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مقدمة

تأتي هذه الوثيقة في مرحلة حرجة .فهذا العام
يصادف الموعد النهائي لتحقيق األهداف
اإلنمائية لأللفية ،وهو أيضًا التاريخ المستهدف
لنا لصياغة رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة
التي يرتكز محورها على األفراد.

لقد مرت  7سنوات على دعوتي لعمل تغطية
عالمية لعالج المالريا والوقاية منها .واليوم،
فقد انخفضت معدالت اإلصابة بالمالريا إلى
النصف ،إلى جانب إنقاذ حياة  4.3مليون
شخص .وهناك خمسة وخمسون دولة تسير
اآلن على الطريق الصحيح للوصول إلى هدف جمعية الصحة العالمية المتمثل في تخفيض عبء
المالريا بنسبة  ٪75بحلول عام .2015

خال من
إن "خطة العمل واالستثمار لهزيمة المالريا  – )AIM( 2030-2016من أجل عالم ٍ
المالريا" تستكمل االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية
 2030–2016وتوحد المجتمع العالمي من أجل تحقيق أهداف المالريا لعام  .2030هذه الخطة
تضع المالريا في حقبة ما بعد  ،2015وتخلق قضية اقتصادية وإنسانية قوية دافعة لمواصلة
االستثمار في مجال مكافحة المالريا على مدى السنوات الـ  15المقبلة.
إن الوصول إلى أهداف المالريا العالمية لعام  2030لن ينقذ ماليين األرواح وحسب ،لكنه
سوف يقلل من الفقر ويخلق مجتمعات أكثر صحة وأكثر عدالً .كما أن ضمان استمرار خفض
المالريا والقضاء عليها سوف يخلق منافع لالقتصادات بأكملها ،ولألعمال التجارية والزراعة
والتعليم والنظم الصحية واألسر.
أهنئ شراكة دحر المالريا لريادتها في التطلع إلى المستقبل .فإن قوة ونطاق هذا التعاون
الصحي العالمي الذي ال يقدر بثمن قد ساعد على توجيه المساهمات الجماعية للشركاء
خال من المالريا.
المتحمسين والنشطين نحو التأييد العالمي القوي لخلق عالم ٍ
وأوصي بهذه الوثيقة لجميع المعنيين بمستقبلنا المشترك .إن تحويل فهمنا للعوائد القوية
لالستثمار في إنهاء الوفيات الناجمة عن المالريا إلى عمل ديناميكي وفعّال على أرض الواقع
سيكون أمرً ا ضروريًا لتحقيق المستقبل الذي نريده ،حيث يتمتع جميع الناس بالمساواة والكرامة
التي يستحقونها.

لقد مرت
 7سنوات
على دعوتي لعمل
تغطية عالمية
لعالج المالريا
والوقاية منها.
واليــوم،
فقد انخفضت
معدالت اإلصابة
بالمالريا
إلى النصف،
إلى جانب
إنقاذ حياة
 4.3ماليين
شخص.

بان كي مون
األمين العام لألمم المتحدة

خال من المالريا
من أجل عالم ِ
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مقدمة

خالل "قمة األهداف اإلنمائية لأللفية للمالريا" ،التي عقدت في نيويورك عام  ،2008أقر قادة العالم ومجتمع المالريا
خال من المالريا  ،2015-2008والتي وضعتها شراكة دحر
أول "خطة عمل عالمية للمالريا" ( - )GMAPعالم
ٍ
المالريا ( .)RBMوأصبحت خطة "خطة عمل عالمية للمالريا" أداة دعم قيمة قدمت لمجتمع المالريا خريطة طريق
للتقدم ،ووضعت إستراتيجية تستند إلى أدلة لتوفير الوقاية والعالج الفعّال .كما قدمت الخطة تقديرات للتمويل السنوي
المطلوب للوصول إلى األهداف العالمية للتغطية الشاملة من خالل التدخالت الوقائية ووصول الجميع إلى العالج
الفعال.
ً
منذ عام  ،2008أصبح العالم
مترابطا ومعق ًدا على نحو متزايد .ونظرً ا ألن البلدان تحركت بقوة نحو المزيد من
خفض المالريا والقضاء عليها ،فقد أصبح المرض متغير الخواص بشكل أكثر .هذا األمر جعل منظمة الصحة
العالمية تشرع في وضع االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا  ،2030-2016والتي أقرتها جمعية الصحة
العالمية في مايو  .2015في الوقت نفسه ،أكدت شراكة دحر المالريا ( )RBMالتزامها بالشراكة العالمية ،وقرر
ثان من خطة العمل العالمية للمالريا ( )GMAPلتعمل كنقطة مرجعية
مجلس إدارة الشراكة  RBMإعداد جيل ٍ
ألصحاب المصلحة في جميع القطاعات العاملة في مجال مكافحة المالريا .لقد تم وضع خطة "العمل واالستثمار
لهزيمة المالريا  – )AIM( 2030-2016من أجل عالم
خال من المالريا" واالستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة
ٍ
المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية  2030–2016في عملية منسقة ومتزامنة .وتتقاسم كال الوثيقتين الجدول
الزمني  2030-2016ألهداف التنمية المستدامة ،ويوفران توجيهًا نحو أهداف المالريا لعام  .2030لقد خضعت هذه
الوثيقة لعملية تشاورية واسعة وبعيدة المدى امتدت عبر بلدان مختلفة ومستويات مختلفة من انتقال المرض في جميع
المناطق المتضررة من المالريا في العالم .على وجه الخصوص ،أشركت هذه العملية القطاعات غير الصحية على
جميع المستويات ،فضالً عن أولئك الذين يعيشون ويعملون في المجتمعات النائية أو الضعيفة أو التي تعاني من أعباء
عالية في المرض.
اآلن نحن ندعوك لمواصلة القراءة ،لترى كيف جعلت خطة  AIMالمالريا باعتبارها قضية أوسع من أجل التنمية
واألمن االقتصادي والصحي .وتشرح خطة  AIMاألسباب القوية لالستثمار في مكافحة المالريا ،وبالتالي توفر
لمجتمع المالريا أداة تأييد قوية .كما توفر أيضًا توجيهًا نحو العمل من أجل حشد الموارد؛ وتحسين السياسات
واإلدارة؛ وتعزيز التعاون بين البلدان وبين القطاعات؛ وزيادة الجودة وتوافر واستخدام البيانات واألدلة؛ وتعزيز
وإدماج المالريا في النظم الصحية .كما تشدد خطة  AIMعلى مدى اعتماد التقدم المستقبلي على المنتجات
واالبتكارات الجديدة ،وتدعونا جميعا للحفاظ على األفراد في بؤرة استجابتنا .فالعمل في شراكة مع المجتمعات
المتضررة سوف يزيد الطلب على خدمات المالريا حيثما يكون هناك حاجة إليها ،وسوف يسمح ألصوات الفقراء
عال في نداء عالمي من أجل عالم
أن تدوي بصوت
خال من المالريا.
ٍ
ٍ

الدكتور فيكتور ماكوينج كابوت
رئيس مجلس إدارة شراكة دحر
المالريا ()RBM
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البروفيسور جراهام في .براون
نائب رئيس مجلس إدارة شراكة دحر
المالريا ()RBM
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الدكتورة فطومة نافو-تراوري
المدير التنفيذي شراكة دحر المالريا
()RBM
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الملخص التنفيذي
منذ تأسيس شراكة دحر المالريا في عام  ،1998تم إحراز تقدم ملحوظ في الجهود العالمية لمكافحة

خطة AIM
تضع المالريا

المالريا .فقد تم تجنب وفاة أكثر من  4.3مليون حالة ناجمة عن المالريا .لكن المكاسب ال زالت هشة
متساو؛ هناك أكثر من  3مليارات شخص معرضين لخطر اإلصابة بالمالريا
وموزعة على نحو غير
ٍ
أ

في عام  ،2013كما أن االرتفاع العالمي المنذر بالخطر لمقاومة األدوية والمبيدات الحشرية يجعل
مواصلة التقدم أمرً ا حتميًا وملحً ا.

في األجندة

خال من
تبني خطة "العمل واالستثمار لهزيمة المالريا  – )AIM( 2030-2016من أجل عالم ٍ
خال من المالريا
المالريا" على نجاح "أول خطة عمل عالمية لمكافحة المالريا  -من أجل عالم ٍ
 ،"2015-2008للعمل كدعوة واضحة ودليالً للعمل الجماعي لجميع العاملين في مجال مكافحة
المالريا .نتيجة العملية التشاورية واسعة النطاق ،تساهم خطة  AIMفي إكمال االستراتيجية التقنية
لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية  2030-2016عن طريق وضع المالريا في جدول
أعمال التنمية األوسع نطا ًقا .فهي توضح كيف أن الحد من المالريا والقضاء عليها يخلق مجتمعات أكثر
صحة وأكثر عدالً وازدهارًا ،ويعزز االستجابة متعددة القطاعات والشاملة على نطاق واسع.

األوسع للتنمية
والصحة.

وتشترك كل من خطة  AIMواالستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة
الصحة العالمية في اإلطار الزمني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .وتبين خطة  AIMكيف أن أهداف
ً
خال من المالريا ،وكيف أن استمرار خفض
التنمية المستدامة مرتبطة
ارتباطا وثي ًقا بتحقيق عالم ٍ
المالريا والقضاء عليها سيكون محوريًا في تحقيق أجندة التنمية الجديدة هذه .ويشترك كل من المجتمع
خال من المالريا،
المالريا العالمي ومنظمة الصحة العالمية وشراكة دحر المالريا جميعًا في رؤية عالم ٍ
وفي األهداف الطموحة المعقولة لخفض معدالت وفيات المالريا وحاالت اإلصابة بنسبة ،٪90
والقضاء على المرض في  35دولة إضافية على األقل بحلول عام  .2030للوصول إلى هذه األهداف،
تم وضع معالم لقياس التقدم المحرز لعامي  2020و.2025
تعد الوقاية من المالريا وعالجها من بين التدخالت الصحية العامة األكثر فعالية من حيث التكلفة .فلقد
حسبت االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية تكاليف
تحقيق أهداف المالريا لعام  2030لتكون  101.8مليار دوالر ،مع الحاجة إلى مبلغ  673مليون
دوالر إضافي سنويًا لتمويل البحوث والتطوير الخاص بالمالريا .ورغم أن هذه التكاليف مرتفعة ،إال أن
الفوائد ستكون أكبر  -سيتم إنقاذ أرواح أكثر من  10ماليين شخص وإنتاج أكثر من  4مليارات دوالر
من الناتج االقتصادي اإلضافي .هذه الفوائد ستخلق المزيد من اإلنتاجية والنمو ،وستحد من الفقر
األسري ،وستزيد المساواة وتمكين المرأة ،وستجعل النظم الصحية أقوى .سوف يبلغ العائد العالمي لهذا
االستثمار  ،40:1وسيرتفع إلى  60:1في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .على النقيض من
ذلك ،قد يؤدي الفشل إلى استفحال المرض ،مع زيادة الوفيات الناجمة عن المالريا وضياع الفرص
للتقدم والتنمية.
أ
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تصف خطة  AIMالمشهد المالي الحالي للمالريا ،وتحدد كيف يمكن

أساسيًا في المسائل المتعلقة بصحتهم ورفاهيتهم .لهذا ،يجب وضع األفراد

االستفادة من قضية االستثمار في حشد موارد إضافية لمكافحة المرض.

الذين يعيشون في المجتمعات المتضررة في بؤرة الجهود الرامية إلى توسيع

فهي توصي بإجراءات لزيادة التمويل المحلي ،واستكشاف الحلول التمويلية

نطاق تصميم وتقديم خدمات المالريا .وتدعو الوثيقة إلى التزام طويل األجل

المبتكرة ،وتوسيع قاعدة المانحين التقليديين ،واستهداف االقتصادات الناشئة،

نحو إشراك المجتمع المحلي ،وتقدم أفضل الممارسات لتقديم تدخالت

وزيادة استثمارات القطاع الخاص .وتقر خطة  AIMأنه في المدى القريب،

المالريا إلى السكان المتنقلين والمهاجرين ،والمتضررين من األزمات

سوف يكون هناك حاجة إلعطاء أولوية للتمويل الخارجي في البلدان التي

اإلنسانية.

تعاني من أعباء عالية في المالريا ومن مستويات منخفضة من نصيب الفرد
من الدخل ،والبلدان التي تعيش في أوضاع هشة أو تعاني من أزمات .كما
تشجع الخطة الدول على االستفادة من الخطط الوطنية االستراتيجية
والعملية للمالريا ،إلى جانب ضرورة وضع إستراتيجية لحشد الموارد.
باإلضافة إلى ذلك ،تسلط خطة  AIMالضوء على نطاق الكفاءات
اإلضافية ،واألدلة القوية على عوائد االستثمار في المالريا والعواقب
المحتملة لعدم القيام بذلك.
فهناك حاجة إلى عقد شراكات دولية قوية ومتعددة القطاعات لمواجهة خطر
مقاومة األدوية والمبيدات الحشرية ،وضمان الوصول إلى الفقراء
والمهمشين الذين يتأثرون بشكل غير متناسب بالمالريا ،وفي نهاية المطاف،
تحقيق أهداف المالريا لعام  .2030وتوضح خطة  AIMكيف أن الحد من

وتتقاسم خطة  AIMاثنين من العناصر الداعمة مع االستراتيجية التقنية
العالمية لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية :تعزيز البيئة
التمكينية (السياسات والبيانات والنظم الصحية) وتشجيع االبتكار .فتحسين
السياسات والتطورات الصحية في التغطية الصحية الشاملة يعد بمثابة
المفتاح لتسهيل الوصول إلى خدمات المالريا والخدمات الصحية الجيدة .كما
أن هناك حاجة إلى وجود سلطات تنظيمية وطنية أكثر قدرة لفرض الحظر
على العالجات األحادية ومكافحة االتجار في األدوية الوهمية والرديئة
المستوى ،والتأكد من استخدام األدوية المضادة للمالريا الجيدة فقط ومبيدات
الصحة العامة الجيدة .وتعد بيئة السياسات سريعة االستجابة ضرورية أيضًا
لتحفيز بحوث المالريا الضرورية وتطوير المنتجات ،وتقديم أدوات وتقنيات
جديدة إلى السوق.

المالريا يساهم في تحقيق األهداف األساسية االقتصادية واالجتماعية
والتجارية للقطاعات األخرى ،مع االستشهاد بأمثلة من التعليم ،والزراعة،
واإلسكان والقطاع الخاص .وتذكرنا الخطة أيضًا أن األفراد يمثلون صوتا

األفراد في
المجتمعات
المتضررة
يمثلون ركيزة
أساسية في
تصميم وتقديم
المالريا.

© Swiss Malaria Group/Yemane Yihdego
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وتتقاسم خطة  AIMاثنين من العناصر الداعمة مع االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا
الخاصة بمنظمة الصحة العالمية :تعزيز البيئة التمكينية (السياسات والبيانات والنظم الصحية)
وتشجيع االبتكار .فتحسين السياسات والتطورات الصحية في التغطية الصحية الشاملة يعد بمثابة
المفتاح لتسهيل الوصول إلى خدمات المالريا والخدمات الصحية الجيدة .كما أن هناك حاجة إلى
وجود سلطات تنظيمية وطنية أكثر قدرة لفرض الحظر على العالجات األحادية ومكافحة االتجار
في األدوية الوهمية والرديئة المستوى ،والتأكد من استخدام األدوية المضادة للمالريا الجيدة فقط
ومبيدات الصحة العامة الجيدة .وتعد بيئة السياسات سريعة االستجابة ضرورية أيضًا لتحفيز
بحوث المالريا الضرورية وتطوير المنتجات ،وتقديم أدوات وتقنيات جديدة إلى السوق.
تعد جودة البيانات ضرورية لتخطيط البرامج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها .تشدد خطة  AIMعلى
الحاجة إلى أخذ البيانات من نظم المعلومات الصحية المحسنة في البلدان والدراسات االستقصائية
الدورية والمراقبة إلبالغ صانعي القرار وتحفيز االستجابة الفعالة والمناسبة ،وتقييم أثر التدخالت،
وتمكين االستخدام الفعّال للموارد .فزيادة الوصول إلى معلومات المالريا الموثوقة سوف يعزز
الشفافية ويحقق قدر أكبر من المساءلة عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف المالريا لعام .2030

الشراكات الدولية
والمتعددة القطاعات
القوية سوف تكون
ضرورية لتحقيق
أهداف المالريا
لعام .2030

© Swiss Malaria Group/Olga Fontanellaz

ويجب النظر إلى الحفاظ على التقدم على طريق القضاء على المالريا في سياق النظام الصحي األوسع .تدعو خطة AIM
إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز إدارة القطاع الصحي ،وتحسين استخدام الموارد في قطاعي الصحة العام والخاص وعلى
مستوى المجتمع المحلي ،وبناء نظم أكثر قوة واستجابة في سلسلة التوريد واإلمداد .وتوضح الخطة كيف أن االستثمار في
برامج مكافحة المالريا يولد فوائد أوسع لألنظمة الصحية بأكملها .وتشدد خطة  AIMعلى ضرورة توسيع قدرات الموارد
البشرية على جميع المستويات باعتبارها جزءا ال يتجزأ من تعزيز النظم الصحية ،وضمان توافر المعرفة والمهارات
المحددة الخاصة بمكافحة المالريا .وتحتاج البرامج الوطنية لمكافحة المالريا إلى قدرات كافية لدعم أولئك الذين يعملون
على المستويات المحلية لتخصيص استجابتهم لتقديم الوقاية والتشخيص والعالج للمالريا؛ ومواجهة المقاومة للمبيدات
الحشرية واألدوية؛ وتنفيذ ورصد تدخالت مكافحة نواقل المرض المستهدفة.
إن تحقيق أهداف المالريا لعام  2030يتطلب التزامًا سياسيًا على أعلى مستوى .من جانبهم ،يناصر رؤساء الدول بقوة
مكافحة المالريا .فإنشاء تحالف القادة األفارقة لمكافحة المالريا وتحالف القادة اآلسيويين لمكافحة المالريا يعكس مستوى
عمي ًقا للمشاركة السياسية .وسوف تكون الشراكات الناجحة ضرورية للبناء والحفاظ على هذا االلتزام السياسي.
على جانب آخر ،تمثل الشراكات الموسعة مفتاحً ا للعمل داخل وعبر القطاعات ،وللتعاون األوسع للقطاع الصحي في
مجال مكافحة المالريا .هناك حاجة أيضًا إلى شراكة لضمان حشد الموارد ألبحاث المالريا ،وتطوير منتجات جديدة
وإستراتيجيات لتقديم الخدمة ،وتبادل النتائج الواردة من بحوث التنفيذ ،وتعزيز دائرة البحوث في السياسات والممارسة.
تتضمن خطة  AIMإطار رصد لتتبع التقدم المحرز في المجاالت المناسبة للوثيقة ،بما في ذلك تعزيز التعاون المتعدد
القطاعات ،وحشد الموارد الكافية لتحقيق أهداف المالريا لعام  .2030من خالل الجمع بين مواردنا والمعرفة والتكنولوجيا،
خال من المالريا.
يمكننا "مواصلة جهودنا حتى النهاية" وتحقيق رؤيتنا لعالم ٍ
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مقدمة

 .1لمحة عامة عن اإلنجازات
من  2000حتى 2015
ُ
وأطلقت شراكة دحر المالريا بواسطة
منظمة الصحة العالمية ،وصندوق األمم
المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPوالبنك
الدولي لتوفير إطار عالمي لحشد الموارد
وتنفيذ إجراءات منسقة لمكافحة المالريا.
وتضم شراكة دحر المالريا أكثر من
 500شريك ،بما في ذلك البلدان المتوطن
فيها المالريا ،وشركاء التنمية الثنائيين
ومتعددي األطراف والقطاع الخاص
والمنظمات غير الحكومية ومنظمات
المجتمع المحلي ،والمؤسسات،
والمؤسسات البحثية واألكاديمية .تكمن
قوة شراكة دحر المالريا في قدرتها على
تشكيل شراكات عالمية ودولية فعالة.
ويعمل الشركاء معًا من أجل توسيع نطاق
تدخالت المالريا على الصعيد القطري،
وتنسيق أنشطتهم لتجنب االزدواجية
والتشرذم ،وضمان االستخدام األمثل
للموارد.

10

خالل السنوات األخيرة ،أ ُ ْح ِرز تقد ًما هائالً في خفض عبء المالريا والقضاء عليها في عدد
أمرا أساس ًيا في
من البلدان .وكان تأسيس شراكة دحر المالريا ( )RBMعام ً 1998
إحداث هذا التغيير  .فاالنخفاضات في معدالت اإلصابة بالمالريا قد سمحت لمعظم البلدان
بإحراز تقدم كبير نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ( ،)MDGsوفي كثير من الحاالت،
الوصول إلى تلك األهداف على أرض الواقع .وتعمل أول "خطة عمل عالمية للمالريا
خال من المالريا  ،"2015-2008والتي أطلقت عام ،2008
( - )GMAPمن أجل عالم ٍ
بمثابة دليالً قيمًا للبلدان والشركاء لحشد الموارد وتحقيق هذا النجاح .بنهاية األهداف اإلنمائية
لأللفية في عام  ،2015واالنتقال إلى عصر أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsخالل الفترة
حتى عام  ،2030يتعين على البلدان المتضررة وشركائها وضع أهداف وغايات جديدة.
خال من المالريا؛ بمعني استئصال
وكجزء من هذه العملية ،التزم مجتمع المالريا برؤية عالم ٍ
المالريا من العالم.
إن تحقيق األهداف الطموحة نحو مزيد من االنخفاضات الكبيرة في عبء المالريا والقضاء
النهائي عليها ،يتطلب المزيد من الموارد ،وال سيما في سياق أجندة التنمية الموسعة .وبالتالي،
فإن مجتمع المالريا يحتاج إلى توسيع نطاق عمله بما يتجاوز الشركاء التقليديين ليشمل
القطاعات األخرى المتأثرة بالمالريا ،والقادرة على المساهمة في الحد والقضاء على المرض.
لذلك يعد من الضروري تبني نهج يشرك بشكل فعّال القطاعات األخرى داخل وخارج
النطاق الصحي.
تحسبًا لهذه التغيرات ،وبنا ًء على نجاح أول خطة عمل عالمية للمالريا (،)GMAP
وضعت "شراكة دحر المالريا" هذه الوثيقة" :خطة العمل واالستثمار لهزيمة المالريا
خال من المالريا" .في نفس الوقت ،وفي عملية
 – )AIM( 2030 -2016من أجل عالم ٍ
منسقة ،وضع البرنامج العالمي لمكافحة المالريا الصادر عن منظمة الصحة العالمية
االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا  .2030-2016هذه االستراتيجية تحدد األهداف
والغايات الطموحة لعام  ،2030في حين تصف خطة  AIMاإلجراءات واالستثمارات
الالزمة لتحقيق تلك األهداف .ويهدف كال المنشورين إلى العمل بمثابة وثائق فعّالة سيتم
تحديثها عند الضرورة لضمان استمرار مالءمتها للطبيعة الديناميكية للمالريا ،والسياق
المتطور لالستجابة ،والتطورات الجديدة واالبتكارات والتقدم الشامل .لقد تم وصف العملية
التشاورية واسعة النطاق بشأن وضع خطة العمل العالمية لمكافحة المالريا ( )AIMفي
الملحق أ.

خال من المالريا
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منذ عام  ،2000انخفضت معدالت وفيات المالريا العالمية بنسبة  ٪47في
جميع الفئات العمرية ،وبنسبة  ٪53بين األطفال دون سن  5سنوات .وهذا
يعادل تجنب وفيات تقدر بنحو  4.3ماليين حالة جراء المالريا (الشكل .)1
شكلت الدول العشر األعلى في العبء المقدر للمالريا عام  2000نحو ٪68
ب
من مقدار تجنب حاالت الوفيات جراء المالريا في الفترة .2013-2001
ويبين التقرير العالمي للمالريا لعام  2014أن هناك  55بلدًا تسير على
الطريق الصحيح للوصول إلى هدف جمعية الصحة العالمية المتمثل في
تخفيض عبء المالريا بنسبة  ٪75بحلول نهاية  1 .2015وفي عام ،2014
أعُلن خلو بلدين (أذربيجان وسري النكا) من حاالت المالريا ألول مرة ،في
حين حافظت  11بل ًدا على خلوها من المالريا ،وهناك أربعة بلدان أخرى
شهدت انخفاض حاالت المالريا عن  10حاالت سنويًا على المستوى المحلي.

( )ACTsوالعالج الوقائي المتقطع أثناء الحمل ( .)IPTpفي عام ،2013
على سبيل المثال ،كان ما يقرب من نصف السكان المعرضين للخطر في
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يستطيعون الوصول إلى واحد أو أكثر من
هذه الناموسيات في منازلهم .كما تمت حماية حوالي  123مليون نسمة ،ما
يقرب من  ٪4من سكان العالم المعرضين لخطر اإلصابة بالمالريا ،بالرش
الثمالي داخل المباني ( .)IRSأيضا ،تم شراء أكثر من  319مليو ًنا من
االختبارات التشخيصية السريعة في عام  ،2013وفي أفريقيا ،ألول مرة،
تجاوز عدد االختبارات التشخيصية (االختبارات التشخيصية السريعة
باإلضافة إلى المجهر) المقدمة في القطاع العام العدد اإلجمالي لعالج
تحول مشجع بعي ًدا عن العالج
األرتيميسينين الموزع ،مما يشير إلى وجود
ٍ
1
االفتراضي.

بشكل عام ،تم إحراز تقدم في الحد والقضاء على المالريا بفضل زيادة
التمويل الدولي والمحلي ،وااللتزام السياسي ،والقيادة القطرية القوية
والشراكات متعددة القطاعات ،والمعرفة التقنية ،والتنفيذ الفعّال من قبل
البرامج الوطنية ،ووصول ومرونة منظمات المجتمع المدني ()CSOs
والمنظمات الدينية ،ومساهمات البحوث واألوساط األكاديمية .فقد ساهمت
هذه العوامل في توسيع نطاق عدد من التدخالت الفعّالة ج ًدا من حيث التكلفة،
على وجه الخصوص ،الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية طويلة األمد
( ،)LLINsوالرش الثمالي داخل المباني ( ،)IRSواالختبارات التشخيصية
السريعة ( ،)RDTsوالمعالجات التوليفية القائمة على مادة األرتيميسينين

لقد تم إحراز الكثير من هذا التقدم رغم النظم الصحية المعييبة .وفي الواقع،
شجعت برامج مكافحة المالريا على العديد من التحسينات  -على سبيل
المثال ،في إدارة المشتريات واإلمدادات ،والمراقبة ،والتعاون بين مقدمي
الخدمات الصحية العامة والخاصة  -األمر الذي عاد بفوائد أوسع على أنظمة
الرعاية الصحية .ومن خالل توفير ما يكفي من الموارد وااللتزام المستمر،
يمكن لهذا االتجاه أن يستمر .ونظرً ا ألن البلدان تتحرك على طريق القضاء
على المالريا ،فيجب توفير االحتياجات من الموارد وتغيير العمليات
والخدمات ،والمطالبة بتكييف وتحسين األنظمة الوطنية ،وتعميق مستوى
المشاركة المجتمعية.

وفيات المالريا التي تم تجنبها في الفترة 2013-2001
>100,000

99,999 – 1,000

999 – 1

الشكل 1
المصدر :خريطة ُم َعدَّلة من التقرير العالمي لمكافحة المالريا لعام  ،2014منظمة الصحة العالمية
بوتشمل البلدان بوركينا فاسو ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومالوي ومالي وموزمبيق والنيجر ونيجيريا وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوغندا،
المصدر :التقرير العالمي للمالريا لعام 2014
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 .2آفاق التقدم في الفترة
من  2016إلى 2030
بنا ًء على نجاح األهداف اإلنمائية لأللفية ،دشنت الدول األعضاء في األمم المتحدة جدول أعمال
التنمية المستدامة في عام  .2015وتركز أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsبشكل رئيسي على
الحد من عدم المساواة العالمية والقضاء على الفقر ،وتشدد على ستة عناصر أساسية :الناس،
والرخاء ،والكرامة ،والعدالة ،وكوكب األرض ،والشراكة .هذه العناصر تشدد على أهمية االستقرار
السياسي والحكم الديمقراطي وتدعو الحكومات إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،وإصالح اإلدارة
العامة ومكافحة الفساد ،وزيادة التدفق الحر للمعلومات واستخدام البيانات الجيدة لقياس التقدم .إن بناء
مؤسسات سريعة االستجابة وأكثر قوة وتمثيالً على المستوى الحكومي الوطني والمحلي يعد مفتاحً ا
لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية والمساءلة عن تقديم الخدمات األساسية ،بما في ذلك الخدمات
الصحية وخدمات المالريا ،ألولئك الذين هم في أشد الحاجة إليها.

المالريا تعد
سببًا رئيسيًا
ونتيجة للفقر
وعدم المساواة.

نطاقا
وضع المالريا في جدول أعمال التنمية األوسع
ً
خال من المالريا .كما أن الحد من
إن أهداف التنمية المستدامة مرتبطة ارتبا ًطا وثي ًقا بتحقيق عالم ٍ
سا للتقدم المحرز نحو أهداف
المالريا والقضاء عليها يسهم في تحقيق التقدم واالستفادة منه ليكون مقيا ً
التنمية المستدامة.
إن االستفادة المثلى من تقديم تدخالت المالريا تعد أمرً ا ضروريًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ،وضمان
الحياة الصحية وتعزيز الرفاهية لألفراد من جميع األعمار ،وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة .كما أن
توسيع نطاق مكافحة المالريا يساهم بقوة في الحد من وفيات األطفال وتحسين صحة األمهات .وهذا
معترف به ضمنيًا من قبل  178حكومة وأكثر من  600منظمة للمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص
التي تعهدت بتسريع خفض الوفيات التي يمكن تجنبها في األمهات والرضع واألطفال تحت شعار
"وعد متجدد" .فاستمرار التقدم في مكافحة المالريا سيكون ضروريًا لدفع عجلة االستراتيجية العالمية
3
لألمين العام لألمم المتحدة بشأن صحة المرأة الطفل 2ومبادرة "كل امرأة وكل طفل".
إن االستثمار في رأس المال البشري يؤدي إلى خلق مجتمعات أكثر صحة وأكثر إنتاجية ،مما يوفر أسواق
العمل الجذابة واالستقرار الذي يطمح إليه المستثمرون الدوليون ،كما يحفز العالقات التجارية ،ويدفع
التحوّ ل الهيكلي ويوّ لد النمو االقتصادي 4فالنمو غير الشامل يهدد بجعل العالم غير متكافئ ومجزأ
وعدواني 5.كما أن االستثمار في المالريا يعطي الفقراء فرصة أفضل في الحياة ،إلى جانب كسر دورة
المرض والفقر ،وبالتالي السماح لألفراد ببناء سبل العيش المستدامة وتقاسم فوائد النمو.
لذلك يجب فهم الدعوة الصريحة من أهداف التنمية المستدامة لهزيمة المالريا في سياق حملة القضاء على
الفقر والحد من عدم المساواة في العالم ،ألن المالريا تعد سببًا رئيسيًا ونتيجة للفقر وعدم المساواة على
الصعيد العالمي .فعبء المالريا يعد أعلى في المناطق األقل ً
نموا واألشد فقرً ا بين أفراد المجتمع  -وخاصة
األطفال والحوامل وغيرهم من الفئات الضعيفة من السكان مثل المهاجرين والالجئين والنازحين .ويجبر
الفقر الناس على العيش والعمل في ظروف دون المستوى المطلوب ،باإلضافة إلى المستوى العالي من
التعرض لنواقل المالريا ،في حين يفتقرون إلى خدمات الوقاية من المالريا والرعاية الصحية وغيرها من
الخدمات األساسية .حتى داخل المحلة الواحدة ،يتعرض األطفال ذوو الوضع االجتماعي واالقتصادي األقل
إلى اإلصابة بالمالريا بشكل مضاعف مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بوضع اقتصادي واجتماعي أعلى.
6
ً
ارتباطا عكسيًا بالدخل والتعليم.
وترتبط احتمالية الوفاة من جراء المالريا
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أمثلة على التآزر اإليجابي بين التقدم في مكافحة المالريا والتقدم نحو تحقيق أهداف
التنمية المستدامة
NO

1

POVERTYالمعلومات حول كيف أن الفشل في
الشكل  2يبين الفوائد إيجابية االتجاهين التي سيتم تحقيقها من خالل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وأهداف المالريا لعام  .2030وهناك المزيد من
الحد والقضاء على المالريا سوف يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الملحق ب.

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

17

1

17

الهدف  :17الشراكة العالمية من أجل تحقيق األهداف .هناك أثر ثانوي إيجابي
للشراكات الكثيرة متعددة القطاعات التي أُقيمت للحد من المالريا والقضاء عليها،
25
كما تحقق هذه الشراكات تقدمًا في بعض مجاالت التنمية األخرى.

REDUCED
INEQUALITIES

10

10

PEACE AND
JUSTICE

16

الهدف  :1القضاء على الفقر .يطلق االستثمار المطرد في
الصحة ومكافحة المالريا القوى الكامنة لرأس المال البشري
لتحقيق النمو ،فقد وُ جد أن انخفاض المالريا بنسبة %10
يرتبط بتحقيق زيادة قدرها  %0.3في إجمالي الناتج المحلي
السنوي .أما على مستوى األسر المعيشية ،فإن الحد من
اإلصابة بالمالريا يحمي دخل األسرة من فوات المكاسب
7
وتكاليف الحصول على الرعاية.

16

الهدفان  10و :16الحد من انعدام المساواة ونشر السالم والعدل.
إن االستجابات الموجهة للمالريا تحسن بفاعلية من صحة الفئات األفقر،
وتمكن العائالت المعرضة لإلصابة من كسر الدائرة المفرغة للمرض والفقر،
وتساعد على ضمان عدم ترك أي أحد يعاني .واالستثمار في الحد من المالريا
يسهم في إقامة مجتمعات أكثر تراب ًطا واحتوا ًء ،كما أن البلدان المستقرة فرصها
6
أكبر في جذب االستثمارات الدولية والمساعدات اإلنمائية.

CLIMATE
ACTION

13

13

الهدف  :13جهود الحفاظ على المناخ .لما كان تغير المناخ يُتوقع أن يزيد من
نطاق انتقال العدوى بالمالريا وحدته ،فإن خطط التخفيف من آثار تغير المناخ من
المرجح أن تتضمن زيادة االلتزام بمكافحة المالريا والقضاء عليها ،والعكس
24
بالعكس.

NO
POVERTY

9
الشكل 2
مالحظة :ال يذكر المخطط هدف التنمية المستدامة رقم ()14
ألنه ال عالقة له بالمالريا

14

SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES

9

11

11

15

LIFE
ON LAND

األهداف  9و 11و :15البنى التحتية والمدن المستدامة والحياة على األرض.
بضمان أن المشروعات الكبرى للتشييد والتنمية ال تجلب المالريا أو تزيد من انتقال
العدوى بها ،يمكن جني ثمار التقدم مع حماية صحة البشر والنظم اإليكولوجية.
وتساعد البنى التحتية المخطط لها جيدًا وتحسين اإلسكان على تقليل التعرض للبعوض
وتسهيل فرص الحصول على قدر أكبر من الخدمات الصحية وخدمات الوقاية من
23 ،22
المالريا وعالجها.
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2

الهدف  :2القضاء على الجوع .تساعد ممارسات الزراعة المستدامة على تقليل
اإلصابات بالمالريا ،كما أن الشعوب التي تقل نسبة اإلصابة بالمالريا بينها ،يستطيع
أبناؤها أن ينتظموا أكثر في العمل في حقولهم ،مما يوفر لهم محاصيل أفضل ومستوى
أعلى من األمن الغذائي 8.وأخيرً ا ،فإن من يحصلون على تغذية جيدة ،وال سيما األطفال،
9
أقدر على مقاومة المالريا.
QUALITY

EDUCATION

4

4

الهدف  :4التعليم المتميزُ .ي َم ِّكن الحد من المالريا
األطفال من االنتظام في مدارسهم والتعلم على
نحو أكثر فعالية .ويحسن ذلك كثيرً ا من أدائهم
11
الدراسي ثم قدرتهم على كسب الرزق فيما بعد.
ومع زيادة مستوى تعليم األم أو مقدم الرعاية،
تزداد أيضًا فرص أطفالهم في الحصول على
خدمات الوقاية من المالريا وعالجها ونجاتهم من
الوفاة أثناء الطفولة.

CLEAN WATER
AND SANITATION

6

الهدف  :6المياه النظيفة وخدمات الصرف
الصحي .يؤدي صرف المياه الراكدة إلى تقليل
تكاثر البعوض والحد من معدل انتقال العدوى
بالمالريا ،كما يحسن أيضًا من جودة المياه،
16 ،15 ،14
مما يؤدي إلى المزيد من الفوائد الصحية.

GOOD JOBS AND
ECONOMIC GROWTH

8

8

RESPONSIBLE
CONSUMPTION

3

الهدف  :3العافية والرفاهية .ساعد تكثيف تدخالت مكافحة
المالريا على الوقاية مما ال يقل عن  670مليون نوبة من
نوبات المالريا و 4.3ماليين حالة وفاة بالمالريا في الفترة
ما بين  2001و .2013وتحد الوقاية من المالريا أثناء الحمل
من معدل الوفيات أثناء النفاس وتوفر للمواليد بداية صحية
أكثر بكثير لحياتهم .يسهم تقليل أعباء المالريا مساهمة كبيرة
في تحسين صحة األطفال ،وهو ما يسهم غالبًا بدوره في
انخفاض معدالت الخصوبة ،والذي يرتبط بزيادة استثمار
10
اآلباء في أبنائهم.

GENDER
EQUALITY

5

5

الهدف  :5المساواة بين الجنسين .يؤدي تحرير النساء
والفتيات في سن المدرسة من عبء رعاية أفراد أسرهن
الذين يصابون بالمالريا إلى زيادة احتماالت إتمامهن للدراسة،
والتحاقهن بصفوف القوى العاملة واالستمرار فيها ،ومساهمتهن
13 ،12
في صناعة القرارات العامة.

