
  ٦٨/٦٥ج (مسودة)  والستون الثامنة العالمية الصحة جمعية    
  ٢٠١٥ مايو/ أيار ٢١  

  (Draft) A68/65   
  
  
  "أ" للجنة األول التقرير  

  
  

  (مسودة)
  
  

الــــــدكتور إدواردو جــــــاراميلو  برئاســــــة ٢٠١٥ مـــــايو/ أيــــــار ٢٠ فــــــي الخامســـــة جلســــــتها" أ" اللجنــــــة عقـــــدت
  .(المكسيك)

  
ببنـــدي  ينالمتعلقـــ ينالمـــرفق ينالقـــرار  باعتمـــاد والســـتون الثامنـــة العالميـــة الصـــحة جمعيـــة يتوَصـــ أن وتقـــرر

  جدول األعمال التاليين:
  

  شؤون البرنامج والميزانية  -١٢
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة   ٢-١٢
  

  بعنوان: ،المعدلةقرار واحد بصيغته 
  
  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية المقترحة   -

  
  األمراض السارية  -١٦

  
  ٢٠١٥ عام بعد ما: العالمية التقنية االستراتيجية مسّودة   :المالريا  ٢-١٦
  

  :بعنوان ،المعدلة بصيغته واحد قرار
  
  ٢٠٣٠-٢٠١٦ المالريا بشأن العالمية التقنية والغايات االستراتيجية  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  A68/65 (Draft)    ٦٨/٦٥ج (مسودة)

2 

  من جدول األعمال ٢-١٢البند 
  
  

  ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية البرمجية 
  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،  
  

  ٢٠١٧،١-٢٠١٦بعد النظر في الميزانية البرمجية المقترحة   
  

وٕاذ تعتـــرف بـــالظروف االســـتثنائية المتعلقـــة بأزمـــة اإليبـــوال، والعمـــل اإلضـــافي الـــذي ســـيلزم االضـــطالع بـــه 
لضـــمان جاهزيـــة المنظمـــة لالســـتجابة بفعاليـــة للطـــوارئ الصـــحية، ولتنفيـــذ اإلصـــالحات الالزمـــة مـــن أجـــل تعزيـــز 

  المساءلة والشفافية واإلدارة المالية والكفاءة واإلبالغ عن النتائج في المنظمة؛
  
  ؛٢٠١٧-٢٠١٦برنامج العمل، بصيغته الواردة في الميزانية البرمجية المقترحة  تقر  -١
  
، فـــي إطـــار جميـــع مصـــادر األمـــوال، أي االشـــتراكات المقـــدرة ٢٠١٧-٢٠١٦ميزانيـــة الفتـــرة الماليـــة ر تقـــ  -٢

  مليون دوالر أمريكي؛ ٤٣٨٥والمساهمات الطوعية بمبلغ وقدره 
  
  للفئات والمجاالت األخرى التالية: ٢٠١٧-٢٠١٦ميزانية الفترة المالية تخصص   -٣

  ريكي؛مليون دوالر أم ٧٦٥األمراض السارية،   )١(

  مليون دوالر أمريكي؛ ٣٤٠األمراض غير السارية،   )٢(

  مليون دوالر أمريكي؛ ٣٨٢تعزيز الصحة طيلة العمر،   )٣(

  مليون دوالر أمريكي؛ ٥٩٤النظم الصحية،   )٤(

  مليون دوالر أمريكي؛ ٣٨٠التأهب والترصد واالستجابة،   )٥(

  دوالر أمريكي؛مليون  ٧٣٤الوظائف التمكينية/ الخدمات المؤسسية،   )٦(
  

  المجاالت األخرى:
  

ـــــة، والبحـــــوث فـــــي مجـــــال اإلنجـــــاب البشـــــري،  ـــــاطق المداري شـــــلل األطفـــــال، وبحـــــوث أمـــــراض المن
  مليون دوالر أمريكي؛ ٩٨٦

