
  
  
  
  
  
  
  

  ٧ق١٣٢ت  م    بعد المائة الثانية والثالثونالدورة 
  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٨

  EB132.R7    من جدول األعمال ٢-٩البند 
  
  
  

  أمراض المناطق المدارية المهملة
  
  

  المجلس التنفيذي،

  ١أمراض المناطق المدارية المهملة،ب الخاصبعد النظر في التقرير 

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستين باعتماد القرار التالي: يوصي

  جمعية الصحة العالمية السادسة والستون،

تـذكر بقـرارات جمعيـة  أمراض المنـاطق المداريـة المهملـة وٕاذالخـاص بـبعد أن نظـرت فـي التقريـر 
  عالمية السابقة المذكورة في هذه الوثيقة؛الصحة ال

ـــادة االســـتثمارات الوطنيـــة والدوليـــة فـــي مجـــال الوقايـــة مـــن أمـــراض المنـــاطق  وٕاذ تعتـــرف بـــأن زي
المداريـة المهملــة ومكافحتهــا ســاهمت فــي النجــاح فــي تحسـين مســتوى الصــحة والرفــاه االجتمــاعي فــي عــدة 

  بلدان؛

يـــرة العمـــل للتغلـــب علـــى األثـــر العـــالمي ألمـــراض وٕاذ تالحـــظ خريطـــة طريـــق المنظمـــة لتســـريع وت
وٕاعـــالن لنـــدن الناشـــئ عنهـــا بشـــأن أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة الـــذي  ٢المنـــاطق المداريـــة المهملـــة

  ٣اعتمدته مجموعة من الجهات الشريكة؛

أمـراض المنـاطق المداريـة مكافحـة بـين الـدعم المتبادلـة التـي تـربط وٕاذ تعترف بالصـالت وأنشـطة 
الـتخّلص منهـا باالسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الصـحة العموميـة واالبتكـار والملكيـة المهملة و 
  ؛الفكرية

                                                  
  .١٣٢/١٩م ت الوثيقة    ١
جنيــف،  .للتنفيــذ خريطــة الطريــق :تســريع وتيــرة العمــل للتغلــب علــى األثــر العــالمي ألمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة    ٢

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

 (متـاح علـى العنـوان التــالي: ٢٠١٢كـانون الثــاني/ ينـاير  ٣٠. لنـدن، لنـدن بشـأن أمـراض المنــاطق المداريـة المهملـةإعـالن     ٣
http://search.who.int/search?q=london+declaration&ie=utf8&site=default_collection&client=_en&proxystylesheet 

=_en&output=xml_no_dtd&oe=utf8 ٢٠١٢تشرين األول/ أكتوبر  ٢٢اطلع عليه في ؛.( 
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وٕاذ تقــر بــأن توســيع نطــاق األنشــطة الراميــة إلــى الوقايــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة 
اعــات فعالــة تشــمل قطــاعي ومكافحتهــا ســيتطلب تنفيــذ بــرامج وطنيــة تخصــص لهــا المــوارد الكافيــة فــي قط

  الصحة والتعليم بهدف اإلمداد بسلع أساسية وخدمات مضمونة الجودة وتوفيرها باستمرار؛

ــنُ  هج الحاليــة المعتمــدة للوقايــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة ومكافحتهــا وٕاذ تــدرك أن ال
تتســم بدرجــة عاليــة مــن الفعاليــة وتســهم فــي تقويــة الــنظم الصــحية وتحقيــق األهــداف (المرامــي) اإلنمائيــة 

تــزال ، وأنــه الوعلــى مســتوى القطاعــات المعنيــة كافــة لأللفيــة المتعلقــة بالصــحة عنــدما تنفــذ تنفيــذًا متكــامالً 
  ؛هناك تحديات كثيرة

وٕاذ تقــدر مســاهمة شــركات المستحضــرات الصــيدالنية الســخية بــالتبرع بكميــات كافيــة مــن األدويــة 
، وتعتـرف فـي الوقـت األساسية المضمونة الجودة للوقاية من أمراض المناطق المداريـة المهملـة ومعالجتهـا

  ؛وتأمين القدرة على تحمل تكاليفهانفسه بضرورة ضمان االستمرار في توفير هذه المستحضرات 

وٕاذ تعتــــرف بمســــاهمة الهيئــــات التابعــــة لمنظومــــة األمــــم المتحــــدة والمنظمــــات الحكوميــــة الدوليــــة 
  والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات األكاديمية والمجتمع المدني؛

