
  
  
  
  
  
  
  

  ١٨-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣

  WHA60.18     من جدول األعمال٥-١٢البند 
  
  
  

  المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس
   للمالريا عالمييوم

  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،

  ١س يوم للمالريا؛بعد أن نظرت في التقرير الخاص بالمالريا، بما في ذلك االقتراح بتكري

  وإذ يساورها القلق الستمرار تسبب المالريا في ما يزيد على مليون وفاة يمكن تجنبها سنوياً؛

وإذ تشير إلى إتاحة موارد كبيرة من قبل الصندوق العالمي لمكافحـة األيـدز والـسل والمالريـا؛                  
وميليندا غيتس؛ ومبادرة رئيس الواليـات      واالستراتيجية العالمية للبنك الدولي وبرنامجه الداعم؛ ومؤسسة بيل         

  المتحدة األمريكية المتعلقة بالمالريا؛ والجهات المانحة األخرى؛

وإذ ترحب بإسهامات المبادرات االبتكارية الطوعية التي اتخذتها مجموعات من الدول األعضاء فـي              
  شراء األدوية؛حشد الموارد من أجل التنمية، وإذ تشير في هذا الصدد إلى المرفق الدولي ل

وإذ تذكّر بأن مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه والمالريا وسائر األمراض تندرج ضـمن المرامـي               
  اإلنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دولياً بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األلفية؛

إلنمائي لأللفية المتمثل في    وإذ تدرك ضرورة تقليص العبء العالمي للمالريا من أجل بلوغ المرمى ا           
، والمـساعدة علـى بلـوغ       ٢٠١٥تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثُلثين بحلول عام            

  المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بتحسين صحة األمومة والقضاء على الفقر المدقع،
  

  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١

تراتيجيات والوسائل المسندة بالبينات والتي توصي بها منظمة الصحة         تطبيق السياسات واالس    )١(
العالمية وفقاً للظروف الخاصة بها، واالضطالع بالرصد والتقييم القائمين على األداء من أجل توسيع              

                                                           
 .٦٠/١٢الوثيقة ج    ١
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نطاق التغطية بالتدخالت الوقائية الرئيسية للسكان المعرضين للمخاطر، والتدخالت العالجية للمرضى           
عانون من المالريا وتقييم أداء البرامج والتغطية وأثر التدخالت على نحو فعال وفـي الوقـت                الذين ي 

المناسب، مع االستفادة بصفة خاصة من قاعدة البيانات الخاصـة بالمرتـسمات القطريـة والتابعـة                
  للمنظمة؛

  
ني وذلك لـضمان    تكريس الموارد الوطنية والدولية، البشرية منها والمالية، لتوفير الدعم التق           )٢(

التنفيذ األكثر فعالية لالستراتيجيات المناسبة للظروف المحلية والوبائيـة وبلـوغ كـل المجموعـات               
  السكانية المستهدفة؛

التوقف تدريجياً عن توفير معالجات اآلرتيميسينين المفردة في القطـاعين العـام والخـاص                )٣(
تنفيذ السياسات التي تحظر إنتاج وتسويق وتوزيع       وتعزيز استخدام معالجات اآلرتيميسينين التوليفية، و     

  واستعمال األدوية المزيفة المضادة للمالريا؛

زيادة إتاحة العالجات التوليفية المضادة للمالريا، الميسورة التكلفـة والمأمونـة والناجعـة،               )٤(
امل المـصابات   مع اتخاذ احتياطات خاصة فيما يتعلق بالحو      وتوفير العالج الوقائي المتقطع للحوامل،      

والناموسـيات المعالجـة    بعدوى فيروس األيدز والالئي يتلقين العالج الكيميائي بالكوتريموكسازول،         
بمبيدات الحشرات، بما في ذلك عن طريق التوزيع المجاني لهذه الناموسيات حسب االقتضاء، والرش              

