.• 

إنشاء نظم شاملة للرتصد ورسم الخرائط، لتوجيه املعالجة ورصد مقاومة األدوية.• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

هناك فهم جيد للسامت الوبائية والباثولويجا• 

البحوث جارية بشأن إمكانية التخلص من الرساية• 

 تنطوي الطريقة الحالية الختبار كاتو – كاتز التشخييص عىل فحص • 

عينات الرباز تحت املجهر

 ال توجد طريقة معيارية لتشخيص داء الجرية الربازية• 

 األدوية الطاردة للديدان فعالة؛ لكن عددها يقترص عىل ألبندازول • 

وميبندازول، األمر الذي ميكن أن ميثل مشكلة يف حال زيادة املقاومة 

لألدوية

عقار إيفرمكتي فعال جدا، غري أن رشاءه صعب• 

اإلجراءات املطلوبة

 إجراء تقديرات دقيقة لوبائية داء الجرية الربازية وعبئها املريض• 

 تطوير وسائل تشخيص رسيعة تكون أكرث حساسية، ونوعية، وسهلة االستخدام، تناسب • 

مراكز تقديم الخدمة، ألغراض رسم الخرائط والرتصد، مبا يشمل داء الجرية الربازية

ابتكار مؤرشات حيوية تتسم بالحساسية والنوعية، ألغراض االختبار امليداين• 

تصميم اختبارات ميكن نرشها ميدانيا، للكشف عن مقاومة األدوية• 

توحيد اإلجراءات التشخيصية وإعداد إرشادات للحد من التباين يف معدل االنتشار• 

تطوير أدوية أكرث فعالية، وتركيبات دوائية مضادة لعدوى املسلكة الشعرية الذيل، • 

والديدان الحلقية

 تعزيز التأهيل املسبق لعقار ايفرمكتي الجنيس، بتكلفة ميسورة و / أو اإليفرمكتي • 

املتربع به

© WHO/Yoshi Shimizu
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الغاية: التخلص كمشكلة من مشاكل الصحة العامة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 صدرت املبادئ التوجيهية حول املعالجة الكيميائية الوقائية، ملكافحة • 

أدواء الديدان املنقولة بالرتبة، لدى الفئات السكانية املعرضة للمخاطر 

)2017(

 دليل مؤرشات وإجراءات قياس انخفاض املراضة، الناجمة عن أدواء • 

الديدان املنقولة بالرتبة، موجود ومتاح

 التقدير املبديئ للحاجة إىل االيفرمكتي، والتأهيل املسبق لإليفرمكتي • 

الجنيس، والتدخالت االرتيادية ملكافحة داء األسطوانيات، جارية

 مكافحة أدواء الديدان املنقولة بالرتبة، مدرجة حاليا يف أيام صحة • 

الطفل )مع فيتامي أ والتطعيم(، وذلك بالنسبة لألطفال يف سن ما قبل 

املدرسة، ويف برامج الصحة املدرسية، بالنسبة لألطفال يف سن املدرسة

 مكافحة داء األسطوانيات، ميكن جدا وبسهولة، إدماجها يف برامج الصحة • 

املدرسية، بالنسبة لألطفال يف سن املدرسة

تم إجراء الرصد والتقييم، بشكل أسايس، عىل التقرير الوارد من املنفذين• 

 املجال محدود حاليا بالنسبة للقيام بأنشطة إضافية، خاصة بالرصد • 

والتقييم، بسبب نقص املوارد

 اإلرشادات موجودة بشأن استمرار الرتصد، بعد تعليق املعالجة • 

الكيميائية الوقائية

 حاليا، ال توجد بالغات عن وجود مقاومة لألدوية، ومع ذلك، فاملخاطر • 

مرتفعة

 عقار ألبندازول وميبندازول لألطفال يف سن املدرسة، يجرى التربع بهام، • 

ويجرى توزيعهام عن طريق املنظمة

 عقار ايفرمكتي مل يُتربع به، كام أنه غري متوفر كدواء جنيس مسبق • 

التأهيل

 يتم توزيع عقار ألبندازول وميبندازول، عن طريق املدارس واملجتمعات • 

املحلية، باستخدام املعلمي والعاملي الصحيي املجتمعيي، كموزعي 

لألدوية 

 املعلمون ليسوا مدربي عىل توزيع عقار ايفرمكتي• 

 العديد من البلدان يعتمد عىل تربعات األدوية والتمويل الخارجي، • 

لتنفيذ الربامج

 يُتوقع أن ينقص عدد األقراص املطلوبة املتربع بها، بشكل كبري، مع بلوغ • 

البلدان املكتظة بالسكان مرحلة االكتفاء الذايت، ومع انخفاض تواتر 

توزيع املعالجات الكيميائية الوقائية، يف أعقاب نجاح التدخالت؛ ويتوقع 

أن يظل عدد األشخاص الذين يحتاجون إىل املعالجة، مامثال ملا هو عليه

ال توجد أموال أو تربعات متاحة حاليا، ملكافحة داء األسطوانيات• 

التعاون مستمر مع وزارات التعليم فيام يتعلق بالربامج املدرسية، وهو • 

تعاون مثمر إىل أبعد حد، وميكن استخدامه ملكافحة داء األسطوانيات

 التعاون مع برامج التطعيم خالل أيام صحة الطفل، مستمر وهو مثمر • 

 كذلك، إىل أبعد حد

املعلمون والعاملون الصحيون املجتمعيون، مدربون بشكل جزيئ• 

 تقنيو املختربات مدربون عىل وسائل التشخيص الخاصة بأدواء الديدان • 

املنقولة بالرتبة، لكن هذا األمر نادر بالنسبة لداء األسطوانيات

دالئل التدريب متوفرة• 

اإلجراءات املطلوبة

إعداد مبادئ توجيهية خاصة باملعالجة الكيميائية الوقائية ملكافحة داء األسطوانيات • 

 ابتكار مبادئ توجيهية عملية للتدخالت الخاصة بالنساء يف سن اإلنجاب• 

 اعتامد سياسات تكفل املراقبة الفعالة لجودة وسائل التشخيص واألدوية، من جانب • 

البلدان، استنادا إىل اإلرشادات العاملية الخاصة باملنظمة، مبا يشمل إجراءات املكافحة

 إدراج طرد الديدان يف املناطق املوطونة، ضمن سياسات وبرامج التغطية الصحية • 

الشاملة

إعطاء األولوية لجهود املكافحة املضادة لداء األسطوانيات• 

ة، •   االستفادة من التكنولوجيات الجديدة )رسم الخرائط عن طريق الطائرات املسريَّ

والحمض الريبي البيئي، وغري ذلك(، لخفض تكاليف الرتصد ورسم الخرائط

إعداد دليل للرتصد مبؤرشات معيارية• 

 إنشاء نظام للرصد والتقييم، أو إدماج الرصد والتقييم يف النظام الوطني للمعلومات • 

الصحية 

تبسيط مسح تقييم اآلثار• 

رصد نجاعة األدوية، ورصد مقاومة األدوية• 

تحسي فرص الحصول عىل األدوية للنساء يف سن اإلنجاب، ولألطفال يف سن ما قبل • 

املدرسة

 زيادة توافر إيفرمكتي ملكافحة الجرية الربازية، واملسلكة الشعرية الذيل• 

إدراج  توزيع عقار ايفرمكتي• 

 زيادة عدد املرافق التي تجري االختبارات، بالنسبة للفحوصات املختربية الروتينية ألدواء • 