MODERN
ENERGY

6

12

12

3

GOOD
HEALTH

7

7

الهدف  :7الطاقة النظيفة ميسورة التكلفة .في المناطق
ذات الموارد المحدودة التي يعمها وباء المالريا ،تحفز
إمكانية الحصول على الطاقة المستدامة من الرخاء وتزيد
من اعتماد إجراءات أكثر تطورً ا للحماية الشخصية ،وتعني
أيضًا زيادة فرص الحصول على اإلضاءة الكهربائية
والتبريد ،مما يمكن األفراد من زيادة الوقت الذي يقضونه
داخل منازلهم حيث تصبح مقاومة الحشرات الناقلة
لألمراض أسهل باستخدام المبيدات الحشرية وشبكات
الحماية من الحشرات والحرارة .ومثل هذه التطورات من
19 ،18 ،17
شأنها أن تؤدي إلى الحد من أعباء المالريا.

الهدفان  8و :12العمل الكريم والنمو االقتصادي والتحلي بالمسؤولية في اإلنتاج.
يؤدي الحد من المالريا إلى رفع مستوى صحة القوى العاملة وجعلها أكثر إنتاجية،
مما يمكن أن يساعد على جذب التبادل التجاري والتجارة .وعندما يُجمع إلى هذا سياسات
مناصرة للفقراء ،فإن هذه العوامل تؤدي إلى خلق الوظائف والنمو الذي يشمل الجميع
والرخاء الذي يعم أثره .وتحد المؤسسات التي تستثمر في عمالها من تكاليف نشاطها
21 ،20
وتزيد من تنافسيتها وتعزز سمعتها.
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حشد المشاركة والعمل األوسع من أجل
مكافحة المالريا
يوفر جدول أعمال التنمية الموسع فرصة غير مسبوقة لتوسيع دائرة المشاركة ،وتكثيف التعاون المتعدد
القطاعات والدولي لهزيمة المالريا .والغتنام هذه الفرصة ،في عام  2013قرر مجلس شراكة RBM
إعداد جيل ثاني من خطة العمل العالمية للمالريا ( ،)GMAPوخطة " العمل واالستثمار لهزيمة المالريا
خال من المالريا ".تدعو خطة  AIMمجتمع المالريا العالمي
 - )AIM( 2030-2016من أجل عالم ٍ
لمواصلة المسيرة وتعزيز العمل الهائل الذي بدأه ،لزيادة مشاركة القطاعات غير الصحية ،و"االندماج
الذكي" في األنظمة الصحية القائمة .تهدف الوثيقة إلى حشد هذا الجمهور األوسع لالنخراط والعمل
والمساعدة على تحقيق الرؤية الشاملة للمالريا واألهداف والمعالم (كلها مشتركة مع االستراتيجية التقنية
العالمية لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية).

اإلستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة
المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية
بدأ وضع االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة
الصحة العالمية أيضًا في عام  .2013وتشمل االستراتيجية ثالث ركائز:
•ضمان وصول الجميع إلى وسائل التشخيص والعالج والوقاية من المالريا
لجميع السكان المعرضين للخطر؛

تضع خطة  AIMالمالريا في جدول أعمال التنمية األوسع نطا ًقا ،وتبين سبب
كون المالريا ليست مجرد قضية صحية فقط ،لكنها أيضًا قضية تنموية
واقتصادية وسياسية وأمنية وبيئية وزراعية وتعليمية وبيولوجية واجتماعية.
تشرح خطة  AIMاألسباب العالمية الوجيهة لالستثمار في المالريا ،ويمكن
تكييف محتواها لخلق قضايا إقليمية أو وطنية لرؤساء الدول ووزراء المالية
والحكم المحلي ،والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين ( )CEOsفي

•تسريع الجهود الرامية نحو القضاء على المالريا والوصول إلى وضع
خالي من المالريا؛

الصناعة واألعمال ،والمنفذين والباحثين ،والمخترعين ،ووكاالت التمويل

•تحويل مراقبة المالريا إلى تدخل أساسي.

والتنمية الثنائية والمتعددة الجنسيات .وتحدد الخطة كيف أن االستثمار في

والغرض من هذه االستراتيجية هو توجيه البلدان أثناء تصميم برامج
مكافحة المالريا نحو معالجة عدم تجانس هذا المرض على المستوى
الوطني ودون الوطني .وتسلط االستراتيجية الضوء على أهمية اثنين من
"العناصر الداعمة"  -األول هو تسخير االبتكار وتوسيع البحوث ،والثاني
هو تعزيز البيئة التمكينية .يشدد هذا العنصر األخير على أن استمرار
التقدم يعتمد على االلتزام السياسي القوي والتمويل القوي ،وزيادة التعاون
المتعدد القطاعات والدولي ،وزيادة مشاركة القطاع الخاص .وتم وضع
هذه العناصر في خطة  .AIMوأقرت جمعية الصحة العالمية "االستراتيجية
التقنية العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة المالريا" في مايو .2015

المالريا يحد من الفقر وعدم المساواة ،ويولد النمو االقتصادي ،ويقوي األنظمة

خال من المالريا.
تتمثل الرؤية المشتركة لمجتمع المالريا العالمي في عالم
ٍ
وكجزء من هذه الرؤية ،تم االتفاق على األهداف العالمية الطموحة
والممكنة لعام  ،2030مع وضع معالم لقياس التقدم المحرز بحلول عامي
 2020و ،2025كما هو مبين في الجدول .1
تستند األهداف والمعالم المبينة في الجدول رقم  1إلى أهداف المالريا الحالية
للبلدان (كما وردت في الخطط االستراتيجية الوطنية) ،والمعدل التاريخي
للتقدم بين عامي  2000و ،2012وتحليالت سيناريو التدخل 27 ،26.للوصول
إلى المعالم ،سيتعين على البلدان توسيع تقديم التدخالت الحالية ،وتصميم
والجمع بين التدخالت الحالية والناشئة لتناسب الظروف المحلية وتحسين
كفاءة استجابتها .فتلبية أهداف  2030بنجاح سيتطلب استمرار االبتكارات في
األدوات وأساليب التنفيذ؛ وبالتالي ،فمن الضروري تعظيم الجهود المبذولة في
البحث والتطوير ( )R & Dالمتعلق بمكافحة المالريا.
جيحدث االندماج الذكي عندما تستفيد برامج مكافحة المالريا من البنية األساسية األوسع للنظام الصحي أو
الموظفين أو العمليات لتحقيق أقصى قدر من الوصول ،وزيادة الكفاءات وتلبية االحتياجات الصحية لألفراد
بشكل أكثر شموالً .إن إضافة مصطلح "الذكي" يشدد على أهمية الوصول إلى االندماج من الناحية
االستراتيجية للحفاظ على القدرات الكافية المحددة لمكافحة المالريا والبنية التحتية الالزمة الستمرار أداء
برنامج مكافحة المالريا.
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الوطنية ويعطي عائ ًدا غير مسبوق في االستثمار .وتضفي خطة  AIMعلى
اقتصاديات المالريا وجهًا إنسانيًا ،وتوضح كيف أن االستثمارات الصغيرة
على مستوى األسرة يمكن أن تنقذ األرواح ،وتساعد على بناء سبل المعيشة
وتعزز صمود مجتمعات بأكملها .باإلضافة إلى ذلك ،تحسب خطة  AIMتكلفة
ترك استفحال المالريا ،وتبين كيف مدى دفع ثمن هذا الفشل من أرواح البشر.
من خالل الدعوة إلى اتباع نهج شامل ،تعمل خطة  AIMكنقطة مرجعية لزيادة
مشاركة أصحاب المصلحة في القطاعات المتعددة في مجال مكافحة المالريا.
عالوة على ذلك ،تشدد الخطة على أهمية إبقاء األفراد في بؤرة اهتمام مكافحة
المالريا ،وتسلط الضوء على طرق ال تعد وال تحصى تستطيع من خاللها
المجتمعات المساهمة في جميع جوانب االستجابة.

وتتوافق خطة  AIMمع العنصرين الداعمين لإلستراتيجية التقنية العالمية
لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية :البيئة التمكينية واالبتكار.
وتبين الخطة مدى أهمية الشراكات الدولية ومتعددة القطاعات والنهج المرتكز
على اإلنسان في إحراز تقدم في هذين المجالين.
توفر خطة  AIMلداعمي مكافحة المالريا على جميع المستويات (العالمية
واإلقليمية والقطرية والمحلية) أداة فعالة للغاية لحشد العمل الجماعي والموارد.
وتشرح الخطة األسباب الوجيهة للشراكة ،وتقدم التوجيه للعمل المستقبلي في
المجاالت الحيوية ،لجميع الدوائر ،بما في ذلك أصحاب المصلحة في القطاعات
غير الصحية ،والقطاع الصحي الواسع النطاق والمجتمعات المتضررة.

واعتمد مجلس إدارة شراكة دحر المالريا (" )RBMخطة العمل واالستثمار
خال من المالريا"
لهزيمة المالريا  - )AIM( 2030 - 2016من أجل عالم ٍ
في مايو .2015

خال من المالريا
من أجل عالم ِ
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الجدول  :1األهداف والمعالم والغايات المشتركة للفترة 2030-2016
المعالم

األهداف

الغايات

2020

2025

2030

 .1خفض معدالت وفيات المالريا عالميًا مقارنة بـ 2015

على األقل %40

على األقل %75

على األقل %90

 .2تقليل حدوث حاالت اإلصابة بالمالريا عالميًا مقارنة بـ 2015

على األقل %40

على األقل %75

على األقل %90

على األقل  10بل ًدا

على األقل  20بل ًدا

على األقل  35بل ًدا

الوقاية من عودة ظهور
المالريا

الوقاية من عودة ظهور
المالريا

الوقاية من عودة ظهور
المالريا

 .3القضاء على المالريا في البلدان التي انتقلت إليها المالريا عام 2015
 .4الوقاية من عودة ظهور المالريا في جميع البلدان الخالية من المالريا

خطة  AIMتكمل االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا لمنظمة الصحة العالمية
مجاالت االهتمام للعمل واالستثمار لهزيمة المالريا
مجاالت االهتمام الستراتيجية منظمة الصحة العالمية التقنية األممية لمكافحة المالريا
 الرؤية ،واألهداف ومجاالت االهتمام المشتركة من قبل كال الوثيقتين

ﺎ ًﻗﺎ ﻟﻠﻣﻼرﯾﺎ ﺗﺗطﻠب ا
ﻊ ﻧط
ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣ
ﺗ
ﻌ
د
د
ﻷوﺳ
ة
ا
ﻟ
ﻘ
تا
ط
ﺎ
ﻋ
ﺣددا
ﺎت
اﻟﻣ

ﺧﺎل
ﻋﺎﻟم ٍ
ﻣن اﻟﻣﻼرﯾﺎ

۲۰۳۰
ﺗﺧﻔﯾض اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﻼرﯾﺎ
وﻣﻌدل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪۹۰ﻋﻠﻰ اﻷﻗل :اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼرﯾﺎ
ﻓﻲ  ۳٥ﺑﻠدًا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل

ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻘدم واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
• ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﻗﺑﺔ
• ﺗﺳﮭﯾل اﻟﺗﻐﯾﯾر

• اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج
• اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﺔ

ﺗﻌزﯾز ﻧﮭﺞ ﺷﺎﻣل
• ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد
• ﺷراﻛﺎت دوﻟﯾﺔ
وﻣﺗﻌددة اﻟﻘطﺎﻋﺎت

إ ﻧ ﺷ ﺎ ء ا ﻟﻌﻧﺎ ﺻ ر ا ﻟد ا ﻋ ﻣﺔ
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺑﺗﻛﺎر
• اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻷدوات اﻟﺟدﯾدة

الشكل 3

ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣواﺗﯾﺔ
• اﺗﺳﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ أدﻟﺔ
ﻧظم ﺻﺣﯾﺔ ﻗوﯾﺔ

اﻻﻟﺗزام اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
خال من المالريا
من أجل عالم ِ
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هيكل خطة AIM
لقد لخص هذا الفصل التقدم المحرز حتى اآلن ،ووضع المالريا في جدول أعمال التنمية األوسع
نطا ًقا ،وعرض أهداف المالريا لعام  ،2030ويبين كيف تساهم خطة  AIMفي إكمال
االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية .فيما يلي وصف
للفصول المتبقية من خطة  .AIMيحتوي كل فصل على اإلجراءات ذات األولوية ،وأمثلة
مختارة من العملية االستشارية لوضع الخطة .سوف تؤدي بعض اإلجراءات إلى مكاسب سريعة
أو آثار على المدى القصير ،في حين سيكون للبعض اآلخر مكاسب على المدى الطويل وتتطلب
أدلة أقوى ،أو مشاركة شركاء جدد أو صياغة حلول مبتكرة قبل التمكن من تنفيذها .إن "إنشاء
العناصر الداعمة" سيكون ضروريًا لمواصلة التقدم في مكافحة المالريا .ونظرا لهذه األهمية،
تعد البيئة التمكينية واالبتكار بمثابة موضوعات تناولتها كل من االستراتيجية التقنية العالمية
لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية وخطة  .AIMلتوجيه القارئ وتوضيح
هذه القواسم المشتركة ،تم تظليل الفصول التي تتناول العناصر الداعمة في كال الوثيقتين
باللون األخضر.

بناء االستثمار

•الفصل الثالث :يعرض الحالة العالمية لالستثمار في المالريا،
وتحليل للتكاليف والفوائد لتحقيق أهداف المالريا لعام 2030؛
كما يحسب التكاليف المحتملة لعودة ظهور المرض والفشل.
•الفصل الرابع :يعرض المشهد المالي الحالي ،ويقدم إجراءات ذات
أولوية لحشد الموارد لمكافحة المالريا.

تعزيز نهج شامل

•الفصل الخامس :يوضح أهمية الشراكات الدولية ومتعددة
القطاعات الستمرار التقدم ،ويوفر اإلجراءات ذات األولوية
لتعزيز كال النوعين من الشراكة.
•الفصل السادس :يبين أهمية جعل األفراد في محور االستجابة،
ويوفر اإلجراءات ذات األولوية إلشراك المجتمع المحلي بشكل
أكثر فعالية ،وتحسين توصيل التغيير االجتماعي والسلوكي
( ،)SBCCوجلب تدخالت المالريا إلى الفئات الضعيفة من
السكان ،بما في ذلك في حاالت الطوارئ

إنشاء العناصر الداعمة

•الفصل السابع :يناقش ويضع البيئة التمكينية (السياسات والبيانات
والنظم الصحية) ويوفر اإلجراءات ذات األولوية لصنع سياسات
"المالريا الذكية" ،ويعزز األدلة لقياس التقدم ،ويعزز النظم
الصحية.
•الفصل الثامن :يسلط الضوء على كيف أن تحقيق أهداف المالريا
لعام  2030سيعتمد على تطوير األدوية الجديدة للمالريا وغيرها
من المنتجات؛ كما يوفر اإلجراءات ذات األولوية في البحوث
واالبتكار الخاص بالمالريا.

ضمان المساءلة عن التقدم

•الفصل التاسع :يعرض المناطق التي ستكون فيها الشراكة
محورية عند تنفيذ االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا
الخاصة بمنظمة الصحة العالمية وخطة  ،AIMويوفر إطارً ا
مكمالً لرصد التقدم المحرز في المجاالت الرئيسية لخطة ،AIM
لتعزيز المساءلة من أجل تحقيق أهداف المالريا لعام .2030
18

خال من المالريا
من أجل عالم ِ

© Swiss Malaria Group/Anne Heslop

العمل واالستثمار لدحر المالريا )AIM( 2030-2016

بناء االستثمار

 .3األسباب الوجيهة
لالستثمار
تعد الوقاية من المالريا وعالجها من بين التدخالت الصحية العامة األكثر فعالية من حيث التكلفة.
29 ،28
هذه التدخالت توفر عائدًا مرتف ًعا في االستثمار ،بعيدًا عن الفوائد المباشرة لتحسين الصحة.
استثمارا ال مثيل له في
وبالتالي ،فإن االستثمار في المكافحة والقضاء على المالريا يعادل
ً
30
اإلنتاجية والتقدم والتنمية المرتكزة على الناس.
إن مستوى االلتزام السياسي واالستثمار المالي الالزم للحفاظ على مكافحة المالريا والقضاء عليها
يعد مرتفعًا على المدى القصير 31وقد يكون من الصعب تحقيقه والحفاظ عليه 31.لقد أظهرت
مراجعة منهجية أن معظم أحداث عودة ظهور المرض يمكن إرجاعها ،على األقل جزئيًا ،إلى
ضعف برامج مكافحة المالريا ،عمومًا بسبب قلة الموارد 32.لذلك فااللتزام المالي والسعي الحثيث
للقضاء على المرض واستئصاله يعد ضروريًا في نهاية المطاف لمواجهة خطر عودة ظهوره
ووقف الحاجة المستمرة لتطوير أدوية ومبيدات حشرية لمواجهة تطور المقاومة ،وجني العوائد
طويلة المدى إلنهاء وفيات وإصابات المالريا.
وهذا يعد مبررً ا قويًا لالستثمار .وبعي ًدا عن العائد المالي ،سيتم توليد منافع في تحقيق المساواة
ومنافع اجتماعية واقتصادية ،وتنموية ،وإنسانية لم يسبق لها مثيل 29.ويعد أصحاب على جميع
المستويات (العالمية واإلقليمية والقطرية ،ودون الوطنية والمحلية) عامالً هامًا في تعزيز قضية
االستثمار لتأييد وحشد المجموعة الكاملة للموارد الالزمة لدفع البلدان على طول الطريق من
المكافحة إلى القضاء على المرض.

المالريا -
واحدة من "أفضل
االستثمارات"
في الصحة العامة
العالمية.

دمج األدلة على فعالية تكلفة تدخالت المالريا
منذ إطالق أول خطة عمل عالمية للمالريا ( ،)GMAPنشأت الكثير من األدلة القوية التي توضح
فوائد الحد من المالريا .وتم تأكيد فعالية التكلفة للتدخالت الرئيسية المستخدمة للمكافحة والقضاء على
39–33
المالريا من خالل دراسات علمية واسعة أجريت في إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأمريكا الالتينية
فقد وجدت التقديرات التي تغطي الفترة الزمنية  2014-2011أن مكافحة المالريا تعد من "أفضل
االستثمارات" في مجال الصحة العامة على الصعيد العالمي ،حيث تتكلف حالة تجنب اإلصابة بالمالريا
 8-5دوالرات فقط ،إلى جانب توليد وفورات بالماليين 28.فتدخل الصحة العامة الوحيد الذي يعد أكثر فعالية
من حيث التكلفة مقارنة بمكافحة المالريا يتمثل في تحصين األطفال باللقاحات المدرجة في برنامج
41 ،40
التحصين الموسع.
لكن األدلة على التكاليف وفعالية تكلفة التخلص من المالريا تعد أقل تطورً ا 31.فمن المرجح أن تكاليف
القضاء على المالريا ستكون في البداية مساوية أو أعلى من تكاليف برنامج المكافحة ،لكنها سوف تنخفض
مع تقدم التركيز نحو الوقاية من عودة ظهور المرض 44–42.وأشار التقرير الثامن للجنة الخبراء المعنية
بالمالريا أن تكلفة برنامج مدار جي ًدا لتعزيز ودعم القضاء على المالريا تمثل  ٪75-65فقط من برنامج
45
"شامل" لمكافحة المالريا.
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تحديد مقدار العائد على االستثمار
العائدات على التنمية االقتصادية واإلنتاجية والنمو
تظهر األبحاث أن مرض المالريا يمكن أن يؤثر سل ًبا على أداء االقتصاد
محورا للنمو االقتصادي على المدى الطويل .يبلغ
الكلي ،وتشكل المالريا
ً
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ( )GDPللفرد الواحد في البلدان التي
تتوطن فيها المالريا أقل  1.3–0.25نقطة مئوية مقارنة بالبلدان التي ال
تتوطن فيها المالريا 7.على مدى  25عامًا ،كان نمو الناتج المحلي اإلجمالي
للفرد في البلدان التي ال تتأثر بالمالريا أكثر من خمسة أضعاف في البلدان
المتضررة من عبء ثقيل بالمالريا 47 ،46.وأشارت دراسة حول تأثير النفقات،
الستثمار  1دوالر للفرد الواحد في مكافحة المالريا في إفريقيا ،إلى أن هناك
48
زيادة في دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  6،75دوالرات.

العائد على االستثمار ()ROI
يعد تحليل العائد على االستثمار بمثابة
وسيلة لتقييم كفاءة االستثمارات ،مع
األخذ بعين االعتبار جميع الموارد
المستثمرة وجميع المبالغ المكتسبة من
خالل زيادة اإليرادات وخفض التكاليف،
أو كليهما .لحساب العائد على االستثمار،
يتم قسمة الفائدة (العائد) على التكلفة،
ويتم التعبير عن النتيجة كنسبة مئوية أو
نسبة.

كبح جماح المالريا يقلل من التغيب عن العمل ويزيد اإلنتاجية في النواحي االقتصادية الرئيسية ،مثل
الزراعة واألعمال التجارية والصناعة (بما في ذلك الصناعات االستخراجية) 51–49 ،29 .في
االقتصادات التي تعتمد اعتما ًدا كبيرً ا على الزراعة ،يزيد الحد من المالريا من أداء اإلنتاج الزراعي
المكثف ،مما يساهم في تحقيق األمن الغذائي الوطني وتعظيم االزدهار الريفي 52.في إفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى ،تشكل النساء  ٪80-60من منتجي المحاصيل الغذائية لالستهالك المنزلي والبيع.
لكن المالريا تقوض ناتج عملهم ،وتعيق دورة اإلنتاج ،وتتسبب في انحراف الموارد عن المدخالت
الزراعية .وعندما ينخفض عبء المالريا ،يمكن للمرأة أن تشارك في زراعة الكفاف على نحو أكثر
54 ،53 ،49
فعالية ،بما يؤدي إلى زيادة المحاصيل الزراعية ،وتحقيق األمن الغذائي ألسرهن.
إن الشركات التي تستثمر في صحة عمالها ،وتحميهم من مرض المالريا وغيرها من األمراض،
تحد من تكاليف ممارسة األعمال التجارية وتعزز المنافسة 5.إن الحد من عبء المالريا يقلل أيضًا
من عدم المساواة 55 ،ويساهم في خلق مجتمعات أكثر تماس ًكا وأكثر استقرارً ا والتي يمكن أن تجتذب
المستثمرين والتجارة الدولية ،وتساعد على جعل النمو أكثر شموالً واستدامة 5.عالوة على ذلك ،فإن
القضاء على المالريا يمكن الحركة اآلمنة لألفراد عبر الحدود اإلقليمية والقطرية ،مما يجلب فوائد
56
لمناطق التنمية االقتصادية والسياحة.
© Phillip Mostert/AngloGold Ashanti

© David Jacobs

قمع المالريا
يقلل من غياب
العامل ويزيد
اإلنتاجية في
المجاالت االقتصادية
األساسية.
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العائدات على ازدهار األسرة والمساواة

© Swiss Malaria Group/Allan Jay Quesada

وتمكين المرأة

ُتدخل المالريا الفئات األكثر حرما ًنا في شرك دوامة المرض والمعاناة
والفقر .فالحد من المالريا يسهم مساهمة كبيرة في تحقيق المساواة على
المستوى العالمي .كما أنه يقوي قدرة مجتمعات بأكملها من خالل حماية
دخل األسرة من تكاليف الحصول على الرعاية ومن فقدان الدخل بسبب
13
عدم القدرة على العمل.
في كل عام ،تواجه  4ماليين أسرة في جميع أنحاء العالم ،وأكثر من
 150مليون شخص ،نفقات رعاية عالية للغاية بالنسبة إلى دخلهم ،مما يؤدي
60
إلى حدوث تأثير كارثي على الرفاهية المالية لألسر.
كذلك فإن الوقاية وتشخيص وعالج المالريا تعد مصدرً ا كبيرً ا لهذه النفقات ،حتى
عندما ال يكون هناك نفقات رسمية أو تكون النفقات رمزية بالنسبة للرعاية
الصحية األولية في القطاع العام 61.في البلدان المتوطن فيها المرض ،تتأثر األسر
األكثر فقرً ا بشكل غير متناسب بهذه التكاليف ،ويمكن أن تكون حلقة واحدة فقط
63 ،62
من المالريا كافية لدفع واحدة من بين ثالث عائالت متضررة إلى الفقر.
لذلك فإن الوقاية من المالريا يقلل هذه التكاليف ،ويمكن األسر من زيادة
استثماراتها في الغذاء والسكن والتعليم ومبادرات تنظيم المشاريع أو األصول.
إن الحد من عبء المالريا يسمح للناس باالنخراط في أنشطة غير سوقية مثل
تربية األبناء ،والتدبير المنزلي ،والرعاية والعالقات االجتماعية ،وكلها تولد
فوائد إضافية للمجتمعات 64.فذلك على وجه الخصوص يحرر المرأة من
عبء رعاية أفراد األسرة المرضى ،ويجعلها قادرة بشكل أفضل بكثير على
13
المشاركة في توليد الدخل ،ويمكنها من المشاركة في صنع القرار العام.

التكاليف األسرية للمالريا
يناضل ما يقرب من نصف سكان العالم من أجل العيش بنفقات تبلغ
أقل من  2.50دوالر في اليوم الواحد .فقد تبين أن كل حالة من حاالت
المالريا تكلف األسر على األقل  2,67دوالرات (تتراوح ما بين
 7,66-0,34دوالر) في شكل نفقات فعلية مباشرة .عند البالغين،
يؤدي هذا إلى فقدان إنتاجية تقدر بـ  3.4أيام (النطاق  6-2أيام)
في المتوسط ،بحد أدنى للتكلفة اإلضافية غير المباشرة البالغة
 10,85دوالرات .وتضحي األمهات ومقدمي الرعاية اآلخرين
بـ  4-2أيام أخرى في كل مرة يصاب فيها طفل أو أحد أفراد العائلة
59–57 ،13
اآلخرين بالمالريا ،مما يخلق تكاليف غير مباشرة لألسر.

©Karl Grobl for Freedom from Hunger | www.freedomfromhunger.org

عندما ينخفض
عمل رعاية
المصابين بالمالريا،
يمكن للنساء
المشاركة في
توليد الدخل
وصنع القرار
العام.
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االستثمار في مكافحة المالريا هو استثمار في المستقبل ،فهو يساعد األطفال على تجنب الغياب
من المدرسة ،ويعزز القدرة المعرفية للتعلم ،ويزيد من احتماالت مواصلة عيش األطفال لحياة
صحية ومنتجة 66 ،65 ،11.لقد وجدت دراسة حول تأثيرات المالريا على التحصيل العلمي لإلناث في
باراغواي وسري النكا أن كل انخفاض بنسبة  ٪10في معدالت اإلصابة بمرض المالريا يؤدي
إلى زيادة  0.1سنة من التعلم المدرسي اإلضافي ،كما يزيد من فرصة محو األمية والتعلم بنسبة
29
 2-1نقطة.

الحد من
المالريا يعني
إمكانية حضور
األطفال إلى
المدرسة والنمو
في حياة صحية
ومثمرة.

التقدم في الوقاية من المالريا يحد
من وفيات األمهات وحديثي
الوالدة واألطفال.
إن التقدم المحرز في الوقاية من المالريا يساعد أيضًا على خفض
معدل وفيات األمهات وحديثي الوالدة واألطفال .كما يمكن أن تقلص
تدخالت المالريا أثناء الحمل فقر الدم الحاد لدى األمهات بنسبة
 ،٪38إلى جانب الحد من انخفاض الوزن لدى حديثي الوالدة عند
الوالدة بنسبة  ،٪31وخفض معدالت وفيات حديثي الوالدة بنسبة
تصل إلى  .٪61وهذا يتيح لألمهات العيش بصحة جيدة وبالتالي
القدرة على رعاية الطفل واألطفال اآلخرين ،ويزيد بقوة من فرص
الوليد في البقاء على قيد الحياة 68 ،67.وساهمت تدخالت المالريا في
خفض معدالت وفيات األطفال بنسبة تصل إلى  ٪20في البلدان
المتوطن فيها المرض 69.وحيثما ال يعاني األطفال بشكل متكرر من
المالريا ،يكون لديهم استجابة أفضل للتحصينات ،وهذا يعني أن
صحتهم محمية بشكل أفضل وأن التطعيمات في مرحلة الطفولة
70
تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.
لطالما ارتبطت تخفيضات معدل وفيات األطفال باالنخفاضات في
معدالت الخصوبة 71.فعندما تنخفض وفيات األطفال ،يختار اآلباء
غالبًا تكوين أسر أصغر حجمًا ،ويركزون على دعم كل طفل لتحقيق
كامل إمكاناته .هذا االستثمار في رأس المال البشري يعد أمرً ا أساسيًا
لخلق عالم أكثر عدالً ،وضروريًا لتحسين الصحة والرخاء األسري
64
والتنمية المستدامة.

22

خال من المالريا
من أجل عالم ِ

العمل واالستثمار لدحر المالريا )AIM( 2030-2016

العوائد على األنظمة واألمن الصحي
تضغط المالريا على نظم الصحة العامة وتمتص الكثير من قدرة هذه األنظمة
البشرية والمالية .لذلك ،فإن الحد من عبء المالريا يم ّكن نظم الصحة العامة
على العمل على نحو أكثر فعالية ،واالستجابة بشكل أفضل لمواجهة التهديدات
األمنية الصحية الناشئة.
إن التشخيص الفعّال للمالريا والعالج باألرتيميسينين ( )ACTsالجيد يساعد
على تعزيز الثقة في قطاع الصحة العامة ،مما يجعل األفراد يقبلون على
القطاع الصحي سعيًا للحصول على عالج لألمراض األخرى؛ وهذا يساعد في
نهاية المطاف إلى تحفيز الطلب على الخدمات الجيدة 74–72.كما أن تجنب
اإلصابة بالمالريا من خالل االختبارات التشخيصية الفعالة يحسن من فرص
اكتشاف األمراض األخرى التي تهدد الحياة  76 ،75كما أن الجهود الكبيرة
المبذولة لتعزيز استخدام األرتيميسينين الجيد واإلبالغ عن المالريا في القطاع
الصحي الخاص يسهم في تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص في
النظم الصحية .هذا التعاون يجلب مكاسب عالية الكفاءة في النظم الصحية،
ويزيد من الوصول إلى الخدمات الصحية ،ويسهم في السعي لتحقيق التغطية
78 ،77
الصحية الشاملة.

الدموية 85 ،84.كما يسهم الحد من المرض في تحرير الطاقات والقدرات ،والتي
يمكن بعد ذلك لألنظمة الصحية إعادة توجيهها إلدارة عوامل مقاومة األدوية
ً
نشطا لألمن
المضادة للمالريا والعوامل المضادة للجراثيم (كالهما يشكل تهدي ًدا
الصحي) .ويتطلب التخلص من المالريا ضرورة قيام الدول بتأمين حدودها،
ومنع التهديدات والتخفيف منها؛ هناك أيضًا سمات أساسية لبنية األمن الصحي
86
اإلقليمية والعالمية الفعالة.
يمكن للبلدان استخدام أنظمة المراقبة واالستجابة والقدرات الضرورية لتحقيق
واستدامة القضاء على المالريا من أجل وضع واختبار الضغط على األنظمة
لتحديد وتعقب وإدارة التهديدات الناجمة عن األمراض الوبائية المعدية األخرى
86 ،89–87
سريعة االنتقال ،مثل اإليبوال أو حمى الضنك أو وباء اإلنفلونزا.
بغض النظر عن مكان الدولة على طريق القضاء على المالريا ،يمكن لبرنامج
فعّال لمكافحة المالريا أن يكافح األمراض المنقولة بالنواقل األخرى بشكل
متزامن 91 ،90 ،ويمكن تسخير المختبرات أو قدرات الرصد والتقييم بسهولة
88 ،87
لتحليل المشاكل الصحية األخرى.
أخيرً ا ،يمكن توسيع مهام العاملين بمكافحة المالريا بالقرى بنجاح لتشمل إدارة
92
األمراض األخرى ،مما يحقق فوائد أوسع لصحة مجتمعاتهم.

يمكن أن تكون المالريا سببًا في  ٪50من زيارات المستشفى والدخول إليها،
ويمكن أن تشكل  ٪40من اإلنفاق على الصحة العامة في البيئات العالية في
انتقال المرض 83–80 ،79.فالحد من هذا العبء يسمح بإعادة تخصيص الموارد
لعالج أمراض أخرى مثل اإلسهال وفقر الدم وسوء التغذية وااللتهاب الرئوي
وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،والسل ،وأمراض القلب واألوعية

الحد من
عبء المالريا
يمكن األنظمة
الصحية من
العمل بشكل
أكثر كفاءة.

© Swiss Malaria Group/Samson Olajide Banjo
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التكاليف والفوائد الخاصة بتحقيق
د
أهداف المالريا لعام 2030
إن تلبية المعالم واألهداف الخاصة بتحقيق أهداف المالريا لعام  2030سوف
يتطلب مزي ًدا من التوسع في التدخالت المثبتة والمتطورة ،إلى جانب تعزيز
أنظمة المراقبة ،ومواصلة االستثمار في البحث والتطوير ،لتحقيق االبتكار
الضروري في األدوات واألساليب .وتتضمن االستراتيجية التقنية العالمية
لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية حسابات التكاليف المالية
27 ،26
واالقتصادية لهذا التسارع نحو معالم  2020و ،2025وأهداف .2030
التكاليف والفوائد الناتجة عن هذا االستثمار مبينة في الشكل .4

تكاليف وفوائد المالريا عند معالم  2020و2025
وأهداف 2030
۲۰۲۰ – ۲۰۱٦

۲٤٫٥

۲۰۲٥ –۲۰۲۱

۳٥٫۷
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر

۲۰۳۰ – ۲۰۲٦

٤۱٫٦
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر

ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر

$

۱٫٦

ﻣﻠﯾون ﺷﺧص
ﺗم إﻧﻘﺎذھم

۰٫٤

ﻣﻠﯾﺎر ﺣﺎﻟﺔ
ﺗم ﺗﺟﻧﺑﮭﺎ

$

٤٫۲

ﻣﻠﯾون ﺷﺧص
ﺗم إﻧﻘﺎذھم

۱٫۳

ﻣﻠﯾﺎر ﺣﺎﻟﺔ
ﺗم ﺗﺟﻧﺑﮭﺎ

$
سيكون هناك حاجة لمبلغ إضافي قدره  673مليون دوالر (يتراوح ما بين
 822-524مليون دوالر) سنويًا حتى عام  2030لتمويل البحث والتطوير الخاص
بالمالريا ،وضمان التطورات واالبتكارات الجديدة ،واحتواء خطر المقاومة لألدوية
والمبيدات الحشرية .يوفر الملحق (ج) تحليالً لتكلفة البحث والتطوير.

٤٫٥

ﻣﻠﯾون ﺷﺧص
ﺗم إﻧﻘﺎذھم

۱٫۳

ﻣﻠﯾﺎر ﺣﺎﻟﺔ
ﺗم ﺗﺟﻧﺑﮭﺎ

الشكل 4
أية تغييرات على أرقام التكاليف في االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة
المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية سوف تؤثر على أرقام العائد على
االستثمار في الشكل (.)5

24

وتبرز هذه الحسابات كيف ترتفع تكاليف تحقيق معالم  2020و 2025وأهداف
 2030إلى حد كبير مع كل فترة بالغة  5سنوات ،وخاصة من عام .2021
وهذا يرجع إلى المستوى العالي من االستثمار المطلوب للوصول إلى القضاء
على المالريا ،وال سيما مكافحة النواقل ،فضالً عن االستثمار المستمر
الضروري لمنع عودة ظهور المالريا .وتظهر تحليالت اإلنفاق الماضية في
أربعة بلدان تم فيها القضاء على المالريا أن التكاليف السنوية لكل فرد تعد
كبيرة في بداية برنامج القضاء على المالريا ،لكنها تقل إلى حد كبير مع انتقال
البلد نحو منع عودة ظهور المرض .في سري النكا ،كان اإلنفاق للفرد الواحد
في  1949-1948يبلغ  6.20دوالر (بمعدل  )2013في حين أن التكلفة
45
المعادلة للبرنامج الحالي لمنع عودة ظهور المرض تبلغ  2،22دوالر.
ورغم أن تكاليف تحقيق األهداف المشتركة لعام  2030مرتفعة ،إال أن العائد
على االستثمار سيكون غير مسبوق .يوضح تحليل التكاليف والمنافع على
أساس منهجية تقدير التكاليف المستخدمة في االستراتيجية التقنية العالمية
لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية أن الفوائد تزيد تدريجيًا مع
بلوغ معالم  2020و ،2025حيث سيتم تجنب إصابة ما يقرب من  3مليارات
حالة بالمالريا ،وإنقاذ أكثر من  10ماليين من األرواح عند بلوغ أهداف
 .2030هـ 93 ،هذه الفوائد ،الموضحة في الشكل  ،5تشمل وفورات في التكاليف
األسرية وتكاليف النظام الصحي ،وتحقيق وفورات في االقتصاد الكلي من
الناتج االقتصادي المولد عند عدم تعرض األفراد للموت أو العجز الناتج عن
المالريا من خالل الدخول والبقاء في القوى العاملة 29.كنتيجة لذلك ،سيتم توليد
أكثر من  4مليارات دوالر من الناتج االقتصادي اإلضافي خالل اإلطار
الزمني .2030-2016
د

أية تغييرات على أرقام التكاليف في اإلستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة
الصحة العالمية سوف تؤثر على أرقام العائد على االستثمار في الشكل (.)5

هـ ويرد موجز لمنهجية تحليل التكاليف والمنافع في الملحق د
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عوائد االستثمار التراكمية للمالريا عند معالم  2020و2025
وأهداف 2030

۲۰۲۰

۰٫۷

۲۰۲٥

۲٫۳

العائد  60:1على االستثمار
لتحقيق أهداف المالريا لعام
 2030في إفريقيا جنوب
الصحراء بمقدوره إتاحة
النمو التحويلي والشامل
عبر القارة.