كافحة المالريا، وذلك مع مراعاة     الثمالي في األماكن الداخلية بمبيدات الحشرات المالئمة والمأمونة لم        
  القواعد والمعايير والدالئل اإلرشادية الدولية ذات الصلة؛ 

النص في تشريعاتها، حسب االقتضاء، على االستفادة التامة من جوانب المرونة الواردة فـي            )٥(
 االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية بهدف زيادة فـرص الحـصول علـى المنتجـات               

  ١الصيدالنية؛
  
استخدام كل الوسائل اإلدارية والتشريعية الضرورية، بما في ذلك، حسب االقتضاء، استخدام              )٦(

األحكام الواردة في االتفاقات الدولية، بما فيها االتفاق المتعلق بالجوانب التجاريـة لحقـوق الملكيـة                
  ؛الفكرية، في تعزيز الحصول على تكنولوجيات الوقاية من المالريا

  
العمل على الحد من سراية المالريا أو وقفها، كلما كان ذلك ممكناً، مـن خـالل المكافحـة                    )٧(

المتكاملة للنواقل، وتعزيز تحسين الظروف المحلية والبيئية والبيئات الصحية، وزيادة الحصول علـى             
يات الوقاية،  الخدمات الصحية األساسية واألدوية المضادة للمالريا وعلى وسائل التشخيص وتكنولوج         

  من أجل تقليل عبء المرض؛
  
تنفيذ أساليب متكاملة للوقاية من المالريا ومكافحتها من خالل التعاون المتعـدد القطاعـات                )٨(

  ومسؤولية المجتمع ومشاركته؛
  

                                                           
 مـن  ٦ بشأن تنفيذ الفقرة ٢٠٠٣أغسطس /  آب٣٠ؤرخ قرر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، في قراره الم   ١

المنـتج  "إعالن الدوحة بشأن االتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية والصحة العموميـة، أن عبـارة               
الني تعني أي منتج مسجل البراءة أو أي منتج يصنع من خالل عملية مسجلة البراءة يقوم بها القطاع الصيد                 " الصيدالني

ومـن المفهـوم أن     .  من إعالن الدوحة   ١وتلزم لمعالجة المشكالت الصحية العمومية على النحو المعترف به في الفقرة            
 .ذلك يشمل المكونات الفعالة الالزمة لصنعه ولوازم التشخيص الضرورية الستعماله
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  : المنظمات وهيئات التمويل الدولية ما يليتطلب إلى  -٢

ـ   تقديم الدعم لتطوير القدرات في البلدان النامية          )١( يع نطـاق اسـتخدام وسـائل       بغـرض توس
التشخيص الموثوقة والمعالجات التوليفية المستندة إلى اآلرتيميسينين والمالئمة لظروف مقاومة األدوية           
على الصعيد المحلي، والمكافحة المتكاملة للنواقل، والتي تشمل استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات            

والرش الثمالي في األماكن الداخليـة بمبيـدات         ليرقاتالحشرات طويلة المفعول واتخاذ تدابير إبادة ا      
الحشرات المالئمة والمأمونة حسبما تشير إليه منظمة الصحة العالمية ووفقـاً التفاقيـة اسـتوكهولم               

 واستخدام نُظم الرصد والتقييم، بما في ذلك قاعدة البيانات القطرية التـي             ١للملوثات العضوية الثابتة،  
  عالمية؛ وضعتها منظمة الصحة ال

زيادة تمويل مكافحة المالريا، وذلك لتمكين الوكاالت ذات الصلة من مواصلة دعم البلـدان،                )٢(
ولتوجيه الموارد اإلضافية للدعم التقني وذلك حتى يتسنى استيعاب الموارد المالية واستخدامها بفعالية             

  في البلدان؛

   التي يكون فيها ذلك ممكناً ومستداماً؛ تقديم الدعم من أجل التخلص من المالريا في المناطق  )٣(