الديدان املنقولة بالرتبة

 التحقق من التحول إىل الربامج املدرسية، يف املواقع التي يتوقف فيها توزيع األدوية عىل • 

نطاق جامهريي، بالنسبة لداء الفيالريات اللمفي 

زيادة التمويل املحيل لضامن االستدامة• 

تأمي تربعات األدوية للنساء يف سن اإلنجاب، واألطفال يف سن ما قبل املدرسة• 

تأمي التمويل ملكافحة داء املسلكة الشعرية الذيل• 

 الدعوة لتوسيع نطاق خدمات اإلصحاح يف املناطق املوطونة، ووضع عائد لالستثامرات • 

يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، يف املناطق املوطونة بأدواء الديدان 

 املنقولة بالرتبة

 إدماج برنامج املعالجة الكيميائية الوقائية، مع برامج أخرى )مثال: التغذية والتطعيم(، • 

لزيادة الفعالية لقاء التكاليف، والتغطية

 إدماج الرتصد ورسم الخرائط عرب جميع األمراض )مثال: داء الفيالريات اللمفي، وداء • 

البلهارسيات، وداء كالبيات الذنب، وشلل األطفال، والجرب(.

ضامن فعالية اسرتاتيجيات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، لتوقي عودة ظهور األمراض• 

إجراء تنسيق فعال مع الوزارات األخرى )املياه، والتعليم، واإلسكان(• 

 إدماج التدريب يف األنشطة الروتينية للمرافق الصحية• 
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 قد ال تستمر التدخالت عىل األمد البعيد بسبب، نقص التمويل • 

واإلرادة السياسية، واعتبار التدخالت مرهقة

)https://www.who.int/taeniasis/resources/who_wer914950b/en( 9–91:595;9 Dec 2016 .Rec 1 الرشيطية الوحيدة: منظمة الصحة العاملية، تحديث خريطة التوطن 

 2 تعريف املنطقة شديدة التوطن واملكافحة املكثفة – سيتم نرشها يف إطار إرشادات حول االكتشاف والوقاية واملكافحة، يف عام 2021

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

توجد اسرتاتيجية معتمدة 

ملكافحة، والتخلص من داء 

الرشيطيات / الكيسات 

املذنبة الذي تسببه 

الرشيطية الوحيدة

يتم التوسع يف التدخالت 

يف عدد من البلدان 

ملكافحة، والتخلص من داء 

الرشيطيات / الكيسات 

املذنبة الذي تسببه 

الرشيطية الوحيدة

 املعالجة الكيميائية الوقائية

 املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

 الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

 غري ذلك

 توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، برازيكوانتيل أو جرعة وحيدة من نيكلوزاميد، أو • 

ألبندازول، عىل مدى 3 أيام متتالية

اإلصحاح، للتخلص املأمون من الرباز• 

 النظافة الصحية وسالمة الغذاء )تجهيز الغذاء يف أجواء نظيفة، لتجنب تلوثه من األيدي، • 

وطهية طهيا جيدا(

ال ينطبق

تحسي تربية الخنازير )منع الخنازير من الوصول إىل براز اإلنسان(• 

تطعيم الخنازير • 

معالجة الخنازير بعقار أوكسيفندازول، لطرد الديدان منها• 

 داء الرشيطيات: جرعة وحيدة من عقار برازيكوانتيل أو نيكلوزاميد، أو ألبندازول، عىل مدى • 

3 أيام

  داء الكيسات املذنبة العصبي: جرعات عالية ودورات عالجية طويلة بالربازيكوانتيل و / أو• 

البندازول، وعالج داعم بالكورتيكوستريويدات و / أو األدوية املضادة للرصع؛ وإمكانية 

الخضوع للجراحة

 توعية وتثقيف املجتمع املحيل، يف مجال خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، • 

والصحة العامة  البيطرية، والوقاية من العدوى

غاية عام 2020

 غاية لعام 2015

يف انتظار تأكيد 

 ذلك

الوضع الحايل

تم إعداد إطار 

 عمل معتمد

تم إجراء 

مرشوعات 

 ارتيادية يف
 13 بلدا 1

املرض ووبائيته

داء الرشيطيات وداء الكيســات املُذنَّبة
ينجم داء الرشيطيات وداء الكيسات املذنَّبة عن العدوى بالدودة الرشيطية “الرشيطية 
الوحيدة”. وعادة ما يكون داء الرشيطيات عديم األعراض. وميكن لداء الكيسات املذنَّبة 
العصبي أن يسبب صداعا مزمنا، ورصعا، وارتفاعا للضغط داخل القحف، وغري ذلك من 

األعراض العصبية.

املخاطر التي تحتاج تخفيفا

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

ينجم داء الرشيطيات وداء الكيسات املذنبة، عن العدوى بالدودة الرشيطية “الرشيطية الوحيدة”.• 

 عىل حي يكون داء الرشيطات، عادة، عديم األعراض )لكن قد يسبب آالما يف البطن، أو غثيانا، أو إسهاال، أو إمساكا(، فإن داء الكيسات • 

املذنبة العصبي ميكن أن يسبب صداعا مزمنا، ورصعا، وارتفاعا للضغط يف القحف، وغري ذلك من األعراض العصبية. 

 تدخل الدودة الرشيطية إىل الجسم، عند تناول لحم خنزير ملوث، غري مطهي طهيا جيدا. ويحدث داء الكيسات املذنبة العصبي بعد • 

تناول بويضات الطفييل، لدى دخول براز إىل الفم، أو بسبب تلوث اليد، أو تلوث الطعام أو املاء.

املؤرش

عدد البلدان التي لديها مكافحة مكثفة يف املناطق شديدة التوطن2

2020 )تقدير مؤقت(

)%3( 64/2   

2023

)%6( 64/4

2025

)%14( 64/9

2030

)%27( 64/17
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عبء املرض

توطن الرشيطية الوحيدة، 32018

داء الرشيطيات متوطن يف أكرث من 75 بلدا؛ ويقع العبء األكرب يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا

Not applicable

Non-endemic

No data

Suspected endemic

Endemic Possible transmission in some communities

Few pigs with risk factors

سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز، 
بحسب اإلقليم، يف عام 2016

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Western Pacific
Eastern Mediterranean

European
South-East Asia

Americas
African

حوايل
5.5 مليون

شخص مصاب بالعدوى يف مختلف 
أنحاء العامل1

حوايل
 28 000
وفاة سنويا يف عام 22015

حوايل
2.8 مليونا

من سنوات العمر املصححة باحتساب 
مدد العجز يف عام 22015

http://www.healthdata.org/gbd/data 1 العبء املريض العاملي. سياتل )واشنطن(: معهد القياسات الصحية والتقيييم؛ 

 2 تقديرات املنظمة للعبء العاملي لألمراض املنقولة بالغذاء: فريق املنظمة املرجعي املعني بوبائيات عبء األمراض املنقولة باألغذية، 2007 – 2015. جنيف: منظمة الصحة العاملية؛)2015(

)https://www.who.int/publications/i/item/9789241565165( 

)https://www.who.int/taeniasis/resources/who_wer914950b/en( 3 الرشيطية الوحيدة: منظمة الصحة العاملية، تحديث خريطة التوطن
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
https://www.who.int/taeniasis/en

