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  املقدمة  .1

مكافحة اإليدز والعدوى بفريوسـه، واملالريـا، وغريمهـا    (تدعو أهداف املرمى السادس من املرامي اإلمنائية لأللفية 
، والعمـل علـى بـدء    2015إىل وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيسية يف العامل، حبلول عام ) من األمراض

كـي ميكـن   هو أمـر البـد منـه    املزيد من التقدم يف مكافحة املالريا  كما أن حتقيق. احنسارها اعتباراً من ذلك التاريخ
 واملرمـى ) احلـد مـن وفيـات األطفـال    ( الرابـع  ، واملرمـى )استئصال شأفة الفقر املـدقع واجلـوع  ( األول املرمى إحراز

ا ـي قرارهـ ـ، فـ لـدول األعضــاء ا ةـة العامليـة الصحــت مجعيـ، حث2005ويف عام ). حتسني صحة األمهات( اخلامس
على األقل من املعرضني ملخاطر اإلصـابة باملالريـا    %80استفادة  ضمان، بشأن مكافحة املالريا، على 2.58 ع ص ج

، وأثنـاء  2008يف عـام  دعـا األمـني العـام لألمـم املتحـدة      كمـا  . 2010حبلول عام  هلذا املرضمن التدخالت املضادة 
  .إىل توفري التغطية الشاملة بالتدخالت املضادة للمالرياللمالريا، االحتفال بأول يوم عاملي 

ــ  نفســه ويف العــام   لشــرق املتوســط، يف دورة انعقادهــا اخلامســة واخلمســني،      ة، اعتمــدت اللجنــة اإلقليمي
واملتطلبـات واملخطـط    الرؤيـة : التخلص من املالريا يف إقليم شرق املتوسـط  حول" 9.ق/55ل إ/ش م ذا الرقم القرار

اللجنة اإلقليمية يف هذا القـرار الـدول األعضـاء الـيت تتوطنـها املالريـا علـى إعـداد خطـة          وقد حثت  ."االستراتيجي
التوسـع يف اجلهـود الراميـة إىل    على ، وممكناً ذلك كلَّما كاناستراتيجية وطنية متعددة السنوات للتخلص من املالريا 

كما حثت اللجنة الـدول األعضـاء الـيت     ،مرتفعة سرايةفيها معدالت الاملناطق اليت تكون  يفتكثيف مكافحة املالريا 
ختلصت بالفعل من املالريا أو أوشكت على التخلُّص منها، على مواصلة التيقُّظ ومداومة احلفـاظ علـى نظُـم ترصـد     

بلـدان اإلقلـيم    يف هـذا املـرض  املالريا، وإنشاء آليات تعاون فعالة لدعم جهود التخلُّص مـن   سرايةقوية لتوقي عودة 
كمـا طلـب القـرار إىل    .جسيم من املالريا، مبا يف ذلك توفري املوارد املالية والبشرية الالزمة اليت اليزال ينوء ا عبٌء

  .املدير اإلقليمي موافاة اللجنة اإلقليمية دورياً بتقارير حول التقدم الـمحرز يف جمال مكافحة املالريا والتخلُّص منها

2.  ز يف مكافحة املالريا والتخلُّص منها يف اإلقليمالتقدرحم الـم  
  الوضع الوبائي يف اإلقليم   1.2

) من سكان اإلقليم %53(مليون شخص يف إقليم شرق املتوسط  كان ما يقدر بثالث مئة وأربعني، 2009يف عام 
يعيشـون يف منـاطق   ) مـن السـكان   %21( مليونـاً  132يعيشون يف مناطق تكتنفها خماطر اإلصابة باملالريا، من بينـهم  

يف تسعة من بلـدان  تتوطن املالريا كما أن . ألف من السكان تزيد فيها معدالت وقوع املالريا عن حالة واحدة لكل
) والصومال، والـيمن  ،أفغانستان، وباكستان، وجيبويت، والسودان(عاين ستة من هذه البلدان وت). 1الشكل (اإلقليم 

مجهوريـة إيـران   (أما البلدان الثالثة األخـرى  . مكافحة هذا املرض تركِّز علىوهي اآلن  ،املالريا من عبء مرتفع من
  حتقيق  يف بؤر حمددة، وهي تستهدفحمصورة املرض فيها  سرايةفإن ) اإلسالمية، والعراق، واململكة العربية السعودية

  .بالفعل من هذا املرض قد ختلصتاإلقليم بلدان يف حني أن سائر . التخلص من املالريا
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  2011 سنةللمالريا يف اإلقليم  الوضع الوبائي. 1لشكل ا

بالناموسيات املعاجلـة مببيـدات احلشـرات املديـدة املفعـول واسـتخدامها، يف البلـدان         العائالتتغطية  .1اجلدول 
  )املكافحةبلدان جمموعة (من املالريا  املرتفععبء ذات ال

