
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  ٦٦/٢٠ج 
  ٢٠١٣رس 
 A66/20  
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سـع فـي قائمـة 

ألمـراض التـي 
ن عــدوى هــذه 
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 عــالوة علــى ذلــكو ). ٢٠٢٠) والــداء العليقــي (٢٠١٥داء التنينــات (ستئصــال شــأفة ال أهــداف مــع تحديــد ١المهملــة،
مهملـــة بحلـــول عـــام المنـــاطق المداريـــة الأمـــراض مـــن خمســـة لـــتخلص مـــن لســـتة أهـــداف ُحـــدِّدت فـــي الخريطـــة فقـــد 

أو فـــي منـــاطق فـــي العـــالم أجمـــع  ٢٠٢٠عـــام لأخـــرى أمـــراض ف للـــتخلص مـــن تســـعة أهـــداعشـــرة وكـــذلك  ،٢٠١٥
وداء  قرحـــة بـــوروليو  مكافحـــة حمـــى الضـــنكتكثيـــف أنشـــطة لًا أهـــداف خريطـــة الطريـــقكمـــا تحـــدد . معينـــةجغرافيـــة 

  .الديدانالتي تسببها  األمراضو  المصدرالحيوانية من األمراض  معينةالليشمانيات الجلدي وأمراض 
  
العمــل وتيــرة لتســريع خريطــة الطريــق بهــا توصــي الصــحة العموميــة فــي مجــال ســة تــدخالت فيمــا يلــي خمو   -٥

عـــالج : الأال وهـــي ،هاالمهملـــة ومكافحتهـــا والـــتخلص منهـــا واستئصـــالالمنـــاطق المداريـــة أمـــراض الوقايـــة مـــن بشـــأن 
ميـــاه وتـــوفير واقـــل المـــرض بفعاليـــة؛ مكافحـــة نلحـــاالت؛ و التـــدبير العالجـــي لأنشـــطة تكثيـــف و  ٢؛الكيميـــائي الوقـــائي
 أنمن رغم وبالالبيطرية. مومية الصحة العقطاع وٕاشراك ؛ اإلصحاح والتصحح األساسيةخدمات الشرب المأمونة و 

الجمـع بـين إلـى أن  تشـيرفـإن البّينـات مـن األمـراض،  مجموعـةبعينه أو مكافحة مرض نهجًا واحدًا قد يهيمن على 
  .مكافحةفي الفعالية المحليًا يفضي إلى زيادة  ج وتطبيقهاو عدة نه

  
ت مجموعـة مـن عتمدا ٢٠١٢مة في كانون الثاني/ يناير المنظالتي وضعتها  خريطة الطريقوعقب نشر   -٦

رؤســاء مــن  –المشــاركون فــي االجتمــاع  أعلــنو  ٣أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة.بشــأن الشــركاء إعــالن لنــدن 
التــزامهم بعــدة أمــور منهــا االضــطالع  – األدويــةشــركات  ورؤســاءاســة والسالمــانحين و  المنظمــات الصــحية العالميــة

، األخــرى تــدخالتالو مــن األدويــة  الالزمــةمــدادات وفير اإلتــالتــي تكفــل البــرامج  تحقيــق اســتدامة: (أ) التاليــة بــاألدوار
الــالزم تمويــل الة البحـث والتطــوير مــن خــالل الشــراكات وتــوفير عجلــ؛ (ب) دفــع وتوسـيع نطــاق تلــك البــرامج ونشــرها

 ؛(ج) تعزيز التعـاون والتنسـيق علـى الصـعيدين الـوطني والـدولي ؛من العالجات والتدخالت القادمالجيل الستحداث 
امج لتنفيــذ البــر  كـافٍ  مــن الحصــول علـى تمويــلٍ ة هملـالمالمنـاطق المداريــة أمــراض تمكـين البلــدان التـي تتوطنهــا (د) 

زويد البلدان (ه) ت؛ وملتزمة على المستوى الوطني قويةبدعم من نظم صحية وذلك الالزمة لتحقيق هذه األهداف، 
  .ورصدها لتقييم تلك البرامجالالزمة  مواردالدوات و باألني و لتقلدعم اتلك األمراض با التي تتوطنها

