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 التمويـل المتـاح حاليـاً فـإن رغم هذه الزيادات، السنوات األخيرة تمويل الحكومات الوطنية لبرامج مكافحة المالريا. وب
 ٥١٠٠يلـزم سـنويًا تـوفير مبلـغ ُيقـّدر بنحـو العالمية لمكافحة المالريا. و  غاياتكثير من الموارد الالزمة لبلوغ الأقل ب

الجميــع مــن الحصــول علــى مــن أجــل تمكــين  ٢٠٢٠و ٢٠١١بــين عــامي مليــون دوالر أمريكــي فــي الفتــرة الواقعــة 
 نقـص التمويـلفـإن شراكة دحر المالريا، أصدرتها ت لتقديرا وفقاً تدخالت مكافحة المالريا في عموم أرجاء العالم. و 

مليـون دوالر أمريكـي.  ٣٦٠٠هـو بمبلـغ ألفريقيا جنوب الصـحراء الكبـرى وحـدها بالنسبة  ٢٠١٥-٢٠١٣لفترة في ا
تقــدم فــي إحــراز سـتمرار مــن أجــل االيــدز والسـل والمالريــا لمكافحــة األتجديــد مــوارد الصـندوق العــالمي وال غنـى عــن 
ة. ويتواصــل أيضـًا تقصـي إمكانيـات وضـع آليـات للتشـارك فــي األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـمـن  ٦هـدف النحـو تحقيـق 

 ألمــم المتحــدةألمــين العــام لقيــادة المبعــوث الخــاص لوذلــك بالضــرائب المتخصصــة، و لســندات مــن قبيــل االتمويــل، 
  لمالريا.والمعني بداء ا

  
المالريـــا مكافحـــة ســـلع مـــن تســـليم فـــي كـــل  األخيـــرة تبـــاطؤاً التمويـــل الـــدولي فـــي الســـنوات ارتفـــاع  وقـــد أثـــار  -٤
ألمـد بالمبيـدات الحشـرية  البعـوض انخفـض عـدد ناموسـيات معالجـةو . الخاصـة بمكافحتهـا التدخالتتوسيع نطاق و 

التـي بلغهـا بمقــدار  ذروةالــالمالريـا مـن الموطونــة ب جنــوب الصـحراء الكبـرىطويـل المقدمـة إلـى بلــدان واقعـة بأفريقيـا 
ديســـمبر كـــانون األول/ فـــي و . ٢٠١٢فـــي عـــام ناموســـية مليـــون  ٦٦إلـــى  ٢٠١٠فـــي عـــام ناموســـية مليـــون  ١٤٥

 فــي منــاطقبمعــدالت كبــرى لمالريــا ســفر عــن معــاودة ظهــور اأن هــذا االنخفــاض قــد يمــن ، حــذرت األمانــة ٢٠١٢
بالمالريـا موطونـة لـدان مـع بعلـى العمـل األمانة واظب وت ١الناموسيات في الوقت المناسب.يتعذر فيها إعادة نشر 

 ض،واقــل المــر ة لتــدخالت مكافحــة نقائمــتخصــيص المــوارد العمليــة شــركاء عــالميين لتعبئــة المــوارد، وتحســين مــع و 
 هذه الناموسيات.ديمومة ، وتحسين ألمد طويلبالمبيدات الحشرية  البعوض وضع إطار لتوزيع ناموسيات معالجةو 

ــالتغطيــة نطــاق توســيع المبذولــة لالجهــود التقــدم الُمحــرز فــي  وتباطــأ أيضــاً  المأهولــة الرش الثمــالي داخــل المبــاني ب
ادة األرتيميســينين. مــا يشــتريه القطــاع الخــاص مــن توليفــات عــالج قوامهــا مــنــاس معرضــين للخطــر، وزيــادة عــدد بأ
يـزال ا الالجـات الكيميائيـة الُموصـى بهـمـن الع لرضـع واألطفـال والحوامـلأن معـدل انتفـاع ا فـي الوقـت نفسـهيتبّين و 

  .متدنيًا أيضاً 
  

  ١٧-٦٤ج ص ع التقدم المحرز في تنفيذ القرار
  
  القـــــــرارومنهـــــــا ن المالريـــــــا (بشـــــــأجمعيـــــــة الصـــــــحة األخيـــــــرة لتنفيـــــــذ القـــــــرارات رصـــــــد منظمـــــــة تواصـــــــل ال  -٥

