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  المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس
  يوم عالمي للمالريا

  
  

صابة بالمالريا ويعاني ما ال يقل عن        اإل لمخاطر مليون شخص    ٣٠٠٠يتعرض كل سنة ما يزيد على         -١
وإلى جانـب ذلـك،     . ما يزيد على مليون حالة وفاة       مليون شخص من حدة هذا المرض بما يتسبب في         ٥٠٠

عـدد   حيث يصاب مـن بيـنهم        اً موطونة بالمالريا   سنوياً بلدان  مطعم مليون مسافر غير     ١٢٥يزور أكثر من    
وتسهم المالريا بصورة غير مباشرة فـي العديـد مـن           . ء شخص بهذا الدا   ٣٠ ٠٠٠و ١٠ ٠٠٠ يتراوح بين 

األطفال، وذلك من خالل التآزر مع غيرهـا مـن حـاالت العـدوى     صغار الوفيات األخرى، والسيما وفيات     
والمالريا هي السبب الرئيسي لفقر الدم لدى األطفال والحوامل وانخفاض وزن المواليد والوالدات             . واألمراض

 من جميع   ٪٣٥ إلى   ٪٢٥عزى للمالريا من    تُ،   الموطونة بلدان األفريقية الوفي  . الرضعيات  السابقة ألوانها ووف  
 ٪٣٥ إلى ٪١٥ من المرضى الداخلين إلى المستشفيات ومن        ٪٤٥ إلى   ٪٢٠زيارات المرضى الخارجيين ومن     

.  الهـشة فعـالً    من الوفيات التي تحدث في المستشفيات، ويشكل كل ذلك عبئاً ثقيالً على نظم الرعاية الصحية              
وهي تدل على تفاقم معدالت المراضة والوفيات الناجمة عن المالريا واأليدز والعدوى             ومازالت البينات تتراكم  

، وذلك في البلدان التي ترتفع فيها معدالت انتشار         المترافقةبفيروسه نتيجة للتفاعل بينهما، بما في ذلك العدوى         
  ). لصحراء الكبرىكبلدان أفريقيا جنوب ا(هذين المرضين 

 المالريا واإلصابة بالمرض تبايناً ملحوظاً بين األقاليم، بل وحتى داخـل البلـد              سرايةوتتباين أنماط     -٢
ويعود سبب هذا التباين إلى تنوع طفيليات المالريا والبعوض الناقـل لهـا والظـروف اإليكولوجيـة                 . الواحد

الحصول على خدمات الرعاية الـصحية والوقايـة        على  رة  قدالوالعوامل االجتماعية واالقتصادية مثل الفقر و     
 من حاالت المالريا التي تحدث في جميـع أنحـاء           ٪٦٠وتشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نحو       . الفعالة

.  من الوفيات الناجمـة عـن المالريـا        ٪٨٠ من جميع حاالت المالريا المنجلية وما يزيد على          ٪٧٥العالم، و 
 من  ٪١٨ة المنجلية في الغالبية العظمى من حاالت العدوى في هذه المنطقة وفي نحو              ويتسبب طفيلي المتصور  

  .وفيات األطفال دون الخامسة

 منظمة الصحة العالمية    بين مع إطالق شراكة عالمية      ١٩٩٨ مبادرة دحر المالريا في عام       أطلقتوقد    -٣
 من الـشركاء    كبيراً هذه الشراكة اآلن عدداً      وتضم. واليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي      

المالريا وجهات مانحة وعناصر من القطاع الخاص ومنظمـات غيـر حكوميـة             ب الموطونةبلدان  المن بينهم   
وأدت هذه المبادرات إلـى تجـدد       . ومنظمات المجتمعات المحلية ومؤسسات وهيئات البحوث وهيئات أكاديمية       

 األمل في بلوغ هدف تقليص معدل الوفيات        بعثالمقدم لمكافحة المالريا، بما     االهتمام الوطني والدولي والدعم     
، ٢٠١٥ بحلول عام    ٪٧٥ وبنسبة   ٢٠١٠ إلى النصف في عام      ٢٠٠٠الناجمة عن المالريا من مستواه في عام        

