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  المالريا  ١٤ق١١٥ت م
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١وقد نظر في التقرير الخاص بالمالريا؛  
  

وإذ يحيط علماً بأن عدداً ضئيالً من البلدان التي تتوطنها المالريا فحسب يحتمل أن يبلـغ األهـداف                    
 وهي ضمان اسـتفادة      أال ،)٢٠٠٠أبريل  /  نيسان ٢٥( المالريا في أفريقيا     المحددة في إعالن أبوجا بشأن دحر     

 اإلصابة بالمالريا أو أولئك الذين يعانون منها مـن الوسـائل            أولئك المعرضين لمخاطر  ٪ على األقل من     ٦٠
تزايد  زخم م  على الرغم من وجود   ،  ٢٠٠٥ التكلفة بحلول عام     والميسورةاالتقائية والتدخالت العالجية المناسبة     

  بسرعة لتوسيع نطاق تدخالت مكافحة المالريا في البلدان األفريقية،
  

  : جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  بعد النظر في التقرير الخاص بالمالريا؛  
  

ض في حدوث ما يزيد على مليون وفاة يمكن توقيهـا           وإذ يثير قلقها استمرار تسبب هذا المر        
وخصوصاً في صفوف صغار األطفال وغيرهم من الفئات المستـضعفة فـي أفريقيـا، وأن               سنوياً،  

  ؛ادئالمرض مازال يهدد أرواح الماليين من البشر في األمريكتين وآسيا ومنطقة المحيط اله
 

 عقـداً لـدحر     ٢٠١٠-٢٠٠١أعلنت الحقبة    قد   ٢وإذ تذكر بأن الجمعية العامة لألمم المتحدة        
المالريا في البلدان النامية، وخصوصاً في أفريقيا، وإلى إدراج األيدز والعدوى بفيروسه، والمالريـا              
وغيرهما من األمراض في عداد األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها تلك الواردة في إعالن                

  األلفية الصادر عن األمم المتحدة؛
  

 الصادر عن الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة والمعنـون            ٥٩/٢٥٦وإذ تذكر كذلك بالقرار     
  ؛"عقد دحر المالريا في البلدان النامية، والسيما في أفريقيا: ٢٠١٠-٢٠٠١"

  
وإذ تضع في اعتبارها أن من الواجب الحد من العبء العالمي للمالريا مـن أجـل خفـض                    

 المساعدة على تحقيق األهداف اإلنمائيـة       ومن أجل ،  ٢٠١٥حلول عام   وفيات األطفال بنسبة الثلثين ب    
األخرى المتفق عليها دولياً، بما فيها تلك الواردة في إعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة ومنهـا                 

  ؛تحسين صحة األمهات واستئصال الفقر المدقع
  

ـ          ٪ ٣١ا التـزم بتخـصيص   وإذ تقر بأن الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والـسل والمالري
 مليون دوالر أمريكي خالل عامين للمشاريع الرامية إلى مكافحة المالريا في            ٩٢١منحه أو مبلغ     من
  بلداً،٨٠

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١

  
٪ على األقل مـن النـاس       ٨٠وضع سياسات وخطط عملية وطنية لضمان استفادة          )١(

و أولئك المصابين بها فعالً مـن التـدخالت الوقائيـة           المعرضين لخطر اإلصابة بالمالريا أ    
                                                           

 .١١٥/١٠م تالوثيقة    ١
 .٥٥/٢٨٤القرار    ٢
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 عمالً بالتوصيات التقنية الصادرة عن منظمة الـصحة   ٢٠١٠لعالجية الرئيسية بحلول عام     وا
 وبنـسبة   ٢٠١٠٪ على األقل بحلول عام      ٥٠العالمية كي يتيسر خفض عبء المالريا بنسبة        

  ؛٢٠١٥٪ على األقل بحلول عام ٧٥
  

 وتلبيتها على جميع مـستويات الـنُظم   المتكاملةت من الموارد البشرية    تقييم المتطلبا   )٢(
الصحية، سعياً لبلوغ األهداف الواردة في إعالن أبوجا بشأن دحـر المالريـا فـي أفريقيـا                 
واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً والواردة في أعالن األلفية الصادر عن األمم المتحـدة              

  لتوظيف وتدريب العاملين الصحيين واالحتفاظ بهم؛واتخاذ الخطوات الالزمة 
  
زيادة تعزيز الدعم المالي والمساعدة اإلنمائية ألنشطة مكافحة المالريا بغيـة بلـوغ              )٣(

المرامي واألهداف المشار إليها أعاله، وتشجيع وتيسير استحداث أدوات جديدة لزيادة فعالية            
عم إلى البرنامج الخاص بالبحث والتدريب في       مكافحة المالريا، والسيما عن طريق تقديم الد      

مجال أمراض المناطق المدارية والمشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمـائي            
  والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية؛

  
 البلدان التي تتوطنها المالريا، على زيادة المخصـصات مـن المـوارد             فيالعمل،    )٤(

ريا، وتهيئة ظروف مواتية للعمل مع القطاع الخاص على تحسين سبل           المحلية لمكافحة المال  
  المالريا؛في مجال الحصول على الخدمات الجيدة 

 
،  وعالية المـردود   عن طريق تطبيق نهوج سريعة     العمل على تعزيز الوقاية بسرعة      )٥(