  
  ماليين دوالر أمريكي؛ ٢٠٤االستجابة للفاشيات واألزمات، 

                                                           
 .٦٨/٧الوثيقة ج   ١
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  أن ُتموَّل الميزانية على النحو التالي: تقّرر  -٤
  

ات المقـدرة علـى الـدول األعضـاء، والمعّدلـة علـى أسـاس الـدخل غيـر المقـدَّر من صـافي االشـتراك  )١(
  ؛مليون دوالر أمريكي ٩٢٩المتأتي من الدول األعضاء، بمبلغ مجموعه 

  
  مليون دوالر أمريكي؛ ٣٤٥٦من المساهمات الطوعية، بمبلغ مجموعه   )٢(
  

دولـة مـن الـدول األعضـاء بمقـدار المبلـغ  خفض المبلغ اإلجمالي لالشتراكات المقـدرة علـى كـل تقرر كذلك  -٥
المقيد لصالحها في صندوق معادلة الضرائب؛ وأن يتم تعـديل هـذا الخفـض فـي حالـة الـدول األعضـاء التـي تفـرض 
علــى المــوظفين دفــع ضــرائب الــدخل علــى المرتبــات التــي يتقاضــونها مــن منظمــة الصــحة العالميــة، وهــي الضــرائب 

مليـــون دوالر أمريكـــي،  ٢٧وظفين، وهـــذه المبـــالغ الضـــريبية المســـتردة تقـــدر بمبلـــغ التـــي تردهـــا المنظمـــة ألولئـــك المـــ
  ؛مليون دوالر أمريكي ٩٥٦وبذلك يصبح مجموع االشتراكات المقدرة على الدول األعضاء 

  
  مليون دوالر أمريكي؛ ٣١اإلبقاء على المستوى الحالي لصندوق رأس المال العامل بمبلغ  تقّرر  -٦
  
للمدير العام باستخدام االشتراكات المقـدرة مـع المسـاهمات الطوعيـة، رهنـًا بتـوافر المـوارد، فـي تمويـل  تأذن  -٧

  ، وذلك في حدود المبالغ المعتمدة؛٣الميزانية على النحو المخصص في الفقرة 
  
سـت، علـى للمدير العام، حسـب االقتضـاء، بـإجراء التحـويالت فـي الميزانيـة فيمـا بـين الفئـات ال تأذن كذلك  -٨

مـــن المبلـــغ المخصـــص للفئـــة التـــي يـــتم التحويـــل منهـــا. ويـــتم اإلبـــالغ عـــن أي مـــن تلـــك  ٪٥أال يتجـــاوز ذلـــك نســـبة 
  التحويالت في التقارير النظامية التي تقدم إلى األجهزة الرئاسية المعنية؛

  
واألزمـات فـي  للمدير العام، حسب االقتضاء، بتحمـل النفقـات فـي عنصـر االسـتجابة للفاشـيات تأذن كذلك  -٩

الميزانية بما يتجاوز المبلغ المخصص لهذا العنصر، وذلـك رهنـًا بتـوافر المـوارد، وتطلـب مـن المـدير العـام أن يقـدم 
  تقريرًا إلى األجهزة الرئاسية عن توافر الموارد والنفقات في هذا العنصر؛

  
ل األطفــال وبحــوث أمــراض للمــدير العــام، حســب االقتضــاء، بتحمــل النفقــات فــي عناصــر شــل تــأذن كــذلك  -١٠

المناطق المدارية والبحوث في مجال اإلنجاب البشري في الميزانية بما يتجاوز المبـالغ المخصصـة لهـذه العناصـر، 
بنــاًء علــى اســتخدام آليــات إضــافية لتصــريف الشــؤون وتعبئــة المــوارد وكــذلك دورة ميزانيتهــا، وهــي تــوفر المعلومــات 

