
  
  
  
  
  
  
  

  ٣ق١١٧ت م     بعد المائة  عشرة   السابعة  الدورة  
  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٥

  EB117.R3    من جدول األعمال  ٨-٤البند 
  
  
  

  فقر الدم المنجلي
  
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١التقرير الخاص بفقر الدم المنجلي؛بعد أن نظر في 
  

  :ار التاليجمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القر يوصي
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

 بشأن الجينوميات والصحة في العالم وبمناقـشات المجلـس          ١٣-٥٧ج ص ع  إذ تذكّر بالقرار    
التنفيذي في دورته السادسة عشرة بعد المائة حول مكافحة األمراض الوراثية، اللذين اعترفـا بـدور                

لعالم وفي الحد من التفاوتات المسجلة في مجال الصحة في          الخدمات الوراثية في تحسين الصحة في ا      
  ٢جميع أنحاء العالم؛

  
    بالمقرر وإذ تذكرAssembly/AU/Dec.81(V)          الذي اتخذته جمعية االتحـاد األفريقـي فـي 
  دورتها العادية الخامسة؛

  
ـ            ة الرابعـة   وإذ تحيط علماً باالستنتاجات التي خلصت إليها الندوة الدولية األفريقية األمريكي

، وكـذلك   )٢٠٠٠يوليو  /  تموز ٢٨ إلى ٢٦أكرا، في الفترة من     (حول فقر الدم المنجلي المنعقدة في       
بالنتائج التي تمخض عنها المؤتمران الدوليان األول والثاني اللذان عقدتهما المنظمة الدولية لمكافحـة              

 وكتونو، فـي    ٢٠٠٢يناير  / ي كانون الثان  ٢٦ و ٢٥على التوالي في باريس يومي      (فقر الدم المنجلي    
  ؛)٢٠٠٣يناير /  كانون الثاني٢٣ إلى ٢٠الفترة من 
  

وإذ يقلقها ما لألمراض الوراثية، والسيما فقر الدم المنجلي، من أثر على معدالت المراضـة               
والوفيات العالمية وبخاصة في البلدان النامية، كما يقلقها معاناة المرضى واألسر ممن هـم مـصابين               

  مراض؛بتلك األ

                                                      
 .١١٧/٣٤م تالوثيقة     ١
الـنص  (، ٤، المحضر المـوجز للجلـسة األولـى، الفـرع     ١/سجالت/ ١١٦/٢٠٠٥م تانظر الوثيقة     ٢

 ).اإلنكليزي
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وإذ تدرك أن معدل انتشار فقر الدم المنجلي يختلف باختالف المجتمعات وأن قلة المعطيـات               
  الوبائية ذات الصلة يمكن أن تجعل التدبير العالجي للمرضى بشكل فعال وعادل أمراً صعباً؛

  
وإذ يساورها بالغ القلق بشأن انعدام االعتراف الرسمي بفقر الـدم المنجلـي كأولويـة مـن                 

  لويات الصحة العمومية؛أو
  

 خـدمات وراثيـة     إلـى وإذ تدرك ما يسود حالياً من جوانب الالمساواة فيما يتعلق بالتوصل            
  مأمونة ومالئمة في جميع أنحاء العالم؛

  
وإذ تعترف بأن على برامج مكافحة فقر الدم المنجلي أن تأخذ في الحسبان الممارسات الثقافية   

  االجتماعي حتى تكون فعالة؛ السائدة وأن تتالءم مع السياق 
  

وإذ تعترف، أخيراً، بأن التدبير العالجي لفقر الدم المنجلي يثير قـضايا أخالقيـة وقانونيـة                
  واجتماعية البد من أخذها بعين االعتبار،

  
  :الدول األعضاء على القيام بما يلي تحثّ  -١

  
مل ملة لمكافحة فقر الدم المنجلي تـش      وطنية متكا شاملة و وضع وتنفيذ وتقوية برامج       )١(

 وتدبيره علـى نحـو    للوقاية منه  بثّ المعلومات والتوعية وتحري فقر الدم المنجلي      الترصد و 
منهجي وعادل وناجح؛ وينبغي لتلك البرامج أن تتكيف مع الظروف االجتماعية االقتـصادية             

ت المرتبطة بهذا المرض     تقليص معدالت الحدوث والمراضة والوفيا     إلىوالثقافية وأن تهدف    
  الوراثي؛

  
بناء قدراتها على تقييم األوضاع فيما يتعلق بمرض فقر الدم المنجلي وأثر البـرامج                )٢(

  الوطنية في هذا الصدد؛
  

 المهنيين الصحيين في المناطق التـي ينتـشر فيهـا المـرض              جميع تكثيف تدريب   )٣(
  بمعدالت عالية؛

  
ثية الطبية ضمن نظم الرعاية الصحية األولية القائمة        إنشاء أو تعزيز الخدمات الورا      )٤(

  وذلك في إطار شراكة مع المنظمات المدافعة عن المرضى وذويهم؛
  
الترويج للتثقيف المجتمعي بما في ذلك خدمات اإلرشاد الصحي والقضايا األخالقية             )٥(

  والقانونية واالجتماعية التي ترتبط به؛
  
  ال في مجال مكافحة فقر الدم المنجلي؛فعالدولي التعاون ال تشجيع  )٦(
  
دعم البحوث األساسية والتطبيقية حول فقر الدم المنجلي بالتعاون مـع المنظمـات               )٧(

  الدولية؛
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  : المدير العام القيام بما يليإلى تطلب  -٢
  

زيادة توعية المجتمع الدولي بالعبء العالمي الذي يشكله فقر الدم المنجلي، بما فـي                )١(
 خدمات الرعاية الصحية الراميـة      إلى، وتعزيز التوصل    ء من يوم الصحة العالمي    كجزذلك  
   توقيه وتدبيره العالجي على نحو يحقق العدالة واإلنصاف؛إلى
  
دعم البرامج الوطنية التي تنفذها الدول األعضاء وإسداء المشورة التقنية لها وذلـك               )٢(

   الدم المنجلي وتدبيره العالجي؛ توقي فقرإلىبصياغة سياسات واستراتيجيات ترمي 
  
دعم التعاون البلداني من أجل تطوير تدريب العاملين في هذا المجال وتنمية            تعزيز و   )٣(

   البلدان النامية؛إلىمواصلة نقل التكنولوجيا والمعارف المتطورة دعم مهاراتهم و
  
ياغة دالئل  العمل على أن تستمر المنظمة في االضطالع بوظائف تقييمية وذلك بص            )٤(

  بهدف وضع خطط إقليميـة لهـذا الغـرض         حول توقي فقر الدم المنجلي وتدبيره العالجي      
  ؛وتعزيز تشكيل أفرقة خبراء إقليمية

  
النهوض بالبحوث الالزمة في مجال اضطرابات الخاليا المنجلية ودعمها وتنـسيقها             )٥(

  .ياتهمبغية إطالة فترة عيش المصابين بهذه االضطرابات وتحسين نوعية ح
  

  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٥، الخامسةالجلسة 
  ٥/المحاضر الموجزة/ ١١٧ت م
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