لتقـدم المحـرز فـي تنفيـذ االسـتراتيجيات اإلقليميـة، هـا ا، بما فيذات الصلة قرارات اللجنة اإلقليمية) و ١٧-٦٤ج ص ع
العالجـــــات األحاديـــــة المكونـــــة مـــــن للمالريـــــا، والعمـــــل علـــــى وقـــــف اســـــتخدام الغايـــــات المتعلقـــــة بمكافحـــــة وتحقيـــــق 

أحـــدث  ٢٠١٢الخـــاص بالمالريـــا فـــي العـــالم المنظمـــة تقريـــر ويتضـــمن عـــن طريـــق الفـــم. والمـــأخوذة األرتيميســـينين 
  تدخالت المالريا في جميع أنحاء العالم. ومحدثًا لنتائج شامالً  اً منظمة، وتقييمأقاليم الالبيانات المتاحة من 

  
تقـع تسـعة بلـدان  ، منهـابلـداً  ٥٠ فـإن هنـاك ،٢٠١٢العـالم في المالريا الخاص بتقرير ما جاء في الل وفقاً و   -٦

بما يتمشى  ٪،٧٥بالمالريا بنسبة لحد من معدالت اإلصابة في اتسير على الطريق الصحيح ، في اإلقليم األفريقي
أربعــة بلــدان أن تحقــق . ومــن المتوقــع ٢٠١٥دحــر المالريــا لعــام شــراكة جمعيــة الصــحة و مــع الغايــات التــي حــددتها 

معـــدالت تقـــدم فـــي الحـــد مـــن ال إحـــرازتبـــّين أن . و فـــي تلـــك المعـــدالت ٪٧٥و٪ ٥٠تتـــراوح بـــين تخفيضـــات أخـــرى 
 ،هاووفياتالمالريا حاالت أقل من أعداد التي لديها في البلدان وتيرة أسرع الناجمة عنها اإلصابة بالمالريا والوفيات 

  المالريا.نوء بأثقل أعباء في البلدان التي تحياة عدد أكبر من األفراد المالريا أنقذت مكافحة تدخالت على أن 
  

                                                           
 .٢٠١٢، جنيف، منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٢يا في العالم ر التقرير الخاص بالمال    ١
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علـى  ٢-٥٨ج ص عقـرار ال فـيحة الُمحـرز فـي بلـوغ الغايـة التـي حـددتها جمعيـة الصـتقدم وينطوي تقييم ال  -٧
العـــدد المقـــّدر لحـــاالت شـــر عُ ال تكشـــف إال عـــن نحـــو المالريـــا موطونـــة بفـــي البلـــدان الالتحـــدي، ألن نظـــم الترصـــد 

إال علـى أسـاس تقـديرات التجاهـات المالريـا مـن تلـك البلـدان إجـراء تقيـيم  بلـداً  ٤١في وال يمكن . المرض في العالم
نموذجيـــة بـــين ســـريان المالريـــا أو معـــدالت وذلـــك باســـتخدام عالقـــة الناجمـــة عنهـــا، حـــاالت اإلصـــابة بهـــا والوفيـــات 

مزيـد مـن التقـدم إحـراز يمكـن ال . و ت الخاصـة بمكافحتهـاالتـدخالبتغطيـة الو ها أو الوفيـات الناجمـة عنهـا، اإلصابة ب
الخاصــة بمكافحتــه توســيعًا كبيــرًا فــي تــدخالت نطــاق التوســيع ترصــده و نظــم بتحســين فــي معالجــة هــذا المــرض إال 

  ٪ من حاالت المالريا.٨٠التي تستأثر بنسبة تُقّدر بنحو  بلداً  ١٧البلدان األكثر تضررًا به والبالغ عددها 
  
أنشأت المديرة العامـة اللجنـة االستشـارية فـي مجـال السياسـات الخاصـة بالمالريـا، وهـي ، ٢٠١١في عام و   -٨

. وبفضــل إنشــاء هــذه اللجنــة ٢٠١٢/ ينــاير أول اجتماعاتهــا فــي كــانون الثــاني قــدتفريــق استشــاري مســتقل، وقــد ع
تمكنت األمانـة مـن تعزيـز عمليـة رسـم السياسـات لمكافحـة المالريـا والـتخلص منهـا، وجعلهـا أكثـر شـفافية واسـتجابة 