۲۰۳۰

٤٫۱
ﺗرﯾﻠﯾون

ﺗرﯾﻠﯾون

ﺗرﯾﻠﯾون

$

$

$

٤۰:۱

۳۸:۱

۲۸:۱

ﻋﺎﺋد ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻋﺎﺋد ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻋﺎﺋد ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ
ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل واﻟﻣدرﺳﺔ

ﻧظم ﺻﺣﯾﺔ ﻗوﯾﺔ
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ﻣزﯾد ﻣن اﻻزدھﺎر
اﻷﺳري

الشكل 5
نتائج هذا التحليل تشير إلى أن العائد الكلي على االستثمار لتحقيق أهداف
المالريا لعام  2030يتراوح من  28:1إلى  .40:1ويشير التصنيف حسب
المنطقة على أن العائد على االستثمار في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
سيكون تقريبًا  .60:1هذه النتائج أعلى بكثير من التقديرات السابقة وتعد مثيرة
لإلعجاب بكل المقاييس .على وجه الخصوص ،فإنها تبرز إمكانية مدى إمكانية
تحول النمو الذي يمكن أن يفتحه هذا االستثمار في إفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى .كما وجد أحد التقييمات المختلفة للتكاليف والمنافع والذي أجري على
األهداف والغايات لخطة التنمية لما بعد عام  ،2015دليالً قويًا على أن الفوائد
االقتصادية لوقف انتشار المالريا والحد من وفيات المالريا بنسبة  ٪95سنويًا
سوف يبلغ  15ضعف التكاليف ،وهو عائد استثماري مصنف على أنه "ظاهرة
94
استثنائية".
كما أن الناتج االقتصادي البالغ  4تريليونات دوالر يعد إيجابيًا مقارنة بالنتائج
األخرى .فقد قُدر نظريًا أن القضاء على المالريا على الصعيد العالمي يمكن
أن ينتج فائدة اقتصادية صافية تبلغ من  208.6مليار دوالر لإلطار الزمني
 2013حتى  29 .2035في تطور إضافي لهذا العمل ،تم تنقيح الرقم إلى

ما يعادل  269.3مليار دوالر لإلطار الزمني  2030- 2016لإلقليم األفريقي
وحده  -وهو رقم يعادل تقريبًا  ٪17من الناتج المحلي اإلجمالي المشترك لعام
96 ،95
 2013لـ  47بل ًدا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
والحساب الحقيقي غطى اإلطار الزمني  ،2035-2013وقدم صافي القيمة الحالية للدوالر األمريكي
 332مليار .تم تعديل هذا لكي يتماشى مع اإلطار الزمني  ،2030-2016العمل واالستثمار لهزيمة المالريا،
95
لتسهيل المقارنة.
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دراسات الحالة:
كيف يمكن أن تجلب
االستثمارات الصغيرة في
المالريا عائدات كبيرة
لألسر في جميع أنحاء العالم
دراسة حالة من نيجيريا
نغوزي نوانكو أرملة تعول أسرة في منطقة ريفية في جنوب شرق نيجيريا .اعتادت نغوزي أن تضيع
أكثر من  20يومًا في السنة ،إما بسبب إصابتها بالمالريا أو قضاء الوقت لالعتناء باآلخرين الذين
أصيبوا بالمالريا .وتعتمد السيدة نوانكو وعائلتها على زراعة الخضروات والمحاصيل الخاصة بهم،
وتستخدم القليل من المال المتاح لشراء البذور .في موسم األمطار ،يتعين عليها زرع حقلها .ومع
ذلك ،هذا الوقت هو وقت انتشار البعوض ،وغالبًا ما يمرض األطفال ،مما يؤثر على قدرة السيدة
نوانكو على العمل .وبالتالي ،عادة ما تنتج محاصيلها عوائد منخفضة وتواجه األسرة تحديات شديدة
في األمن الغذائي.
بعد تلقي الناموسيات ومعلومات عن كيفية استخدامها بشكل صحيح ،تحسنت الحياة تحس ًنا كبيرً ا للسيدة
نوانكو وعائلتها .وأصبحت تتمتع بصحة جيدة ،ونادرً ا ما يصاب األطفال بالمالريا .نتيجة لذلك،
تمكنت السيدة من رعي الحقل بشكل أكثر كفاءة وتوفير المال لشراء بعض األسمدة .وهي اآلن تنتج
محاصيل أفضل بكثير وبإمكانها في بعض األحيان بيع بعض إنتاجها في السوق.

© Bill & Melinda Gates Foundation
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عند انخفاض
عبء المالريا ،يمكن
للمرأة أن تشارك في
زراعة ما يكفيها
على نحو أكثر فعالية،
وزيادة المحاصيل
الزراعية ،وذلك
لتحقيق األمن
الغذائي ألسرهن.

© Bill & Melinda Gates Foundation
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يعيش مادان براكاش وزوجته سوبيتي في أحد األحياء الفقيرة في أحد
مواقع البناء في شمال شرق الهند .وال يوفر منزلهم سوى حماية ضئيلة
من العناصر الخارجية ،واألسرة تستعد لبداية الرياح الموسمية .ويعاني
جميع أفراد األسرة ،وال سيما األطفال ،بشكل متكرر من المالريا .مادان
يذهب مبكرً ا صباح كل يوم للبحث عن عمل في موقع البناء .ونظرً ا ألنه
ال يؤخذ دائمًا كعامل باليومية ،تضطر سوبيتي أيضًا للخروج كل يوم

© Bill & Melinda Gates Foundation

دراسة حالة هندية

للبحث عن طرق أخرى لكسب المال أو الحصول على الغذاء .كان على
ابنته الكبرى نامراتا التسرب من المدرسة المحلية لرعاية أشقائها
األصغر س ًنا.
عندما جاءت إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية لطرق األبواب في
األحياء الفقيرة ،تلقى مادان وسوبيتي اثنين من الناموسيات ،إلى جانب
مساعدتهم في تعليقها على السقف .ينام اآلباء تحت واحدة ،واألطفال تحت
األخرى .منذ وجود الناموسيات ،لم يصب مادان وسوبيتي بالمالريا ،األمر
الذي مكنهم من البحث عن عمل أكثر اتسا ًقا وبالتالي زيادة دخل األسرة.
لقد تمكنوا من تحسين بيتهم ،وادخروا مبل ًغا صغيرً ا من المال حتى يتمكنوا
من السفر إلى المستشفى إذا احتاج األطفال للرعاية .مع بداية موسم
األمطار ،مرض أحد األطفال األصغر س ًنا ،لكن الوتيرة الشاملة للمرض قد
انخفضت ،مما أتاح لألطفال استعادة قوتهم بعد كل نوبة .تأمل سوبيتي أن
تكون قادرة قريبًا على دفع ثمن الرعاية الصحية ألصغر أطفالها س ًنا،
بحيث تتمكن نامراتا من استئناف دراستها.
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الفشل وتأثير عودة ظهور المالريا

التعلم من السابق

على الرغم من الحجة المقنعة لالستثمار في مكافحة المالريا ،إال أن مستويات التمويل تقل كثيرً ا عن المبلغ
المطلوب ،وهناك خطر من أن المكاسب الحالية قد تذهب أدراج الرياح.

يبين التاريخ أن أي مكاسب تحققت في
دحر المالريا كانت ضعيفة ،وتعتمد على
االستثمار الكافي والمستمر .بين الثالثينيات
من القرن العشرين وحتى العقد األول
من القرن الحادي والعشرون ،تم رصد
 75حادثة عودة للمالريا في  61بل ًدا.
وكانت معظم حاالت عودة ظهور المرض
نتيجة لضعف برامج مكافحة المالريا،
32
ويرجع ذلك أساسًا إلى قلة الموارد.

إن تكلفة الفشل في تحقيق معالم  2020و 2025وأهداف  2030ستكون كارثية ،وستتضاءل أمامها
التكاليف الالزمة لتحقيق تلك المعالم واألهداف .وإذا انخفضت تغطية تدخالت المالريا ،سوف يترتب على
ذلك العودة الدراماتيكية لظهور المرض .هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة انتشار المرض مقارنة بما كان عليه
في األساس (كما هو موضح في الشكل رقم  )6وذلك ألنه مع انخفاض عدد الحاالت ،سوف تقل حصانة
97 ،32
األفراد المكتسبة ضد المالريا ،مما يجعلهم أكثر عرضة لإلصابة باألمراض السريرية والمرض الشديد.
كما يزيد عودة ظهور المرض من خطر مقاومة األدوية والمبيدات الحشرية ،ويؤدي إلى مرض اإلنسان
98
والمعاناة والموت في جميع الفئات العمرية.
مع تقدم الدول من أعلى إلى أقل في انتقال للمالريا ،قد تحدث األوبئة أو النكسات األخرى بين الحين
واآلخر .وهذا أمر طبيعي ،ويجب أال يؤخذ على أنه عالمة على الفشل؛ ومع ذلك ،فمن المهم تنفيذ استجابة
هجومية الحتواء مثل هذه المشكالت.

إزالة تدابير مكافحة المرض سيؤدي إلى عودة ظهور المالريا ،مع ارتفاع مستويات االنتشار لتكون أعلى كثيرً ا من ذي قبل
بسبب انخفاض حصانة األفراد
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إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
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أمثلة تاريخية من الهند والسودان وتايالند .المصدر :كوهين وآخرون. 2012 ،
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تكاليف الفشل ستكون كارثية وستتضاءل أمامها التكاليف الالزمة
لتحقيق أهداف المالريا لعام  .2030هذه التكاليف ستتحملها
االقتصادات والشركات والنظم الصحية ،ويمكن أن تمتد إلى الدول
التي تشترك في حدود مع الدول التي عاد فيها ظهور المرض.

٪۹

اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻄﻔﯿﻠﻲ

إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ
إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ
إيجابية الشرائح

تايالند

وستتحمل االقتصادات والشركات والنظم الصحية تكاليف وخسائر
الفشل طويل المدى والعبء االقتصادي .ومن المحتمل أن تمتد التكاليف
إلى البلدان التي تشترك في حدود مع البلدان التي عاد فيها ظهور
المرض ،حتى لو استمرت تلك البلدان في االستثمار في قمع المالريا.
على وجه الخصوص ،سوف تتحمل األسر العبء األكبر من هذه
التكاليف ،حيث ستدفع األسر األكثر فقرً ا أعلى ثمن .هذا الفشل سيقوض
جذريًا أهداف التنمية المستدامة ( )SDGللسعي إلنهاء الفقر المدقع
بحلول عام  .2030قبل كل شيء ،إن الفشل في حماية االستثمار غير
المسبوق الذي تم إحرازه حتى اآلن قد يكون عالمة على الفشل ،ويهدر
الفرصة الحالية لتحرير األجيال القادمة من هذه اآلفة القديمة.
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حساب التكاليف اإلنسانية واالقتصادية للفشل
إن الفشل في تأمين الدعم السياسي والمالي المستمر لمكافحة المالريا والقضاء عليها سوف يؤدي إلى عودة ظهور المرض ،مما يؤدي إلى تالشي مكاسب
االستثمارات التي تحققت حتى اآلن ،وتوليد تكاليف أكبر للبلدان النامية والمجتمع العالمي .والتحليل يُظهر التكاليف المذهلة الناتجة عبر اإلطار الزمني -2016
 2030إذا سُمح بعودة مستويات تغطية تدخل المالريا الحالية إلى المستويات في عام ( 2007أي قبل إطالق أول خطة عمل عالمية للمالريا (( )GMAPالشكل .)7

التكاليف والخسائر عبر اإلطار الزمني  2030-2016إذا رجعت تغطية تدخل المالريا الحالية إلى مستويات عام 2007

© Swiss Malaria Group/Benjamin Moldenhauer

دوالر ناتج اقتصادي ضائع
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1.2

تريليون

مليون

حالة مالريا إضافية
تستدعي دخول المستشفى

© Swiss Malaria Group/Daniel Bridges

1

مليار

مليار

دوالر قيمة أيام العمل
الضائعة سنو ًيا

حالة مالريا إضافية

3.7

© Swiss Malaria Group/Anne Heslop

مليون

حالة وفاة إضافية

© Swiss Malaria Group/Jenn Warren
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الشكل 7

الحسابات معتمدة على مستويات تغطية تدخالت المالريا في  2030-2016عند العودة إلى مستويات
عام  .2007المنهجية موضحة في المحلق د
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مليار

دوالر تكاليف مباشرة
على نظم الرعاية
الصحية واألسر
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بناء االستثمار

 .4حشد الموارد
زاد تمويل المالريا بشكل كبير منذ عام  ،2000لكنه ما زال أقل بكثير من المبالغ المطلوبة لتحقيق
أهداف المالريا لعام  .2030ومع ذلك ،هناك احتماالت جيدة لزيادة االستثمارات في مكافحة المالريا
من خالل مزيج من التمويل المحلي والخارجي.

منذ عام
 ،1998زاد
تمويل المالريا

المشهد المالي الحالي
منذ عام  ،1998ازداد التمويل لمكافحة المالريا بشكل كبير ليصل إلى  2.7مليارات دوالر في عام
 ،2013ومن المتوقع أن يرتفع إلى  3.2مليار ات دوالر في عام ( 2016الشكل  .)8مولت الموارد
الخارجية (من المانحين) الجزء األكبر من زيادة النفقات ،حيث ارتفعت بشكل كبير من أقل من
 100مليون دوالر في عام  1998إلى  2.1مليار دوالر أمريكي في عام  ،2013وزادت بنسبة ٪43
سنويًا بين أعوام  2005و .2009زاد أيضًا التمويل المحلي لبرامج مكافحة المالريا ،ليمثل خمس
إجمالي التمويل (  527مليون دوالر )٪20 ،في عام .2013

بصورة ملحوظة،

قدم الصندوق العالمي لمكافحة اإليـدز والسل والمالريا الحصة األكبر من تمويل المالريا ( 1مليار
دوالر ٪40 ،من إجمالي التمويل) .وتعد الحكومات المانحة هي أكبر مصدر لتمويل الصندوق العالمي،
لكن القطاع الخاص والجهات المانحة األخرى غير الحكومية تساهم بحصة متزايدة األهمية من
المساهمات النقدية .المصادر الرئيسية األخرى لتمويل المالريا هي مبادرة الرئيس األمريكي لمكافحة
المالريا ( 675( )PMIمليون دوالر ٪26 ،من إجمالي التمويل في عام  ،)2013وحكومة المملكة
المتحدة ( 179مليون دوالر )٪7 ،والبنك الدولي ( 71مليون دوالر .)٪3 ،تساهم أيضًا كل من حكومة
المملكة المتحدة وحكومة الواليات المتحدة في التمويل من خالل الصندوق العالمي.

في عام .2013

تظهر أنماط مختلفة عندما يتم أيضًا تقسيم األرقام لمقارنة البلدان في مرحلة مكافحة المالريا بالبلدان في
مراحل القضاء على المالريا أو الوقاية من عودة ظهور المرض .في عام  ،2013ساهم التمويل
الخارجي بنسبة  ٪66من إجمالي نفقات المالريا في بلدان مرحلة المكافحة مقارنة بـ  ٪7فقط في بلدان
مرحلة القضاء على المالريا أو الوقاية من عودة ظهور المرض؛ ما تبقى من التمويل جاء من مصادر
محلية (الملحق هـ).

ليصل إلى
 2.7مليار دوالر

في عام  ،2013كان الممول الرئيسي للبحث والتطوير هو المعاهد الصحية الوطنية األمريكية (،)٪25
تليها مؤسسة بيل وميليندا غيتس ( ،)٪22والتي تعد أيضًا الممول الرئيسي لجهود الصحة العالمية
والمالريا بعي ًدا عن البحث والتطوير .أما ثالث أكبر مصدر لتمويل البحث والتطوير لمكافحة المالريا
هو صناعة األدوية والتكنولوجيا الحيوية ( ،)٪15تليها وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة ()DFID
( )٪5ومؤسسة ويلكوم ترست (.)٪5
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مصادر األموال المنفقة على المالريا منذ عام  2005والتمويل المتوقع خالل 2016
*المساهمات األخرى من المؤسسات والمنظمات
غير الحكومية والجهات الثنائية والمتعددة
األطراف.

مرفق األدوية
ميسورة التكلفة
لمكافحة المالريا

DFID

۳٫۲

ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر

الصندوق العالمي

البنك الدولي

الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية/
مبادرة الرئيس
األمريكي لمكافحة
المالريا

أخرى*

محلي

 ۳,٥۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰دوﻻر

۳٫۱

ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر

۲٫٥

۲٫۷

۲٫٦

۲۰۱۳

۲۰۱۲

ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر

۲٫۳

۲٫۳

ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر

ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲٫۲

 ۲,٥۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰دوﻻر

ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر
 ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰دوﻻر

۱٫٦

ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر

۱٫۲

ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر

۱٫۱

 ۱,٥۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰دوﻻر

ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر

۹۱۷

۲۰۰٦

۲۰۰٥

ﻣﻠﯾون دوﻻر

 ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰دوﻻر

 ٥۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰دوﻻر

دوﻻر
۲۰۱٦

۲۰۱٥

۲۰۱٤

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

اﻟﺳﻧﺔ

الشكل 8
مرفق األدوية ميسورة التكلفة لمكافحة المالرياAMFm ،؛ وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدةDFID ،؛ الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالرياGlobal Fund ،؛ مبادرة الرئيس األمريكي لمكافحة
المالرياPMI ،؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةUSAID ،
المصدر :بيانات خاصة بتمويل مكافحة المالريا  2013-2005واردة من التقرير العالمي لمكافحة المالريا 2014؛ بيانات التمويل المتوقع حتى عام  2016مقدمة من قبل برنامج المالريا العالمي الخاص بمنظمة
الصحة العالمية.

رغم أن الزيادة في تمويل المالريا كانت مثيرة لإلعجاب ،إال أن مبلغ  2.7مليار دوالر المجمع في عام
 2013كان أقل بكثير من مبلغ  5.1مليار دوالر المطلوب المقدر في أول خطة عمل عالمية للمالريا
( .)GMAPبل هو أيضًا أقل بكثير من التمويل األعلى المطلوب لتلبية معالم  2020التي من شأنها أن
تضعنا على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف المالريا لعام  .2030لتحقيق تلك األهداف ،يجب أن يكون
مجموع االحتياجات التمويلية أكثر من الضعف.
الوضع الحالي يمثل تحديًا؛ فقد انخفض كل من معدل الزيادة ونسبة المساعدات اإلنمائية الصحية
المخصصة للمالريا منذ عام  ،2010كما انخفض تمويل أنشطة البحث والتطوير لمكافحة المالريا بنسبة
 ٪7في عام  ،2013ليصل إلى  549مليون دوالر  100 ،99.أيضًا ،لم يزدد التمويل المحلي للمالريا بوتيرة
مماثلة للتمويل الخارجي في السنوات األخيرة ،وكان في انخفاض منذ ذروته البالغة  598مليون دوالر عام
 .2011والنتيجة هي أن الكثير من النظم الصحية ال تزال تعتمد بشكل كبير على المدفوعات الفعلية
المباشرة ،الشكل األقل عدالً للتمويل الصحي ،والتي تعيق أيضًا الفقراء والضعفاء عن الحصول على
الخدمات الضرورية للمالريا.
ورغم هذه المشاكل ،إال أن احتماالت جمع أموال إضافية لمكافحة المالريا جيدة .الجدير بالذكر أن النمو
االقتصادي في السنوات الـ  20الماضية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد ولد بالفعل ارتفا ًعا مال ًيا
101
في نمو اإلنفاق العام على الصحة ،ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في النمو.
على سبيل المثال ،شهدت ثلثي بلدان إفريقيا  10سنوات أو أكثر من النمو االقتصادي دون انقطاع ،ومن
المتوقع أن يستمر النمو بمعدل حوالي  ٪5سنويًا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وبمعدل أعلى في
بعض البلدان في آسيا واألمريكتين .هذا المعدل من النمو وحده سوف يسمح بتضاعف النفقات المحلية على
المالريا بين  2016و ،2030حتى لو حافظت البلدان على مستوى التخصيص المالي للصحة وعلى
األولوية الممنوحة للمالريا في مجال الصحة في ميزانياتها الوطنية .إذا عملت البلدان على زيادة
مخصصاتها للصحة والمالريا في وقت واحد ،فيمكن أن يتضاعف اإلنفاق في كثير من البلدان
(بشكل واضح ،هذا سوف يتطلب التزامًا سياسيًا قويًا).
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إن تحقيق
أهداف المالريا
لعام  2030سوف
يعتمد على
حشد مستويات
أعلى من التمويل
المتوقع والمستدام.

اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ

ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر

ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر

 ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰دوﻻر
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زيادة االستثمار
إن تحقيق أهداف المالريا لعام  2030سوف يعتمد على حشد مستويات أعلى من التمويل المتوقع والمستدام ،وسوف يتطلب جهدًا
هائالً في ظل عالم يزداد تعقيدًا .وسوف تكافح العديد من الجهات المانحة الرئيسية بصعوبة للحفاظ على مستويات الدعم الحالية ما لم
يتحسن االقتصاد العالمي .وتعد التزامات المساعدة اإلنمائية آخذة في االنخفاض ،رغم عدم مشاهدة نتائج اإلنفاق بعد ،في حين أن البلدان
التي تتوطن فيها المالريا تعاني من مشاكل صحية ال تعد وال تحصى للتعامل معها 102 ،78.كما أن الحاجة إلى إستراتيجيات راسخة لحشد
الموارد للمالريا على جميع المستويات لم تكن أب ًدا الهم األكبر ،لكن التهديد المستمر بعودة ظهور المرض يجعل الحد من تمويل المالريا
أمرً ا خطيرً ا حتى في البيئات المنخفضة النتقال المرض.
فعند انخفاض انتقال المرض ،يصبح المرض أقل وضوحً ا ،مما يخلق مخاطر سحب التمويل أو حتى ظهور موقف عدم التدخل من
جانب برامج مكافحة المالريا ،وصناع السياسات والمجتمعات .لذلك يجب تحديد تمويل مكافحة المالريا بوصفه تابعًا لكثافة االنتقال
الحالية واإلمكانية الحقيقية النتقال المالريا ،والتي ال تزال مرتفعة حتى في المناطق القريبة من مناطق القضاء على المالريا .وبالتالي،
يأخذ نموذج المخصصات الجديد للصندوق العالمي في اعتباره معدالت االنتقال الحالية والسابقة على حد سواء (أي قبل توسيع نطاق
مستوى المكافحة) ،مع اعتبار المعدل األخير ممثالً الحتمالية االنتقال الفطري للمرض بالبلد .عمومًا ،يجب دعم زيادة اإلنفاق المحلي
من خالل زيادة التمويل الخارجي ،وال سيما في البلدان ذات أعباء المالريا العالية والمستويات المنخفضة من نصيب الفرد من الدخل،
والبلدان التي تعيش في أوضاع هشة أو تعاني من أزمات.

حشد موارد محلية إضافية
ال تزال العديد من الحكومات في البلدان ذات األعباء الكبيرة من المرض
ال تعطي أولوية عالية للصحة .فقد أظهرت دراسة شملت  46بلدًا ذات دخل
منخفض ودخل متوسط أن النفقات الصحية الحكومية كانت أقل من ٪10
من إجمالي اإلنفاق الحكومي ألكثر من نصف هذه البلدان ،وأقل من  ٪5في
 10من تلك البلدان 103 .إذا انتقلت تلك الدول العشر إلى المستهدف البالغ
 ٪15من اإلنفاق الحكومي المخصص للصحة ،فإن اإلنفاق العام على المالريا
سيتضاعف ثالثة أضعاف ،حتى لو لم تزد الحصة المخصصة للمالريا .وإذا
انتقلت تلك البلدان التي تنفق أقل من  ٪10إلى  ،٪15فإن نفقات المالريا سوف
تزداد بنسبة  ٪50على األقل .إذا كان من الممكن ،في نفس الوقت ،إقناع
الحكومات بإعطاء أولوية أعلى للمالريا في ميزانية الصحة ،فإن األموال
المتاحة سوف تزيد أكثر من ذلك ،ال سيما عندما تقترن بالنمو االقتصادي
القوي المتوقع .وهذا يتطلب التزامًا سياسيًا وتغييرات في السلوكيات الحالية.
على سبيل المثال ،تعهد رؤساء الدول اإلفريقية بتخصيص  ٪15من ميزانياتهم
الوطنية للصحة في عام  ،2001لكن في عام  ،2011أوفت ست فقط من بين
 55دولة عضو في االتحاد اإلفريقي  -ليبيريا ،ومدغشقر ،ومالوي ،رواندا
وتوجو وزامبيا -بهذا الهدف .تعد العديد من البلدان قاب قوسين أو أدنى من
الوصول لهذا الهدف ،لكن هناك العديد من الدول األخرى قد خفضت بالفعل
104
من مخصصاتها.

إندونيسيا تزيد اإليرادات الضريبية من
خالل تشجيع االمتثال
بسطت المديرية العامة للضرائب بإندونيسيا النظام الضريبي
لتشجيع االمتثال الطوعي ،حيث يقوم دافعو الضرائب بالتقييم الذاتي،
ثم يدفعون الضريبة على الدخل المعلن .وجاءت النتائج إيجابية ،تمثل
في ارتفاع العائد الضريبي من  ٪9.9إلى  ٪11من الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي في  4سنوات التالية للتنفيذ .وتعني عائدات
الضرائب اإلضافية أن إجمالي اإلنفاق الحكومي زاد؛ وارتفع اإلنفاق
على الرعاية الصحية بشكل أسرع مقارنة بالقطاعات األخرى.

يعد إعطاء أولوية قصوى للصحة والمالريا أمرً ا ممك ًنا ،لكنه يعني تلقائيًا
إعطاء أولوية أقل ألشياء أخرى .وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن جميع الدول
بإمكانها جمع أموال إضافية من أجل الصحة ،بحيث يمكن استخدام بعض من
78
هذه األموال على األقل في مكافحة المالريا والقضاء عليها.
لحشد موارد إضافية للصحة والمالريا ،ال سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة
الدخل ،ال بد من اتخاذ إجراء لزيادة تحصيل اإليرادات من خالل توسيع
القاعدة الضريبية وتحسين اإلدارة الضريبية .هذه التدابير تؤتي ثمارها بالفعل
في العديد من البلدان؛ على سبيل المثال ،اتخذت البلدان ذات الدخل المنخفض
كمجموعة مثل هذا اإلجراء بين عامي  1990و ،2011وارتفعت اإليرادات
104
الحكومية من  13إلى  ٪17من الناتج المحلي اإلجمالي.
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زيادة اإليرادات لمكافحة المالريا من خالل
خيارات التمويل المبتكرة

وكان الصندوق العالمي قد حقق بعض النجاح في آليته المسماة "من الديون
108
إلى الصحة".

إن تقديم خيارات مبتكرة لزيادة اإليرادات يمكن أن يزيد إلى حد كبير من
التمويل للصحة والمالريا ،هذا إلى جانب استكمال األنشطة الرامية إلى
تحسين كفاءة النظم الضريبية وتحصيل اإليرادات .فبعض الخيارات المبتكرة
ال تنطبق فقط على البلدان المتوطن فيها المرض أو التي تم فيها القضاء على
المالريا ،لكن أي ً
ضا على الجهات المانحة التقليدية الساعية إلى تنويع مصادر
تمويلها .كل هذه الخيارات يمكن أن تشكل تحديات ،ويتطلب تنفيذها عالقات
جيدة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة ،إلى جانب الدهاء السياسي،
والشفافية ،والعمل االستكشافي إلبالغ صناع القرارات بشأن ما إذا كان يجب
105
المضي قدمًا ومتى وكيف يتم ذلك.
لتوسيع التمويل المحلي للمالريا ،ال بد من العمل على:
•زيادة أو توجيه نسبة من رسوم االستيراد أو التصدير أو ضريبة القيمة المضافة
( )VATإلى الصحة أو المالريا؛ على سبيل المثال ،تمول غانا نظام التأمين
الصحي الوطني لديها من خالل زيادة  ٪2.5على ضريبة القيمة المضافة.

•استكشاف إمكانيات تقديم مساهمات تضامن طوعية عبر الهواتف المحمولة
سواء لألفراد أو الشركات.
•النظر في فرض ضرائب سياحية في البلدان التي تعتبر السياحة فيها أحد
القطاعات المهمة ،أو إضافة عنصر المالريا إلى ضرائب مغادرة المطار أو
الفندق (مثل هذه الضرائب قد تكون مقبولة بشكل جيد)؛ و
•إدخال سندات الشتات (بيع السندات الحكومية للمواطنين الذين يعيشون في
الخارج) في البلدان التي لديها أعداد كبيرة من السكان في الخارج؛ يمكن
تخصيص اإليرادات من مبيعات السندات للصحة ومع توجيه الرسائل
الصحيحة ،من الممكن تخصيص جزء من األموال لمكافحة المالريا.

•استكشاف إمكانية تسخير قوة ريادة المشاريع االجتماعية لتحفيز أفكار مبتكرة
للوصول إلى جمهور أكبر في مكافحة المالريا  -على عكس أعمال الشركات
التقليدية ،تركز المشاريع الريادية االجتماعية على تعظيم المكاسب في صالح
المجتمع .حيث تخصص الوكاالت الخاصة والعامة في جميع أنحاء العالم
تمويالً على نحو متزايد للمساعدة على تحقيق االبتكارات التي يمكن أن تثبت
نجاحها وقدرتها على التكرار لتوسيع النطاق 111 .و
•تعزيز الشراكات اإلقليمية لجذب التمويل من الحكومات التي لها مصلحة في
المساهمة في تحسين الصحة وقمع المالريا في مناطق الجوار الجغرافي.

© Bill & Melinda Gates Foundation

•تحليل إمكانية إدخال رسوم تضامن إلزامية على تذاكر الطيران والضرائب
على المعامالت بالعمالت األجنبية وعلى المشروبات الكحولية والتبغ أو
المنتجات األخرى التي تضر بالصحة (ما يسمى بـ "ضرائب اإلثم")؛ على
سبيل المثال ،استخدمت مصر وباكستان وتايالند وفيتنام ضرائب اإلثم بنجاح
105
للمساعدة في تمويل أنظمة الرعاية الصحية فيها.

•االستفادة من الشفافية المتزايدة في تعامالت الشركات المتعددة الجنسيات،
بحيث تتلقى الدول المضيفة حصة أكثر عدالً من إيرادات الضرائب والرسوم
االستخراجية؛ في الصناعات االستخراجية ،تمت مناصرة هذا المبدأ من
قبل مجموعة حملة "انشر ما تدفعه" ومبادرة الشفافية في الصناعات
110 ،109
االستخراجية.

موارد مفيدة:

•التقرير الخاص بالصحة في العالم :تمويل النظم الصحية .الطريق إلى
78
التغطية الشاملة.
•الدروس المستفادة من العمل على زيادة التمويل المحلي للمالريا في إفريقيا
105
.2014-2012

لزيادة تمويل المالريا من خالل االبتكارات العالمية واإلقليمية ،وذلك
بالتعاون مع الدول المتوطن فيها المالريا وتلك التي تم القضاء على
المالريا فيها ،يتعين العمل من أجل:
•إجراء المزيد من تقييم إلمكانية تطبيق سندات المالريا وأدوات األجر مقابل
األداء ،والتي قد تكون وسيلة لجمع المزيد من األموال لبرامج مكافحة المالريا.
•تعزيز مزايا مبادرة التعهد بالضمان الصحي ( ،)PGHوهي شراكة مبتكرة
للتمويل أنشئت لزيادة التوافر والقدرة على تنبؤ التمويل من الجهات المانحة
الدولية للسلع الصحية؛ في عام  ،2011استغلت حكومة زامبيا مبادرة التعهد
بالضمان الصحي ( )PGHلتسريع تسليم  800ألف ناموسية للمالريا ،قبيل
ذروة موسم األمطار ،وهو ما أنقذ حياة آالف األرواح ووفر الماليين من
الدوالرات الصحية المحلية .واستغرقت عملية التمويل والتوريد  6أسابيع
107 ،106
فقط ،مقارنة بـ  33أسبوعًا في المعتاد.
•مواصلة تحسين وتوسيع نطاق استخدام صفقات تحويل الديون ،بحيث يمكن
شطب ديون البالد النامية طالما أن المبلغ المتفق عليه مستثمر في الصحة أو
المالريا  -تعقد الصفقات على المستوى الثنائي بين الجهات المانحة والبلد،
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مبادرات التمويل اإلقليمية
لقد تم تشكيل الصندوق االستئماني اإلقليمي لمكافحة المالريا وغيرها
من األمراض المعدية من قبل بنك التنمية اآلسيوي ( .)ADBوهذا
أول صندوق يظهر نتيجة مرفق شراكة تمويل الرعاية الصحية الجديد
التابع لبنك التنمية اآلسيوي ،والذي يسعى إلى جذب التمويل المشترك
من االقتصادات اإلقليمية وشركاء التنمية والقطاع الخاص
والمؤسسات .ويستضيف بنك التنمية اآلسيوي أمانة تحالف قادة آسيا
والمحيط الهادئ لمكافحة المالريا ،وسوف يعزز البنك ويدعم مهمتي
فريق عمل التحالف ،وهما مواصلة التمويل للقضاء على المالريا،
وضمان توفير تقنيات وأدوية المالريا بجودة وبأسعار معقولة .
على جانب آخر ،خصص الصندوق العالمي  10ماليين دوالر
أمريكي للقضاء على المالريا في مبادرة أمريكا الوسطى وجزيرة
هيسبانيوال لمكافحة المالريا ( ،EMMIEمختصر باللغة اإلسبانية)،
لدعم  10بلدان في تحركها نحو القضاء على المالريا .تتلقى البلدان
التمويل المطلوب بمجرد تلبية أهدافها ،في محاولة لحفز التقدم نحو
تحقيق أهداف القضاء على المالريا من خالل زيادة التعاون اإلقليمي
ومكافأة األداء.

خال من المالريا
من أجل عالم ِ
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الحفاظ على وتوسيع قاعدة المانحين التقليديين،

إظهار التأثير متعدد
القطاعات لالستثمار
في المالريا يفتح فرص
جديدة للتمويل.

واستهداف االستثمارات من االقتصادات الناشئة
للحفاظ على وحتى زيادة التمويل المقدم من الجهات المانحة التقليدية ،مع
توسيع قاعدة المانحين من الدول التي لم تساهم بعد ،يتعين العمل من أجل:
•توضيح التأثير متعدد القطاعات لالستثمار في المالريا إلى الوكاالت الثنائية
والمتعددة األطراف بما في ذلك البنك الدولي وبنوك التنمية اإلقليمية ،التي
لديها التزام بتعزيز التنمية البشرية والمادية في البلدان المنخفضة الدخل
والبلدان المتوطن فيها المرض؛
•تعزيز أهمية تعميم المالريا في المشاريع التنموية الكبرى الممولة بواسطة
ً
حديثا بقيادة
البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية ( )AIDBالمشكل
الصين ،والدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم (بريكس) (البرازيل
وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) وبنك التنمية ،باعتبارها وسيلة
الستغالل هذه التحوالت كبيرة الحجم.

االستفادة من مصادر التمويل الجديدة
في عام  ،2011طلبت حكومة بنين من المؤسسة الدولية للتنمية

•وضع المالريا في جدول األعمال األوسع لتعزيز النظم الصحية والصحة
العالمية (مثالً عن طريق المواءمة مع مبادرة "كل امرأة وكل طفل"
لالستفادة من مرفق التمويل العالمي الجديد التابع للبنك الدولي)؛

التابعة للبنك الدولي ( )IDAالحصول على مبلغ إضافي  32مليون
دوالر لمكافحة المالريا ،نظرً ا ألنه كان هناك إجماع على أن هذا

© Karl Grobl for Freedom from Hunger | www.freedomfromhunger.org

•االستفادة من التمويل الذي يتم إتاحته لتعزيز النظم الوطنية لتحقيق قدر أكبر
من األمن الصحي؛ تعد مراقبة المالريا واالستجابة لحاالت االنتشار ومراقبة
مقاومة األدوية والمبيدات الحشرية أمور هامة لجدول األعمال هذا.

سيكون له أثر إيجابي على الناتج المحلي اإلجمالي .لتحفيز التمويل،
كان على وزارتي المالية والصحة العمل في تعاون وثيق .فقد
استطاعوا بناء قضية اجتماعية واقتصادية ملحة لالستثمار ،وتمت
معالجة الطلب خالل  3أشهر.
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•بناء تحالفات بين برامج مكافحة المالريا ،ووزارات الصحة وشركاء البيئة
والتنمية المعنيين (بما في ذلك الوكاالت الوطنية لألرصاد الجوية) كوسيلة
لضمان الحصول على أموال صناديق التكيف المناخي ،وإلدارة المخاطر
المتصلة بالمناخ من أجل نجاح برنامج مكافحة المالريا؛
•مواصلة تحديد احتياجات التمويل ،ومواءمتها مع األموال المتاحة ،بما في
ذلك من خالل دعم عملية اقتراح منحة الصندوق العالمي؛ و
•االستمرار في تحديد أولويات جداول األعمال المحلية ومواءمتها المحتملة مع
االتجاه السائد للمالريا وبرامج المالريا في االقتصادات الناشئة مثل دول
البريكس ودول ( MINTالمكسيك وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا) ،ودول الخليج.

خال من المالريا
من أجل عالم ِ
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زيادة استثمارات القطاع الخاص

هناك إمكانية كبيرة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في مكافحة المالريا .يهتم العديد من شركات القطاع
الخاص واألفراد األثرياء الذين يعيشون أو يعملون في البلدان التي تتوطن فيها المالريا بهذه االستثمارات،
لكن قد ال يعرفون كيفية تحويل هذا االهتمام إلى مساهمات ذات مغزى .في نفس الوقت ،تعمل الحكومات
على االستخدام الذكي للسياسات لالستفادة من ثروة القطاع الخاص .على سبيل المثال ،في الهند ،تلتزم
الشركات بموجب القانون باستثمار  ٪2من أرباحها في المسؤولية االجتماعية للشركات ،وهي خطوة تحمل
وع ًدا كبيرً ا لدعاة مكافحة المالريا في البالد.

لزيادة استثمارات القطاع الخاص ،البد من العمل على:
•وضع إستراتيجية إلشراك الشركات لالستفادة من النجاحات التي يقودها القطاع الخاص في مكافحة
المالريا ،وجلب المزيد من الشركات في حيز المالريا على جميع المستويات (العالمية واإلقليمية
والقطرية)؛ المشاركة يمكن أن تتخذ شكل فرص الرعاية ،مثل التمويل ،أو الدعم العيني أو إنشاء آليات
تمويل مبتكرة (مثل منح التحدي أو آليات مطابقة العطايا)؛
•دعم فوائد برامج مكان العمل التي توفر الوقاية من المالريا والعالج منها للشركات العاملة في البلدان
المتوطن فيها المرض؛
•االنخراط بقوة أكبر مع منظمات المجتمع المدني في البلدان المانحة وفي األماكن التي تتوطن فيها المالريا
(مثل الروتاري وأندية الليونز) للبناء على اهتمامهم في تمويل أنشطة مكافحة المالريا؛ و
•استهداف األفراد من أصحاب الثروات في البلدان من جميع مستويات الدخل لتشجيعهم على المساهمة في
تمويل المالريا.

إشراك الصناعات
االستخراجية
في البرازيل ،تلتزم جميع المؤسسات
العاملة في منطقة األمازون قانو ًنا بتمويل
برامج لمنع ومكافحة المالريا في مناطق
نفوذها .ويتم مراقبة هذه البرامج من قبل
الحكومة الفيدرالية في البرازيل ،ويتم
تنفيذها على المستوى المحلي مع اإلدارة
الصحية البلدية .بين عامي 2007
و ،2014استثمرت الشركات أكثر من
 40مليون دوالر في تحسين الخدمات
الصحية المحلية ،ومراقبة المالريا
ومراقبة األنشطة.

