
 
  
  
  
  
  
 

  ٢-٦٨ع  ص  ج    والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٢

  WHA68.2    من جدول األعمال ٢-١٦البند 
  
  
  االستراتيجية والغايات التقنية العالمية  

  ٢٠٣٠-٢٠١٦بشأن المالريا 
  
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

دة االستراتيجية التقنية العالمية: ما بعد عامبعد النظر في التقرير الخاص بالمالريا: م   ٢٠١٥،١ سوَّ
  

بشأن المالريـا، بمـا فـي  ١٨-٦٠ع  ص  جبشأن مكافحة المالريا، والقرار  ٢-٥٨ج ص عإذ تشير إلى القرار 
قـرارات الجمعيـة العامـة لألمـم  بشأن المالريا، وٕالى ١٧-٦٤ج ص عذلك اقتراح تكريس يوم عالمي للمالريا، والقرار 

بشـــــأن تعزيـــــز المكاســـــب والتعجيـــــل بـــــالجهود الراميـــــة إلـــــى  ٦٨/٣٠٨و ٦٧/٢٩٩و ٦٦/٢٨٩و ٦٥/٢٧٣تحـــــدة الم
  ؛٢٠١٥ مكافحة المالريا والقضاء عليها في البلدان النامية، والسيما في أفريقيا، بحلول عام

  
س العـوز من األهداف اإلنمائيـة لأللفيـة (مكافحـة فيـرو  ٦وٕاذ تعترف بالتقدم الُمحرز صوب تحقيق الهدف 

المناعي البشري/ األيدز والمالريا وغيرهما من األمراض)، وصـوب بلـوغ المرامـي التـي حـددتها جمعيـة الصـحة فـي 
  ؛٢-٥٨ج ص عالقرار 

  
وٕاذ تقـــر بـــأن هـــذه المكاســـب عنـــد اســـتكمالها بمزيـــد مـــن االســـتثمارات الموظفـــة فـــي تـــدخالت جديـــدة عاليـــة 

ء المالريا الكبير  وتسريع وتيرة التقدم الُمحرز صوب التخّلص مـن المردودية ستتيح فرصة أمام مواصلة تقليل عب
  المرض؛

  
مليــون حالــة إصــابة بالمالريــا وأن  ٢٠٠إلــى وقــوع نحــو  ٢٠١٣وٕاذ تالحــظ أن التقــديرات أشــارت فــي عــام 

وفـاة لحقـت معظمهـا بأطفـال دون سـن الخامسـة مـن العمـر  ٥٨٠ ٠٠٠المرض أسفر في العام نفسه عن أكثر من 
كبيرًا يثقل كاهل األسر والمجتمعـات والخـدمات الصـحية فـي البلـدان التـي تنـوء  ريقيا، األمر الذي يفرض عبئاً في أف

  بعبء ثقيل من المرض، وأن عدد الحاالت والوفيات سيزيد ما لم ُتكّثف الجهود المبذولة للحد من عبء المرض؛
  

نــه يوجــد حاجــة إلــى التعجيــل فــي التصــدي وٕاذ تســلم بــأن تــدخالت مكافحــة المالريــا عاليــة المــردود، علــى أ
للعقبات التي تعوق استفادة المجموعات السكانية المعرضة للمخاطر من تـدابير مكافحـة نواقـل المـرض والعالجـات 

  الوقائية واختبارات التشخيص المكفولة الجودة وعالج المالريا، وفي التغّلب على تلك العقبات؛
  
  

                                                           
 . ٦٨/٢٨الوثيقة ج   ١
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بدرجــة كبيــرة مــن حــاالت االعــتالل الصــحي والوفيــات مــن جــراء اإلصــابة وٕاذ تســّلم أيضــًا بأنــه يمكــن الحــد 
بالمالريا في جميع أنحاء العالم عن طريق االلتزام السياسي ورصد ما يتناسـب مـع ذلـك مـن مـوارد فـي حـال تثقيـف 

  ا الداء؛الجمهور وتوعيته بالمالريا وٕاتاحة الخدمات الصحية المناسبة، والسيما في البلدان التي يتوطن فيها هذ
  

