
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢١

  WHA60.13     من جدول األعمال٣-١٢البند 
  
  
  

  مكافحة داء الليشمانيات
  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،
  

  ١وقد نظرت في التقرير الخاص بمكافحة داء الليشمانيات؛
  

مراض المناطق المدارية إهماالً، وأن عدد المصابين بـه         وإذ تسلّم بأن داء الليشمانيات هو من أكثر أ        
   مليون نسمة، وأن عدد الحاالت الجديدة منه تبلغ مليونين كل عام؛ ١٢في العالم في الوقت الحالي يفوق 

  
 مليون شخص لمخاطر اإلصابة به كما تالحظ تزايد عدد حاالتـه            ٣٥٠وإذ تالحظ مع القلق تعرض      

  الجديدة؛
  

  المعلومات الدقيقة عن وبائيات هذا المرض، من أجل تحسين فهم المرض ومكافحته؛وإذ تعترف بقلة 
  

 بلداً، مما يثقل كاهل األسـر       ٨٨وإذ تالحظ مع القلق أن المرض يصيب أشد الفئات السكانية فقراً في             
  والمجتمعات والبلدان بأعباء اقتصادية والسيما في البلدان النامية؛

  
   أن يلقيه العالج على كاهل األسر؛وإذ تالحظ العبء الذي يمكن

  
وإذ تضع في اعتبارها أن سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي يعتبران في الغالب السببين الرئيـسيين                

  لالستعداد لإلصابة بداء الليشمانيات ووخامته؛
  

 وإذ تعترف بالدعم الهام الذي تقدمه الدول األعضاء والجهات الـشريكة األخـرى وتقـدر تعاونهـا                
  ؛المستمر

  
وإذ تقر بأن الدول األعضاء المعنية في إقليم جنوب شرق آسيا التزمت بالتعاون في الجهود المبذولـة                   

  ٢٠١٥،٢في اإلقليم بحلول عام ) كاالزار(من أجل التخلص من داء الليشمانيات الحشوي 

                                                           
 .٦٠/١٠الوثيقة ج    ١
٢    Memorandum of Understanding on Elimination of Kala-azar in the South-East Asia Region, 18 May 2005. 
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  :ما يلي الدول األعضاء حيث يشكل داء الليشمانيات مشكلة صحية عمومية كبرى على تحث  -١
  

تكثيف الجهود إلقامة برامج وطنية للمكافحة من شأنها صياغة دالئل وإنشاء نُظـم للترصـد                 )١(
  وجمع المعطيات وتحليلها؛

  
داء الليشمانيات الجلدي والحشوي وعالجها بفعالية بغيـة        تعزيز الوقاية والكشف عن حاالت        )٢(

  التخفيف من عبء المرض؛
  
ة الطرفية على تقديم الرعاية األولية والثانوية، حتى يمكنها توفير          تعزيز قدرة المراكز الصحي     )٣(

  التشخيص والعالج المالئمين بأسعار ميسورة والعمل كمواقع خافرة للترصد؛
  
إجراء عمليات تقييم وبائية لوضع خريطة بؤر داء الليشمانيات وتقدير وقعه الفعلي من خالل                )٤(

بة به وعن أثره االجتماعي واالقتصادي وفرص الحـصول  دراسات دقيقة عن انتشار المرض واإلصا 
على خدمات الوقاية والرعاية وكذلك عن حجم انتشار المرض بين الفئات التي تعاني من سوء التغذية                

  وفيروس األيدز؛
  
تعزيز أواصر التعاون بين البلدان التي لديها بؤر مشتركة أو تتعرض لتهديدات مشتركة، بما                )٥(

 البلدان التي لديها    مناطق بؤر المرض الكبرى مما يعزز التعاون بين       لية المركزية في    يكفل إنشاء هيك  
الصحة العالمية ويعزز   المتعاونة مع منظمة    الليشمانيات  بؤر مشتركة ويزيد عدد المراكز المعنية بداء        

ين دورها، واالعتماد على مبادرات مختلف األطراف الفاعلة والتعاون بين الوكاالت علـى الـصعيد             
الوطني والدولي في جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة ومعالجة داء الليشمانيات والكـشف عنـه مـع                

  تشجيع برامج المكافحة الوطنية لهذه المبادرات التي تتم بالتعاون مع القطاع الخاص؛
  
  الدعوة إلى مواصلة ترصد داء الليشمانيات ومكافحته؛  )٦(
  
لليشمانيات، وصقل المهارات الخاصة بالوقايـة منـه وحـول         تحسين المعرفة حول داء ا    )   مكرر ٦(

  الحالة االجتماعية االقتصادية للسكان في المناطق الريفية؛
  
  دعم الدراسات البحثية التي تجرى عن ترصد داء الليشمانيات ومكافحته؛  )٧(
  
 مـن   تقاسم الخبرات في مجال تطوير الدراسات البحثية والتكنولوجيات في مجـال الوقايـة              )٨(