لبرنـامج العـالمي مـن ا ٢٠١٢الحتياجات الدول األعضاء. وطلبت اللجنة في اجتماعها المنعقد في أيلـول/ سـبتمبر 
ترمــي إلــى مكافحــة المالريــا والــتخلص  ٢٠٢٥ - ٢٠١٦لمكافحــة المالريــا، إعــداد اســتراتيجية تقنيــة عالميــة للفتــرة 

  .٢٠١٣مارس آذار/ الثالث في ها اجتماعقد عقدت اللجنة و  منها.
  
لمبيـدات الحشـرية الخطـة العالميـة إلدارة مقاومـة اومنها ، جديدة عدة استراتيجيات وسياساتجرى إصدار و   -٩

باســـتخدام الوقايـــة الكيميائيـــة  المتصـــوِّرات المنجليـــةوتوصـــية بشـــأن مكافحـــة مالريـــا  ١)؛٢٠١٢( فـــي نواقـــل المالريـــا
 فــــي منطقــــة الســــاحل دون اإلقليميــــة فــــي أفريقيــــا موســــمياً ســــريان المــــرض فيهــــا يشــــتد التــــي الموســــمية فــــي المواقــــع 

الكبـرى  اليرقـات فـي مكافحـة المالريـا فـي أفريقيـا جنـوب الصـحراء؛ وبيان موقف بشأن دور عمليات إبـادة )٢٠١٢(
لحمـل من المالريا على فتـرات متقطعـة أثنـاء اعن العالج الوقائي كما أصدرت األمانة توصيات محّدثة . )٢٠١٢(

بوصــفه مبيــدًا يحــول دون بريمــاكين ٕاعطــاء جرعــة واحــدة مــن مــادة الالسلفادوكســين بيريميثــامين، و مركــب باســتخدام 
  .المتصوِّرات المنجليةمالريا اقتران الخاليا في حالة 

  
أطلقــت المــديرة العامــة عــددًا مــن أدلــة الترصــد الجديــدة بشــأن مكافحــة المالريــا  ٢٠١٢أبريــل نيســان/ فــي و   -١٠

(المبــادرة الثالثيــة لالختبــار والعــالج والتتبــع)  T3:Test.Treat.Trackمبــادرة  جنبــًا إلــى جنــب مــع والــتخلص منهــا، 
 المبـادرةاعتمـاد اآلن ويجـري لحث علـى التوسـع فـي إجـراء اختبـارات تشـخيص المالريـا وعالجهـا وترصـدها. بشأن ا

حالـة السياسات علـى أهميـة اختبـار كـل بالتالزم مع تركيز اهتمام راسمي لمنظمة، األقاليم التابعة لأنحاء في جميع 
ــا المشــتبه فيهــامــن  لمالريــا، وتتبــع مكافحــة الات مضــمونة الجــودة ضــادبم مؤكــدةكــل حالــة وعــالج  حــاالت المالري

  الوقت المناسب.دقيق للترصد في نظام بفضل المرض 
  

قدمت األمانة دعمها للدول األعضاء في تنفيذ برامج مكافحة المالريا  ،وعلى الصعيدين اإلقليمي والُقطري  -١١
السياســـات واالســـتراتيجيات الوطنيـــة لبـــرامج الوطنيـــة وتحـــديث لإجـــراء اســـتعراض وســـائل منهـــا ب – والـــتخلص منهـــا
رت يّســـ ٢٠١٢و ٢٠١١وســـاعدت فـــي تعبئـــة المـــوارد والتنســـيق بـــين الشـــركاء. وخـــالل عـــامي  - لمكافحـــة المالريـــا

تحديــدًا، قــاليم تخــص األوأصــدرت كــذلك إرشــادات تقنيــة  ،بلــداً  ٢٧المالريــا فــي مكافحــة المنظمــة اســتعراض بــرامج 
  يتناول وضع الخطط االستراتيجية الوطنية بشأن مكافحة المالريا. دليل جديد لإلقليم األفريقيومنها 