 تقريراً  يقدم أن العام المدير من وتطلبذه البرامج الخاصة، وذلك رهنًا بتوافر الموارد، للميزانيات السنوية/ الثنائية له
  هذه العناصر؛ في والنفقات الموارد توافر عن الرئاسية األجهزة إلى
  

أن يقــدم تقــارير منتظمــة عــن تمويــل الميزانيــة وتنفيــذها، كمــا هــو وارد فــي الوثيقــة  المــدير العــامتطلــب مــن   -١١
 االســـتراتيجيةن حصـــيلة الحـــوار الخـــاص بالتمويـــل والتخصـــيص االســـتراتيجي للمـــوارد المرنـــة ونتـــائج ، وعـــ٦٨/٧ج

، إلى جمعية الصحة العالمية، من خالل المجلس التنفيـذي ولجنـة البرنـامج والميزانيـة واإلدارة الموارد لتعبئة المنسقة
  التابعة له.

  
  
  
  



  A68/65 (Draft)    ٦٨/٦٥ج (مسودة)

4 

  من جدول األعمال ٢-١٦البند 
  
  

  ٢٠٣٠- ٢٠١٦ المالريا بشأن العالمية التقنية والغايات االستراتيجية
  
  

  ،جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون 
  

ــــــــة: مــــــــا بعــــــــد بعــــــــ ــــــــة العالمي دة االســــــــتراتيجية التقني ــــــــا: مســــــــوَّ ــــــــر الخــــــــاص بالمالري ــــــــي التقري د النظــــــــر ف
  ٢٠١٥،١ عام
  

ــــــــــرار  ــــــــــى الق ــــــــــرار  ٢-٥٨ج ص عإذ تشــــــــــير إل ــــــــــا، والق بشــــــــــأن  ١٨-٦٠ع  ص  جبشــــــــــأن مكافحــــــــــة المالري
ـــــــا، والقـــــــرار  ـــــــك اقتـــــــراح تكـــــــريس يـــــــوم عـــــــالمي للمالري ـــــــا،  ١٧-٦٤ج ص عالمالريـــــــا، بمـــــــا فـــــــي ذل بشـــــــأن المالري

بشــــــــأن تعزيــــــــز  ٦٨/٣٠٨و ٦٧/٢٩٩و ٦٦/٢٨٩و ٦٥/٢٧٣قــــــــرارات الجمعيــــــــة العامــــــــة لألمــــــــم المتحــــــــدة  وٕالــــــــى
ــــ ــــي البل ــــا والقضــــاء عليهــــا ف ــــى مكافحــــة المالري ــــة إل ــــالجهود الرامي ــــل ب ــــة، والســــيما فــــي المكاســــب والتعجي دان النامي

  ؛٢٠١٥ أفريقيا، بحلول عام
  

مـــــــن األهـــــــداف اإلنمائيـــــــة لأللفيـــــــة (مكافحـــــــة  ٦وٕاذ تعتـــــــرف بالتقـــــــدم الُمحـــــــرز صـــــــوب تحقيـــــــق الهـــــــدف 
فيــــــروس العــــــوز المنــــــاعي البشــــــري/ األيــــــدز والمالريــــــا وغيرهمــــــا مــــــن األمــــــراض)، وصــــــوب بلــــــوغ المرامــــــي التــــــي 

  ؛٢-٥٨ج ص عحددتها جمعية الصحة في القرار 
  

وٕاذ تقـــــر بـــــأن هـــــذه المكاســـــب عنـــــد اســـــتكمالها بمزيـــــد مـــــن االســـــتثمارات الموظفـــــة فـــــي تـــــدخالت جديـــــدة 
عاليـــــة المردوديـــــة ســـــتتيح فرصـــــة أمـــــام مواصـــــلة تقليـــــل عـــــبء المالريـــــا الكبيـــــر  وتســـــريع وتيـــــرة التقـــــدم الُمحـــــرز 

