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 وتيرةتســريعًا لــالطريــق بتنفيــذها  خريطــةتوصــي الصــحة العموميــة فــي مجــال ســة تــدخالت فيمــا يلــي خمو   -٤
 الكيميــــائيعــــالج : الالمهملــــة ومكافحتهــــا والــــتخلص منهــــا واستئصــــال شــــأفتهااألمــــراض الوقايــــة مــــن بشــــأن العمــــل 
خــدمات ميــاه الشـرب المأمونــة و وتــوفير واقـل المــرض بفعاليـة؛ مكافحــة نالحــاالت؛ و  أنشـطة إدارةتكثيــف و  ١؛الوقـائي

 أنمــن رغم وبــال. البيطريــةموميــة للشــؤون الصــحة العقطــاع وٕاشــراك ؛ األساســيةالنظافــة شــروط و الصــرف الصــحي 
الجمع بين عدة إلى أن  تشيرفإن البّينات ة من األمراض، طائفبعينه أو مكافحة مرض نهجًا واحدًا قد يهيمن على 

  .نهج وتطبيقها محليًا يفضي إلى زيادة فعالية مكافحة األمراض
  
ـــدت مجموعـــة مـــن  ٢٠١٢المنظمـــة فـــي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير الخاصـــة ب الطريـــق خريطـــةنشـــر  بعقـــو   -٥ أّي

رؤســاء مــن  –المشــاركون فــي االجتمــاع وقطــع  ٢أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة.بشــأن إعــالن لنــدن الشــركاء 
علـى  هـداً ع –الصـيدالنية المستحضـرات صـناعة شـركات مـديري و اسـة والسالمـانحين المنظمات الصـحية العالميـة و 

مــن  الالزمــةمــدادات وفير اإلتــالتــي تكفــل صــيانة البــرامج : (أ) األدوار التاليــةفــي جملــة أمــور، أنفســهم بــأن يــؤدوا، 
البحــث والتطــوير مــن خــالل  ةعجلــدفــع و ؛ (ب) نشــرها، وتوســيع نطــاق تلــك البــرامج و تــدخالتوغيرهــا مــن الاألدويــة 
تعزيــز التعــاون و (ج)  ؛يــل المقبــل مــن العالجــات والتــدخالتالجالســتحداث الــالزم تمويــل الالشــراكات وتــوفير إقامــة 

مــن الحصــول علــى ة هملــمراض الملبلــدان الموطونــة بــاألتمكــين او (د)  ؛والتنســيق علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي
ة وملتزمــة علــى المســتوى متينــلتنفيــذ البــرامج الالزمــة لتحقيــق هــذه األهــداف، بــدعم مــن نظــم صــحية تمويــل كــاف 

 لتقيـيم تلـك البـرامجالالزمـة  مـواردالدوات و األبـني و لتقلدعم ازويد البلدان الموطونة بتلك األمراض باتو (ه) ؛ الوطني
  .ورصدها

  
األمراض المهملة من الوقاية موضوع أن عالن لندن ومن إمنظمة الخاصة بالخريطة الطريق ويتضح من   -٦

الصــحة الفقــراء مــن احتياجــات تلبيــة عطــي األولويــة لالتــي ت يتجــزأ مــن التغطيــة الصــحية الشــاملةجــزء ال ومكافحتهــا 
ــالع التغطيــة الشــاملة وهــذه بتكلفــة مســتدامة.  تالتكنولوجيــاالمناســب مــن بفضــل تــدخالت مــا يلــزم مــن ذ موميــة وتنّف
نظـم صـحية أقـوى وأكثـر كفـاءة، إقامـة بأساسـًا مرهونـة ومكافحتهـا األمـراض المهملـة مـن لوقايـة نفـذة لالملتدخالت با
 فضـالً مدفوعـة بحـوافز، و  دربة جيداً عاملة مقوة توفير األدوية األساسية المضمونة الجودة بأسعار معقولة، و ٕاتاحة و 

  والزراعة والثروة الحيوانية وٕامدادات المياه والبيئة واإلدارة.التمويل والتعليم ، ومنها قطاعات أخرىإشراك عن 
  
 مـــراضن األبشـــأتقنيـــة إحاطـــة إعالميـــة ن يجمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والســـتأثنـــاء انعقـــاد ُقـــدِّمت و   -٧

بــاألمراض المهملــة  الموطونـةمجتمعــات اللقهمــا لتـين تعالولويــة األهميـة و ت األرئاســة رئـيس الجمعيــة، أبــرز ب المهملـة
دول األعضـــاء ودعـــت الـــتلـــك األمـــراض ومكافحتهـــا والـــتخلص منهـــا واستئصـــال شـــأفتها.  وقايـــة مـــنأنشـــطة الى لـــع

لتقديمـه إلـى  مشروع قـرار بشـأن أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـةإعداد اإلعالمية إلى اإلحاطة تلك المشاركة في 
  نظر فيه.كي تن ليجمعية الصحة العالمية السادسة والست

  
  

                                                           
سـياق أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة علـى أنـه مـن تـدخالت الصـحة العموميـة ُيعّرف العالج الكيميـائي الوقـائي فـي     ١

التي تمّكن من تنظيم وتنسيق إعطاء جرع أحادية من أدوية مضمونة الجودة ومأمونة على نطاق واسع للوقاية من األمـراض 
ــــة ومكافحتهــــا: ــــة الــــذنب وداء البلهارســــيا  التالي ــــة وداء الفيالريــــات اللمفيــــة وداء كالبي ــــدان المثقوبــــة المنقولــــة باألغذي داء الدي

 واألمراض التي تسببها الديدان المنقولة بواسطة التربة والتراخوما.

