
  
  
  
  
  
  

  ١٢-٦٦ص ع ج  والستون السادسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٣ أيار/ مايو ٢٧  من جدول األعمال ٢-١٦البند 

  WHA66.12  
  
  

  أمراض المناطق المدارية المهملة
  
  

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،

تـذكر بقـرارات جمعيـة الصـحة  وٕاذ ١أمراض المنـاطق المداريـة المهملـةالخاص بـبعد أن نظرت في التقرير 
  العالمية السابقة المذكورة في هذه الوثيقة؛

وٕاذ تعترف بأن زيادة االستثمارات الوطنية والدولية في مجال الوقاية من أمراض المناطق المدارية المهملة 
  ح في تحسين مستوى الصحة والرفاه االجتماعي في عدة بلدان؛ومكافحتها ساهمت في النجا

   ؛٢٠١٥-٢٠٠٨لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة  بأهمية الخطة العالميةأيضًا سّلم وٕاذ ت

وٕاذ تالحـــظ خريطـــة طريـــق المنظمـــة لتســـريع وتيـــرة العمـــل للتغلـــب علـــى األثـــر العـــالمي ألمـــراض المنـــاطق 
   ١؛المدارية المهملة

أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة الــدعم المتبادلــة التــي تــربط بــين مكافحــة وٕاذ تعتــرف بالصــالت وأنشــطة 
  ؛التخّلص منها باالستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الصحة العمومية واالبتكار والملكية الفكريةو 

طق المداريــة المهملــة ومكافحتهــا وٕاذ تقـر بــأن توســيع نطــاق األنشـطة الراميــة إلــى الوقايــة مــن أمـراض المنــا
سيتطلب تنفيذ برامج وطنية تخصص لها الموارد الكافية في قطاعـات فعالـة تشـمل قطـاعي الصـحة والتعلـيم بهـدف 

  اإلمداد بسلع أساسية وخدمات مضمونة الجودة وتوفيرها باستمرار؛

المهملـة ومكافحتهـا تتسـم بدرجـة  هج الحالية المعتمدة للوقاية من أمراض المنـاطق المداريـةوٕاذ تدرك أن النُ 
عالية من الفعالية وتسهم فـي تقويـة الـنظم الصـحية وتحقيـق األهـداف (المرامـي) اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة بالصـحة 

  وعلى مستوى القطاعات المعنية كافة، وأنه التزال هناك تحديات كثيرة؛ عندما تنفذ تنفيذًا متكامالً 

ضـرات الصـيدالنية السـخية بـالتبرع بكميـات كافيـة مـن األدويـة األساسـية وٕاذ تقدر مساهمة شـركات المستح
، وتعتــرف فــي الوقــت نفســه بضــرورة المضــمونة الجــودة للوقايــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة ومعالجتهــا

  ضمان االستمرار في توفير هذه المستحضرات وتأمين القدرة على تحمل تكاليفها؛

  
                                                           

 .٦٦/٢٠الوثيقة ج   ١
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الهيئات التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير وٕاذ تعترف بمساهمة 
  الحكومية والمؤسسات األكاديمية والمجتمع المدني؛

وٕاذ تســــلم بتنــــوع أمــــراض المنــــاطق المداريــــة المهملــــة والعوامــــل المســــببة لهــــا ونواقلهــــا والكائنــــات الوســــيطة 
وداء  المصدر كلبيالحال حمى الضنك وداء شاغاس وداء الكلب البشري المضيفة لها ورصيدها الوبائي (كما في 

  ها ووصم المصابين بها،الناجمة عنالليشمانيات) ومعدالت المراضة ومعدالت الوفيات 
  
  الدول األعضاء على االضطالع بما يلي: تحث  -١

  
برامج الوقاية من أمراض المناطق المدارية المهملة ومكافحتها ل الملكية القطرية استمراريةضمان   )١(

  ها واستئصالها؛منوالتخلص 
  
مواصلة تعزيز نظام ترصد األمراض، وخصوصًا فيما يتعلـق بـأمراض المنـاطق المداريـة المهملـة   )٢(

  التي ُيراد استئصالها؛ 
 
، حســــب لمهملــــة وتنفيــــذهاتوســــيع نطــــاق عمليــــات التــــدخل لمكافحــــة أمــــراض المنــــاطق المداريــــة ا  )٣(

الخطــة العالميــة لمكافحــة أمــراض المنــاطق المداريــة فــي الُمتفــق عليهــا بغيــة تحقيــق األهــداف االقتضــاء، 
فــي خريطــة طريــق المنظمــة لتســريع وتيــرة العمــل للتغلــب علــى األثــر  والمحــددة، ٢٠١٥-٢٠٠٨المهملــة 