وضع إستراتيجية لحشد الموارد
إن الحالة المثيرة لإلعجاب لالستثمار في مجال مكافحة المالريا ،بما في
ذلك األدلة على الفوائد التي يولدها هذا االستثمار في التنمية والنظام
الصحي األوسع ،تمثل فرصة لنصرة زيادة التمويل لمكافحة المالريا.
لذلك يتعين على البلدان أن يكون لديها خطة إستراتيجية وطنية لمكافحة
المالريا مبنية على األدلة وتتماشى مع األولويات المنصوص عليها في الخطة
االستراتيجية الصحية الوطنية األوسع .كال الوثيقتين على حد سواء ينبغي أن
يستندوا إلى التشاور والتوافق واسع النطاق .وتوفر الخطة االستراتيجية
الوطنية لمكافحة المالريا ذات الجودة العالية رؤية شاملة وإستراتيجيات رفيعة
المستوى وأهداف برنامجية ألصحاب المصلحة في البالد .هذه الخطة
االستراتيجية تتطلب خطة تنفيذية تحدد األنشطة الرئيسية لتحقيق األهداف،
ومعالم واضحة ،واألطراف المسؤولة والميزانية المطلوبة .ويتعين دمج الخطط
االستراتيجية والتنفيذية الوطنية للمالريا في خطط تمويل القطاع الصحي
للبالد ،وفي العمليات األوسع لتحديد األولويات ووضع الميزانية.
ومع أخذ هذه الخطط كنقطة انطالق ،يتم تشجيع البلدان أيضًا على وضع
إستراتيجية لحشد الموارد يمكن استخدامها من قبل برامج مكافحة المالريا
وشركائها للمجادلة بشأن تخصيص حصة أكبر من األموال الموجودة لمكافحة
المالريا ،أو لتخصيص حصة مناسبة من أي أموال جديدة قد تصبح متاحة.
ً
راسخا  -بما في ذلك
لكن وضع هذه االستراتيجية يتطلب عمالً تحضيريًا
تحليل أي ثغرات في التمويل وتحديد الممولين الجدد المحتملين .وتعد
إستراتيجية حشد الموارد بمثابة وثيقة متعددة األغراض ويمكن أن تستخدم
لجذب التمويل الدولي (على سبيل المثال عن طريق تقديمها في مذكرة تمهيدية
إلى الصندوق العالمي) ،وكذلك لزيادة التمويل المحلي من الموارد العامة
والخاصة .يجب أن تقدم االستراتيجية العائد المتوقع على االستثمار ،وتشرح
كيف يمكن قياس العائد .وسوف يتعين تصميم االستراتيجية بشكل مخصص
يتوافق مع السياق الوبائي واالجتماعي واالقتصادي ،ويتوافق مع موقع الدولة
على طريق القضاء على المالريا ،ومع مصالح الممول المحتمل الذي يجري
االتصال به.
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موارد مفيدة:
•دليل دعوة شراكة دحر المالريا لحشد الموارد ( )ARMمن أجل مكافحة
المالريا 112.لقد تم تصميم الدليل لالستخدام مع حزمة مرفقة للمساعدة التقنية.
لمزيد من المعلومات ،راجعhttp://www.rollbackmalaria.org/ :
resources/publications/2014
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تحسين الكفاءات وتعزيز الشفافية

أمرا بالغ األهمية ،لكن هناك أيضا حاجة إلى الشفافية والكفاءة ،ال سيما في أعقاب األزمة المالية
إن مسألة جمع أموال إضافية يعد ً
لعام  .2008وتركز اآلن كل من وزارات المالية والمستثمرين في كل من القطاعين العام والخاص على أهمية ضمان وإظهار
"قيمة أكبر مقابل المال" أو االستخدام األمثل للموارد لتحقيق النتائج المرجوة .وتسعى منهجية "القيمة مقابل المال" إلى تحقيق التوازن
بين "أربعة نواحي"  -االقتصاد والكفاءة والفعالية واإلنصاف  -وذلك يتطلب استخدام مقاييس القيمة التي صممت خصيصًا لتناسب هذا
السياق والمستثمرين 113.على سبيل المثال ،في البيئات المنخفضة النتقال المرض ،يجب قياس االستثمار من حيث حاالت اإلصابة
والوفيات التي تم تجنبها بالمقارنة مع خطوط األساس التاريخية أو المكاسب االقتصادية المرتبطة بالتجنب طويل األجل لعودة ظهور
المرض ،بدالً من حساب التكاليف لكل حالة (والتي قد ترتفع بشكل كبير عندما تنخفض أعداد الحاالت) .كما أن التطعيم ضد أمراض
مثل الحصبة والحصبة األلمانية والسعال الديكي والدفتيريا يقدم سابقة مشجعة لهذا النوع من االستثمار المستمر في البرامج ،حتى في
البلدان التي لم تعد فيها هذه األمراض موجودة .إن جهود القضاء على المالريا سوف تستفيد بشكل كبير من حملة جديدة تضع أطرً ا
لاللتزام بمراقبة المالريا واالستجابة لها بنفس درجة التعامل مع برامج التحصين.
إن زيادة القيمة مقابل المال ال يعني بالضرورة أن خيار التكلفة األقل هو األفضل .فعند المقارنة بين الخيارات البديلة ،يجب أن تؤخذ
مسألة تحسين الصحة وغيرها من الفوائد المولدة بعين االعتبار ،فضالً عن التكاليف .ويجب أن تسير اإلدارة المالية القوية جنبًا إلى جنب
مع الجهود الرامية إلى تحسين القيمة مقابل المال .فوجود قدر أكبر من الشفافية لتدفقات التمويل والمساءلة عن النتائج سوف يساعد على
معالجة أوجه القصور والفساد ،وبالتالي توفير الثقة للمستثمرين الحاليين وتشجيع المزيد من االستثمارات.

إن وجود قدر أكبر
من المساءلة
سوف يزيد الثقة
ويحفز االستثمار

© Christian Heuss/Swiss TPH

اإلضافي.

استقاء أدلة أقوى على عوائد االستثمار في مكافحة المالريا
كما أوضح هذا الفصل جليًا ،هناك اآلن الكثير من األدلة حول عوائد االستثمار في مكافحة المالريا.
ومع ذلك ،هناك مجال لتوحيد هذه األدلة واستخدامها بشكل إستراتيجي ،إلظهار أن تمويل المالريا يتم
استثماره بحكمة وكفاءة ،ويحدث تأثيرً ا قويًا .على وجه الخصوص ،هناك حاجة للعمل على:
•تعزيز منهجيات لقياس تحسن النتائج الصحية والفوائد على نطاق المنظومة في مجاالت أخرى (مثل
الزراعة والتعليم) ،وال سيما فيما يتعلق بالفوائد المتراكمة في البيئات التي تم فيها القضاء على المالريا؛
•تحسين توافر البيانات على المستوى الوطني بشأن تكاليف وفوائد االستثمار في مكافحة المالريا؛ و
• مواصلة جمع األدلة على األثر االقتصادي السلبي المحتمل لظهور المالريا.
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تعزيز نهج شامل

 .5تعزيز التعاون
الدولي
والمتعدد القطاعات
تدرك أهداف التنمية المستدامة أن العديد من التحديات التي تواجه المجتمع العالمي تتجاوز الحدود
الوطنية ،وتدعو البلدان ضمنيًا إلى العمل معًا من أجل الصالح العام العالمي 114.فالتقدم المستمر في
مكافحة المالريا سوف يعتمد على القدرة على العمل معًا ،وبناء الشراكات الشاملة داخل وعبر الحدود
والقطاعات لمعالجة عدم المساواة في كل مكان ،وتعزيز الكرامة والرخاء للبشرية جمعاء.

تنقل السكان

M

RB
and

يعد تنقل السكان بمثابة ظاهرة ناتجة عن العولمة ،ومن المرجح أن تزداد
أضعا ًفا مضاعفة .فاألفراد ينتقلون بين البلدان والمناطق ،ومن المناطق الريفية
إلى المناطق الحضرية ً
بحثا عن فرص أفضل ،أو هربًا من الكوارث
واالضطرابات ،أو ألنهم مشردون (مثالً عن طريق إعادة تطوير األرض).

© IOM

إن االنتقال من المناطق العالية في انتشار المالريا يمكن أن يؤدي إلى ظاهرة
حاالت المالريا المستوردة وعودة ظهور المرض المحتملة في المناطق
المنخفضة أو الخالية من المالريا ،وهذا يتوقف على وجود أو عدم وجود
نواقل المالريا المؤهلة .ويمكن أيضًا أن ينتقل البعوض المصاب بالمالريا عن
غير قصد من المناطق التي تتوطن فيها المالريا إلى المناطق الخالية من
المالريا ،مما تسبب في حدوث تفشي غير متوقع 115.المتنقلون والمهاجرون
( )MMPsالذين يتحركون كثيرً ا داخل وخارج المناطق المتوطن فيها
المرض ،المناعة المكتسبة بشكل طبيعي أو ال يمتلكونها في األساس ،وبالتالي
يكونون عرضة لخطر المالريا .وقد يفقد السكان باإلضافة إلى ذلك ،قد يؤدي
التنقل إلى ضعف االلتزام بالعالج ،وهذا بدوره قد يسرع عملية تطور المقاومة
ألدوية مكافحة المالريا 116.إن الحد من المالريا في البلدان التي تعاني من
االضطرابات السياسية واألزمات اإلنسانية سيكون أمرً ا حيويًا للتقدم نحو
أهداف التنمية المستدامة .وقد أبرزت اليونيسيف كيف أن  17من بين  20دولة
ذات أعلى معدالت وفيات األطفال دون سن  5كانت دول تعاني العنف أو من
أوضاع هشة؛ 117في إجمالي  17دولة من هذه الدول ،كانت المالريا السبب
ز
الرئيسي للوفيات
زهذه البلدان هي أنجوال وبوركينا فاسو ،وبوروندي ،والكاميرون ،وجمهورية إفريقيا الوسطى ،وتشاد،
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وغينيا ،وغينيا بيساو ،ومالي ،وموريتانيا ،والنيجر ،ونيجيريا ،وسيراليون،
والصومال وجنوب السودان وتوجو.

38

خال من المالريا
من أجل عالم ِ

العمل واالستثمار لدحر المالريا )AIM( 2030-2016

تهديد المقاومة لألدوية والمبيدات الحشرية
تخترق الحدود بصورة متزايدة في عالم اليوم المترابط للغاية ،يمكن أن يعمل انتشار األمراض الجديدة
والصاعدة (بما في ذلك أوبئة المالريا الكبرى) 97 ،32على تهديد األمن الصحي الوطني والعالمي ألنه يشكل
خطرا على االستقرار السياسي والتقدم واالستثمار 118.وتتمثل إحدى أكثر التحديات العالمية إلحاحً ا في
ً
المشكلة المتنامية لمقاومة األدوية والمبيدات الحشرية المضادة للمالريا 97 ،32.على سبيل المثال ،هناك
مقاومة الطفيليات لألرتيميسينين في منطقة الميكونغ الكبرى دون اإلقليمية (كمبوديا؛ وجمهورية الو
الديمقراطية الشعبية؛ وميانمار؛ تايالند؛ وفيتنام) 1.واستمرار استخدام العالجات األحادية عن طريق الفم.
وتشمل العوامل الدافعة لمقاومة األدوية االستخدام الواسع النطاق والعشوائي لألرتيميسينين في عالج
119
أي حمى ،وعدم استكمال المرضى لدورة العالج الكاملة ،وتداول األدوية المزورة والرد.
إن مقاومة المبيدات الحشرية تقوض مباشرة إستراتيجيات التدخل الرئيسية مثل الناموسيات المعالجة
بالمبيدات الحشرية ،والمواد المعالجة والرش الثمالي داخل المباني .فقد أشارت أكثر من ثلثي البلدان
المتوطن فيها المرض إلى وجود مقاومة لفئة واحدة من المبيدات الحشرية على األقل في نوع واحد من
النواقل على األقل .وتعد مقاومة البيريثرويد هي األكثر انتشارً ا ،وتزداد بسرعة .إذا فقدت مبيدات
البيريثرويد معظم فعاليتها ،فسوف يتم فقدان ما يقدر بنحو  ٪55من فوائد مكافحة النواقل 120.كما تزداد
أيضًا مستويات المقاومة لفئات أخرى من المبيدات الحشرية المستخدمة في مجال الصحة العامة ،وتنتشر
المقاومة التبادلية داخل وبين فئات المبيدات الحشرية .إن الحد من الضغط االنتقائي وإدارة مقاومة المبيدات
الحشرية يتطلب تعاقبًا مناسبًا بين فئات المبيدات الحشرية في الرش الثمالي داخل المباني؛ وتطوير
واستخدام األنماط الفسيفسائية لعالج المبيدات الحشرية؛ والناموسيات التي تجمع بين المبيدات الحشرية
ومؤازرات المبيدات المتعددة؛ والتطوير طويل المدى للمكونات النشطة الجديدة مع استخدام طرق مبتكرة
121
في الناموسيات والرش الثمالي داخل المباني.

الموائل المستدامة

تأثيرا هائالً على انتقال المالريا ،فيجعل هذا المرض
يحدث التغير البيئي
ً

بمثابة تهديد محتمل كلما كان هناك بيئة تقبلية له .فيمكن ألنشطة إزالة
الغابات 122 ،والري على نطاق واسع والتحضر 124 ،123وإنشاء مزارع
المطاط  126 ،125وتمليح التربة  127واألنشطة االستخراجية ،أن تؤثر على مزج
أنواع النواقل ووفرتها واختيار المضيف وطول العمر والسلوك ،وهو األمر
الذي يؤثر على بيئة انتقال المالريا 129 ،128.ومن المتوقع أنه بحلول عام
 ،2050سيعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في مراكز حضرية .ويمكن أن
يسهم التحضر في الحد من المالريا في البلدان المتوطن فيها المرض ،ألن

االستجابة العالمية
للمقاومة
لقد وضعت الخطط العالمية لمقاومة
األرتيميسينين وإدارة المقاومة للمبيدات
الحشرية في نواقل المالريا ،لحشد
أصحاب المصلحة العالميين والمحليين
للقضاء على المقاومة لألرتيميسينين
والتصدي لخطر مقاومة المبيدات
الحشرية ،من خالل ضمان تطوير
األدوات واإلستراتيجيات في الوقت
المناسب لمكافحة النواقل الجديدة
والمبتكرة.

المدن يمكن أن تحقق فوائد مثل تحسين السكن وزيادة فرص الحصول على
الخدمات األساسية وقلة مواقع التكاثر 123.ومع ذلك ،غالبًا ما تبقى هذه الفوائد
بعيدة المنال ألكثر من  800مليون من سكان األحياء الفقيرة في العالم .هناك
حاجة إلى اليقظة المستمرة لخطر عودة ظهور المرض في المناطق الحضرية
وشبه الحضرية ،حيث يمكن أن تكون الزراعة الحضرية وسدود الري بالتنقيط
مفضية إلى انتشار نواقل األنوفيليس بين السكان 130.كما أن سوء الصرف
135 ،134
الصحي؛ وأنشطة مثل صنع الطوب 133–131 ،وبناء الطرق والتشييد؛
وانتشار الحدائق والمزارع الصغيرة في المناطق الحضرية ،يمكن أن تخلق
138–136
دون قصد مواقع لتكاثر البعوض.

© Swiss Malaria Group/Allan Jay Quesada
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األمن الغذائي
هناك حاجة متزايدة للزراعة المستدامة لتحسين اإلنتاجية
الزراعية واألمن الغذائي ،وخاصة في مواجهة الضغوط
السكانية .فعندما يتمتع األفراد ،خاصة األطفال الصغار،
بتغذىة جيدة ،يكونون أكثر قدرة على رفع االستجابة
المناعية وتحمل اإلصابة بالمالريا 139.في البلدان
المتوطن فيها المرض ،ال تزال المالريا أحد أهم أسباب
توقف النمو عند األطفال .فالجمع بين المالريا وسوء
التغذية (بما في ذلك نقص الحديد أو الزنك أو فيتامين أ)
يعد شي ًئا ممي ًتا بشكل خاص 9ويجب أيضًا إدارة
الممارسات الزراعية ،بما في ذلك كثافة الزراعة والري
والصرف الصحي ،بشكل جيد إذا ما أرادنا تجنب زيادة
مواقع تكاثر النواقل .لطالما ارتبطت نظم اإلنتاج
لمحاصيل معينة بزيادة حاالت اإلصابة بالمالريا.
وتشمل هذه المحاصيل األرز المروي ،ومزارع المطاط
الناضجة ،والبطاطا الحلوة وغيرها من "محاصيل التالل"
التي تتراكم مياه األمطار فيها وتوفر موائل لليرقات؛
وخضروات السلطة المزروعة باستخدام السدود الصغيرة
141 ،140
للري.

© Bill & Melinda Gates Foundation

تغير المناخ
يعد الطقس والمناخ من المحددات الرئيسية
للتوزيع الجغرافي ،والموسمية ،والتقلب السنوي
واالتجاهات طويلة المدى للمالريا .فيمكن أن تقلل
فترات الجفاف طويلة األجل من انتقال العدوى.
كما يمكن أن تؤدي فترات هطول األمطار العالية أو
ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة انتقال المالريا،
حتى في المناطق التي تكون فيها المكافحة قوية.
يعد تقلب المناخ الطبيعي  -بما في ذلك ظواهر النينو
وغيرها من الدورات طويلة األجل  -عامالً مهمًا
ليس فقط في تفسير االتجاهات في عبء المرض،
لكن أيضا في حاالت الزيادة السريعة للمرض،
بما في ذلك األوبئة 144–142.وخلص الفريق الحكومي
الدولي المعني بتغير المناخ إلى أن التغيرات في
درجات الحرارة واألمطار سوف تؤثر على الموائل
الطبيعية للبعوض ،حيث تغير من انتشار البعوض
الناقل للعدوى أو تطيل مواسم انتقال المرض
(أو كليهما) في بعض المناطق ،ويحتمل أن تعرض
المناطق الجديدة والسكان الجدد للمالريا وغيرها من
األمراض المنقولة بالنواقل 142.في أماكن أخرى،
سوف يقلل التغير المناخي من انتقال العدوى عن
طريق التغيرات في هطول األمطار ودرجات
الحرارة.
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تعزيز مشاركة القطاعات األخرى في مكافحة المالريا
وضع كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
وشراكة دحر المالريا وغيرهم من الشركاء
إطار العمل متعدد القطاعات لمكافحة المالريا
لتعزيز األدلة على وجود العديد من الروابط
بين القطاعات غير الصحية وانتقال المالريا
وإمكانيات االستجابة للمرض 138.يبني هذا
اإلطار على المعارف التي تظهر كيف اختفت
المالريا المتوطنة من معظم شمال أوروبا
وأمريكا الشمالية عند ترسخ التنمية
االجتماعية واالقتصادية العامة ،بما في ذلك
توفير إسكان أفضل وأقل ازدحامًا ،وتحسين
الصرف الصحي األرضي وتعزيز النظم
145
الصحية.

ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى
ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﻼرﯾﺎ

االلتزام السياسي والحكم الرشيد
ضروريان لتسهيل االنخراط متعدد
القطاعات الالزم لتحقيق أهداف المالريا
لعام .2030

االستفادة من تحالفات قادة
إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ
لمكافحة المالريا
يعد تحالف القادة األفارقة لمكافحة
المالريا بمثابة تحالف رائد يتكون من
 49من رؤساء الدول والحكومات ،حيت
تأسس التحالف لضمان التقدم في مكافحة
المالريا في جميع أنحاء القارة اإلفريقية.
وتأسس تحالف قادة آسيا والمحيط الهادئ
لمكافحة المالريا في قمة شرق آسيا عام
 2013ويضم  18من رؤساء الدول
الوطنية .ويلتزم رؤساء الدول معًا بجعل
منطقة آسيا والمحيط الهادئ خالية من
المالريا بحلول عام  2030في شراكة مع
الواليات المتحدة واليابان والصين
وجمهورية كوريا ،والهند ،وأستراليا،
ونيوزيلندا.

لتعزيز إشراك القطاعات األخرى ،البد من العمل على:
• إظهار أهمية مواصلة الحد من والقضاء على المالريا بالنسبة للنمو االقتصادي والتنمية لرؤساء
الدول والوزراء من القطاعات غير الصحية ،والشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة الرئيسيين
اآلخرين؛
• التأكيد على أن الحد من والقضاء على المالريا يعد جزءًا من إستراتيجيات التنمية اإلقليمية
والوطنية؛
• تحديد المنظمات ذات السياقات المعينة أو األشخاص الذين لديهم قدرة على جمع أصحاب المصلحة
من مجموعة واسعة من القطاعات؛
• التعرف على "المؤيديين" المستجيبين المحتملين في القطاعات غير الصحية مع تقديم األدلة على
فوائد االستثمار في المالريا؛

القطاعات
غير الصحية
ضرورية
لكسر الحلقة

• االستفادة المشتركة من المصفوفة المقدمة في إطار العمل المتعدد القطاعات لمكافحة المالريا
(الشكل  )9لدراسة محددات المالريا من وجهة نظر مجتمعية وبيئية وسكانية وأسرية ،واستكشاف
التأثير الواقع أو المحتمل للعوامل المحددة على القطاعات المختلفة؛

المفرغة للمالريا،

• التأكد من تلقي الشركاء الجدد في فضاء المالريا للتوجيه الفني ،وتشجيعهم على العمل مع أصحاب
المصلحة المعنيين في مجال المالريا؛

وانخفاض اإلنتاجية

• دعم القطاعات غير الصحية لتلبية احتياجات مكافحة المالريا لموظفيهم وعائالتهم ،وكذلك عمالؤهم
(مثل الطالب أو المزارعين) أو الشركاء التجاريون.

والفقر.

• فحص ما إذا كانت العملية والممارسات واإلجراءات ونظم اإلنتاج الخاصة بقطاع معين ،تساهم في
الحفاظ على أو زيادة وفرة النواقل ،وانتقال الطفيليات ،والمقاومة لألدوية أو المبيدات الحشرية،
ووضع إستراتيجيات للتخفيف من أي آثار سلبية محتملة يتم تحديدها؛ و
• دمج األنشطة التي أدخلتها القطاعات غير الصحية للحد من المالريا في األنشطة والميزانيات
الروتينية للقطاع المعني على جميع مستويات العملية.
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مصفوفة تبين محددات المالريا ومطابقات القطاعات المحتملة
مطابقات القطاعات المحتملة
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

المالية واالقتصاد

الغذاء والزراعة

التجارة والصناعة ،إلخ

البنية التحتية والنقل واألشغال

التعليم

الحماية االجتماعية

العدالة

العلوم والتكنولوجيا

البيئة والمناخ

المياه والصرف الصحي

االتصاالت والمعلومات

األمن (الجيش والشرطة)

تطوير المجتمع

الصحة

اإلدارة العامة ،بما في ذلك الحكومات
المحلية

المحددات الرئيسية للمالريا

 .1المجتمع
التوزيع غير العادل للطاقة
والموارد في مختلف البلدان

√

√

التغيير الديموغرافي :النمو
السكاني ،وحجم األسرة
والتحركات الهيكلية لألفراد
قدرة الحكومة على تنظيم
وإدارة عائدات األراضي
والضرائب

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

تنظيم المجتمعات والخدمات

√

√

√

√

√

السلطة والوضع االجتماعي:
الجنس والعرق

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

 .2البيئة
نظم اإلنتاج والممارسة
الزراعية

√

البنى التحتية والبيئات الحضرية
أو شبه الحضرية

√

√

√
√

اإلسكان
إدارة واستخدام األراضي
√

التنمية االقتصادية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 .3المجموعة السكانية
الفقر والتعليم
تنقل السكان
التغذية

√
√
√

الوظيفة

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

المكافحة المجتمعية

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

 .4األسرة واألفراد
اختيار واعتماد الممارسات
اآلمنة للمالريا

√

الوعي والمعرفة
الوصول إلى واستخدام الرعاية
الصحية

√

توفير الرعاية الصحية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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العمل المتعدد القطاعات
لمكافحة المالريا في
جمهورية إيران اإلسالمية
دراسة حالة إيران
إيران تسير نحو عملية القضاء على المالريا .لقد نتج عن إجراء تقييم متعمق
باستخدام إطار العمل متعدد القطاعات لمكافحة المالريا ،الشروع في التخلص
من المالريا في برامج التخفيف من حدة الفقر على المستوى الوطني
واإلقليمي .هناك اآلن لجان متعددة القطاعات للتخلص من المالريا في كل
منطقة ،برئاسة المحافظين المعنيين .ويشتمل األعضاء على وزارات التعليم،
والطاقة ،وإمدادات المياه ،والبث اإلذاعي والزراعة ،والمجالس اإلسالمية
البلدية والمجتمعية .هذه اللجان تدمج الوسائل والتدابير للقضاء على المالريا
في جميع مشاريع التنمية ،وتسهل مشاركة المجتمع المحلي .خالل مواسم
انتقال المالريا ،توفر مراكز البث المحلية معلومات عن المالريا مقدمة من قبل
السلطات الصحية المحلية .وتحدد وزارة الطاقة أولوية لربط المناطق التي
تتوطن فيها المالريا بمشاريع تزويد الكهرباء بها .تتعاون المجالس اإلسالمية
المحلية المنتخبة مع العاملين في مجال الصحة لحشد المجتمعات المحلية
واألسر لتخزين المياه الصالحة للشرب ،بما في ذلك إبادة اليرقات باستخدام
عصية تورينجيانسيس ودعم تثقيف األقران بشأن الممارسات اآلمنة لمكافحة
المالريا .المصدر :برنامج المالريا الوطني ،إيران

© WHO/EMRO/Joanna Vogel

المصدر :البرنامج الوطني لمكافحة المالريا ،إيران
© Acknowledgement regarding images

© Allan Schapira 2013
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يساهم الحد من المالريا في تحقيق األهداف األساسية االقتصادية واالجتماعية والتجارية لقطاعات أخرى،
ويولد حاالت الفوز.

قطاع التعليم
في غانا ،وضعت وزارة التعليم برنامجً ا لتوفير ناموسيات كافية ألسر جميع األطفال ،وتعاونت مع البرنامج
الوطني لتعليم األطفال بشأن كيفية استخدام الناموسيات بشكل صحيح .ونشر األطفال الرسائل األساسية
للمجتمع األوسع .وأدى ذلك إلى تقليل المفاهيم الخاطئة حول سبب المالريا ،إلى جانب التحسن في اإلقبال
على هذه الناموسيات في جميع أنحاء المجتمع .كما أدى أيضًا إلى انخفاض بنسبة  ٪20في انتشار الطفيليات
146
بين األطفال ،األمر الذي مكنهم من االلتحاق بالمدارس بشكل أكثر انتظامًا والتعلم بصورة أكثر فعالية.

© Bill & Melinda Gates Foundation

إحراز تقدم مشترك نحو تحقيق أهداف القطاع والمالريا

القطاع الزراعي
في المناطق الصحراوية من بيرو ،قد توفر حقول األرز المغمورة بالمياه ما يصل إلى  ٪90من سطح
التكاثر المتاح لنواقل المالريا .في عام  ،2006تعاونت المديرية العامة للصحة البيئية/وزارة الصحة مع
القطاع الزراعي إلدخال الري المتقطع لألرز ( .)IRIتضمنت النتائج عائدات مواتية من محصول األرز،
إلى جانب االنخفاض الكبير في انتشار المالريا وانخفاض الحاجة إلى المبيدات الحشرية ،فضالً عن
الوفورات الكبيرة في المياة .وفي وقت الحق ،أصبح الري المتقطع لألرز بمثابة الممارسة القياسية في ري
148 ،147
األرز ،مما حقق فوائد للمزارعين والمزيد من االنخفاضات في عبء المالريا.

© DIGESA/MINSA General Directorate for Environmental Health/Ministry of Health Peru

الحد من المالريا
يساهم في
أهداف القطاعات
األخرى ويولد
حاالت مربحة
للجانبين.

اآلفاق المستقبلية – قطاع اإلسكان
أظهرت مراجعة منهجية ،داخل القرى في المناطق المتوطن فيها المرض في جميع أنحاء العالم ،أن األفراد
الذين يعيشون في منازل تقليدية يعانون على األرجح من المالريا بشكل مضاعف من أولئك الذين يعيشون
في منازل حديثة ،وذلك بعد تعديل الحالة االجتماعية واالقتصادية 149.األهم من ذلك ،أن تحسين السكن قد
يكون واقيًا في األماكن التي تعاني من مستويات استثنائية من انتقال المالريا 150.في إفريقيا ،حيث من
المتوقع أن يتضاعف إنفاق المستهلكين على مدى العقد المقبل 151 ،من المقرر بناء أكثر من  144مليون
منزل ريفي بحلول عام  .2050يمكن أن يساهم إغالق حواف السقف أو تركيب سقف أو األبواب والنوافذ
المزودة بستائر وحواجز ،في إحداث تأثير وقائي من خالل منع البعوض والمالريا من دخول المنزل
وعض األفراد أثناء النوم 152 ،23 ،22 ،19.العديد من هذه الميزات لها أيضًا فوائد وظيفية وجمالية إضافية
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يقدرها السكان .إن دمج هذه الميزات في معايير اإلسكان وبرامج اإلسكان العام وإسكان الشركات
ومبادرات التمويل األصغر لتحسين المنازل والتثقيف بشأن تحسين تصاميم المنازل يقدم لمجتمع المالريا
فرصة هائلة ويجلب أيضًا فوائد لقطاع اإلسكان.

© Swiss Malaria Group/Andre Laas

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

تعلم الدروس المستفادة من اإلدارة
المتكاملة للنواقل

نهجا شامالً ومنطقي لمكافحة
تتبني اإلدارة المتكاملة للنواقل (ً )IVM
المالريا ،وتوظف عد ًدا من التدخالت التي يمكن استخالصها من داخل القطاع
الصحي أو خارجه .فمن خالل إشراك الوزارات األخرى (مثل الزراعة
واإلسكان) ،والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع في
155–153
مكافحة نواقل األمراض ،يمكن تحقيق تأثير أكبر بموارد أقل.

مكافحة المالريا على مستوى
متعدد القطاعات في الخرطوم ،السودان
تتمثل الدعامة األساسية لمبادرة الخرطوم خالية من المالريا ()MFI
في مكافحة البعوض الناقل للمرض األساسي وهو األنوفيليس
أرابينسيس ،الذي يتكاثر أساسًا في قنوات الري والبرك الناجمة عن
كسر أنابيب المياه وأحواض المياه وصهاريج التخزين .وتتعاون
مبادرة "الخرطوم خالية من المالريا" مع وزارة األشغال العامة
إلصالح أنابيب المياه المكسورة .فالمبادرة هي المسؤولة عن المراقبة
واإلبالغ والنقل ،في حين توفر الوزارة المهندسين والمعدات.
باإلضافة إلى ذلك ،وبالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد المزارعين،
أصبح التجفيف المنتظم للحقول المروية للحد من تكاثر نواقل المالريا
إلزاميًا في أنظمة الري الحكومية والخاصة على حد سواء .ويتم
إصالح التسرب من قنوات الري ،والغطاء النباتي حول القنوات
الممسوحة ،بالتعاون مع هيئة الري ووزارة الزراعة .وهناك إشراك
قوي للمجتمع المحلي في جميع هذه المبادرات ،وكذلك في أنشطة
مكافحة يرقات البعوض.
المصدر :الحكومة السودانية بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
6
(.)EMRO

موارد مفيدة:

يساهم القطاع الخاص في االستجابة للمالريا بطرق رائعة ومتنوعة ،فهو يدفع
االبتكار؛ ويتقاسم خبرته االستراتيجية والتقنية واللوجستية؛ ويقدم خدمات
المالريا؛ ويسهل الوصول إلى شبكات الشركات والعمالء 156.كما يوفر القطاع
الخاص أيضًا التمويل أو مواد عينية ،ويستثمر من خالل برامج المسؤولية
االجتماعية للشركات والممارسات التجارية المستدامة .كجزء من الحركة
العالمية لجعل النظم الضريبية الدولية والوطنية أكثر شفافية ،تقوم الجهات
الفاعلة في القطاع الخاص بشكل متزايد بإظهار مواطنة الشركات ،وتنشر
المبالغ التي تدفعها للحكومات في البلدان التي تعمل فيها .وطلب قادة القطاع
الخاص الذين يقومون بذلك بشكل فريد ،معلومات حول ما إذا كانت عائدات
الضرائب التي يدفعونها يتم استثمارها في توفير الخدمات األساسية للمواطنين،
ودعوا إلى وجود حكومة أكثر خضوعًا للمساءلة 110 ،109.وعملت بعض
الشركات التي تنتج سلع المالريا كجزء من أعمالها التجارية األساسية على
إعادة نقل عمليات اإلنتاج إلى البلدان المتوطن فيها المرض ،كوسيلة لخلق
158 ،157
فرص العمل المحلية وتعزيز االستدامة.
في المناطق المتوطن فيها المرض ،تعد المالريا مسؤولة عن المستويات العالية
من مرض العمال وتغيبهم عن العمل ،مع تكبد تكاليف كبيرة 51–49.عملت
العديد من الشركات بالشراكة مع برامج وطنية على تقديم خدمات المالريا
والرعاية الصحية للعاملين وعائالتهم والمجتمعات المحيطة 163–159.أيضًا
بإدراج البحوث األكاديمية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص،
يمكن أن تكون هذه المساعي مصحوبة بعنصر بحثي لرصد وتقييم األثر؛
على سبيل المثال ،أكدت المسوحات السنوية النتشار الطفيليات فعالية مثل هذه
الشراكات  166–164 ،51ونظرً ا ألن هذه الشركات قد نمت في التجارب والخبرات
في المنطقة ،فقد وسعت الكثير من هذه الشركات من دورها في مكافحة
المالريا ،مثل أن تصبح الشريك المنفذ للصندوق العالمي أو المتلقي الرئيسي
للتمويل الوارد منه 169–167.يمكن العثور على توجيهات أكثر تفصيالً بشأن
كيفية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وغيرها من القطاعات في مربع
"تفعيل الشراكات" في الملحق "و".

•دليل منظمة الصحة العالمية لإلدارة المتكاملة للنواقل.

155

•مجموعة أدوات منظمة الصحة العالمية بشأن اإلدارة المتكاملة لنواقل المرض في
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
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توسيع الشراكات اإلقليمية والدولية

•العمل مباشرة مع التكتالت اإلقليمية التجارية واالقتصادية لحشد الدعم
السياسي والمالي؛ على سبيل المثال ،في إفريقيا ،يعمل وزراء الصحة مع
اللجان االقتصادية اإلقليمية لضمان االلتزام المالي على المدى الطويل لتمويل
مكافحة المالريا؛

يعد تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي ضرور ًيا للعمل التنفيذي المشترك
وتبادل المعلومات حول الدروس المستفادة .هناك حاجة إلى مثل هذا
التعاون للحد من حالة استيراد المرض بين البلدان ،وتحقيق القضاء
على المالريا واستدامة ذلك ،وتأمين حدود البالد ضد تهديدات األمراض
األخرى .ويتمتع مجتمع المالريا بخبرة كبيرة في بناء شراكات إقليمية
ناجحة .لجني الفوائد الكاملة للشراكات اإلقليمية ،البد من العمل على:

•إنشاء شبكة من الخبراء اإلقليميين قادرة على تقديم المساعدة التقنية الجيدة
ودعم البلدان المعنية لتتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية المعيارية
170
واللوائح الصحية الدولية؛

•تحديد دور الشراكة في التنمية العالمية وتشييد المنشآت الصحية ،وإنشاء
آليات شاملة واضحة للمشاركة مع الجهات المعنية األخرى في المنطقة؛

•الدعوة إلى الدعم السياسي طويل األجل والتمويل المستدام للشراكة من
البلدان المعنية؛ و

•التأكد من مرونة تفويض الشراكة ،بحيث يمكن إعادة ترتيبه وتركيزه عند
ظهور فجوات في المعرفة أو ملء هذه الفجوات ،أو عند دخول جهات فاعلة
جديدة إلى المشهد أو عند االنخراط في جدول أعمال للمالريا ،أو عند قيام
البلدان بتحديد تحديات أو فرص ناشئة؛

•ضمان قيام الشراكة بخلق مساحة للتعاون المشترك بين البلدان على جميع
مستويات الحكومة ،بما في ذلك على المستوى المحلي.

•إنشاء نهج "حكومة شاملة" الذي يربط الشؤون الصحية واألجنبية؛ يعد
إشراك وزارات الشؤون الخارجية أمرً ا حيويًا للتعاون الفعّال عبر الحدود
والتبادل الفعّال لبيانات مراقبة األمراض سواء على المستوى الثنائي أو من
خالل محور إقليمي؛

مبادرة األمازون لمكافحة المالريا
()AMI
تعد مبادرة  AMIبمثابة برنامج إقليمي يضم
 11دولة بدأت في حوض األمازون وامتدت لتشمل
دول في أمريكا الوسطى .كلما انخفض معدل
اإلصابة بالمالريا ،تواجه البلدان تحديات متزايدة
لضمان عدم انقطاع توفر األدوية المضادة للمالريا
ومنع انقضاء صالحية المخزون .بدعم من مبادرة
 ،AMIأسست البلدان نظامًا لرصد مخزون األدوية
المضادة للمالريا على أساس استخدام البيانات
المتاحة بشأن المخزونات الحالية والمتوقعة.
بمجرد اإلبالغ عن ذلك ،يتم استخدام المعلومات
التخاذ القرارات الفورية ،وتحفيز إعادة توزيع
األدوية في المنطقة ،فضالً عن تحليل األسباب
المحتملة لنفاد المخزون .بين عامي  2009و،2013
سمح النظام بإجراء أكثر من  50عملية تبادل
لألدوية المضادة للمالريا بين البلدان أو من التجمع
اإلستراتيجي لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية
( )PAHOإلى الدول .هذا يعني أن وصول
المرضى للعالج ظل ثاب ًتا ،وتم تقليل فاقد األدوية
172
الناتج عن انتهاء الصالحية بشكل كبير.
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شبكة آسيا والمحيط الهادئ للقضاء
على المالريا ()APMEN

مبادرة القضاء على المالريا )E8( 8
تعد المبادرة التي تأسست بواسطة الجماعة اإلنمائية
للجنوب األفريقي ( )SADCووزراء الصحة،
بمثابة جهد منسق عبر ثمانية بلدان لتحقيق التخلص
من المالريا بحلول عام  2020في أقصى جنوب
القارة اإلفريقية والذي يضم أربع بلدان (بوتسوانا
وناميبيا وجنوب إفريقيا وسوازيالند) ،والحد من
اإلصابة ،وفي نهاية المطاف القضاء على المالريا
في دول الجوار الشمالي (أنجوال وموزمبيق وزامبيا
وزيمبابوي) .وتعد آليات انتقال المالريا في هذه
البلدان الثمانية مترابطة للغاية ،حيث تكون مترابطة
من خالل حركة السكان وبيئات المالريا .توفر
مبادرة  E8منبرً ا ألعضائها للمواجهة الجماعية
للعوائق التي تقف أمام القضاء على المالريا والتي
تتجاوز الحدود ،بحيث ال يمكن ألي دولة مكافحتها
أو تخفيفها بمفردها .وتكمل مبادرة  E8الجهود
الوطنية التي تعمل من أجل تحقيق األهداف التالية:

تأسست شبكة  APMENفي عام  ،2008وتجمع
اآلن  17بل ًدا ومجموعة واسعة من المؤسسات
الدولية للمالريا معًا لدعم جهود بعضهم البعض،
وتحقيق الهدف طويل األجل للقضاء على المالريا
على الصعيد اإلقليمي .وتوفر الشبكة منصة جماعية
لتبادل الخبرات والمعارف بشأن التخلص من
المالريا ،وبناء قدرات الدعوة والقيادة من أجل
القضاء على المالريا .وقد سهلت الشبكة إنشاء
مجموعات عمل فنية حول المتصورة النشيطة،
ومكافحة نواقل األمراض والمراقبة .من خالل جمع
مختلف الشركاء معًا ،تعمل الشبكة على حشد التمويل
للقضاء على المالريا ،إلى جانب جهود القضاء
الدقيقة والمنضبطة التي تنطوي على شراكات
القطاعين العام والخاص ،والمشاركة المجتمعية،
والعمل متعدد القطاعات واألنشطة العابرة
171
للحدود.

