
  
  
  
  
  
  
  

  ٢١-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦

  WHA65.21    من جدول األعمال ١١-١٣البند 
  
  
  التخلص من داء البلهارسيات  
  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،   
  

  ١قد نظرت في التقرير المتعلق بالتخلص من داء البلهارسيات؛  
  

  ، والقـــــــــــــرار ٥٨-٢٩ج ص ع، والقـــــــــــــرار ٥٣-٢٨ج ص ع، والقـــــــــــــرار ٢٦-٣ج ص عوٕاذ تـــــــــــــذكر بـــــــــــــالقرار   
  بشأن داء البلهارسيات؛ ١٩-٥٤ج ص ع

  
بشــأن أمــراض المنــاطق المداريــة المنســيَّة: مشــكلة مســتجدَّة مــن  ٣/ ق٥٤ل إ/ ش موٕاذ تحــيط علمــا بــالقرار   

عتمدتــه اللجنــة اإلقليميــة لشــرق المتوســـط والــذي طلــب مشــكالت الصــحة العموميــة فــي إقلــيم شــرق المتوســط، الــذي ا
إلــــى الــــدول األعضــــاء جملــــة أمــــور منهــــا مواصــــلة أنشــــطة المكافحــــة الناجحــــة فــــي المنــــاطق ذات معــــدل االنتقــــال 

  المنخفض من أجل التخلص من داء البلهارسيات؛ 
  

البلدان التي  من مشكالت الصحة العمومية فيوٕاذ تعرب عن قلقها من أن داء البلهارسيات اليزال مشكلة   
ــــــــــــــــول عــــــــــــــــام  ــــــــــــــــه بحل ــــــــــــــــرار ٢٠١٠يتوطنهــــــــــــــــا، وأن ــــــــــــــــي الق ــــــــــــــــوارد ف ــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــم يتحقــــــــــــــــق الهــــــــــــــــدف األدن   ، ل

٪ علــى األقــل مــن جميــع األطفــال فــي ســن ٧٥والمتمثــل فــي تقــديم العــالج الكيميــائي بانتظــام إلــى  ١٩-٥٤ج ص ع
  الدراسة المعرضين لخطر المراضة؛

  
مليـون  ٣٢‚٦إلـى  ٢٠٠٦مليـون مسـتفيد سـنة  ١٢تغطيـة بعـالج داء البلهارسـيات مـن اتسـاع الوٕاذ تالحظ   

، وتعزيـــز إتاحـــة دواء البرازيكوانتيـــل بفضـــل تبرعـــات الشـــركاء وتقـــديمهم مزيـــدًا مـــن الـــدعم إلـــى ٢٠١٠مســـتفيد ســـنة 
  البلدان التي يتوطنها الداء لمكافحة أمراض المناطق المدارية المنسية؛

  
عضــــاء واألمانــــة والشــــركاء علــــى تعزيــــز إتاحــــة دواء البرازيكوانتيــــل والمــــوارد للتســــريع وٕاذ تهنــــئ الــــدول األ  

  البلهارسيات؛بمكافحة داء 
  

  وٕاذ يشجعها أن بعض البلدان التي يتوطنها داء البلهارسيات نجحت في وقف سريانه؛  
  

                                                           
  .٦٥/٢١الوثيقة ج    ١
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ت جديــدة مصــدرها هــذه وٕاذ تهنــئ تلــك البلــدان التــي يتوطنهــا داء البلهارســيات والتــي لــم تبّلــغ عــن أيــة حــاال  
  البلدان نفسها بفضل تعزيز برامج المكافحة والترصد،

  
 جميع البلدان التي يتوطنها داء البلهارسيات إلى القيام بما يلي: تدعو -١

  
ومكافحتـــه، وتحليـــل ووضـــع خطـــط قابلـــة للتطبيـــق ُتحقَّـــق  االهتمـــام بالوقايـــة مـــن داء البلهارســـيات  )١(

  أهدافها بالتدريج، وتكثيف تدخالت مكافحة الداء وتعزيز ترصده؛
  
داء  سـرياناالستفادة بالكامل من البرامج غير الصـحية ألغـراض تحسـين البيئـة، خفضـًا لمسـتوى   )٢(

  البلهارسيات وتسريع التخلص من مضيفه الوسيط؛
  
  توفير األدوية األساسية؛ ضمان  )٣(

  
الدول األعضاء، واألمانة، والشركاء على تقديم الدعم للبلدان التي يتوطنهـا داء البلهارسـيات لتوسـيع  تحث  -٢

  نطاق برامج المكافحة؛
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣

  
والمـــوارد،  تشـــجيع الـــدول األعضـــاء والمجتمـــع الـــدولي علـــى إتاحـــة مـــا يلـــزم ويكفـــي مـــن الوســـائل  )١(

والســـيما األدويـــة، والميـــاه وخـــدمات اإلصـــحاح والتـــدخالت الصـــحية، وتكثيـــف بـــرامج المكافحـــة فـــي معظـــم 
  البلدان التي يتوطنها داء البلهارسيات والشروع في شن حمالت للتخلص منه، حسب االقتضاء؛

  
لص مــن إعــداد توجيهــات للــدول األعضــاء مــن أجــل تحديــد موعــد الشــروع فــي شــن حمــالت الــتخ  )٢(

  الداء، جنبًا إلى جنب مع إيجاد وسائل لتنفيذ البرامج وتوثيق ما ُيكّلل منها بالنجاح؛
  
داء البلهارسيات في الدول األعضاء المعنية،  سريانإجراء تقييم، بناء على طلب، لمستوى وقف   )٣(

سـية المواجهـة بشـأنه، وتحليل الوضع العالمي للوقاية من الداء ومكافحته، ونموذج توطنه، والتحديات الرئي
  كيما يتسنى تقديم توصيات وتوجيهات محددة األهداف؛

  
في البلـدان المعنيـة بقصـد التأكـد مـن القضـاء  داء البلهارسيات سريانوضع إجراءات لتقييم وقف   )٤(

  فيها؛ سريانهعلى 
  
بـدعم البلـدان التـي يثبـت تخلصـها منـه،  القيام في المرحلة الالحقة للقضاء علـى داء البلهارسـيات  )٥(

  الداء من جديد؛ سريانبغية مواصلة اتخاذ إجراءات وقائية لغرض تجنب ظهور 
  
تقديم تقرير كل ثالث سـنوات عـن طريـق المجلـس التنفيـذي، إلـى جمعيـة الصـحة العالميـة عـن   )٦(

  التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة   
  ١٠/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  
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