داء الرشيطيات وداء الكيسات املذنبة: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2020

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

تطوير اختبار ذي إنتاجية عالية لتقييم برامج املكافحة يف املواقع شحيحة املوارد، ورسم خرائط للمناطق املوبوءة.• 

تنفيذ التدخالت املستهدفة يف املناطق شديدة التوطن.• 

زيادة الدعوة من جانب منظمة الصحة العاملية، ومن منظمة األغذية والزراعة، واملنظمة العاملية لصحة الحيوان، لرفع أولوية مكافحة األمراض.• 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

هناك فهم جيد لدورة حياة الطفييل• 

 هناك عدم فهم لبعض جوانب الرساية• 

 غالبية األدوات الخاصة بداء الرشيطيات ليست حساسة بالقدر الكايف؛ • 

معروف أن األدوات الحساسة باهظة الثمن

 األدوات الخاصة بداء الكيسات املذنبة الخنزيري ليست نوعية بالقدر • 

الكايف

 تكامل النهوج ما بي التصدي لألمراض يف الحيوانات ويف اإلنسان، أمر  • 

مهم ورضوري

توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، إجراء غري فعال لوحده• 

 التدخالت التي أثبتت نجاحها حتى اآلن باهظة التكاليف، وغري قابلة • 

لالستنساخ بسهولة

 لقاح وأدوية منظمة العمل االجتامعي TSOL ، الخاصة بالخنازير، • 

ميكن أن توقف رساية املرض إىل الخنازير

اإلجراءات املطلوبة

فهم فرتة حياة الدودة الرشيطية البالغة، وقدرة البويضات عىل البقاء• 

دراسة العمليات التي تنظم وجود الطفيليات يف اإلنسان والخنازير• 

 تقدير العبء الصحي واالقتصادي )حاليا يحتمل أن يكون أقل مام هو عليه(، والتوزيع • 

العمري للمرىض

 تطوير أدوات تشخيص نوعية وحساسة، لداء الكيسات املذنبة الخنزيري، واعتامد • 

صالحيتها

 ابتكار اختبار حساس ونوعي، لداء الكيسات املذنبة، ووسائل تشخيص لداء الكيسات • 

املذنبة العصبي، يف املواقع شحيحة املوارد

تقييم مدى نجاعة اسرتاتيجيات املعالجة الحالية• 

تطوير منوذج مكافحة للمرض، يكون بسيطا وفعاال ومعتمد الصالحية• 

نرش اللقاح والعالج الخاص بالخنازير• 

 ضامن توفر املراحيض، والحد من التغوط يف العراء، من خالل بناء القدرات عرب مختلف • 

القطاعات، وإرشاك املجتمع املحيل

 اختبار نهوج التدخالت طويلة األمد )مثال: التدخالت التي تتطلب القدر األدىن من • 

املداومة يف الخنازير(، لتقييم التأثري الوبايئ عىل األمد البعيد

© WHO/Anuradha Sarup



169

الغاية: املكافحة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 سوف تكون اإلرشادات الخاصة باكتشاف الحاالت والوقاية واملكافحة، • 

يف عام 2021

حاليا ال يوجد سوى تخطيط وحوكمة محدودة، يف جميع البلدان • 

 املوطونة تقريبا

قامئة الحد األدىن للمؤرشات واضحة ومحددة• 

 نظم الرصد والتقييم غري موجودة يف غالبية البلدان املوطونة• 

توافر محدود لعقار برازيكوانتيل يف السوق• 

 هناك التزام، تم مؤخرا للتربع بعقار برازيكوانتيل ونيكلوزاميد من رشكة • 

باير، لجميع املرىض فوق سن الخامسة، ويجرى اآلن وضع اللمسات 

األخرية عىل االتفاق التعاقدي

 حيث إن التربعات مل يتم تأمينها إال مؤخرا، فإن سلسلة اإلمداد • 

املوجودة حاليا محدودة جدا

البنية األساسية يف املناطق شديدة التوطن غري موجودة• 

 هناك قوى عاملة لديها فهم كاف للمرض• 

 غياب الدعوة لتشجيع الحكومات والوكاالت الخريية، عىل االستثامر يف • 

مجال املكافحة

 غياب االلتزام من جانب الحكومات، باالستثامر يف مجال املكافحة• 

 حاالت التعاون محدود حاليا• 

 هناك نقص يف القدرات يف مجال تشخيص داء الكيسات املذنبة • 

 العصبي، والتدبري العالجي لحاالت اإلصابة به

اإلجراءات املطلوبة

 إيجاد تعريف موحد للمكافحة )فريق الخرباء / املنظمة(• 

جعل هذا املرض من األمراض التي يلزم التبليغ بها، يف البلدان املوطونة• 

جمع بيانات خط األساس• 

مواءمة التدخالت املستهدفة يف املواقع شديدة التوطن، لتالئم الظروف املحلية• 

 الجمع بي توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي يف املجتمع بكامله، وبي تدخالت الصحة • 

الواحدة

 إعداد برامج تحري شاملة، بغرض الفهم الكامل لنطاق التحديات، ورسم خرائط • 

للمناطق املوبوءة

 ابتكار أداة تشخيص عالية اإلنتاجية، لتقييم برامج مكافحة داء الرشيطيات، وداء • 

الكيسات املذنبة العصبي عديم األعراض، يف املواقع شحيحة املوارد

تسجيل لقاح الخنازير TSOL 18، يف  مزيد من البلدان املوطونة• 

 تسجيل أوكسفيندازول لعالج داء الكيسات املذنبة الخنزيري، يف البلدان املوطونة، مع • 

ضامن توافره

 تطوير سلسلة إمداد األدوية يف البلدان املوطونة• 

 توفري فرص الحصول عىل خدمات التصوير الطبي، لتشخيص داء الكيسات املذنبة • 

العصبي

 إنشاء نظم لتشخيص داء الكيسات املذنبة العصبي، والتدبري العالجي لحالت اإلصابة به، • 

وإحالة مرضاه، وذلك يف املواقع شديدة التوطن

 اإلدماج يف سياق التغطية الصحية الشاملة، والسيام مع خدمات الصحة النفسية، • 

وتشخيص وترصد الرصع 

 تعزيز الدعوة من جانب املنظمة / منظمة األغذية والزراعة / املنظمة العاملية لصحة • 

الحيوان، للمشاركة يف أنشطة املكافحة

زيادة التمويل ودعم صحة الحيوان، بجمع البينات والنرش عن الخسائر االقتصادية• 

 زيادة االلتزام من جانب الحكومات، إليالء األولوية لداء الرشيطيات / الكيسات املذنبة، • 

بجمع البينات والنرش عن الخسائر االقتصادية، يف الحيوانات املنزلية 

 تعزيز التنسيق مع الربامج املعنية بداء البلهارسيات، وأدواء الديدان املنقولة بالرتبة، • 

والرصع )مثال: برامج الوعي املجتمعي، وتقديم الخدمات، والرتصد(

 التنسيق مع برامج صحة الحيوان )مثال: استخدام سلسلة التربيد الخاصة بداء الكلب، • 

والتطعيم ضد داء الرشيطيات، يف نفس الوقت الذي يتم فيه التطعيم ضد حمى 

الخنازير الكالسيكية(

 توفري التوعية والتثقيف، بعد املواءمة، ليناسب املواقع املحلية والقيم السائدة فيها، من • 