  صوب التخّلص من المرض؛
  

ـــــــي عـــــــام  ـــــــديرات أشـــــــارت ف ـــــــى وقـــــــوع ن ٢٠١٣وٕاذ تالحـــــــظ أن التق ـــــــة إصـــــــابة  ٢٠٠حـــــــو إل مليـــــــون حال
وفـــــاة لحقـــــت معظمهـــــا بأطفـــــال دون  ٥٨٠ ٠٠٠بالمالريـــــا وأن المـــــرض أســـــفر فـــــي العـــــام نفســـــه عـــــن أكثـــــر مـــــن 

كبيــــــرًا يثقــــــل كاهــــــل األســــــر والمجتمعــــــات  ســــــن الخامســــــة مــــــن العمــــــر فــــــي أفريقيــــــا، األمــــــر الــــــذي يفــــــرض عبئــــــاً 
أن عــــدد الحــــاالت والوفيــــات ســــيزيد مــــا والخــــدمات الصــــحية فــــي البلــــدان التــــي تنــــوء بعــــبء ثقيــــل مــــن المــــرض، و 

  لم ُتكّثف الجهود المبذولة للحد من عبء المرض؛
  

وٕاذ تســـــلم بـــــأن تـــــدخالت مكافحـــــة المالريـــــا عاليـــــة المـــــردود، علـــــى أنـــــه يوجـــــد حاجـــــة إلـــــى التعجيـــــل فـــــي 
التصــــدي للعقبـــــات التـــــي تعـــــوق اســـــتفادة المجموعـــــات الســـــكانية المعرضـــــة للمخـــــاطر مـــــن تـــــدابير مكافحـــــة نواقـــــل 

ــــــب علــــــى ال مــــــرض والعالجــــــات الوقائيــــــة واختبــــــارات التشــــــخيص المكفولــــــة الجــــــودة وعــــــالج المالريــــــا، وفــــــي التغّل
  تلك العقبات؛

  
وٕاذ تســـــّلم أيضـــــًا بأنـــــه يمكـــــن الحـــــد بدرجـــــة كبيـــــرة مـــــن حـــــاالت االعـــــتالل الصـــــحي والوفيـــــات مـــــن جـــــراء 

مـــــا يتناســـــب مـــــع ذلـــــك مـــــن اإلصـــــابة بالمالريـــــا فـــــي جميـــــع أنحـــــاء العـــــالم عـــــن طريـــــق االلتـــــزام السياســـــي ورصـــــد 
                                                           

  . ٦٨/٢٨ج الوثيقة    ١
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مـــــــوارد فـــــــي حـــــــال تثقيـــــــف الجمهـــــــور وتوعيتـــــــه بالمالريـــــــا وٕاتاحـــــــة الخـــــــدمات الصـــــــحية المناســـــــبة، والســـــــيما فـــــــي 
  البلدان التي يتوطن فيها هذا الداء؛

  
ـــــــق إزاء التهديـــــــد الصـــــــحي اإلقليمـــــــي والعـــــــالمي المتمثـــــــل فـــــــي ظهـــــــور وانتشـــــــار  وٕاذ يســـــــاورها بـــــــالغ القل

يــــــة، بمـــــــا فيهـــــــا مقاومــــــة األرتيميســـــــينين، والتحـــــــديات المنهجيــــــة التـــــــي تعـــــــوق مبيــــــدات الحشـــــــرات ومقاومـــــــة األدو 
إحــــــراز المزيــــــد مــــــن التقــــــدم، بمــــــا فــــــي ذلــــــك الــــــنظم الصــــــحية الهشــــــة لترصــــــد المــــــرض فــــــي العديــــــد مــــــن البلــــــدان 