  
أمــراض مــن الوقايــة أن موضــوع عــالن لنــدن ومــن إمنظمــة الالتــي وضــعتها خريطــة الطريــق ويتضــح مــن   -٧

تلبيـــة عطـــي األولويـــة لالتـــي ت جـــزء ال يتجـــزأ مـــن التغطيـــة الصـــحية الشـــاملةومكافحتهـــا المهملـــة المنـــاطق المداريـــة 
بتكلفــة المناســبة و  تالتكنولوجيــا بواســطةتــدخالت موميــة وتنّفــذ مــا يلــزم مــن الصــحة الع فــي مجــالالفقــراء احتياجــات 
ومكافحتهــا المهملــة المنــاطق المداريــة أمــراض مــن لوقايــة الخاصــة بالتــدخالت باطيــة الشــاملة التغوهــذه مســتدامة. 

األدويــة األساســية المضــمونة الجــودة بأســعار معقولــة، ٕاتاحــة ، و وأكفــأنظــم صــحية أقــوى علــى وجــود أساســًا  تعتمــد

                                                           
جنيــف،  اطق المداريــة المهملــة: خريطــة الطريــق للتنفيــذ.تســريع وتيــرة العمــل للتغلــب علــى األثــر العــالمي ألمــراض المنــ    ١

  ).WHO/HTM/NTD/2012.1(الوثيقة  ٢٠١٢منظمة الصحة العالمية، 
تـدخالت الصـحة العموميـة التـي  أحـدأنـه بسياق أمراض المنـاطق المداريـة المهملـة ُيعّرف العالج الكيميائي الوقائي في     ٢

للوقايـة مـن  ،علـى نطـاق واسـع، بانتظـام وعلـى نحـو منسـقمأمونـة المضمونة الجـودة و الو الوحيدة الجرعة دوية األ إعطاء تتيح
وداء كالبيـــــة الـــــذنب وداء  باألغذيـــــة وداء الفيالريـــــات اللمفـــــياألمـــــراض التاليـــــة ومكافحتهـــــا: داء الديـــــدان المثقوبـــــة المنقولـــــة 

 واألمراض التي تسببها الديدان المنقولة بواسطة التربة والتراخوما. تالبلهارسيا

 فـــي الموقـــع(متـــاح  ٢٠١٢كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ٣٠. لنـــدن، لنـــدن بشـــأن أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــةإعـــالن     ٣
    التالي: اإللكتروني

http://search.who.int/search?q=london+declaration&ie=utf8&site=default_collection&client=_en&proxy

stylesheet=_en&output=xml_no_dtd&oe=utf8٢٠١٢تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢في  ؛ اطلع عليه(. 
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 القطاع المـالي وقطاعـات، ومنها قطاعات أخرىإشراك عن  فضالً مدفوعة بحوافز، و  دربة جيداً عاملة مقوة توفير و 
  التعليم والزراعة والثروة الحيوانية وٕامدادات المياه والبيئة واإلدارة.

  
المنـــاطق  أمـــراضبشـــأن تقنيـــة إعالميـــة  جلســـةن يجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والســـتت أثنـــاء وُعِقـــد  -٨

أمـراض التي تتوطنهـا مجتمعات ال تمنحهمالتين الولوية األهمية و ت األرئاسة رئيس الجمعية، أبرز المهملة بالمدارية 
دول األعضاء المشاركة في . ودعت الهاومكافحتها والتخلص منها واستئصال هاوقاية منللالمهملة المناطق المدارية 

جمعيـة الصـحة لتقديمـه إلـى  مشروع قرار بشأن أمراض المناطق المدارية المهملـةاإلعالمية إلى إعداد  الجلسةتلك 
  نظر فيه.كي تن يالسادسة والست العالمية

  
  معلومات أساسية

  
جـًا ترّكـز و نهأمراض المنـاطق المداريـة المهملـة بـاآلن سـمى مـا يُ  للتغلـب علـىج المتبعـة و ظّلت عمومًا النهـ  -٩

 وأفضـــل الممارســـاتللبّينـــات  ها تحلـــيالً ؤ منظمـــة وشـــركاأجـــرت ال، عنـــدما ٢٠٠٥حتـــى عـــام علـــى األمـــراض تحديـــدًا 
ـــد فـــي اجتمـــاع اســـتراتيجي وتقنـــي (فـــي وأوصـــت  باتبـــاع نهـــج مشـــترك ) ٢٠٠٥أبريـــل نيســـان/  ٢٠-١٨بـــرلين، ُعِق