علـــى العنـــوان (متـــاح  ٢٠١٢كـــانون الثـــاني/ ينـــاير  ٣٠. لنـــدن، لنـــدن بشـــأن أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــةإعـــالن     ٢
 http://search.who.int/search?q=london+declaration&ie=utf8&site=default_collection&client=_en&proxystylesheet التــــــالي:

=_en&output=xml_no_dtd&oe=utf8٢٠١٢تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢في  ليهع عاطل ؛(. 
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  معلومات أساسية
  
نهجـًا ترّكـز أمراض المنـاطق المداريـة المهملـة بـاآلن سمى ما يُ كسر شوكة ظّلت عمومًا النهج المتبعة في   -٨

الفضــلى والممارســات للبّينــات  ها تحلــيالً ؤ منظمــة وشــركاأجــرت ال، عنــدما ٢٠٠٥حتــى عــام علــى األمــراض تحديــدًا 
ـــد فـــي تقنـــي (و  فـــي اجتمـــاع اســـتراتيجيوأوصـــت  اتبـــاع نهـــج مشـــترك ب) ٢٠٠٥أبريـــل نيســـان/  ٢٠-١٨بـــرلين، ُعِق

الــتحكم أن ثبــت مــا يمتراكمــة البّينــات مــن الظمــة ولــدى المن ١.مــن تلــك األمــراض ومكافحتهــالوقايــة فــي ا تكامــلوم
ع شــخص فــي جميــمليــار  كثر مــنلحــق الضــرر بــأالتــي ت مــن هــذه األمــراضالكثيــر لعــبء النــاجم عــن بفعاليــة فــي ا

  .في بعض الحاالت ممكن أيضاً  هاستئصال شأفتأو ا التخلص منهاأن و ، ممكن العالمأنحاء 
  
طــة نقالمهملــة  مــراضاألعــالميون فــي المنظمــة بشــأن شــركاء  ٢بعــد عــامينالــذي عقــده جتمــاع وشــّكل اال  -٩

شـــركات و  ألمـــراضموطونـــة بتلـــك االـــدول األعضـــاء الجانـــب االلتـــزام والمشـــاركة مـــن رفـــع مســـتوى أدت إلـــى  تحـــول
ـــين الشـــركاء. و ٕالـــى توســـيع آفـــاق ا، و مستحضـــرات الصـــيدالنيةصـــناعة ال ـــدان المعليـــه تمّكنـــت لتعـــاون ب ـــة البل وطون

األدويـة مـن  غلبفي األستفيد التي تبرامج العالج إحداث زيادة مطردة في إتاحة من ها ؤ وشركاالمذكورة مراض باأل
  .التغطية بتلك البرامج، وفي معدالت على نطاق واسعبها تبرع الماألساسية 

  
لتلــك السـلبية اآلثــار  ت فيـهرز وأبــة هملـمــراض الماألتقريرهــا األول عـن  ٢٠١٠٣فــي عـام منظمـة النشـرت و   -١٠

التعــاون مــع القطــاع الخــاص والشــركاء بفضــل الــدول األعضــاء ات التــي أحرزتهــا علــى الصــحة والنجاحــاألمــراض 
األدويـــة مستحضـــرات الصـــيدالنية بشـــركات صـــناعة الزيـــادة تبـــرع ى لـــإالنجاحـــات األوليـــة أفضـــت تلـــك اآلخـــرين. و 
  البلدان من توسيع نطاق التدخالت.مّما مّكن ، األساسية

  
، والتغطيــة بهــا التــدخالتوالبلــدان الموطونــة بتلــك األمــراض حريصــة علــى زيــادة إتاحــة  ٢٠٠٧ومنــذ عــام   -١١

الطـارد علـى العـالج الكيميـائي الوقـائي  ٢٠١٠عـام حصـلوا خـالل الـذين وبلـغ مـثًال عـدد . بدعم مـن شـركائهاوذلك 
خــدمات الصــحة فــي تنســيقها  تشــتركابــرامج ناجحــة وأفلحــت  ٤؛نحــاء العــالم أجمــعفــي أمليــون نســمة  ٧١٠ ديــدانلل

ــدانالمنقــول مــن الكــالب إلــى البشــر بشــري لاداء الكلــب فــي استئصــال شــأفة الحيوانيــة تلــك البشــرية و   ؛فــي عــدة بل
داء المثقبيات األفريقي البشري إلى أقل من لإلصابة بعدد الحاالت المبلغ عنها انخفاض  ٢٠٠٠منذ عام تواصل و 

  داء التنينات.من أجل استئصال شأفة . ويجري إحراز تقدم كبير ٢٠١١في عام حالة  ٧٠٠٠
  

  المهملةتغلب على األثر العالمي ألمراض المناطق المدارية ال زحوافالتحديات المجابهة في صيانة 
  

الجهـود المبذولـة فـي جميع مواجهة على منوال  التزال هناك تحديات نجاحاتإنجازات و من ما تحقق رغم   -١٢
مــن الــدول المقــدم الــدعم يلــزم الحفــاظ علــى  الميــةعاقتصــادية قيــود المفــروض مــن  رغموبــة. وميــمالصــحة العميــدان 