  المتضررة؛
  

ـــــــا بأضـــــــعف المجتمعـــــــات  ـــــــه المالري ـــــــذي تلحق ـــــــدرك العـــــــبء االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي الجســـــــيم ال وٕاذ ت
ـــــد ـــــه بلـــــدان تقـــــع فـــــي أفريقيـــــا ان التـــــي تتوطنهـــــا وأفقرهـــــا فـــــي البل ـــــذي تتحمل المالريـــــا، والعـــــبء غيـــــر المتناســـــب ال

جنـــــــــوب الصـــــــــحراء الكبـــــــــرى، والفئـــــــــات المعرضـــــــــة لخطـــــــــر كبيـــــــــر، ومنهـــــــــا المجموعـــــــــات الســـــــــكانية المهـــــــــاجرة 
  والمتنقلة؛

  
وٕاذ تــــــــدرك أيضــــــــًا أن  تقليــــــــل عــــــــبء المالريــــــــا يمكــــــــن أن  يحســــــــن الظــــــــروف االجتماعيــــــــة  وينتشــــــــل 

  تمعات من براثن الفقر وأن يحقق نتائج إيجابية واجتماعية؛المج
  

ــــــا ومكافحتهــــــا هــــــي  وٕاذ تســــــّلم بــــــأن النجاحــــــات التــــــي تحققــــــت مــــــؤخرًا فــــــي مجــــــال الوقايــــــة مــــــن المالري
ــــــــدم مرهــــــــون بالعمــــــــل داخــــــــل القطــــــــاع الصــــــــحي وخارجــــــــه،  ــــــــد مــــــــن التق ــــــــأن إحــــــــراز المزي نجاحــــــــات هشــــــــة، وب

طويلـــــــة األجـــــــل وتعضـــــــيد التعـــــــاون علـــــــى الصـــــــعيد اإلقليمـــــــي يســـــــتدعي قطـــــــع التزامـــــــات سياســـــــية وماليـــــــة  مّمـــــــا
  وتعزيز النظم الصحية وتوظيف االستثمارات في ميداني االبتكار والبحث؛

  
وٕاذ تـــــدرك بأنـــــه ال يوجـــــد بلـــــد يخلـــــو مـــــن خطـــــر اإلصـــــابة بالمالريـــــا فـــــي هـــــذا العـــــالم المتـــــرابط والموّطـــــد 

  التي ال يتوطنها، رض والبلدانالصالت، بما في ذلك  البلدان  التي تخّلصت مؤخرًا من الم
  

  يلي: ، باالقتران مع ما٢٠٣٠-٢٠١٦االستراتيجية التقنية العالمية بشأن المالريا للفترة  تعتمد  -١

ـــــا وغاياتهـــــا بشـــــأن الحـــــد مـــــن معـــــدالت   )١( رؤيتهـــــا الجريئـــــة بشـــــأن إيجـــــاد عـــــالم خـــــاٍل مـــــن المالري
٪ علـــــــى أقـــــــل تقـــــــدير ٩٠العـــــــالم بنســـــــبة اإلصـــــــابة بالمالريـــــــا والوفيـــــــات الناجمـــــــة عنهـــــــا علـــــــى مســـــــتوى 

ـــــول عـــــام ـــــي ٢٠٣٠ بحل ـــــتخّلص مـــــن المـــــرض ف ـــــع ظهـــــوره مـــــن  ٣٥، وال ـــــل، ومن ـــــدًا علـــــى األق ـــــدًا جدي بل
  ؛٢٠١٥جديد في البلدان التي تحّررت منه في عام 

  ؛٢٠٢٥و ٢٠٢٠المعالم المهمة المرتبطة بها لألعوام   )٢(

خطــــى الجهــــود الراميــــة إلــــى الــــتخلص ع مبادئهــــا الخمســــة الراميــــة إلــــى معالجــــة مــــا يلــــي: تســــري  )٣(
انخــــــــراط المجتمعــــــــات المحليــــــــة بــــــــاالقتران مــــــــع  نيالملكيــــــــة والقيــــــــادة الُقطــــــــريت؛ وتحقيــــــــق مــــــــن المــــــــرض
االبتكــــــار الصــــــحية؛ و اإلتاحــــــة المنصــــــفة للخــــــدمات ؛ و حســــــين الترصــــــد والرصــــــد والتقيــــــيم؛ وتومشــــــاركتها