 يــدل علــى إمكانيــةمــن البّينــات المتراكمــة مــا ظمــة ولــدى المن ١.مــن تلــك األمــراض ومكافحتهــالوقايــة ا إزاء تكامــلوم
شخص  مليون ١٠٠٠ كثر منبألحق الضرر التي ت من هذه األمراضالكثير لعبء الناجم عن التحكم بفعالية في ا

  في بعض الحاالت. ممكن أيضاً أمر  هاستئصالأو اأن التخلص منها على و في جميع أنحاء العالم، 
  

 أمـــراضعـــالميون فـــي المنظمـــة بشـــأن المنظمـــة الشـــركاء  ٢عـــامينذلـــك بالـــذي عقـــده بعـــد جتمـــاع وشــّكل اال  -١٠
التــي الــدول األعضــاء جانــب االلتــزام والمشــاركة مــن أدت إلــى رفــع مســتوى  طــة تحــولنقالمهملــة المنــاطق المداريــة 

فقــد عليــه لتعــاون بــين الشــركاء. و ا نطــاقٕالــى توســيع ، و األدويــةصــناعة  مــن جانــب دوائــرو  ألمــراضتلــك اتتوطنهــا 
مــن إحــداث زيــادة مطــردة فــي إتاحــة ها ئشــركامــع المنــاطق المداريــة المهملــة أمــراض  التــي تتوطنهــاالبلــدان تمّكنــت 
  على نطاق واسع.بها تبرع الماألدوية األساسية في األغلب  تستخدمالتي برامج العالج وتغطية 

  
وأبرزت فيه اآلثار ة هملالمالمناطق المدارية تقريرها األول عن أمراض  ٢٠١٠٣في عام منظمة النشرت و   -١١

التعاون مع القطاع بفضل الدول األعضاء  حققتهاات التي النجاح ، كما أبرزتعلى الصحةلتلك األمراض السلبية 
مـــن دوائـــر  األدويـــة األساســـيةب اتتبرعـــالزيـــادة ى لـــإالنجاحـــات األوليـــة  هـــذهأفضـــت الخـــاص والشـــركاء اآلخـــرين. و 

  التدخالت. تعزيزالبلدان من ، مّما مّكن صناعة األدوية
  

ــــاير   ١٢ ــــاني/ ين ــــاطق  ٢٠١٣وفــــي كــــانون الث ــــاني عــــن أمــــراض المن ــــة أصــــدرت المنظمــــة تقريرهــــا الث المداري
وذلــك التقريــر عــن الحفــاظ علــى قــوة الــدفع للتغلــب علــى تلــك األمــراض يحــدد المراحــل الرئيســية لتحقيــق  ٤المهملــة.

مفهومي استئصال بعض األمراض والتخلص منها، ويتوسع األهداف والغايات المبينة في خريطة الطريق، ويعرِّف 
أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة، ويعــرض قائمــة  فــي مفهــوم التغطيــة الصــحية الشــاملة مــن حيــث انطباقــه علــى

 ٢٠١٢و ١٩٤٨بالقرارات التي اتخذتها جمعية الصحة العالمية بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة بين عامي 

                                                           
 .WHO/CDS/NTD/2006.1الوثيقة     ١

 .WHO/CDS/NTD/2007.4 الوثيقة    ٢

 .WHO/HTM/NTD/2010.1 الوثيقة    ٣

 .WHO/HTM/NTD/2013.1الوثيقة     ٤
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الُقطـري، ويحـدد العناصـر الالزمـة  (انظر الملحق). كما يتناول بالتحليل التحديات التي التزال قائمة علـى المسـتوى
المـوارد البشـرية، ويؤكـد علـى ضـرورة التعـاون مـع قطاعـات أخـرى، مثـل قطاعـات التعلـيم والزراعـة والصـحة  لتعزيز

  البيطرية.
  