  
 العائالتمن  %  البلد

ها ناموسية لدي
واحدة على األقل 
معاجلة مببيدات 

احلشرات املديدة 
  املفعول

من األشخاص  %
ينامون  العائالت

حتت ناموسيات 
معاجلة مببيدات 

احلشرات املديدة 
  املفعول

من األطفال  %
دون سن اخلامسة 

ينامون حتت 
ناموسيات معاجلة 
مببيدات احلشرات 

  املديدة املفعول

  املصدر

للمؤشرات اخلاصة مسح   2.0  1.9  9.9  أفغانستان
  )2009(املالريا ب

للمؤشرات اخلاصة مسح   19.9  13  30.2  جيبويت
  )2009( باملالريا

       املاليا  قياساتمسح       4.3  باكستان
  )مقاطعة 19(

للمؤشرات اخلاصة مسح   15.5  10.8  40.3  )الشمال(السودان 
  )2009( باملالريا

للمؤشرات اخلاصة مسح   25  24.4  50.6  )اجلنوب(السودان 
  )2009( باملالريا

مسح وحدة حتليل األمن     15.3    الصومال
  )2009(الغذائي والتغذية 

للمؤشرات اخلاصة مسح   7.8  4.2  15.0  اليمن
  )2009  -2008( باملالريا

  

 

 

 

  بلدان خالية من املالريا
بلدان ا انتقال بؤري وتستهدف 

 التخلص من املالريا
وتستهدف  ينوء ا عبء جسيمبلدان 

 مكافحة املالريا
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  التغطية بالتدخالت األساسية املضادة للمالريا  2.2
املرتفـع مـن املالريـا وذلـك     مالريا يف البلدان الستة ذات العبء لبالتدخالت املضادة لالسكان  تغطيةزادت نسبة 

مسـح للمالريـا يف السـودان، مشـل القطـر       2009وكـان قـد أجـري يف عـام     . زيادة االستثمار يف هذا االبفضل 
يـات  يف وال %40.3أظهر أن نسبة امتالك الناموسيات املعاجلة مببيدات احلشرات املديدة املفعول قد بلغـت  وبكامله، 
واحـدة علـى األقـل مـن الناموسـيات       متتلـك اليت  العائالتقد كانت نسبة و. يف واليات اجلنوب %50.6و، الشمال

 %4.3، ويف جيبـويت  %30، ويف باكسـتان  %15و يف أفغانسـتان،  %10املعاجلة مببيدات احلشرات املديدة املفعول هي 
اموسـيات املعاجلـة مببيـدات احلشـرات مـاتزال متدنيـة تـدنياً        أن معدالت امتالك الن واملؤسف. التوايل، على يف اليمن

 ولـو يضـاً،  هذه الناموسيات مـنخفض أ  ، كما أن معدل استخدام%80شديداً، عن املعدل املستهدف بالتغطية، وهو 
  ).1اجلدول (أنه يرتفع قليالً بني األطفال دون سن اخلامسة 

، فقـد ارتفعـت، يف السـنوات األخـرية     شرات املديدة املفعـول معدالت توزيع الناموسيات املعاجلة مببيدات احلأما 
ع ز، ارتفاعاً كبرياً باملقارنـة مـع مـا و   )مليون ناموسية 8.8 وهو( 2009حيث ارتفع عدد الناموسيات املوزعة يف عام 

مزيـد مـن    وافُرتومن املنتظر أن يتواصل هذا االرتفاع يف السنوات املقبلة مع ). 2 اجلدول(، )مليوناً 7.2( 2007عام 
و ـة مببيدات احلشرات املديدة املفعـول هـ  معدل العمر االفتراضي للناموسيات املعاجل إذا اعتربنا. يف هذا اال املوارد

شـخص يف   مليـون  33فرت لنحـو  اسنوات، وأن الناموسية الواحدة توفر احلماية لشخصني، فتكون احلماية قد تـو  3
 علـى أنـه ال يـتم   ) 2الشـكل  ( نسبة التغطيـة، باملقارنـة مـع السـنوات السـابقة      ، األمر الذي ميثل زيادة يف2009عام 

هناك مناطق حمددة تستهدف بالرش الثمايل و. استهداف مجيع السكان املعرضني للمخاطر باحلماية ذه الناموسيات
  .داخل املباين سواء بشكل كامل أو يف أماكن يتم التركيز عليها

 ليسـت عف، كما أن تلـك البيانـات    تبلغها البلدان عن الرش الثمايل داخل املباين بالضوتتسم جودة البيانات اليت
وتظهر أعداد السكان الذين متت محايتهم بالرش الثمايل داخل املبـاين يف الـيمن ارتفاعـاً    . مكتملة يف كثري من البلدان

بصـفة   سـتخدم الـرش الثمـايل داخـل املبـاين     ويف السـودان، ي . مليوناً 1.4إىل أكثر من  120 000كبرياً، من أقل من 
فرت هلـم  ايف عـدد األشـخاص الـذين تـو     وتوضـح البيانـات اخنفاضـاً   . يف والية اجلزيرة ضمن النظُم الزراعية رئيسية

ىل التحـول إىل فئـة مبيـدات حشـرية أكثـر تكلفـة، بسـبب        إذلـك  يعزى و، 2009-2008احلماية وذلك خالل املدة 
  .املقاومة للمبيداتظهور 

فقـد أظهـر مسـح أجـري علـى املرافـق الصـحية يف        . على أن الوصول إىل مرافق تشخيص املالريا مايزال حمدوداً
لـديها إمكانيـة اختبـارات     %15.8مـن املرافـق كـان لـديها فحـص جمهـري مجـد، و        %34، أن 2009السودان عام 

