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تحدد خارطة الطريق الخاصة بأمراض املناطق املدارية 

املهملة للفرتة 2021 – 2030، غايات عاملية لعام 2030، 

ومعامل رئيسية ترمي إىل الوقاية من 20 مرضاً ومجموعة 

أمراض، ومكافحتها والتخلص منها واستئصالها. كام تحدد 

الخارطة أيضا غايات شاملة تتوافق مع برنامج العمل 

العام الثالث عرش للمنظمة 2019 – 2023، ومع أهداف 

التنمية املستدامة، وتقرتح كذلك اسرتاتيجيات لتحقيق 

هذه الغايات عىل مدى العقد املقبل. والهدف من إعداد 

هذه الوثيقة هو أن تِحل محل خارطة الطريق األوىل التي 

نرُشت عام 2012 1.

وقد تم إعداد خارطة الطريق الجديدة من خالل مشاورات 

عاملية واسعة النطاق بدأت يف عام 2018 ، وتُوجت بإعتامد 

الوثيقة من ِقبَل الدول األعضاء خالل اجتامعات جمعية 

الصحة العاملية الثالثة والسبعني يف نوفمرب 2020.

 وقد تضمنت هذه املشاورات حلقات عمل إقليمية 

ضمت مديري الربامج الوطنية للوقاية من أمراض املناطق 

املدارية ومكافحتها، إىل جانب حلقات عمل قُطرية شارك 

فيها أصحاب املصلحة املعنيون مبجال أمراض املناطق 

املدارية املهملة وغريها من مجاالت العمل ذات الصلة، 

كام تضمنت مدخالت من خرباء يف مجال األمراض، 

واختصاصيني يف مجال منذجة األمراض، وغريهم من املانحني 

والرشكاء، تم الحصول عليها من خالل ما يربو عىل مئة 

مقابلة ثنائية، وأكرث من 300 استجابة وردت عن طريق 

جولتني من املشاورات أجريتا عرب شبكة اإلنرتنت. وعىل 

ذلك، فإن هذه الوثيقة تعكس وجهة نظر الدول األعضاء 

وكذلك وجهة نظر طيف عريض من أصحاب املصلحة 

املعنيني.

وتوضح خارطة الطريق أيضا النُهج املتكاملة املطلوبة من 

أجل تحقيق هذه الغايات، من خالل األنشطة الشاملة 

التي تتقاطع مع أمراض متعددة. وترتكز الخطة عىل دعائم 

ثالث تعضد الجهود العاملية من أجل مكافحة أمراض 

املناطق املدارية املهملة والتخلص منها واستئصالها:

 الدعامة األوىل
ترسيع وترية العمل الربمجي

 الدعامة الثانية
تكثيف اعتامد النُهج الشاملة

 الدعامة الثالثة
تغيري مناذج التشغيل والثقافة لتعزيز امللكية القطرية

غايات واسرتاتيجيات العقد القادم

1  Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases. Geneva: World Health Organization; 2012  
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/70809).

تُشكّل أمراض املناطق املدارية 
املهملة مجموعة متنوعة من 20 
مرضاً و فئة من األمراض ترتبط 
بعامل مشرتك واحد: التأثري عىل 

املجتمعات الفقرية. ويترضر 
من هذه األمراض ما يزيد عىل 

مليار شخص وتفرض عبئاً إنسانياً 
واجتامعياً واقتصادياً مدمراً .
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أُحرز، منذ عام 2010، تقدم كبري يف مجال مكافحة أمراض 

املناطق املدارية، حيث مل يعد نحو 600 مليون شخص 

يحتاجون إىل تدخالت مضادة للعديد من أمراض املناطق 

املدارية املهملة، كام تخلص اثنني واربعون بلداً وإقليامً 

ومنطقًة من مرض واحد عىل األقل من هذا األمراض. 

