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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1  وA/62/L.39( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

عقـــــد دحـــــر املالريـــــا يف البلـــــدان الناميـــــة،:٢٠١٠-٢٠٠١ - ٦٢/١٨٠
 سيما يف أفريقيا وال

 
،إن اجلمعية العامة 
يـة، عقدا لدحر املالريا يف البلدان النام٢٠١٠-٢٠٠١ إىل أا أعلنت الفترةإذ تشري 
متالزمـة نقـص املناعـة/، وإىل أن مكافحة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية)١(سيما يف أفريقيا الو

من بـني األهـداف اإلمنائيـة املتفـقهيواملالريا والسل وغريها من األمراض)اإليدز(املكتسب
،)٢(أللفيةلعليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة

ــ  ـــؤرخ٦١/٢٢٨ قرارهــا إىل أيــضاشريوإذ ت ــسمرب/كــانون األول ٢٢ املــ  ٢٠٠٦دي
سيما يف أفريقيا، الو السابقة بشأن مكافحة املالريا يف البلدان النامية،القراراتومجيع

ــصادي واالجتمــاعيوإذ تــضع يف اعتبارهــا  املتعلقــة مبكافحــة  قــرارات الــس االقت
،١٩٩٨ يوليه/متوز ٣٠ املؤرخ١٩٩٨/٣٦القرارسيما املالريا وأمراض اإلسهال، وال

 منظمـةالـيت اعتمـدا باإلعالنات واملقـررات املتعلقـة مبـسائل الـصحةوإذ حتيط علما 
اللـذين“دحـر املالريـا”سيما اإلعـالن وخطـة العمـل املـتعلقني مببـادرة الوحدة األفريقية، وال

 منظمة الوحـدة األفريقيـة املعقـود يفاعتمدمها مؤمتر القمة االستثنائي لرؤساء دول وحكومات
ـــا ــسان٢٥  و٢٤ يفأبوجــ AHG/Dec.155ررقامل وبــ،)٣(٢٠٠٠أبريــل/ ني (XXXVI)املتعلــق 

 رؤسـاء دول وحكومـات منظمـةمـؤمتربتنفيذ اإلعالن وخطة العمل املذكورين والـذي اختـذه

_______________

 .٥٥/٢٨٤انظر القرار )١(
 .٥٥/٢انظر القرار )٢(
 .A/55/240/Add.1انظر )٣(
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 إىل١٠لومي يف الفتـرة مـنالوحدة األفريقية، يف دورته العادية السادسة والثالثني املعقودة يف
،)٤(٢٠٠٠يوليه/ متوز١٢

 بـــإعالن مـــابوتو بـــشأن املالريـــا وفـــريوس نقـــص املناعـــةوإذ حتـــيط علمـــا أيـــضا 
ــة األخــرى ذات)اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب/البــشرية والــسل واألمــراض املعدي

انيــة املعقــودة يف مــابوتو يف االحتــاد األفريقــي يف دورتــه العاديـة الثمـؤمترالـصلة، الــذي اعتمــده
 عاجلـةدعوة أبوجا مـن أجـل اختـاذ إجـراءاتب، و)٥(٢٠٠٣يوليه/ متوز١٢ إىل١٠الفترة من

اإليـدز والـسل واملالريـا للجميـع يف وإلتاحة اخلدمات املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية
القمــة االســتثنائي مــؤمتريففريقــيأل رؤســاء دول وحكومــات االحتــاد اوجههــاأفريقيــا، الــيت

اإليدز والـسل واملالريـا املعقـود يف أبوجـا وفريوس نقص املناعة البشريةلالحتاد األفريقي بشأن
،٢٠٠٦مايو/ أيار٤ إىل٢ الفترة منيف
 القائمة بني اجلهود املبذولة لبلوغ األهداف احملددة يف مؤمتر قمـةت بالصالوإذ تسلم 