وٕاذ يســــاورها بــــالغ القلــــق إزاء التهديــــد الصــــحي اإلقليمــــي والعــــالمي المتمثــــل فــــي ظهــــور وانتشــــار مبيــــدات 
الحشرات ومقاومة األدوية، بما فيها مقاومة األرتيميسينين، والتحديات المنهجية التي تعوق إحراز المزيد من التقدم، 

  لعديد من البلدان المتضررة؛بما في ذلك النظم الصحية الهشة لترصد المرض في ا
  

وٕاذ تــدرك العــبء االقتصــادي واالجتمــاعي الجســيم الــذي تلحقــه المالريــا بأضــعف المجتمعــات وأفقرهــا فــي 
المالريا، والعبء غير المتناسب الذي تتحمله بلـدان تقـع فـي أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكبـرى، ان التي تتوطنها البلد

  المجموعات السكانية المهاجرة والمتنقلة؛والفئات المعرضة لخطر كبير، ومنها 
  

درك أيضــًا أن تقليــل عــبء المالريــا يمكــن أن يحســن الظــروف االجتماعيــة وينتشــل المجتمعــات مــن تــوٕاذ 
  براثن الفقر وأن يحقق نتائج إيجابية واجتماعية؛

  
نجاحـات هشـة،  وٕاذ تسّلم بأن النجاحات التي تحققت مؤخرًا في مجال الوقايـة مـن المالريـا ومكافحتهـا هـي

يسـتدعي قطـع التزامـات سياسـية  وبأن إحراز المزيد من التقـدم مرهـون بالعمـل داخـل القطـاع الصـحي وخارجـه، مّمـا
وماليــة طويلــة األجــل وتعضــيد التعــاون علــى الصــعيد اإلقليمــي وتعزيــز الــنظم الصــحية وتوظيــف االســتثمارات فــي 

  ميداني االبتكار والبحث؛
  

لـد يخلـو مـن خطـر اإلصـابة بالمالريـا فـي هـذا العـالم المتـرابط والموّطـد الصـالت، وٕاذ تدرك بأنه ال يوجـد ب
  بما في ذلك  البلدان التي تخّلصت مؤخرًا من المرض والبلدان التي ال يتوطنها،

  
  يلي: ، باالقتران مع ما٢٠٣٠-٢٠١٦االستراتيجية التقنية العالمية بشأن المالريا للفترة  تعتمد  -١

ئــة بشــأن إيجــاد عــالم خــاٍل مــن المالريــا وغاياتهــا بشــأن الحــد مــن معــدالت اإلصــابة رؤيتهــا الجري  )١(
، ٢٠٣٠ ٪ علــى أقــل تقــدير بحلــول عــام٩٠بالمالريــا والوفيــات الناجمــة عنهــا علــى مســتوى العــالم بنســبة 

بلدًا جديدًا على األقل، ومنع ظهوره من جديد في البلدان التي تحّررت منـه  ٣٥والتخّلص من المرض في 
  ؛٢٠١٥في عام 

  ؛٢٠٢٥و ٢٠٢٠المعالم المهمة المرتبطة بها لألعوام   )٢(

خطـــى الجهـــود الراميـــة إلـــى الـــتخلص مـــن مبادئهـــا الخمســـة الراميـــة إلـــى معالجـــة مـــا يلـــي: تســـريع   )٣(
المرض؛ وتحقيق الملكية والقيادة الُقطريتين باالقتران مع انخراط المجتمعات المحلية ومشـاركتها؛ وتحسـين 

  الرصد والتقييم؛ واإلتاحة المنصفة للخدمات الصحية؛ واالبتكار في األدوات وفي نهوج التنفيذ؛الترصد و 

ضمان اإلتاحة الشـاملة لُسـبل الوقايـة مـن المالريـا وتشخيصـها ركائزها الثالث المتمثلة فيما يلي:   )٤(
تحويــل ؛ و المالريــا تســريع الجهــود الراميــة إلــى الــتخلص مــن المالريــا وتحقيــق حالــة الخلــو مــن؛ و وعالجهــا