املرافـق الصـحية لـديها تـدابري     مـن   %34، أظهـر مسـح أجـري يف باكسـتان أن     2009ويف عام . التشخيص السريع
  .لتشخيص املالريا سواء بالفحص اهري أو اختبارات التشخيص السريع
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  يف بلدان اإلقليم املوطونة باملالريا اليت وزعت الناموسيات املعاجلة مببيدات احلشرات املديدة املفعول عدد. 2اجلدول 

  2009  2007  2005  البلد
  317 631  345 245  201 306  أفغانستان
  53 000  1 200  4 400  جيبويت

  80 000  40 000  20 000  مجهورية إيران اإلسالمية
  200 000      العراق

  396 341  90 000  130 000  باكستان
  250 000      اململكة العربية السعودية

  473 081  456 000  104 300  الصومال
  3 470 931  830 000  712 600  )الشمال(السودان 
  3 479 013  704 000  253 000  )اجلنوب(السودان 

  66 545  244 560  150 000  اليمن
  8 786 542  2 711 005  1 575 606  اموع

  
  
  
  

  
  
  

  )لكل شخصني معاجلة مببيدات احلشرات ناموسية(تغطية السكان .  2الشكل 

  

، 2009ملالريا خالل عام مليون اختبار سريع لتشخيص ا 3.2عن استخدام ما يربو على  أبلغت بلدان اإلقليموقد 
. بقليل اختبار 210 000 إال أكثر من، عندما مل يستخدم 2007األمر الذي يظهر زيادة هائلة باملقارنة مع عام 

يف البلدان ذات العبء املرتفع من املالريا، أن معظم احلاالت قد عوجلت على  2009وأوضحت تقارير الترصد لعام 
 %40يف باكستان وبني  %4بني  ايتحت نسبة احلاالت املؤكدة بالفحص الطفيليوتراو). إكلينيكي(أساس سريري 

  .يف اليمن
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الريـا املنجليـة، وقـد جـرى اعتمادهـا      اململعاجلـة  األرتيميسـينني   عالجيـة قائمـة علـى   وينصح باستخدام توليفات 
وقـد أوضـحت املسـوحات    . نجليـة الريـا امل املوذلك يف مجيع البلدان اليت تتوطن فيها  ،بوصفها اخلط األول للمعاجلة
، يف واليـات  ةمـن حـاالت املالريـا لـدى األطفـال دون سـن اخلامسـ        %53أن . 2009اليت أجريت يف السودان عام 

 %18.1أما يف واليات اجلنوب، فـإن  . سيننيياألرتيم العالجية القائمة علىتوليفات العوجلت باستخدام قد  ،الشمال
  .التوليفة العالجيةتلك با من األطفال دون سن اخلامسة عوجلو

منخفضـاً يف البلـدان املوطونـة باملالريـا،     األرتيميسـينني   العالجية القائمـة علـى  توليفات الوما يزال احلصول على 
ويفاقم من هـذا  . ما يف القطاع اخلاص، والسيباألرتيميسينني األحاديةواليزال الكثري من املرضى يعاجلون باملعاجلات 

القائمـة   العالجيـة لتوليفـات  ل ال داعي لـه ستخدام تشخيصية، األمر الذي يؤدي إىل ااالختبارات ال إتاحة الوضع، قلة
  .غري املصابني باملالريا للمرضىاألرتيميسينني  على

ويععلـى املسـتوى   األرتيميسينني  القائمة على العالجيةتوليفات الاحلصول على الوسائل التشخيصية للمالريا، و د
السـودان، مسترشـداً مبشـروع ارتيـادي يف جنـوب       وقـد أعـد  . ما يف املناطق الريفيـة، أمـراً حامسـاً   السياتمعي، و

اتمعـي للمالريـا وغريهـا مـن احلميـات، باالسـتفادة مـن خـدمات         العالجـي  كردفان، استراتيجية وطنية للتـدبري  
، 2009ويف عـام  . 2010ريا يف أواخر عـام  ت أفغانستان استراتيجية جمتمعية وطنية للمالكما أعد. متطوعني مدربني

الـيمن، يف بعـض املنـاطق    الصـومال، و وبدعم من الصندوق الكوييت ملساعدة املرضى، أقيمت مشروعات ارتيادية يف 
جـي  العالتدبري لومايزال تطبيق االستراتيجيات اتمعية ل. اليت تنفَّذ فيها مبادرات جمتمعية، واليت أتت بنتائج مشجعة

  .ا حمدوداً جداً يف كثري من املناطق اليت حتتاج إىل مثل هذه اخلدماتلمالريل

  تقليص عبء املالريا  3.2
عـبء املالريـا اخنفاضـاً نسـبته      يبـدي باستخدام نظُم املعلومات الصحية الروتينيـة،   مت تقديرهااستناداً إىل بيانات 

ن فـإ ) 2009 يف العـامل  ملالريـا اخلـاص با التقريـر  (ريـة  ووفقاً للبيانـات التقدي . 2000بعام  ، مقارنة2009ًيف عام  44%
، )%9(، يليهمـا الصــومال  )%18، وباكســتان %62 السـودان (اثـنني يــتحمالن العـبء األكــرب مـن املراضــة     بلـدين 