تعديل سياساتها من أجل التوقف تدريجياً عن تمويل تـوفير وتوزيـع العالجـات المفـردة                  )٤(
المحتوية على اآلرتيميسينين، واالنضمام إلى حمالت حظر إنتاج وتسويق وتوزيع واستعمال األدويـة             

  المزيفة المضادة للمالريا؛

  :لعامة ما يلي المديرة اتطلب إلى  -٣

اتخاذ الخطوات الالزمة لتحديد الثغرات المعرفية الخاصة بمكافحة المالريا والتخلص منهـا،              )١(
وتقديم الدعم لتطوير أدوات جديدة للتشخيص والعالج والوقاية والمكافحة ولوضـع االسـتراتيجيات             

وسائل ومنهجيات جديدة   الجديدة، وإجراء تقدير أدق لعبء المرض العالمي وتحديد اتجاهاته؛ ووضع           
لتقدير أثر التدخالت ومردوديتها؛ وتعزيز البحوث الراهنة التي تقوم بها المنظمة فيما يخص المالريا،              
بما في ذلك بحوث البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية، المشترك              

لدولي ومنظمة الصحة العالمية؛ وتقديم الـدعم       بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك ا       
التقني للبلدان إلجراء البحوث التطبيقية والتنفيذية، وحشد الموارد وزيادة الدعم المقدم للبحوث التـي              

  تجرى الستحداث األدوات واالستراتيجيات الجديدة من أجل الوقاية من المالريا ومكافحتها؛ 

لمكرسة لمكافحة المالريا عن طريق نشر المـوظفين علـى          تعزيز وترشيد الموارد البشرية ا      )٢(
الصعيد القطري، ومن ثم تحسين قدرة مكاتب المنظمة القطرية على تقديم اإلرشاد التقنـي للبـرامج                

  الصحية الوطنية؛

تقديم الدعم للتنسيق بين الشركاء والبلدان لمكافحة المالريا في مخيمات الالجئين وفي حاالت               )٣(
  قدة؛ الطوارئ المع

  تحسين التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة في الكفاح ضد المالريا؛   )٤(

                                                           
باالسـتخدام  ) ٥ إلـى  ١لثاني، الفقرات من المرفق باء، الجزء ا(تسمح اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة    ١

تـي  . دي. تي بغرض مكافحة نواقل المالريا مع اإلبقاء على هدف تخفيض استخدام مـادة دي             . دي. المؤقت لمادة دي  
 .والقضاء عليه في النهاية والدعوة إلى تطوير منتجات بديلة
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تي بغرض مكافحـة النواقـل وفقـاً التفاقيـة          . دي. دعم اإلدارة السليمة الستخدام مادة دي       )٥(
   وتبادل البيانات بشأن هذا االستخدام مع الدول األعضاء؛١استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة

قرير كل سنتين إلى جمعية الصحة عن طريق المجلس التنفيذي عن التقدم المحرز في              تقديم ت   )٦(
  تنفيذ هذا القرار؛

  :ما يليتقرر   -٤

أبريل أو في يوم آخر أو أيـام ُأخـر          /  نيسان ٢٥أن يحتفل سنوياً بيوم المالريا العالمي في          )١(
المالريا وإدراك أنها آفة عالميـة      حسبما يمكن أن تقرره مختلف البلدان، وذلك من أجل التثقيف بشأن            

  يمكن توقيها ومرض يمكن الشفاء منه؛

أن يكون يوم المالريا العالمي تتويجاً للتنفيذ المكثف طيلة العـام لالسـتراتيجيات الوطنيـة                 )٢(
لمكافحة المالريا، بما في ذلك األنشطة المجتمعية المرتكز للوقاية والعالج من المالريا في المنـاطق               

  .وطنها، ومناسبة إلعالم عامة الناس بالعقبات القائمة والتقدم المحرز في مكافحة المالرياالتي تت
  

  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةالجلسة العامة   
  ١١/المحاضر الحرفية/ ٦٠ج   
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