 ٢٠١٥ بحلول عام    دحر هذا المرض  وقوع حاالت المالريا والبدء في      ل بوضع حد وكذلك بلوغ الهدف المتعلق     
  . المرامي اإلنمائية لأللفية ضمنينضويو هدف وه
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أن السكان المعرضين لمخاطر اإلصابة     بأن المالريا تمثل مشكلة عالمية، كما       وليس هناك وعي كبير       -٤
 يجهلون في معظم األحيان كيف يمكنهم وقاية        بها ال يدركون تمام اإلدراك طرق سراية المالريا وبالتالي فإنهم         

ضمان استدامة الدعوة على الصعيد العـالمي، يقتـرح إعـالن يـوم             ول. صابة بعدواها أنفسهم وأسرهم من اإل   
  .  أبريل، يوماً عالمياً للمالريا / نيسان٢٥المالريا األفريقي، وهو يوم 

طفرة كبيرة في الـسنوات القليلـة الماضـية         وقد شهدت جهود تعزيز الوقاية من المالريا ومكافحتها           -٥
 للمالريا السيما عن    كما تزايدت األموال المرصودة   . عم السياسي الموجه لتلك الجهود    لدوكذلك الشأن بالنسبة ل   

طريق آليات مثل الصندوق العالمي لمكافحة األيدز والسل والمالريا، ومبادرة رئاسة الواليات المتحدة بـشأن               
كمـا أتيحـت وسـائل      . غيتسالمالريا، وبرنامج البنك الدولي لتعزيز مكافحة المالريا، ومؤسسة بيل وميلندا           

متنوعة جديدة منها عالج اآلرتيميسينين المولّف، والناموسيات المعالجة بمبيـدات الحـشرات ذات المفعـول               
الطويل األجل، واختبارات التشخيص السريع، وهناك أيضاً تطورات مشجعة فيما يخص األدويـة واللقاحـات               

سمة تتاح فيها بالتزامن وسـائل جديـدة واسـتراتيجيات    مرحلة حا بلذا فإن مكافحة المالريا تمر اآلن       . الجديدة
  .موجهة ورؤية واضحة وتمويل

ويرمـي  .  االقتراب من أهداف التخلص من المالريا أو بلوغها        آمال في  في جميع األقاليم     انبعثتوقد    -٦
دم من مكافحة   التق" يحمالن عنوان    وهما واالستراتيجية الجديدة إلقليم أوروبا،      ٢٠٠٥ من إعالن طشقند لعام      كّل

وتركز الـدول   . ٢٠١٥ بحلول عام    الموبوءةإلى التخلص من هذا الداء في البلدان        " المالريا نحو التخلص منها   
األعضاء من إقليم شرق المتوسط  على المحافظة على المناطق الخالية من المالريا أو توسيعها، ومنها بوجـه                  

ركز بعض الدول األعضاء من أقاليم األمريكتين وجنوب        كما ت . الخصوص شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا     
، بـصفة  وانبعثت. شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ على المحافظة على وضع التخلص من المالريا أو بلوغه    

وبالرغم مـن هـذه     . ن بعض بلدان اإلقليم األفريقي في بلوغ هدف التخلص من المالريا          كّ تم آمال في خاصة،  
 مـن األهـداف      اآلن، أيـاً   حتى،   من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى      م يحقق أي  لالتطورات اإليجابية،   

من بلوغ الهـدف    وأما البلدان التي ستتمكن      ١)٢٠٠٠(المحددة في إعالن أبوجا بشأن دحر المالريا في أفريقيا          
حيث تفرض المالريـا     فمن غير المرجح أن يكون عددها كبير      المتعلق بالمالريا من المرامي اإلنمائية لأللفية،       

 مـن  ٪٢٥ مليون دوالر سنوياً من الناتج المحلي اإلجمالي وتـستنزف لغايـة          ١٢ ٠٠٠أفدح الخسائر وتكلف    
  .إيرادات األسر

ومازالت هناك من بين البلدان التي تكافح الطفيليات المقاومة لألدوية من لم تقم بعد بتغيير سياسـاتها                   -٧
 أو ببناء القدرة علـى قيـاس        المفردتسويق عالج اآلرتيميسينين الفموي     العالجية الوطنية أو سحب تراخيص      

 وضعت بعض البلـدان أهـدافاً       وفي حين . التقدم الذي تحققه نحو بلوغ أهداف التدبير العالجي الفعال للحاالت         
كبيراً واضحة وخططاً تنفيذية من أجل توسيع نطاق استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، فإن عدداً       