وأصبح داء التنينات عىل شفري االستئصال، حيث مل يُبَلَّغ 

خالل عام 2019 سوى عن 54 حالة إصابة برشية يف 

أربعة بلدان. كام تم التخلص من داء الفيالريات اللمفي، 

ومن الرتاخوما، كمشكلتني من مشاكل الصحة العمومية 

يف سبعة عرش بلداً وعرشة بلدان، عىل التوايل. كذلك، تم 

التخلص من داء كالبية الذنب يف أربعة بلدان يف إقليم 

األمريكتني. وعىل الصعيد نفسه، تراجع عدد الحاالت 

السنوية لإلصابة بداء املثقبيات األفريقي البرشي، من 

7000 حالة يف 2012، إىل أقل من 1000 حالة يف 2019، 

متجاوزا بذلك الغاية األصلية املتمثلة يف الوصول إىل 2000 

حالة بحلول عام 2020. ومن جهة ثانية تَواَصل تراُجع عدد 

اإلصابات الجديدة بداء الجذام التي يُبلَّغ عنها عىل مستوى 

العامل، منذ عام 2010، مبتوسط قدره %1 سنويا، بعد 

أن بلغ معظم البلدان املوطونة بهذا الداء غاية التخلص 

منه كمشكلة من مشاكل الصحة العمومية، والتي تعرَّف 

بوجود أقل من حالة واحدة تتلقى املعالجة لكل 10000 

من السكان.

ولقد أسهمت مكافحة أمراض املناطق املدارية املهملة 

يف التخفيف من العبء اإلنساين واالقتصادي التي تشكله 

هذه األمراض عىل أكرث املجتمعات فقراً يف العامل. كام أن 

ذلك يوضح مدى فعالية تنسيق عمل الدول األعضاء مع 

عمل الرشكاء عىل اختالف أنواعهم، وهو ما أدى إىل تحقيق 

نتيجتني مهمتني خالل األعوام الثامنية املاضية: )i( أن 

التدخالت الخاصة مبكافحة أمراض املناطق املدارية تعد 

إحدى أفضل الخيارات فيام يختص بالصحة العمومية يف 

العامل، وتحقق منافع صافية للمترضرين تقدر بنحو 25 

دوالرا أمريكيا لكل دوالر أمرييك واحد يستثمر يف توفري 

املعالجة الكيميائية الوقائية2، و )ii( إن أمراض املناطق 

املدارية هي مبثابة مؤرشات مهمة لتحديد التفاوت يف 

التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والحصول 

عىل الخدمات الصحية رفيعة الجودة عىل نحو عادل 

ومنصف.

دفع عجلة التقدم
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عىل الرغم من التقدم الكبري الذي أُحرز ، فإن من الواضح 

أن تحقيق بعض الغايات التي ُحددت لعام 2020 يف 

خارطة الطريق السابقة، لن تتحقق، حيث ابرزت خارطة 

الطريق الجديدة عدد من الفجوات الخطرية، واإلجراءات 

املطلوبة لبلوغ غايات 2030. وتُظهر الخربات املستمدة 

من العقد الفائت أن مزيداً من العمل املتعدد القطاعات 

مايزال مطلوب القيام به عرب السلسلة الكاملة لألمراض 

ومجموعات األمراض العرشين، وبأبعاد محددة، كوسائل 

التشخيص، والرصد، والتقييم، والحصول عىل األدوية 

واملنتجات الطبية والخدمات اللوجستية الخاصة بها، 

وتعزيز القدرات، والتوعية، والتمويل. وماتزال املخاطر 

املحدقة كبرية ونحن يف هذا املنعطف الخطري عىل درب 

التخلص من أمراض املناطق املدارية املهملة. وما تزال 

الحاجة ماثلة إىل وضع غايات طموحة وفعالة تهدف إىل 

إحداث األثر املنشود لتوجيه الجهود من أجل بلوغ أهداف 

التنمية املستدامة، وترسيع وترية مكافحة هذه األمراض 

والتخلص منها.