أجل تحسي الفعالية )السكان املحليون، اللغة / الثقافة املحلية، الصحة املحلية(

 تثقيف املوظفي الصحيي حول اإلرشادات الجديدة الخاصة بداء الكيسات املذنبة • 

العصبي

بناء القدرات يف مجال الفرز املريض يف املستوى الثانوي• 

بناء القدرات يف مجال الرتصد• 



170

 إمكانية انتكاس العدوى لدى فئات سكانية، اعتُقد أنها • 

تخلصت من الرتاخوما، كمشكلة من مشاكل الصحة العمومية

1 فريك ك د، بازيليون أ ف، هانسون س ل، كولتشريو م أ، تقدير العبء واألثر االقتصادي لفقدان البرص الناجم عن الرتاخوما، الوبائيات الرمدية، Frick KD, Hanson CL, Jacobson GA ;132–10:121;،2003.  العبء العاملي للرتاخوما 

10–69:1;2003 .Am J Trop Med Hyg . واقتصاديات املرض 

 2 الجراحة لألشخاص املصابي بالشعرة، توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، لخفض مستودع عدوى العي ببكترييا املتدثرة الخرثية، ونظافة الوجه وتحسي البيئة

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

 مؤرش

 األثر

نسبة التوطن، أو الوضع غري 

املعروف، يف البلدان التي 

حققت التخلص من املرض، 

كمشكلة من مشاكل الصحة 

العامة

 املعالجة الكيميائية الوقائية

 املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

 مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

التدبري العالجي للحاالت

غري ذلك

 توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي لعقار أزيرثومايسي، وترتاسيكلي مرهم للعي، لخفض • 

مستودع عدوى العي ببكترييا املتدثرة الخرثية )وهو التدخل )A( يف اسرتاتيجيةSAFE 2 التي 

تويص بها املنظمة(

 •SAFE يف اسرتاتيجية )E( و )F( نظافة الوجه وتحسي البيئة، وهام التدخالن

تتضمن الحصول عىل املياه، وعىل مرافق إصحاح جيدة، وكذلك تدابري التغري السلويك• 

 تحسي فرص الحصول عىل إصحاح جيد، واستخدامه، يؤدي إىل زوال براز اإلنسان من البيئة، • 

مام يحد من مواقع تكاثر الذباب من جنس الذبابيات، الذي يعد ناقال لبكترييا املتدثرة الخرثية

ال ينطبق

 •SAFE يف اسرتاتيجية )S( الجراحة ملعالجة الشعرة الناجمة عن الرتاخوما، وهي التدخل

 ال ينطبق

غاية عام 

2020

%100 

الوضع 

الحايل

 66/10

)%15( 

املرض ووبائيته

الرتاخوما
الرتاخوما مرض يصيب العي، ينجم عن العدوى ببكترييا املتدثرة الحرثية. ويسبب هذا املرض 

 عبئا اقتصاديا كبريا عىل األفراد وعىل املجتمعات من حيث اإلنتاجية املفقودة )حوايل 2.9 –
 8 مليارات دوالر أمرييك( 

املخاطر التي تحتاج تخفيفا

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

الرتاخوما مرض يصيب العي، ينجم عن العدوى ببكترييا املتدثرة الخرثية.• 

 ميكن لنوبات العدوى املتكررة، أن تؤدي إىل تندب الجفون، وتتسبب يف جعل رموش العي تتحول يف االتجاه إىل الداخل، لتحتك بسطح • 

العي )الشعرة(، ويسبب ذلك أملا، وقد يفيض إىل رضر دائم للقرنية، ما يؤدي إىل اختالل برصي ال ميكن معالجته، أو إىل عمى نهايئ.

 تنترش العدوى عن طريق املخالطة الشخصية )مثال: باليد، أو املالبس، أو الفراش(، أو عن طريق الذباب، لدى مخالطته إفرازات العي أو • 

األنف لألشخاص املصابي؛ ومن بي عوامل خطر رساية العدوى، النظافة الصحية غري الكافية، والبيوت املزدحمة، وعدم الحصول عىل قدر 

كاف من املياه، وغياب اإلصحاح. 

تسبب الرتاخواما عبئا اقتصاديا كبريا بالنسبة لألفراد وللمجتمعات، من حيث اإلنتاجية املفقودة )حوايل 2.9 – 8 مليارات دوالر أمرييك(1.• 

املؤرش

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العامة، تعرف بأنها )1( تكون 

 نسبة انتشار الشعرة الناجمة عن الرتاخوما “غري املعروفة للنظام الصحي” أقل من 0.2% لدى من تبلغ أعامرهم

 15 عاما أو أكرث، يف كل مقاطعة سبق توطن املرض فيها، )2( تكون نسبة انتشار االلتهاب الرتاخومي – الجريبي، 

لدى األطفال يف عمر 1 – 9 سنوات، أقل من 5% يف كل مقاطعة سبق توطن املرض فيها، )3( وجود بينة كتابية 

عىل قدرة النظام الصحي عىل التعرف عىل حاالت الشعرة الناجمة عن الرتاخوما وتدبريها العالجي باستخدام 

اسرتاتيجيات محددة، مع وجود بينة عىل توفر املوارد املالية الالزمة لتنفيذ تلك االسرتاتيجيات(

2020 )تقدير مؤقت(

)%15( 66/10 

2023

)%42( 66/28 

2025

)%65( 66/43 

2030

)%100( 66/66 

2012

 66/1

)%1.5( 
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عبء املرض

وضع التخلص من الرتاخوما كمشكلة من مشاكل الصحة العامة، 2020

تثل الرتاخوما مشكلة من مشاكل الصحة العامة يف 44 بلدا. وهي مسؤولة عن إصابة 1.9 مليون شخص بالعمى أو ضعف البرص1. وقد 

انخفض عدد األشخاص املعرضي لخطر اإلصابة بالرتاخوما، بنسبة 91%، من 1.5 مليار شخص يف عام 2002، إىل أكرث قليال من 142 مليونا 

يف 2019، كام انخفض عدد األشخاص الذين يحتاجون إىل الجراحة بنسبة 68%، من 7.6 مليونا يف عام 2002، إىل 5.2 مليونا يف عام 22019.

Thought to not require interventions,
claim to have eliminated

Validated as having eliminated

Not applicable

Thought to not require interventions

No data
May require interventions,

investigation needed

Known to require interventions

تقديرات حاالت اإلصابة بالشعرة الناجمة عن 
الرتاخوما، بحسب اإلقليم

 األشخاص الذين يحتاجون إىل الجراحة،
آذار/ مارس 2019
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حوايل
137  مليون

شخص من املعرضي لخطر اإلصابة بالرتاخوما، يحتاجون إىل 
التدخالت A و F و E يف اسرتاتيجية SAFE، يف عام 2020

حوايل
2.5  مليون

شخص يحتاجون إىل جراحة الشعرة الناجمة عن الرتاخوما، يف 
عام 2019

 )http://www.healthdata.org/gbd( معهد القياسات الصحية والتقييم )1 عبء املرض العاملي، سياتل )واشنطن 

2 التخلص من الرتاخوما. تعلن منظمة الصحة العاملية عن إحراز تقدم مستمر مع مئات املاليي من األشخاص الذين مل يعودوا عرضة لخطر اإلصابة. يف: أمراض املناطق املدارية املهملة ]حزيران/ يونيو 2019 بيان صحفي ملنظمة الصحة العاملية[. 