 خططاً تنفيذية أو    تأهدافاً واضحة أو وضع   وهناك قلة من البلدان التي حددت       من البلدان األخرى لم تقم بذلك؛       
 ما يكفي من موارد بشرية جيدة التدريب للقيام بالرش الثمالي في المساكن، وهي أنشطة البد من إدارتها                  تعين

والسيما (لوبائية المعنية مع تجنب تسرب مبيدات الحشرات        بعناية دقيقة وتطبيقها على نحو صحيح في البيئات ا        
  .إلى القطاع الزراعي) الدي دي تي

                                                            
 على األقل من المصابين بالمالريـا مـن         ٪٦٠ينبغي أن يتمكن    ) ١: (الواردة في إعالن أبوجا   فيما يلي األهداف        ١

ينبغـي أن   ) ٢( ساعة منذ بدء األعـراض؛       ٢٤الحصول على العالج المناسب واستعماله بصورة صحيحة في غضون          
دون الخامسة، من تدابير     على األقل من األشخاص المعرضين لمخاطر المالريا، وخاصة النساء واألطفال            ٪٦٠يستفيد  

 علـى   ٪٦٠ينبغي أن تحصل    ) ٣(الوقاية الشخصية واالجتماعية المناسبة مثل الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات؛          
 .٢٠٠٥األقل من النساء الحوامل، والسيما الالئي يحملن للمرة األولى، على العالج الوقائي المتقطع بحلول عام 
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، ال يوجد سوى القليل من الموظفين القادرين علـى تنفيـذ االسـتراتيجيات              القطريمستوى  الوعلى    -٨
صة في مجال علـم     ولقد شهد التدريب على تخصصات تتعلق بمكافحة المالريا، وخا        . الموصى بها تنفيذاً فعاالً   

كما أصـبحت  . الحشرات، تراجعاً على الصعيد العالمي، األمر الذي تسبب في تقليص الموارد البشرية المتاحة            
من المشكالت الخطيرة التـي      البرامج الوطنية وبلوغ األهداف المحددة       فيما يتعلق بتنفيذ  زيادة القدرات الالزمة    

  . العديد من البلدانتعترض

طلب السريعة في بادئ األمر، وما صحبها من ضعف االهتمام بإدارة سلسلة اإلمـداد،              وأدت زيادة ال    -٩
وخاصة العالجات التوليفية الوحيـدة المـصدر والتـي تحتـوي علـى             إلى نقص عالمي في السلع الرئيسية،       

كما . جلذات المفعول الطويل األ   المحدودة المصادر و  لناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات     ا اآلرتيميسينين أو 
 أو وضع اسـتراتيجيات      الحاجة إليها  تشتدصنع المنتجات التي    لم توجه برامج البحث العالمية بالضرورة نحو        

وهناك العديد من   . مكافحة المالريا، وذلك إلى جانب عدم اتساق الدعم الذي تقدمه الوكاالت التقنية إلى البلدان             
 التزاماً سياسياً على    يتطلبحدود وبين األقاليم، األمر الذي       التعاون عبر ال   تقتضيالبلدان التي تواجه مشكالت     

تمكنها من إجـراء قيـاس      ) مالية وبشرية (موارد  التي كرست    عدد قليل فقط من البلدان       وهناك. أعلى مستوى 
 البلدان أيضاً   فشلتكما  . دقيق لعبء المرض لديها وتقييم التقدم الذي تحرزه نحو بلوغ أهداف مكافحة المالريا            

 في إعالن أبوجا    األفارقة من ميزانياتها الحكومية التي تعهد بها رؤساء الدول والحكومات           ٪١٥ تخصيص   في
، والذين أكدوا تعهدهم بتخصيـصها      )٢٠٠١(بشأن األيدز والعدوى بفيروسه والسل وسائر األمراض المعدية         

) ٢٠٠٣(األمـراض المعديـة     للقطاع الصحي في إعالن مابوتو بشأن األيدز والعدوى بفيروسه والسل وسائر            
  ).الجدير بالذكر أن بوتسوانا فقط هي التي حققت هذا الهدف(

 الفعالية المرجوة منها، حيث أدى تداخل الوظـائف بـين    فلم تحقق أما الشراكة من أجل دحر المالريا         -١٠
لـب األحيـان،   أغفـي  داعي له وإلى تضارب في ما تقدمانه من مشورة أمانتها وأمانة المنظمة إلى تنافس ال   

 المستوى المتوقع واالنتقاد الذي تعرضت له المنظمة لغيـاب القيـادة            فضالً عن عدم ارتقاء الدعم المالي إلى      و
  .التقنية القوية

