
 

 
 

RESOLUTION  

  EM/RC55/R.9  اللجنة اإلقليمية
   9 –ق /55إل /ش م  لشرق المتوسـط

  2008أآتوبر /تشرين األول                                            الدورة الخامسة والخمسون

    ن جدول األعمالم   )ب( 7البند 

  الرؤية: التخلُّص من المالريا في إقليم شرق المتوسط
  والمخطط االستـراتيجيوالمتطلَّبات 

  مية،اللجنة اإلقلي

الرؤية، : بعد ما ناقَشت الورقة التقنيَّة حول التخلُّص من المالريا في إقليم شرق المتوسط
  ؛ )1(االستـراتيجي المخططوالمتطلَّبات، و

المنبعثة في إقليم شرق و المستجدَّةاألمراض حول  3 - ق/45ل إ/ش مِآر القرار تستْذ إْذو
  ، مكافحة المالرياحول 10 - ق/40ل إ/ ش ملقراراالمالريا، وب   االهتمام خصوصًا مع،المتوسط

 المتعلقة المرامي اإلنمائية ضمنُتالِحظ أن المالريا من األمراض المستهدف مكافحتها  إْذو
  ،المتََّفق عليها دوليًا، بما فيها المرامي اإلنمائية لأللفيةوبالصحة 

 اعتماد منذ  شرق المتوسطإقليم من إنجازات في مجال مكافحة المالريا في تقّدر ما تحقَّق إْذو
  ،مبادرة دحر المالريا

 المتاحة الوسائل باستخدام ،اإلقليممعظم مناطق من المالريا من تخلُّص ال إمكان ُتدرك إْذو
  حاليًا،

من و ، من داخل اإلقليماإلقليمللدول األعضاء في  تم توفيُرها الموارد الكبيرة التي ّدرتق إْذو
منظمة الصحة العالمية من ِقَبل و ،لمكافحة اإليدز والسل والمالرياالعالمي ق الصندوِقَبل 
   جهات أخرى،و
  المقتـرح للتخلُّص من المالريا في إقليم شرق المتوسط؛المخطط االستـراتيجي تؤيد .1
 :جميع الدول األعضاء التي تـتوطنها المالريا على ما يليتحث  .2

ريا، ومكافحتها والتخلُّص منها، ودعم   تقوية ومداومة التـزامها بالوقاية من المال1.2
األنشطة المبذولة في هذا الصدد، وإدراج التخلُّص من المالريا في الخطة اإلنمائية 

  الوطنية؛

  .2/م ت/55ل إ/الوثيقة ش م) 1(
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   9 –ق /55ل إ/ ش م
  2الصفحة 

  
 

 ، ذلكحيثما أمكن متعددة السنوات للتخلُّص من المالريا  وطنيةإعداد خطة استـراتيجية  2.2
تكثيف مكافحة المالريا في المناطق التي تكون فيها الرامية إلى الجهود التوسُّع في و

   مرتفعة؛الت االنتقالمعدَّ

الفعَّالة من   بالوسائلالمعرضين لخطر العدوى  ضمان التغطية الشاملة لجميع السكان 3.2
 من جميع الضرائب تلك الوسائل، وإعفاء  بالمّجان،وقائيةتشخيصية، وعالجية، و

  والرسوم؛

   التعاون مع الوآاالت البحثية لتلبية احتياجات البرنامج للتخلُّص من المالريا؛تقوية  4.2

 المالريا والتخلص منها، واستخدام  مكافحةبرنامجل الموارد الالزمة توافر  ضمان 5.2
   من الجهات المانحة لتقوية النظام الصحي؛الموارد المقدَّمة

تجاورة على مكافحة المالريا، مع إيالء اهتمام خاص تقوية التعاون مع البلدان الم   6.2
  لشبكة الترصُّد؛

على ي تخلَّصت بالفعل من المالريا أو أوشكت على التخلُّص منها، الدول األعضاء التتحث  .3
 :ما يلي

 حاالت ترصُّد قوية الستعراف ومكافحةُنُظم  ومداومة الحفاظ علىالتيقُّظ مواصلة   1.3
  ؛انتقال المالريا نتيجة للتوافد عودة وتوقِّي ،واِفدةمتالمالريا ال

 فعَّالة لدعم جهود التخلُّص من المالريا في بلدان اإلقليم التي ية تعاوناتآليتقوية /  إنشاء2.3
  توفير الموارد المالية والبشرية، بما في ذلكجسيم من المالريا عبء ينوء بهاـزال يال

  ؛الالزمة

 :يإلى المدير اإلقليمي ما يلتطلب  .4

  تنسيق، وفيلتخلص من المالرياعلى ا الوطنية هابناء قدراتفي   دعم الدول األعضاء 1.4
   األنشطة عبر الحدود؛وتعزيز

 مكافحة المالريا مجال في  الـُمحَرزتقدُّمالتقارير حول  بدوريًااللجنة اإلقليمية  موافاة  2.4
 .والتخلُّص منها