)https://www.who.int/neglected_diseases/news/Trachoma-WHO-announce-sustained-progress/en( 2019 جنيف: منظمة الصحة العاملية ؛ حزيران/ يونيو

قد تحتاج إىل تدخالت – مطلوب استقصاء

يُعتقد عدم احتياجها إىل تدخالت، ادعاء بالتخلص

معروف أنها تحتاج إىل تدخالتتم اعتامد التخلص

 غرب املحيط الهادئ
 األمريكتان

 جنوب رشق آسيا
 رشق املتوسط

 أفريقيا

يُعتقد عدم احتياجها إىل تدخالت
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
www.who.int/trachoma/en

الرتاخوما: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

 تحسي فرص الحصول عىل الجراحة رفيعة الجودة، وتتبع النتائج والتدبري العالجي التايل لجراحة الشعرة الناجمة عن الرتاخوما، والرشوع يف معالجة األشخاص املصابي بالشعرة الناجمة عن الرتاخوما يف أرسع • 

وقت ممكن )حوايل 2.5 مليون شخص يف 2019(.

زيادة املعارف من خالل البحوث، وتوسيع نطاق الرشاكات لزيادة العمل، وتحديدا ما يتعلق بنظافة الوجه وتحسي البيئة، للحد من رساية العدوى.• 

تطوير طريقة تتسم بالكفاءة والفعالية لقاء التكاليف، الكتشاف ورصد أي انتكاسات للعدوى، والتي تكون ذات أهمية ملرحلة ما بعد االعتامد.• 

ترسيع وترية البحوث من أجل فهم سبب ضعف التقدم، يف املواقع مرتفعة الرساية، وما إذا كانت هناك حاجة إىل اسرتاتيجية مختلفة يف هذه املواقع.• 

حشد مزيد من التمويل؛ مبا يشمل التمويل املحيل املهم؛ وتنسيق الجهود مع برامج أمراض املناطق املدارية املهملة األخرى، بشأن الدعوة والتمويل، والرتصد، وخدمات املياه واإلصحاح والنظافة العامة. • 

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

هناك فهم غري كاف ملسارات الرساية، والنواقل، ومستودعات العدوى• 

 هناك ثغرات معينة يف فهم االختالفات يف الرساية، يف املواقع ذات • 

الرساية املرتفعة، مقارنة باملواقع األخرى

 التشخيص يجرى استنادا إىل الفحص الرسيري، من قبل أشخاص مدربي • 

 عىل التعرف عىل املراحل الرسيرية للمرض

 اسرتاتيجية SAFE )الجراحة لألشخاص املصابي بالشعرة، وتوزيع • 

املضادات الحيوية عىل نطاق جامهريي ملعالجة عدوى العي باملتدثرة 

الخرثية، ونظافة الوجه، وتحسي البيئة للحد من الرساية( تعد 

 اسرتاتيجية فعالة، غري أن البينات ذات الصلة بالتدخل F و E ضعيفة

اإلجراءات املطلوبة

 إجراء بحوث علمية وميدانية يف املناطق ذات الرساية املرتفعة، والنظر يف مدى الحاجة • 

إىل التدخالت A و F و E )األدوية ونظافة الوجه وتحسي البيئة(

تحسي فهم أهمية التغطية بالتدخالت A و F و E، لتحقيق التخلص وضامن استمراره• 

 إجراء بحوث ترمي إىل فهم ما إذا كانت الفحوص خاصة بحاالت العدوى الحالية، أم • 

السابقة بالعي

 من شأن العدوى ببكترييا املتدثرة الخرثية أن تساعد الربامج، عىل تحديد مدى الحاجة • 

إىل التدخالت، أو رصد الفئات السكانية بعد وقف التدخالت؛ فإذا كان ذلك هو الحال، 

فينبغي النظر يف إمكانية تطوير اختبارات سريولوجية للتشخيص الرسيع، لدعم التخلص، 

وألغراض الرتصد التايل للتخلص

 إجراء بحوث لتحديد أفضل طرق التدبري العالجي التايل لجراحة الشعرة الناجمة عن • 

الرتاخوما

 تنفيذ بحوث لتحديد أهمية التدخالت الحاسمة F و E الخاصة بنظافة الوجه وتحسي • 

البيئة، للحد من رساية العدوى 

تحسي اسرتاتيجيات التدخالت لفئات سكانية محددة )مثال: الالجئون(• 

© Nepal Netra Jyoti Sangh
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الغاية: التخلص كمشكلة من مشاكل الصحة العامة