لنـــدن بشـــأن أمـــراض المنـــاطق المداريـــة ، مـــع مراعـــاة إعـــالن العـــالمي ألمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة
 على النحو اآلتي: المهملة، وذلك

ضـــمان التوفيـــق بـــين المـــوارد والمتطلبـــات الوطنيـــة وتـــدفق هـــذه المـــوارد المســـتمر بفضـــل   (أ)
ل للنفقــات إجـراء عمليـة شـاملة لتخطــيط أنشـطة الوقايـة والمكافحـة وحســاب تكاليفهـا وتحليـل مفّصـ

 المرتبطة بها؛

ن إدارة سلســلة التوريــد والســيما عــن طريــق التنبــؤ وشــراء الســلع المضــمونة تيســير تحســي  (ب)
الجـــــودة فـــــي التوقيـــــت المناســـــب واالرتقـــــاء بـــــنظم إدارة المخزونـــــات وتســـــهيل عمليـــــات االســـــتيراد 

  والتخليص الجمركي؛

دمـج بـرامج مكافحـة األمـراض المداريـة المهملـة ضـمن خـدمات الرعايـة الصـحية األوليــة   (ج)
 يم أو البرامج القائمة حيثما أمكن لزيادة التغطية وخفض التكاليف التشغيلية؛ وحمالت التطع

ضــمان إدارة البــرامج وتنفيــذها علــى نحــو مالئــم مــن خــالل تنميــة مهــارات مجموعــة مــن   )د(
المـــوظفين المـــؤهلين ودعمهـــا واإلشـــراف عليهـــا (فـــي قطاعـــات أخـــرى غيـــر قطـــاع الصـــحة) علـــى 

  المجتمعات المحلية؛مستوى و  المناطقمستوى و  الوطنيمستوى ال

الـــدعوة مـــن أجـــل تـــوفير تمويـــل دولـــي طويـــل األجـــل يمكـــن التنبـــؤ بـــه لمكافحـــة أمـــراض المنـــاطق   )٤(
  ؛المدارية المهملة

  
تعزيز ودعم االلتزامات المالية الوطنية بما في ذلك حشد الموارد من قطاعـات أخـرى غيـر قطـاع   )٥(

  ؛الصحة
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، وتعزيــز البحــوث، مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة ومكافحتهــاتــدعيم القــدرة علــى الوقايــة   )٦(
بهدف تعجيل تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الرامية إلى تحقيق األهداف التي حددتها جمعية الصحة في 
مختلــف القــرارات المتعلقــة بــأمراض محــددة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة واألهــداف المحــددة فــي 

  المنظمة وٕاعالن لندن؛خريطة طريق 
  
تدعيم القدرة الوطنية على رصد تأثير عمليات التدخل لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة   )٧(

  وتقييمه؛
  
وضــع خطــط تســتهدف تحقيــق ومواصــلة اســتفادة الجميــع مــن عمليــات التــدخل لمكافحــة أمــراض   )٨(

  ما يلي: المناطق المدارية المهملة وتغطيتهم الشاملة بها وخصوصاً 

االختبــار التشخيصــي الفــوري لجميــع حــاالت اإلصــابة بــأمراض المنــاطق المداريــة تــوفير   (أ)
المهملــة المشــتبه فيهــا ومعالجتهــا الفعالــة بتــوفير العــالج المناســب للمرضــى فــي القطــاعين العــام 

  والخاص على جميع مستويات النظام الصحي بما في ذلك على مستوى المجتمعات المحلية؛

مـن الفئـات  ٪٧٥لما ال يقل عـن  ١نفيذ ودعم التغطية بتوفير العالج الكيميائي الوقائيت  (ب)
  ها؛منالسكانية المحتاجة إليه كشرط أساسي لتحقيق أهداف مكافحة األمراض أو التخلص 

تحســـين التنســـيق للحـــد مـــن حـــاالت انتقـــال أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة وتعزيـــز   (ج)
تــوفير ميــاه  مراعــاة المحــّددات االجتماعيــة للصــحة، وذلــك مــن خــاللمــع  مكافحــة هــذه األمــراض

وخــــدمات مكافحــــة والنهــــوض بالصــــحة والتعلــــيم  الشــــرب المأمونــــة ومرافــــق اإلصــــحاح األساســــية
  مع أخذ المبادرة المعنونة صحة واحدة في الحسبان؛ وخدمات الصحة العمومية البيطرية النواقل

منظمــــة بمــــا فيهــــا المنظمــــات الحكوميــــة الدوليــــة والمنظمــــات الدوليــــة الجهــــات الدوليــــة الشــــريكة لل تناشــــد  -٢
والمنظمــات غيــر الحكوميــة وهيئــات التمويــل والمؤسســات األكاديميــة ومؤسســات البحــث والمجتمــع المــدني والقطــاع 