ها تشخيصمن األمراض المهملة و منتجات جديدة للوقاية استحداث ما يلزم من ضمان من أجل  األعضاء والشركاء
  .يهاالنظم الصحية الالزمة للتغلب علوتعزيز المقدمة بشأنها  توسيع نطاق الخدماتومكافحتها واالستمرار في 

                                                           
 .WHO/CDS/NTD/2006.1 الوثيقة    ١

 .WHO/CDS/NTD/2007.4 الوثيقة    ٢

 .WHO/HTM/NTD/2010.1 الوثيقة    ٣

المقصــود بــالعالج الكيميــائي الوقــائي هــو تــوفير العــالج الوقــائي علــى نطــاق واســع ضــد األمــراض التــي تســببها الديــدان     ٤
 المأمونة.مضمونة الجودة و وضد التراخوما بجرع أحادية من األدوية ال
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 ،هـاوٕادارة نواقلومكافحتهـا المهملـة  األمـراضالوقايـة مـن فـرادى فـي مجـال  ةالخبر إلى  يفتقر بعض البلدانو   -١٣
األهــداف التــي تحقيــق ُأريــد إذا مــا تكــوين تلــك الخبــرة أو تعزيزهــا لزم ، وســية فــي هــذا المجــالضــئيلخبــرة يتمتــع ب أو

يجـــب تعزيـــز البـــرامج الوطنيـــة و . )قلحـــســـنين (المحـــددتها جمعيـــة الصـــحة العالميـــة فـــي قـــرارات عديـــدة علـــى مـــر ال
ح مــن أجــل مســؤوليات محــددة بوضــو وتكليفهــا ب صــيانة تلــك البــرامجأمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة، و لمكافحــة 

 الوقايـةخـدمات ، والتخطـيط االسـتراتيجي، ووضـع الميزانيـات، و تحـاالمثل تحليـل ال، من تنسيق الوظائف األساسية
عمليـات علـى جميـع مسـتويات الوتنميـة القـدرات، واإلشـراف علـى ها، وترصدها، وعالجها، تشخيصو ، من األمراض

  النظام الوطني.
  

 عالجاالنتظام في على لتحقيق تغطية كافية الوقائي تدخالت العالج الكيميائي نطاق ع يتوسضمنًا دل وي  -١٤
الخطــوات الهامــة التخــزين وغيــر ذلــك مــن النقــل والتخلــيص الجمركــي و مشــاكل علــى أن  ،مئــات الماليــين مــن النــاس

  .بكميات كافيةاألدوية األساسية إتاحة أحيانًا  رخّ أو ُتؤ  ِقلُتعر  وريدالتسلسلة المتخذة في إطار 
  

تحسـين بـاالقتران مـع  أنشـطة التنفيـذنطـاق مزيد مـن المعلومـات لتقـدير التكلفـة الفعليـة لتوسـيع ويلزم توفير   -١٥
وستسـاعد تلـك . ةمنظمـالالخاصـة بطريـق ة الخريطـأهـداف بلكـل مـرض فيمـا يتعلـق الالزمـة التـدخالت تكلفـة تقدير 

 ن تمويــلمــماتها الكفيلــة بتمكــين إســهاتحديــد أفضــل الســبل الشــريكة علــى المانحــة و  المعلومــات الحكومــات والجهــات
  التدخالت.توسيع نطاق 

  
األثـــر العـــالمي ألمـــراض مـــن كـــذلك حـــد الالتقـــدم المحـــرز بالفعـــل و صـــيانة لضـــرورية إجـــراءات وفيمـــا يلـــي   -١٦

  :المهملةالمناطق المدارية 

فــي  المهملــة ومكافحتهــا والــتخلص منهــا واستئصــال شــأفتهامــراض األمــن للوقايــة األولويــة إعطــاء   )أ(
  اإلنمائيةالسياسية و المعنية بالشؤون الصحية و  الوطنيةبرامج العمل 

والسياســــــــات والمبــــــــادئ التوجيهيــــــــة  المعــــــــاييرصــــــــيانة ممارســــــــات تطــــــــوير وتحــــــــديث القواعــــــــد و   )ب(
  هاالتخّلص منمراض المهملة ومكافحتها و األمن لوقاية المتعلقة باواالستراتيجيات 

 ألمــراضلجمــع معلومــات إضــافية عــن تقــدير تكــاليف التــدخالت واآلثــار االجتماعيــة االقتصــادية   )ج(
  هملةالم

تعبئـة المـوارد وٕادارة البـرامج مـن أجـل تنفيـذ التـدخالت مـن قبيـل  التعاون مع الشركاء في مجاالت  )د(
  ومكافحتها األمراض المهملة الرامية إلى توقي

 لفــي مجــاســتدامة تــدخالت متنفيــذ غــراض طويــل ألألجــل  يمكــن التنبــؤ بــهتــوفير تمويــل ضــمان   )ه(
  ةهملمراض الممكافحة األ

تلــك نطــاق المعالجــة الكيميائيــة الوقائيــة وتوســيع المتعلقــة ببنــاء القــدرات الوطنيــة لتنفيــذ التــدخالت   )و(
علـى األقـل ٪ ٧٥تشـمل نسـبة تغطية وطنية مواظبة على تحقيق وال الوطني برمتهصعيد الالتدخالت على 