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

املبادئ التويجيهة السرتاتيجية SAFE محددة تحديدا واضحا• 

 وجود مناذج مرتابطة عىل مستوى القطر• 

 يتم تنفيذ اسرتاتيجية SAFE، بتوجيهة من تحالف املنظمة للتخلص من • 

الرتاخوما املسببة للعمى، ومبادرة الرؤية 2020، وبدعم من العديد من 

أصحاب املصلحة املعنيي

 التنفيذ قوي جدا داخل القطر، يف غالبية البلدان؛ أما البلدان األخرى، • 

فقد يتعي عليها االستثامر من أجل خفض العدد املرتاكم من العمليات 

 ،E و F و A الجراحية املوجودة يف االنتظار، وتنسيق التدخالت

والتكامل الربمجي

 تم بنجاح االنتهاء من الربنامج العاملي لرسم الخرائط للرتاخوما، فيام • 

بقيت مناطق محدودة مل يتم رسم الخرائط  فيها مع حلول عام 2016

 قاعدة بيانات املرصد الصحي العاملي، التابع للمنظمة، وتحالف املنظمة • 

للتخلص من الرتاخوما املسببة للعمى، ومبادرة الرؤية 2020، توفر 

 مستودعا عامليا للبيانات يف هذا املجال

 تربعت رشكة فايزر بأكرث من 860 مليون جرعة من عقار أزيرثومايسي، • 

منذ 1992، من خالل املبادرة الدولية ملكافحة الرتاخوما. وهناك تعهد 

باستمرار هذا الدعم حتى 2025

تتم إدارة سلسلة اإلمداد من خالل النظم الوطنية، مبساعدة الرشكاء• 

 يواجه العديد من البلدان كام مرتاكام من العمليات الجراحية. غري أن • 

بعضها آخذ يف مواجهة ذلك )مثال: أطلقت إثيوبيا مبادرة لتصفية هذا 

الكم الجراحي املرتاكم، من خالل إدراجه يف إطار تدريب القوى العاملة، 

بدعم جزيئ من التمويل املحيل(

 يتم حاليا بناء القدرات لتوفري املنافع للفئات السكانية املعرضة • 

للمخاطر، والتقليل للحد األدىن من الرضر املحتمل لألشخاص، خالل 

هذه الفرتة، التي يجرى رفع املستوى فيها   

البلدان توفر التمويل املحيل بصعوبة• 

 يتم اعتبار التدخالت املضادة للرتاخوما “أفضل الخيارات” واملانحون • 

 يشملون كال من الجهات املانحة الثنائية والخاصة

 أثبت تحالف املنظمة للتخلص من الرتاخوما املسببة للعمى، ومبادرة • 

الرؤية 2020، أنه منتدى دينامييك لتبادل املعلومات؛ وأدوار أصحاب 

املصلحة املعنيي محددة تحديدا واضحا فيه، ويتم تحديث البيانات 

سنويا

 تساعد شبكة املراكز املتعاونة مع املنظمة يف مجال الرتاخوما، يف تنسيق • 

البحوث، وتحديد أولوياتها، لالستنارة بنتائجها يف أنشطة التخلص

 التحالف الدويل ملكافحة الرتاخوما، عبارة عن مجموعة أعضاء من غري • 

الحكوميي، ومانحي، وأطراف من القطاع الخاص، والدوائر األكادميية 

 املهارات التقنية يف مجال تشخيص وجراحة الشعرة متوفرة، لكن هناك • 

محدودية يف ذلك، يف بعض البلدان

 نظام التدريب عىل جراحة الشعرة، الذي يرتكز عىل املجسامت، والذي • 

ميثل “انطالقة” يف هذا املجال، يساعد يف تدريب جراحي الشعرة

 التدريب يف إطار “مبادرة بيانات املناطق املدارية” يساعد عىل التدريب • 

عىل كيفية التعرف عىل املراحل الرسيرية وقياسها

اإلجراءات املطلوبة

اختبار خوارزميات قرارات وقف توزيع املضادات الحيوية عىل نطاق جامهريي• 

تقييم مدى الحاجة إىل تعديل املبادئ التوجيهية، للمواقع ذات الرساية املرتفعة• 

تحسي اإلرشادات الخاصة بالرتصد التايل لالعتامد• 

توفري إرشادات إضافية لتجنب األحداث السلبية، أو التقليل منها إىل أدىن حد• 

إضفاء الطابع الرسمي عىل معايري الجودة، بالنسبة لخدمات توعية املرىض ومتابعتهم• 

توفري إرشادات إضافية حول التكامل مع الربامج األخرى• 

خفض عدد املناطق التي تنتظر بدء التدخالت فيها • 

تقليل العدد املرتاكم لألشخاص الذين ينتظرون الخضوع للجراحة، إىل أدىن حد• 

 تنسيق التدخالت F و E مع قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وغريه من • 

أصحاب املصلحة املعنيي، عىل الصعيد الوطني

 زيادة توافر الرعاية الشاملة، وفرص الحصول عليها )مثال: الوصم، والسالمة النفسية، • 

والتأهيل(

زيادة االلتزام محليا بإجراءات التنفيذ• 

استكامل رسم الخرائط يف املواقع املحدودة املتبقية• 

تطوير نظم لتتبع الجراحات ونتائجها• 

 ابتكار طرق لتحسي واستدامة الرتصد، والرتصد التايل لالعتامد، لتجنب معاودة ظهور • 

العدوى

تصميم نظام رصد ومؤرشات مشرتكة، بحسب االقتضاء• 

 تطوير مؤرش أفضل للشعرة الناجمة عن الرتاخوما، لتحديد معامل التخلص منها كمشكلة • 

من مشاكل الصحة العامة، وطريقة أفضل لتقدير حاالت الشعرة املرتاكمة

 مواصلة استمرار ، ومراجعة، وتحسي النظم بحسب االقتضاء؛ واستمرار توفري الدعم • 

 ألغراض الوقاية من األحداث السلبية الخطرية، والتدبري العالجي لها

 تحسي طرق اكتشاف حاالت الشعرة، وخفض تراكم عدد األشخاص الذين يحتاجون إىل • 

الجراحة

تطوير نظام ملتابعة حاالت األشخاص الذين خضعوا لجراحة الشعرة، وتتبع النتائج• 

نرش جراحي مدربي عىل نحو فعال• 

 ضامن حصول جميع مرافق الرعاية الصحية عىل مياه نقية مأمونة، ومرافق إصحاح، • 

 وخدمات نظافة صحية جيدة، لتوفري العالج والرعاية، مبا يشمل جراحة الشعرة

 • SAFE حشد املوارد املالية املحلية وغريها، وكذلك اإلرادة السياسية، لتنفيذ اسرتاتيجية 

عىل نطاق واسع ، ومن ثم استدامة حالة التخلص

 تطوير عائد عىل جدوى االستثامر يف التدخالت F و E، وخدمات املياه والرصف الصحي • 

والنظافة الصحية، مع خروج البيّنات ذات الصلة، يف هذا الخصوص 

 ينبغي تنسيق التدخالت F و E الخاصة بنظافة الوجه وتحسي البيئة، وأي بينات تنتج • 

يف هذا الصدد، مع األنشطة الخاصة باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، وأصحاب 

املصلحة املعنيي

 تنسيق أنشطة الرتصد، والرتصد التايل للتخلص مع برامج أمراض املناطق املدارية املهملة  • 

 األخرى، واألفرقة املعنية

 مواصلة بناء القدرات، وبخاصة يف مجال تشخيص وجراحة الشعرة، مع التأكيد عىل • 

املأمونية، والجودة، واالتساق

 بناء قدرات املهنيي الصحيي، والقامئي عىل رعاية املرىض، وذلك يف مجال املياه والرصف • 

الصحي والنظافة الصحية، لضامن تقديم املعالجة والرعاية يف ظل ظروف تغلفها النظافة 

الصحية، يف مرافق الرعاية الصحية، ويف املنازل

بناء القدرات يف مجال الرتصد• 
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 قد ال تكون املعالجة الكلية املستهدفة فعالة، حيث إن العدوى • 

النشطة والكامنة، كثريا ما تشاهد يف مختلف األرس 

 تتطلب غاية االستئصال موارد هائلة، والتي قد ال تكون • 

استدامتها ممكنة

تأثري الكوارث االصطناعية والطبيعية عىل بلوغ غاية االستئصال• 

 1 سيكون هناك َمْعلَم تكمييل للداء العليقي لعام 2027، عىل اعتبار أنه ينبغي وقف الرساية يف جميع البلدان بحلول عام 2027، حتى ميكن بلوغ غاية االستئصال بحلول عام 2030

املصدر: جميع البيانات مستمدة من املنظمة، ما مل يرش إىل غري ذلك

مؤرش األثر

االستئصال عىل مستوى 

 العامل

املعالجة الكيميائية الوقائية

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

مكافحة النواقل

الصحة العامة البيطرية

 التدبري العالجي للحاالت

غري ذلك

جرعة وحيدة من عقار أزيرثومايسي ببالفم• 

النظافة الصحية الشخصية• 

ال ينطبق

ال ينطبق

أزيرثومايسي يستخدم كخط عالج أول• 

 بنزاثي بنزيلبنيسيللي حقنا بالعضل، يستخدم كخط عالج ثاين، وكذلك ألولئك الذين تثبت • 

لديهم مقاومة لألزيرثومايسي

ينبغي فحص املرىض بعد مرور 4 أسابيع؛ ويحدث الشفاء التام يف أكرث من 95% من الحاالت• 

ال ينطبق

غاية عام 2020

 194 بلدا

الوضع الحايل

1 حاصل عىل 

اإلشهاد، 106 

بدون سوابق 

إصابات بالداء 

العليقي

املرض ووبائيته

العليقي الداء 
الداء العليقي مرض مزمن من أمراض الطفولة، ينجم عن العدوى بالبكترييا الحلزونية "اللولبية 

الشاحبة"، من نويعات اللولبية الرقيقة. ويصيب هذا املرض البرشة، والعظام، والغضاريف، 
ويسبب تشوهات وإضعافا. 