وسيكون رضورياً القيام بعمل متضافر، بأبعاد متعددة 

واستجابة رسيعة ملجابهة التحديات، حتى ميكن تحقيق 

الغايات. فعىل سبيل املثال، إدراك وجود عدوى التنينة 

املدينية يف الثدييات من غري البرش، يُظهر كيف ميكن 

 للتحديات أن تربز حتى يف املراحل األخرية، بل ويف  

– » املنعطف األخري« – من جهود االستئصال. كام أن 

ظروفا غري متوقعة، كوقوع الجائحات، واألوبئة املحلية، 

وعدم االستقرار السيايس، والهجرة، والعواقب املرتتبة عىل 

تغري املناخ، ومقاومة مضادات امليكروبات، ميكن أن تزيد 

من التعقيدات القامئة التي تواجهها الربامج وتستوجب 

إجراءات إضافية للتخفيف من آثارها.

تجديد الزخم
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2  Fitzpatrick C, Nwankwo U, Lenk E, de Vlas SJ, Bundy DAP. An investment case for ending neglected tropical diseases. In: Holmes KK, Bertozzi S, 
Bloom BR, Jha P, editors. Major infectious diseases, 3rd edition. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development/
The World Bank; 2017. doi:10.1596/978-1-4648-0524-0/ch17.



إن البلدان هي املحرك واملستفيد يف نفس الوقت، من 

التقدم صوب تحقيق غايات 2030 ذات الصلة بأمراض 

املناطق املدارية املهملة. ولذلك، البد للحكومات الوطنية 

واملحلية من أن تقود العمل من أجل تحديد برامج خاصة 

بهذا الشأن، وبلوغ أهداف هذه الربنامج، سواء أكانت 

تلك الربامج متوَّل جزئياً أو كلياً عن طريق الصناديق 

املحلية. كام يتعني عىل هذه الحكومات أن تدمج الوقاية 

من أمراض املناطق املدارية املهملة املتوطنة ومكافحتها، 

وتحدد أولوياتها، يف خططها الصحية الوطنية، وأن تخصص 

االعتامدات املالية الالزمة لها يف املوازنات الصحية الوطنية. 

والبد من تعزيز العمل املتعدد القطاعات والتخطيط له 

جيداً بشكل استباقي من أجل تكوين اإلرادة السياسية 

الرفيعة املستوى املطلوبة لدعم خطط مكافحة هذه 

األمراض.

ومع قيام البلدان بتحديد خططها الوطنية الخاصة بأمراض 

املناطق املدارية، فإن الدعم املقدم من الجهات املانحة 

سيبقى أمراً أساسيا يف سبيل سد الفجوات الحرجة، وتعزيز 

القدرات، واملساعدة عىل تحقيق الغايات الربمجية. 

والحاجة ماثلة إىل جهود مدروسة إلرشاك املجتمع املحيل، 

وبخاصة الشباب، يف العمليات التي تدعم تنفيذ الربامج 

الوطنية ملكافحة أمراض املناطق املدارية ومتابعتها 

ومراجعتها.

وقد يلزم، يف ضوء التحول صوب اعتامد النُهج الشاملة، 

مواءمة الهياكل التنظيمية وطرق العمل وفقاً لذلك؛ كأن 

يتم، عىل سبيل املثال، جعل مصادر التمويل وهياكل 

التبليغ أكرث مرونة.

ومع استرشافنا للعقد املقبل، فإننا نرى واضحاً مدى 

الحاجة إىل إنجاز الكثري من العمل يف سبيل مكافحة أمراض 

املناطق املدارية املهملة، حيث ما زال عبؤها الضخم يثقل 

كاهل أكرث فئات العامل السكانية استضعافاً وتهميشاً. ومع 

ذلك، فلرمبا كانت الحاجة املاسة إىل التغلب عىل هذه 

األمراض املرتبطة بالفقر، واضحة بنفس القدر، كيام ميكن 

إنجاز أهداف التنمية املستدامة وتحقيق التغطية الصحية 

الشاملة.