  
سيّسـهل علــى  ،فــي المجتمـع مـراض الطفولـةألدارة المتكاملــة اإللــدعم التوسـع فـي  اً أطلقـت األمانـة برنامجـو   -١٢

تهالل اسـ. ويجـري وعالجهـاواإلسهال  ةالرئوي اتااللتهابحاالت المالريا و تشخيص العاملين الصحيين في المجتمع 
ريقيــا جنــوب الصــحراء مــن بلــدان أففــي خمســة بلــدان  ٢٠١٥الســريع فــي إتاحــة الخــدمات لعــام التوســع تنفيــذ برنــامج 

                                                           
 .٢٠١٢الصحة العالمية،  ةجنيف، منظم .المبيدات الحشرية في نواقل المالريا الخطة العالمية إلدارة مقاومة    ١
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هـذه الجهـود ضـرورية لضـمان و : جمهورية الكونغو الديمقراطية ومـالوي وموزامبيـق والنيجـر ونيجيريـا. ، وهيالكبرى
مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة  ٤ق الهــدف اإلنمــائي تحقيــللفئــات، و اإلتاحــة الشــاملة للخــدمات الصــحية ألضــعف ا

  (تخفيض معدل وفيات األطفال).
  

بلـدًا وردًا علـى الطلـب الـوارد فــي  ٦٤ونظـرًا إلـى اكتشـاف حـاالت مقاومـة البعـوض للمبيـدات الحشـرية فـي   -١٣
صـــاحبة جهـــة مـــن الجهـــات  ١٣٠، أجـــرت األمانـــة مشـــاورة واســـعة النطـــاق مـــع أكثـــر مـــن ١٧-٦٤ع  ص  جالقـــرار 

مكافحـة المالريـا كمنطلـق لوضـع الخطـة العالميـة إلدارة مقاومـة المبيـدات الحشـرية ل المصلحة في المجتمـع العـالمي
. وتطلب الخطة العالمية من الحكومـات والمنظمـات المانحـة ٢٠١٢مايو  في نواقل المالريا التي صدرت في أيار/

شريكة في دوائر البحث والصناعة تنفيذ استراتيجية ذات خمسـة والهيئات التابعة لمنظومة األمم المتحدة والجهات ال
أركــان للتصـــدي لهـــذا الخطـــر المتنـــامي، بمــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل إعــداد أدوات مبتكـــرة لمكافحـــة النواقـــل، وتخطـــيط 

  استراتيجيات إلدارة مقاومة المبيدات الحشرية وتنفيذ هذه االستراتيجيات.
  

وٕاقليميــة متصــلة بالمالريــا لتــدريب مــديري البــرامج والمــوظفين فــي إطــار ونظمــت األمانــة عــدة دورات دوليــة   -١٤
البرامج الوطنية ودون الوطنية لمكافحة المالريا وتناولت هذه الدورات مواضيع من بينها ما يلي: تخطيط التدخالت 

ألدويـــة ؛ ورصـــد مقاومـــة اه؛ والـــتخلص منـــهوتقييمـــ هرصـــدترصـــد المـــرض و وٕادراتهـــا فـــي مجـــال مكافحـــة المالريـــا؛ و 
شخصــًا مــن مــديري بــرامج مكافحــة المالريــا وأصــحاب المهــن الصــحية فــي  ٢٣٠. واســتفاد أكثــر مــن هالمضــادة لــ

ــيم األوروبــي مــن الــدورات التدريبيــة التــي نظمتهــا المنظمــة فــي عــامي  ــيم شــرق المتوســط واإلقل اإلقلــيم األفريقــي وٕاقل
ديـــدة وفقـــًا الحتياجـــات البلـــدان التـــي تختلـــف فيهـــا . وتعـــد األمانـــة سلســـلة مـــن المـــواد التدريبيـــة الج٢٠١٢و ٢٠١١

  مستويات توطن المالريا.
  