املخاطر التي تحتاج تخفيفا

التقدم املحرز مقابل غايات املنظمة لعام 2020

التدخالت االسرتاتيجية األساسية

الغاية التي حددتها املنظمة لعام 2030 والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية

الداء العليقي مرض مزمن من أمراض الطفولة ينجم عن العدوى بالبكترييا الحلزونية اللولبية الشاحبة، من نويعات اللولبية الرقيقة.• 

يصيب هذا املرض البرشة، والعظام، والغضاريف، ويسبب تشوهات وإضعافا.• 

ينتقل هذا الداء إىل اإلنسان عن طريق مالمسة الجلد للجلد من خالل الخدوش أو الجروح.• 

 الداء العليقي كان واحدا من أوائل األمراض التي استُهدفت باالستئصال يف خمسينيات القرن املايض، وقد بدأت جهود االستئصال • 

املتجددة يف عام 2012

املؤرش

عدد البلدان التي لديها إشهاد بخلوها من رساية املرض

2020 )خط األساس(

1

2023

)%50( 97

2025

)%70( 136

12030

)%100( 194
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عبء املرض

توطن الداء العليقي 2019

يف عام 2019 كان الداء العليقي متوطنا يف 15 بلدا؛ والحالة غري معروفة يف 72 بلدا، تقع بشكل أسايس يف أقاليم أفريقيا واألمريكتي 

وجنوب رشق آسيا وغرب املحيط الهادئ

Interrupted transmission

Previously endemic (current status unknown)

Endemic

Not applicable No previous history of yaws

No data

عدد البلدان بحسب حالة التوطن، 2019
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1177
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يف عام 2018

1
بلد واحد لديه إشهاد بخلوه من رساية 

املرض يف عام 2019
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 ملزيد من التفصيل يرجى زيارة املوقع:
https://www.who.int/yaws/en

الداء العليقي: تقييم اإلجراءات املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات الفرعية لعام 2030

ملخص لإلجراءات الحاسمة املطلوب اتخاذها لبلوغ الغايات

بدء توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي يف جميع املناطق املوطونة عقب رسم الخرائط.• 

تعزيز أنشطة الرتصد النشط والرتصد السلبي، مبا يشمل البلدان التي تكون الحالة فيها غري معروفة.• 

ضامن التكامل الفعال والكفوء، و / أو التنفيذ املشرتك مع الربامج والقطاعات األخرى )مثال: التدبري املتكامل ألمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية(• 

 زيادة التمويل والدعوة الستئصال الداء العليقي، مبا يشمل تأمي التزامات طويلة املدى، ورفع أولوية الداء العليقي، لكونه مناسبا للمعالجة الكيميائية الوقائية، وكواحد من أمراض املناطق املدارية املصحوبة • 

بتغريات جلدية

الفئة والتقييم الحايل

التقدم التقني

 الفهم العلمي

 وسائل التشخيص

 التدخالت الفعالة

الوضع الحايل

هناك فهم دقيق للسامت الوبائية• 

ال توجد تأثريات سلبية بارزة معروفة للعالج، بخالف البداية املحتملة • 

ملقاومة األدوية

 يتم التشخيص باستخدام االختبارات الرسيعة التي تجرى يف مراكز • 

تقديم الخدمة، واالختبارات السريولوجية املختربية اختبار تراص اللولبية 

 )TPHA/RPR( الشاحبة/مقايسة راجنة البالزما الرسيعة

 يتم تأكيد التشخيص من خالل املنصة ثنائية املسار، الخاصة مبرض • 

الزهري و / أو مسحة باستخدام التفاعل السلسيل للبوليمرياز

  يهدف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، إىل تحقيق تغطية بنسبة• 

ال تقل عن 90% يف املناطق املوطونة 

 تستخدم املعالجة املستهدفة الكلية، ألغراض املعالجة الفورية للحاالت • 

 وللمخالطي، فيام بي جوالت توزيع األدوية املقررة

اإلجراءات املطلوبة

 فهم دور املقدمات )أعىل رتب الثدييات( غري البرشية، كمستودع محتمل للمرض• 

 تطوير اختبار جزيئي حساس، يستخدم يف مراكز تقديم الرعاية )مثل التفاعل السلسيل • 

للبوليمرياز، لتمييز الداء العليقي من غريه من القرح الجلدية )مثال: املستدمية الدوكرية(، 

 ولرصد املقاومة لعقار أزيرثومايسي

بدء توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي، يف جميع املناطق املوطونة، عقب رسم الخرائط • 

 تعزيز أنشطة الرتصد النشط، والرتصد السلبي، مبا يشمل البلدان التي تكون الحالة فيها • 

غري معروفة

 تطوير مضادات حيوية جديدة، كخيار احتياطي، يف حالة تطور مقاومة ملضادات • 

امليكروبات، ضد عقار أزيرثومايسي

© WHO/Yoshi Shimizu
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الغاية: االستئصال 

الفئة والتقييم الحايل

االسرتاتيجية وتقييم الخدمات

 إرشادات تشغيلية ومعيارية

التخطيط، والحوكمة وتنفيذ 

 الربامج

 الرصد والتقييم

الحصول عىل الخدمات 

 واللوجستيات

البنية األساسية والقوى العاملة 

 الصحية

عوامل التمكني

 الدعوة والتمويل

التعاون والعمل املتعدد 

 القطاعات

 بناء القدرات وإذكاء الوعي

الوضح الحايل

 توضح اسرتاتيجية “مورجز” )2012(، الطريق صوب استئصال الداء • 

العليقي، بحلول عام 2030

 صدر دليل مديري الربامج )2018(، واملبادئ التوجيهية التقنية للرتصد • 

املتكامل لألمراض )2010(، وإجراءات االعتامد واإلشهاد )2018(

 سيتم االنتهاء من اإلرشادات التقنية للمنظمة بشأن الرصد والتقييم، يف • 

عام 2021

ميكن تشكيل فريق استشاري عاملي مخصص، معني بهذا الداء• 

 العديد من البلدان لديه برامج ملكافحة أمراض املناطق املدارية، • 

وخطط رئيسية  خاصة بذلك؛ ولدى بعضها برامج وطنية الستئصال 

 الداء العليقي

 يستخدم التفاعل السلسيل للبوليمرياز لرصد مقاومة مضادات • 

امليكروبات

نظم الرتصد تعمل جيدا يف بعض البلدان املوطونة• 

 توافر مؤكد لعقار أزيرثومايسي ألغراض توزيع األدوية عىل نطاق • 

جامهريي

 توفر املضادات الحيوية والوسائل التشخيصية داخل مرافق الرعاية • 

الصحية، لتشخيص ومعالجة الحاالت واملخالطي )املعالجة املستهدفة 

الكلية(، فيام بي جوالت توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي

 قد يكون صعبا، يف املناطق النائية، الحصول عىل األدوية، واختبارات • 

التشخيص الرسيع / اختبارات املنصة ثنائية املسار

يعالج الداء العليقي حاليا، من خالل برنامج توزيع رأيس لألدوية• 

 يتم تنفيذ املعالجة املستهدفة الكلية، من خالل نظام الرعاية الصحية • 

األولية

الدعم السيايس، ودعم املانحي / الرشكاء للتنفيذ، محدود• 

هناك إرشاك قوي للمجتمع املحيل• 

 هناك دعم جيد من مجتمع املهتمي بالبحوث• 

 هناك تكامل فعال نسبيا مع برامج الصحة املدرسية يف مجال اكتشاف • 

الحاالت 

 العاملون الصحيون املجتمعيون، يشاركون يف اكتشاف الحاالت، يف إطار • 

الربامج املتكاملة ألمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات 

 جلدية

 العاملون الصحيون، والعاملون الصحيون املجتمعيون، يف املناطق • 

الريفية، مدربون عىل تييز حاالت الداء العليقي والتبليغ بها

 هناك بعض التكامل يف مجال بناء القدرات، عرب أمراض املناطق املدارية • 

املهملة املصحوبة بتغريات جلدية

 العاملون الصحيون مدربون عىل استخدام اختيارات التشخيص الرسيع /• 

اختبارات املنصة ثنائية املسار، وجمع املسحات الخاصة باختيار التفاعل 

السلسيل للبوليمرياز

اإلجراءات املطلوبة

 توفري اإلرشادات التقنية حول إنشاء اللجان البلدانية املعنية بالداء العليقي )وغريه من • 