  ).%3(، واليمن )%8(وأفغانستان 
. 2009، و2007، و2005يف أعـوام  ) السـريرية واملؤكـدة  (غة حلـاالت املالريـا   الوقوعات املبلَّ 3اجلدول ويوضح 

علـى  مؤكـدة  ) مليونا 1.03(منها فقط  %13.5مليون حالة يف هذا اإلقليم، كان  7.5أُبلغ عن حوايل  2009ففي عام 
ن عدم اكتمال التبليغ، وتبليغ حاالت احلمى على أـا حـاالت مالريـا، ميثـل أهـم      ال يخفى أو. حاالت مالرياأا 

  .نظُم الترصد ونظُم التشخيص كلٍّ من إىل ضعف ذلك عزىيو. تفعالتحديات يف البلدان ذات العبء املر
وقد أوضـح مسـح حـول    . وتظهر البيانات اخلاصة باالنتشار يف بلدان املكافحة اخنفاضاً تدرجيياً يف انتشار املالريا

دالت انتشـار  ، باستخدام اختبـارات التشـخيص السـريع، معـ    والية مشالية يف السودان 15االنتشار أجري مؤخراً يف 
باستثناء اثنتني منها، معدل وقد أبلغت مجيع الواليات،  .بني مجيع األعمار) %1.8(منخفضة لوجود الطفيلي يف الدم 

وأبلغـت واليتـا النيـل األزرق،    . %4وبلغ معدل انتشار املالريا بـني األفـراد املصـابني بـاحلمى     . %3قل عن يانتشار 
  ، %20.3ار، وـع األعمـن مجيـب، بيـى الترتيـ، عل%7.1و %12.5ع ـ، بواقوغرب دارفور عن معدالت مرتفعة نسبياً
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  )املكافحةبلدان جمموعة (احلاالت واحلاالت املؤكَّدة املبلَّغة يف البلدان ذات العبء املرتفع  إمجايل. 3اجلدول 
  

  2009  2007  2005  القطر
  املؤكَّد  اموع  املؤكَّد  اموع  املؤكَّد  اموع

  880 64  929 386  202 92  490 456  444 116  694 326  نستانأفغا

  686 2  120 7  210  694 4  413  469 2  جيبويت

  579 167  032 242 4  570 128  732 553 4  825 127  823 022 4  باكستان

  002 10  153 56  675 16  444 50  516 12  404 28  الصومال

  462 711  188 361 2  908 686  181 040 3  417 628  693 515 2  )مشال(السودان 

  فراغري متو  634 325  فراغري متو  008 101  فراغري متو  582 337  )جنوب(السودان 

  446 55  579 138  607 67  299 223 150 44  560 200  اليمن

  055 012 1  635 517 7  172 992  848 429 8  765 929  225 434 7  اإلمجايل

نتائج الواردة من الواليات الثماين الشمالية اليت أجري فيها املسـح  وأوضحت ال. بني األفراد املصابني باحلمى %9.2و
  ).%3.7( 2005، مقارنة مع )%2.3( 2009يف انتشار الطفيلي يف  %38، اخنفاضاً بنسبة 2009، و2005يف عامي 

ار أيضاً، أظهر مسح مؤشر املالريا الذي أجري يف الواليـات اجلنوبيـة بالسـودان أن معـدل انتشـ      2009ويف عام 
باستخدام الفحص اهري، مع بلوغ االنتشـار ذروتـه   وذلك بني األطفال دون سن اخلامسة،  %14.2املالريا كان 

وأظهر نفس املسح معدالت مرتفعة من االنتشار ). %2.9(وأدناه يف إقليم أعايل النيل ) %29.3(يف اإلقليم االستوائي 
وحـد   %47.7بني األطفال دون سن اخلامسة، حبـد أقصـى    %24.5: باستخدام اختبارات التشخيص السريع الطفيلي

  %.7.8أدىن 
الثمـاين عشـرة الشـديدة     املقاطعـات يف  2009أظهرت نتائج مسح عـن املالريـا أجـري عـام      ،ويف السياق نفسه

اينـاً  تبوقد تبـاين معـدل اإلصـابة بالطفيليـات     . %5.5وطُّن باملالريا يف باكستان، معدالً وسطياً للطفيليات مقداره تال
اديـة وبلوشسـتان، تلتـها    وقد لوحظ أعلى معدل يف املناطق القبلية اخلاضـعة لـإلدارة االحت   .كبرياً بني مقاطعة وأخرى

هـذا املسـح ال ميثِّـل القطـر      ألن ،وينبغي توخي احلذر عند تفسـري هـذه األرقـام   . وا مث السندخ مقاطعة خيري باختون
  .ليت ترزح حتت أعلى عبء من املالرياأجري يف املقاطعات ا نظراً ألنهبكامله، 

هو أول مسح ميثِّل القطـر   2009 – 2008املالريا يف جيبويت خالل املدة  اتوعلى جانب آخر، كان مسح مؤشر
 6707ومـن بـني   . الدم وجود طفيليات املالريا يفاصة باملالريا، ومدى انتشار بكامله، لقياس التغطية بالتدخالت اخل