  ؛في األدوات وفي نهوج التنفيذ

ضـــــمان اإلتاحـــــة الشــــــاملة لُســـــبل الوقايـــــة مـــــن المالريــــــا فيمــــــا يلـــــي:  ركائزهـــــا الـــــثالث المتمثلـــــة  )٤(
تســــريع الجهــــود الراميــــة إلــــى الــــتخلص مــــن المالريــــا وتحقيــــق حالــــة الخلــــو مــــن ؛ و وتشخيصــــها وعالجهــــا

  ؛تحويل ترصد المالريا إلى تّدخل أساسي؛ و المالريا
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تعزيـــــز ؛ و البحـــــوث تســـــخير االبتكـــــار والتوســـــع فـــــيعنصـــــريها الـــــداعمين المتمثلـــــين فيمـــــا يلـــــي:   )٥(
  ؛البيئة المواتية

  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -٢

تحـــــديث االســـــتراتيجيات والخطـــــط التشـــــغيلية الوطنيـــــة بشـــــأن المالريـــــا بمـــــا يتفـــــق مـــــع توصـــــيات   )١(
  ؛٢٠٣٠-٢٠١٦االستراتيجية التقنية العالمية بشأن المالريا للفترة 

تكثيـــــــف الجهـــــــود الوطنيـــــــة واإلقليميـــــــة الراميـــــــة إلـــــــى الحـــــــد مـــــــن معـــــــدالت المراضـــــــة والوفيـــــــات   )٢(
الناجمــــة عــــن المالريــــا فــــي البلــــدان التــــي تــــرزح تحــــت وطــــأة عــــبء ثقيــــل منهــــا، وتســــريع وتيــــرة التقــــدم 

  الُمحرز صوب التخّلص منها، والحفاظ على حالة الخلو منها، عند االقتضاء؛

ـــــنظم الصـــــحية، بمـــــ  )٣( ـــــز ال ـــــى تعزي ا يشـــــمل القطـــــاعين العـــــام والخـــــاص، ووضـــــع خطـــــط ترمـــــي إل
تحقيــــــق وصــــــون مســــــتوى اإلتاحــــــة الشــــــاملة للتــــــدخالت األساســــــية التــــــي توصــــــي بهــــــا المنظمــــــة بشــــــأن 

  لمخاطرها؛المالريا للسكان المعرضين 

ــــــة   )٤( ــــــة الرامي ــــــة ودون اإلقليمي ــــــك العــــــابرة للحــــــدود والجهــــــود اإلقليمي ــــــة وتل ــــــف الجهــــــود الوطني تكثي
ـــــى التصـــــ ـــــة، بمـــــا فيهـــــا إل ـــــدات الحشـــــرات ومقاومـــــة األدوي ـــــذي يشـــــكله ارتفـــــاع مقاومـــــة مبي ـــــد ال دي للتهدي

  مقاومة األرتيميسينين؛

تعزيـــــز التعـــــاون المتعـــــدد القطاعـــــات والبـــــرامج التعليميـــــة، وٕاشـــــراك المجتمـــــع المحلـــــي مـــــن أجـــــل   )٥(
  تدعيم الجهود الرامية إلى مكافحة المالريا والتخّلص منها؛

ــــا واالســــتجابة لهــــا وتعزيزهــــا، حســــب االقتضــــاء، مــــن أجــــل إنشــــاء نظــــم وطن  )٦( ــــة لترصــــد المالري ي
  تحسين نوعية البيانات وفعالية االستجابات الوطنية للمالريا وكفاءتها؛