وظلــت األمانــة تــوفر الــدعم المكيــف للبلــدان التــي تكــاد تــتخلص مــن المالريــا. وفــي الوقــت الحــالي، هنــاك   -١٥
بلـدًا يتواصـل فيهـا  ٩٩بآخر مرحلة سابقة للتخلص من المالريـا حسـب تصـنيف المنظمـة مـن أصـل  مرت نبلدا ١٠

بلــدان بمرحلــة الــتخلص مــن ذلــك المــرض. وهنــاك خمســة بلــدان أخــرى تمــر بمرحلــة  ١٠انتقــال المالريــا بينمــا يمــر 
ات وتـدعيم الجهـود علـى لحـدود وتقاسـم أفضـل الممارسـاالحيلولة دون معاودة ظهور المرض. ويعتبر التعـاون عبـر 

ساســية لــدعم األمــور مــن األمســتوى األقــاليم وفيمــا بــين البلــدان وعلــى صــعيد المنــاطق وتحســين أدوات التشــخيص 
إحــراز التقــدم فــي البلــدان التــي تمضــي قــدمًا نحــو الــتخلص مــن المــرض علــى غــرار البلــدان الموقعــة علــى إعــالن 

اعة اإلنمائية للجنوب األفريقي وٕاقليم آسيا والمحيط الهادئ وشبه ) في اإلقليم األوروبي وبلدان الجم٢٠٠٥طشقند (
الجزيرة العربية وأمريكا الوسطى. وقد أفضت االستثمارات في هذه الجهود إلى تسريع وتيرة انخفاض عبء المالريا 

  انتقاله. تم فيها وقفوتعزيز القدرة على الحيلولة دون معاودة ظهور المرض في مناطق 
  

وأصـــدرت األمانـــة مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن نقـــل التكنولوجيـــا فـــي مجـــال صـــناعة المستحضـــرات الصـــيدالنية   -١٦
ن مـن مصـنعي األدويـة المضـادة لأليـدز يالمهتمـاسـتهدفت وعقدت حلقات دراسية تقنية في عدد من أقـاليم المنظمـة 

المســبق لصــالحية األدويــة تقــديم  والعــدوى بفيروســه والســل والمالريــا. وواصــلت األمانــة مــن خــالل برنــامج االختبــار
. للصـــالحية متطلبـــات االختبـــار المســـبقالوفـــاء بلمصـــنعين الـــذين يحـــرزون تقـــدمًا ملحوظـــًا فـــي إلـــى االـــدعم التقنـــي 

تبادل حصائل التقديرات من أجل مشروعًا تجريبيًا الختبار إجراء تعاوني جديد  ٢٠١٢يونيو  استهلت في حزيران/و 
نظمـة مـع السـلطات الوطنيـة المهتمـة المعنيـة بتنظـيم األدويـة ولتسـريع عمليـات التسـجيل والتحريات التي تنظمها الم

  ر صالحيتها.بااختسبق األدوية التي غيرها من لمالريا و ل ةمضادألدوية الالوطني ل
  

فرقــة عمــل مشــتركة بــين الوكــاالت لتحديــد األســباب التــي قــد  ٢٠١١ســبتمبر  أنشــأت المنظمــة فــي أيلــول/و   -١٧
نفــاد مخــزون المعالجــة التوليفيــة القائمــة علــى مــادة اآلرتيميســينين فــي القطــاع العــام وتعزيــز اإلجــراءات  تــؤدي إلــى

علـى الصـعيد المركـزي للتنبـؤ باإلمـدادات األدويـة ت فرقـة العمـل مخـزون صـدالرامية إلـى الحـد مـن هـذا الـنقص. ور 
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بــدأت أيضــًا رصــد مخــزون و ك والطلبــات. المســتويات المتوقعــة لالســتهال وراعــتخــالل فتــرات الســتة أشــهر التاليــة 
نفـاد مخـزون المعالجـة التوليفيـة القائمـة علـى  تجنـب. وتسـنى ٢٠١٢فبرايـر  اختبارات التشخيص السريع في شـباط/

محــور تركيــز  وتحــّولبفضــل الجهــود المشــتركة بــين الوكــاالت.  ٢٠١٢بلــدًا خــالل عــام  ١٧مــادة اآلرتيميســينين فــي 
البلـدان األفريقيـة العشـرة التـي تشـهد  إلى ،على ردود البلدان وتحليل الوضع بناءً و  ٢٠١٣فرقة العمل في أوائل عام 

أعلــى مســتويات عــبء المالريــا أي بوركينــا فاصــو والكــاميرون وكــوت ديفــوار وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وغانــا 
  هورية تنزانيا المتحدة.وموزامبيق والنيجر ونيجيريا وأوغندا وجم