علــى زيــادة إتاحــة  شــركائها،مــن تعمــل، بمســاعدة تلــك األمــراض التــي تتوطنهــا والبلــدان  ٢٠٠٧ومنــذ عــام   -١٣
العــالج الكيميــائي الوقــائي  ٢٠١١ تلقـوا فــي عــامبلــغ عــدد الــذين ومــن نتــائج ذلـك مــا يلــي:  والتغطيــة بهــا. التـدخالت
نجـح تنفيـذ بـرامج التطعـيم ضـد داء  ٢٠٠٠ومنـذ عـام ؛ أنحـاء العـالم شخص مـن جميـعمليون  ٧٢٧ ديدانالطارد لل

انخفـاض  ٢٠٠٠تواصـل منـذ عـام و  ؛في عدة بلـدانالمنقول من الكالب لبشري اداء الكلب  الكلب في التخلص من
. ٢٠١١فــي عــام حالــة  ٧٠٠٠داء المثقبيــات األفريقــي البشــري إلــى أقــل مــن لإلصــابة بــغ عنهــا الت المبلَّــعــدد الحــا

  داء التنينات.استئصال  نحوويجري إحراز تقدم كبير 
  

تغلـب علـى األثـر العـالمي ألمـراض المنـاطق حـوافز ال التي تواجه تحقيق استدامةالتحديات 
  المهملةالمدارية 

  
ــ  -١٤ الجهــود جميــع قائمــة، كمــا هــو الشــأن فــي  مــن إنجــازات ونجاحــات التــزال هنــاك تحــدياترغم مــا تحقــق ب

مــن المقــدم الــدعم يلــزم الحفــاظ علــى فإنــه  الميــةعالقتصــادية القيــود اال رغموبــة. وميــالصــحة العم مجــالالمبذولــة فــي 
المنــاطق راض أمــمــن منتجــات جديــدة للوقايــة اســتحداث مــا يلــزم مــن ضــمان مــن أجــل  الــدول األعضــاء والشــركاء

وتعزيـــز الـــنظم الصـــحية للتغلـــب  ،الخـــدماتفـــي ع توســـالواالســـتمرار فـــي  ،ها ومكافحتهـــاتشخيصـــالمهملـــة و المداريـــة 
  .يهاعل
  

ومكافحتهـا المهملـة المنـاطق المداريـة أمـراض  آحـادالوقاية مـن في مجال  ةالخبر ويفتقر بعض البلدان إلى   -١٥
تحقيــق للزم تكــوين تلــك الخبــرة أو تعزيزهــا ، وســيضــئيلة فــي هــذا المجــالبخبــرة إال يتمتــع ال  أو، نواقلهــال والتصــدي

يجـب تعزيـز البـرامج و ق). لحـاألهداف التي حددتها جمعية الصحة العالمية في قرارات عديدة علـى مـر السـنين (الم
ددة بوضـوح مسـؤوليات محـالبرامج وتكليفها ب والحفاظ على هذهأمراض المناطق المدارية المهملة، لمكافحة الوطنية 

خــدمات ، والتخطــيط االســتراتيجي، ووضــع الميزانيــات، و الوضــعمثــل تحليــل ، مــن أجــل تنســيق الوظــائف األساســية
عمليـــات علـــى جميـــع الوتنميـــة القـــدرات، واإلشـــراف علـــى وترصـــدها،  هـــاوعالج هاتشخيصـــو  مـــن األمـــراض الوقايـــة

  مستويات النظام الوطني.
  

 عــالجعلـى االنتظـام فـي كافيــة التغطيـة اللتحقيـق الوقـائي تـدخالت العــالج الكيميـائي  ينطـوي التوسـع فـيو   -١٦
الخطوات وغير ذلك من  ،التخزينالنقل والتخليص الجمركي و  مثل مسائلومع ذلك فإن  .مئات الماليين من الناس

  .كافيةبكميات األدوية األساسية ر أحيانًا إتاحة خّ أو ُتؤ  ِقلُتعر  ،وريدالتسلسلة في الهامة 
  

تكلفـة  حسـاب مـع تحسـين أنشطة التنفيـذفي ع توسلمات لتقدير التكلفة الفعلية لمزيد من المعلو ويلزم توفير   -١٧
وستســاعد منظمــة. الالتــي وضــعتها خريطــة الطريــق أهــداف بفيمــا يتعلــق علــى حــدة، لكــل مــرض الالزمــة التــدخالت 

ن مـماتها ن إسـهاالكفيلـة التـي تمكـتحديـد أفضـل السـبل علـى  الشـركاءالمعلومات الحكومات والجهات المانحـة و تلك 
  التدخالت. في عالتوس تمويل