وضــــــــع نمــــــــوذج شــــــــامل وعــــــــابر للحــــــــدود لمكافحــــــــة المالريــــــــا وعالجهــــــــا، حســــــــب االقتضــــــــاء،   )٧(
لمالريــــــا بواســــــطة الرعايــــــة الصــــــحية وتعزيــــــز التعــــــاون عبــــــر الحــــــدود، وتحســــــين فعاليــــــة القضــــــاء علــــــى ا

  األولية باعتبارها المنصة الرئيسية، ودمج النموذج في النظم األعم لتوفير الصحة؛

ـــــرة اســـــتحداث واعتمـــــاد    )٨( ـــــا وتســـــريع وتي ـــــة بالمالري ـــــة المتعلق ـــــز البحـــــوث األساســـــية والتطبيقي تعزي
دويـــــــة وأدوات التشـــــــخيص أدوات جديـــــــدة جيـــــــدة النوعيـــــــة وعاليـــــــة المردوديـــــــة، وخصوصـــــــًا اللقاحـــــــات واأل

والترصـــــد ووســـــائل مكافحـــــة نواقـــــل المـــــرض الالزمـــــة للوقايـــــة مـــــن المالريـــــا ومكافحتهـــــا والتعـــــاون بشـــــأن 
  اتباع نهوج جديدة؛

تعزيـــــــــز قـــــــــدرات المـــــــــوارد البشـــــــــرية والبنيـــــــــة التحتيـــــــــة لتحســـــــــين فعاليـــــــــة االســـــــــتجابة للمالريـــــــــا   )٩(
أوجــــــه التكامــــــل والتــــــآزر مــــــع النظــــــام  وكفاءتهــــــا واســــــتدامتها، والعمــــــل فــــــي الوقــــــت نفســــــه علــــــى ضــــــمان

  الصحي على نطاق أوسع؛
                                                           

  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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ـــــى هـــــذا القـــــرار فـــــي الســـــياق األوســـــع نطاقـــــًا لتنميـــــة قطـــــاع   )١٠( ـــــة عل دراســـــة اآلثـــــار الماليـــــة المترتب
الصــــــحة، وزيــــــادة التمويــــــل الــــــوطني واإلقليمــــــي والــــــدولي الــــــالزم لتــــــدخالت المالريــــــا وللمبــــــادرات العــــــابرة 

  للحدود وتلك اإلقليمية؛

ـــــين والـــــوطنيين مـــــن داخـــــل قطـــــاع الصـــــحة ومـــــن خارجـــــه، والســـــيما  تـــــدعو  -٣ الشـــــركاء الـــــدوليين واإلقليمي
العالميـــــة بشـــــأن المالريـــــا  التقنيـــــة الشـــــركاء فـــــي شـــــراكة دحـــــر المالريـــــا، إلـــــى أن يشـــــاركوا فـــــي تنفيـــــذ االســـــتراتيجية

  ، وأن يدعموا تنفيذها؛٢٠٣٠ -٢٠١٦للفترة 

فـــــــيهم المنظمـــــــات الحكوميـــــــة الدوليـــــــة والمنظمـــــــات الدوليـــــــة  شـــــــركاء المنظمـــــــة الـــــــدوليين، بمـــــــن تناشـــــــد  -٤
وهيئـــــات التمويـــــل والمؤسســـــات األكاديميـــــة ومؤسســـــات البحـــــوث والمجتمـــــع المـــــدني والقطـــــاع الخـــــاص إلـــــى تقـــــديم 

  حسب االقتضاء: ١الدعم إلى الدول األعضاء،

تعبئـــــــة التمويـــــــل الكـــــــافي والـــــــذي يمكـــــــن التنبـــــــؤ بـــــــه للتمكـــــــين مـــــــن تســـــــريع الحـــــــد مـــــــن عـــــــبء   )١(
المالريــــا، وخصوصــــًا فــــي البلــــدان التــــي تتحمــــل عبئــــًا ثقــــيًال، والتقــــدم نحــــو القضــــاء علــــى المالريــــا، بمــــا 