  ما يلي:االضطالع بالخاص 

  دعم الدول األعضاء حسب االقتضاء؛  )١(

التنبــــؤ بــــه حتــــى يتســــنى تحقيــــق األهــــداف تــــوفير التمويــــل الكــــافي الــــذي يمكــــن  ضــــمان  (أ)
ودعــم الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة أمــراض المنــاطق المداريــة  ٢٠٢٠و ٢٠١٥المنشــودة لعــامي 

 المهملة؛

الـــــــدعم المقـــــــدم إلـــــــى البلـــــــدان لتنفيـــــــذ خطـــــــة وطنيـــــــة مبنيـــــــة علـــــــى السياســـــــات  تنســـــــيق  (ب)
 معايير الجودة الدولية؛واالستراتيجيات الموصى بها في المنظمة واستخدام سلع أساسية تفي ب

ــــدبير ووســــائل التشــــخيص اســــتفادة الجميــــع مــــن العــــالج الكيميــــائي الوقــــائي تعزيــــز   (ج) والت
 العالجي للحاالت ومكافحة النواقل وغير ذلك من تدابير الوقاية ونظم الترصد الفعالة؛

للهـوام ومبيـدات ولقاحات  وسائل للتشخيص وأدوية واستحداث بحثتشجيع المبادرات الرامية إلى   )٢(
ووسائل مبتكرة أخـرى لمكافحـة النواقـل والوقايـة مـن العـدوى جديدة  ومبيدات بيولوجية وأدوات وتكنولوجيات

                                                           
التراخومــا بجرعــة واحــدة مــن أدويــة يعنــي العــالج الكيميــائي الوقــائي العــالج الوقــائي الواســع النطــاق لمكافحــة الديــدان و     ١

 ومضمونة الجودة.مأمونة 
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 االســتراتيجيةمــع مراعــاة  ودعــم البحــوث المتصــلة بالعمليــات لتعزيــز فعاليــة عمليــات التــدخل ومردوديتهــا

 ؛الفكرية الملكيةو  واالبتكار العمومية الصحة بشأن نيالعالميت العمل وخطة

التعــاون مــع المنظمــة لتقــديم الــدعم إلــى الــدول األعضــاء فــي ســعيها إلــى تقيــيم التقــدم المحــرز فــي   )٣(
بعض أمراض المناطق المدارية المهملة واستئصالها وٕالى تحقيق أهدافها المرتبطة بالتخلص  منالتخلص 

  بعض أمراض المناطق المدارية المهملة واستئصالها؛ من
  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٣

 دعم قيادة المنظمة في الحملة الرامية إلى التغلب على أمراض المناطق المدارية المهملة؛  )١(

مســندة بالبينــات وبحــوث  دعــم وضــع وتحــديث قواعــد ومعــايير وسياســات وٕارشــادات واســتراتيجيات  )٢(
ـــت ـــة ومكافحتهـــا وال ـــاطق المداريـــة المهمل ـــة مـــن أمـــراض المن هـــا بهـــدف رســـم مســـار لتحقيـــق منخلص للوقاي

 األهداف المتصلة بها المحددة في قرارات جمعية الصحة؛

رصـد التقـدم المحـرز فـي تحقيـق األهـداف المتصـلة بـأمراض المنـاطق المداريـة المهملـة والمحـددة   )٣(
يــة فــي خريطــة طريــق المنظمــة لتســريع وتيــرة العمــل للتغلــب علــى األثــر العــالمي ألمــراض المنــاطق المدار 

المهملــة وتــوفير الــدعم للــدول األعضــاء فــي إطــار جهودهــا الراميــة إلــى جمــع البيانــات المســتمدة مــن نظــم 
 الترصد الوطنية والتحقق من صحتها وتحليلها؛

تقـــديم الـــدعم إلـــى الـــدول األعضـــاء لتعزيـــز قـــدرتها فـــي مجـــال المـــوارد البشـــرية علـــى الوقايـــة مـــن   )٤(
بمــا فــي ذلــك مكافحــة النواقــل وتــوفير خــدمات ، ومكافحتهــاشخيصــها وتأمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة 

  الصحة العمومية البيطرية؛
وتــــدابير وأدويــــة جديــــدة  والتوصــــل إلــــى أدوات تشــــخيصتشــــجيع ومســــاندة المبــــادرات الكتشــــاف   )٥(

 ودعم البحوث التشغيلية لتعزيز كفاءة ومردودية التدخالت؛ لمكافحة النواقل،

عــن الثامنــة والســتين إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة  يــق المجلــس التنفيــذي،تقريــر، عــن طر  تقــديم  )٦(
  .األمراض المستهدفة واستئصالها منالتقدم المحرز في التخلص 

  
  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة   
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٦ج  
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