  اإلصابة بداء الليشمانيات ومكافحته؛ 
  
  : الدول األعضاء كذلك على ما يليتحثّ  -٢
  

الدعوة إلى توفير أدوية عالية الجودة وزهيدة التكلفة وتأييد سياسات وطنية مالئمـة بـشأن                 )١(
  األدوية؛

  
  :داء الليشمانيات بهدف ضمان ما يليتشجيع البحث في مجال مكافحة   )٢(
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  تحديد أساليب مالئمة وفعالة لمكافحة النواقل والمستودعات؛  )أ(
إيجاد أدوية بديلة مأمونة وناجعة وميسورة التكلفة تؤخذ عن طريق الفم أو بالحقن أو                )ب(

عالجية أقصر، وبضمان نسبة أقل من التسمم، وتوليفات جديـدة مـن             موضعياً في دورات  
  اسبة لتلك األدوية؛األدوية، وتحديد جرعات وبرامج عالجية من

  
تحديد آليات تيسر االستفادة من تدابير المكافحة الراهنة بما في ذلـك االضـطالع                )ج(

بدراسات اجتماعية اقتصادية وبإدخال اإلصالحات على القطاع الصحي في بعـض البلـدان             
  النامية؛

  
حشوي تقييم وتحسين حساسية ونوعية أساليب التشخيص المصلي لداء الليشمانيات ال           )د(

  الكلبي والبشري، بما في ذلك تقييم المواءمة والفعالية؛
  

تقييم فعالية تدابير المكافحة البديلة مثل استخدام الناموسـيات المعالجـة بمبيـدات               )ه(
  الحشرات والتي يدوم مفعولها فترة طويلة؛

  
نيات ومكافحتـه،   داء الليـشما   الشركاء مواصلة وتوسيع دعم البرامج الوطنية للوقاية مـن           تطلب إلى   -٣

  واإلسراع، حسب االقتضاء، بالبحوث الخاصة باللقاح المضاد لداء الليشمانيات وباستحداث ذلك اللقاح؛
  
  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٤
  

داء الليشمانيات على الصعيد العالمي وتعزيز اإلنصاف فـي         إذكاء الوعي بخصوص عبء       )١(
  ل الوقاية من المرض وتدبيره العالجي؛إتاحة الخدمات الصحية من أج

  
وضع دالئل بشأن الوقاية من داء الليشمانيات وتدبيره العالجي بالتركيز على تحديث تقريـر                )٢(

 بهدف إعداد خطط إقليمية وتشجيع إنـشاء        ١لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية عن داء الليشمانيات،       
  أفرقة إقليمية من الخبراء؛

  
لتعاون بين األطراف المعنية المتعددة القطاعات والمنظمات المهتمة وهيئـات          تكثيف جهود ا    )٣(

  أخرى بغية دعم وضع برامج لمكافحة داء الليشمانيات وتنفيذها؛
  

صوغ سياسة عامة حول مكافحة داء الليشمانيات بدعم تقني من فريق الخبراء االستـشاري                )٤(
  يشمانيات؛التابع لمنظمة الصحة العالمية والمعني بداء الل

  
تشجيع البحوث المتصلة بمكافحة داء الليشمانيات، بما في ذلك مجاالت اللقاحـات ووسـائل                )٥(

التشخيص واألدوية المأمونة والناجعة والمعقولة التكلفة، واألقل سمية، ونشر نتـائج تلـك البحـوث               
لمداريـة  وخصوصاً عن طريق البرنامج الخاص للبحوث والتدريب في مجال أمـراض المنـاطق ا             

  المشترك بين اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية؛ 
  

رصد التقدم المحرز في مكافحة داء الليشمانيات بالتعاون مع الشركاء الـدوليين، والمكاتـب                )٦(
  ء الليشمانيات؛ اإلقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والدول األعضاء التي تعاني من دا

                                                           
١ WHO Technical Report Series, 1990, No. 793.     
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إبالغ جمعية الصحة العالمية الثالثة والستين بالتقدم المحرز والمشاكل المواجهة واإلجراءات             )٧(

  اإلضافية المقترحة في مجال تنفيذ برامج مكافحة داء الليشمانيات؛
  

العمل، مع المختبرات الكبرى، على تعزيز اإلجراءات الرامية إلى خفض أسـعار األدويـة                )٨(
  ئدة البلدان النامية؛لفا
  
  :تعزيز ودعم  )٩(

  
  تقييم نجاعة األدوية الجديدة؛  )أ(

  
  تقييم الجرعات ومدة المعالجة بالنسبة لألدوية الموجودة حالياً؛  )ب(
  
  توحيد الكواشف التشخيصية، والسيما بالنسبة لداء الليشمانيات الحشوي؛  )ج(
  

اف والجهات المانحة الدوليـة المعنيـة بـداء         تيسير التنسيق بين المؤسسات المتعددة األطر       )١٠(
  الليشمانيات؛

  
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢١الجلسة العامة التاسعة، 

  ٩/المحاضر الحرفية/ ٦٠ج 
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