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  2017لعام  اليوم العالمي للمالريا

 رسائل أساسية
 
 
 مرض المالرياالعالمي واإلقليمي لعبء ال
 

الرقع يرا  الرععي ووفقعا  حالع    .، هنعا  الثييعر ممعا يسعرالح ااالربععاء  ع 2017مع  اقرعراب اليعوم الععالمي للمالريعا لعععام 
 أص ررها منظمة الصالة العالمية:

 فا  جمياأ حنحاال العاال    2015و  2010باي  ااام   ٪21الجديدة بالمالرياا بنباب  عدوى انخفضت حاالت ال
    نفس فترة البنوات الخمس ف   ٪29كما تراجعت معدالت الوفيات الناجم  انها بنبب  

 .2015و 2010 ين عامي  من عبء المالريا في الال   ي عو إلى اإلعجاب  ما  القق  أقاليم ثييرة رق   

 ل الماارب بكفافاا ، انخفضاات معاادالت العاادوى الجدياادة ياالاي يترك ااحياال ال، الصااحرال الكباارىفاا  حفريايااا جنااو  ف
 الى التوال  طيل  البنوات الخمس المذكورة  ٪31و ٪21بالمالريا والوفيات الناجم  انها بنبب  

   ي خلااو اليلااي  ابوروباا  ماا  المالريااا  ف 2015وشااهد اااا حي  ،بلاادا   53البااالع ااادد ا  ،جميااأ بلداناا لاا  تجبااج 
    اا  واحد الى ابييللمالريا لمدة محلي  حال  

  فا  الجادوي باي  ابيالي  المتضررة بالمالرياا مكابا  كبيارة فا  اباتجاباتها للمارب، كماا  او مج بائر كما حاات  
 حدناه 

 

 (2015-2010مع ا  وقوع الاا  اإلصا ة  المالريا والوفيا  الناجمة عنها ) خبض

خبض مع ل وقوع الاا   إقليم المنظمة
 اإلصا ة  المرض

 خبض مع ل الوفيا 

 ٪100 ٪100 اليلي  ابوروب 

 ٪46 ٪54 إيلي  جنو  شرق آبيا

 ٪37 ٪31 إيلي  ابمريكتي 

 ٪58 ٪30 إيلي  غر  المحيط الهادئ

 ٪31 ٪21 اليلي  ابفريا 

 ٪6 ٪11 إيلي  شرق المتوبط

 ٪29 ٪21 المجموع العالمي 

 

 ج ول أعمال غير ُمثَرِمل
 

 ، ما يرعين مع  اإلسراع  وريرة الرق  م إلى ال  ث ير.  ع  يثرمل لم هائل م  ذل ، ينرظرنا ج ول أعمال 

   شااخت تاريبااا  فاا  اااا   429 000فاااد حودت المالريااا بحياااة المالريااا يمكاا  الوياياا  منهااا واالجهااا  ومااأ ذلاا
 ،فا  العاا  ذاتا  ،الجديادة باالمربعدوى ويجد ر ادد حاالت ال   ويموت طفي كي ديياتي  ببب  المالريا 2015
 مليو  حال   212بنحو 
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  وتااداو االبااتراتيجي  التانياا  العالمياا  لمنةماا  الصااح  العالمياا  بشااق  المالريااا إلااى تاليااي حاااالت الصاااب  بهااا
  ويمضاا  حيااي ماا  نصااا بلاادا  العااال  التاا  2020و 2015بااي  اااام   ٪40والوفيااات الناجماا  انهااا بنبااب  

 ، الى الدر  الصحيح صو  بلوغ  ذه اب داا المنشودة   بلدا ( 91) ا بهاتشهد براي  المالري

    ل وات باامت وتياارة التاااد  فايااي   فاا  البلاادا  ذات الاادخي الماانخفب التاا  تنااول بعاا ل   خااات   بااالبطل بشااكي  المجحاار 
  بللمر 

 

 الوياي  بد الفجوة ف 
 

للالع  معن  المنظمعة الوعوء علعى الوقايعة ثاسعرراريجية  الهعة احهميعةط سعل  وفي إطار ااسرع ا  لليوم الععالمي للمالريعا، رُ 
 المالريا.ثافالة ملل لوغ الهايا  العالمية  عبء المرض و

 

ملمعو  فعي الالعرب  وفي السنوا  احخيرة، أسهم نشر أ وا  الوقاية من المالريا فعي إالع ا  فعارحالوقاية رؤري ُآثلها: 
 و  المالريا.