  
ـــدم المحـــرز بالفعـــل و  الســـتمرارضـــرورية الجـــراءات اإلوفيمـــا يلـــي   -١٨ األثـــر العـــالمي حـــد مـــن اللمواصـــلة التق

  :المهملةألمراض المناطق المدارية 

ــــة   )أ( ــــة إعطــــاء األولوي ــــة أمــــراض مــــن للوقاي ــــاطق المداري ــــتخلص منهــــا المن ــــة ومكافحتهــــا وال المهمل
  الخطط الوطنية الصحية والسياسية واإلنمائيةفي  هاواستئصال
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والسياســـات والمبـــادئ  المعـــاييرتطـــوير وتحـــديث القواعـــد و الخاصـــة بممارســـات ال تحقيـــق اســـتدامة  )ب(
المهملــــة ريــــة المنــــاطق المداأمــــراض مــــن المتعلقــــة بالوقايــــة المســــندة بالبينــــات و التوجيهيــــة واالســــتراتيجيات 
  ومكافحتها والتخّلص منها

اآلثــار االجتماعيــة االقتصــادية تكــاليف تكــاليف التــدخالت و  حســابجمــع معلومــات إضــافية عــن   )ج(
  هملةالمالمناطق المدارية  مراضأل

د وٕادارة البــرامج مــن أجــل تنفيــذ تــدخالت تعبئــة المــوار مــن قبيــل  التعــاون مــع الشــركاء فــي مجــاالت  )د(
  ومكافحتها المهملةالمناطق المدارية أمراض الوقاية من 

ســـتدامة فـــي مجـــال مالتـــدخالت التنفيـــذ  بغيـــةطويـــل ألجـــل  يمكـــن التنبـــؤ بـــهالـــذي تمويـــل ال تـــأمين  )ه(
  ةهملالمالمناطق المدارية أمراض مكافحة 

التـدخالت علـى  العالج الكيميائي الوقـائي، والتوسـع فـي هـذهتدخالت بناء القدرات الوطنية لتنفيذ   )و(
 مـن السـكان المحتـاجينعلـى األقـل ٪ ٧٥تشـمل نسـبة تغطيـة وطنيـة علـى  والحفاظالوطني برمته صعيد ال

التـــي وضـــعتها طريـــق الطـــة يفـــي خر المحـــددة لتحقيـــق األهـــداف  ةضـــروريتلـــك التغطيـــة  مـــا دامـــت، إليهـــا
، وداء كالبيــة الــذنب ،اللمفــيالفيالريــات داء لــعلــى األثــر العــالمي تغلــب لمــن أجــل العمــل بشــأن ا منظمــةال
  المسببة للعمىالتراخوما التربة، و ، واألمراض التي تسببها الديدان المنقولة بواسطة تالبلهارسياداء و 

 تحقيـــق مـــن أجـــلعمليـــة الســـتراتيجية و االخطـــط الإعـــداد فـــي المحـــرز البرمجـــي اســـتعراض التقـــدم   )ز(
المنـاطق المداريـة أمـراض مكافحـة تـدخالت ل) المعـززة النظم الصحية عن طريق( اإلتاحة الشاملةاستدامة 
  التدخالتالشاملة بهذه تغطية ال، و المهملة

إتاحـــة وضـــمان ، المكافحـــةأســـاليب ومواءمـــة االســـتراتيجيات و  ،الوطنيـــة المكافحـــةتكثيـــف أنشـــطة   )ح(
القــدرات يهــا فالقــدرات التقنيــة علــى المســتوى الــوطني، بمــا أكثــر األدوات مأمونيــة وكفــاءة مــن أجــل صــيانة 

، وتقييمــه التنبــؤ، وٕادارة سالسـل التوريــد، ورصــد أثــر البــرامج الوطنيــةفــي ميــدان حتياجــات االلتلبيــة الالزمـة 
  الترصدو 

مبيــدات يص واألدويــة و أســاليب التشــخ واســتحداثتشــجيع ودعــم المبــادرات الراميــة إلــى اكتشــاف   )ط(
  المهملةالمناطق المدارية أمراض مكافحة تدخالت بشأن  االبتكارية، وتعزيز البحوث اآلفات الجديدة