طـة طريـق ير في خالمحددة لتحقيق األهداف  ةضروريتلك التغطية أن ، طالما إليها من السكان المحتاجين
ـــعلـــى األثـــر العـــالمي تغلـــب لللعمـــل بشـــأن ا منظمـــةال ـــذنب ،الفيالريـــات اللمفيـــةداء ل داء و  ،وداء كالبيـــة ال

  المسببة للعمىالتراخوما ، و التربةواألمراض التي تسببها الديدان المنقولة بواسطة  ،البلهارسيا

استدامة رامية إلى عملية إعداد خطط استراتيجية و على نحو مبرمج في استعراض التقدم المحرز   )ز(
، وتغطيــة المهملــةألمــراض مكافحــة اتــدخالت علــى تعزيــز الــنظم الصــحية) بفضــل (ســبل حصــول الجميــع 
  الجميع بتلك التدخالت
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إتاحــة أكثــر وضــمان  ،أســاليب المراقبـةومواءمــة االســتراتيجيات و  ،الوطنيـةمراقبــة تكثيـف أنشــطة ال  )ح(
الالزمـة القـدرات فيهـا القدرات التقنية على المسـتوى الـوطني، بمـا من أجل صيانة األدوات مأمونية وكفاءة 

  الترصد، و وتقييمه التوريد، ورصد أثر البرامج الوطنية التنبؤ، وٕادارة سالسلفي ميدان حتياجات االلتلبية 

يص واألدويــة الجديــد مــن أســاليب التشــختشــجيع ودعــم المبــادرات الراميــة إلــى اكتشــاف وتطــوير   )ط(
  المهملةاألمراض مكافحة تدخالت بشأن لحشرية، وتعزيز البحوث المبتكرة والمبيدات ا

قطــاع البيطريــة و موميــة للشــؤون الصــحة العقطــاع مثــل  ،ةالمعنيــتحســين التنســيق مــع القطاعــات   )ي(
من األمراض المهملـة في الوقاية  حاسماً  دوراً التي تؤدي والصرف الصحي، المأمونة لشرب مياه اخدمات 

  .ومكافحتها والتخلص منها واستئصال شأفتها
  
 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  مشروع القرار التالي:المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في   -١٧
  

  المجلس التنفيذي،

  ١بعد النظر في التقرير عن أمراض المناطق المدارية المهملة،

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،

المنــاطق المداريــة المهملــة وٕاذ بعــد أن نظــرت فــي التقريــر عــن أمــراض    مــن الديباجــة ١الفقــرة 
  تذكر بقرارات جمعية الصحة العالمية السابقة المذكورة في هذه الوثيقة؛

وٕاذ تعترف بأن زيادة االستثمارات الوطنية والدوليـة فـي مجـال الوقايـة مـن   من الديباجة  ٢الفقرة 
ى الصـــحة والرفـــاه أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة ومكافحتهـــا ســـاهمت فـــي النجـــاح فـــي تحســـين مســـتو 

  االجتماعي في عدة بلدان؛

وٕاذ تالحظ خريطة طريق المنظمة لتسريع وتيرة العمل للتغلب على األثـر   من الديباجة  ٣الفقرة 
العــالمي ألمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة وٕاعــالن لنــدن الناشــئ عنهــا بشــأن أمــراض المنــاطق المداريــة 

  ٢الشريكة؛ المهملة الذي اعتمدته مجموعة من الجهات

  
                                                           

  .١٣٢/١٩م تالوثيقة     ١
خريطـــة  :تســـريع وتيـــرة العمـــل للتغلـــب علـــى األثـــر العـــالمي ألمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة ،علـــى التـــواليانظـــر     ٢

لنـدن بشـأن أمـراض إعالن و) WHO/HTM/NTD/2012.1(الوثيقة  ٢٠١٢جنيف، منظمة الصحة العالمية، . للتنفيذ الطريق
 علـــــــــــــى العنـــــــــــــوان التـــــــــــــالي:(متـــــــــــــاح  ٢٠١٢كـــــــــــــانون الثـــــــــــــاني/ ينـــــــــــــاير  ٣٠. لنـــــــــــــدن، المنـــــــــــــاطق المداريـــــــــــــة المهملـــــــــــــة

http://search.who.int/search?q=london+declaration&ie=utf8&site=default_collection&client=_en&proxystylesheet 
=_en&output=xml_no_dtd&oe=utf8٢٠١٢تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢في  ليهع عاطل ؛(.  
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وٕاذ تقـــر بـــأن توســـيع نطـــاق األنشـــطة الراميـــة إلـــى الوقايـــة مـــن أمـــراض    مـــن الديباجـــة ٤الفقـــرة 
المنـــاطق المداريـــة المهملـــة ومكافحتهـــا ســــيتطلب تنفيـــذ بـــرامج وطنيـــة تخصــــص لهـــا المـــوارد الكافيـــة فــــي 

ــيم بهــدف اإلمــداد بســلع أساســية وخــدمات مضــمون ة الجــودة قطاعــات فعالــة تشــمل قطــاعي الصــحة والتعل
  وتوفيرها باستمرار؛

وٕاذ تدرك أن النهج الحالية المعتمدة للوقاية من أمراض المناطق المداريـة    من الديباجة ٥الفقرة 
المهملــة ومكافحتهـــا تتســم بدرجـــة عاليــة مـــن الفعاليـــة وتســهم فـــي تقويــة الـــنظم الصــحية وتحقيـــق األهـــداف 