   2001  شاااخت بالمالرياااا باااي  ااااام  ملياااو  663، حياااي دو  إصااااب  الكبااارى الصاااحرالفااا  حفرياياااا جناااو 
 1 م  خالي توبيأ نطاق ابتخدا  ابدوات اببابي  لمكافح  المالريا 2015و

  ماا  الوياياا  فاا  ابداة  ااذه حبااهمت إذ ابكباار، ابفاار الحشاارات بمبياادات المجعال جاا  الناموباايات البااتخدا  وكااا 
    المرب مكافح  حدوات بها الصاب  دو  حالت الت  العدوى بالمالريا حاالت جميأ م  تاريبا   69٪

 

   وم  ذل  ايزال الع ي  من النا  في ال ل ان المروررة  المالريا يبرقرون إلى أ وا  الوقاية المنقذة للالياة

 

الرعي رثرنعا الالصعول  سع  البجعوةها فعي مجعال الرنميعة إلعى ءر عو المنظمة ال لع ان وشعرثا اليوم العالمي للمالرياوفي 
 .  الوقاية المجر ة. 2على ر ا ير

 

 ونشر هذه اح وا . ،رطوير أ وا  ج ي ة لمثافالة المرضمن أجل و موازاة ذل ، ر عو المنظمة إلى رعزيز ااسريمار 

 

 اح وا  احساسية لمثافالة نواقل المرض
 
  الناموسيا  الُمعاَلجعة  م يع ا  الالشعرا  ذا  المبععول طويعل احمع  هعي ال عامعة الرئيسعية الرعي رررثعز إليهعا جهعو  عَ رُ 

 .الصالراء الث رىالوقاية من المالريا، خاصة في أفريقيا جنوب 

  تحااات  3ضاااي  لخطااار الصااااب  باااالمرب كاااي ليلااا عر  توصااا  المنةمااا  بضااارورة ح  يناااا  جمياااأ ابشاااخات المج
    طويي ابمد مفعويذات ناموبيات مجعال ج  بمبيدات الحشرات 

   ولاد نشر الناموبيات المجعال ج  بمبيدات الحشرات وابتخدامها ليادة كبيرة ف  حماك  مختلفا  ابار حفرياياا جناو
 طيل  الِعاد الماض    الصحرال الكبرى

   موبيات  ويج  توبايأ نطااق الحصاوي الاى  اذه ابداة تلاي  نا  فجوات كبيرة ف  التغطي  بهذه الناحن  ال د  ي  ب
 تلاي تشهد براي  المرب بها كبير ف  جميأ البلدا  الت  ال الرئيبي  لمكافح  المالريا إلى حد  

 

                                                           
 2015 تقرير المالريا العالمي .  1
، ستقوم المنظمة بنشر تحليل أكثر شموالً  عن الفجوات التي تكتنف الوقاية واالختبارات 2018وفي العام القادم، في اليوم العالمي للمالريا  2

 التشخيصية والعالج على مستوى العالم.
3
 فقط  البيريثرينوفي  الوقت الراهن توصي المنظمة فيما يتعلق بالنااموسيات المعالجة بالمبيدات الطويلة اآلجل باستخدام تلك المعتمدة على    
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 سريعا  من سراية المالريا.  المبعول  اخل الم اني هو طريقة أخرى فعالة للال    ةرش الم ي ا  الالشرية الممر 

  ااي ح  يااقوي اج الطريااا  را المبياادات الحشااري  الااى حبااوا  المبااان  وبجااياات  فاا   ااذه فها، و اا  ابماااك  التاا  يجحت م 
 إليها البعوب النايي للمالريا بعد لدغ م  يعيشو  ف   ذا المبنى حو ذا    

   خد  بات  حشهر، ويتويا ذل  الاى تركيبا  المبياد الحشاري المج  6إلى  3وتدو  فعالي   ذه الطريا  لمدة تتراوح بي  
الااى ابيااي ماا  المنااالي فاا  المناااطق  ٪80ونااوا اببااطح التاا  ياات  رشااها  وتحاااق  ااذه الطريااا  فعاليتهااا باارا 

 المجبت هد ف   

   ف  جميأ حنحال العال    2015ماليي  شخت م  الصاب  بالمرب ف  اا   106وحمت  ذه الطريا 