كائنــــات وٕاذ تســــلم بتنــــوع أمــــراض المنــــاطق المداريــــة المهملــــة والعوامــــل المســــببة لهــــا ونواقلهــــا وال
الوســيطة المضــيفة لهــا ورصــيدها الوبــائي (كمــا فــي حــال حمــى الضــنك وداء شــاغاس وداء الكلــب البشــري 

هـا ووصـم المصـابين الناجمـة عنوداء الليشمانيات) ومعدالت المراضـة ومعـدالت الوفيـات  المصدر كلبيال
  بها،

  
  الدول األعضاء على االضطالع بما يلي: تحث  -١

  
من أمراض المنـاطق المداريـة المهملـة ومكافحتهـا والـتخلص ضمان ملكية برامج الوقاية   )١(
  ؛القطري ها واستئصالها على المستوىمن
 
، توســـيع نطـــاق عمليـــات التـــدخل لمكافحـــة أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة وتنفيـــذها  )٢(

فــي إعــالن  شــريكةالجهــات الجميــع بغيــة تحقيــق األهــداف التــي اتفقــت عليهــا حســب االقتضــاء، 
لنـدن بشــأن أمــراض المنـاطق المداريــة المهملــة وحـددت فــي خريطــة طريـق المنظمــة لتســريع وتيــرة 

 العمل للتغلب على األثر العالمي ألمراض المناطق المدارية المهملة على النحو اآلتي:

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

 ل للنفقات المرتبطة بها؛مفصّ 

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

  االستيراد والتخليص الجمركي؛عمليات 

دمج برامج مكافحة األمراض المدارية المهملة ضمن خـدمات الرعايـة الصـحية   )ج(
التكاليف األولية وحمالت التطعيم أو البرامج القائمة حيثما أمكن لزيادة التغطية وخفض 

  التشغيلية؛
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ــــى نحــــو مالئــــم مــــن خــــالل تنميــــة مهــــا  )د( رات ضــــمان إدارة البــــرامج وتنفيــــذها عل
مجموعــة مــن المــوظفين المــؤهلين ودعمهــا واإلشــراف عليهــا (فــي قطاعــات أخــرى غيــر 

  المجتمعات المحلية؛مستوى المناطق و مستوى و  الوطنيمستوى القطاع الصحة) على 

الـــدعوة مـــن أجـــل تـــوفير تمويـــل دولـــي طويـــل األجـــل يمكـــن التنبـــؤ بـــه لمكافحـــة أمـــراض   )٣(
عم االلتزامات المالية الوطنية بما في ذلك حشد الموارد مـن المناطق المدارية المهملة، وتعزيز ود

غيــر قطــاع الصــحة، وتــدعيم القــدرة علــى الوقايــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة قطاعــات أخــرى 
بهـدف تعجيـل تنفيـذ السياسـات واالسـتراتيجيات الراميـة إلـى  ، وتعزيـز البحـوث،المهملة ومكافحتها

الصـحة فـي مختلـف القـرارات المتعلقـة بـأمراض محـددة مـن تحقيق األهـداف التـي حـددتها جمعيـة 
  أمراض المناطق 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؛
  
قيــق ومواصــلة اســتفادة الجميــع مــن عمليــات التــدخل لمكافحــة وضــع خطــط تســتهدف تح  )٥(

  أمراض المناطق المدارية المهملة وتغطيتهم الشاملة بها وخصوصًا ما يلي:

االختبــار التشخيصــي الفــوري لجميــع حــاالت اإلصــابة بــأمراض المنــاطق  تـوفير  (أ)
اســب للمرضــى فــي المداريــة المهملــة المشــتبه فيهــا ومعالجتهــا الفعالــة بتــوفير العــالج المن

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

 ٪٧٥لمــا ال يقــل عــن  ١تنفيــذ ودعــم التغطيــة بتــوفير العــالج الكيميــائي الوقــائي  (ب)
من الفئات السكانية المحتاجـة إليـه كشـرط أساسـي لتحقيـق أهـداف مكافحـة األمـراض أو 

  ها؛منلتخلص ا

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

وخـــــدمات مكافحـــــة النواقـــــل وخـــــدمات الصـــــحة العموميـــــة  والنهـــــوض بالصـــــحة والتعلـــــيم
  البيطرية؛