  ا تنفذ تنفيذًا متكامًال؛(المرامي) اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة عندم

وٕاذ تقـــدر مســـاهمة شـــركات المستحضـــرات الصـــيدالنية الســـخية بـــالتبرع    مـــن الديباجـــة ٦الفقـــرة 
بكميـــات كافيـــة مـــن األدويـــة األساســـية المضـــمونة الجـــودة للوقايـــة مـــن أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة 

  ومعالجتها؛

تابعـة لمنظومـة األمـم المتحـدة والمنظمـات وٕاذ تعترف بمساهمة الهيئـات ال   من الديباجة ٧الفقرة 
  الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات األكاديمية والمجتمع المدني؛

وٕاذ تســلم بتنــوع أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة والعوامــل المســببة لهــا    مــن الديباجــة ٨الفقــرة 
ئي (كمــا فــي حــال حمــى الضــنك وداء شــاغاس ونواقلهــا والكائنــات الوســيطة المضــيفة لهــا ورصــيدها الوبــا

وداء الليشـــمانيات) ومعـــدالت المراضـــة ومعـــدالت الوفيـــات بســـببها  المصـــدر كلبـــيالوداء الكلـــب البشـــري 
  ووصم المصابين بها،

  
  الدول األعضاء على االضطالع بما يلي: تحث  -١

  
 تخلصضمان ملكية برامج الوقاية من أمراض المنـاطق المداريـة المهملـة ومكافحتهـا والـ  )١(
  ها واستئصالها على المستوى الوطني؛من
 
توسيع نطاق عمليات التدخل لمكافحة أمـراض المنـاطق المداريـة المهملـة وتنفيـذها بغيـة   )٢(

تحقيق األهداف التي اتفقت عليها المنظمة والجهات الشريكة لهـا فـي إعـالن لنـدن بشـأن أمـراض 
لتسـريع وتيـرة العمــل للتغلـب علــى المنـاطق المداريـة المهملــة وحـددت فـي خريطــة طريـق المنظمــة 

 األثر العالمي ألمراض المناطق المدارية المهملة على النحو اآلتي:

ضــمان التوفيــق بــين المــوارد والمتطلبــات الوطنيــة وتــدفق هــذه المــوارد المســتمر   (أ)
بفضل إجراء عمليـة شـاملة لتخطـيط أنشـطة الوقايـة والمكافحـة وحسـاب تكاليفهـا وتحليـل 

 تبطة بها؛مفصل للنفقات المر 

تيســـير تحســـين إدارة سلســـلة التوريـــد والســـيما عـــن طريـــق التنبـــؤ وشـــراء الســـلع   (ب)
المضــــمونة الجــــودة فــــي التوقيــــت المناســــب واالرتقــــاء بــــنظم إدارة المخزونــــات وتســــهيل 

 عمليات االستيراد والتخليص الجمركي؛

ــــى نحــــو مالئــــم مــــن خــــالل تنميــــة مهــــارات   (ج) ضــــمان إدارة البــــرامج وتنفيــــذها عل
عــة مــن المــوظفين المــؤهلين ودعمهــا واإلشــراف عليهــا (فــي قطاعــات أخــرى غيــر مجمو 

  قطاع الصحة) على مستوى البلد والمناطق والمجتمعات المحلية؛
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الـــدعوة مـــن أجـــل تـــوفير تمويـــل دولـــي طويـــل األجـــل يمكـــن التنبـــؤ بـــه لمكافحـــة أمـــراض   )٣(
لوطنية بما في ذلك حشد الموارد مـن المناطق المدارية المهملة، وتعزيز ودعم االلتزامات المالية ا

قطاعــات أخــرى غيــر قطــاع الصــحة، وتــدعيم القــدرة علــى الوقايــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة 
المهملــة ومكافحتهــا بهــدف تعجيــل تنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات الراميــة إلــى تحقيــق األهــداف 

محـددة مـن أمـراض المنـاطق التي حددتها جمعية الصحة فـي مختلـف القـرارات المتعلقـة بـأمراض 
  المدارية المهملة واألهداف المحددة في خريطة طريق المنظمة وٕاعالن لندن؛

  
تـــدعيم القـــدرة الوطنيـــة علـــى رصـــد تــــأثير عمليـــات التـــدخل لمكافحـــة أمـــراض المنــــاطق   )٤(

  المدارية المهملة وتقييمه؛
  
خطــط تســتهدف تحقيــق ومواصــلة اســتفادة الجميــع مــن عمليــات التــدخل لمكافحــة  وضــع  )٥(

  أمراض المناطق المدارية المهملة وتغطيتهم الشاملة بها وخصوصًا ما يلي:

ضمان االختبار التشخيصي الفوري لجميع حاالت اإلصـابة بـأمراض المنـاطق   (أ)
ير العــالج المناســب للمرضــى فــي المداريــة المهملــة المشــتبه فيهــا ومعالجتهــا الفعالــة بتــوف

القطـــاعين العـــام والخـــاص علـــى جميـــع مســـتويات النظـــام الصـــحي بمـــا فـــي ذلـــك علـــى 
  مستوى المجتمعات المحلية؛