 إعادة  بهدفالبرنامج العالمي لمكافحة المالريا     ،  ٢٠٠٦  عام  في مطلع  ،ونتيجة لذلك، أنشأ المدير العام      -١١
هفوات الخطيرة في برنامج مكافحة المالريا واالستجابة بشكل متسق وحـازم           تحديد االستراتيجيات وتصحيح ال   

وكخطوة أولية أساسية أعيد رسم توجهات المنظمة التقنيـة         . الحتياجات مكافحة المالريا على الصعيد العالمي     
، واالجتمـاع   يت مع المـوظفين علـى صـعيد المنظمـة         واالستراتيجية، وذلك من خالل المشاورة التي أجر      

وخلص هذان  . تخصص الذي تالها للفريق االستشاري االستراتيجي والتقني المعني بالمالريا التابع للمنظمة          الم
االجتماعان إلى أن أفضل إسهام يمكن للمنظمة أن تقدمه في الوقت الحاضر لهذه الشراكة هو بإتاحتهـا قيـادة                  

لمالريا التابع للمنظمـة تحديـداً واضـحاً        تقنية واستراتيجية متينة وتحديد أدوار ومسؤوليات برنامج مكافحة ا        
وفي الوقت نفسه، شرعت الشراكة من أجل دحر المالريا فـي           . لتمييزها عن أدوار ومسؤوليات أمانة الشراكة     

سهم المنظمة في هذه العملية من خـالل تحديـد دورهـا            تُو. مبادرة إلحداث التغيير من أجل تحسين فعاليتها      
 إيجابيـة،   بدأت في إعطاء نتائج   ويبدو أن هذه العملية     .  شريكا أفضل وأقوى   االستراتيجي والتقني لكي تصبح   

حيث تزايد شعور الشركاء بالمسؤولية، بما في ذلك المنظمة، كما تحسنت استجابة أمانة الشراكة الحتياجـات                
  .الشركاء

 / شـباط  ٢٧نس،  تـو ( بالمالريا   المعنيين منظمة الصحة العالمية     لعامليوفي االجتماع العالمي األول       -١٢
: ، حددت التوجهات االستراتيجية التالية للبرنامج العالمي لمكافحة المالريـا         )٢٠٠٦ مارس   / آذار ٢ -فبراير  

تعزيز القيادة التقنية للمنظمة فيما يخص سياسات واستراتيجيات مكافحة المالريا والدعم المقـدم للبلـدان                )١(
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المالريا بالدعم الـالزم لتطبيـق أفـضل        ب الموطونةبلدان  التزويد  ) ٢(بشأن أسلوب بلوغ األهداف المحددة؛      
، وتوزيـع الناموسـيات المعالجـة       عند اللزوم ساليب والوسائل المتاحة، بما فيها الرش الثمالي في المساكن          األ

بمبيدات الحشرات ذات المفعول الطويل األجل مجاناً أو تقديم الدعم المالي لتوزيعه على جميع الفئات الـشديدة                 
، والعمـل بالتعـاون     التوليفية، وتشخيص حاالت المالريا وعالجها بمعالجات اآلرتيميسينين        للمخاطرتعرض  ال

الوثيق مع البلدان من أجل ضمان مناسبة التدخالت للمرتسمات الوبائية واالجتماعية واالقتصادية الخاصة بكل              
وقايـة المـسافرين    ) ٤(يا حيثما أمكن؛    على بلوغ أهداف التخلص من المالر     لمساعدتها  دعم البلدان    )٣(بلد؛  

توضيح المعايير التي يتم وضـعها      ) ٥( المالريا بما يشجع السياحة واالستثمار؛       ها من بلدان ال تتوطن    القادمين
) ٦(وتحسين وسائل الرصد والتقييم، وبصفة خاصة، التمييز بوضوح بين رصد أداء التدخالت وتقييم أثرهـا؛                

 العليا في البرنامج العالمي لمكافحة المالريا، والتركيز بصفة خاصة على وضـع             إدراج البحوث ذات األولوية   
ضمان إسهام جهـود مكافحـة      ) ٧(طرائق واستراتيجيات ووسائل جديدة وإزالة العقبات التي تعترض التنفيذ؛          

