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  عمال من جدول األ٥-١٣البند 
  
  

  المالريا
  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  بعد النظر في التقرير الخاص بالمالريا؛  
  

وإذ يثير قلقها استمرار تسبب هذا المرض في حدوث ما يزيد على مليون وفاة يمكن توقيها سـنوياً،                    
، وأن المرض مازال يهـدد      وخصوصاً في صفوف صغار األطفال وغيرهم من الفئات المستضعفة في أفريقيا          

  ؛ادئأرواح الماليين من البشر في األمريكتين وآسيا ومنطقة المحيط اله
 

 عقداً لدحر المالريا في     ٢٠١٠-٢٠٠١ قد أعلنت الحقبة     ١وإذ تذكر بأن الجمعية العامة لألمم المتحدة        
المالريا وغيرهما من األمراض    البلدان النامية، وخصوصاً في أفريقيا، وإلى إدراج األيدز والعدوى بفيروسه، و          

في عداد األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها تلك الواردة في إعالن األلفيـة الـصادر عـن األمـم           
  المتحدة؛

  
: ٢٠١٠-٢٠٠١" الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والمعنون         ٥٩/٢٥٦وإذ تذكر كذلك بالقرار     

  ؛"النامية، والسيما في أفريقياعقد دحر المالريا في البلدان 
  

وإذ تضع في اعتبارها أن من الواجب الحد من العبء العالمي للمالريا من أجل خفض وفيات األطفال    
، ومن أجل المساعدة على تحقيق األهداف اإلنمائية األخـرى المتفـق عليهـا              ٢٠١٥بنسبة الثلثين بحلول عام     

أللفية الصادر عن األمم المتحـدة ومنهـا تحـسين صـحة األمهـات              دولياً، بما فيها تلك الواردة في إعالن ا       
  ؛واستئصال الفقر المدقع

  
منحـه أو    ٪ من ٣١وإذ تقر بأن الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا التزم بتخصيص              

  بلداً،٨٠ مليون دوالر أمريكي خالل عامين للمشاريع الرامية إلى مكافحة المالريا في ٩٢١مبلغ 
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

٪ على األقل من الناس المعرضـين       ٨٠وضع سياسات وخطط عملية وطنية لضمان استفادة          )١(
لخطر اإلصابة بالمالريا أو أولئك المصابين بها فعالً من التدخالت الوقائية والعالجية الرئيسية بحلول              

ظمة الصحة العالمية كي يتيسر خفـض عـبء          عمالً بالتوصيات التقنية الصادرة عن من      ٢٠١٠عام  
  ؛٢٠١٥٪ على األقل بحلول عام ٧٥ وبنسبة ٢٠١٠٪ على األقل بحلول عام ٥٠المالريا بنسبة 

  
 وتلبيتها على جميع مستويات النُظم الـصحية،        المتكاملةتقييم المتطلبات من الموارد البشرية        )٢(

 دحر المالريا في أفريقيا واألهداف اإلنمائية المتفق        سعياً لبلوغ األهداف الواردة في إعالن أبوجا بشأن       

                                                      
 .٥٥/٢٨٤القرار    ١
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عليها دولياً والواردة في أعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة واتخاذ الخطوات الالزمة لتوظيـف               
  وتدريب العاملين الصحيين واالحتفاظ بهم؛

  
بغية بلوغ المرامـي    زيادة تعزيز الدعم المالي والمساعدة اإلنمائية ألنشطة مكافحة المالريا            )٣(

واألهداف المشار إليها أعاله، وتشجيع وتيسير استحداث أدوات جديدة لزيادة فعالية مكافحة المالريا،             
والسيما عن طريق تقديم الدعم إلى البرنامج الخاص بالبحث والتدريب في مجال أمـراض المنـاطق                

ائي والبنك الدولي ومنظمـة الـصحة       المدارية والمشترك بين اليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنم       
  العالمية؛

  
ضمان االستدامة المالية والعمل، في البلدان التي تتوطنها المالريا، على زيادة المخصـصات       )٤(

من الموارد المحلية لمكافحة المالريا، وتهيئة ظروف مواتية للعمل مع القطاع الخاص على تحـسين               
  المالريا؛سبل الحصول على الخدمات الجيدة في مجال 

 
، بما فيهـا     وعالية المردود  عن طريق تطبيق نهوج سريعة    العمل على تعزيز الوقاية بسرعة        )٥(

  الفئات السريعة التـأثر،    للمواد واألدوية على نحو يركز على     التوزيع المجاني أو المدعوم دعماً كبيراً       
 على األقـل    ٪٦٠ استخدام    من الحوامل على األقل العالج الوقائي المتقطع، وتحقيق        ٪٦٠بهدف تلقي   

 المعرضين للخطر للناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات حسب اٍألسلوب المختار لمكافحة            الناس من
  النواقل؛