سينني، جاءت ياألرتيم العالجية القائمة علىتوليفات الي اإلصابة بطفيلي املالريا، ممن يعطون لتحر فُحصواأشخاص 
  .شخصاً فقط) %0.6( 42نتيجة الفحص إجيابية لطفيلي املتصورات املنجلية لدى 

، وكـان االنتشـار يف منطقـة    %1.5 يبلغ املالريامعدل انتشار  أن للعائالتأما يف اليمن، فقد أوضح املسح الوطين 
أن هـذه البيانـات أظهـرت     ولـو ، )%4.5(من عبء املالريا، أعلـى مـن حيـث املعـدل      60%امة، اليت تتحمل حنو 

، يف منطقـة  2008ويف  2001بالبيانات املأخوذة من املسوحات املدرسـية الـيت أجريـت يف    باملقارنة اخنفاضاً ملحوظاً 
  ).%7.6إىل  %21.9من (امة 
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  التخلُّص من املالريا  4.2
  اخلالية من املالرياالبلدان جمموعة  1.4.2

فقد حصل اثنـان مـن   . توثِّق  مبادرة التخلُّص من املالريا يف بلدان اإلقليم، وبشكل مطَّرد، حدوث جناح حقيقي
، )2010غـرب عـام   ، وامل2007اإلمارات العربية املتحـدة عـام   (بلدان اإلقليم على اإلشهاد على التخلُّص من املالريا 

دون دالئل على وجود سـراية   2010كما متت مراجعة برنامج مكافحة املالريا يف اجلمهورية العربية السورية يف عام 
ومع ذلك، فإن احلاجـة قائمـة إىل مزيـد    . 2004حملية للمالريا، حيث كانت آخر حالة حملية قد مت اكتشافها يف عام 

وعلى صعيد آخـر، أجـري مسـح    . من أجل نيل اإلشهاد على التخلُّص من املالريامن اجلهود يف جمال تعزيز الترصد 
ملعدل االنتشار املصلي باستخدام مقايسة املمتز املناعي املرتبط باإلنزمي وذلك يف آخر بؤر موطونة باملالريا يف حمافظـة  

، وكليـة لنـدن   )3نامرو (ألمريكية ، بالتعاون مع وحدة البحوث الطبية يف القوات البحرية ا2009الفيوم، مبصر، عام 
يف القرى الـيت ترتفـع فيهـا     2005للصحة وطب املناطق املدارية، ووزارة الصحة، مشل األطفال الذين ولدوا بعد عام 

ولـو  . ومل تكتشف يف هذا املسح أي أضداد للمالريا، األمر الذي يوضح عدم التعرض هلذا املـرض . عوامل االختطار
  .رد وسيلة لالستئناس، وهي ال توفِّر بينات حامسة لتأكيد كسر سلسلة سراية املالرياأن ذلك ميثّل جم

 أن خمـاطر دخـول   هـذا، ولـو   وقد متكنت البلدان األخرى، اليت ختلصت من املالريا، من احلفاظ على وضع اخللو
كمـا  . 2010يف ) حلـاالت وافـدة  نتيجـة  (املالريا الوافدة ال ميكن استبعادها، فقد أبلغ األردن عن حـالتني جديـدتني   

يف منطقـة الداخليـة، إىل جانـب     2007أبلغت سلطنة عمان عن حدوث فاشية حمليـة مشلـت حـاالت عـدة، يف عـام      
العاجلـة إىل   وتؤكِّـد هـذه الوقوعـات احلاجـةَ    . 2010الشرقية، عام  منطقةمشال  أماكنحالة حملية يف عدة  20حوايل 

ل خـاص علـى رصـد حتركـات السـكان، والكشـف املبكـر عـن احلـاالت الوافـدة           مع التركيز بشك ،تقوية الربنامج
  . والوبائيايتوالترصد احلشر

  التخلُّص من املالريا بلدان جمموعة  2.4.2

مجهوريـة إيـران   (أُحرز تقدم كبري يف البلدان الثالثـة الـيت تنفِّـذ يف الوقـت الـراهن بـرامج للـتخلُّص مـن املالريـا          
  ).4اجلدول ) (ق، واململكة العربية السعوديةاإلسالمية، والعرا

ا ميثِّـل اخنفاضـاً   ممـ ، 2009حالـة يف   58قد اخنفض عدد حاالت السراية احمللية يف اململكة العربيـة السـعودية إىل   ف
جـداً   ةا جعل اململكـة قريبـ  حالة فقط، مم 29إىل  2010، كما حدث اخنفاض أكرب يف 2007باملقارنة مع  %87قدره 

ب تطلَّـ اجه عملية التخلُّص مـن املالريـا ي  التغلُّب على بقية التحديات اليت تو علماً بأن. التخلُّص من املالريامن وضع 
  .مع التنسيق على احلدود مع اليمن ،طاً جداًنظام ترصد قوياً ونش