 الفئات  كز على للمواد واألدوية على نحو ير    بما فيها التوزيع المجاني أو المدعوم دعماً كبيراً         
 من الحوامل على األقل العالج الوقائي المتقطع، وتحقيـق          ٪٦٠ بهدف تلقي    السريعة التأثر، 

 المعرضين للخطـر للناموسـيات المعالجـة بمبيـدات           الناس  على األقل من   ٪٦٠استخدام  
   اٍألسلوب المختار لمكافحة النواقل؛حسبالحشرات 

  
، حيثما تقتضي الظروف المحليـة       المباني الثمالية داخل دعم رش مبيدات الحشرات       )٦(

  السائدة تنفيذ هذا التدخل؛
  
تطوير أو تعزيز التعاون بين البلدان على مكافحة انتشار المالريـا عبـر الحـدود                 )٧(

  المشتركة؛
  
تشجيع التعاون بين البرامج الوطنية والخدمات بما فيها خـدمات القطـاع الخـاص                )٨(

  والجامعات؛
  
 األرتيميسينين، بما فـي     مجموعة من األدوية تضم   ق الحصول على    دعم توسيع نطا    )٩(

العالج بهـذا    بتقديم اعتمادات مالية جديدة وآليات مبتكرة للتمويل، وشراء لوازم           االلتزامذلك  
   محلياً، وتعزيز إنتاج األرتيميسينين لتلبية االحتياجات المتزايدة؛النوع من األدوية

  
 األطفـال   لـدى عالج المالريـا، وخـصوصاً      لتوقي و دعم استحداث أدوية جديدة       )١٠(

اللقاحـات  (ارات التشخيصية الخاصة الحساسة والمحددة، واللقاح النـاجع         بوالحوامل، واالخت 
، ومبيدات الحشرات الجديدة، وأساليب التنفيذ بغية زيادة الفعاليـة وتـأخير ظهـور              )الناجعة

  ؛شراكات العالمية القائمة طريق العناألمر المقاومة، بما في ذلك القيام بهذا 
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دعم الجهود المنسقة الرامية إلى تحسين نظم الترصد والرصد والتقييم، بغية تحسين              )١١(
  ينجم عـن   وما" دحر المالريا "تتبع التغييرات في التغطية بالتدخالت الموصى بها في إطار          
  ذلك من خفض لعبء المالريا، والتبليغ عن تلك التغييرات؛

  
  :مدير العام القيام بما يلي الإلى طلبت  -٢

  
 ما تقوم به األمانة من أنشطة لتحسين القدرات الوطنية الحاليـة،             نطاق دعم وتوسيع   )١(

والتعاون مع الدول األعضاء ومع الشركاء في مبادرة دحر المالريا لضمان االستفادة التامـة             
 الدولية، بما فـي ذلـك       والعالية المردود من زيادة الموارد المالية لبلوغ األهداف والمرامي        

  األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً والواردة في إعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة؛
  
التعاون مع البلدان الموبوءة بالمالريا ومع الشركاء في مبادرة دحر المالريا لضمان              )٢(

م الالزمتين، بما في ذلـك      تلقي البلدان للدعم التام من أجل االضطالع بعمليتي الرصد والتقيي         
  ؛التيقظ الفارماكولوجي المناسبةإنشاء وتنفيذ نظم 

  
التعاون مع الشركاء في مبادرة دحر المالريا ودوائر الصناعة والوكاالت اإلنمائيـة              )٣(

للتأكد من توافر كميات كافية من الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات واألدوية الناجعـة،             
، وذلك على سبيل المثال مـن خـالل         ق بما يلزم منها للمعالجة المولفة     وخصوصاً فيما يتعل  

الشراء بالجملة نيابة عن الدول األعضاء،      عمليات  دراسة إمكانية قيام منظمة الصحة العالمية ب      
مع مالحظة الحاجة إلى نظم توزيع خاضعة لرقابة صارمة فيما يخص األدويـة المـضادة               

  ؛للمالريا
  
 إلى الدول األعضاء بشأن االستخدام المالئم لرش        البيناتقائمة على   تقديم النصائح ال    )٤(

، مع أخذ التجارب الحديثة في جميع أنحاء العالم بعين          الثمالية داخل المباني  مبيدات الحشرات   
  االعتبار؛

  
تعزيز التعاون مع الشركاء في دوائر الصناعة واألوسـاط األكاديميـة مـن أجـل                 )٥(

لجودة وميسورة التكلفة لمكافحة المالريا، بما في ذلك االختبـارات          استحداث منتجات عالية ا   
لقاح فعال ضـد    استحداث  ، و والمخصصةالتشخيصية السريعة والسهلة االستعمال والحساسة      

المالريا، وأدوية جديدة وناجعة ومأمونة مضادة للمالريا، ومبيدات حشرات جديـدة وسـبل             
  ؛خير ظهور المقاومةحديثة للتنفيذ بغية تعزيز الفعالية وتأ

  
تقديم الدعم الالزم للتعاون بين البلدان من أجل مكافحة المالريا، وخصوصاً عنـدما               )٦(

  يوجد خطر انتشار المرض عبر الحدود المشتركة؛
  
مواصلة تعزيز التعاون والشراكات بين البلدان التي تدعم برامج مكافحـة المالريـا             )٧(

  . يتسم بالكفاءة والفعاليةعلى نحوكافحة المرض لضمان استخدام األموال المتاحة لم
  

   )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤الجلسة الثانية عشرة، (  
  
  
  
  