•تعزيز التنسيق اإلقليمي من أجل تحقيق القضاء
على المالريا في كل بلد من البلدان األعضاء في
مبادرة E8؛
•رفع جدول األعمال اإلقليمي للقضاء على المالريا
إلى أعلى المستويات السياسية والحفاظ على ذلك
المستوى؛
•تعزيز تنسيق السياسات ومراقبة الجودة وإدارة
المعرفة لتسريع التقدم نحو القضاء على المالريا؛
•الحد من انتقال المالريا عبر الحدود من خالل
توسيع نطاق الوصول إلى التشخيص المبكر
والعالج في المناطق الحدودية؛ و
•تأمين الموارد لدعم خطة القضاء اإلقليمية
وضمان التمويل المستدام طويل األجل لطموحات
القضاء على المالريا في المنطقة.

خال من المالريا
من أجل عالم ِ
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 .6إبقاء األفراد
في محور
مركز االستجابة
يمثل األفراد صو ًتا أساس ًيا في المسائل المتعلقة بصحتهم وظروف المعيشة والرفاهية.
أهداف المالريا لعام  ،2030نحن بحاجة إلى وضع األفراد الذين يعيشون في المجتمعات المتضررة
173

لتحقيق

في محور كل الجهود الرامية إلى توسيع نطاق تصميم وتقديم خدمات المالريا .بعي ًدا عن كون ذلك
األمر اختيار ًيا "إضاف ًيا" ،يحتاج األفراد إلى العمل بمثابة النقطة المرجعية األولى عندما يتعلق األمر
بتحليل العوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات أو المنتج أو تصميم االستراتيجية ؛ والتجريب؛

© PAHO/WHO

والتنفيذ؛ وردود الفعل والتعلم والرصد.
تؤثر عوامل الجنس والمجتمع والثقافة والدين في البيئات التي يعيش فيها
األفراد وفي خياراتهم لكسب لقمة العيش ،و(بشكل غير مباشر) في تعرضهم
لإلصابة بالمالريا والقدرة على الوصول إلى الخدمات األساسية.

174

ويمكن أن تزيد قضايا وصمة العار واللغة والوضع القانوني من تفاقم هذه
التحديات التي تواجه األقليات العرقية والمهاجرين والالجئين والمشردين
داخليًا وغيرهم من الفئات الضعيفة من السكان 175ويميل األفراد في البلدان
الفقيرة للتعبير عن مستويات منخفضة من الثقة في األنظمة العامة ،فغالبًا ما
يظلون على الهامش في استجابة المالريا .في المرافق الصحية ،يتلقى األفراد
األشد فقرً ا رعاية رديئة ونادرً ا ما يوصف لهم العالج من قبل طاقم طبي
مؤهل 176،كما يتعرضون النتهاك حقهم المتمثل في اإلعفاء من تكاليف
التشخيص واألدوية.

177

إن إنشاء مؤسسات عامة مستجيبة توفر للناس الخدمات األساسية يعد أمرً ا
أساسيًا في العقد المبرم بين الحكومات ومواطنيها .هناك أدلة متزايدة على أنه في حالة تلقي الناس
للرعاية الجيدة في القطاع العام ،تزيد ثقتهم في الدولة على األرجح .فالعمل على ضمان تكييف تدخالت
المالريا مع االحتياجات المحلية المتنوعة للغاية ونظم القيمة يحمل في طياته إمكانات هائلة لزيادة الطلب
على خدمات المالريا العالية الجودة .كما أن توليد الثقة ال يساعد فقط على معالجة عدم المساواة،
بل يسهم أيضًا في القيم االجتماعية األوسع والمشاركة المدنية ،ويزيد المسؤولية تجاه الفقراء لتقديم
الخدمات الصحية وخدمات المالريا.

179 ،178
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التغيير السلوكي ومشاركة المجتمع المحلي
إن المشاركة النشطة من أفراد المجتمع ستكون عنصرً ا محوريًا في عمليات
التغيير المطلوبة لتحقيق أهداف المالريا لعام  .2030ومع ذلك ،يعد فهم الناس
وفهم سلوكهم بمثابة عملية معقدة .ففي كثير من األحيان ،يتخذ األفراد قرارات
سريعة وتلقائية ،فهم حيوانات اجتماعية ج ًدا ،متأثرين بالتفضيالت والشبكات
والهويات االجتماعية .كما أن الخبرة السابقة تصوغ أيضًا الطريقة التي يفهم

بها األفراد ويتصرفون في العالم .يبين "تقرير التنمية في العالم :2015
العقل والمجتمع والسلوك"  180مدى توسع فهمنا للسلوك البشري في السنوات
األخيرة .فيقدم التقرير بيان كاشف لمعاناة أولئك الذين يعيشون في فقر،
وصعوبة اتخاذ القرارات اليومية عندما تتسبب ضغوط الحياة األساسية في
تشتيت العمليات المعرفية .يقدم التقرير رؤى مفيدة حول كيفية اتخاذ القرارات
ً
بروزا؛ ويبسط التشخيص
الصحيحة للصحة والمالريا بشكل أسهل وأكثر
العميق للعوائق ودوافع التغيير؛ ويلخص أحدث األدلة على دور المشاركة
المجتمعية في دعم التغيير .على وجه الخصوص ،يشدد التقرير على أن إشراك
المجتمع المحلي يتطلب التزامًا طويل األجل مبني على دراية متعمقة بالهياكل

•التأكد من توصيل نتائج برامج مكافحة المالريا والتجارب دائمًا إلى
المجتمعات المعنية ،وتسهيل تبادل الخبرات على مستوى القاعدة الشعبية بين
المجتمعات (على سبيل المثال النجاحات المحلية في مكافحة المالريا،
واإلدارة الفعالة للمرافق الصحية والمبادرات الرامية إلى تعزيز الوصول)؛
•التعرف على "أصوات" المتضررين من المالريا ،وبناء التحالفات لتعزيز
التأييد وحشد الناس لالنضمام إلى معركة دحر المرض.
•خلق فضاء لتسخير طاقة ورؤى المنظمات ذات القاعدية الشعبية الصغيرة
وشبكاتها بشكل أفضل؛ و
•االستفادة من وسائل اإلعالم االجتماعية باعتبارها قناة محتملة لنشر رسائل
المالريا وتضخيم صوت المجتمعات المتضررة 182 ،181 ،واالستفادة من دليل
الدعوة لحشد الموارد ( )ARMلمكافحة المالريا  112الستنباط أفكار حول
كيفية إشراك المؤثرين الرئيسيين ،مثل أصحاب األعمال والرياضيين
خال
والموسيقيين ،ومشاهير السينما والتلفزيون في حركة من أجل عالم ٍ
من المالريا.

المجتمعية واألعراف االجتماعية والثقافية ،وإدراك التجارب السابقة للمجتمع
مع الحكومة وغيرها من مقدمي الخدمات.

180

إلشراك المجتمعات المحلية بشكل أكثر فعالية ،يتعين العمل من أجل:
•تسهيل مشاركة المجتمع المدني في برامج مكافحة المالريا ،والشراكات
وتقييمات األثر الصحي ،عن طريق توفير مقاعد في المجموعات االستشارية
السياسية ،وآليات التنسيق القطري ،ومجالس القطاع الخاص واالئتالفات
واللجان المنظمة للمرافق الصحية ،والتأكد من توازن التمثيل (على سبيل
المثال من حيث الجنس والعرق)؛
•رفع مستوى الوعي حول الهدف من مشاركة المجتمع المدني ،وضمان دراية
أصحاب المصلحة في المالريا بأفضل الممارسات بشأن كيفية إشراك
المجتمعات المحلية (على سبيل المثال ،انظر )www.ideo.org؛
•تعزيز استخدام طرق البحث النوعية والتصميم المرتكز على األفراد،

المجتمعات هي مورد رئيسي للصحة والمالريا
تبين تجربة إستراتيجية إدارة القضايا المجتمعية المتكاملة ()iCCM
أن العاملين في الصحة المجتمعية يسهلون الوصول الفعال وفي الوقت
المناسب لعالج المالريا وااللتهاب الرئوي واإلسهال؛ فهذه
االستراتيجية أنقذت العديد من األرواح  -خاصة األطفال الذين تقل
أعمارهم عن  5سنوات .يمكن أن يعمل العمال المجتمعيون بمثابة
"عيون وآذان" ألنشطة المراقبة ،فضالً عن العمل على زيادة الوعي
بأهمية السلوك اآلمن لمكافحة للمالريا ،وأهمية جمع وتخزين المياه
بشكل آمن ،والسكن الجيد والحفاظ على بيئات نظيفة .وبإمكانهم أيضًا
المساعدة على حشد المجتمعات المحلية للمشاركة في تطهير مواقع
تكاثر البعوض ،وغيرها من أنشطة مكافحة نواقل األمراض.

لتحقيق المزيد من إشراك الناس والمجتمعات المحلية بشكل أكثر فعالية
في التشخيص المشترك وتصميم تدخالت المالريا واالبتكارات؛

© The Global Fund/John Rae
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تعزيز توصيل التغيير االجتماعي والسلوكي
تعد إستراتيجية توصيل التغيير االجتماعي والسلوكي عنصرً ا أساسيًا في التأثير على قرارات األفراد
واألعراف االجتماعية ،وأداة لدعم المشاركة المجتمعية الفعالة .يجب ترسيخ جذور تلك االستراتيجية في
رؤى الجمهور العميقة وتأطيرها لتكون ملزمة ،بدالً من أن تكون مجرد بث لرسائل معلومات للتثقيف
الصحي .وهناك مجاالت جديدة مثيرة آخذة في الظهور حول بناء الحركات والحمالت الشعبية للمطالبة
بالتغيير ،وتسهيل التعاون وبناء االتحادات التي تخلق معظم البحوث المحلية والمواهب اإلبداعية،
وقدرات القطاع الخاص .ومع ذلك ،هناك فجوات كبيرة في فهم أفضل طرق لالستهداف والتعبئة والحشد
وتقديم حمالت التواصل للتأثير بفعالية على السلوكيات الفردية والمجتمعية .لتعزيز إستراتيجية توصيل
التغيير االجتماعي والسلوكي ،هناك حاجة للعمل على:
•ضمان أن تكون إستراتيجيات التواصل في برامج المالريا الوطنية ذات
سياق مناسب ،وتراعي الفوارق بين الجنسين ،وتؤدي إلى نتائج وأن تكون
مبنية على أحدث تقنيات البحث النوعية؛
ً
وتربية) للمساعدة في بناء
•االستثمار في القدرات واإلمكانيات المحلية (والد ًة
بحوث إستراتيجية  SBCCوالسوق اإلبداعي في البلدان المتضررة؛
•االنخراط والتأثير على القادة المحليين والمدرسين الدينيين وغيرهم من
عوامل التغيير الموثوق بها ،بما في ذلك اآلباء واألمهات الذين فقدوا أطفال
نتيجة اإلصابة بالمالريا ،لنشر رسالة بسيطة ومتسقة وواضحة للمجتمعات
والشبكات على نطاق أوسع؛
• مواصلة تنمية مجموعة األدلة من خالل حصرها وتبادل الدروس المستفادة؛
© The Global Fund/John Rae

•االستفادة من الدليل المرجعي لمؤشر إستراتيجية  SBCCبشأن المالريا
لتحسين رصد برامج  ،SBCCبحيث يمكن مساواة جهود SBCC
بالمعايير التقييمية المماثلة مثل غيرها من التدخالت؛ و
•االستفادة من دليل التقارير المتعلقة بتقييمات توصيل رسائل المالريا لنشر
نتائج تقييمات  ،SBCCوبالتالي تعزيز مجموعة من األدلة حول
ما يمكن عمله.

لمحة عامة عن األدلة التي يمكن أن تثري تقييمات إستراتيجية SBCC
في المستقبل
•في منطقة الميكونغ الكبرى دون اإلقليمية ،اس ُتخدم نهج "الميل السلوكي اإليجابي" ،حيث يتم تحديد الناس
الذين يظهرون بالفعل سلوكيات إيجابية ووقائية وملتمسة للرعاية بشأن المالريا وتشجيعهم على تبادل هذه
السلوكيات مع بقية مجتمعهم .وكان هذا النهج فعاالً في زيادة المعرفة حول المالريا وتحسين سلوكيات طلب
خدمات الرعاية الصحية ،مثل استشارة عمال المالريا في القرية أو زيارة أحد المراكز الصحية لتشخيص
وعالج المالريا .وحسن هذا النهج من استخدام خدمات المالريا في مجموعة متنوعة من السياقات (بما في
ذلك المرافق الصحية العامة والخاصة) ،وفي فئات معينة من السكان (بما في ذلك العمال المتنقلين
183
والمهاجرين).
•وقد أظهرت الدراسات التي أجريت في الكاميرون وزامبيا أن الجمع بين إستراتيجية  SBCCوبرامج
184
مكافحة النواقل كان له أثر إيجابي على استخدام الناموسيات.
•وتشير المزيد من األدلة من زامبيا إلى أن رسائل المالريا تزيد الوعي حول هذا المرض ،ويساهم
هذا التواصل بين األشخاص على مستوى المجتمع المحلي في إحداث تغييرات إيجابية في السلوك
186 ،185
الصحي.
•عبر مجموعة متنوعة من السياقات الثقافية والقطرية ،أثبت نهج "منادي البلدة" ،حيث تقوم المجتمعات
بتحديد أفراد ليقوموا بتمرير المعلومات من خالل اإلعالنات العامة والتواصل الشخصي من الزعماء
التقليديين إلى أفراد مجتمعاتهم ،أنه استراتيجية فعالة إلعالم المجتمعات المحلية بشأن تسليم الناموسيات أو
187
توقيت وأهمية الرش الثمالي داخل المباني أو العالج الكيميائي الموسمي للمالريا.
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ضمان عدم تخلف أحد
تصيب المالريا على نحو غير متناسب األفراد األكثر ضع ًفا في المجتمع ،بما في ذلك األطفال والحوامل
القابعين في فقر مدقع ،والمجموعات اإلثنية المهمشة ومجتمعات الجزر ،والسكان المتناثرين على نطاق
واسع ،وأولئك الذين نزحوا داخل البلدان وعبرها ألي سبب من األسباب .عندما ينتقل الناس ،فغالبًا ما
يستبدلون الموائل المألوفة بأخرى تكون إلى حد كبير السكان المتنقلين والمهاجرين السكان المتنقلين
والمهاجرين هم مجموعات من الناس يسافرون إلى أو من مناطق تنتشر فيها المالريا أو داخلها أو خاللها،
وبالتالي يزيد احتمال تعرضهم لنواقل المالريا .ويشتمل السكان المتنقلين والمهاجرين المعرضين تحدي ًدا
للمالريا على العمال المهاجرين والمشردين والعمال الزراعيين الموسميين والشعوب الرحل ،وأولئك الذين
يزورون عائالتهم ،والسياح (بما في ذلك من البلدان المتوطنة) ،والجنود واألفراد العسكريين ،والمجتمعات
المحلية في مناطق الحدود 175.فهناك ما يقدر بمليار شخص  232 -مليون مهاجر دولي و 740مليون
116
مهاجر داخلي  -في حركة تنقل عبر مختلف مسارات الهجرة متعددة االتجاهات في جميع أنحاء العالم.
مجهولة وغالبًا ما تكون غير صحية بطبيعتها ومحفوفة بالمخاطر .قد يكون هذا بسبب الفقر العام ،والنوم
في الهواء الطلق ،والعمل ليالً ،والقرب من مناطق تكاثر نواقل المرض والسكن الرديئ ،واالستخدام
المحدود للتدابير الوقاية .فالالجئين والنازحين والسكان المهاجرين والمتنقلين
يواجهون عقبات كبيرة عندما يحاولون الحصول على الرعاية الصحية.
هذه العقبات تؤثر على جميع مراحل عملية الهجرة  -سواء في المنشأ ،أو في
175
منطقة العبور ،أو في المقصد أو عند العودة في نهاية المطاف إلى وطنهم.

© Stefano Manca/flickr

ورغم أن ذلك يمثل تحديًا لبرامج مكافحة المالريا في "سعيها الحثيث" للبحث
عن األشخاص الذين يحتاجون إلى العالج ،فمن المهم عدم التأخير في تحديد
األشخاص المصابين والعمل على تقديم خدمات المالريا للسكان الذين ال تصل
إليهم الخدمات الصحية 116 .إن استهداف االستجابة يساعد على ضمان عدم
تخلف هذه الفئات الضعيفة من السكان (أي ،أولئك الذين قد ال يزال مخزون
من الطفيل موجود عندهم ،أو أولئك الذين يعبرون بين المناطق المرتفعة
والمنخفضة في انتقال المرض) عن الحصول على الخدمات .ينطوي استهداف
االستجابة على النظر في أي تدخالت ينبغي نشرها ،ومتى وفي أي مجموعات.
ويمكن أن تقود منظمات المجتمع المدني الطريق نحو تطوير أساليب مبتكرة
للوصول إلى الفئات الضعيفة من السكان ،بما في ذلك في المناطق غير
المستقرة والنائية والمحرومة.

السكان المتنقلين والمهاجرين

© International Organization for Migration

السكان المتنقلين والمهاجرين هم مجموعات من الناس يسافرون
إلى أو من مناطق تنتشر فيها المالريا أو داخلها أو خاللها،
وبالتالي يزيد احتمال تعرضهم لنواقل المالريا .ويشتمل السكان
المتنقلين والمهاجرين المعرضين تحدي ًدا للمالريا على العمال
المهاجرين والمشردين والعمال الزراعيين الموسميين والشعوب
الرحل ،وأولئك الذين يزورون عائالتهم ،والسياح (بما في ذلك من
البلدان المتوطنة) ،والجنود واألفراد العسكريين ،والمجتمعات
المحلية في مناطق الحدود 175.فهناك ما يقدر بمليار شخص -
 232مليون مهاجر دولي و 740مليون مهاجر داخلي  -في حركة
تنقل عبر مختلف مسارات الهجرة متعددة االتجاهات في جميع
116
أنحاء العالم.

لضمان عدم تخلف أحد ،البد من العمل على:
•تعزيز الوصول األوسع إلى بيانات للمراقبة الجيدة لألمراض وغيرها من
البيانات بحيث يستخدمها المنفذون في استهداف التدخالت؛
•إشراك المجتمع المستهدف في تحديد االحتياجات ،وتصميم وتنفيذ ورصد
البرامج ،لزيادة احتماالت النجاح.
•الحرص لتجنب إحداث المزيد من وصمة العار لهؤالء السكان بشأن دورهم
في انتقال المالريا؛ و
•توثيق وتقييم وتبادل الدروس المستفادة من المشاريع التجريبية إلرساء أفضل
الممارسات وتعزيز مجموعة من األدلة لما هو األكثر فعالية.
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أمثلة عن أفضل الممارسات لتمديد الخدمات إلى السكان المهاجرين والمتنقلين
للوصول إلى السكان المتنقلين والمهاجرين ،هناك حاجة إلى معلومات عن
مكان وجودهم وأنماط حركتهم .قد تكون البيانات المفيدة موجودة بالفعل
أو يمكن جمعها من الشبكات االجتماعية 188 ،أو تكنولوجيا الهاتف
المحمول  189أو عينات المستجيبين  191 ،190إلجراء تحليل متعدد
التخصصات ومتعدد القطاعات 192 .بمجرد الحصول على هذه البيانات،
يمكن استخدام هذه الرؤى لتطوير تطبيقات عند نقاط ممكنة من التفاعل.
على سبيل المثال ،وجد أحد البرامج في كمبوديا أن سائقي سيارات األجرة
كانوا هم الناقلون الرئيسون للسكان المهاجرين والمتنقلين إلى المناطق
الحدودية؛ وبالتالي ،درب البرنامج السائقين على توصيل رسائل تعزيز
193
الصحة ألولئك الذين يعبرون الحدود.
ويلعب أصحاب العمل للعمال المهاجرين دورً ا هامًا في مكافحة المالريا.
على سبيل المثال ،تعاونت الحكومة الماليزية مع شركات زيت النخيل
والمطاط ومزارع السنط في إقليم صباح لتوزيع الناموسيات على العمال
المهاجرين ،وضمان حضور العمال المصابين بالحمى إلى المرافق
194
الصحية.

كما ت َبذل جهود كبيرة لتوسيع شبكة الخدمات الصحية المالئمة للمهاجرين.
وهذا ينطوي على تدريب العاملين في المرافق الصحية العامة على
التعرف على نقاط الضعف الصحية المحددة لدى العمال المهاجرين،
واإلعالن بأن العاملين في المرافق الصحية لن يسألوا المرضى عن أي
شكل من أشكال الهوية أو األوراق الرسمية.
ويمكن أن تسعى البرامج نفسها إلى توسيع تقديم الخدمات في المناطق
الحدودية والمناطق األخرى التي يكون الوصول إليها محدو ًدا في العادة.
على سبيل المثال ،تستخدم سريالنكا العيادات المتنقلة للمالريا لتنفيذ
اكتشاف الحاالت النشطة خالل المراحل األخيرة من القضاء على
المرض؛  195ويجري استخدام مختبر متنقل في كمبوديا لجلب تقنية تفاعل
196
البلمرة المتسلسل ( )PCRفي الوقت الحقيقي إلى المناطق النائية؛
197
وتختبر ميانمار مدى فعالية استخدام عمال المالريا المتنقلين المتطوعين.
كما أنشأت العديد من الدول مراكز للمالريا في المنافذ الحدودية لتسليم
198
رسائل تعزيز الصحة أو إدارة االختبارات التشخيصية السريعة.

يجب علينا
بذل كل الجهود
الممكنة
للوصول إلى
األسر األكثر
ضع ًفا ،بحيث
نضمن عدم
تخلف أحد.
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تقديم خدمات المالريا في حاالت الطوارئ
هناك عدد متزايد من الكوارث وحاالت الطوارئ واألزمات اإلنسانية الممتدة التي تحدث في جميع أنحاء العالم .ويمكن لهذه األحداث
أن تعطل بسرعة توفير الخدمات األساسية األخرى ،بما في ذلك تنفيذ أنشطة مكافحة المالريا أو أنشطة القضاء عليها .عالوة على
ذلك ،يمكن أن تؤدي الحركة الكبيرة الناتجة واستهداف المدنيين في النزاعات الحديثة إلى نزوح أعداد كبيرة .في عام  ،2014تجاوز
العدد اإلجمالي لالجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا  50مليون 199.وتواصل إفريقيا جنوب الصحراء استضافة أكبر عدد من
النازحين داخليًا ( 12.5مليون من إجمالي  333مليون شخص على مستوى العالم)  200و 3.4ماليين الجئ 199 ،لكن كان هناك أيضًا
زيادة كبيرة في الحروب وتشريد السكان في منطقة الشرق األوسط ومناطق أخرى.
ورغم التحديات ،لطالما كان التقدم في مكافحة المالريا في حاالت األزمات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عامالً هامًا في المكاسب
التي تحققت منذ عام  .2000وتوفر لجنة األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRوغيرها من الوكاالت الناموسيات
ً
استجابة لحاالت الطوارئ في البلدان التي تتوطن فيها المالريا .قد يكون هذا
لالجئين كجزء من مجموعة من مواد اإلغاثة األساسية
صعبًا أثناء تنقل األفراد ،لكن ينبغي تنفيذه بأسرع ما يمكن عندما يستقر األفراد .هناك حاجة إلى جهود خاصة للتغلب على تحديات تعليق
الناموسيات في المالجئ المؤقتة أو تسهيل استخدامها من قبل أولئك الذين ينامون في الهواء الطلق هربًا من حرارة المالجئ المؤقتة في
مخيمات الالجئين 201.قد يعمل الرش الثمالي داخل المباني بشكل جيد في مخيمات الالجئين والبيئات المجتمعية األخرى في حاالت
الطوارئ ،لكنه قد يمثل تحديًا من الناحية اللوجيستية والعملية ،ويتطلب الوصول إلى األسر ،وهو أمر غير ممكن دائمًا في األماكن غير
اآلمنة .وتشتمل األدوات البديلة لحماية األفراد الذين يعيشون في المخيمات والقرى والبلدات في حاالت الطوارئ على استخدام األغطية
203 ،202
البالستيكية المعالجة بالمبيدات الحشرية ( )ITPSلبناء المأوى وغيرها من المواد المعالجة بالمبيدات الحشرية.
يجب أن تقترن حمالت تقديم أي أدوات وسلع للوقاية من المالريا في جميع أنواع حاالت الطوارئ بإستراتيجية توصيل التغيير
االجتماعي والسلوكي المستهدفة قبل وأثناء وبعد التدخل ،ألن سوء االستخدام وإعادة بيع هذه الناموسيات ،واألغطية البالستيكية المعالجة
بالمبيدات الحشرية ( )ITPSوحتى الرش الثمالي داخل المباني ( ،)IRSيمكن أن يكون شديد الوطأة بين المجتمعات المضغوطة في
204
حاالت الطوارئ ،وذلك بسبب الفقر المدقع واليأس.
من خالل األدوات المتاحة اليوم ،يمكن تعميم إدارة حاالت المالريا غير
المصحوبة بمضاعفات بشكل فعّال في بيئات الطوارئ على المستوى
المجتمعي 205.ويمكن أن تحسن أساليب المعالجة المجتمعية إلى حد كبير من
الوصول إلى العالج المنقذ للحياة للمجتمعات التي تعيش في مناطق نائية وغير
آمنة ،بطرق ال تستطيع سوى المرافق الصحية الثابتة وحدها تحقيقها .ومع
ذلك ،ال تزال المرافق الصحية الداخلية للمرضى أساسية إلدارة الحاالت
الشديدة ولتوفير اإلشراف على الجهود المجتمعية .ويحتاج الدعم إلى التركيز
على هذين الجانبين في حاالت الطوارئ ،ويجب العثور على حلول عملية
لتسهيل إحالة الحاالت الشديدة من المجتمع أو مركز للرعاية الصحية األولية
إلى وحدة عالجية في المستشفيات.
غالبًا ما تقع مسؤولية ضمان توفير الوقاية من المالريا والتشخيص والعالج في
حاالت الطوارئ على المنظمات غير الحكومية الشريكة ووكاالت األمم
المتحدة مثل اليونيسيف ومفوضية شؤون الالجئين ومنظمة الصحة العالمية،
وذلك ألن البرامج والبنى التحتية الوطنية قد تواجه صعوبات في التعامل معها.
لذلك فتخصيص التمويل الكافي والتخطيط لشراء وتوريد الناموسيات،
واالختبارات التشخيصية السريعة واألرتيميسينين يعد أمرً ا ضروريًا ،شأنه
شأن دمج أدوات تشخيص وعالج المالريا في خدمات الرعاية الصحية
206
األولية ،سواء كان ذلك على مستوى المجتمع المحلي أو المرافق الصحية.

تعزيز التأهب للكوارث

© Erik van Twillert

موارد مفيدة:

في جميع األحوال ،يتم تحديد آثار الكوارث واألزمات اإلنسانية وتهديدات
األمن الصحي بقوة من خالل فعالية النظم الصحية وقدرتها على االستجابة.
لتحسين التأهب للكوارث ،البد من العمل على:

•تعزيز التوجيهات المتوفرة لمعالجة المالريا في حاالت الطوارئ في البيئات
التي تم فيها القضاء على المالريا  -فنزوح للسكان في مثل هذه األماكن
يمكن أن يسهم في عودة ظهور المالريا في المناطق التي تم فيها القضاء
على المرض ،وتكون األوبئة الضخمة والمدمرة هي السمة المميزة لعودة
المرض؛
•بناء القدرات على المستوى دون الوطني والمنشآت لخلق التأهب لحاالت
الطوارئ ،وتوضيح الحاالت الطارئة لضمان وصول اإلمدادات الطبية؛ و

• في عام  ،2013نشرت منظمة الصحة العالمية الطبعة الثانية من دليل
مكافحة المالريا في حاالت الطوارئ اإلنسانية – وهو دليل ميداني مشترك
بين الوكاالت 204،يوفر لواضعي السياسات والمخططين والمنسقين
الميدانيين نصائح عملية حول تصميم وتنفيذ تدابير الحد من معدالت
اإلصابة بالمالريا والوفيات في كل من الكوارث الطبيعية والكوارث التي
من صنع اإلنسان.
•الدليل الميداني (دليل اسفير) :الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في مجال
االستجابة اإلنسانية ،يحتوي على المجموعات األشهر واألكثر اعترا ًفا على
المستوى الدولي للمبادئ المشتركة والمعايير الدنيا العالمية في مجاالت إنقاذ
208
الحياة عند االستجابة اإلنسانية.

•إعداد خطط الطوارئ ،وتخصيص التمويل والموارد المرنة.
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دراسة حالة:
اإلدارة المجتمعية للمالريا
في جمهورية إفريقيا
الوسطى 2014-2008
دراسة حالة عن جمهورية إفريقيا الوسطى
© The MENTOR Initiative

عانت جمهورية إفريقيا الوسطى من النزاع ونزوح السكان الجماعي والفقر على األقل خالل العقد
الماضي .ولم يتم إعادة بناء البنية التحتية الصحية التي دمرت إلى حد كبير في مناطق النزاع الشمالية
الغربية .فالمالريا هي المسؤولة عن عبء هائل من األمراض ،فهناك أقل من  ٪20من السكان في الشمال
الغربي يستطيعون الوصول إلى المرافق الصحية .منذ عام  ،2008تم تدريب أكثر من  100متطوع من
المجتمع المحلي وتجهيزهم لتقديم التثقيف الصحي وخدمات إدارة حاالت المالريا غير المصحوبة
بمضاعفات ،إلى جانب إجراء االختبارات التشخيصية السريعة وعالج أرتيميثر  -لوميفانترين.
في عام  ،2012كان هناك  55319مشورة طبية ،تم تأكيد أكثر من  ٪80منها باالختبارات التشخيصية
السريعة ومعالجتها .ويتطلب العالج الناجح باستخدام عالج أرتيميثر  -لوميفانترين ست جرعات على
مدى  3أيام .وجدت دراسة عن االمتثال لعالج أرتيميثر  -لوميفانترين أن  ٪82من  460مريضًا كانوا
ممتثلين  -وهو رقم يتجاوز المستويات في العديد من البلدان .وكانت أعلى معدالت االمتثال في المجتمعات
التي عمل فيها عمال مكافحة المالريا لفترة طويلة .وتشير هذه النتائج إلى أن خدمات االختبارات
التشخيصية السريعة وخدمات العالج المجتمعية سهلة المنال ومقبولة وقابلة للتوسع وفعالة للغاية في
البيئات المنخفضة الموارد واألكثر تحديًا .وقد تم اآلن دمج هذا النهج في االستراتيجية الوطنية لمكافحة
المالريا في جمهورية إفريقيا الوسطى ،ويجري تكراره من قبل المنظمات غير الحكومية األخرى في
207
البالد وخارجها ،وذلك بتمويل من الصندوق العالمي.

© The MENTOR Initiative
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إنشاء العناصر الداعمة

 .7تعزيز البيئة
التمكينية
ال يزال الماليين من الناس يفتقرون إلى خدمات المالريا الكافية ،ويموتون دون أي داع من مرض
يمكن الوقاية منه أو عالجه بتكلفة منخفضة .فالجهود الرامية إلى تحسين الوصول قد أحبُطت نتيجة
الضعف في السياسات والمستوى المؤسسي ،وعدم توافر بيانات يمكن االعتماد عليها لعملية صنع
القرار والتدخالت المستهدفة .ال تزال الخدمات الصحية تفتقر إلى اإلدارة والقدرة القوية ،لذلك
فشلت في تقديم الخدمات لكثير من األفراد ،وخاصة الفقراء والمهمشين .جنبًا إلى جنب مع زيادة
االلتزام والتمويل ،هناك حاجة إلى تعزيز السياسات والتنظيم ،واستخدام األدلة لتقديم االستجابة
المناسبة للمالريا ،والوصول إلى جميع المحتاجين أينما كانوا .وتشتمل المكونات األساسية للبيئة
التمكينية الضرورية لتسهيل زيادة فرص الحصول على خدمات المالريا ،على أنظمة صحية أقوى
مع قدرة أكبر؛ وتعاون أفضل بين مقدمي الخدمات الصحية العامة والخاصة والدينية؛ وزيادة
التعاون مع المجتمعات المحلية والعاملين في مجال الصحة المجتمعية.

© PAHO/WHO

صنع سياسات "المالريا الذكية"
حيثما تم إحراز تقدم في مكافحة المالريا ،كانت بيئة السياسيات التمكينية وراء تسهيل ذلك إلى حد كبير.
وتعد الهيئات التنظيمية الوظيفية والسياسات المتماسكة وإشراك المجتمع المحلي بمثابة العناصر
األساسية لضمان تنفيذ السياسات وااللتزام بها بطريقة مستدامة.

السياسات متعددة القطاعات
مع إشراك المزيد من القطاعات ،هناك حاجة أكبر لضمان اتساق السياسات الوطنية عبر مختلف الوزارات.
ويتم اتخاذ القرارات بشأن المشاريع التنموية الكبرى مثل بناء السدود ومخططات الطاقة الكهرومائية
وخطط إعادة التوطين من قبل وزارات التخطيط والمالية والبنية التحتية والطاقة والمياه .وقد تندرج أنشطة
مكافحة نواقل األمراض ،مثل أنظمة الصرف األرضي ،تحت اختصاص وكاالت الصحة البيئية .وتصدر
وزارات الزراعة التصاريح التي تسمح باستخدام المبيدات الحشرية في الرش الثمالي داخل المباني.
قد يحتاج األمر أيضًا إلى إشراك سلطات الصحة الحيوانية في السياسات المصممة إلدارة المخاطر
على صحة اإلنسان؛ على سبيل المثال ،تلك المتعلقة بالمتصورة النولسية وربما بعض عدوى المالريا
209
الحيوانية المنشأ.
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© The Global Fund/John Rae

لتعزيز بيئة السياسات متعددة القطاعات ،البد من العمل على:

• إجراء تحليالت السياسة السريعة ،كما هو موضح في دليل منظمة الصحة العالمية لإلدارة المتكاملة
للنواقل  155والخطة العالمية إلدارة مقاومة المبيدات الحشرية ،لتقييم نقاط القوة والضعف في البيئة
السياسية اإلقليمية والوطنية؛
• اتخاذ أي ثغرات وتناقضات تم تحديدها كأساس للتعديل ،أو إعادة صياغة أو سحب أو وضع
سياسات لدعم مكافحة المالريا؛
• استخدام اللوائح المدنية كمدخل (على سبيل المثال ،إلزام الشركات واألفراد المشاركين في البناء
والهدم باتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع ظروف تكاثر نواقل المرض)  -في الهند ،يعد االمتثال
شرط مسبق إلصدار شهادات اإلشغال من قبل السلطات البلدية؛
• الدعوة لوضع لوائح الصحة المهنية ،كما تروج لها أجندة العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية،
20
لحماية العمال من اإلصابات والمرض ،بما في ذلك المالريا ،أثناء العمل؛
• إدخال سياسات ضريبية للحد من العوائق البيروقراطية أمام االستثمار في مكافحة المالريا ،وتحفيز
مشاركة القطاع الخاص ،وخفض الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الصحية؛ و
• ربط بنوك التمويل اإلقليمية بالوكاالت المستقلة التي تجري تقييمات األثر الصحي للتأكد من أن
عمليات التقييم تجرى كجزء من دراسات الجدوى ألي مشروع ضخم وكبير لتطوير البنية التحتية
(مثل السدود أو المناجم أو استخراج الوقود األحفوري أو المزارع واسعة النطاق) .كما أن إجراء
تحليل مفصل الحتمالية قيام مشروع ما بتغيير البيئة المحلية لنواقل المرض وانتقال المالريا طوال
دورة الحياة (أي البناء والتشغيل واإلغالق) ضروريًا لتوجيه تدابير التخفيف المالئمة .كما أنه
يجب إتاحة الدراسات الوبائية أو المتعلقة بالحشرات التي تنفذ كجزء من أنشطة المراقبة أو
الوصف األساسي ،للجمهور بحيث يمكن رصد التأثير المستمر ونجاح تدابير التخفيف بشفافية،
مما يعطي المجتمعات المحلية وسيلة لتعزيز المساءلة.
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حيثما تم إحراز
تقدم في مكافحة
المالريا ،كانت
بيئة السياسيات
التمكينية وراء
تسهيل ذلك
إلى حد كبير.