باملقارنة مع  %65قدره  ميثِّل اخنفاضاًمما ، 2009حالة حملية يف  4609ويف مجهورية إيران اإلسالمية مت اإلبالغ عن 
. 347 احملليـة  حيث مل يتعد عدد احلـاالت  2009، كما أُبلغ عن اخنفاض كبري يف حاالت املتصورة املنجلية يف 2007

يف ظل التكثيف املقرر جلهود الـتخلُّص مـن    توقَّع التخلُّص من املالريا املنجلية يف املستقبل القريب جداً، مبشيئة اهللايو
  .املالريا
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  )من املالريا التخلُّص بلدان جمموعة( يةبؤراحلاالت املبلَّغة يف البلدان اليت ا سراية  .4اجلدول 
  
  2009  2007  2005  2000  حاالت املالريا  القطر

  6 122  15 712  18 966  19 716  اموع  مجهورية إيران اإلسالمية

  4 609  13 278  12 792  12 294  ةاحمللي

لية جمموع احلاالت املنج
  حاالت خمتلطة+ 

546 2  219 2  390 1  637  

 املالرياجمموع حاالت 
  النشيطة

  5 485  14 322  16 747  غري متوفر

  1   3  47  1 860  اموع  العراق

غري متوفر   ةاحمللي
  )معظمها(

44  2  0  

  2 333  2 864  1 059  6 608  اموع  اململكة العربية السعودية

  58  467  204  4 736  احمللي

حالـة حمليـة يف    47من فيه اخنفض عدد احلاالت ف. 2005العراق املرمى اخلاص بالتخلُّص من املالريا يف  تبنى وقد
  وقام املكتب اإلقليمـي، يف إطـار مراجعـة الربنـامج، بتـدريب فريـق مكـون مـن         . 2010و 2009إىل صفر يف  2005

، مسـتخدماً الـدالئل اإلرشـادية    2010يونيـو  /حزيـران بالربنامج ومن اجلامعات، وذلك يف الوطنيني من العاملني  12
تستخدم النتائج وف حتليلها حالياً، وس يتواصلوقد مت مجع البيانات و .اليت أعدت لتقييم برنامج التخلُّص من املالريا

ليـوم العـاملي   يف حتديث استراتيجية التخلُّص من املالريا وتـوقِّي عودـا، والـيت يتوقَّـع االنتـهاء منـها وإطالقهـا يف ا       
وتعد جتربة العراق مثاالً ناجحـاً للـتخلُّص مـن مالريـا املتصـورة النشـيطة يف ظـل ظـروف طـوارئ          . 2011للمالريا 

  .معقدة

  مكافحة املالريابلدان جمموعة   3.4.2

بـالغ عـن أي   مل يـتم اإل علمـاً بأنـه   ى باليمن، طرقُاستراتيجية للتخلُّص من املالريا يف جزيرة س 2009أُعدت يف 
حضـرموت خاليـة مـن    "وقد أعدت منظمة الصحة العاملية مقترحاً لــ   .2006وذلك منذ  ،حالة من قبل القطاع العام

مليـون دوالر   3.5، يتم التركيز فيه علـى حمافظـات حضـرموت، وشـبوة، واملهـرة، ملتمسـاً       )2015 - 2010املالريا 
اء من التقيـيم املبـدئي للجـدوى، والتخطـيط يف املسـتقبل القريـب،       ومن املنتظر االنته. "العون"أمريكي من مؤسسة 

وقد التزمت دول جملس التعـاون  ، 2010يف عام " شبه اجلزيرة العربية خالية من املالريا"وبدأ تنفيذ مبادرة . مبشيئة اهللا
لس صـندوقاً  أنشأت دول او. سنوات 10مليون دوالر أمريكي على مدى  47.2اخلليجي بدفع مبلغ إمجايل قدره 

 ،2011 - 2010جمموع املبالغ املقررة من مصادر معتمدة خلطة العمـل   ووصلخاصاً باملالريا من أجل هذا املشروع، 
  .مليون دوالر أمريكي 16.8 إىل ما مقداره

ن لـتخلُّص مـ  التمهيـد ل مشـروعات   للبـدء بتنفيـذ  وتتعاون املنظمة والشركاء على دعم البلدان املوطونـة باملالريـا   
وتقوم املنظمة، بالتعاون مـع   .ما كان ذلك ممكناًص منها على املستوى دون الوطين، حيثاملالريا أو مشروعات التخلُّ
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وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، بدعم مشروع للتخلُّص مـن املالريـا املنجليـة يف ثـالث مقاطعـات يف      
  .إىل تعزيز إجراءات تأكيد حاالت املالريا أفغانستان على احلدود مع طاجيكستان، يهدف

، مشروعاً ارتيادياً خلفض معدل انتشار املالريـا إىل مـا   2015 - 2011ويف الصومال، تضمنت اخلطة االستراتيجية 
ومت تـوفري املـوارد الالزمـة للتنفيـذ مـن قبـل       . يقارب الصفر، يف املنطقة الشمالية الشـرقية واملنطقـة الشـمالية الغربيـة    

الـدورة  (وتلقَّت جيبويت الدعم من الصندوق العـاملي  ). 10الدورة (صندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا ال
إلعـداد خطـة اسـتراتيجية     2011وسيخضع الربنامج ملراجعة متعمقة يف عام . ألنشطة ما قبل التخلُّص من املالريا) 9