 

ي الحماياا  بالناموباايات المجعال جاا  بمبياادات الحشاارات حو الاارا بج ، لاا  تتااوفر بجاا2015فاا  اااا    لنعمععل علععى رأب البجععوة:
مااا  ابشاااخات المجعر ضاااي  لخطااار الصااااب   ٪43المفعاااوي داخاااي المباااان  لماااا يجااااد ر بنحاااو  ةالممتااادبالمبيااادات الحشاااري  

بلاادا  المتضااررة تااداو جميااأ الو  ،   وتغتاان  المنةماا  اليااو  العااالم  للمالرياااالصااحرال الكباارىبالمالريااا فاا  حفريايااا جنااو  
  ا ف  مجاي التنمي  إلى رح  الفجوة ف  التغطي  بهذه ابدوات البالغ  اب مي  والمجنِاذة للحياة   لبالمرب وشركا

 

 الوقاية من المالريا في أوساط البئا  احثير عروة للخطر

  الخصااوت ارضاا   فاا  المناااطق التاا  ترتفااأ بهااا بااراي  المالريااا، يكااو  ابطفاااي الصااغار والحوامااي الااى وجاا
، ويااأ حكفاار ماا  فلفاا  جميااأ الوفيااات الناجماا  ااا  المالريااا 2015للعاادوى بالمالريااا والوفاااة ببااببها  ففاا  اااا  

 ( ف  صفوا ابطفاي دو  ب  الخامب  70٪)

  وفيما يل  العالجات الويائي  الت  توص  بها المنةم  ف  الويت الحال  لمكافح  المالريا 

 ؛فنال فترة الحميالعالج الويائ  المتاطأ ح -

 ؛العالج الويائ  المتاطأ لألطفاي الرضأ -

  العالج الكيميائ  الويائ  المضاد للمالريا الموبمي  لألطفاي دو  ب  الخامب  -

   فاا   الصااحرال الكباارىوتوصاا  المنةماا  بتنفيااذ  ااذه االبااتراتيجيات المقموناا  واالياا  المااردود فاا  حفريايااا جنااو
 متوبط  إلى االي   م  المناطق الت  تصي فيها براي  المالريا إلى معدالت

  اااو اااذه االباااتراتيجيات مصااامم  لتج ي ابنشاااط  المتواصااال  لمكافحااا  المالرياااا، بماااا فااا  ذلااا  التااادابير ابباباااي  كم 
ورا المبياادات لمكافحاا  نوايااي الماارب )الناموباايات المجعال جاا  بمبياادات الحشاارات ذات المفعااوي الطويااي ابمااد 

 ،المفعاااوي داخاااي المباااان (، والتشاااخيت الفاااوري للحااااالت التااا  يجشااات ب   فااا  إصاااابتها بالمالرياااا ةالحشاااري  الممتاااد
 واالج الحاالت الت  تقك دت إصابتها بالمعالج  التوليفي  الاائم  الى اآلرتيميبيني       

 

 الماية النساء في فررة الالمل
 

مععن  الصععالراء الث ععرىفععي فرععرة الالمععل لالمايععة الالوامععل فععي أفريقيععا جنععوب  4المرقطعع  روصععي المنظمععة  ععالعالا الوقععائي
 اإلصا ة  المالريا.

  اايااا  العااالج الويااائ  المتاطااأ فاا  فتاارة الحمااي ماا  وفيااات ابمهااات والرج أ، كمااا يااا  ماا  الصاااب  بابنيميااا ض 
 وبائر اآلفار الجانبي  الضارة للمالريا ف  فترة الحمي   

   لااوالدة فا  المناااطق التاا  ل  الراايا  البااابا  إاطااال  اذا الاادوال إلااى الحواماي فاا  لياااراته  الروتينيا  لتلا ااوينبغا
  الصحرال الكبرىتشهد معدالت فابت  لإلصاب  بالمالريا ف  حفريايا جنو  

                                                           
لمالرياا لفعااي مضااد الريضا مضن عضدماا، دواء يتم في العالج الوقائي المتقطع في فترة الحمل إعطاء جميع الحوامل، بغض  النظضر عضن إصضابتان بالم    4