موارد مفيدة:
•  .Health impact assessmentالمبادئ
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بيئة السياسات الصحية

ولخلق بيئة سياسات سريعة االستجابة ،البد من العمل على:

لضمان التقدم نحو تحقيق أهداف المالريا لعام  ،2030فمن الضروري أن
تعمل بيئة السياسيات على تسهيل وصول الناس إلى الخدمات الصحية
وخدمات المالريا الجيدة .ولتحقيق ذلك ،ال بد من العمل على:

•محاذاة السياسات الوطنية لمكافحة المالريا مع االستراتيجية التقنية العالمية
لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ،وسياسات منظمة الصحة
العالمية الموصى بها  -فهذا سوف يساعد أيضًا على تعزيز المواءمة
اإلقليمية ،وتسهيل التعاون بين األقطار والشراكات اإلقليمية؛

•تعزيز توفير التغطية الصحية الشاملة ،وتعزيز آليات الحماية االجتماعية
حتى يتمكن الناس من الوصول إلى وسائل تشخيص المالريا عند ظهور
الحمى دون الحاجة إلى دفع تكاليف؛

•استكشاف إمكانيات لتنسيق صنع السياسات على المستوى اإلقليمي (على سبيل
ً
حديثا
المثال لتسجيل األدوية المضادة للمالريا والمبيدات الحشرية المعتمدة
ومنتجات الحشرات مثل الناموسيات وسلع الرش الثمالي داخل المباني)؛

•التأكد من أن تطورات التغطية الصحية الشاملة تشمل بشكل حقيقي
السكان غير الرسميين مثل سكان األحياء الفقيرة والمهاجرين
غير الشرعيين؛

© Erik van Twillert

•ضمان اتخاذ إجراءات سريعة للمراجعة وتقديم المشورة بشأن األدوات
الجديدة للحد من وقت "الذهاب إلى السوق"؛
•التكيف مع سياسات التوريد العالمية لدعم االختالف على المستوى دون
الوطني (على سبيل المثال في شراء ناموسيات جديدة أكثر تكلفة ذات
خصائص لكسر المقاومة لألدوية ،وذلك عند توفرها)؛
•مواصلة تعزيز قرار جمعية الصحة العالمية بشأن العالجات األحادية،
وفرض تشريع وطني يحظر بيعها واستخدامها ،وحظر ممارسات وصف
األدوية غير المناسبة.
•تعزيز النظم التنظيمية الوطنية ألخذ عينات واختبار األدوية المضادة للمالريا
الوهمية أو دون المستوى واألدوية األخرى؛
•رفع مستوى الوعي لدى العاملين في مجال الصحة والتجار وعامة الناس
بشأن الضرر الذي يمكن أن تسببه األدوية الوهمية؛
•تقوية السلطات التنظيمية الوطنية لضمان استخدام فقط مبيدات الصحة العامة
ذات الجودة بأمان وبحكمة في القطاعين العام والخاص  – 211فتضمين وحدة
خاصة لمبيدات الصحة العامة ضمن عملية مكافحة اآلفات األوسع أو الهيئة
التنظيمية يمكن أن تكون وسيلة فعالة للتصدي لتسجيل وتنظيم واستخدام
مبيدات الصحة العامة؛ و

•تنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية ( )WHA61.17لعام  2008بشأن صحة
المهاجرين لتحديد المخاطر الصحية المحددة للمهاجرين ،وتعزيز االتفاقات
المشتركة بين األقطار لتبادل الرعاية الصحية للمهاجرين ،ورصد صحة
المهاجرين والحصول على الخدمات الصحية (بما في ذلك للوقاية من
المالريا والتشخيص والعالج)؛
•ضمان وضع العمليات المناسبة إلعادة األموال للمزودين غير الحكوميين
عن الخدمات التي يتعين عليهم تقديمها مجا ًنا بموجب السياسات الوطنية؛
•استكشاف إمكانيات توفير األدوات الوقائية مثل الناموسيات ضمن حزم
التأمين الصحي الوطنية؛ و

© Bill & Melinda Gates Foundation

•تعزيز آليات إعفاء الفقراء من دفع رسوم المستفيد لخدمات المالريا من
أي نوع؛

•دعم إصالح الخدمة المدنية إلنشاء مسارات وظيفية لعلم الحشرات على
المستوى الميداني وللعاملين في مجال الصحة البيئة أو مكافحة النواقل.

212

•إيجاد سبل لتوجيه المدفوعات الصحية الفعلية ،حتى ال ينفق األفراد األموال
على األدوية أو خدمات دون المستوى المطلوب ،لكن بدالً من ذلك ،البد من
االستثمار في أشكال الدفع المسبق والتجميع (على سبيل المثال اشتراكات
التأمين الصحي) التي تضمن شراء منتجات أو خدمات ذات نوعية جيدة

بيئة سياسات المالريا

أمرا ضرور ًيا ألبحاث المالريا المستمرة وتطوير
المستجيبة بسرعة ً
المنتجات .تعد بيئة السياسات المبطئ من عمليات المراجعة ،وقد تتسبب عدم
كفاءة عمليات الموافقة والتسجيل في إزالة الحافز لدى قطاعات ودوائر رئيسية
للمشاركة في البحث والتطوير الخاص بمكافحة المالريا .فتكاليف االستثمار في
تطوير األدوات واألدوية الجديدة تعد مرتفعة ،وكل عام من التأخير يؤثر بشكل
كبير على عائدات االستثمار المحتملة ،فضالً عن الفشل في منع المرض
وإنقاذ األرواح.
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تحسين جودة واستخدام البيانات
تعد جودة البيانات ضرورية لتخطيط البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛ وتقييم واعتماد المنتجات
واإلستراتيجيات الجديدة؛ وتقييم التقدم المحرز .هناك حاجة إلى بيانات لتوصيف وتتبع التغيرات الوبائية،
وسلوكيات وتوزيعات النواقل ،ومقاومة األدوية والمبيدات الحشرية ،وفعالية واستخدام التدخالت.
ينبغي أن تكون نظم المعلومات الصحية القطرية الروتينية أحد المصادر الرئيسية للبيانات في اتخاذ القرار في
مجال الصحة العامة ،والقطاع الصحي ،ومراجعات برنامج المرض والتحليل والتخطيط .فقد تحسنت وظائفها مع
تعميم برنامج نظم المعلومات الصحية للمناطق  213.)DHIS2( 2ومع ذلك ،في عام  ،2012وفي ما ال يقل عن
 41من بين  99ينتقل فيها مرض المالريا باستمرار ،لم تكن نظم المعلومات اإلدارية والصحية تعمل على النحو
األمثل .فهي تواجه تحديات في جمع وتحليل البيانات ،واستخدام تلك البيانات التخاذ القرارات وتخصيص الموارد
في الوقت المناسب 214.وتعد المسوحات األسرية بمثابة مصدر تكميلي هام للبيانات وتستخدم بشكل فريد لتوفير
البيانات السكانية ،بما في ذلك معلومات عن أولئك الذين يصلون إلى الخدمات الصحية .هذه المسوحات ضرورية
إلنشاء ملف تعريفي للمصاب بالمالريا ،والشخص الذي تلقى الناموسيات والشخص الذي يتلقى العالج من
المالريا .ومع ذلك ،مع انخفاض انتقال المرض ،تصبح الدراسات االستقصائية أقل دقة في وصف انتقال المالريا،
وتزداد الحاجة إلى المراقبة الروتينية.

جودة البيانات
ال غنى عنها
إلطالع صناع
القرار والتحفيز
على اتخاذ
إجراءات مناسبة.

تعزيز أنظمة المراقبة
كلما تشتد وطأة االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ،يصبح
تعزيز المراقبة ضروريًا لفهم التقدم المحرز على مسار القضاء على المالريا؛ وتحديد البؤر المتبقية من
العدوى؛ والكشف ،واالستعداد واالستجابة إلى األوبئة المحتملة؛ ودعم الميزانية والتخطيط؛ وزيادة المعرفة
بالمقاومة الناشئة لألدوية والمبيدات الحشرية .هناك حاجة للعمل على:
•تحسين أنظمة مراقبة النواقل والطفيليات ،والقدرات الالزمة لتحسين النظم باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من
جهود تعزيز النظام الصحي؛
•جعل أنظمة المراقبة شاملة وتسهيل مشاركة مزودي القطاع الخاص والعسكري والمجتمع المدني في
النظم الوطنية؛
• تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في جمع واستخدام بيانات المراقبة؛ و
•االستفادة الكاملة من إمكانيات التكنولوجيات الجديدة لتغذية أنظمة المراقبة بالبيانات في الوقت الحقيقي؛
على سبيل المثال ،طور برنامج القضاء على المالريا في زنجبار تطبيق يسمى Coconut
 ،Surveillanceوهو تطبيق للهاتف المحمول يستند إلى نظام كشف وباء المالريا في وقت
مبكر؛  217 ،216ويمكن لهذا النظام تحديد حاالت التفشي في غضون أسبوعين من بدايتها

مكافحة المالريا من خالل
المعارف المناخية
أنشأت بوتسوانا نظامًا لإلنذار المبكر
يدمج توقعات هطول األمطار الموسمية
مع المعلومات السكانية والمراقبة
الصحية .فاستخدام توقعات هطول
األمطار الموسمية قد زاد فترة االنتظار
الفاصلة إلى  4أشهر مقارنة بتحذيرات
الوباء السابقة ،مما وفر الوقت الالزم
لتعبئة الموارد وترتيب االستجابة
الفعالة.

215
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استخدام البيانات التخاذ القرارات واإلجراءات

تسخير التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات العملية
لصنع القرار في السياسات

إن الحصول على المعلومات ال يكفي في حد ذاته؛ فالبيانات تكون مفيدة فقط
إذا استخدمت إلبالغ صناع القرار ،ولتحفيز االستجابة الفعالة والمناسبة.
كما أن البيانات تكون ضرورية لتقييم تأثير التدخالت ،وإزالة تأثير عوامل
اإلرباك مثل المناخ (على سبيل المثال في شكل موجات الجفاف) ،وتمكين
االستخدام الفعّال للموارد .هناك حاجة للعمل على:

إن النجاح في الحد من عبء المالريا يعتمد على االستخدام الذكي لألدلة
الوبائية في تحديد االستجابة والقيام بها .ويجري دعم برامج مكافحة

•العمل بشكل وثيق مع المؤسسات البحثية اإلقليمية والمحلية والشركاء التقنيين
لتطوير بنية للبيانات المستدامة؛

المالريا والباحثين في البلدان في جميع أنحاء إفريقيا لتجميع وحزم
معلومات المالريا الالزمة لصنع القرار الوطني الفعال .ويجري أيضًا

•بناء القدرات على جميع المستويات الستخدام البيانات والتصرف على أساسها؛

تجميع وتصنيف البيانات حول مجموعة من الموضوعات ،بما في ذلك

•تقديم ردود الفعل ألولئك الذين يجمعون ويحللون البيانات ،فهم يدركون تمامًا
كيف يتم استخدام البيانات؛

البيانات المتعلقة بانتقال المالريا واإلصابة ،والمستوطنات البشرية،
ووحدات صنع القرارات الصحية ،وظهور أنواع النواقل ،ومقاييس

•الحفاظ على اإلطالع المستمر لواضعي السياسات بالتقدم المحزز بهدف
تعزيز أهمية استمرار االستثمار؛

األمطار الموسمية ،وموقع الخدمة الصحية ،وتغطية التدخل الحالية مقابل

•إبقاء العاملين في مجال الصحة والمجتمعات المحلية المتضررة على علم
بالعبء المحلي الحقيقي للمالريا ،لتمكينهم من تتبع التقدم المحرز واتخاذ
اإلجراء المناسب.

التغطية الماضية .ويتم استخدام المعلومات الناتجة لتحديد المناطق أو
السكان المعرضين للخطر ،وتوجيه االختيار ومجموعة التدخالت لمكافحة
المرض وإدارة المقاومة .كما أن تبادل المنتجات المعينة في جميع أنحاء

•إجراء عمليات تدقيق جودة البيانات لتحديد أي استخدام غير فعّال للبيانات في
التخطيط وتخصيص الموارد في برامج مكافحة المالريا؛ و

المنطقة يعزز التعاون بين البلدان ويعزز الدروس المستفادة.
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زيادة فرص الحصول على المعلومات
تتوفر عل ًنا البيانات الواردة من برامج المسوح األسرية الكبيرة
(مثل االستقصاءات الديمغرافية والصحية والمسوح العنقودية متعددة
المؤشرات لليونسيف) .كما أن فتح الوصول إلى البيانات في األنظمة القطرية
الروتينية والمصادر األخرى يتيح إمكانيات هائلة غير مستغلة لتغيير كيفية
عمل الحكومات ،وتسهيل تمكين المواطن وتعزيز الشفافية وتعزيز المساءلة.
على سبيل المثال ،تضم مبادرة البيانات المفتوحة في بوركينا فاسو أكثر
من  50من مجموعات البيانات الحكومية المتاحة بحرية ،بما في ذلك بيانات
وزارة الصحة عن عدد الوفيات الناجمة عن المالريا وتغطية التطعيم عبر
البالد 219.لزيادة فرص الحصول على المعلومات ،يتعين العمل من أجل:

© Jim Barrington/SMS for Life

•إجراء مراجعات دورية وتقييمات لبرامج مكافحة المالريا.

•إنشاء منصات لتبادل البيانات ،والضغط من أجل تغيير "عقلية" تبادل
البيانات بين الوزارات والقطاعات والبلدان؛
•تشجيع الجهود الرامية إلى جعل بيانات المراقبة والمالريا األخرى
(مثل استعراض اإلنفاق العام) متاحة عل ًنا في الوقت الحقيقي؛
•دعم جهود المجتمع المدني والوكاالت الرقابية في المطالبة بحقهم في الحصول
على بيانات التقدم المحرز في مجال الصحة والمالريا (على سبيل المثال في،
رصد حاالت التفشي ،أو انقطاع الخدمات أو فشل سلسلة التوريد)؛ و
• ربط نتائج تحديد المخاطر بالرسائل اإلعالمية المتعلقة بالتدابير الوقائية
التي يمكن أن تأخذها مجتمعات محددة في حالة التعرض لخطر اإلصابة
89
بالمالريا.

فتح منصات لتحسين المساءلة
ر ًدا على عدم توفر بيانات موثوقة في قطاع المياه والصرف الصحي ،تم إنشاء منصة مفتوحة لتبادل خرائط يسهل فهمها تظهر
كثافة نقاط المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي .بنا ًء على مسوحات موئل األمم المتحدة بشأن أشكال عدم المساواة الحضرية،
تمدد المنصة معايير قياس أداء مقدمي الخدمات لتشمل المرجعية الجغرافية .ويتم استخدام المنصة من قبل المستهلكين ومقدمي الخدمات
وصانعي السياسات والجهات المانحة لرصد تأثير التدخالت وتعزيز المساءلة .ويمكن تكييف المنصة بسهولة لتبادل البيانات حول
انتشار المالريا وتغطية التدخالت في المجتمعات المتضررة ،مما يمكن تلك المجتمعات من جعل الحكومة المحلية تفسر التقدم في مجال
220
توفير خدمات المالريا العالية الجودة.
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تعزيز النظم الصحية واالندماج فيها
إن المحافظة على التقدم على طول الطريق إلى القضاء على المالريا ال يمكن أن يتم بمعزل عن
النظام الصحي األوسع الذي يمكن أو يمنع وصول الناس إلى الخدمات الصحية .لتسهيل التقدم نحو
تحقيق أهداف المالريا لعام  ،2030سيكون من الضروري االستفادة من الدفعة الحالية نحو
التغطية الصحية الشاملة ،وتحسين استخدام الموارد في القطاعين العام والخاص وعلى مستوى
المجتمع المحلي ،وتخصيص االستجابة لتتوافق مع السياقات المحلية ،واالندماج مع النظم
الصحية الحالية.

تعزيز إدارة القطاع الصحي

 - mTRACاستخدام الهواتف المحمولة
لتعقب توافر الخدمة والجودة
إلكمال تقارير العاملين الصحيين ،يتم تشجيع أفراد المجتمع في
أوغندا على اإلبالغ عن حاالت نفاد المخزون أو غيرها من المشاكل
عن طريق خط ساخن مجاني ومجهول لرسائل  .SMSويقوم فريق
متخصص في وزارة الصحة باستعراض بالغات  SMSالمجهولة
ويستجيب لها .ويتم تصنيف كل بالغ حسب المقاطعة ومجال المشكلة
(مثل نفاد المخزون ،وسرقة األدوية واالحتيال) ،ثم يتم إحالته إلى
مركز عمل .وهذا يشمل فريق اإلدارة الصحية في المقاطعة وغيرها
من المؤسسات حسب الحاجة (مثل المخازن الطبية الوطنية).
باإلضافة إلى ذلك ،يرتب نظام ً mTracبثا إذاعيًا منتظمًا يركز على
القضايا الصحية التي تهم المجتمعات ،ويوفر وسيلة لتقديم تعليقات
حول اإلجراءات المتخذة وذلك استنا ًدا إلى بالغات  SMSالمستلمة.
ينشر فريق  mTracأيضًا مقاالت منتظمة في الصحافة الوطنية
لتسليط الضوء على القضايا الصحية ذات المصلحة الوطنية،
ويروج للخط الساخن  SMSويقدم تعليقات بشأن التحسينات.
منذ إطالقه في عام  ،2011كان هناك زيادة مطردة في معدالت
اإلبالغ في المناطق التي يجري فيها تنفيذ نظام  ،mTracمما وفر
بيانات مصنفة في الوقت الحقيقي لم تكن متاحة في السابق على
ً
وملحوظا في نفاذ
المستوى الوطني .كان هناك أيضًا انخفاضًا مطر ًدا
مخزون واألرتيميسينين من المرافق النشطة.

تعتمد إدارة القطاع الصحي على الرؤية االستراتيجية المحددة لصحة الناس،
وعما إذا كانت تلك الرؤية تكرس قيم التضامن والمساواة والعدالة االجتماعية.
فالنظم الصحية المدارة جي ًدا توفر آليات للمواطنين لتوفير ردود فعل على
الخدمات .وهذا يمكن أن يساعد على جعل الخدمات أكثر استجابة الحتياجات
الناس ،وبالتالي توليد الثقة وتحفيز زيادة الطلب .لتعزيز إدارة القطاع الصحي،
البد من العمل على:
•ضمان درجة عالية من المشاركة وبناء توافق في اآلراء حول تطوير وتنفيذ
ورصد الخطط واإلستراتيجيات الصحية والوطنية لمكافحة المالريا؛
• دعوة الهيئات العامة ،بما في ذلك وكاالت األدوية والمبيدات الحشرية
الوطنية ،للكشف عن المعلومات (مثل المتعلقة بعمليات الشراء) ،فضالً
عن مراجعة الحسابات والبيانات المالية؛
• زيادة الشفافية في رسوم االستخدام ،والتأكد من ضرورة عرض أسعار
جميع الخدمات ،بما في ذلك تشخيص وعالج المالريا ،بشكل بارز في
جميع المرافق الصحية العامة؛ و
•العمل مع المجتمعات المحلية لتحديد أولئك الذين ينبغي إعفاؤهم من دفع
رسوم المستخدم الخاصة بمكافحة المالريا وغيرها من الخدمات الصحية.

© Jean-Emmanuel Julo-Réminiac/Swiss TPH
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بناء القدرات لمكافحة المالريا على جميع
المستويات

القدرة المحددة للمالريا
ضرورية لتكييف
االستجابة محليًا.

لطالما عانت النظم الصحية بشكل عام ،وبرامج مكافحة المالريا على وجه
الخصوص ،من نقص في القدرات على مدى عقود .ولقد تم إحراز تقدم من
خالل مقدمي الرعاية الصحية متعددي األغراض والعاملين في المجتمع
المحلي .إن توسيع قدرات الموارد البشرية على المستوى الوطني ودون
الوطني ،وعلى مستوى المرافق والمجتمعات يعد جزءًا ال يتجزأ من تعزيز
النظم الصحية ،ويضمن توافر المهارات والمعرفة الخاصة بالمالريا .ومن
األهمية بمكان أن تتمتع البرامج الوطنية لمكافحة المالريا بالقدرة الكافية
لدعم أولئك الذين يعملون على المستويات المحلية ،وذلك حتى يكون
بمقدور هؤالء األفراد تخصيص استجابتهم ،وإدارة مقاومة المبيدات
الحشرية وتنفيذ ورصد تدخالت مكافحة نواقل األمراض المستهدفة ،وتقديم
تشخيص المالريا وعالجها في شكل خدمات متكاملة ومتخصصة .تزداد
أهمية ذلك عندما ينقص عبء المالريا ويصبح توزيع المرض أكثر
تغايرً ا .في مثل هذه الحاالت ،هناك حاجة إلى القدرة على فهم مخاطر
انتقال المرض المحلية ،ونشر حزم التدخل الموجهة إلى الفئات الضعيفة
من السكان أو المناطق النائية .لبناء القدرات لمكافحة المالريا ،البد من
العمل على:
• تقييم االحتياجات من الموارد البشرية على جميع المستويات ،ورسم
التقدم في تحسين القدرة اإلدارية والوبائية والحشراتية والطفيلية
والسريرية.
• وضع آليات وتأمين التمويل الالزم لتبادل الخبرات بشأن مكافحة المالريا
في جميع أنحاء المناطق والمقاطعات ،وحتى مع البلدان المجاورة؛
• تعزيز آليات الدعم واإلشراف ،بما في ذلك استخدام أساليب التدريب
المبتكرة ،لتحسين المساهمة التي يمكن أن تقدمها الموارد البشرية على
جميع المستويات؛ و
• ضمان دمج أي تغييرات في اإلستراتيجيات الوطنية لمكافحة المالريا
بسرعة في التدريب قبل الخدمة والتدريب المستمر لجميع المشاركين في
تنفيذ البرنامج.

© Swiss Malaria Group/Guilherme Gnipper
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تحسين الكفاءة وتحسين جودة تدخالت المالريا
يمكن لبرامج المالريا أن تعمل كرأس حربة في تحسينات الجودة لصالح النظام الصحي على نطاق
أوسع .فاستهداف االستجابة للمالريا على المستوى دون الوطني والمحلي يحسن الكفاءة ويعطي قيمة
أكبر مقابل المال .البد من العمل على:
• تصنيف البيانات الوبائية إلى طبقات وربطها بالبيانات األخرى ذات الصلة (على سبيل المثال،
الحالة االجتماعية واالقتصادية ،والموقع والوصول إلى خدمات المالريا) ،من أجل فهم أفضل
لمخاطر انتقال المرض ونقاط الضعف ،وتخصيص االستجابات المحلية تبعًا لذلك؛
• التأكد من أن إستراتيجيات مكافحة النواقل والمبيدات الحشرية يتم اختيارها باستخدام بيانات مراقبة
الحشرات ،مع التركيز بشكل خاص على مراقبة مقاومة الحشرات ،على النحو المبين في الخطة
العالمية إلدارة مقاومة المبيدات الحشرية؛
• إجراء التدخالت التكميلية أو اإلضافية لمكافحة النواقل في المناطق دون الوطنية ذات االحتياجات
المحددة (مثل مستويات عالية من انتقال المالريا في الهواء الطلق)؛

يمكن لبرامج
المالريا أن تعمل
كرأس حربة
في تحسينات
الجودة في النظم
الصحية.

• توعية العاملين في المجال الصحي بفوائد هذه العالجات المضمونة الجودة ،وتحسين وصف
اإلرشادات والمعلومات والتدريب والممارسة؛
• نشر مواد إعالمية لمواجهة الطلب أو التوقعات االستهالكية غير المناسبة (على سبيل المثال ،توقع
الحصول على األرتيميسينين ،حتى لو كانت نتيجة االختبارات التشخيصية السريعة سلبية)؛ و
• تعزيز آليات مراقبة الجودة لضمان تواجد منتجات المالريا ذات النوعية الجيدة في السوق،
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واستخدامها بشكل صحيح.

تعزيز نظم المشتريات وسالسل التوريد
يمكن لبرامج المالريا أن تحسن سالسل التوريد واإلمداد لصالح النظام الصحي
بأكمله .في أماكن التحكم في المرض ،يتعين على برامج المالريا إدارة توزيع
السلع على نطاق واسع .وفي بيئات القضاء على المرض ،يجب أن تكون
البرامج قادرة على االستجابة بسرعة لحاالت تفشي المرض واستهداف البؤر
المتبقية من العدوى ،ويجب أن تتضمن البرامج أنظمة إلعادة توجيه اإلمدادات
إلى المناطق المحتاجة.
ال يزال نفاد مخزون السلع العالجية األساسية شائعًا ج ًدا؛ هذا األمر يعوق
جهود مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المجتمع المحلي لتقديم خدمات
المالريا في المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها .فاآلثار المترتبة على نفاد
المخزون يمكن أن تكون قاتلة .لتعزيز نظم المشتريات وسالسل التوريد ،البد
من العمل على
•تحسين رصد وتتبع بيانات االستهالك على جميع المستويات للتعرف بشكل
أفضل على احتياجات الشراء؛
•رسم خريطة لسالسل التوريد بالقطاع العام والخاص والمناطق المخدومة،
والتفاوض على اتفاقات للتعاون حيثما كان ذلك ممك ًنا؛
•االستفادة من التقنيات القابلة للتكيف والفعالة من حيث التكلفة لتسهيل تحسين
التنبؤ والتحديثات بشأن التسليم المتوقع ،وإدارة المخزون والتحذيرات
المبكرة من نفاد المخزون الوشيك ،وإنشاء نظم لتوجيه اإلمدادات بسرعة إلى
المناطق المحتاجة.
•بناء سالسل توريد لسلع الوقاية ،بحيث يمكن لألسر الوصول (أي "سحب")
إلى سلع مثل الناموسيات في أوقات الحاجة؛ يمكن القيام بذلك من خالل نظم
التوزيع المستمرة التي تجعل الناموسيات متوفرة في مجموعة متنوعة من
المصادر داخل المجتمعات المحلية ويمكن أن تشمل إعانات القطاع العام
الموزعة من خالل منافذ القطاع الخاص (حيث تكون الظروف مالئمة)؛ و
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•مواجهة التسرب النشط في سالسل التوريد وتعزيز المساءلة عن طريق
ضمان تواجد ممثلي المجتمع أثناء طلب األدوية وغيرها من السلع أو تلقيها
أو جردها أو عند الحاجة إلى تدميرها.
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تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص
و"التكامل الذكي"
إن التعاون القوي والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص (الربحي،
غير الربحي ،الديني ،العسكري) في النظم الصحية ال يزيد فقط من الوصول
إلى الخدمات المقدمة ،لكن من المرجح أيضًا أن يعزز رغبة القطاع الخاص
في االلتزام بالنظم والهياكل التنظيمية الوطنية (مثل المراقبة وإعداد التقارير
واستخدام األدوية الجنيسة) .فالتكامل بين التدخالت والقطاعات يوفر منبرً ا
إلتاحة المزيد من صول السكان إلى الخدمات .كما يمكن أيضًا أن يحسن
النتائج للنظام الصحي برمته ،ويعالج القضايا الصحية المجتمعية بشكل أكثر
شمولية (على سبيل المثال ،التواكب المرضي بين المالريا وسوء التغذية ،أو
المالريا وفيروس نقص المناعة البشرية) .لتعزيز التعاون بين الجهات المزودة
العامة والخاصة واالستفادة من التكامل ،البد من العمل على:
•تعزيز قنوات االتصال ،وتوضيح األدوار والمسؤوليات بين القطاعات
الصحية العامة والخاصة (الربحية وغير الربحية) على جميع المستويات؛
•محاذاة برامج المالريا مع عمليات التخطيط للقطاع الصحي األوسع لالستفادة
الكاملة من فرص االندماج في النظم القائمة؛ و
•ضمان تنفيذ تخطيط المالريا والقطاع الصحي في ظل وجود تمثيل قوي
للقطاع الصحي الخاص (على سبيل المثال ،مقدمي الخدمات ومؤسسات
التدريب والصيدليات الخاصة).

التكامل الذكي له فوائد ذات اتجاهين:
تسعي اإلدارة المتكاملة للنواقل ( )IVMلالستفادة من الصناديق
الصحية وصناديق القطاعات األخرى ،والخبرات والبنى التحتية في
المختبرات واالتصاالت ،من أجل تحسين مكافحة نواقل األمراض
لعدة أمراض في وقت واحد (مثل المالريا وداء الخيطيات اللمفاوية
في إفريقيا ،والمالريا والكالزار في جنوب آسيا ،والمالريا وحمى
الضنك في آسيا واألمريكتين) .فهذا يوفر التكاليف ،ويجمع بين
التدخالت والرصد والتقييم ،ويمكن تحقيق مكاسب أخرى في الكفاءة.
في الوقت نفسه ،يمكن توسيع الوصول إلى الخدمات الصحية األخرى
من خالل مزجها مع أنشطة اإلدارة المتكاملة لمكافحة النواقل على
155
مستوى المجتمع المحلي.
يمكن تقديم تدخالت للوقاية من المالريا لدى الحوامل في إفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى عن طريق الرعاية السابقة الروتينية للوالدة
( .)ANCومع ذلك ،ال تزال التغطية بثالث جرعات أو أكثر من
العالج الوقائي المتقطع للمالريا أثناء الحمل غير كافية ،والسبب
الجزئي في ذلك أن العديد من النساء يحضرن فقط الرعاية السابقة
للوالدة مرة واحدة أو مرتين أثناء الحمل .ويمكن للجهد المشترك
المبذول من خالل الرعاية السابقة للوالدة وفرق المالريا أن يجعل
المزيد من النساء يحضرن إلى الرعاية السابقة للوالدة بشكل أكثر
انتظامًا ،مما يزيد اإلقبال على تلك الرعاية إلى أربع زيارات على
األقل (على النحو الموصى به) ،ويضمن استخدام الزيارات لتقديم
تدخالت المالريا المنقذة للحياة ،وفي نفس الوقت يسهل على النساء
الوصول إلى خدمات أخرى في المرفق.

خال من المالريا
من أجل عالم ِ

65

© WHO/EMRO/Mohsen Allam

العمل واالستثمار لدحر المالريا )AIM( 2030-2016

 .8تعزيز وتبادل
االبتكارات والحلول

هذه االبتكارات
العلمية
والتكنولوجيات
واإلستراتيجيات
واألدوات الجديدة
تقدم وعو ًدا
بالوقاية من المالريا
وتشخيصها
وعالجها والقضاء
عليها بطريقة أكثر
فعالية وتأثيرً ا.

االبتكار سيكون ضرور ًيا لتحقيق أهداف المالريا لعام  .2030يمكن أن تؤثر األدوات والمنتجات
الجديدة للمالريا ،بما في ذلك تطوير اللقاحات ،بشكل كبير على مستقبل االستجابة العالمية ،لتفيد
فقرا وضع ًفا ،وتنقل الدول على طريق القضاء على المالريا واستئصالها.
سكان العالم األكثر ً
في عام  ،2008كان إطالق أول خطة عمل عالمية للمالريا مصاحبًا بتجدد االهتمام بالبحث
والتطوير الخاص بالمالريا ،إلى جانب الزيادة الكبيرة في التمويل ،والمستويات غير المسبوقة من
الدعم السياسي .هذا الضوء من االهتمام ،جنبًا إلى جنب مع التقدم المحرز مؤخرً ا نحو القضاء
على المالريا ،أدى إلى إعادة صياغة جدول األعمال البحثي للمالريا .ورغم عدم وجود بدائل
لألرتيميسينين وقيود البيريثرويدات ،هناك في الوقت نفسه خطوط إنتاج مثيرة ألدوية جديدة،
ولقاحات ،وإستراتيجيات لمكافحة النواقل وتقدمات تكنولوجية أخرى .وهناك العديد من التطورات
الجديدة في مجال األدوية واللقاحات هي على وشك دخول السوق .كما أن هناك منتجات جديدة
لمكافحة النواقل تلوح في األفق عام  .2020وتجري حاليًا جهود مبتكرة ضخمة لتحسين آليات
التنفيذ ،على الرغم من أن التحديات ال تزال قائمة فيما يتعلق باالبتكار في المشاركة المجتمعية.
هذه االبتكارات العلمية والتقنيات واإلستراتيجيات واألدوات الجديدة تعطي وعو ًدا بجعل الوقاية
والتشخيص والعالج والقضاء على المالريا أكثر فعالية وكفاءة .ومع ذلك ،كما أظهرت عملية
 ،malERAتبقى التدخالت واألساليب واإلستراتيجيات المتاحة غير كافية للقضاء على
المالريا 223.ويتواصل البحث والتطوير المكثف باعتباره أولوية إستراتيجية لضمان تسليم
االبتكارات المتوقعة ،لتحقيق أهداف المالريا لعام  ،2030وفي نهاية المطاف ،القضاء العالمي
على المالريا.

جدول أعمال بحوث القضاء على المالريا ()MALERA
يشارك في عملية  malERAأكثر من  250خبير لفحص جدوى القضاء على المالريا.
وقدمت النتائج التي صدرت عام  2011توجيهات بشأن منصات موارد االبتكارات والنهج
واألدوات والتدريب الالزم للقضاء على المالريا واستئصالها؛ وتضمنت النتائج بحوث أساسية
ومكافحة النواقل والتشخيص واألدوية واللقاحات ،والمراقبة ،والنظم الصحية والبحوث الميدانية،
223
والنمذجة الرياضية.
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تطوير أدوات وتقنيات جديدة
قدمت عملية  malERAإرشادات هامة بشأن األدوات والتقنيات الالزمة
للوصول إلى القضاء على المالريا .وهناك حاجة إلى حلول جديدة مبتكرة
للمساعدة في تحقيق هذه األجندة البحثية .ولتيسير ذلك ،يجب مواصلة إشراك
القطاع الخاص في شراكات تطوير المنتجات ( )PDPsالخاصة ببحوث
وابتكارات المالريا ،ويحتاج الباحثين إلى مساحة آمنة لتحمل المخاطر،ويجب
إيجاد وسائل أفضل إلشراك األفراد من المجتمعات المحلية المتضررة .من
السذاجة أن نتوقع وجود حلول تناسب الجميع في مكافحة المالريا .لذلك يعد
االبتكار أيضًا ضروريًا للتأكد من أن األدوات والتقنيات الجديدة تلبي االحتياجات
السياقية غير المتجانسة إلى حد كبير للمجتمعات ،بحيث يتم تبني هذه االبتكارات
224
وتقديرها .لضمان استمرار االبتكار ،البد من العمل على:
•تطوير مكونات جديدة نشطة (مواد كيميائية) الستخدامها في الناموسيات
والرش الثمالي داخل المباني  -يعني خطر مقاومة المبيدات الحشرية أن تحديد
المكونات الجديدة هو اآلن على رأس األولويات؛
•إنشاء عالجات جديدة للمالريا تكمل أو تحل محل األرتيميسينين  -من الناحية
المثالية ،ينبغي أن تكون األدوية المضادة للمالريا الجديدة أحادية الجرعة،
وينبغي أن تهدف إلى عالج جميع أنواع المالريا ،ومنع االنتكاس ،وإزالة
العِرْ سِ يَّات لوقف زيادة انتقال المرض ،وتوفير العالج الوقائي الالحق لجميع

دورات حياة المالريا وأنواعها ومعالجة جميع مجموعات المرضى (مثل
الحوامل واألطفال الرضع)؛ باإلضافة إلى ذلك ،هناك حاجة إلى األدوية
الالزمة لإلدارة الجماعية والوقاية من المالريا لمدة تصل إلى شهر أو أكثر،
ولتكون فعالة ضد جميع أنواع المالريا؛
•مواصلة دعم تطوير اللقاحات التي تقطع انتقال المالريا وتنشط ضد المتصورة
النشيطة أو المتصورة المنجلية (أو كليهما)؛
•استكشاف التقنيات المتطورة للتشخيص ،وخاصة للكشف عن المستوى
المنخفض لإلصابات غير المصاحبة باألعراض؛ وتعد األساليب غير الغازية
التي ال تتطلب سحب الدم مرغوبة أيضًا؛
•االستفادة من التقنيات الجديدة لجمع وتحليل ونشر بيانات المراقبة ،بما في ذلك
استخدام البيانات على المستوى المحلي؛
•مواصلة إجراء البحوث األساسية في عمليات مرض المالريا ،ومسببات
األمراض ،والنواقل وهلم جرا؛ و
•الحفاظ على خط تنمية المنتجات الصحية ،مع التقييم المستمر لفاعلية األدوات
في نفس الوقت؛ وتطوير منتجات احتياطية في جميع مجاالت الوقاية من
المالريا ووسائل التشخيص والعالج ،والبقاء على اطالع على احتياجات
البحث والتطوير المستقبلية.

شراكات تطوير المنتجات ()PDPS
االستفادة من شراكات تطوير المنتجات ( )PDPsال يزال أمرً ا محوريًا في التقدم .تقدم شراكات تطوير المنتجات ()PDPs
وسيلة فريدة من نوعها للجمع بين الخبرة والمعرفة من القطاعين العام والخاص إليجاد حلول ناجعة وفعالة لتدخالت المالريا.
يحرز مشروع أدوية المالريا ( )MMVتقدمًا في تطوير الجيل التالي من األدوية المضادة للمالريا؛ ويقدم اتحاد المكافحة
المبتكرة للنواقل ( )IVCCابتكارات لمكافحة النواقل بمكونات نشطة جديدة ونماذج جديدة؛ وتعمل مؤسسة وسائل التشخيص
االبتكارية الجديدة ( )FINDبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لوضع نهج جديدة للتشخيص؛ وتعمل كل من مبادرة لقاح
المالريا ( )MVIمن مؤسسة باث ( )PATHوالمبادرة األوروبية للقاحات المالريا على دعم تطوير لقاحات المالريا.

© Bill & Melinda Gates Foundation
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إدخال المنتجات الجديدة إلى األسواق
عندما تصبح األدوات الجديدة متاحة ،يجب على منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات التنظيمية مراجعة فعالية واالستخدام
المناسب لتلك األدوات ،وصياغة التوصيات المبنية على األدلة المناسبة .وتشتري العديد من الدول والمنظمات المانحة المنتجات التي
أوصت بها منظمة الصحة العالمية فقط .إن وجود عمليات تنظيمية وسياسية تتسم بالشفافية ويمكن التنبؤ بها وشاملة يعد أمرً ا ضروريًا
لتحفيز االبتكار وطرح منتجات جديدة في السوق بأسرع وقت ممكن وبكفاءة .وتطبق مبادرة  UNITAIDاالبتكار لخلق أسواق صحية
225
لمنتجات المالريا للتغلب على تحديات األسواق المدفوعة بالمستهلك بشكل بحث.