منطقة اخللو من املالريا لتشمل واليات إضافية جبانب  2015 - 2011وقد وسع السودان، يف اخلطة . 2015حىت عام 
  ).10الدورة (والية اخلرطوم، بدعم مايل من الصندوق العاملي 

دعم عدد من األنشطة واملبادرات لتنسيق أنشـطة مكافحـة املالريـا عـرب احلـدود،       2010 - 2009ومت خالل املدة 
األفريقـي لرصـد املعاجلـة مبضـادات املالريـا، وشـبكة مكافحـة         شـبكة القـرن  : ومشل ذلك عقد اجتماعات لكلٍّ من

أفغانسـتان،  " (اخلمسـة  جمموعـة "املالريا عرب احلدود بني أفغانستان وباكستان ومجهورية إيـران اإلسـالمية، ومبـادرة    
ليجـي  دول جملـس التعـاون اخل  اجتمـاع  ، و)وباكستان، ومجهورية إيران اإلسالمية، والعراق، ومنظمة الصحة العاملية

بـني أفغانسـتان، وطاجيكسـتان، وتركمانسـتان     االجتماع حتت مظلة مبادرة شبه اجلزيرة العربية خالية من املالريا، و
بعـض  ، قـد شـهد   2004ليمين القوي عرب احلدود، الذي انطلق عام وكان التعاون السعودي ا. املالريا حول مكافحة

 احلدود، ومـا أسـفر عنـه مـن نـزوح للسـكان، ممـا تـرك         بسبب الصراع الذي نشب على جانيب 2010عام  التهاون
  .مناطق شاسعة غري مأهولة

 - 2002موارد الصندوق العاملي املعتمدة ملكافحة املالريا والتخلص منـها يف بلـدان اإلقلـيم خـالل املـدة       وبلغت
ريكـي يف الـدورتني   مليـون دوالر أم  90ارتفع مقـدار املـنح مـن    كما  ،مليون دوالر أمريكي 689 مبلغاً يفوق 2010
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  التحديات .3
مؤشـر  فقـد أظهـرت مسـوحات    . الرتقاء بالتدخالت األساسـية للمالريـا  ماتزال احلاجة قائمة للكثري من الدعم ل •

ــؤخراً  ــت م ــيت أجري ــا ال ــيت قاعــدا   املالري ــة ال ــة بتوليفــات األدوي ــاع يف التغطي ــض االرتف ، األرتيميســينني، بع
ومع ذلـك، فمـاتزال هنـاك فجـوة هائلـة بـني املسـتوى        . وبالناموسيات املعاجلة مببيدات احلشرات املديدة املفعول

التمويل غري الكايف مـن  وميكن أن تعزى هذه الفجوة إىل . %80احلايل للتغطية واملستوى املستهدف، البالغة نسبته 
بوجـه  ية للقطاع الصحي املخصصات املتدن يف ظلعدم كفاية التمويل يف امليزانية الوطنية، إضافة إىل  ،املاحننيقبل 
 .درات احملدودة يف التخطيط والتنفيذ على املستوى القطريأيضاً إىل القهذه الفجوة عزى كما ت .عام

يعد أساسياً للتمييـز بـني املالريـا     وهو تشخيصمعدل التغطية بالتشخيص القائم على حتديد أنواع الطفيليات، إن  •
ن التشـخيص  ويتطلَّب بلوغ مرمى اإلتاحة الشاملة هلذا النوع م. جداً هو معدل متدنٍّوغريها من أسباب احلمى، 

ال يكـون الفحـص    يف األمـاكن الـيت  (توسعاً كبرياً يف جمـال الفحـص اهـري واختبـارات التشـخيص السـريع       
وقد أصبح اآلن ممكناً إجراء التشخيص  .اجلودة ضمانضرورة وجود نظم قوية ل جانب، إىل )فيها ممكناً اهري

وينبغــي التوســع يف تقــدمي خــدمات . حمللــيباســتخدام اختبــارات التشــخيص الســريع علــى مســتوى اتمــع ا
 .القطاع اخلاص مع توفري إشراف قوي عليهيف  العاليةالتشخيص واملعاجلة ذات اجلودة 

الـذي  األمـر  . احلشرات ن يف علمختصاصيواالل، مبا يف ذلك رة يف جمال مكافحة النواقهمـهناك نقص يف العاملني ال •
جـودة وحسـن توقيـت تنفيـذ الـرش       مث إن. الريا، وضمان استمرار تلك اجلهودد من امتداد جهود الوقاية من املحي

 يف بعض املناطق، وإىل حد بعيـد،  لبرييثرويدلقاومة املالثُمايل داخل املباين حيتاجان إىل حتسني، كما أن التقارير حول 
ذي يتطلَّـب إدخـال   بـاين، األمـر الـ   د من استخدامه يف أنشطة الرش الثُمايل داخل امليف والية اجلزيرة يف السودان، حت

احلشـرات للمبيـدات   واحلاجة قائمة إىل خطة شـاملة لرصـد، وتـوقِّي مقاومـة     . أكثر تكلفةالبنديوكارب، الذي هو 
 .والتعاطي معها