 بيريميثامين(. -)حالياً سلفادوكسين 
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   لادت إلى خمب  حضعاا نبب  النبال الالئا  حصال  الاى الجرااات الافالل حو  2015و 2010وبي  اام
بلاادا  بقفريايااا  ومااأ ذلاا ،  20حكفار ماا  العااالج الويااائ  المتاطااأ فا  فتاارة الحمااي التاا  توصاا  بهااا المنةما  فاا  

    ٪13، اند 2015ةلت التغطي  بالعالج الويائ  المتاطأ ف  فترة الحمي منخفض  ف  اا  

 

ال تتااوفر لهاا   لصااحرال الكباارىاماا  الحوامااي فاا  حفريايااا جنااو   ٪69تشااير التاااديرات إلااى ح    لنعمععل علععى رأب البجععوة:
فاارت الحصااوي الااى الجراااات الاافالل حو حكفاار التاا  توصاا  بهااا المنةماا  ماا  العااالج الويااائ  المتاطااأ فاا  فتاارة الحمااي  

 ا فاا  مجاااي لوتغتاان  المنةماا  منابااب  اليااو  العااالم  للمالريااا وتااداو جميااأ البلاادا  المتضااررة فاا  اليلااي  ابفريااا  وشااركا
 فجوة ف  التغطي  بهذه ابداة المقمون  والمجنِاذة للحياة التنمي  إلى رح  ال

 

 وقاية الُروَّ  من المالريا
 

لالمايعة الروع  معن اإلصعا ة  "العالا الوقائي المرقطع  للروع "روصي المنظمة  اسرخ ام العالا الوقائي المعروا  اسم 
 .الصالراء الث رى المالريا في أفريقيا جنوب 

  اايحصااي الرج مااارر كامااي ماا  ابدوياا  المضااادة للمالريااا ماا  خااالي  الااىأ فاا   ااذا النااوا ماا  العااالج الويااائ  ض 
الصااحرال خاادمات التمنيااأ الروتيناا  فاا  المناااطق التاا  تشااهد معاادالت فابتاا  لبااراي  المالريااا فاا  حفريايااا جنااو  

   5 الكبرى

   نةار ماا إذا كاا  الطفاي مصاابا   الطفاي دونماا اماروينبغ  إاطال العالج فالل مرات خالي البان  ابولاى ما
 6 بالمالريا ح  ال

   ويمكاا  البااراا فاا  ليااادة التغطياا  بااالعالج الويااائ  المتاطااأ للرضااأ ااا  طريااق التنباايق بااي   ااذا النااوا ماا
اطال العالج الويائ  المتاطأ للرضأ ماقمو  وببايط وذو مردوديا  االيا ،  العالج وخدمات التمنيأ الروتين   وا 

 الوابأ ف  حوباط العاملي  الصحيي  والمجتمعات  كما يحةى بالابوي

   واتبمت باالبطل، فا  البانوات ابخيارة، وتيارة تنفياذ الرشاادات الخاصا  بالبيابا  التا  وضاعتها المنةما  بشاق
العاالج الويااائ  المتاطااأ للرضاأ  والاادليي الااى ذلا  حناا  لاا  يشاارا حتاى اليااو  حي ماا  البلادا  فاا  تنفيااذ البياباا  

 غير بيراليو  

   الصااحرال الكباارىوتغتاان  المنةماا  اليااو  العااالم  للمالريااا وتااداو البلاادا  المتضااررة بالمالريااا فاا  حفريايااا جنااو 
   7 وشركال ا ف  مجاي التنمي  إلى البراا ف  توبيأ نطاق الحصوي الى  ذا التدخي الناجأ والمجنِاذ للحياة

 
 الوقاية من المالريا في منطقة الساالل

 
عع  ُيطَلععح عليعع  اسععم روصععي المنظمععة  ل ُموجَّ فيمععا يرعلععح « العععالا الثيميععائي الوقععائي للمالريععا الموسععمية» رنبيععذ رعع خ 

  احطبال الذين يعيشون في منطقة الساالل  ون اإلقليمية  أفريقيا.