وتحدد خارطة الطريق غايات عاملية ألصحاب املصلحة 

املعنيني يك ينسقوا جهودهم معاً، ويعيدوا تركيز أعاملهم 

عىل مدى العقد املقبل. كام أن الخطة تشجع جميع 

األطراف الفاعلة عىل إعادة تقييم نُُهجهم والنظر يف كيفية 

تحسني كفاءة وفاعلية التزاماتهم وإسهاماتهم.

والخطة تسعى بالتأكيد إىل تعزيز التعاون بشكل أكرب 

وبانفتاح أوضح من أجل تخفيف ورفع العبء الهائل الذي 

تشكله أمراض املناطق املدارية املهملة عىل العامل.

تحقيق النتائج وإحداث األثر

إن الدعوة قامئة من أجل عمل برمجي متواصل، السيام يف 

املجاالت املستهدفة التي تشهد فجوات حرجة عرب عديد 

األمراض. وكذلك تُعد االستقصاءات امليدانية والتنفيذية 

املدروسة واملنظمة تنظيامً جيداً، مبا يشمل البحوث 

املجتمعية والتطبيقية، من األموراً األساسية لوضع أسس 

متينة ترتكز عليها التدخالت الفعالة ألمراض املناطق 

املدارية، وتنفيذ تلك التدخالت.

وبعيداً عن التعديالت اإلضافية عىل العمل الربمجي، فإن 

هناك حاجة إىل مزيد من التغيري الجذري لتحسني تكامل 

النُهج وإدماجها يف إطار النظم الصحية الوطنية وتنسيق 

العمل عرب مختلف القطاعات. وهذه املفاهيم الشاملة 

ليست جديدة، حيث إنها موضحة يف العديد من الخطط 

القامئة ذات الصلة بأمراض املناطق املدارية، غري أن وضعها 

موضع التنفيذ واجهته مشاكل معقدة يف بعض األحوال. 

وتهدف خارطة الطريق إىل تجديد الزخم من خالل اقرتاح 

إجراءات ملموسة ينصب الرتكيز فيها عىل منصات موحدة 

ومتكاملة لتنفيذ التدخالت، و مبا يؤدي إىل تحسني فعالية 

الربامج من حيث التكاليف، وتعزيز التغطية.

كام أن تعزيز قدرات النظم الصحية الوطنية من شأنه أن 

يجعل تنفيذ التدخالت ممكناً من خالل البنية األساسية 

ن من استدامة وكفاءة تلك التدخالت،  القامئة، ويحسِّ

فضالً عن ضامن حصول املرىض عىل جميع جوانب العالج 

والرعاية والدعم، عىل نحٍو منصٍف وعادل.

ويف السياق ذاته، فإن التنسيق الوثيق والعمل متعدد 

القطاعات داخل إطار الصحة وخارجها، مبا ال يشمل 

فقط مكافحة النواقل، واملياه واإلصحاح، وصحة الحيوان، 

وصحة البيئة، والتوعية الصحية، بل أيضا، عىل سبيل املثال، 

التثقيف والعجز، من شأنه أن يُعزز من أوجه التآزر هذه 

إىل أقىص حد.

إدماج النُهج وتحسني تكاملها
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غايات ومعامل ومؤرشات خارطة الطريق1

التنسيق متعدد القطاعات

100% 
 نسبة الحصول عىل اإلمدادات األساسية عىل
 األقل، من املياه وخدمات اإلصحاح والنظافة
 العامة، يف املناطق املوطونة بأمراض املناطق

  املدارية املهملة ـــ لتحقيق الغايات 6.1 و6.2
يف الهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة

90% 
 نسبة السكان املعرضني للمخاطر، الذين توفرت

 لهم الحامية من املدفوعات الصحية الباهظة
 التي تدفع مبارشة من جيوبهم، جراء اإلصابة

 بأمراض املناطق املدارية املهملة ــ لتحقيق
 الغاية 3.8 من الهدف الثالث من أهداف التنمية