  
  احتواء مقاومة اآلرتيميسينين

  
طرح ظهور مقاومة اآلرتيميسينين في منطقة الميكونـغ الكبـرى دون اإلقليميـة فـي جنـوب شـرق آسـيا تحـديًا   -١٨

 وُأكـدتالمالريـا ومكافحتـه والـتخلص منـه فـي السـنوات األخيـرة. مـرض كبيرًا في إطـار الجهـود المبذولـة للوقايـة مـن 
اكتشــفت الطفيليــات المقاومــة لتلــك كمــا . ٢٠٠٨مــة الطفيليــات لمــادة اآلرتيميســينين ألول مــرة فــي كمبوديــا عــام مقاو 

مـــن واصـــل انتشـــار ســـالالت مقاومـــة ت يمكـــن أن يـــؤديالمـــادة منـــذ ذلـــك الحـــين فـــي ميانمـــار وتايلنـــد وفييـــت نـــام. و 
ل الجهــود يــعطت إلــىســتقلة فــي منــاطق أخــرى لطفيليــات المســببة للمالريــا أو ظهــور مقاومــة اآلرتيميســينين بصــورة ما

  لمكافحة المالريا ويسفر عن عواقب غير متوقعة. ةالعالمي
  

مـن البلـدان تنفيـذ  اً لبـاط ٢٠١١الخطة العالميـة الحتـواء مقاومـة اآلرتيميسـينين عـام  ةالعام ةالمدير  تأطلقو   -١٩
حتوائهــا. ودعمــت األمانــة بــرامج االحتــواء فــي اســتراتيجية ذات خمســة أركــان للحيلولــة دون مقاومــة اآلرتيميســينين وا

البلـــدان األربعـــة المتضـــررة فـــي منطقـــة الميكونـــغ الكبـــرى دون اإلقليميـــة ونشـــرت المعلومـــات المســـتجدة عـــن وضـــع 
وقـــدمت أيضـــًا الـــدعم إلـــى البلـــدان التـــي يتـــوطن فيهـــا مـــرض المالريـــا فـــي اإلقلـــيم  ١مقاومـــة اآلرتيميســـينين بانتظـــام.

  باألدوية المضادة للمالريا. معالجةاألفريقي واألقاليم األخرى من أجل تحسين رصد فعالية ال
  

  الحتواء مقاومة اآلرتيميسينين التصدي للطوارئخطة 
  

الحتــــواء مقاومــــة  ٢٠١٣الثــــاني مــــن عــــام  بــــعالر فــــي  التصــــدي للطــــوارئخطــــة  إصــــدارتعتــــزم األمانــــة   -٢٠
بغيـــة توجيـــه التوســـع النشـــيط لنطـــاق جهـــود احتـــواء تلـــك  منطقـــة الميكونـــغ الكبـــرى دون اإلقليميـــةفـــي اآلرتيميســـينين 

المقاومـــة ليشـــمل مختلـــف األطـــراف المعنيـــة. وقـــد أنشـــئ مركـــز إقليمـــي فـــي بنـــوم بنـــه لتنســـيق جهـــود تـــوفير البـــرامج 
اســـتجابة الحتياجـــات البلـــدان. وعـــالوة علـــى ســـرعة توســـع تـــدخالت الوقايـــة واالختبـــار  المســـتهدفة علـــى أمثـــل وجـــه

التشخيصــي والعــالج لتشــمل جميــع الفئــات المعرضــة لخطــر اإلصــابة بــالمرض بمــا فيهــا فئــات المهــاجرين والســكان 
عزيـز نجاعـة األدويـة إلى زيادة إحكام تنسيق العمليات الميدانيـة وٕادارتهـا وت التصدي للطوارئالمتنقلين، تدعو خطة 

وتحسين ترصد المالريا. وُتحث البلدان أيضـًا علـى تسـريع وتيـرة البحـوث المتعلقـة  المبيدات الحشريةورصد مقاومة 
واالرتقــاء بتنظــيم المستحضــرات الصــيدالنية وتوطيــد التعــاون عبــر الحــدود وتكــوين االلتــزام  اآلرتيميســينينبمقاومــة 

  السياسي عبر مختلف القطاعات الحكومية.
  