اع الصحي،   للقط قويةالمالريا في تعزيز النظم الصحية عن طريق دعم النهج المتعدد القطاعات، وتأمين قيادة              
تنسيق الشراكة على الصعيد القطري، والسـيما عـن         ) ٨(ودعم اإليتاء المتكامل للخدمات الصحية األساسية؛       

طريق تعزيز المكاتب القطرية التابعة للمنظمة وزيادة توافر الموارد البشرية الجيدة اإلعداد بغية ضمان اتساق               
وتم، باإلضافة إلى ذلك، تشكيل خمس فرق عمـل شـاملة   . الدعم وتطابقه مع االستراتيجيات والخطط الوطنية  

تعني بتدبير الحاالت العالجي، والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، والرش الثمالي          (على صعيد المنظمة    
، والغرض من فرق العمل هذه هو ضمان وجـود المـدخالت            ) المالريا والتخلص منها   وترصدفي المساكن،   
حتى تـضمن    ٢٠٠٦على العمل بصورة تدريجية خالل عام        عكفت المنظمة كما  . عدصجميع ال والتعاون على   

امتثال برنامجها الخاص بمكافحة المالريا الذي يضم موظفين من المقر الرئيـسي ومـن المكاتـب اإلقليميـة                
  .  واحدة وميزانية واحدة، لخطة عمل٢٠٠٧والقطرية، اعتباراً من عام 

كما أوصى الفريق االستشاري االستراتيجي والتقني بتأليف لجنة استشارية تقنية وبحثية وستة أفرقـة                -١٣
 وبناء القدرات؛ والتـدبير العالجـي للحـاالت؛         والتعزيزتعني بالشؤون االقتصادية والتمويل واآلثار؛      (عاملة  

، وذلـك   )؛ والعالج الكيميائي الوقـائي    والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات؛ والرش الثمالي في المساكن       
لغرض استعراض برامج مكافحة المالريا ومراقبة التقدم المحرز ووضع الخطط والميزانيات وتعزيـز دعـم                

  :المنظمة التقني للبلدان فيما يتعلق بالتدخالت الرئيسية التالية

 باعتبارها أفضل   التوليفية يوصى اآلن باستعمال معالجات اآلرتيميسينين    . التدبير العالجي للحاالت    •
وقد نشرت المنظمة . عالج متاح في الوقت الحاضر للمالريا المنجلية غير المصحوبة بمضاعفات

لعالج المفرد بغيـة    على ا راً  ظ أيضاً ح  وفرضت   ١دالئلها العالجية في وقت سابق من هذا العام       
بلغ عـدد البلـدان التـي       وقد   . ولتأخير نشوء المقاومة   التوليفيةالمحافظة على نجاعة المعالجات     

التي  بلداً تسويق معالجات المالريا      ١٦ بلداً كما يمنع     ٦٧ التوليفية، حتى اآلن،  اعتمدت المعالجات   
 وتعكف فرقة العمل المعنية بالتدبير العالجي للحاالت على استكمال دليل           .تحتوي على دواء واحد   

لتتبع، وذلك لغرض دعم البلدان في تنفيذ       شامل يتضمن تصميماً جديداً لبطاقات المرضى وآليات ل       
سيوضـع هـذا   و. نجاعتـه سياساتها العالجية الوطنية، وتبسيط التدبير العالجي للحاالت وزيادة     

 في البلدان باالرتباط مع التدخالت الراميـة لتعزيـز نظـم المعلومـات              الدليل موضع االختبار  
  .الصحية

                                                            
 .٢٠٠٦جنيف، منظمة الصحة العالمية، . المية لمعالجة المالريادالئل منظمة الصحة الع    ١
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اسـتفادة  تركز المنظمـة علـى      . )بمبيدات الحشرات الناموسيات المعالجة   (الوقاية من المالريا      •
الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات ذات المفعول الطويل األجل، وذلك بالـشراكة       الجميع من   

وتواصل كلتا الوكالتين دعوتهما من أجل توزيع هذه الناموسيات مجاناً أو تعزيز            . مع اليونيسيف 
من أجل بلـوغ    ) وص، البرنامج الموسع للتمنيع   وبوجه الخص ( حمالت منتظمة    بشندعمه، وذلك   

ولكن مستوى التغطية الراهن لتوزيع هذه الناموسـيات مـنخفض          . الشرائح السكانية المستضعفة  
وتعكف فرقة العمل المعنية بالناموسـيات      . جداً، بالرغم من كونها أفضل الوسائل الوقائية المتاحة       