املستدامة

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

  النُهج الشاملة

75%
 مؤرش التغطية بالعالج املتكامل من حيث

املعالجة الكيميائية الوقائية

40  
 عدد البلدان التي تتبنى وتنفذ اسرتاتيجيات

 متكاملة ملكافحة أمراض املناطق املدارية

املصحوبة بتغريات جلدية

475%  
 نسبة االنخفاض يف عدد الوفيات الناجمة عن

 أمراض املناطق املدارية املهملة املنقولة بالنواقل
 )مقارنة بعام 2016( لتحقيق هدف منظمة
 الصحة العاملية ذو الصلة باالستجابة العاملية

الخاصة مبكافحة النواقل

التغطية الصحية الشاملة

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

بنودا يف املوازنة لها

90% 
 نسبة البلدان التي لديها مبادئ توجيهية لتدبري

 حاالت العجز الناجمة عن أمراض املناطق
املدارية، يف إطار النظم الصحية الوطنية

2
 عدد أمراض املناطق املدارية التي تم

استئصالها

100
 عدد البلدان التي تخلصت من مرض
 واحد عىل األقل من أمراض املناطق

املدارية

75%
 نسبة االنخفاض يف عدد سنوات العمر
 املصححة باحتساب مدد العجز الناجم

عن أمراض املناطق املدارية

390%
 نسبة االنخفاض يف أعداد األشخاص

 الذين يحتاجون إىل تدخالت مضادة
ألمراض املناطق املدارية

غايات عاملية جامعة للعام 22030

غايات شاملة للعام 2030

امللكية القطرية

90% 
 نسبة البلدان التي تقوم بالتبليغ عن جميع

أمراض املناطق املدارية املتوطنة ذات الصلة

90% 
 نسبة البلدان التي تقوم بجمع وتبليغ بيانات

 خاصة بأمراض املناطق املدارية مصنفة بحسب
نوع الجنس
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أثر الُنهج الشاملة عىل الغايات املوضوعة ألمراض محددة

مستهدف باالستئصال

مستهدف بالتخلص )وقف رساية املرض(

مستهدف بالتخلص كمشكلة من مشاكل الصحة العمومية

مستهدف باملكافحة

املرض

داء التنينات

الداء القليعي

الجذام

داء كالبيات الذنب

داء املثقبيات األفريقي البرشي )الجامبي(

داء الكلب

داء شاغس

 داء املثقبيات األفريقي البرشي )الرودييس(

 داء الليشامنيات )الحشوي(

داء البلهارسيات

داء الفيالريات اللمفي

  أدواء الديدان املنقولة بالرتبة

الرتاخوما

قرحة بورويل

حمى الضنك

داء املشوكات

داء املثقوبات املنقول بالغذاء

 داء الليشامنيات )الجلدي(

الجرب وغريه من حاالت العدوى بالطفيليات

التسمم الناجم عن لدغ األفاعي

داء الرشيطيات وداء الكيسات املذنبة

 الورم الفطري، الفطار االصطباغي وغريه من

أمراض الفطريات العميقة

2020

187 (96%)

1 (1%)

50 (26%)

4 (12%)

0

80 (47%)

0 

0 

0 

0 

17 (24%) 
 

0 
 

10 (15%) 
 
 
 

30%

0.80%

1

N/A

N/A 

0

N/A

2 (3%)

1 (3%) 

2023

189 (97%)

97 (50%)

75 (39%)

5 (13%)

0

89 (53%)

4 (10%) 

2 (15%) 

32 (43%) 

49 (63%) 

23 (32%) 
 

60 (60%) 
 

28 (42%) 
 
 
 

<22%

0.50%

4

3 (3%)

44 (51%) 

25 (13%)

39 (30%)

4 (6%)

4 (13%) 

2025

191 (98%)

136 (70%)

95 (49%)

8 (21%)

5 (21%)

113 (67%)

10 (24%) 

4 (31%) 

56 (75%) 

69 (88%) 

34 (47%) 
 

70 (70%) 
 

43 (65%) 
 
 
 

<18%

0.50%

9

6 (7%)

66 (76%) 

50 (26%)

61 (46%)

9 (14%)

8 (27%) 

2030

194 (100%)