© Swiss Malaria Group/Sarah Hoibak

تحسين العمليات لمكافحة المالريا
والقضاء عليها
تعد بحوث العمليات ضرورية لتحسين أوضاع التسليم والتنفيذ لألدوات
والمنتجات المستقبلية والحالية 223.لتحسين بحوث العمليات الحالية
والمستقبلية ،البد من العمل على:
• تحديد أولويات التمويل وبناء القدرات لمعالجة األولويات البحثية
لعمليات المالريا؛
• ضمان أن يركز هذا البحث العملي على التغلب على االختناقات وإضافة
المعرفة لجعل تنفيذ تدخالت المالريا أكثر كفاءة وفعالية؛ و
• تطوير منصات تبادل المعلومات لنشر نتائج البحوث عبر الشركاء
والنظم الصحية والقطاعات.

تعزيز دائرة البحوث في السياسة
والممارسة
عندما تتحرك البلدان على طريق القضاء على المالريا ،فسوف تزداد أهمية
تقليل الفجوات بين البحوث والسياسات والممارسات .وهناك حاجة إلى حوار
متعدد التخصصات والتبادل في الوقت المناسب بين الباحثين وصانعي
السياسات ومقدمي الخدمات ومنفذي البرامج وممثلي المجتمع المحلي لتنسيق
وخلق وتبادل نتائج البحوث والتصرف بنا ًء عليها .عن طريق وضع األفراد
في محور السياسة والممارسة وإشراك المنفذين في وقت مبكر ،سيكون األفراد
على األرجح شركاء نشطين في اختبار االبتكارات ،مما يساعد على توسيع
نطاق تلك االبتكارات وضمان استدامتها.

© Swiss Malaria Group/Myat Nyunt
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ضمان التقدم والمساءلة

 .9تسهيل التغيير
من خالل
العمل الموحد،
ستلبي المزيد من
الدول معالم
 2020و2025
وأهداف،2030
مما يقلل من
نسبة انتشار
المالريا والوفيات
أو القضاء على
المرض.

تبني خطة  AIMقضية قوية لالستثمار لحشد الجهود والموارد الجماعية لمكافحة المالريا.
من خالل بناء شراكات دولية ومتعددة القطاعات ،يمكن إنشاء بيئة مواتية أوسع من شأنها تسهيل
تحقيق أهداف المالريا لعام  .2030وتتطلب مثل هذه البيئة اتساق السياسات لمكافحة المالريا في
الوزارات واإلدارات والقطاعات ،والنظم الصحية القوية التي يمكنها إنشاء المراقبة باعتبارها
تدخالً أساسيًا .من خالل تحسين الجودة وإمكانية الوصول ،وتصنيف واستخدام بيانات الصحة
والمالريا وغيرها من البيانات (على سبيل المثال ،البيانات االجتماعية واالقتصادية والمناخية)،
يمكن إجراء الوقاية من المالريا والخدمات العالجية ،مما يعطي قيمة للمال ويزيد وصول
الخدمات لجميع المحتاجين .من خالل مرونتها والتزامها ،تعد منظمات المجتمع المدني
والمنظمات الدينية ومنظمات االستجابة لحاالت الطوارئ ضرورية إلكمال الجهود التي تبذلها
الحكومة لتقديم الخدمات في المناطق النائية واألوضاع الهشة.
كما تعد الدعوة وحشد الموارد أمورا حاسمة أيضًا لمواصلة بحوث المالريا واالبتكار .كما أن
أصحاب المصلحة العالميين والمحليين في القطاع الخاص والبحوث واألوساط األكاديمية،
ضروريون أيضًا لضمان الخط الصحي للمنتجات المستقبلية والموافقة والتسليم وتبني تطوير
المنتجات الحالية .فإشراك المجتمعات المحلية في جميع مراحل االستجابة وتعزيز بحوث العمليات
يحفز االبتكارات في التنفيذ ويسمح بالتسليم الفعّال للمنتجات.
من خالل العمل الموحد ،سوف تلبي المزيد والمزيد من البلدان معالم  2020و 2025وأهداف
المالريا لعام  ،2030مما يحد من معدالت انتشار المرض والوفيات الناجمة عن المالريا أو
يقضي على المرض .كما أن رصد التقدم المحرز في مختلف القطاعات سوف يجعل من الممكن
تحديد العوائد على االستثمار في المالريا بشكل أفضل في جميع مجاالت التنمية وتعزيز األدلة.
وهذا سيمكن برامج مكافحة المالريا وشركائها من جعل قضية مواصلة االستثمار أكثر إلحاحً ا من
أي وقت مضى ويحافظ على دورة التقدم.
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إطالق العنان لقدرات الشراكة
تلخص مكافحة المالريا فلسفة أهداف التنمية المستدامة ،مع تركيزها على الشراكة والتضامن والتنمية
التي تستهدف األفراد بشكل رئيسي .وتوصي خطة  AIMباتخاذ إجراءات لتوجيه التقدم نحو تحقيق
أهداف المالريا لعام  .2030ورغم أن هذه اإلجراءات يمكن اتخاذها من قبل دولة واحدة ،أو عن
طريق الشركاء الفرديين ،فنحن نعرف من التجربة أنه ال يمكن لدولة أو قطاع أو أصحاب مصلحة أو
مجموعة تعمل وحدها هزيمة المالريا .فجمع مختلف الشركاء معًا يخلق تآزرً ا مفي ًدا ،بحيث يصبح
الكل أكبر بكثير من مجموع الشركاء الفرديين .كما أن اتباع نهج شامل وبناء شراكات ناجحة داخل
وعبر الدوائر والقطاعات والبلدان سيكون ضروريًا لتحقيق أهداف المالريا لعام .2030

ال يمكن لدولة
أو قطاع
أو أصحاب مصلحة
أو مجموعة تعمل
وحدها هزيمة
المالريا .فجمع
مختلف الشركاء معًا
يخلق تآزرً ا مفي ًدا،
بحيث يصبح الكل
أكبر بكثير من
مجموع الشركاء
الفرديين.

© United Against Malaria

تعد الشراكة ضرورية لالستفادة من جدول أعمال أهداف التنمية
المستدامة ،مما يرفع من الملف التعريفي للمالريا باعتبارها تحديًا أكبر
للحد من الفقر والتنمية االقتصادية ،ويضمن مواجهتها في جميع مستويات
صنع القرار والشراكة ضرورية أيضًا للدعوة الفعالة للعمل وحشد
الموارد ،بغض النظر عن مكان الدولة على طريق القضاء على المالريا.
سوف تطور شراكة دحر المالريا إستراتيجية لحشد الموارد تأخذ في
اعتبارها الممولين المحتملين في المستقبل ،وتسهل وصول البالد إلى
الصناديق الدولية وآليات التمويل المبتكرة .على مدى السنوات الـ 15
المقبلة ،تحتاج البلدان المتضررة بالمالريا إلى االنتقال لتكون في وضع
يمكنها من دعم وتمويل االستجابة للمالريا مع شغل التمويل المحلي نسبة
أعلى بكثير .تقدم شراكة دحر المالريا الدعم اإلستراتيجي لبناء القدرات
داخل البلد ،والعمل مع البلدان من أجل حشد تمويل القطاع العام المحلي
والقطاع الخاص.
وسوف تزيد شراكة دحر المالريا من التنسيق وتوسيع المحافل المشتركة
بين البلدان ،من أجل تعزيز إشراك العبين غير تقليديين وغيرهم من
القطاعات ،بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني .إلبقاء األفراد في
محور االستجابة ،سوف تعمل شراكة دحر المالريا على إشراك
المجتمعات المحلية بشكل أكثر فعالية ،لتسليط الضوء على الحاجة إلى
المعرفة السياقية والتشخيص ،وإشراك الناس في خلق أدوات
وإستراتيجيات مبتكرة .كما ستعمل أيضًا على تعزيز إستراتيجية ،SBCC

72

ودفع ودعم شبكات المجتمع المدني ووكاالت الطوارئ لتقديم خدمات
المالريا إلى السكان المتنقلين والمهاجرين وغيرهم من السكان المعرضين
للخطر ،وللمتضررين من حاالت الطوارئ ،مع مناصرة الحاجة إلى مزيد
من االستعداد لمواجهة الكوارث على جميع المستويات.
فيما يتعلق بالعناصر الداعمة ،سوف تعمل شراكة دحر المالريا على
تعزيز المواءمة اإلقليمية ،وسوف تجعل السياسات في مختلف القطاعات
أكثر ذكا ًء "المالريا الذكية" ،إلى جانب ربط البنوك اإلقليمية بالوكاالت
المستقلة التي تنفذ تقييمات األثر الصحي ،وتعزيز توافر واستخدام جودة
البيانات في اتخاذ القرار ،وتعزيز النظم الصحية المتكاملة .وسيتم تشجيع
تعاون أقوى بين القطاعات والشراكة داخل القطاع الصحي األوسع (مثالً
عن طريق تركيز االنتباه على أهمية إحراز تقدم في مكافحة المالريا للحد
من وفيات األمهات واألطفال ،واإلصابة باألمراض) ،وتعزيز الجهود
الرامية إلى تحسين نوعية الرعاية ،وتحسين الرقابة المتكاملة لنواقل
األمراض وإنشاء نظم لمراقبة االستجابة.
هناك حاجة أيضًا إلى شراكة لضمان حشد الموارد ألبحاث المالريا،
ومواصلة نجاحات شراكة تطوير المنتجات لالبتكار ،وتسهيل التعاون
وتبادل نتائج بحوث التنفيذ .كما أن الشراكة مع المؤسسات األكاديمية
سوف تساعد على تعزيز األدلة على عوائد االستثمار في مجال مكافحة
المالريا والقضاء عليها ،والتكاليف المحتملة لعودة ظهور المرض.
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ستواصل شراكة دحر المالريا لعب وظيفة تنسيقية ،لتيسير جمع أصحاب المصلحة والتعاون وتبادل
أفضل الممارسات بين البلدان والمناطق ،وإطالق العنان إلمكانات كل شريك في الشراكة ،وف ًقا لميزاته
خال من المالريا .في جميع هذه المجاالت ،سوف
النسبية والتزامه المشترك بأهداف  2030ورؤية عالم ٍ
تتبع شراكة دحر المالريا التقدم المحرز ،ثم تقدم تقرير إلى جميع الشركاء عن الحالة وتلفت االنتباه إلى
المناطق التي تحتاج إلى مزيد من العمل واالستثمار.

يلعب جميع الشركاء دورً ا هامًا في تنفيذ خطة AIM
ﺑﻧﺎء اﻟﺷراﻛﺎت

اﻟﺟﮭﺎ
ت
ا
ﻟﻣﺎﻧ
ﺣ
ﺔ

ا

وا

ﻻﺑﺗ

ﺘﺄﻳﻴﺪ
اﻟ

ﺣﺎ
ا ﻷﺑ ت ا
ﺳﺎ
ؤﺳ
ﻟﻣ

ث
ﻷ
ﻛﺎ ﯾد

ﻣﯾﺔ

ﺣﺷد
ﻣوارد
اﻟ

ﺗ ﻌﺎ

ا

دد

ﺗﻌ
و ز ﯾز
ﺗﺑ
ﻛ ﺎر ا ﺎد ل
ت
و اﻟ
ﺣﻠول

ون

ﻣﺗﻌ

ﻟﻣﺗوطن ﻓﯾﮭﺎ
ا
اﻟﺑﻠدان ﺎ واﻟﺑﻠدان ﺑﮭﺎ
ﯾ
اﻟﻣﻼر ﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼرﯾﺎ
ﺗم اﻟ
اﻟﺗﻲ

الشكل 10

ﺳﯾق
اﻟﺗﻧ

اﻟ
ﺗﻌﻠم
اﻟﻣ
ﺷﺗ
رك

إﺑﻘﺎء ا
ﻷﻓراد
ﻓﻲ
ﻣﺣور ﻣﻛﺎﻓ
ﺣﺔ ا
ﻟﻣﻼ
رﯾﺎ

=
ﺧﺎل
ﻋﺎﻟم ٍ
ﻣن اﻟﻣﻼرﯾﺎ

ﻟﻘ ط

ﺎﻋ

ﺎت

ﺷر
اﻟ ﺗ ﻧ ﻛ ﺎ ء
ﻣﯾﺔ

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣدﻧﻲ

ﺗﻌزﯾز
اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﺗﻣﻛﯾﻧﯾﺔ

أدﻟ
ﺔ أﻗ
وى

ﺳﺎت
ؤﺳ
اﻟﻣ

اﻟﻘ ط ﺎ ع
ا ﻟ ﺧﺎ ص
اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ

خال من المالريا
من أجل عالم ِ

73

العمل واالستثمار لدحر المالريا )AIM( 2030-2016

نتائج المراقبة
هناك حاجة إلى بيانات موثوقة ويمكن االعتماد عليها ألصحاب المصلحة على جميع المستويات،
لتتبع التقدم المحرز نحو معالم  2020و 2025وأهداف المالريا لعام  .2030سوف تساعد المؤشرات
الفعالة في توجيه مجتمع المالريا على مدى السنوات الـ  15المقبلة .سيتم ذكر المؤشرات الموضوعة
لإلستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ،الموضحة في الجدول
رقم  ،2في وقت الحق في التقارير العالمية لمكافحة المالريا.
واستكماالً لهذه المؤشرات ،تم وضع إطار رصد لخطة  .AIMبينما تم جمع المخرجات والنتائج
واآلثار بشكل جيد من قبل المؤشرات الموجودة في االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا
الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ،توجهت مؤشرات خطة  AIMنحو العمليات والمدخالت .وف ًقا
للطبيعة الفنية للوثيقة ،تعد مؤشرات االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا فعالة في تحديد
مدى التقدم في مجاالت مثل االختبار والسلع األساسية وتأثيرها على معدالت انتشار المرض
والوفيات .بالمثل ،تسمح مؤشرات  AIMبالتقييم من حيث التناسب مع نطاق الوثيقة ،بما في ذلك
النجاح في تعزيز المشاركة متعددة القطاعات لمكافحة المالريا ،وحشد الموارد الكافية لضمان
مواصلة إجراء أبحاث المالريا واالبتكار ،والتمويل لتحقيق أهداف المالريا لعام .2030

البيانات الصحيحة
والموثوقة ضرورية
لتتبع التقدم المحرز
نحو معالم 2020
و  2025وأهداف
المالريا لعام
.2030

الجدول  :2إطار الرصد لإلستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية
2030-2016
مؤشرات النتائج
• نسبة السكان المعرضين للخطر الذين ناموا تحت ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية في الليلة السابقة
• نسبة السكان المعرضين للخطر الذين خضعوا لحماية الرش الثمالي داخل المباني خالل الـ  12شهرً ا الماضية
•	نسبة النساء الحوامل الذين حصلوا على ثالثة جرعات أو أكثر على األقل من العالج الوقائي من المالريا أثناء حضورهن للرعاية
السابقة للوالدة خالل الحمل السابق (إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فقط)
• نسبة المرضى المشتبه بإصابتهم بالمالريا والذين أجروا اختبار الطفيليات
•	نسبة المرضى الذين تأكد إصابتهم بالمالريا والذين أجروا اختبار للطفيليات وف ًقا للسياسة الوطنية
• نسبة تقارير المرفق الصحي المتوقعة على المستوى الوطني
• نسبة حاالت اإلصابة بالمالريا المكشوف عنها بواسطة أنظمة المراقبة
• نسبة الحاالت التي تم بحثها (البرامج المشاركة في القضاء على المالريا)
• نسبة البؤر التي تم بحثها (البرامج المشاركة في القضاء على المالريا)
مؤشرات األثر
• انتشار الطفيليات انتشار الطفيليات :نسبة السكان الذين يوجد أدلة على إصابتهم بطفيليات المالريا
• حدوث حاالت المالريا :عدد حاالت المالريا المؤكدة لكل  1,000شخص سنويًا
• معدل وفيات المالريا :عدد الوفيات الناجمة عن المالريا لكل  100,000شخص سنويًا
ً
• عدد البلدان التي قضت على المالريا
حديثا منذ 2015
• عدد البلدان التي كانت خالية من المالريا في عام  2015ثم ظهرت فيها المالريا بعد ذلك
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يحصر إطار رصد خطة  ،AIMالوارد في الجدول  ،3نفسه على المؤشرات التي تعد انعكاسات
موثوقة للظاهرة المراد قياسها وللمعلومات المتاحة بالفعل أو التي يمكن جمعها بمستوى معقول من
الجهد .فقد تم تصميمه بحيث يمكن إجراء الرصد على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية
والمحلية ،حسب االقتضاء.
ً
يعد إطار رصد خطة AIM
مبسطا نسبيًا ألن آليات المساءلة الهامة األخرى موضوعة بالفعل؛ على
سبيل المثال ،بطاقات النتائج التي تم تطويرها بواسطة تحالف القادة األفارقة لمكافحة المالريا وتحالف
قادة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة المالريا .سوف يسمح اإلطار للمجتمع الدولي بتتبع مدى وفاء القادة
السياسيين بتعهداتهم ودعم أصحاب المصلحة المحليين في جهودهم الرامية إلى تحقيق أهداف المالريا
لعام  .2030يجب أن يكون لدى الشركاء الفرديين أيضًا أطرهم الخاصة بالمساءلة ،وتكون هذه األطر
متوافقة بشكل مثالي مع أو متكيفة مع إطار رصد خطة .AIM
خالل عام  ،2015سيتم جمع المعلومات األساسية لجميع هذه المؤشرات .ونحن نمضي قدمًا ،سيكون
من المهم مراقبة مدى توافر البيانات المضمونة الجودة والتي يمكن استخدامها إلعداد المؤشرات.

الجدول  :3إطار الرصد الخاص بخطة العمل واالستثمار لهزيمة المالريا 2030-2016
المؤشر

التعريف العملي

مصدر (مصادر) البيانات التوضيحية

المستوى (المستويات) المقترح

االلتزام رفيع المستوى بمراقبة
والقضاء على المالريا

وجود هيئة االستشارية أو هيئة حاكمة ذات
مستوى رفيع لمكافحة المالريا تضم ممثلين
من القطاعات غير الصحية والقطاع
الخاص ،فضالً عن المجتمع المدني

سوف يتطلب مشاركة قيادة مكافحة
المالريا لمراجعة هيئات المالريا

المستويات اإلقليمية والوطنية
والمحلية ،حيثما كان ذلك ممك ًنا

الموارد المخصصة لمكافحة
المالريا والقضاء عليها

إجمالي التمويل ونسبة التمويل الصحي
السنوي (للفرد) المخصص لمكافحة
المالريا في البلدان المتضررة (حسب
المصدر ،بما في ذلك التمويل الوطني
والجهات المانحة والنفقات الفعلية)

منصة بيانات تمويل المالريا ،منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية/لجنة
المساعدة اإلنمائية ،البيانات والمسوحات
القطرية

المستويات العالمية واإلقليمية
والوطنية والمحلية ،حيثما كان
ذلك ممك ًنا

المساءلة أمام المواطنين عن
التقدم في مكافحة المالريا
والقضاء عليها

وصول الجمهور (على شبكة اإلنترنت)
إلى البيانات الجغرافية المفصلة بشأن
حاالت المالريا أو االنتشار والتدخل
(الوقاية والتشخيص والعالج)

سوف يتطلب الوصول إلى مواقع كل بلد
متضررة

المستويات العالمية واإلقليمية
والوطنية والمحلية ،حيثما كان
ذلك ممك ًنا

إشراك القطاع الخاص في
مكافحة المالريا والقضاء عليها

أهم  10شركات مسجلة في القاعدة
الضريبية الوطنية التي تستثمر في
المالريا (مساهمة برنامجية أو مالية
للوقاية من المالريا ومكافحتها للقوى
العاملة في الشركة أو المجتمع األوسع أو
كليهما)

سيتطلب إجراء القياس من قبل قيادة
المالريا لعقد مقابلة مع أهم  10شركات
بشأن بهذه االستثمارات

المستوى الوطني

االستثمار في البحوث واالبتكار
الخاص بالمالريا

إجمالي التمويل ونسبة تمويل بحوث
المالريا ذات الصلة (بما في ذلك البحث
والتطوير والعمليات أو تنفيذ البحوث)

مجموعة ( GFINDERمجموعة
بوليسي كيورز ) ،مشروع أدوية المالريا،
اتحاد المكافحة المبتكرة للنواقل ،مبادرة
لقاح المالريا ،الصندوق العالمي ،منظمة
الصحة العالمية ووكاالت البحوث الوطنية

المستويين العالمي والوطني،
حيثما كان ذلك ممك ًنا
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المالحق
الملحق أ :عملية وضع الخطة
وضعت خطة  AIMخالل عملية تشاورية تشاركية تعمل مباشرة مع جمهور يزيد عن  1,600شخص
من قطاعات متعددة .والمشاورات اإلقليمية ،التي عقدت جن ًبا إلى جنب مع مشاورات االستراتيجية التقنية
العالمية لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو والهند وبنما والفلبين
والمغرب وزمبابوي ،تلتها  13مشاورة قطرية ،ركزت بشكل خاص على وضع هذه الوثيقة .تضمنت هذه
المشاورات زيارات للتشاور مع قادة وأعضاء المجتمعات المحلية المتضررة ،ومقدمي الخدمة في الخط
األول وعمال اإلغاثة لمعرفة المزيد عن تحديات توفير الخدمات األساسية للسكان المعرضين للخطر في
المناطق النائية والحاالت اإلنسانية .وشارك الكثير غيرهم عبر وسائل اإلعالم االجتماعية أو شاركوا في
المراجعة العامة عبر اإلنترنت التي عقدت في فبراير  -مارس .2015
وتم تنفيذ العمل تحت إشراف وبدعم نشط من فريق عمل يتألف من :ديفيد براندلنج بينيت ،مؤسسة بيل
ومليندا غيتس؛ برنار ناحلين ،مبادرة الرئيس األمريكي لمكافحة المالريا؛ أليستر روب ،وزارة التنمية
الدولية ،المملكة المتحدة؛ ليزا غولدمان-فان نوستراند ،شركة سوميتومو كيميكال؛ أندريه تشاواتيو ،شركة
سانوفي؛ ريما شريتا ،جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو؛ ديفيد شلينبرغ ،مدرسة لندن للصحة والطب
االستوائي؛ نويل تشيسكا ،البنك الدولي؛ ويتشاي سيتماي ،وزارة الصحة العامة ،مملكة تايالند؛ آنا كارولينا
سانتيلي ،وزارة الصحة ،البرازيل؛ شيال رودوفالو ،وزارة الصحة ،البرازيل؛ دارما راو ،وزارة الصحة
ورعاية األسرة ،الهند؛ كورين كريما ،وزارة الصحة ،رواندا؛ جيمس وايتنج ،جمعية "ال مزيد من المالريا"
بالمملكة المتحدة؛ إستير طلحة ،رؤية "تحالف الكاميرون ضد المالريا"؛ بيدرو ألونسو ،منظمة الصحة
العالمية؛ إيرين شاوتس ،منظمة الصحة العالمية؛ فطومة نافو -تراوري ،شراكة دحر المالريا.
ولقي فريق العمل دعمًا من قبل فريق من الخبراء االستشاريين من معهد الصحة العامة واالستوائية
السويسري وشركة  .Deloitte Consulting LLPوالجهود التي بذلتها الجهات التالية تعد محل تقدير :
مجلس إدارة شراكة دحر المالريا ،أمانة شراكة دحر المالريا ،مجموعات عمل شراكة دحر المالريا،

االتصاالت المجتمعية للممارسة ،اللجنة التوجيهية التي وجهت وضع االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة
المالريا لمنظمة الصحة العالمية  ،2030-2016المستشاريين اإلقليميين لمنظمة الصحة العالمية ،الذين
عقدوا المشاورات اإلقليمية ،الموظفين من المؤسسات التالية التي عقدت مشاورات على المستوى القطري
بالتعاون مع البرامج الوطنية لمكافحة المالريا :كاريتاس ،الهند؛ المركز السويسري للبحث العلمي ،كوت
ديفوار؛ معهد إيفاكارا للصحة ،جمهورية تنزانيا المتحدة؛ اتحاد المالريا ومبادرة الرئيس لمكافحة بالمالريا،
موزامبيق؛ شراكة مكافحة المالريا والقضاء عليها في إفريقيا ،منظمة باث ،مبادرة الرئيس لمكافحة
المالريا ،السنغال؛ اتحاد التنمية والصحة بميانمار؛ وحدة األبحاث الطبية البحرية األمريكية رقم  ،6بيرو؛
شركتا  Pilipinas Shell Foundation, Inc.و ،Deloitte Southeast Asia Ltd.الفلبين؛
شركة  Population Services Internationalومجموعة العمل التقني للمالريا ،بابوا غينيا الجديدة؛
المركز الجمهوري لألمراض االستوائية ،طاجيكستان؛ المعهد السويسري للصحة المدارية والعمومية -
جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ مباردة الرئيس لمكافحة المالريا ،إثيوبيا؛ والمكتب القطري لمنظمة الصحة
العالمية ،أوغندا .ترجمت الوثيقة بواسطة أحمد النشار وحررها أحمد النشار.
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Bolaños Julie
Bole Sirro
Bonfoh Bassirou
Boni Kouassi Auguste
Boniface Kinvi E
Bope Bienvenu
Bora Ananta
Bordoloi Jeban
Borowitz Michael
Borua Tarkeswar
Bosselmann Rune
Bouah Nathalie
Bouchez Jean-Marc
Boulton Ian
Bourgeot Ann
Boutsika Konstantina
Boyer Sebastien
Bradley David
Braimah Faustina
.Braimah Stephen A
Brhane Yemane
Brieger William
Briet Olivier
Brooke Basil
Brown Graham
Brown Nicholas
Broyo Bolou
Bualombai Pongwit
Buasen Carlos
Bubelwa Ephraim
Buj Valentina
Bukaka Mayakasa
Burgess Peter
Burkhanova Mavzuna
Burkot Thomas
Butenhoff Andrew
Butt Waqar
.Butts Jessica K
Bwese Joceline
Bygbjerg Ib Christian
Bywater Andy
Cabellos Vanessa
Cáceres Carrera Lorenzo
Cachola Angelica
Cadge Nicola
.Calderon Jr. Jaime F
Camara Matar
Cameron Alexandra
Candanedo Yessica
Candari Christine Joy
Candrinho Baltazar
Carbajal Elizabeth
Cardenas Gomez Tanja
Carey Angeles Cristian Armando
Carr Richard Michael
Carter Keith
Casamitjana Nuria
Casanova Wilma
Castañeda Q.F. Judy
Castro Marcia
Catteruccia Flaminia
Cayche Walter
Cazetien René
Cepeda Ildefonso
Céron Nicolás
Certeza Hermogenes
Céspedes Sonia Loarte
Chaccour Carlos
Chaki Prosper
Chan Aye Aung
Chan Mya Shwe Chu

Barman Santana
.Barman K
Barnati Kaira Kanta
Barrera Tello Martin
Barro Ibrahima
Barruga Elvie
Barruga Lucy
Barruga Richard
Bart-Plange Constance
Bartsch Sarah
Baruah Biren Kumar
Barwa Caroline
Bashaye Seife
Bassat Quique
Basu Suprotik
.Basumatary L
Batché Etien
Batenga Amir
Batista Magalhães Izanelda
Baud Francis
Bautista Antonio
Bautista Kim
Bayabil Estifanos
Bayaki Cyriaque Seroy
Baza Dismas
Be’eli Lohia Marlene
Becerra-Riveroll Ana
Beck Albert
Becker Norbert
Bedada Dinsa
Be’eu Lohia Marlene
Begum Shahnaz
Beichumila Saula
.Beknazarov M.B
Belayneh Bayeu
Belemvire Allison
Bell David
Bellamy Knox Tessa
Bello Souleymane
Benié Henri
Benmamoun Abderrahman
Beredin Seifedin
Bernhards Ragama Ogutu
Bertram Kathryn
Bery Emma
Besnier Maxime
Bezerra Haroldo
Bhashyam Sumitra
.Bhatnagar P.C
Bhatt Samir
Bhattacharya Gita Rani
Bilak Hana
Billingsley Christie
Biluta
Bimenyimana Ignace
Binkro Dayogo
Bioncio Fely
Biru Shargie Estifanos
Bisigoro Verediana
Bisimwa Nsibula Zahinda Jean
Paul
Blé Hervé
Blumenfeld Josh
.Bobieva M.Kh
Bobogare Albino
Boboko Michaelyn
Bobomurodova Zebo
.Bobonazarov Z
Bocado Analie
Bokota Alain
Bola Tangeli

Amon Helena
Amouzou Agbessi
.Amoyaw Frank P
Ampudia Ruiz Liz
Amran Jamal Ghilan
Ana Joseph
Andvik Cecilia
Añez Arletta
Angluben Ray
Anguka Ambrose
Anguzu Y. Patrick
Anslie Rob
Antoine Darlie
Anvikar Anup
Arbas Arlene
Arbildo Wilder
Arias Vargas Margarita
Arnold Fred
Arrospide Velasco Nancy
Arroz Jorge
Arroz Deborah
Asencios Rivera Jorge Luis
.Ashurov U.Kh
Asiedu Agyei Samuel
Asik Surya Asik
Assefa Meseret
Atherly Deb
Atienza Jolita
Atta Hoda Youssef
Audu Balla Mohamed
Aultman Kathryn
Aung Kaung Khant
Aung Myint Soe
Aung Naing Cho
Aung San
Aung Than
Aung Thant Tin
Aung Win Soe
Awab Ghulam Rahim
Aye Aung
Aye Aye Khaing
Aye Aye Pyone
Aye Aye Than
Aye Aye Thin
Aye Mar Lwin
Aye Soe
Aye Thandar Htu
Aye Thet Oo
Aye Yu Soe
Aye Yupar
Ayubova Sumangul
Ba Mady
Ba Doudou
Ba Maelle
Babacar Gueye El Hadj
Babuga Abubakar Umar
Badi Moamer
Bagaria Jay
Bah Amadou
Baird Kevin
Balari Jilimai
Balfour-Greenslade Felicia
Balkew Meshesha
Banda James
Banerjee Chandrani
Bankhede Hermant Kumar
Banze Arminda
Baptiste Sheila Evelina
Baquilod Mario
Barbosa Susana
Barela Akela
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Abass Ali Khamis
Abdalla Ahmed
Abdallrahim Tarig Abdalla
Abdelgadir Tarig
Abdellahi Moussa
Abdelrahman Samira Hamid
Abdul Hamid Mohd Hafizi
.Abdulakhatov A
Abdulla Salim
.Abdurakhmonov A
Abduvohidova Karomat
Abeku Tarekegn
Abelit Kebede
Abera Tesfay
Abeyasinghe Rabindra
Abilio Ana Paula
Ablab Pokouya
.Abou Yaba Marie C
Aboulaye Youssouf
Aboulaye Diallo
Achee Nicole
Achou Agnissan
Acosta Angela
Adagahara Joseph
Adja Akré Maurice
.Adja Franchise A
Afeta Temesgen
Afrane Yaw
Agarwal Koki
Aggarwal Madhvi
Agui Zadi Gui Célestin
Agwang Constance
Ahmad Rohani
Ahmed Ayman
Ahmed Farah
Aholie Françoise
Aide Pedro
Aidenagbon Godwin
Airoldi Mara
Aka Aminata
Aka Ehouman Odette
Akassi Cilvin Koua
Akogbeto Martin
Akpaka Kalu
Al Jasari Adel
Al Zahrani Mohamed Hassan
Alabaster Graham
Alarcón Villaverde Jorge
Alemàn Jaime
Alfeki Kemaladin
Alger Jackeline
Ali Abdullah
Ali Ahmed
Ali Abdi Abdilaahi
Ali Doreen
.Aliev H.A
Alilio Martin
Aliyi Abdi
Allan Richard
Ally Mohammed
Alonso Cuervo Borja Francisco
Alonzo Jessica
Alport David
Alvarez Carlos
Amajoh Chioma
Aman Amir
Ameir Haji Haji
Ameir Jaku
Amenan Yao
Ameneshewa Birkinesh
Ameur Btissam
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Gateyineza Yvettee
Gaudart Jean
Gausi Khoti
Gaye Oumar
Gbahou Bombet
Gebre Yitades
Gebrehiwot Teklehaymanot
Gelua John
George Kristen
Geraghty Annie
Gereson Volly
Gericke Anton
Getachew Asefaw
Ghani Azra
.Gheen Carrie M
Ghosh Sunetra
Gimnig John
Girma Samuel
Gittelman David
Giusti Hundskopf
María Paulina Esther
Glaister Leslie
Go Esther
Gobou Vincent de Paul
.Goibov S
Gomane Góquio
Gomaya Maria
Gomes Sambo Luis
Gonzales Glenda
Gonzalez Iveth
Gonzalez Seminario
Rommell Veintimilla
Gonzalvez Guillermo
Gopinath Deyer
Goraleski Karen
Gordon Andy
Goswami Purnima
Greer George
Grever Annika
Grieco John
Groepe Mary Anne
Guardo Monica
Guerra Cremilde
Gueye Mame Omar
Gueye Babacar
Guintran Jean Olivier
Gupta Chitra
Gupta Indrani
Gutierrez Sanchez Norma
Gwinji Gerald
Gyapong Margaret
Habi Gado
Habimana Jean Pierre
Hadi Melinda
Hadiza Djermakoye Jackou
Haile Mebrhatom
Hainsworth Mike
Haji Khamis Ameir
.Haknazarova M
Haknazarova Manzura
Haknazarova Havasmo
Hamid Mohd Hafizi Abdul
Hamm-Rush Sarah
Hamon Nick
Hanif Issaka
Hansda Patrick
Hanson Kara
Harding Patrick
Hare Lisa
Harrison Griffith
Hasantha MB Rasika
Hassan Abdikarim Hussein
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Elongo Tarcisse
Epse K J Kouon
Erandio Catherine
Erick Beatrice
Erskine Marcy
.Escalada Rainier P
Escalante Eireen
Escobar José Pablo
Escobedo Paredes Jorge
)Espino Esperanza (Effie
Essou hot Etoumou
Etang Josiane
Ethelston Sally
Etmma Etien René
Evans David
Exconde Lucida
Ezeigwe Nnenna
Ezigbo Chidi
Factor Anabelle
Fain Laurel
Fall Ibrahima-Soce
Fan Victoria
Farinas Nieva
Farnum Alexandra
Fatoeva Chinigul
Fatoeva Nazira
Fatu Ayembe
Faye Ousmane
Faye Emile
.Fayzulloeva N
Feachem Richard
Ferazzi Silvia
Ferreira Marcelo
Ferreira John-Heyns
Fiagbey Emmanuel
Fiedler Heidi
Figueroa Ruben
Filler Scott
Flanders Dean
Flinn Roderick
Flores Ching Marlene
Florey Lia
Fokou Gilbert
Fornadel Christen
Fotheringham Megan
Fouque Florence
Fournier-Wendes Sanne
France Tim
Francis Kasolo
Frank Otete
Freeman Tim
Frempong Owusu Henry
Frimpong James
Fukuda Kanako
Gabong Rebecca
Gadde Renuka
Gadiaga Libasse
.Gafurov S
Galan Oscar
Galatas Beatriz
Galili Amir
Galloway Rae
Gamboa Dionicia
Game Christopher
Gangmei Stephen
Gangte Rody
Garama Andrew
Garcia Roberto
García Lourdes
Garmendia Iñigo
Gassama Cheikh Sidiya

Da Silva Mariana
Da Silva Joaquim
.Dattani Mamta L
Deane Derrick
De Belen Melendez Mónica
De Calan Mathilde
De Carvalho Eva
Degefie Tedbabe
Degregorio Adelaida
De Jager Christiaan
Delizo HB
Demassa Utpal
Dengela Dereje
.Denon Yves Eric D
DeRonghe Meg
De Savigny Donald
Desbrandes François
De Souza Jose
Desrousseaux Caroline
.Dhariwal A.C
Dhingra Naina
Diabate Abdoulaye
Diatezua Michel
Díaz César
Diedenhofen Andreas
Diene Massamba
Dieng Moustapha
Dieye Yakou
Digal Drea
Digal Sushila
Digal Uttam
Digal Sushanti
Dilnesash Defar
Dimatera Nelliza
Dinh Trung Ho
Diop El hadj
Diouf Mame Birame
Diouf Moussa
Diouf Therese
Dissanayake Gunawardena
.Dixon Thomas L
Djézou Casimir
Djibo Yacine
Dlamini Bongani
Dlamini Sabelo
Dodoli Wilfre
Dolenz Charlotte
Donaires Toscano Luis Fernando
Donayre Purilla Pedro
Doyle Sarah
Drexter Anna
Druce Nel
D’Souza Frederick
Du Mortier Stéphane
Duigan Patrick
Dumesty Sjafri Refni
Duna Isabell
Durand Salomon
Durrani Mohammad Naeem
Ebol Antonietta
Eckert Erin
Edlund Martin
Ehtesham Fareeda
Ei Ei Han
Ei Mon Soe
El Bakry Azza
El Idrissi Abderrahmane
Laamrani
.Elbegiev I
Ellyin Lise
Elnour Fahad Awa Ali
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Chancellor Arna
Chandler Clare
Chandrani
Chang Moh Seng
Chang Caroline
Chang Jaime
Chanthavisouk Chitsavang
Chapman Ronald
Charimari Lincoln
Charles Sherwin
Charles Michael
Chavez Rosa Elena
Chawla Umesh
Chen Jun-Hu
Chibsa Sheleme
Chicote Hudson
Chihale Albertina
Childers Clayton
Chimusoro Anderson
.Chiribagula-Kamala J.M
Chitnis Nakul
Chna Il Jong
Cho Myat Nwe
Chol Kwang
Chowdhury Jayeeta
Chrakowiecka Agnieszka
Christiansen Martin
Christophel Eva Maria
Chuchon Daniel
Chundusu Christiana
Chuor Char Meng
Churcher Tom
Chyrmang Theiolin
Cibulskis Richard
Cisse Moustapha
Cisse Badara
Cizubu Yvon
Clayton John
Clement Godfrida
Clendenes Alvarado
Orlando Martin
Cohen Justin
Cohen Jessica
Colborn James
Coleman Marlize
Colompo Paolo
Come Rubão
Connolly Maire
Constantine Asia
Conteh Lesong
Coosemans Marc
Coppola Annette
Corporal Verginia
Cotrina Armando
Coulibaly Jack
Coulibaly Nibon
Coulibaly Adama
Court Alan
Couson Emmanuel
Cruz Eduardo
Dabo Moustapha
Da Gama Louis
Dahl Gary
Dahouin Edwige
Dai Tran Cong
Dalley Sancia
Damasceno Camila
Damsbo Sorensen Thomas
Dangao Thelma
Dao Daouda
Das Pradip
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Kununginina
Kutepa Rosemary
Kweka Elinangaya
Kweka Happiness
.Kwilasa Martine L
Kyambadde Paul
Kyan Yint
Kyaw Aung
Kyaw Kyaw
Kyaw Min
Kyaw Myint
Kyaw Zan Lin
Kyaw Zay Ya
Kyi Kyi Ohn
Kyi Minn
Kyi Pyar Nwe
Laaziri Mohamed
Lacerda Marcus
Lama Marcel
Lani Saidi
Larin Angelica
Larme Nicholas
Larsen Torben Holm
Larson Erika
Lath Elysée
Lauer Jeremy
Lauffer Leander
Lauzer Glory
Lavuvur Terral
Lawrence-Williams Patrice
Le Menach Arneaud
Leandro Patricia
Leang Rithea
Lee Bruce
Lehman Leopold Gustave
Lehmann Amy
Lemma Hailemariam
Lemma Seblewongel
Lemoine Jean Frantz
Lendo Dede
Lengeler Christian
Leon Luis Miguel
Leonce Leontine
Leornard Method
Leresche Enrica
Lesaso Boitumelo
)Lescano Andrés (Willy
Levin Ann
Levine Mike
Lewicky Nan
.Ley Serej D
Leyva Wilfredo
Li Chenbiao
Lico Joy Ann
.Lindsay Steve W
Lines Jo
Lipsey John
Llach Mireia
Llanos Cuentas Alejandro
Lluberas Manuel
Loarte Céspedes Sonia
Lokko Kojo
Longoso Ngboso Charles
Loomis Molly
López Ampié Rolando
Lopez Pacaya Rosario del Jesus
Lorenz Lena
Lorenz Nicolaus
Losimba Likwela Joris
Loumpangong Alice
Lounes Stefano