 أمراض املناطق املدارية املهملة(

 ضامن وجود تكامل فعال وكفوء و / أو تنفيذ مشرتك مع الربامج والقطاعات األخرى • 

)مثال: التدبري املتكامل ألمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية(

إنشاء فريق استشاري عاملي، معني باستئصال الداء العليقي• 

 توسيع نطاق عضوية اللجنة الدولية لإلشهاد عىل استئصال داء التنينات، بحيث تضم • 

خربات يف مجال الداء العليقي

 إنشاء نظام للرتصد املتكامل النشط، واالستجابة، يف جميع البلدان املوطونة، والبلدان • 

التي سبق توطن املرض فيها )الحالة فيها غري معروفة(، مع زيادة تواتر مرات التبليغ

تقييم 76 بلدا سبق توطن املرض فيها، لتأكيد الوضع الحايل للداء العليقي فيها• 

 تحسي فرص الحصول عىل اختبارات التشخيص الرسيع / اختبارات املنصة ثنائية • 

املسار، واألدوية يف املواقع املوطونة، مبا يف ذلك البؤر املنعزلة )يف إطار التغطية الصحية 

الشاملة(

 ضامن أن تكون األدوية التي توزع عىل نطاق جامهريي، والخاصة باملعالجة املستهدفة • 

 الكلية، من األدوية مؤكدة الجودة

 تعزيز النظم الصحية والبنية األساسية املختربية، ألغراض ترصد الداء العليقي )مبا يشمل • 

 استخدام التفاعل السلسيل للبوليمرياز(

 زيادة التمويل والدعوة الستئصال الداء العليقي مبا يشمل تأمي التزامات طويلة املدى، • 

ورفع أولوية الداء العليقي كونه مناسبا للمعالجة الكيميائية الوقائية، وواحدا من أمراض 

املناطق املدارية املصحوبة بتغريات جلدية

استمرار إرشاك املجتمع املحيل لدعم برامج التنفيذ• 

 الحفاظ عىل إرشاك مجتمع املهتمي بالبحوث،إلنتاج املعارف، والدعوة لحشد املوارد من • 

أجل البحوث

 التكامل مع الربامج األخرى لزيادة أنشطة الرتصد )مثال: التمنيع، والتغذية، وصحة األم • 

والطفل، وأمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية(

 التعاون مع برامج الصحة املدرسية بوزارة التعليم، بشأن البحث عن الحاالت، والتحري • 

واملعالجة(

 تعزيز التدبري املتكامل ألمراض املناطق املدارية املهملة املصحوبة بتغريات جلدية، • 

وإدراج توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي مع أمراض املناطق املدارية املهملة األخرى، 

القابلة للمعالجة الكيميائية الوقائية، بحسب االقتضاء

تعزيز التعاون مع مقدمي خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، والحكومة املحلية• 

 تنمية قدرات العاملي الصحيي، والعاملي الصحيي املجتمعيي، عىل اكتشاف الحاالت، • 

ومعالجة، والتبليغ بحاالت الداء العليقي وغريها من أمراض املناطق املدارية املهملة

 التعاون مع قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، لرفع مستوى الوعي يف • 

 املجتمعات املحلية، حول أهمية النظافة الصحية الشخصية
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أُعدت الوثيقة املعنونة “وضع حد للتهاون يف السعي لبلوغ أهداف التنمية املستدامة: خارطة طريق ألمراض املناطق املدارية 

املهملة 2021–2030” من خالل مشاورة عاملية موّسعة أُجريت مبوجب املقرر اإلجرايئ م ت146)9( الصادر عن الدورة السادسة 

واألربعني بعد املائة يف شباط/ فرباير 2020، وتُّوجت باعتامد الوثيقة من قبل جمعية الصحة العاملية الثالثة والسبعني يف ترشين 

الثاين/ نوفمرب 2020.

وتحدد خارطة الطريق غايات عاملية ومعامل رئيسية للوقاية من 20 مرضاً وفئة أمراض ومكافحتها والتخلص منها واستئصالها، فضالً 

عن الغايات الشاملة التي تتوافق مع أهداف التنمية املستدامة. وتُعضد ثالث دعائم أساسية الجهود العاملية املبذولة لتحقيق 

الغايات، أال وهي: ترسيع وترية العمل الربمجي )الدعامة األوىل(، وتكثيف اعتامد النهوج الشاملة )الدعامة الثانية(، وتغيري مناذج 

التشغيل والثقافة لتعزيز امللكية الُقطرية )الدعامة الثالثة(.

ويهدف هذا املُخطط الذي يركز عىل الناس ويتمحور حول البلد إىل تجديد الزخم باقرتاح إجراءات فعلية تُجرى عىل منصات 

متكاملة لتنفيذ التدخالت، وبذا تحسني فّعالية الربامج من حيث التكلفة وتعزيز تغطيتها ومدى وصولها الجغرايف. وسيكفل تعزيز 

قدرات الُنظم الصحية الوطنية تنفيذ التدخالت من خالل البُنى التحتية القامئة، وتحسني استدامة التدخالت وفّعاليتها، وضامن 

اإلتاحة املُنصفة لجميع جوانب العالج والرعاية والدعم أمام املرىض. ومن ثم فإن التنسيق الوثيق والعمل املتعدد القطاعات 

داخل قطاع الصحة وخارجه، الذي ال يشمل مجاالت مكافحة النواقل واملياه والرصف الصحي وصحة الحيوان والصحة البيئية 

والتثقيف الصحي فحسب، بل ويشمل أيضاً التعليم واإلعاقة، عىل سبيل املثال، سوف يزيد إىل أقىص حد ممكن من أوجه التآزر.

وتوضح موجزات األمراض املرفقة بخارطة الطريق تفاصيل الحالة الوبائية الراهنة وعبء املرض الحايل، والتدخالت االسرتاتيجية 

األساسية، والتقدم املُحرز نحو تحقيق الغايات املُحّددة لعام 2020 الواردة يف خارطة الطريق السابقة. وقد استُخدمت الغايات 

والغايات الفرعية واملعامل الرئيسية لعام 2030 واإلجراءات الحاسمة الالزمة لتحقيقها، يف توليد البيّنات الواردة يف وثيقة خارطة 

الطريق التي أقرتها جمعية الصحة العاملية.
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