فــي  ٧٥تنفيـذ ودعـم التغطيـة بتـوفير العـالج الكيميــائي الوقـائي لمـا ال يقـل عـن   (ب)
اف مكافحــــة المائــــة مــــن الفئــــات الســــكانية المحتاجــــة إليــــه كشــــرط أساســــي لتحقيــــق أهــــد

  ها؛من تخلصاألمراض أو ال

تحســـين التنســـيق للحـــد مـــن حـــاالت انتقـــال أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة   (ج)
وتعزيز مكافحة هذه األمراض بتوفير مياه الشرب المأمونـة ومرافـق اإلصـحاح األساسـية 

  وخدمات مكافحة النواقل وخدمات الصحة العمومية البيطرية؛
  
يــة الشــريكة للمنظمــة بمــا فيهــا المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات الجهــات الدول تطلــب مــن  -٢

الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة وهيئــات التمويــل والمؤسســات األكاديميــة ومؤسســات البحــث والمجتمــع 
 المدني والقطاع الخاص ما يلي:

يـق المساعدة على ضـمان تـوفير التمويـل الكـافي الـذي يمكـن التنبـؤ بـه حتـى يتسـنى تحق  )١(
ودعــم الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة أمــراض المنــاطق  ٢٠٢٠و ٢٠١٥األهــداف المنشــودة لعــامي 

 المدارية المهملة؛

تنســـــــيق الـــــــدعم المقـــــــدم إلـــــــى البلـــــــدان لتنفيـــــــذ خطـــــــة وطنيـــــــة مبنيـــــــة علـــــــى السياســـــــات   )٢(
 واالستراتيجيات الموصى بها في المنظمة واستخدام سلع أساسية تفي بمعايير الجودة الدولية؛

ــــدبير العالجــــي للحــــاالت  ضــــمان  )٣( ــــائي الوقــــائي والت اســــتفادة الجميــــع مــــن العــــالج الكيمي
 ومكافحة النواقل وغير ذلك من تدابير الوقاية ونظم الترصد الفعالة؛
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جديـدة  للهـوامتشجيع المبادرات الراميـة إلـى اكتشـاف وسـائل للتشـخيص وأدويـة ومبيـدات   )٤(
 فعالية عمليات التدخل ومردوديتها؛وتطويرها ودعم البحوث المتصلة بالعمليات لتعزيز 

التعـــاون مـــع المنظمـــة لتقـــديم الـــدعم إلـــى الـــدول األعضـــاء فـــي ســـعيها إلـــى تقيـــيم التقـــدم   )٥(
بعـــض أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة واستئصـــالها وٕالـــى تحقيـــق  مـــن تخلصالمحـــرز فـــي الـــ

  لها؛بعض أمراض المناطق المدارية المهملة واستئصا من تخلصأهدافها المرتبطة بال
  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٣

دعـــم قيـــادة المنظمـــة فـــي الحملـــة الراميـــة إلـــى التغلـــب علـــى أمـــراض المنـــاطق المداريـــة   )١(
 المهملة؛

دعم وضـع وتحـديث قواعـد ومعـايير وسياسـات وٕارشـادات واسـتراتيجيات مسـندة بالبينـات   )٢(
بهـــدف رســـم مســـار  هـــامن تخلصللوقايـــة مـــن أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة ومكافحتهـــا والـــ

 لتحقيق األهداف المتصلة بها المحددة في قرارات جمعية الصحة؛

رصــد التقــدم المحــرز فــي تحقيــق األهــداف المتصــلة بــأمراض المنــاطق المداريــة المهملــة   )٣(
والمحــددة فــي خريطــة طريــق المنظمــة لتســريع وتيــرة العمــل للتغلــب علــى األثــر العــالمي ألمــراض 

وتــوفير الــدعم للــدول األعضــاء فــي إطــار جهودهــا الراميــة إلــى جمــع  ١المنــاطق المداريــة المهملــة
 البيانات المستمدة من نظم الترصد الوطنية والتحقق من صحتها وتحليلها؛

تقديم الدعم إلـى الـدول األعضـاء لتعزيـز قـدرتها فـي مجـال المـوارد البشـرية علـى الوقايـة   )٤(
ذلــك مكافحــة النواقــل وتــوفير خــدمات مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة ومكافحتهــا بمــا فــي 

 الصحة العمومية البيطرية؛

رفـــع التقـــارير إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الســـابعة والســـتين عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي   )٥(
  األمراض المستهدفة واستئصالها عن طريق المجلس التنفيذي. من تخلصال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
جنيــف.  .: خريطــة الطريــق للتنفيــذللتغلــب علــى األثــر العــالمي ألمــراض المنــاطق المداريــة المهملــةتســريع وتيــرة العمــل     ١

  ).WHO/HTM/NTD/2012.1 (الوثيقة ٢٠١٢منظمة الصحة العالمية، 
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  الملحق
  

  المداريةقرارات جمعية الصحة المتصلة بأمراض المناطق 
  ٢٠١٢و ١٩٤٨المهملة والصادرة بين عامي 

  
على المشاكل الكبرى في مجال الصـحة العالميـة ووافقـت جمعيـة الصـحة  ١٩٤٨ركزت المنظمة منذ عام   -١

علــــى برنــــامج عمــــل منســــق بوصــــفه برنامجــــًا مهمــــًا للتنميــــة  ١٩٥٢العالميــــة فــــي دورتهــــا الخامســــة المعقــــودة عــــام 
وركـز البرنـامج علـى جملـة أمـور مـن بينهـا توسـيع نطـاق المسـاعدة التقنيـة  ١المتخلفة النمـو.االقتصادية في البلدان 

المقدمـــة إلـــى الحكومـــات لتحســـين أو إرســـاء خـــدمات صـــحية تشـــمل أمراضـــًا مثـــل داء اللولبيـــات وســـائر األمـــراض 
 ٢السارية بما فيها داء الكلب والجذام والتراخوما وداء البلهارسيات وداء الفيالريات.