من شأنها مساعدة البلـدان     امل باعتباره وسيلة    المعالجة بمبيدات الحشرات على استكمال دليل ش      
  . توسيع نطاق التوزيع والتغطيةفي جميع أنحاء العالم على

يشكل الرش الثمالي في المساكن وسيلة فـي        . )الرش الثمالي في المساكن   (الوقاية من المالريا      •
 فيض معـدالت  للحد من كثافة البعوض على وجه السرعة وبالتالي اإلسراع في تخ          غاية الفعالية   

حيث : كما ينبغي و بشكل كاٍف    ال تستغل ولكن هذه الوسيلة    . لمراضة والوفيات المتصلة بالمالريا   ا
.  بلدا٥١ً مليون أسرة في ١٢ عدد األسر التي تحصل على الوقاية بموجب هذه الوسيلة ال يتجاوز

ن، وذلـك  وكخطوة أولى، أصدرت المنظمة ورقة موقف عن استعمال الرش الثمالي في المـساك    
باالستناد إلى شتى التجارب القطرية، بما في ذلك الرش بمادة الدي دي تي الذي كـان، ولفتـرة                  

المبيـد  لكونـه   و)  شـهراً  ١٢-٦(طويلة، أرخص مبيدات الحشرات ثمناً، وأكثرها فعالية ثمالية         
رش وتعكف فرقة العمل المعنية بـال  ١.الوحيد الذي ينحصر استخدامه في مجال الصحة العمومية       

الثمالي في المساكن على إعداد دليل يتضمن توجيهات بشأن تحسين جودة التدخالت في البلـدان               
وستجري تجربة هذا الدليل في     . التي تستخدم هذا األسلوب فعالً وللبلدان التي ستطبقه ألول مرة         

  .شتى األقاليم

 أثنـاء الحمـل     فيذ عالج وقائي متقطع   تن بلداً أفريقياً    ٢٢ في   يتموباإلضافة إلى هذه التدخالت الثالثة،        -١٤
ولكـن التزايـد    .  المالريـا  لـسراية  بيريميثامين، وذلك مـع نمـط معـين          -باستخدام مادة السلفاديوكسين    

 بيريميثامين، وعدم وجود معطيـات عـن مأمونيـة          -لمقاومة طفيلي المالريا المنجلية للسلفاديوكسين       السريع
وال يوصى باستعمال العالج    . يا في الوقاية والعالج يشكل تحدياً ضخماً      ونجاعة العوامل البديلة المضادة للمالر    

 وحيـث تـنخفض المقاومـة       السرايةالمتقطع إالّ في األماكن التي يشتد فيها توطن المالريا مع ثبات أسلوب             
  . بيريميثامين-للسلفاديوكسين 

رتسمات القطرية، بما فيها مؤشرات     وقد أنشأت فرقة العمل المعنية بالمراقبة قاعدة للمعطيات بشأن الم           -١٥
الحالة الوبائية والسياسة الخاصة بالمالريا وأداء االستراتيجيات والبرامج وبنية إيتاء الخدمات الصحية والوضع            

وستساعد المعطيات المجمعة البلدان على تحـسين       . بالنسبة لمقاومة األدوية ومبيدات الحشرات وتدفق الموارد      
  .د المخصصة للبرامجبرامجها وتوجيه الموار

وتعكف فرقة العمل المعنية بالتخلص من المالريا على صوغ دالئل للبرامج الوطنية للـتخلص مـن                  -١٦
تعمل علـى وضـع     كما   التخلص منها،    أوشكت على المالريا، وتقديم الدعم التقني والتنفيذي إلى البلدان التي         

لعالمي لمكافحة المالريا بمراجعة اسـتراتيجية وقايـة        ويقوم البرنامج ا  .  في هذا الصدد   آليات لإلشهاد الرسمي  
 المالريـا أو    المطعمين أثناء زيارتهم للمناطق التي تتوطنهـا      المسافرين، وذلك لضمان وقاية المسافرين غير       

  .عملهم فيها

                                                            
 .WHO/HTM/MAL/2006.1112الوثيقة     ١
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ولالهتمامات واالستثمارات الجديدة في البحث والتطوير، كتلك التي تقوم بها مؤسسة بيـل وميلينـدا                 -١٧
، أهمية حاسمة في دعم الجهود المتزايدة لمكافحة المالريا على الصعيد العـالمي وفـي التغلـب علـى              سغيت