اتحــاد مــن البلــدان التــي تشــهد تــوطن المالريــا والمنظمــات التابعــة لمنظومــة  التصــدي للطــوارئوينفــذ خطــة   -٢١
القطري في سياق تعزيـز االلتـزام السياسـي اإلقليمـي لمواجهـة التحـدي  األمم المتحدة والجهات الشريكة على الصعيد

المتمثل في مرض المالريا المقـاوم لألدويـة. وقـد اعتمـد المشـاركون فـي مـؤتمر إقليمـي عقـد مـؤخرًا بعنـوان "المالريـا 

                                                           
المعلومــــات المســــتجدة متاحــــة فــــي الصــــفحات المخصصــــة للبرنــــامج العــــالمي لمكافحــــة المالريــــا علــــى موقــــع المنظمــــة     ١
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أكتـوبر إلـى  /تشـرين األول ٣١: إنقاذ األرواح في منطقة آسيا والمحـيط الهـادئ" (سـيدني، أسـتراليا، مـن ٢٠١٢في 
) وثيقة حظيت بتوافق اآلراء وتعهدوا بتسريع وتيرة الجهود لمكافحة مرض المالريـا ٢٠١٢نوفمبر  تشرين الثاني/ ٢

والتخلص منه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتضـّمن ذلـك الـنص دعـوة إلـى إنشـاء تحـالف لزعمـاء منطقـة آسـيا 
تــدابير تفــاق اعتمــاد إعــالن مــؤتمر قمــة شــرق آســيا الســابع بشــأن والمحــيط الهــادئ لمكافحــة المالريــا. وتبــع ذلــك اال

 تشـــرين الثـــاني/ ٢٠مقاومـــة األدويـــة المضـــادة للمالريـــا (بنـــوم بنـــه، ومعالجـــة اإلقليميـــة لمكافحـــة المالريـــا  التصـــدي
هــج ) الــذي انطــوى علــى إعــادة تأكيــد االلتــزام السياســي علــى أرفــع المســتويات والموافقــة علــى اتبــاع ن٢٠١٢نــوفمبر 

  شامل وتأييد دور المنظمة وعملها.
  

  ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 
  

مــن األهــداف اإلنمائيــة  ٦الهــدف ضــمن جــيم -٦الوقايــة مــن المالريــا ومكافحتهــا جــزءًا مــن الغايــة شــكلت   -٢٢
وبــدء انحســارها اعتبــارًا مــن ذلــك  ٢٠١٥وقــف انتشــار المالريــا وغيرهــا مــن األمــراض الرئيســية بحلــول عــام  :لأللفيــة
. وعلــى الــرغم مــن أن العــالم يســير فــي االتجــاه الصــحيح لتحقيــق تلــك الغايــة، فمــن الضــروري الحفــاظ علــى التــاريخ

بسـبب المالريـا. وينبغـي أن تبقـى مكافحـة  مستوى عال من االلتـزام العـالمي بالحـد مـن اآلالم والخسـائر فـي األرواح
بزيـادة  ٢٠١٥المالريا أولوية رئيسية في إطار الجهود العالمية المبذولـة فـي مجـالي الصـحة والتنميـة فيمـا بعـد عـام 

تركيز االهتمام على تعزيز النظم الصحية مما يسمح للبلدان التي يتوطن فيها المرض بتحسين مواجهتها للتحديات 
المالريــــا وغيرهــــا مــــن األمــــراض المعديــــة بشــــكل ملحــــوظ. ومــــن األساســــي توطيــــد التعــــاون المتعــــدد  التــــي تطرحهــــا

وكــذلك الحصــول علــى تمويــل الجهــات  شــراكة دحــر المالريــاالقطاعــات وضــمان فعاليــة الشــراكة العالميــة فــي ظــل 
ل االلتـزام السياسـي علـى المانحة الدوليـة الـذي يمكـن التنبـؤ بـه ووضـع آليـات جديـدة ومبتكـرة للتمويـل. ويمثـل تواصـ

الصعيد الوطني وارتفاع مستوى التمويل المحلي وتنسـيق األعمـال عـن طريـق آليـات حكوميـة دوليـة إقليميـة القواعـد 
  األساسية التي يمكن أن ترتكز عليها جهود الوقاية من المالريا ومكافحتها والتخلص منها في المستقبل.

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
  

  المطلوب من جمعية الصحةاإلجراء 
  

  .جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير  -٢٣
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