 
وأعــدت األمانــة علــى مــدى الســنين بيانــات مســندة بالبينــات لتوجيــه اســتراتيجيات الــدول األعضــاء للوقايــة   -٢

والمكافحة المتصلة بأمراض تعتبر أسبابًا مهمة للمراضة والوفاة والوصم. وترد أمثلة على العديد من هذه األمـراض 
  في قائمة القرارات التالية.

  
  السنة  العنوان  القرار  المجال

  ١٩٤٨  بيولوجيا النواقل ومكافحتها  ١٢-١ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل
لجنة الخبراء المعنية بمبيدات الحشرات: التقرير عن   ١٨-٢ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل

  الدورة األولى
١٩٤٩  

  ١٩٤٩  اللولبية البجلية وسائر اللولبيات  ٣٦-٢ج ص ع  داء اللولبيات المتوطن
  ١٩٤٩  الجذام  ٤٣-٢ص ع ج  الجذام

  ١٩٥٠  داء الكلب   ٢٠-٣ج ص ع  داء الكلب 
  ١٩٥٠  التراخوما   ٢٢-٣ج ص ع  التراخوما 
  ١٩٥٠  داء عداري  ٢٣-٣ج ص ع  داء عداري

  ١٩٥٠  داء البلهارسيات  ٢٦-٣ج ص ع  داء البلهارسيات
  ١٩٥٠  وتوزيعهاوضع العالمات على مبيدات الحشرات   ٤٣-٣ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل

  ١٩٥١  التراخوما  ٢٩-٤ج ص ع  التراخوما
  ١٩٥١  توفير مبيدات الحشرات  ٣٠-٤ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل

  ١٩٥٢  الجذام  ٢٨-٥ج ص ع  الجذام
اإلمدادات والمتطلبات من مبيدات الحشرات: الموقف   ٢٩-٥ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل

  العالمي
١٩٥٢  

  ١٩٥٣  لجنة الخبراء المعنية بالجذام: التقرير األول  ١٩-٦عج ص   الجذام

                                                           
المحاضــر الرســمية لجلســات دورة جمعيــة وبرنــامج المســاعدة التقنيــة: الفترتــان الثالثــة والرابعــة. فــي  ٦١-٥ج ص عالقــرار    ١

  .١٩٥٢، منظمة الصحة العالمية، ١٩٥٢مايو  أيار/ ٢٢-٥، جنيف، الصحة العالمية
وقـــائع  .] البرنـــامج والميزانيـــة: الخـــدمات المتصـــلة بـــاألمراض الســـارية أعمـــال دورة جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة [   ٢

  .١٧٤:٦ ،١٩٥٢ منظمة الصحة العالمية،
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  ١٩٥٦  ١٩٥٨المؤتمر األقاليمي المعني بمكافحة الجذام،   ٤٥-٩ج ص ع  الجذام

  ١٩٦٠  استئصال األمراض المنقولة بالنواقل والمالريا  ٥٤-١٣ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل
  ١٩٦٩  البحوث المتعلقة بأساليب مكافحة النواقل  ٤٠-٢٢ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل
  ١٩٧٠  البحوث المتعلقة باألساليب البديلة لمكافحة النواقل  ٣٣-٢٣ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل

تكثيف البحوث المتعلقة بأمراض المناطق المدارية   ٥٢-٢٧ج ص ع  األمراض الطفيلية
  الطفيلية

١٩٧٤  

  ١٩٧٤  تنسيق جهود مكافحة الجذام وتعزيزها  ٥٨-٢٧ج ص ع  الجذام
  ١٩٧٥  داء البلهارسيات  ٥٣-٢٨ج ص ع  داء البلهارسيات

العمى الذي يمكن تجنبه (داء 
  كالبية الذنب والتراخوما)

  ١٩٧٥  الوقاية من العمى  ٥٤-٢٨ج ص ع

  ١٩٧٥  مكافحة الجذام  ٥٦-٢٨ج ص ع  الجذام
دور المنظمة في تطوير البحوث المتعلقة بأمراض   ٧١-٢٨ج ص ع  أمراض المناطق المدارية

  المناطق المدارية وتنسيقها 
١٩٧٥  

  ١٩٧٦  داء البلهارسيات  ٥٨-٢٩ج ص ع  داء البلهارسيات
  ١٩٧٦  مكافحة الجذام  ٧٠-٢٩ج ص ع  الجذام
  ١٩٧٧  مكافحة الجذام  ٣٦-٣٠ج ص ع  الجذام
مجال أمراض  البرنامج الخاص للبحث والتدريب في  ٤٢-٣٠ج ص ع  البحوث

  المناطق المدارية
١٩٧٧  

الوقاية من األمراض الحيوانية المصدر واألمراض   ٤٨-٣١ج ص ع  األمراض الحيوانية المصدر
المنقولة باألغذية بسبب استخدام المنتجات الحيوانية 