مــــــع المعــــــالم الهامــــــة والغايــــــات المقترحــــــة فــــــي االســــــتراتيجية التقنيــــــة العالميــــــة بشــــــأن المالريــــــا  يتماشــــــى
  ؛٢٠٣٠-٢٠١٦

ات جديـــــــــدة دعـــــــــم توليـــــــــد المعـــــــــارف والبحـــــــــوث واالبتكـــــــــار مـــــــــن أجـــــــــل تســـــــــريع اســـــــــتحداث أدو   )٢(
ـــــدة فـــــي مجـــــاالت الترصـــــد  ـــــول جدي ـــــة ولقاحـــــات جديـــــدة، وحل لمكافحـــــة النواقـــــل ووســـــائل تشـــــخيص وأدوي

 وٕادارة البيانات، والتسليم العملي والتنفيذ؛

ـــــــذ السياســـــــات    )٣( ـــــــة العتمـــــــاد وتنفي ـــــــا الوطني ـــــــرامج المالري ـــــــى ب ـــــــدعم إل ـــــــديم ال مواءمـــــــة ودمـــــــج تق
ــــا فــــي األمــــد  واالســــتراتيجيات الموصــــى بهــــا مــــن المنظمــــة، وتعزيــــز اســــتدامة أنشــــطة االســــتجابة للمالري

  الطويل؛

  المدير العام ما يلي:  من تطلب  -٥

 والتكييـــــف التنفيـــــذ أجـــــل مـــــن ١األعضـــــاء الـــــدول إلـــــى التقنيـــــة واإلرشـــــادات التقنـــــي الـــــدعم تقـــــديم  )١(
 ؛٢٠٣٠-٢٠١٦ الفترة في المالريا بشأن العالمية التقنية لالستراتيجية والتفعيل الوطني

التحـــــــديث المنـــــــتظم لإلرشـــــــادات التقنيـــــــة بخصـــــــوص الوقايـــــــة مـــــــن المالريـــــــا ورعايـــــــة مرضـــــــاها   )٢(
 والقضاء عليها، على ضوء جمع بينات جديدة وتوافر أدوات ونهوج ابتكارية؛

وتقيـــــيم أثرهـــــا مـــــن  ٢٠٣٠-٢٠١٦رصـــــد تنفيـــــذ االســـــتراتيجية التقنيـــــة العالميـــــة بشـــــأن المالريـــــا   )٣(
  التقدم الُمحرز نحو المعالم الهامة والغايات؛حيث 

بغيـــــة تحقيـــــق  ١تعزيـــــز قـــــدرات األمانـــــة لتمكينهـــــا مـــــن زيـــــادة دعمهـــــا التقنـــــي للـــــدول األعضـــــاء،  )٤(
  المعالم الهامة العالمية والغايات؛

                                                           
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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ضـــــــمان اإلشـــــــراك والتنســـــــيق الفعـــــــالين لكـــــــل أجـــــــزاء المنظمـــــــة المعنيـــــــة  فـــــــي المقـــــــر الرئيســـــــي   )٥(
ـــــى المســـــتوى اإل ـــــا وعل ـــــة بشـــــأن المالري ـــــة العالمي ـــــذ االســـــتراتيجية التقني ـــــز وتنفي قليمـــــي والُقطـــــري فـــــي تعزي

  ؛٢٠٣٠-٢٠١٦في الفترة 

تقــــــــديم تقريــــــــر عــــــــن التقــــــــدم الُمحــــــــرز إلــــــــى جمعيتــــــــي الصــــــــحة العالميــــــــة الســــــــبعين والثانيــــــــة   )٦(
  والسبعين، ثم تقديم تقارير على فواصل زمنية منتظمة من خالل المجلس التنفيذي.

  
  
  

     ==     =  