  ؛ترصد المالريا إلى تّدخل أساسي

تعزيــز البيئــة ؛ و تســخير االبتكــار والتوســع فــي البحــوثعنصــريها الــداعمين المتمثلــين فيمــا يلــي:   )٥(
  ؛المواتية
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  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -٢

تحـــــديث االســـــتراتيجيات والخطـــــط التشـــــغيلية الوطنيـــــة بشـــــأن المالريـــــا بمـــــا يتفـــــق مـــــع توصـــــيات   )١(
  ؛٢٠٣٠-٢٠١٦االستراتيجية التقنية العالمية بشأن المالريا للفترة 

تكثيف الجهود الوطنيـة واإلقليميـة الراميـة إلـى الحـد مـن معـدالت المراضـة والوفيـات الناجمـة عـن   )٢(
لتي ترزح تحت وطأة عبء ثقيل منها، وتسريع وتيـرة التقـدم الُمحـرز صـوب الـتخّلص المالريا في البلدان ا

  منها، والحفاظ على حالة الخلو منها، عند االقتضاء؛

تعزيــز الــنظم الصــحية، بمــا يشــمل القطــاعين العــام والخــاص، ووضــع خطــط ترمــي إلــى تحقيـــق   )٣(
بهـــا المنظمـــة بشـــأن المالريـــا للســـكان  وصـــون مســـتوى اإلتاحـــة الشـــاملة للتـــدخالت األساســـية التـــي توصـــي

  المعرضين لمخاطرها؛

تكثيــــف الجهــــود الوطنيــــة وتلــــك العــــابرة للحــــدود والجهــــود اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة الراميــــة إلــــى   )٤(
التصــــدي للتهديــــد الــــذي يشــــكله ارتفــــاع مقاومــــة مبيــــدات الحشــــرات ومقاومــــة األدويــــة، بمــــا فيهــــا مقاومــــة 

  األرتيميسينين؛

التعــاون المتعــدد القطاعــات والبــرامج التعليميــة، وٕاشــراك المجتمــع المحلــي مــن أجــل تــدعيم تعزيــز   )٥(
  الجهود الرامية إلى مكافحة المالريا والتخّلص منها؛

إنشاء نظم وطنيـة لترصـد المالريـا واالسـتجابة لهـا وتعزيزهـا، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل تحسـين   )٦(
  ية للمالريا وكفاءتها؛نوعية البيانات وفعالية االستجابات الوطن

وضع نموذج شامل وعابر للحدود لمكافحة المالريا وعالجها، حسب االقتضـاء، وتعزيـز التعـاون   )٧(
عبــر الحــدود، وتحســين فعاليــة القضــاء علــى المالريــا بواســطة الرعايــة الصــحية األوليــة باعتبارهــا المنصــة 

  الرئيسية، ودمج النموذج في النظم األعم لتوفير الصحة؛

تعزيــز البحــوث األساســية والتطبيقيــة المتعلقــة بالمالريــا وتســريع وتيــرة اســتحداث واعتمــاد أدوات    )٨(
جديدة جيدة النوعية وعاليـة المردوديـة، وخصوصـًا اللقاحـات واألدويـة وأدوات التشـخيص والترصـد ووسـائل 

  باع نهوج جديدة؛مكافحة نواقل المرض الالزمة للوقاية من المالريا ومكافحتها والتعاون بشأن ات

تعزيــــز قـــــدرات المـــــوارد البشـــــرية والبنيـــــة التحتيــــة لتحســـــين فعاليـــــة االســـــتجابة للمالريـــــا وكفاءتهـــــا   )٩(
واســتدامتها، والعمــل فــي الوقــت نفســه علــى ضــمان أوجــه التكامــل والتــآزر مــع النظــام الصــحي علــى نطــاق 

  أوسع؛

ياق األوســع نطاقــًا لتنميــة قطــاع الصــحة، دراســة اآلثــار الماليــة المترتبــة علــى هــذا القــرار فــي الســ  )١٠(
وزيــــادة التمويــــل الــــوطني واإلقليمــــي والــــدولي الــــالزم لتــــدخالت المالريــــا وللمبــــادرات العــــابرة للحــــدود وتلــــك 