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

  تنفيذ هذا التدخل؛
  
تحقيق المشاركة المجتمعية والتعاون فيما بـين القطاعـات فـي مجـال مكافحـة النواقـل                   )٧(

  واإلجراءات الوقائية األخرى؛
  
 تطوير أو تعزيز التعاون بين البلدان على مكافحة انتشار المالريا عبر الحـدود المـشتركة                )٨(

  ؛وطرق الهجرة
  
 جميع المستويات والسيما في مجـال       تشجيع التعاون فيما بين القطاعين العام والخاص على         )٩(

  التعليم؛
  
دعم توسيع نطاق الحصول على مجموعة من األدوية تضم األرتيميسينين، بمـا فـي ذلـك                  )١٠(

االلتزام بتقديم اعتمادات مالية جديدة وآليات مبتكرة للتمويل، وشراء لوازم العالج بهذا النـوع مـن                
   لتلبية االحتياجات المتزايدة؛األدوية محلياً، وتعزيز إنتاج األرتيميسينين

  
دعم استحداث أدوية جديدة لتوقي وعالج المالريا، وخصوصاً لـدى األطفـال والحوامـل،                )١١(

، ومبيـدات   )اللقاحات الناجعـة  (واالختبارات التشخيصية الخاصة الحساسة والمحددة، واللقاح الناجع        
تأخير ظهور المقاومة، بما في ذلك القيام بهذا        الحشرات الجديدة، وأساليب التنفيذ بغية زيادة الفعالية و       

  األمر عن طريق الشراكات العالمية القائمة؛
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دعم الجهود المنسقة الرامية إلى تحسين نظم الترصد والرصد والتقييم، بغية تحـسين تتبـع                 )١٢(
خفض وما ينجم عن ذلك من      " دحر المالريا "التغييرات في التغطية بالتدخالت الموصى بها في إطار         

  لعبء المالريا، والتبليغ عن تلك التغييرات؛
  
  : المدير العام القيام بما يليإلى طلبت  -٢

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

عالية المـردود   مع الدول األعضاء ومع الشركاء في مبادرة دحر المالريا لضمان االستفادة التامة وال            
من زيادة الموارد المالية لبلوغ األهداف والمرامي الدولية، بما في ذلك األهداف اإلنمائية المتفق عليها               

  دولياً والواردة في إعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة؛
  
لبلـدان  التعاون مع البلدان الموبوءة بالمالريا ومع الشركاء في مبادرة دحر المالريا وكذلك ا              )٢(
الية من المالريا والتي تواجه مخاطر حقيقية فيما يتعلق بعودة ظهورها فيها لضمان تلقي البلـدان                خال

للدعم التام من أجل االضطالع بعمليتي الرصد والتقييم الالزمتين، بما في ذلك إنشاء وتنفيذ نظم التيقظ 
  الفارماكولوجي المناسبة؛

  
حر المالريا ودوائر الصناعة والوكاالت اإلنمائية للتأكد من        التعاون مع الشركاء في مبادرة د       )٣(

توافر كميات كافية من الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات واألدوية الناجعة، وخـصوصاً فيمـا              
، وذلك على سبيل المثال من خالل دراسة إمكانية قيـام منظمـة             يتعلق بما يلزم منها للمعالجة المولفة     

، مع مالحظـة     التي ترغب في ذلك    الشراء بالجملة نيابة عن الدول األعضاء     يات  عملالصحة العالمية ب  
  ؛الحاجة إلى نظم توزيع خاضعة لرقابة صارمة فيما يخص األدوية المضادة للمالريا

  
 إلى الدول األعضاء بشأن االستخدام المالئم لرش مبيـدات  البيناتتقديم النصائح القائمة على     )٤(

  ، مع أخذ التجارب الحديثة في جميع أنحاء العالم بعين االعتبار؛ل المبانيالثمالية داخالحشرات 
  
تعزيز التعاون مع الشركاء في دوائر الصناعة واألوساط األكاديمية مـن أجـل اسـتحداث                 )٥(

منتجات عالية الجودة وميسورة التكلفة لمكافحة المالريا، بما في ذلك االختبارات التشخيصية السريعة             
ستعمال والحساسة والمخصصة، واستحداث لقاح فعال ضد المالريا، وأدوية جديدة وناجعة           والسهلة اال 

ومأمونة مضادة للمالريا، ومبيدات حشرات جديدة ال تضر بالبيئة وسبل حديثة للتنفيذ بغيـة تعزيـز                
  ؛الفعالية وتأخير ظهور المقاومة

  
حة المالريا، وخصوصاً عنـدما يوجـد       تقديم الدعم الالزم للتعاون بين البلدان من أجل مكاف          )٦(

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

  .على نحو يتسم بالكفاءة والفعاليةاستخدام األموال المتاحة لمكافحة المرض 
  
  
  

=     =     =  
  