ومع أن توسيع استعمال األدوية ومبيدات الحشرات يشكل أمراً أساسياً في مكافحة            . الصعوبات في هذا المجال   
. ت المالريا والبعوض الناقل لهـا     لياوباء المالريا، فهو يؤدي أيضاً إلى تزايد احتمال نشوء مقاومتها عند طفي           

 على امتداد الحدود بـين      التوليفيةوتعكف المنظمة على احتواء خطر المقاومة الناشئة لمعالجات اآلرتيميسينين          
 توفير األدوية لعالج المالريا وسائر الشركاء العاملين فـي          مشروعويتيح التعاون الوثيق مع     . وتايلندكمبوديا  
 المعالجـات   االستعاضة عـن  ة، تطوير عدة توليفات عالجية جديدة من هذا النوع بغية            األدوي استحداثمجال  
وسيعقد البرنامج العالمي لمكافحـة المالريـا اجتماعـاً للخبـراء لغـرض             . مقاومة لها ال قد تنشأ  التي   الحالية

ريا واألطفال من فقـر   من المالالرضعاستعراض البينات بشأن إمكانية استخدام العالج الوقائي المتقطع لوقاية         
ولقد وضعت فرقة العمل الجامعة للقطاعـات       .  المالريا سرايةالدم الحاد في المناطق التي ترتفع فيها معدالت         

 أدوات الرصـد والترصـد، وإجـازة      والمعنية بالبحث برنامجاً للبحوث ذات األولوية العليا، بما فيها تحسين           
عمل المنظمة على ضمان سد الثغرات في مجال المعرفـة،          كما ت . المنهجيات وتحسين تقديرات عبء المرض    

 من البحوث على وجـه      المستخلصةبينما يجري وضع وسائل واستراتيجيات جديدة ومناسبة، وترجمة البينات          
السرعة إلى سياسات وممارسات، وذلك بالترابط مع المساعدة المقدمة على مستوى البلدان في مجال البحـوث                

  .نفيذ وبحوث التالميدانية

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  :المجلس التنفيذي مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالي  -١٨

  المجلس التنفيذي،

   ١المالريا، بما في ذلك اقتراح بتكريس يوم عالمي للمالريا؛ب الخاصبعد أن نظر في التقرير 

 بلـوغ    أحرزت تقدماً ملموساً صوب    قلة عدد البلدان التي تتوطنها المالريا والتي      وإذ يالحظ   
 في كما يالحظ أن هناك فرصاً ثمينة تُتاح   ألمم المتحدة فيما يتصل بالمالريا،      لالمرامي اإلنمائية لأللفية    

 توسيع تـدخالت المالريـا      يالحظ تنامي االتجاه نحو   شكل وسائل جديدة واستراتيجيات أدق تحديداً، و      
  القطري والعالمي؛وزيادة الموارد المالية على الصعيدين 

  ٢: جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي

  جمعية الصحة العالمية الستون،

قتـراح بتكـريس يـوم    الالمالريا، بما في ذلك اب الخاصبعد أن نظرت في التقرير    
  عالمي للمالريا؛

                                                            
 .١٢٠/٥م تالوثيقة     ١
 ١٢٠/٥م ت لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنسبة إلى األمانـة، انظـر الوثيقـة                      ٢

 .١ إضافة
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 يمكـن   وإذ يساورها القلق الستمرار تسبب المالريا في ما يزيد على مليـون وفـاة             
  تجنبها سنوياً؛

وإذ تذكّر بأن مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه والمالريا وسائر األمراض تنـدرج            
   المرامي اإلنمائية لأللفية لألمم المتحدة؛ضمن

وإذ تدرك ضرورة تقليص العبء العالمي للمالريا من أجل بلوغ المرمى اإلنمـائي             
 والمساعدة على بلوغ    ٢٠١٥لثلثين بحلول عام     ا بنسبةلأللفية المتعلق بتقليص وفيات األطفال      

  تحسين صحة األمهات والقضاء على الفقر المدقع،ب المتعلقةالمرامي اإلنمائية لأللفية 

  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١

تطبيق السياسات واالستراتيجيات والوسائل التي توصي بها منظمة الصحة           )١(
لبينات، وخطط  با ووضع سياسات وطنية مسندة      ، بها  الخاصة للظروفالعالمية وفقاً   