  تحدل حكفر حاالت العدوى بالمالريا والوفيات الناجم  انها بي  ابطفااي فا  منطاا  البااحي فا  موبا  المطار
 حشهر ف  العادة(   4-3)الذي يبتمر لفترة 

  وحفبتت التجري  ح  ابتخدا  العالج الويائ  خالي  ذه الفترة يد خفب معدي وياوا الصاابات الوخيما  بالمالرياا
    ٪75 بنبب 

                                                           
م العالج الوقائي المتقطع للرُ     5  ع من خالل البرنامج الموسع للتمنيع.ضَّ ُيقدَّ
 عمر الطفل. ينبغي إعطاء العالج عندما يبلغ الطفل أسبوعه العاشر تقريباً، وبعدها في األسبوع الرابع عشر، ثم في الشار التاسع من    6
 .الموسمية للمالريا الوقائي الكيميائي العالج بإعطاء فياا يوَصى ال التي البلدان في للرضع المتقطع الوقائي العالج إعطاء ينبغي    7
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 ج الكيمياااائ  للمالرياااا الموبااامي   اااو ماااارر االجااا  توصااا  المنةمااا  ب اطائااا  إلاااى ابطفااااي دو  بااا  والعاااال
الخامباا  ماارة كااي شااهر  وال ينبغاا  نشاار العااالج الويااائ  المتاطااأ للرضااأ فاا  المناااطق التاا  يجنف ااذ فيهااا العااالج 

 الكيميائ  للمالريا الموبمي    

 دو  اليليمياا  تاااادما  باااا را  فااا  تااوفير الحصاااوي الاااى  اااذا  ويااد ححااارل الكفيااار مااا  البلاادا  مااا  منطاااا  البااااحي
البلاادا   اا    بلاادا  بياباا  المنةماا  فاا   ااذا الشااق ؛ و ااذه 10، تبناات 2015التاادخي المجنِاااذ للحياااة  ففاا  اااا  

 بيباو ومال  والنيجر ونيجيريا والبنغاي وتوغو  -و وتشاد وغامبيا وغينيا وغينيا صبوركينا فا

 بب  اليو  العالم  للمالريا وتداو جميأ البلدا  المتضاررة فا  منطاا  البااحي دو  اليليميا  وتغتن  المنةم  منا
ضاي  عر  ا  لألطفااي المج ها اذا التادخي ال وشركال ا فا  مجااي التنميا  إلاى تيباير واباتدام  حصاوي الجمياأ الاى

 لخطر الصاب  بالمالريا 

 
 رسخير اا رثار

 
 فاااا  الحااار  الااااى المالرياااااالتكنولاااوج  وابتكااااار حدوات جديااادة مالمااااح التااااد  طااااور مااا  المحتمااااي ح  يربااا  الت   

    مبتابال  

 التااادخالت فااا  مجااااي مكافحااا  النواياااي، وتحباااي  وباااائي التشاااخيت،  ،الاااى بااابيي المفااااي ،ابماار الاااذي يشااامي
 والتوصي إلى حدوي  حكفر فعالي  لعالج المالريا 

   بااتبار ااا ابااتراتيجي  بالغاا  اب مياا   -تطااوير ونشاار حدوات مبتكاارة وتااداو المنةماا  إلااى ليااادة االبااتفمار فاا
 لتحايق الغايات العالمي  المتعلا  بمكافح  المالريا 

 

 ُسُ ل الُموي ُقُ ما  
 

 أي   النجاح الذي رالقح مؤخرا  في الالرب على المالريا أن الوقاية رؤري أثلها.

   توصا  بهااا المنةماا  فا  تاليااي العا ل العااالم  للمالريااا حباه  توباايأ نطااق الحصااوي الااى حدوات الويايا  التاا
 كبير   إلى حد  

 
رسعري  وريعرة الرقع م وسوا يرواصل وخ ااسريمارا  القوية فعي أ وا  الوقايعة الرعي أي رع  الرجريعة نجاعرهعا معن أجعل 

 ال ل ان المروررة  المالريا صوب القواء على هذا المرض. في 
 

   الاى بابيي المفااي  )وبوا تبه   ذه االبتفمارات ف  بلوغ بائر ح داا التنميا  المباتدام  المرتبطا  بالصاح
    بلوغ  خط  التنمي  المبتدام  ابوبأ نطايا  بلوغ  وف    (خفب وفيات ابمهات وابطفاي

 
ا لرسعري  وريعرة الرقع م صعوب  لعوغ ر عو المنظمة  الروازي إلى المزي  معن ااسعريمار فعي رطعوير أ وا  ج يع ة  ونشعرهو 

   الهايا  العالمية المرر طة  المالريا.

 
للقوعاء علعى »ونسرطي ، مرى روافر  الموار  الالزمعة وروالع   صعبوا الشعرثاء جمعيعهم، أن نالعول رؤيرنعا المشعررثة 
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