  ومكافحتها

١٩٧٨  

  ١٩٧٨  مكافحة داء اللولبيات المتوطن  ٥٨-٣١ج ص ع  داء اللولبيات المتوطن
  ١٩٧٩  الجذام  ٣٩-٣٢ج ص ع  الجذام

  ١٩٨١  العقد الدولي لتوفير مياه الشرب والمرافق الصحية  ٢٥-٣٤ج ص ع  داء التنينات
  ١٩٨٣  داء المثقبيات األفريقي البشري  ٣١-٣٦ج ص ع  داء المثقبيات األفريقي البشري

  ١٩٨٦  داء التنينات تخلص منال  ٢١-٣٩ج ص ع  داء التنينات
  ١٩٨٧  الجذام من تخلصالسعي إلى ال  ٣٥-٤٠ج ص ع  الجذام

  ١٩٨٩  العقد الدولي لتوفير مياه الشرب والمرافق الصحية  ٢٥-٤٢ج ص ع  داء التنينات
  ١٩٨٩  داء التنينات من تخلصال  ٢٩-٤٢ج ص ع  داء التنينات

  ١٩٨٩  مكافحة نواقل األمراض واآلفات  ٣١-٤٢ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل
  ١٩٩٠  البحوث المتعلقة بأمراض المناطق المدارية  ١٨-٤٣عج ص   البحوث

  ١٩٩١  استئصال داء التنينات  ٥-٤٤ج ص ع  داء التنينات
  ١٩٩١  الجذام  ٩-٤٤ج ص ع  الجذام

حمى الضنك وحمى الضنك 
  النزفية

  ١٩٩٣  الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها  ٣١-٤٦ج ص ع
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مكافحة داء كالبية الذنب من خالل توزيع دواء   ٣٢-٤٧ج ص ع  داء كالبية الذنب

  إيفرميكتين
١٩٩٤  

تعزيز السالمة الكيميائية بإيالء عناية خاصة للملوثات   ١٣-٥٠ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل
  العضوية الثابتة

١٩٩٧  

داء الفيالريات اللمفي كمشكلة من  من تخلصال  ٢٩-٥٠ج ص ع  داء الفيالريات اللمفي 
  الصحة العموميةمشكالت 

١٩٩٧  

  ١٩٩٧  استئصال داء التنينات  ٣٥-٥٠ج ص ع  داء التنينات
  ١٩٩٧  داء المثقبيات األفريقي  ٣٦-٥٠ج ص ع  داء المثقبيات األفريقي البشري

مرض التراخوما المسّبب للعمى على  من تخلصال  ١١-٥١ج ص ع  التراخوما
  الصعيد العالمي

١٩٩٨  

  ١٩٩٨  انتقال داء شاغاس من تخلصال  ١٤-٥١ج ص ع  داء شاغاس
الجذام كمشكلة من مشكالت الصحة  من تخلصال  ١٥-٥١ج ص ع  الجذام

  العمومية
١٩٩٨  

داء البلهارسيات والديدان 
  المنقولة بالتربة

  ٢٠٠١  البلهارسية وحاالت العدوى الديدانية المنقولة بالتربة  ١٩-٥٤ج ص ع

حمى الضنك وحمى الضنك 
  النزفية

الوقاية من حمى الضنك وحمى الضنك النزفية   ١٧-٥٥ج ص ع
  ومكافحتهما

٢٠٠٢  

حملة استئصال ذبابة التسي تسي وداء المثقبيات في   ٧-٥٦ج ص ع  داء المثقبيات األفريقي البشري
  عموم أفريقيا

٢٠٠٣  

العمى الذي يمكن تجنبه (داء 
  كالبية الذنب والتراخوما)

  ٢٠٠٣  يمكن تجنبهالتخلص من العمى الذي   ٢٦-٥٦ج ص ع

  ٢٠٠٤  (قرحة بورولي) المقرحة المتفطرةترصد ومكافحة داء   ١-٥٧ج ص ع  قرحة بورولي
  ٢٠٠٤  مكافحة داء المثقبيات األفريقي البشري  ٢-٥٧ج ص ع  داء المثقبيات األفريقي البشري

  ٢٠٠٤  استئصال داء التنينات  ٩-٥٧ج ص ع  داء التنينات
العمى الذي يمكن تجنبه (داء 

  كالبية الذنب والتراخوما)
  ٢٠٠٦  الوقاية من العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ٢٥-٥٩ج ص ع

  ٢٠٠٧  مكافحة داء الليشمانيات  ١٣-٦٠ج ص ع  داء الليشمانيات
العمى الذي يمكن تجنبه (داء 

  كالبية الذنب والتراخوما)
  ٢٠٠٩  توقي العمى وضعف البصر اللذين يمكن تجنبهما  ١-٦٢ج ص ع

  ٢٠١٠  مكافحة داء شاغاس والتخلص منه  ٢٠-٦٣ج ص ع  داء شاغاس
لمبيدات  السليمةتحسين الصحة من خالل اإلدارة   ٢٦-٦٣ج ص ع  األمراض المنقولة بالنواقل

  الهوام وسائر المواد الكيميائية المتروكة
٢٠١٠  

  ٢٠١١  استئصال داء التنينات  ١٦-٦٤ج ص ع  داء التنينات
  ٢٠١٢  التخلص من داء البلهارسيات  ٢١-٦٥ج ص ع  البلهارسياتداء 

  
=     =     =  