الجهات الدولية الشريكة للمنظمة بما فيها المنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات الدوليـة  تناشد  -٢
والمنظمــات غيــر الحكوميــة وهيئــات التمويــل والمؤسســات األكاديميــة ومؤسســات البحــث والمجتمــع المــدني 

  ما يلي:االضطالع بوالقطاع الخاص 

  الدول األعضاء حسب االقتضاء؛ دعم  )١(

التمويــــل الكــــافي الــــذي يمكــــن التنبــــؤ بــــه حتــــى يتســــنى تحقيــــق  تــــوفير ضــــمان  (أ)
ودعــم الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة أمــراض  ٢٠٢٠و ٢٠١٥األهــداف المنشــودة لعــامي 
 المناطق المدارية المهملة؛

                                                  
التراخومــا بجرعــة واحــدة مــن أدويــة النطــاق لمكافحــة الديــدان و  الواســعيعنــي العــالج الكيميــائي الوقــائي العــالج الوقــائي     ١

 مأمونة ومضمونة الجودة.
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الـــدعم المقـــدم إلـــى البلـــدان لتنفيـــذ خطـــة وطنيـــة مبنيـــة علـــى السياســـات  تنســـيق  (ب)
واســتخدام ســلع أساســية تفــي بمعــايير الجــودة  واالســتراتيجيات الموصــى بهــا فــي المنظمــة

 الدولية؛

ــــز   (ج) ــــائي تعزي ــــائي الوق ــــع مــــن العــــالج الكيمي التشــــخيص وســــائل و اســــتفادة الجمي
والتدبير العالجي للحاالت ومكافحة النواقل وغير ذلك مـن تـدابير الوقايـة ونظـم الترصـد 

 الفعالة؛

ولقاحــات  وســائل للتشــخيص وأدويــة واســتحداث تشــجيع المبــادرات الراميــة إلــى اكتشــاف  )٢(
ووســائل مبتكــرة أخــرى لمكافحــة جديــدة  للهــوام ومبيــدات بيولوجيــة وأدوات وتكنولوجيــاتومبيــدات 

ودعــم البحــوث المتصــلة بالعمليــات لتعزيــز فعاليــة عمليــات التــدخل  النواقــل والوقايــة مــن العــدوى
 واالبتكـار العموميـة الصـحة بشـأن نيالعـالميت العمـل وخطـة االسـتراتيجيةمـع مراعـاة  ومردوديتهـا
 ؛الفكرية والملكية

التعـــاون مـــع المنظمـــة لتقـــديم الـــدعم إلـــى الـــدول األعضـــاء فـــي ســـعيها إلـــى تقيـــيم التقـــدم   )٣(
بعـــض أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة واستئصـــالها وٕالـــى تحقيـــق  مـــنالمحـــرز فـــي الـــتخلص 

  رية المهملة واستئصالها؛بعض أمراض المناطق المدا منأهدافها المرتبطة بالتخلص 
  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٣

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

مســندة  وبحــوث دعــم وضــع وتحــديث قواعــد ومعــايير وسياســات وٕارشــادات واســتراتيجيات  )٢(
هــا بهــدف رســم منبالبينــات للوقايــة مــن أمــراض المنــاطق المداريــة المهملــة ومكافحتهــا والــتخلص 

 مسار لتحقيق األهداف المتصلة بها المحددة في قرارات جمعية الصحة؛

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

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

فـي مجـال المـوارد البشـرية علـى الوقايـة  تقديم الدعم إلـى الـدول األعضـاء لتعزيـز قـدرتها  )٤(
بمـــا فـــي ذلـــك مكافحـــة النواقـــل ، ومكافحتهـــاوتشخيصـــها مـــن أمـــراض المنـــاطق المداريـــة المهملـــة 
  وتوفير خدمات الصحة العمومية البيطرية؛

تشـــجيع ومســـاندة المبـــادرات الكتشـــاف وٕاحـــراز أدوات تشخيصـــية وأدويـــة ومبيـــدات هـــوام   )٥(
 تعزيز كفاءة ومردودية التدخالت؛التشغيلية لجديدة، ودعم البحوث 

عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي  والســـتينالثامنـــة التقـــارير إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة  تقـــديم  )٦(
  األمراض المستهدفة واستئصالها عن طريق المجلس التنفيذي. منالتخلص 

  
  ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٨، ةعشر  ةالثالثجلسة ال
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