قطــــاع البيطريــــة و موميــــة الصــــحة العقطــــاع مثــــل  ،ذات الصــــلةتحســـين التنســــيق مــــع القطاعــــات   )ي(
المنـاطق أمـراض مـن فـي الوقايـة  حاسماً  دوراً التي تؤدي والصرف الصحي، المأمونة مياه الشرب خدمات 
  .هاواستئصالالمهملة ومكافحتها والتخلص منها المدارية 

  
 

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

  فـــــي القـــــرار القـــــرار الموصـــــى بـــــه مـــــن المجلـــــس التنفيـــــذي ع و ر شـــــم اعتمـــــادإلـــــى  ةمـــــدعو  جمعيـــــة الصـــــحة  -١٩
  .٧ق١٣٢م ت
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  الملحق
 

   ٢٠١٢و ١٩٤٨الصادرة بين عامي العالمية قرارات جمعية الصحة 
  المهملة  أمراض المناطق المدارية بخصوص

  
ووافقت جمعية الصـحة  ،على المشاكل الكبرى في مجال الصحة العالمية ١٩٤٨ركزت المنظمة منذ عام   -١

للتنميـة االقتصـادية فـي  عمل مفيداً  ى برنامج عمل منسق بوصفه برنامجعل ١٩٥٢العالمية الخامسة المعقودة عام 
وركــز البرنــامج علــى جملــة أمــور مــن بينهــا توســيع نطــاق المســاعدة التقنيــة المقدمــة إلــى  ١البلــدان المتخلفــة النمــو.
بمــا  ،األمــراض الســارية وغيــره مــنية تشــمل أمراضــًا مثــل داء اللولبيــات خــدمات صــح إنشــاءالحكومــات لتحســين أو 

 ٢فيها داء الكلب والجذام والتراخوما وداء البلهارسيات وداء الفيالريات.
 
التــي ســتراتيجيات الللتــوفير المعلومــات الالزمــة الســنين بيانــات مســندة بالبينــات  مــروأعــدت األمانــة علــى   -٢

وفي مكافحة هذه  أسبابًا مهمة للمراضة والوفاة والوصم التي تشكلمراض من األلوقاية في االدول األعضاء تتبعها 
  . وترد أمثلة على العديد من هذه األمراض في قائمة القرارات التالية.األمراض

  
  السنة  العنوان  القرار  المواضيعي المجال

  ١٩٤٨  بيولوجيا النواقل ومكافحتها  ١٢-١ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل
لجنة الخبراء المعنية بمبيدات الحشرات: التقرير   ١٨-٢ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل

  الدورة األولىب الخاص
١٩٤٩  

  ١٩٤٩  األخرى اللولبياتو  البجل  ٣٦-٢ج ص ع  داء اللولبيات المتوطن
  ١٩٤٩  الجذام  ٤٣-٢ج ص ع  الجذام

  ١٩٥٠  داء الكلب   ٢٠-٣ج ص ع  داء الكلب 
  ١٩٥٠  التراخوما   ٢٢-٣ج ص ع  التراخوما 
  ١٩٥٠  سات المائيةيالكيداء   ٢٣-٣ج ص ع  داء عداري

  ١٩٥٠  داء البلهارسيات  ٢٦-٣ج ص ع  داء البلهارسيات
  ١٩٥٠  وضع العالمات على مبيدات الحشرات وتوزيعها  ٤٣-٣ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل

  ١٩٥١  التراخوما  ٢٩-٤ج ص ع  التراخوما
  ١٩٥١  مبيدات الحشرات يدر تو   ٣٠-٤ج ص ع  المنقولة بالنواقلاألمراض 

  ١٩٥٢  الجذام  ٢٨-٥ج ص ع  الجذام
اإلمدادات والمتطلبات من مبيدات الحشرات: الموقف   ٢٩-٥ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل

  العالمي
١٩٥٢  

                                                           
الرســـمية لجلســـات جمعيـــة  الســـجالت :وبرنـــامج المســـاعدة التقنيـــة: الفترتـــان الثالثـــة والرابعـــة. فـــي ٦١-٥ج ص عالقـــرار    ١