تنفيذية ورصد وتقييم قائمين على األداء من أجل توسيع نطاق التغطية بالتـدخالت             
، وتقييم أداء البرامج والتغطية وأثـر       للمخاطرالوقائية والعالجية للسكان المعرضين     

بصفة خاصة من التدخالت المنفذة على نحو فعال وفي الوقت المناسب، مع االستفادة 
  التابعة للمنظمة؛ولمرتسمات القطرية با البيانات الخاصةقاعدة 

توفير الدعم التقني لتكريس الموارد الوطنية والدولية، البشرية منها والمالية،   )٢(
 لمعظم االستراتيجيات المناسبة للظروف المحلية والوبائية       الفعالمان التنفيذ   لض وذلك

  نية المستهدفة؛وبلوغ جميع الشرائح السكا

سحب معالجات اآلرتيميسينين الفموية من األسـواق أو إلغـاء تـراخيص              )٣(
تسويقها، وضمان توقف الجهات الممولة عن شراء هذه المعالجات المفردة أو غيرها            
من األدوية، بما فيها األدوية المضادة للفيروسات القهقرية التي مـرت باختبـارات             

ين الذين يواصـلون تـسويق منتجـات معالجـات          الصالحية المسبقة، من الصانع   
  اآلرتيميسينين المفردة؛

إلغاء الضرائب والتعريفات المفروضة على الناموسيات واألدويـة وسـائر         )٤(
خدمـة  المنتجات الالزمة لمكافحة المالريا، وذلك من أجل خفض أسعار هذه السلع            

  تجات؛للمستهلكين وللحفز على زيادة التجارة التنافسية لهذه المن

  : المنظمات الدولية ما يليتطلب إلى  -٢

: التدخالت الرئيسية الثالثة التاليـة    نطاق  غرض توسيع   بتقديم الدعم للبلدان      )١(
، والرش الثمالي   التوليفيةالتدبير العالجي للحاالت باستخدام معالجات اآلرتيميسينين       

ات المفعول الطويل   في المساكن، واستخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات ذ       
األجل كما تدعو إليه منظمة الصحة العالمية، واستخدام نظم الرصد والتقييم، بما في             

   القطرية، كما وضعتها منظمة الصحة العالمية؛البياناتذلك قاعدة 
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 لشتى آليات تمويل مكافحة المالريـا، وذلـك         ما تخصصه من أموال   زيادة    )٢(
ولتوجيه الموارد اإلضافية للدعم التقني لـضمان       لتمكينها من مواصلة دعم البلدان،      

  فعالية استيعابها واستعمالها في البلدان؛

  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٣

اتخاذ الخطوات الالزمة لتحديد الثغرات المعرفيـة فـي مجـال مكافحـة               )١(
ـ           بء المالريا؛ ودعم تطوير الوسائل واالستراتيجيات الجديدة؛ والقيام بتقدير أدق لع

المرض العالمي وتحديد اتجاهاته؛ ووضع وسائل ومنهجيـات جديـدة لتقيـيم أثـر              
التدخالت ومردوديتها؛ وتعزيز البحوث الراهنة التي تقوم بها المنظمة فيما يخـص            

أمـراض  المالريا، بما في ذلك بحوث البرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال            
البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والبنك      المشترك بين اليونيسيف و    ، المدارية المناطق

 الميدانيةالدولي ومنظمة الصحة العالمية؛ وتقديم الدعم التقني للبلدان إلجراء البحوث           
  وبحوث التنفيذ فيما يخص سبل ضمان التغطية الكافية بتدخالت مكافحة المالريا؛

 ريق األخذ المكرسة لمكافحة المالريا عن ط    تعزيز وترشيد الموارد البشرية       )٢(
الالمركزية فيما يخص العاملين على الصعيد القطري، بما يؤدي إلى تحسين قدرات            ب

مكاتب المنظمة القطرية على تقديم الدعم للبرامج الصحية الوطنيـة للتنـسيق بـين              
  الشركاء في مجال الوقاية من المالريا ومكافحتها؛

جلس التنفيذي يتناول   تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية عن طريق الم          )٣(
  التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛

أبريل، وذلك من    / نيسان ٢٥يوم  ل الموافق االحتفال سنوياً بيوم المالريا العالمي       تقرر  -٤
  .عالجه آفة عالمية يمكن توقيها ومرض يمكن وإدراك أنهاأجل التثقيف بشأن المالريا 

  
  
  

=     =     =  