  اإلقليمية؛

الشركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين من داخل قطاع الصـحة ومـن خارجـه، والسـيما الشـركاء فـي  تدعو  -٣
، ٢٠٣٠ -٢٠١٦ا، إلى أن يشاركوا في تنفيذ االسـتراتيجية التقنيـة العالميـة بشـأن المالريـا للفتـرة شراكة دحر المالري
  وأن يدعموا تنفيذها؛

                                                           
 ي اإلقليمي.وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصاد    ١
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شركاء المنظمة الدوليين، بمن فيهم المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية وهيئات التمويل  تناشد  -٤
المــــدني والقطــــاع الخــــاص إلــــى تقــــديم الــــدعم إلــــى الــــدول والمؤسســــات األكاديميــــة ومؤسســــات البحــــوث والمجتمــــع 

  حسب االقتضاء: ١األعضاء،

تعبئـــة التمويـــل الكـــافي والـــذي يمكـــن التنبـــؤ بـــه للتمكـــين مـــن تســـريع الحـــد مـــن عـــبء المالريـــا،   )١(
مـع المعـالم  وخصوصًا في البلدان التي تتحمل عبئًا ثقيًال، والتقدم نحو القضاء على المالريا، بما يتماشـى

  ؛٢٠٣٠-٢٠١٦لهامة والغايات المقترحة في االستراتيجية التقنية العالمية بشأن المالريا ا

دعم توليد المعارف والبحـوث واالبتكـار مـن أجـل تسـريع اسـتحداث أدوات جديـدة لمكافحـة النواقـل   )٢(
ســليم ووســائل تشــخيص وأدويــة ولقاحــات جديــدة، وحلــول جديــدة فــي مجــاالت الترصــد وٕادارة البيانــات، والت

 العملي والتنفيذ؛

مواءمة ودمج تقديم الدعم إلى برامج المالريا الوطنيـة العتمـاد وتنفيـذ السياسـات واالسـتراتيجيات    )٣(
  الموصى بها من المنظمة، وتعزيز استدامة أنشطة االستجابة للمالريا في األمد الطويل؛

  المدير العام ما يلي:  من تطلب  -٥

مـن أجـل التنفيـذ والتكييـف الـوطني  ١رشـادات التقنيـة إلـى الـدول األعضـاءتقـديم الـدعم التقنـي واإل  )١(
 ؛٢٠٣٠-٢٠١٦والتفعيل لالستراتيجية التقنية العالمية بشأن المالريا في الفترة 

التحــديث المنــتظم لإلرشــادات التقنيــة بخصــوص الوقايــة مــن المالريــا ورعايــة مرضــاها والقضــاء   )٢(
 وتوافر أدوات ونهوج ابتكارية؛ عليها، على ضوء جمع بينات جديدة

وتقيــيم أثرهــا مــن حيــث  ٢٠٣٠-٢٠١٦رصــد تنفيــذ االســتراتيجية التقنيــة العالميــة بشــأن المالريــا   )٣(
  التقدم الُمحرز نحو المعالم الهامة والغايات؛

بغيــة تحقيــق المعــالم  ١تعزيــز قــدرات األمانــة لتمكينهــا مــن زيــادة دعمهــا التقنــي للــدول األعضــاء،  )٤(
  مة العالمية والغايات؛الها

ضمان اإلشراك والتنسيق الفعالين لكل أجزاء المنظمة المعنية  في المقر الرئيسي وعلى المستوى   )٥(
  ؛٢٠٣٠-٢٠١٦اإلقليمي والُقطري في تعزيز وتنفيذ االستراتيجية التقنية العالمية بشأن المالريا في الفترة 

ي الصحة العالمية السبعين والثانية والسبعين، ثم تقـديم تقديم تقرير عن التقدم الُمحرز إلى جمعيت  )٦(
  .تقارير على فواصل زمنية منتظمة

  
  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٢الجلسة العامة الثامنة،   
  ٨المحاضر الحرفية/ /٦٨ج  

  
  

=     =     =  

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١