ترصد املالريا بالضعف بني بلدان جمموعة املكافحة، ولن ميكن حتسينه دون االستثمار على مجيـع املسـتويات،   يتسم  •
ومع احنسار سـراية املالريـا يف معظـم املنـاطق بالبلـدان      . إتاحة الفحوص التشخيصية للمالرياالتوسع يف يف ذلك مبا 

 .، يعد أمراً حامساً يف توجيه جهود املكافحة املكثفةالوقت املناسباملوطونة، فإن ترصد حاالت املالريا املؤكَّدة، يف 

القالقل السياسية واملدنيـة يف بعـض   إىل جانب ) مشروعاً كان أم غري مشروع(للسكان  اك الكبري واملتزايداحلرإن  •
ومتـس  . املناطق باإلقليم تشكِّل أخطاراً متزايدة على عودة املالريا يف البلدان اليت متكنت من التخلُّص منها من قبل

املالريـا   لتصدي السريع لفاشـيات لم ظُوإقامة ن ،احلاجة إىل تقوية نظم الترصد يف كل من القطاعين العام واخلاص
 .انبعاثها من جديدو

وضع املالريا يف باكستان منـذ  قد تفاقم ف. يضيف التغير املناخي والكوارث الطبيعية حتدياً جديداً ملكافحة املالريا •
ئـة  وقد أظهرت التجربة أن التأخر يف مواجهة مثل هذه املواقـف الطار . 2010الفيضانات الضخمة اليت وقعت يف 

والسيما الشراء السريع للسلع املطلوبة مثل الناموسيات املعاجلة مببيـدات احلشـرات املديـدة املفعـول، واملبيـدات      (
ومثل هذه التجـارب تـدعو إىل   . قد يكون راجعاً، بالدرجة األوىل إىل طول مسارات اإلمداد) احلشرية، واألدوية
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ات املطلوبة بالسرعة املتوخاة، وذلـك مـن   إلمدادات واملعدإنشاء مراكز إقليمية ميكن عن طريقها شحن كميات ا
 .رئة ذات الصلة باملالريا، يف الوقت املناسبأجل مواجهة األوضاع الطا

وتتمثَّـل هـذه   . هنالك حاجة اة التحديات الرئيسية اليت تواجه النظام الصحي من أجل بلوغ التغطية الشاملة •
بشرية على مستوى املناطق وعلـى املسـتوى الـوطين؛ وضـعف الـنظم املختربيـة       ضعف القدرات ال: التحديات يف

وتـدبري  اخلاصة بتأكيـد حـاالت املالريـا؛ وغيـاب نظـم الترصـد الفاعـل والسـريع، وعـدم فاعليـة نظـم الشـراء             
 .، وعدم تنظيم القطاع اخلاصأو ضعفها الربامج اتمعية اإلمدادات، واالفتقار إىل

مـع بـذل اجلهـود مـن      ،، ودعماً مالياً كامالًخلُّص من املالريا التزاماً سياسياً أكرب وأكثر استدامةًيتطلَّب حتقيق الت •
أجل جتنب العجز يف أموال املاحنني اليت ختصص لربامج املكافحة والتخلُّص من املالريا خالل العقد املقبل، وذلـك  

 املالريـا بـني السـكان    وانتكاسنبعاث ا علماً بأن. ساتنكأية  للحفاظ على املكاسب اليت حتقَّقت وتفادي وقوع
آثار كارثية على الصـحة وعلـى التنميـة،     ناعة ضعيفة فقط، ميكن أن يكون لهالذين ليس لديهم مناعة أو لديهم م

 .بلوغ املرامي اإلمنائية لأللفية ويعرقل

  القادمةاخلطوات  .4
تقـدمي دعمـه للـدول األعضـاء مـن أجـل حتقيـق         2015 إىل 2011املكتب اإلقليمي، يف املـدة مـن    واصليوف س

 الفعالية املطلوبة من أجل تـوقِّي وب التغطية الشاملة بتدخالت وخدمات تشخيص ومعاجلة املالريا مبستوى جودة عالٍ
وستتواصـل جهـود   . مبا يشمل إشراك القطاع اخلـاص واتمـع احمللـي    ،وتشخيص ومعاجلة املالريا جبميع الوسائل

ات مكافحة املالريا والتخلُّص منها، مع التركيـز علـى بـرامج ختطـيط وإدارة مكافحـة املالريـا والـتخلُّص        تعزيز قدر
منها، وعلى أنشطة الترصد والرصد والتقييم، وتأكيد اإلصـابة باملالريـا بالتشـخيص مـن خـالل الفحـص اهـري        

 راجعات شاملة ألداء بـرامج مكافحـة املالريـا   وسيتم دعم البلدان املستهدفة إلجراء م. واختبارات التشخيص السريع
، ولتحديث استراتيجياا الوطنية يف هذا اخلصوص، كما سيتواصـل تقيـيم جـدوى الـتخلُّص مـن املالريـا علـى        ا

املستوى دون الوطين يف البلدان اليت تعاين من عبء مرتفع من املالريا، مـع دعمهـا أيضـاً مـن أجـل حشـد املـوارد،        
  .ذه املبادراتوختطيط وتنفيذ ه