  .١٩٥٢، منظمة الصحة العالمية، ١٩٥٢مايو  أيار/ ٢٢-٥، جنيف، الصحة العالمية
٢   Work of the Fifth World Health Assembly [programme and budget: communicable-disease 

services]. ،١٧٤:٦ ،١٩٥٢ وقائع منظمة الصحة العالمية.  
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  السنة  العنوان  القرار  المواضيعي المجال
  ١٩٥٣  لجنة الخبراء المعنية بالجذام: التقرير األول  ١٩-٦ج ص ع  الجذام
  ١٩٥٦  ١٩٥٨المؤتمر األقاليمي المعني بمكافحة الجذام،   ٤٥-٩ج ص ع  الجذام

  ١٩٦٠  استئصال األمراض المنقولة بالنواقل والمالريا  ٥٤-١٣ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل
العمى الذي يمكن تجنبه (داء 

  كالبية الذنب والتراخوما)
  ١٩٦٩  الوقاية من العمى  ٢٩ - ٢٢ج ص ع

  ١٩٦٩  البحوث المتعلقة بأساليب مكافحة النواقل  ٤٠-٢٢ج ص ع  بالنواقلاألمراض المنقولة 
  ١٩٧٠  البحوث المتعلقة باألساليب البديلة لمكافحة النواقل  ٣٣-٢٣ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل
(داء  العمى الذي يمكن تجنبه
  كالبية الذنب والتراخوما)

  ١٩٧٢  الوقاية من العمى  ٥٥ - ٢٥ج ص ع

تكثيف البحوث المتعلقة بأمراض المناطق المدارية   ٥٢-٢٧ج ص ع  الطفيليةاألمراض 
  الطفيلية

١٩٧٤  

  ١٩٧٤  تنسيق جهود مكافحة الجذام وتعزيزها  ٥٨-٢٧ج ص ع  الجذام
  ١٩٧٥  داء البلهارسيات  ٥٣-٢٨ج ص ع  داء البلهارسيات

العمى الذي يمكن تجنبه (داء 
  كالبية الذنب والتراخوما)

  ١٩٧٥  الوقاية من العمى  ٥٤-٢٨ج ص ع

  ١٩٧٥  مكافحة الجذام  ٥٦-٢٨ج ص ع  الجذام
دور المنظمة في تطوير البحوث المتعلقة بأمراض   ٧١-٢٨ج ص ع  أمراض المناطق المدارية

  المناطق المدارية وتنسيقها 
١٩٧٥  

  ١٩٧٦  داء البلهارسيات  ٥٨-٢٩ج ص ع  داء البلهارسيات
  ١٩٧٦  مكافحة الجذام  ٧٠-٢٩ج ص ع  الجذام
  ١٩٧٧  مكافحة الجذام  ٣٦-٣٠ج ص ع  الجذام
البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض   ٤٢-٣٠ج ص ع  البحوث

  المناطق المدارية
١٩٧٧  

الوقاية من األمراض الحيوانية المصدر واألمراض   ٤٨-٣١ج ص ع  األمراض الحيوانية المصدر
الحيوانية المنقولة باألغذية بسبب استخدام المنتجات 

  ومكافحتها

١٩٧٨  

  ١٩٧٨  مكافحة داء اللولبيات المتوطن  ٥٨-٣١ج ص ع  داء اللولبيات المتوطن
  ١٩٧٩  الجذام  ٣٩-٣٢ج ص ع  الجذام

  ١٩٨١  واإلصحاحالعقد الدولي لتوفير مياه الشرب   ٢٥-٣٤ج ص ع  داء التنينات
  ١٩٨٣  األفريقي البشريداء المثقبيات   ٣١-٣٦ج ص ع  داء المثقبيات األفريقي البشري

  ١٩٨٦  داء التنينات تخلص منال  ٢١-٣٩ج ص ع  داء التنينات
  ١٩٨٧  الجذام منالسعي إلى التخلص   ٣٥-٤٠ج ص ع  الجذام



  A66/20          Annex    الملحق        ٦٦/٢٠ج

8 

  السنة  العنوان  القرار  المواضيعي المجال
  ١٩٨٩  واإلصحاحالعقد الدولي لتوفير مياه الشرب   ٢٥-٤٢ج ص ع  داء التنينات
  ١٩٨٩  داء التنينات منالتخلص   ٢٩-٤٢ج ص ع  داء التنينات
  ١٩٨٩  مكافحة نواقل األمراض واآلفات  ٣١-٤٢ج ص ع  المنقولة بالنواقل األمراض
  ١٩٩٠  البحوث المتعلقة بأمراض المناطق المدارية  ١٨-٤٣ج ص ع  البحوث