194 (100%)

120 (62%)

12 (31%) 

15 (62%)

155 (92%) 

15 (37%) 

8 (61%) 

64 (85%) 

78 (100%) 

58 (81%) 
 

96 (96%) 
 

66 (100%) 
 
 
 

<10%

0%

17

11 (12%)

87 (100%) 

194 (100%)

132 (100%)

17 (27%)

15 (50%) 

املؤرش

عدد البلدان التي لديها إشهاد بخلوها من رساية املرض

عدد البلدان التي لديها إشهاد بخلوها من رساية املرض

عدد البلدان التي تم التحقق من وقف رساية املرض فيها

عدد البلدان التي ينعدم وجود حاالت جذام واطنة جديدة فيها

عدد البلدان التي تم التحقق من وقف رساية املرض فيها

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

عدد البلدان التي حققت وقف رساية املرض من خالل طرق الرساية األربعة )بالنواقل، بالدم، بزرع األعضاء، بالوالدة(، حيث بلغت 

نسبة تغطية املعالجة باملضادات الطفيلية %75 من الحاالت املؤهلة للعالج

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العمومية )تعرف بأنها أقل من حالة واحدة / 

10000 نسمة سنويا يف كل مديرية صحية يف القطر، يف املتوسط، عىل مدى فرتة السنوات الخمس السابقة(

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العمومية )تعرف بأن يقل فيها معدل إماتة 

الحاالت الناجمة عن املرض األسايس ]داء الليشامنيات الحشوي[، عن 1%(

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العمومية )تعرف حاليا بأنها أقل من %1 من نسبة 

العدوى شديدة الكثافة بداء البلهارسيات(

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العمومية )تعرف بأنها استمرار بقاء حاالت العدوى 

دون عتبات مسوحات تقييم الرساية ملدة ال تقل عن 4 سنوات بعد وقف توزيع األدوية عىل نطاق جامهريي؛ وإتاحة حزم الرعاية 

األساسية يف جميع املناطق املعروف وجود مرىض فيها(

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العمومية ) تعرف بأنها أقل من %2 من نسبة 

َفر الخراطيني، وداء املسلَّكات، والفتاكة األمريكية،  حاالت العدوى املنقولة بالرتبة، املعتدلة والشديدة الكثافة، الناجمة عن الصَّ

واألنكلستوما اإلثنا عرشية(

عدد البلدان التي تم اعتامد التخلص من املرض فيها كمشكلة من مشاكل الصحة العمومية )تعرف بأنها )i( نسبة انتشار الشعرة 

الناجمة عن الرتاخوما »غري املعروفة للنظام الصحي« أقل من %0.2 لدى من تبلغ أعامرهم 15 عاما أو أكرث، يف كل مقاطعة سبق 

توطن املرض فيها؛ )ii( نسبة انتشار االلتهاب الرتاخومي – الجريبي لدى األطفال يف عمر 1 – 9 سنوات أقل من %5 يف كل مقاطعة 

سبق توطن املرض فيها، و )iii( بيِّنة كتابية عىل قدرة النظام الصحي عىل التعرف عىل، والتدبري العالحي لحاالت الشعرة الناجمة عن 

الرتاخوما، باستخدام اسرتاتيجيات محددة، مع وجود بيِّنة عىل توفر املوارد املالية الالزمة لتنفيذ تلك االسرتاتيجيات(

نسبة الحاالت يف الفئة III )املرحلة املتأخرة( عند التشخيص

معدل اإلماتة يف الحاالت، جراء اإلصابة بحمى الضنك

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

عدد البلدان التي لديها مكافحة مكثفة يف املناطق شديدة التوطن

عدد البلدان التي بلغت نسبة الحاالت املكتشفة واملبلَّغة فيها %85 من جميع الحاالت، ونسبة معالجة قدرها %95 للحاالت املبلَّغ 

عنها.

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

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

عدد البلدان التي لديها مكافحة مكثفة يف املناطق شديدة التوطن

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

الوطنية ويف نظم الرتصد

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