
  
  
  
  
  
  
  

  ٧ق١٢٤ت م     بعد المائة   الرابعة والعشرون    الدورة  
  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٤

  EB124.R7    من جدول األعمال  ١٤-٤البند 
  
  
  

  مكافحة داء شاغاس والتخلص منه
  
  

  
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١بعد النظر في تقرير األمانة عن مكافحة داء شاغاس والتخلص منه،  
  

  :المية الثانية والستين باعتماد القرار التالي جمعية الصحة العيوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الثانية والستون،  
  

  بعد النظر في تقرير األمانة عن مكافحة داء شاغاس والتخلص منه،  
  

وإذ تعرب عن ارتياحها للتقدم الكبير الذي أحرزته البلدان صوب تحقيق مرمى التخلص من              
 الصادر  ١٤-٥١ع ص ج على النحو الموصى به في القرار        ٢٠١٠داء شاغاس في موعد أقصاه عام       

  عن جمعية الصحة العالمية الحادية والخمسين؛
  

 سنة على وصف الدكتور كـارلوس       ١٠٠ يوافق ذكرى مرور     ٢٠٠٩وإذ تشدد على أن عام      
  شاغاس لهذا الداء؛

  
  وإذ تدرك التقدم المحرز في وضع استراتيجيات مكافحة النواقل؛

  
  بنجاح المبادرات الدولية الحكومية في أمريكا الالتينية؛وإذ تعترف 

  
  وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى مواءمة إجراءات التشخيص وإجراءات العالج؛

  
وإذ تعترف بالحاجة إلى توفير رعاية وافية من مضاعفات هذا الداء التي تظهر فـي وقـت                 

  متأخر؛
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علية ومأمونة ومالئمة، بما فيها تركيبات أدوية       وإذ تشدد على الحاجة إلى توفير أدوية أكثر فا        
  األطفال، وتوفير تغطية وتوزيعاً أفضل لألدوية المتاحة حاليا؛

  
وإذ تعترف بأن مخاطر سراية هذا الداء عبر نقل الدم وزرع األعضاء والسراية الخَلْقية قـد                

  أخذت في االزدياد؛
  

ول األعضاء والدعم المقدم مـن شـركاء        وإذ تدرك التعاون الملحوظ والدعم المتبادل بين الد       
  آخرين، وتكن التقدير لمساعداتهم المتواصلة،

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

تعزيز جهود توطيد وتوحيد برامج المكافحة الوطنية، وإنشاء هـذه البـرامج أينمـا             )١(
  تتوفر؛ ال
  
مالئمة، بما في ذلك الترويج     إنشاء آليات تضمن التغطية الواسعة بتدابير المكافحة ال         )٢(

لظروف المعيشة الالئقة والصحية، والتوقية، والتكامل بين اإلجراءات النوعية في الخـدمات            
  الصحية القائمة على الرعاية األولية؛

  
  مواءمة النُظم وتعزيز قدرات الترصد وجمع وتحليل البيانات وتعميم المعلومات؛  )٣(
  
  :ية عن مكافحة داء شاغاس لتحقيق ما يليتعزيز وتشجيع البحوث التشغيل  )٤(
  

  قطع سراية هذا الداء عن طريق نواقل الحشرات المنزلية؛  )أ(
  
  استحداث أدوية أنسب وأكثر أماناً وأيسر تكلفة؛  )ب(
  
  خفض مخاطر المضاعفات المتأخرة لهذه العدوى؛  )ج(
  
إنشاء نُظم للكشف المبكر عن العداوى الخَلْقية في األطفال الحديثي الـوالدة             )د(

  قليلي المناعة، والسيما الستبانة العداوى الجديدة؛الوعن عودة الداء لدى المرضى 
  
الوصول بإجراءات السالمة والفرز عند القيام بعمليـات نقـل الـدم إلـى                )ه(

وغير الموطونة بالتركيز الخاص على المناطق      مستواها األمثل في البلدان الموطونة      
  التي يتوطنها الداء؛

  
وضع تدابير صحية عمومية في البلدان الموطونة وغير الموطونة بـالتركيز علـى               )٥(

المناطق التي يتوطنها الداء، وذلك لقطع سرايته عبر نقل الـدم وزرع األعـضاء، وتـدابير                
   التدبير العالجي للمصابين بهذا الداء؛للتشخيص المبكر للسراية الخَلْقية، وتوفير
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  : المديرة العامة القيام بما يليتطلب إلى  -٢
  

استرعاء االنتباه إلى عبء داء شاغاس والحاجة إلى توفير سبل الحصول المنـصفة               )١(
  على الخدمات الطبية الالزمة لتدبير وتوقي هذا الداء؛

  
 قطع سراية هذا الداء، وتشجيع البحوث       تعزيز تنفيذ أنشطة مكافحة النواقل من أجل        )٢(

  من أجل تحسين استراتيجيات الوقاية أو وضع الجديد منها؛
  
تقديم الدعم إلى بلدان األمريكتين لتعزيز المبادرات الدولية الحكومية واألمانة التقنية             )٣(

ـ         / لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية    اون منظمة الصحة العالمية بوصفها محفـالً ناجحـاً للتع
  التقني بين البلدان؛

  
التعاون على وضع غايات للبلدان والمبادرات الدولية الحكومية، ووضع مرام جديدة             )٤(

  للتخلص من سراية هذا الداء؛
  
دعم حشد الموارد المالية والبشرية، الوطنية والدولية، العامة والخاصة، بما يـضمن              )٥(

  بلوغ المرامي؛
  
  ن داء شاغاس؛تشجيع البحوث عن التخلص م  )٦(
  
دعم جهود التعاون بين األطراف الفاعلة المتعددة القطاعات، والربط الـشبكي بـين               )٧(

المنظمات واألطراف األخرى المعنية، من أجل دعم إنـشاء وتنفيـذ بـرامج لمكافحـة داء                
  شاغاس؛

  
تقديم تقرير عن التقدم المحرز في التخلص من داء شاغاس إلى جمعيـات الـصحة                 )٨(

  .ة المقبلةالعالمي
  

  ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاني ٢٤، العاشرةالجلسة 
  ١٠/المحاضر الموجزة/ ١٢٤ت م   
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