  ١٩٩١  استئصال داء التنينات  ٥-٤٤ج ص ع  داء التنينات
  ١٩٩١  الجذام  ٩-٤٤ج ص ع  الجذام

حمى الضنك وحمى الضنك 
  النزفية

  ١٩٩٣  من حمى الضنك ومكافحتها الوقاية  ٣١-٤٦ج ص ع

مكافحة داء كالبية الذنب من خالل توزيع دواء   ٣٢-٤٧ج ص ع  داء كالبية الذنب
  إيفرميكتين

١٩٩٤  

تعزيز السالمة الكيميائية بإيالء عناية خاصة للملوثات   ١٣-٥٠ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل
  العضوية الثابتة

١٩٩٧  

داء الفيالريات اللمفي كمشكلة من  منالتخلص   ٢٩-٥٠عج ص   داء الفيالريات اللمفي 
  مشكالت الصحة العمومية

١٩٩٧  

  ١٩٩٧  استئصال داء التنينات  ٣٥-٥٠ج ص ع  داء التنينات
  ١٩٩٧  داء المثقبيات األفريقي  ٣٦-٥٠ج ص ع  داء المثقبيات األفريقي البشري

مرض التراخوما المسّبب للعمى على  منالتخلص   ١١-٥١ج ص ع  التراخوما
  الصعيد العالمي

١٩٩٨  

  ١٩٩٨  انتقال داء شاغاس منالتخلص   ١٤-٥١ج ص ع  داء شاغاس
الجذام كمشكلة من مشكالت الصحة  منالتخلص   ١٥-٥١ج ص ع  الجذام

  العمومية
١٩٩٨  

داء البلهارسيات والديدان 
  المنقولة بالتربة

وحاالت العدوى الديدانية المنقولة  داء البلهارسيات  ١٩-٥٤ج ص ع
  بالتربة

٢٠٠١  

حمى الضنك وحمى الضنك 
  النزفية

الوقاية من حمى الضنك وحمى الضنك النزفية   ١٧-٥٥ج ص ع
  ومكافحتهما

٢٠٠٢  

حملة استئصال ذبابة التسي تسي وداء المثقبيات في   ٧-٥٦ج ص ع  داء المثقبيات األفريقي البشري
  عموم أفريقيا

٢٠٠٣  

الذي يمكن تجنبه (داء  العمى
  كالبية الذنب والتراخوما)

  ٢٠٠٣  التخلص من العمى الذي يمكن تجنبه  ٢٦-٥٦ج ص ع

  ٢٠٠٤  (قرحة بورولي) المقرحة المتفطرةترصد ومكافحة داء   ١-٥٧ج ص ع  قرحة بورولي
  ٢٠٠٤  مكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري  ٢-٥٧ج ص ع  داء المثقبيات األفريقي البشري

  ٢٠٠٤  استئصال داء التنينات  ٩-٥٧ج ص ع  داء التنينات
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  السنة  العنوان  القرار  المواضيعي المجال
العمى الذي يمكن تجنبه (داء 

  كالبية الذنب والتراخوما)
  ٢٠٠٦  الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ٢٥-٥٩ج ص ع

  ٢٠٠٧  مكافحة داء الليشمانيات  ١٣-٦٠ج ص ع  داء الليشمانيات
العمى الذي يمكن تجنبه (داء 

  الذنب والتراخوما) كالبية
  ٢٠٠٩  توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ١-٦٢ج ص ع

  ٢٠١٠  مكافحة داء شاغاس والتخلص منه  ٢٠-٦٣ج ص ع  داء شاغاس
لمبيدات  السليمةتحسين الصحة من خالل اإلدارة   ٢٦-٦٣ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل

  الهوام وسائر المواد الكيميائية المتروكة
٢٠١٠  

  ٢٠١١  استئصال داء التنينات  ١٦-٦٤ج ص ع  داء التنينات
  ٢٠١٢  التخلص من داء البلهارسيات  ٢١-٦٥ج ص ع  داء البلهارسيات

  
 

=     =     =  