Khary Khary
Khat Khat Nwe
Khatib Bakari Omar
Khayae Htun
Khin Aye Khaing
Khin Maung Wynn
Khin Mg Zin
Khin Mon Mon
Khin Nan Lon
Khin Pa Pa Naing
Khin Phyu Pyar
Khin Than Win
Khin Zaw
Khine Haymar Myint
Khine Khine Tun
Khudoieva Hikoyat
Kiala Hertier
Kibati Agnes
Kiefer Sabine
Kilabuko Genoveva
Kilawe Francis
Kilian Albert
Killeen Gerard
Kimaro Daniel
Kimati Bilham
Kin Kyi
Kinagala Astrid
King Marilou
Kinyanjui Wainaina David
Kipapa Tatwiri
Kirkwood Geoffrey
Kissa John
Kiszewski Anthony
Kitchakarn Suravadee
Kivuyo Mbarwa
Kleinschmidt Immo
Knoblauch Astrid
Knols Bart
Kobylinski Kevin
Koenker Hannah
Koffi Sylvain
Koffi Paul Agenor
Kohi Victor
Kokoua Yapi Jacob
Kolaczinski Jan
Kolam Joel
Komatsu Ryuichi
Konate Salimata
Kone Demba
Kone Inza
Koniel Dainah
Konte Kalidou
Korenromp Eline
Kouadio Casmir
.Kouadio Ahou C
Kouadio bla M’bra
Kouakou Boris
Kouakou Nouaman
Kouamé Tanoh Antoine
Kouamé Koffi Ablé
Kouamé née Sessie
.Kouassi N’guessan V
Kpékplé K Abou
Kramer Karen
Kramer Randall
Krongthong Thimasarn
Kubeka Vusi
Kulwa Sothenes
Kulwijila Ndaro
Kumar Avdhesh
.Kungirotov D

Jalilova Marziya
Jamet Helen
Jany William
Jatamo Duleisána
Jayanetti S. Ravindra
Jenarun Jelip
Jesus Sanchez Maria
Jiménez Gutiérrez Lilliana
Jobic Sylvestre
Jobin William
John Lucy
John Maurice
Johnston Riven
Jones James
Jones Caroline
Joseph Sherry
.Joshi P.L
Julane Sergio
Julilova Marzya
Julo Réminiac Jean-Emmanuel
Jumaeva Badakhshon
Jumakhon Odinaev
Jyoti Gogoi Partha
Kabale-Omari Therese
Kabanda David
Kabavas Emma
Kabeya-Mukendi Faustin
Kabir Mohammad Moktadir
Kacou Ekon
Kafore Olivier
Kajubi Robert
Kakar Qutbuddin
Kakati Mahendra
Kalemwa Mitembo Didier
Kalita Pranab
Kalita Chandra
Kalonji Albert
Kalthom Shamsudin Ummi
Kalu Akpaka
Kamagaté Elhadji Diéoua Ali
Kambi Conrad
Kamlan Kadjo Jonas
Kamuliwo Mulakwa
.Kanyinda Tshiende E
Kapologwe Ntuli
Karapetyan Gagik
Karim Mohammad Jahirul
Karimov S. Saiffudin
.Karimov M
Kaseya Hyacinthe
Kaslow David
Kassabara Adjaratou
Kassi Ambroise Tanoh
Kasubi Athanas
Kaszubska Wiweka
Katamba HS
Katamba Vincent
Katureebe Charles
Kaung Htut Zaw
Kaung Thain Kha
Kaur Jasmit
Kay Thi Kyaw
Kay Zin Soe
.Kazadi Walter M
Kazungu Salome
Kebede Asnakew
.Kengia James T
Khaing Thuzar Tun
Khaing Yu Wai
Khaing Zar Mon
Khalakdina Asheena
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Hassan Hamisu
Hastings Ian
Hasubi Charles
Hegar Antonio
Helm Chris
Hemingway Charlotte
Hemingway Janet
Henderson Mary
.Hengda A
Hering Heiko
Hernandez Filiberto
Herrera Socrates
Hesse Gerhard
.Hetzel Manuel W
Hewitt Barbara
Hidalgo Macedo David
Hill Jenny
Hill-Mlati Julia
Himeidan Yousif
Hinder Rachel
Hiscox Alexandra
Hla Yin Kyawt
Hnin Hnin Wint
Hnin Su Su Khin
Hnin Yee Mon Kyaw
Hoang-Vu Eozenou Patrick
Hoffman Eric
Hoibak Sara
Holder Melanie
Hopkins Heidi
Hoppé Mark
Horumpende Pius
Hosseini Mehran
Hoyer Stefan
Hsu Hsu Phyo
Hsu Myat Nandar Aung
Htay Maung
Htet Wai Lin
Htike
Htike Htike Htet
Htin Kyaw Thu
Htun Htun Myint
Htun May San
Huamán Baltazar Domitila
Hugo Cecilia
Hulme Alex
Humphrey Wannzira
Hunter Gabrielle
Hussain Alhilal Samir
Hussain Hi Lal
Hussen Musa Ali
Hutton Ross
Ibana Célestin
Ibragimova Hanita
Ibronova Guliston
.Igwemezie Linus N
Ihove Copeland
Ilungu Naomi
Intarti Yetty
Invest John
Isabirye Frederick
Ishengoma Lawrence
Ishengoma Philbert
Ishiwatari Takao
Isimel Hamilton
Isla Halder
Islam Riyadul
Isoeva Zaragul
Ivanovich Elizabeth
Jacob Regina
.Jafarov N
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Murillo Olga
Muro Cortez Manuel Francisco
Murugasampillay Shiva
Mussa Mussa Haji
Musset Lise
Mustafa Kamal Salih
Muwawa Valentine
Muyumbu Wibroad
Mvuanda Nkuba
Mwambi Kamulete Célestin
Mwanga Amumpaire Juliet
Mwangi Edward
Mwanza Mercy
Mwenesi Halima
Mya Mya
Mya Sapal Ngon
Myaing Nyunt
Myat Phone Kyaw
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ممثلون من أكثر من  90بلدا شاركوا في تطوير العمل واالستثمار لهزيمة المالريا
شركاء التنمية والمانحين

استضافت مشاورات إقليمية

الشكل 12

شاركت في مشاورات إقليمية
استضافت مشاورات قطرية
حدث استشاري إضافي ،على سبيل المثال مؤتمر.
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%12
القطاع الخاص

%3
وسائل اإلعالم

%12
المنظمات غير
الحكومية

%16

أعضاء المجتمع

%23
جميع قطاعات الحكومة

الشكل 11

%17
شركاء التنمية والجهات المانحة

%15

البحوث واألوساط
األكاديمية
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الملحق ب :الطرق التي من خاللها سيؤدي الفشل في مكافحة المالريا إلى إعاقة
التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
SDG
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الوصف

اآلثار السلبية المحتملة بشأن أهداف التنمية المستدامة

1

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في
كل مكان

تحدث المالريا تأثيرً ا سلبيًا على أداء االقتصاد الكلي ،إلى جانب محاصرة الدول في الفقر 47وإعاقة قدرة بعض أكثر البلدان
المتضررة بشكل كبير عن توليد االستثمارات المحلية الكافية لمكافحة هذا المرض .وتشكل المالريا  ٪40من ميزانيات القطاع
الصحي ،وما يصل إلى  ٪30من النفقات الصحية الفعلية في البلدان المتوطن فيها المرض ،مما يجعلها سببًا رئيسيًا لفقر األسرة،
فهي تؤثر بشكل غير متناسب على المحرومين ،وخاصة األطفال والحوامل في الشريحة الخمسية األشد فقرً ا .هؤالء الناس أيضًا
هم األقل في الوصول إلى خدمات الوقاية من المالريا والخدمات العالجية الجيدة.

2

القضاء على الجوع وتحقيق األمن
الغذائي والتغذية الكافية وتعزيز
الزراعة المستدامة

مع تزايد سكان العالم والحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء ،سوف تستمر المواقع الزراعية في الزيادة .ويمكن أن تزيد بعض
الممارسات الزراعية وأنظمة الري المبينة بطريقة سيئة أو الخاضعة للصيانة بطريقة سيئة ،من خطر انتقال المالريا ،وقد تؤدي
الملوثات الزراعية إلى زيادة المقاومة أيضًا 226.تزداد الزراعة الحضرية بسرعة ،وهي مرتبطة بإحداث تعديالت تخلق الموائل
المفضلة للنواقل ومواقع التكاثر.

3

ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه
للجميع في جميع األعمار

المالريا هي أحد األسباب الرئيسية للوفاة في مرحلة الطفولة في جميع أنحاء العالم ،وتؤدي إلى اإلصابة باألمراض والوفيات في
جميع الفئات العمرية عند عودة ظهورها .المالريا هي أحد أهم أسباب فقر الدم ،مما يعرض صحة األطفال والنساء الحوامل
للخطر بشكل خاص .تسهم المالريا مساهمة كبيرة في وفيات األمهات وحديثي الوالدة في األماكن المتميزة بارتفاع انتقال
المرض .يمكن أن تؤدي اإلصابة بالمالريا أثناء الحمل إلى النزيف أو اإلجهاض العفوي أو وفاة األطفال حديثي الوالدة أو
انخفاض الوزن عند الوالدة .في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،تموت  10,000امرأة سنويًا نتيجة اإلصابة بالمالريا أثناء
10
الحمل.

4

تقديم تعليم جيد شامل وعادل وتوفير
فرص التعلم مدى الحياة للجميع

تتسبب المالريا في تغيب األطفال عن المدرسة .فالهجمات المتكررة للمالريا لها تأثير سلبي مستمر على األداء المدرسي
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  14-6عامًا 228.قد يعاني أيضًا األطفال المصابون بالمالريا بشكل متكرر من ضرر
ً
ارتباطا عكسيًا بالدخل
معرفي ،مما يضعف قدرتهم على التعلم على المدى الطويل .وترتبط احتمالية الوفاة من جراء المالريا
6
والتعليم.

5

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين
جميع النساء والفتيات في كل مكان

تقدم معظم الرعاية من قبل عضوات األسرة :األمهات والعمات والجدات والشقيقات الكبيرات .في المواقع التي يرتفع فيها انتقال
العدوى ،فباإلضافة إلى الوقت الضائع في تمريض المرضى ،تضيع مقدمات الرعاية يومين إضافيين على األقل في كل نوبة
إصابة بالمالريا لدى أحد األطفال 229.وفي المواقع التي يرتفع فيها انتقال العدوى ،حيث يعاني األطفال من المالريا بشكل متكرر
ويكون حجم األسرة كبيراً ،يتراكم هذا األمر بسرعة ليشكل فقدانا كبيرا للوقت المثمر.

6

ضمان التوافر واإلدارة المستدامة
للمياه والصرف الصحي للجميع

إن عدم االلتفات إلى العواقب غير المقصودة لبناء السدود الكبرى والممارسات االستخراجية والصرف األرضي ،ونظم الري في
23
بعض المناطق ،كل ذلك يمكن أن يزيد من مواقع التكاثر ومأوى النواقل ،وبالتالي ،انتقال المالريا.

8

تعزيز النمو االقتصادي المستدام
الشامل والمستدام والعمالة الكاملة
المنتجة والعمل الالئق للجميع

يعد العاملون في بعض المهن أكثر عرضة من غيرهم لإلصابة بالمرض ،بما في ذلك مزارعو األرز (أثناء العمل
والنوم) ،والعمال المهاجرون في المرتفعات ،وعمال الغابات وجامعو المطاط .فالتعرض لخطر المالريا بسبب ممارسات
العمل (على سبيل المثال ،العمل خالل الليل) يعد أعلى في الفئات المهنية ذات الوضع المتدني .ويعد العمال ذوو المستوى
المتدني هم األقل في الحصول على خدمات الوقاية من المالريا وعالجها 230 .ويفقد البالغون  5-1أيام عمل في حلقة
اإلصابة بالمالريا ،وغالبًا ما يكونون أقل إنتاجية عندما يعودون للعمل خالل فترة النقاهة ،ال سيما إذا كانوا يقومون بمهام
بدنية .وتكلف المالريا الشركات واألعمال التجارية في إفريقيا ما ال يقل عن  12مليار دوالر من فقدان اإلنتاجية
231
سنو يًا.
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9

بناء بنية تحتية مرنة ،وتشجيع
التصنيع الشامل والمستدام

عندما يتم تكييف المناظر الطبيعية بشكل مصطنع ،فهناك حاجة إلى بذل جهود إيجابية واضحة لبناء مخرج للبعوض.
إذا لم يتم هذا الجهد ،فقد تنشأ عن غير قصد مواقع جديدة لتكاثر البعوض ومأوي لهم  -مما يؤدى إلى تراكم البعوض،
مع عواقب محتملة تتسبب في انتقال المالريا 137 .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يؤدي ضعف البنية التحتية السائدة إلى
233 ،232
إعاقة تقديم الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات األساسية.

10

الحد من عدم المساواة داخل البلدان
وفيما بينها

متدن من التنمية البشرية ،داخل البلدان في المناطق األقل ً
ال يزال عبء المالريا أعلى في البلدان التي لديها مستوى
نموا،
ٍ
وضمن السكان بين الفئات األكثر حرما ًنا .هذه الفئات تشمل النساء الحوامل والرضع واألطفال والالجئين والنازحين
والمهاجرين والرحل والناس الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  230وتعد األسر الفقيرة ج ًدا هي األكثر
62
تضررً ا بسبب التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمالريا ،حيث تلتهم المالريا نسبة عالية من دخل األسر.

11

جعل المدن والمستوطنات البشرية
شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة

يمكن أن تؤدي العواقب غير المقصودة لتغييرات المناظر الطبيعة المتعلقة بالتنمية مثل زحف التمدن وبناء المستوطنات
البشرية ،إلى زيادة انتقال المالريا .كما يمكن أن يؤدي السكن غير الالئق وسوء الصرف إلى زيادة التعرض للنواقل،
بما في ذلك البعوض الحامل للمالريا 19 .كما أن تردي األوضاع األمنية في األحياء الفقيرة ،كما في أماكن أخرى ،يشكل
234
تهدي ًدا خطيرً ا لتقديم خدمات الوقاية من المالريا والعالج المنقذ للحياة.

12

ضمان أنماط االستهالك واإلنتاج
المستدامة

يعد الغطاء الحرجي والقرب من عمليات تعدين الذهب ،من العوامل الهامة الدافعة على نطاق واسع لزيادة المرض.
فالزيادات البالغة  ٪4فقط من إزالة الغابات يمكن أن تزيد من احتماالت اإلصابة بالمالريا بنسبة تصل إلى .٪48
والجدير بالذكر أن إزالة الغابات وقطع األشجار والصناعات االستخراجية تجذب العمال المهاجرين لتلبية احتياجات
العمل .حيث إن حركة هؤالء العمال قد تعرضهم لخطر متزايد باإلصابة بالمالريا ،ال سيما إذا كانوا يفتقرون إلى
المناعة.

13

اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير
المناخ وآثاره

إن االرتفاعات في درجات الحرارة من  3-2درجات مئوية فقط ستزيد من عدد األشخاص المعرضين للمخاطر المناخية
للمالريا بحوالي  ،٪5-3وهو ما يمثل عدة مئات من ماليين األشخاص 237 .ومن المتوقع أن يزيد تغير المناخ من عدد
السكان المعرضين لخطر المالريا في إفريقيا بأكثر من  80مليون نسمة بحلول منتصف العقد المقبل .ومن المرجح أن
يؤدي التغير المناخي إلى زيادة الفيضانات ،وهو األمر الذي ال يؤثر فقط على فعالية نظم الصرف الصحي ويؤدي إلى
تلوث مصادر المياه ،لكن يزيد أيضًا من مواقع تكاثر البعوض وانتقال المالريا .في الصين ،يمكن أن يؤدي ارتفاع
درجات الحرارة إلى انتكاس التقدم في الحد من األمراض المعدية ،بما فيها المالريا ،بنسبة تصل إلى  7سنوات بحلول
عام .2030

15

حماية واستعادة وتعزيز االستخدام
المستدام للنظم اإليكولوجية األرضية،
ووقف ومواجهة تدهور األراضي
وفقدان التنوع البيولوجي

يمكن أن يؤدي االستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية إلى خطر اإلصابة بالمالريا أو زيادتها .تصيب المتصورة النولسية،
نوع من المالريا الشائعة في القرود ،األفراد على نحو متزايد في ماليزيا ،وغيرها من البلدان ،وربما يرجع ذلك إلى قطع
239 ،238 ،122
األشجار وإزالة الغابات العميق أكثر من أي وقت مضى ،مما يؤدي إلى االتصال الوثيق للحيوانات بالبشر.

16

تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة من
أجل التنمية المستدامة ،وتوفير
الوصول إلى العدالة للجميع ،وبناء
مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة
على جميع المستويات

من غير المرجح أن تصل البلدان التي تواجه أوضاعًا هشة – حيث عدم فعالية الحكومة وسوء اإلدارة واالفتقار إلى
المساءلة  -إلى أهداف المالريا لعام  ،2030أو أهداف التنمية المستدامة األخرى .إن عدم االستقرار يعيق مكافحة
المالريا ،وتوفير الخدمات الصحية وخدمات المالريا 241 ،240 .ومن غير المرجح أن تشارك الدول المنخرطة في
صراعات ،في التعاون اإلقليمي المطلوب للحد المستدام والقضاء على المالريا.

235

236
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الملحق ج :شكل لتحليل بحوث المالريا وتكلفة التنمية
تحليل لمتطلبات التمويل السنوية للبحث والتطوير الخاص بالمالريا حسب فئة
البحوث( 2030-2016 ،بماليين الدوالرات لعام )2014

اﻷدوﯾﺔ
 ۱۲٤٫٤۸دوﻻر )(٪۱۸

اﻟﺑﺣوث اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
 ۱۹٦٫٦۰دوﻻر )(٪۲۹
وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺷﺧﯾص
 ۱۳٫٥۰دوﻻر )(٪۲
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻧواﻗل
 ٦٤٫۷۷دوﻻر )(٪۱۰

اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
 ۲۷۳٫٤٥دوﻻر )(٪٤۱

الشكل 13
المصدر :مجموعة بوليسي كيورز 2014؛ العمل بتكليف من برنامج المالريا العالمي (منظمة الصحة العالمية) لوضع االستراتيجية التقنية العالمية
27
لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية 2030–2016
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الملحق د منهجية تحليل التكاليف والمنافع
لقد تم حساب القيمة المحتملة لالستثمار في مجال مكافحة المالريا والقضاء عليها للوصول إلى انخفاض
بنسبة  ٪90في حاالت اإلصابة والوفيات بحلول عام  2030والقضاء على المالريا في  35بل ًدا على األقل
بحلول عام  ،2030من حيث التوفير في التكلفة المباشرة لنظم الرعاية الصحية واألسر .هذه الوفورات
ناجمة عن االنخفاض في معدالت اإلصابة بمرض المالريا (وبالتالي في عبء انتشار المرض) ،ونتيجة
القيمة االجتماعية لزيادة طول العمر من خالل الحد من الوفيات الناجمة عن المالريا.

السيناريوهات المصممة وتقديرات حاالت اإلصابة بالمالريا والوفيات
تم استخدام نمذجة رياضية النتقال "المتصورة المنجلية" في تقدير ،سنويًا وبين
 2016و ،2030العدد المحتمل لحاالت المالريا غير المصحوبة بمضاعفات،
وحاالت المالريا الحادة والوفيات ،تحت أربعة سيناريوهات مختلفة للتدخل:
السيناريو " ،1الحفاظ على معدالت التغطية" هو السيناريو المغاير؛
السيناريو " ،2التسارع  "1والسيناريو " ،3التسارع  "2هي سيناريوهات
التدخل المعززة للحد من المالريا والقضاء عليها؛ السيناريو " ،5العكس"
242
يصور انخفاض في تغطية التدخالت.
تم حساب عدد حاالت اإلصابة بالمالريا والوفيات التي تم تجنبها نتيجة زيادة
تغطية مجموعة تدخالت المالريا من خالل طرح عدد حاالت اإلصابة
والوفيات في سيناريو "الحفاظ على معدالت التغطية" من عدد حاالت اإلصابة
والوفيات في سيناريو "التسارع  "2لسنة معينة.
تم حساب عدد الحاالت اإلضافية لإلصابة بالمالريا والوفيات المرتفعة نتيجة
انخفاض تغطية التدخالت ،من خالل طرح عدد حاالت اإلصابة والوفيات في
سيناريو "العكس" من عدد حاالت اإلصابة بالمالريا والوفيات في سيناريو
"الحفاظ على معدالت التغطية" لسنة معينة.

وفورات في التكاليف المباشرة لنظم الرعاية الصحية واألسر بسبب انخفاض
عبء انتشار المالريا
تم حساب الوفورات في التكاليف المباشرة المحتملة ،من منظور المزود العام،
من خالل الجمع بين الخفض المصمم في حاالت اإلصابة بالمالريا على
الصعيد القطري مع نسبة المرضى الذين يفترض أنهم طلبوا عالج المالريا
غير المصحوبة بمضاعفات والشديدة (مجمع من آخر مسح متاح للبلد  -المسح
الديمغرافي والصحي ،مسح مؤشر المالريا أو المسح العنقودي متعدد
المؤشرات) .أدرجنا أيضا االنخفاض المحتمل في المدفوعات الفعلية لألسرة،
مع تقدير نسبة المرضى الذين يفترض أنهم طلبوا الرعاية في المرافق الصحية
الرسمية ،والتكاليف الفعلية المتكبدة للحصول على الرعاية .تم تطبيق نفس
المنهجية لتقييم التكاليف اإلضافية على نظم الرعاية الصحية واألسر بسبب
زيادة عبء معدالت اإلصابة بالمالريا في سيناريو "العكس".

القيمة االجتماعية لزيادة طول العمر بسبب انخفاض وفيات المالريا
تم تقدير القيمة االجتماعية أو منافع زيادة طول العمر بسبب انخفاض معدل
وفيات المالريا عن طريق تبني نهج الدخل الكامل المقترح من قبل لجنة
النسيت لالستثمار في الصحة 104.وقدرت اللجنة الفوائد االقتصادية لتحقيق
"تقارب كبير" في مجال الصحة خالل الفترة  ،2035 - 2015من خالل تقدير
قيمة سنوات العمر اإلضافية المكتسبة بالقيمة النقدية.
تم الحصول على عدد الوفيات التي تم تجنبها (حسب الفئة العمرية) لسنة معينة
من خالل النمذجة .لحساب عدد سنوات الحياة المنقذة من عدد الوفيات التي تم
تجنبها ،استخدمت منظمة الصحة العالمية جداول الحياة الخاصة بكل بلد.

تم حساب القيمة الحالية البالغة سنة زيادة في متوسط العمر المتوقع من خالل
ضرب مستوى الدخل في بلد معين (الناتج المحلي اإلجمالي  - 2013البنك
الدولي) في معامل البنك الدولي الخاص بالمنطقة المتوفر في لجنة النسيت
لالستثمار في الصحة .تم احتساب القيمة االجتماعية لزيادة طول العمر بسبب
انخفاض وفيات المالريا عن طريق ضرب عدد سنوات العمر المنقذة في القيمة
االقتصادية لسنة واحدة من الحياة المكتسبة .تم تطبيق المنهجية نفسها لتقييم
القيمة االقتصادية الضائعة بسبب زيادة عبء الوفيات الناجمة عن المالريا في
سيناريو "العكس".
مدخالت التكلفة
تم حساب مجموع تكاليف التنفيذ (مكافحة النواقل ،الوقاية الكيماوية ،االختبار،
والعالج والمراقبة) لكل سيناريو للبلدان البالغة  97التي تتوطن فيها المالريا عام
 ،2015وأشير إلى ذلك على المستوى العالمي في االستراتيجية التقنية العالمية
لمكافحة المالريا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية  ،2030-2016ودراسة
باتويالرد وآخرون 27 ،26.كما تم تقديم تكاليف الوحدة الخاصة بالتدبير العالجي
لحاالت المالريا غير المصحوبة بمضاعفات والشديدة ،في دراسة لباتويالرد
وآخرون .تتألف تكلفة الوحدة لحاالت المالريا غير المصحوبة بمضاعفات من
تكاليف زيارة العيادات الخارجية وتشمل االستشارة ،واالختبارات التشخيصية،
والعالج بالعقاقير .تتألف تكلفة الوحدة لحاالت المالريا الحادة بالمستشفى من
تكاليف زيارة المرضى الداخليين وتشمل االستشارة ،واالختبارات التشخيصية،
والعالج بالعقاقير ،والتكاليف اليومية للسرير بالمستشفى .تمت إضافة التكاليف
المتكبدة في وسائل النقل للوصول إلى خدمات المالريا ،وتم جمعها من تقرير
الجمعية األلمانية للتعاون الدولي  (GIZ) GmbHالمتعلق برسوم النقل العام
في المدن اإلفريقية 243.وتم عرض جميع تقديرات التكاليف بالدوالر األمريكي
لعام 2014
العائد على االستثمار
تم حساب العائد على االستثمار من خالل قسمة مجموع الفوائد المحتملة
الناجمة عن انخفاض معدالت اإلصابة بالمالريا وعبء الوفيات على إجمالي
تكاليف تنفيذ توسيع نطاق تغطية تدخالت المالريا.
القيود
نظرً ا ألن تكاليف االستراتيجية التقنية العالمية لمكافحة المالريا الخاصة
بمنظمة الصحة العالمية  2030-2016قد حُسبت من منظور المزود العام ،فقد
تم تقدير الوفورات في التكاليف والمنافع االجتماعية من منظور القطاع العام
فقط .لم ينظر النهج إلى فوائد القضاء على المالريا في  17دولة التي تعاني
من انتقال المتصورة النشيطة و/أو انتقال المتصورة المنجلية ،أو تلك الدول
التي في مرحلة ما قبل القضاء على المالريا ،أو تم القضاء على المالريا فيها
بالفعل أو الدول التي في مرحلة الوقاية من عودة ظهور المرض .تم تجميع
التكاليف والمنافع على المستوى القطري؛ وينبغي االستعداد لوجود احتمالية
الختالف التكاليف والمنافع بشكل جوهري وف ًقا للسياقات المحلية.
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ملخص بياني لمنهجية تحليل التكاليف والمنافع
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻧﻔﯾذ

اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ

ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻧواﻗل

اﻟﺗﺷﺧﯾص

اﻟﻣراﻗﺑﺔ

اﻟﻌﻼج

ﻓواﺋد ﺧﻔض ﻋبء اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻼرﯾﺎ
وﻓورات اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻧظم اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻷﺳر

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة ﻟﻠﺗدﺑﯾر
اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ

ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣﻼرﯾﺎ اﻟﻣﺗﺟﻧﺑﺔ

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺳﻧﺔ واﺣدة
ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ

ﻓواﺋد ﺧﻔض ﻋبء اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﻼرﯾﺎ
ﺳﻧوات اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﻘذة

ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ
اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣددة

ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻣﺗﺟﻧﺑﺔ
ﻓﻲ ﺳن X

ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ
ﻓﻲ ﺳن X

اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔرد )ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ(

اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف

ﻣﺟﻣوع اﻟﻔواﺋد

الشكل 14
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ملحق هـ :تحليل مصادر التمويل الدولية والمحلية لمكافحة المالريا
والقضاء عليها ،واإلنفاق الفعلي الخاص لألسر في عام 2013
المنهجية :تم تقدير حصة التمويل المنفقة على المالريا في عام  2013لمجموعتين من الدول :الدول في مرحلة المكافحة ،والدول في
مرحلة ما قبل القضاء على المالريا ،ومرحلة القضاء عليها والوقاية من عودة ظهورها (تصنيف البالد اعتبارً ا من ديسمبر .)2013
تم جمع أرقام التمويل العام المحلي والتمويل الدولي من التقرير العالمي للمالريا لعام  .2014تستند أرقام اإلنفاق الفعلي الخاص لألسر
إلى الحجم المقدر للسوق الخاصة بمكافحة النواقل (الناموسيات) ،واالختبار التشخيصي (االختبارات التشخيصية السريعة) وعالج
المالريا (األرتيميسينين).

مصادر اإلنفاق على المالريا في بلدان مرحلة ما قبل القضاء
عليها ،ومرحلة القضاء عليها والوقاية من عودة ظهورها

مصادر اإلنفاق على المالريا في البلدان التي يتم مكافحة
المالريا فيها

٪۲۲

٪۷
٪٦٦

٪۱۲

٪۹۳
الشكل 15
اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻲ
) ٦٤۸٫٤ﻣﻠﯾون دوﻻر(

الشكل 16
اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ
) ۱۹٦۰٫٥ﻣﻠﯾون دوﻻر(

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺧﺎص ﻟﻸﺳر
) ۳٤٦٫٦ﻣﻠﯾون دوﻻر(

اإلنفاق الفعلي الخاص لألسر على الناموسيات في عام :2013
 16.59مليون دوالر .تم تسليم  143مليون ناموسية في إفريقيا في عام
( 2013لبقية العالم ال توجد تقديرات موثوقة عن حجم سوق القطاع
الخاص للناموسيات التي كانت متاحة) .من بين هؤالء ،تم بيع حوالي ٪2
من خالل القطاع الخاص ،بحجم  2.86مليون .بتكلفة محملة بالكامل تبلغ
 5.80دوالر ،بلغ اإلنفاق الفعلي الخاص لألسر على الناموسيات في
إفريقيا  16.59مليون دوالر في عام .2013
مصدر البيانات :مشهد سلع مكافحة نواقل المالريا ،UNITAID .ديسمبر .2014

اإلنفاق الفعلي الخاص لألسر على االختبارات التشخيصية السريعة في
عام  149 :2013مليون دوالر .تم بيع  319مليون من االختبارات
التشخيصية السريعة إلى القطاعين العام والخاص في عام  .2013من بين
هؤالء ،تم توزيع  160مليون اختبار من قبل البرامج الوطنية لمكافحة
المالريا في القطاع العام .من بين  159مليون اختبار تم بيعه في القطاع
الخاص ،نفترض أن  ٪60كاختبارات خاصة بالمتصورة المنجلية ،و٪40
اختبارات تجمع بين المتصورة المنجلية والمتصورة النشيطة .بتكلفة محملة
بالكامل تبلغ  0,78دوالر لالختبارات التشخيصية السريعة للمتصورة

اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻲ
) ۱۲٥٫٥ﻣﻠﯾون دوﻻر(

اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ
) ۸٫۸ﻣﻠﯾون دوﻻر(

المنجلية و 1.17دوالر لالختبارات التي تجمع بين المتصورة المنجلية
والمتصورة النشيطة ،بلغ اإلنفاق الفعلي الخاص لألسر  149مليون دوالر
في عام .2013
مصدر البيانات التقرير العالمي للمالريا؛ 2014؛ أول خطة عمل عالمية لمكافحة المالريا 2015-2008

اإلنفاق الفعلي الخاص لألسر على األرتيميسينين في عام :2013
 181مليون دوالر .تم تسليم نحو  392مليون دواء لألرتيميسينين من
الشركات المصنعة إلى القطاع العام والخاص في عام  .2013من بين
هؤالء ،كان هناك  133مليون دواء للقطاع الخاص فقط .ومن المفترض
أن تبلغ حصة المبيعات  ٪70من األرتيميسينين لألطفال و ٪30من
األرتيميسينين للكبار .بتكلفة محملة بالكامل تبلغ  1.08دوالرات
لألرتيميسينين لألطفال و 2.025دوالرات لألرتيميسينين للكبار ،بلغ
اإلنفاق الفعلي الخاص لألسر على األرتيميسينين  181مليون دوالر في
عام .2013
مصادر البيانات :التقرير العالمي للمالريا؛ 2014؛ أول خطة عمل عالمية لمكافحة المالريا 2015-2008
المراجع 244 ،225 ،1
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الملحق و :تفعيل شراكات العمل
تتمتع الشراكات االستراتيجية والعملية بالقدرة على التغلب على التحديات المتوقعة وإلى حد كبير زيادة
فعالية االستجابة في السنوات المقبلة .إن فهم دافع الشريك أو القطاع لالستثمار في المالريا هو المفتاح
إلقامة شراكات دائمة ومثمرة ،حيث يساهم جميع الشركاء معًا ويتمتعون بفوائد التآزر .وال تزال األدوار
التقليدية للدوائر المختلفة في مجال مكافحة المالريا في تطور.

تفعيل الشراكات

خال من المالريا
	•عالم ٍ
	•خدمات ذات جودة أفضل
	•انخفاض التكاليف الفعلية
	•زيادة اإلنتاجية بسبب القوى العاملة األكثر
صحة
	•اقتصادات محلية أقوى

إن التعامل مع العديد من الشركاء يمكن أن يكون مضيعة للوقت ويؤدي إلى تكبد تكاليف المعامالت.
لكن إدراك نقاط القوة في كل مجموعة من أصحاب المصالح وإقامة أدوار ومسؤوليات واضحة سوف يضع
األساس لشراكات قوية وعملية على أي مستوى ،سواء داخل المجتمعات ،أو على المستوى الوطني ،أو
عبر القطاعات والحدود .لتفعيل الشراكات من أي نوع ،البد من العمل على:

	•الصورة أو العالمة التجارية

• إنشاء آلية لعقد االجتماعات أو أمانة شبكية لتنسيق األنشطة وضمان اإلدارة الفعالة للمعرفة.

	•الوصول إلى األسواق

• إنشاء تحالفات وشبكات لتبسيط التنسيق ،على أي مستوى ،مع تضخيم صوت الشركاء في نفس الوقت؛
• التوافق المشترك حول الغرض ،واألهداف ،والنتائج المتوقعة من هذه الشراكة؛
• إنشاء آلية تمويل للشراكة.
•إنشاء هياكل إدارة رسمية أو غير رسمية لتوضيح القيادة ،واالتفاق على أدوار ومسؤوليات كل شريك
(على سبيل المثال ،استفادة الشراكات الوطنية من الشروط النموذجية المرجعية التي وضعتها شراكة دحر
112
المالريا المتوفرة في الملحق "و" من دليل الدعوة وحشد الموارد
)http://www.rollbackmalaria.org/resources/publications/2014؛
• إنشاء إطار واضح التخاذ اإلجراءات والرصد؛ و
•ترتيب إما تقييمات خارجية عادية أو مراجعات للتقدم المشترك إلجراء محاسبة للجميع عن االلتزامات
والتعرف على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الشراكة المتفق عليها.
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	•إدارة أفضل للموارد
	•التقدير
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االختصارات
والمختصرات
ACT

المعالجات التوليفية القائمة على مادة األرتيميسينين

PAHO

منظمة الصحة للبلدان األمريكية

ADB

بنك التنمية اآلسيوي

PCR

تفاعل البلمرة التسلسلي

AIDB

البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية

PDP

شراكات تطوير المنتجات

AIM

خطة العمل واالستثمار لهزيمة المالريا -2016
2030

AL

أرتيميثر-اللوميفانترين

AMI

مبادرة األمازون لمكافحة المالريا

ANC

الرعاية السابقة للوالدة

PGH

مبادرة التعهد بالضمان الصحي

PMI

مبادرة الرئيس لمكافحة المالريا (الواليات المتحدة)

R&D

البحث والتطوير

مكاتب

شراكة دحر المالريا

 APMENشبكة آسيا والمحيط الهادئ للقضاء على المالريا

RDT

االختبار التشخيصي السريع

BRICS

دول البرازيل وروسيا والهند والصين
وجنوب أفريقيا

ROI

العائد على االستثمار

SADC

الجماعة اإلنمائية للجنوب اإلفريقي

CEO

الرئيس التنفيذي

SBCC

توصيل التغيير االجتماعي والسلوكي

CHAI

مبادرة كلينتون للوصول إلى الصحة

SDG

أهداف التنمية المستدامة

CSO

منظمات المجتمع المدني

UN

األمم المتحدة

DFID

وزارة التنمية الدولية (المملكة المتحدة)

UNDP

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

EMMIE

القضاء على المالريا في أمريكا الوسطى
وجزيرة إسبانيوال

EMRO

مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي
لشرق المتوسط

FIND

مؤسسة وسائل التشخيص المبتكرة الجديدة

GDP

الناتج المحلي اإلجمالي

GMAP

خطة العمل العالمية للمالريا 2015-2008

iCCM

إدارة الحالة المجتمعية المتكاملة

IDA

المؤسسة الدولية للتنمية

IDP

النازحين داخليًا

IPTp

العالج الوقائي المتقطع أثناء الحمل

 UNHCRمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
 UNICEFصندوق األمم المتحدة للطفولة

IRS

الرش الثمالي داخل المباني

ITPS

األغطية البالستيكية المعالجة بالمبيدات الحشرية

IVCC

اتحاد المكافحة المبتكرة للنواقل

IVM

اإلدارة المتكاملة للنواقل

LLIN

الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية طويلة األمد

VAT

ضريبة القيمة المضافة

WHO

منظمة الصحة العالمية

 malERAجدول أعمال بحوث القضاء على المالريا
MDG

األهداف اإلنمائية لأللفية

MFI

خال من المالريا
مبادرة عالم ٍ

MMP

السكان المتنقلون والمهاجرون

MMV

مشروع أدوية المالريا

MVI

مبادرة لقاح المالريا

NGO

المنظمات غير الحكومية
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