 حبلــول عــام“دحــر املالريــا” وهامــة لتحقيــق هــدفباعتبارهــا ضــرورية ٢٠٠٠لعــامأبوجــا
 ،٢٠١٥ واألهداف احملددة يف إعالن األلفية حبلول عام٢٠١٠

بأن العلـل والوفيـات النامجـة عـن املالريـا يف أحنـاء العـامل كافـة ميكـنوإذ تسلم أيضا 
يــف بــااللتزام الــسياسي ومبــا يتناســب معــه مــن مــوارد إذا مت تثق إىل حــد كــبريالقــضاء عليهــا

سـيما يف اجلمهور وتوعيته باألمور املتصلة باملالريا وتـوافرت اخلـدمات الـصحية املالئمـة، وال
البلدان اليت يتوطن فيها هذا املرض،

أمهيــــة تنفيــــذ إعــــالن األلفيــــة، وإذ ترحــب يف هــذا الــصدد بــالتزامعلــى تــشددوإذ 
 الدول األعضاء بتلبية االحتياجات اخلاصة ألفريقيا،

ــثينوإ  ــم املتحــدةذ ت ــة ومنظمــة األم ــصحة العاملي ــها منظمــة ال ــيت بذلت ــى اجلهــود ال عل
للطفولة وسائر الشركاء يف مكافحة املالريا على مـر الـسنني، مبـا يف ذلـك إقامـة الـشراكة مـن

،١٩٩٨أجل دحر املالريا يف عام

_______________

 .، املرفق الثاينA/55/286 انظر )٤(
)٥( A/58/626،املرفق األول ،)Assembly/AU/Decl.6 (II. 
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 مـايو/ أيـار٢٣ الـذي اختذتـه مجعيـة الـصحة العامليـة يف١٨-٦٠إىل القـراروإذ تـشري 
لتوســيعوالــذي حيــث علــى اختــاذ طائفــة عريــضة مــن اإلجــراءات الوطنيــة والدوليــة )٦(٢٠٠٧
برامج مكافحة املالريا، نطاق

 الـيت٢٠١٥-٢٠٠٥باخلطة االستراتيجية العاملية لدحر املالريا للفترةوإذ حتيط علما 
وضعتها الشراكة من أجل دحر املالريا،

،)٧(العام اليت حييل ا تقرير منظمـة الـصحة العامليـة مبذكرة األمنيحتيط علما - ١ 
 وتدعو إىل دعم التوصيات الواردة فيه؛

 بـاملقرر الـذي اختذتـه مجعيـة الـصحة العامليـة لالحتفـال بيـوم للمالريـاترحـب - ٢ 
أبريل، أو يف أي يوم أو أيـام تقررهـا فـرادى الـدول األعـضاء، مـن أجـل/ نيسان٢٥سنويا يف

؛)٦(عالجهمرضا ميكن ميكن الوقاية منه وا عاملياء املالريا وفهمه باعتباره بالءالتثقيف بشأن د
متعـددةمـصادر من اتمع الدويل،الذي يقدمه بزيادة التمويل أيضاترحب - ٣ 

تطــويرالو وألعمـال البحـثللتـدابري املتعلقـة باملالريــا،ثنائيـة ومـن القطــاع اخلـاصواألطـراف
طرائـق باسـتخدامميكن التنبؤ بـهعلى حنوتمويلوبال ،ومكافحتها  منهايةأدوات الوقااملتعلقة ب

ــل ــة لتموي ــات القطري ــة واآللي ــة مناســبة وفعال ــصحيةمعون ــة ال ــات الرعاي ــا يتناســب واألولوي مب
علـى حنـو منـصف حـصول اجلميـع تعزيز النظم الصحية وتشجيعيفالوطنية، مما يعترب أساسيا

 ية والعالج من املالريا؛للوقاعالية اجلودةخدمات على
 بـاتمع الـدويل مواصـلة تقـدمي الـدعم للمنظمـات الـشريكة يف مبـادرةيب- ٤

، ومــن بينــها منظمــة الــصحة العامليــة والبنــك الــدويل ومنظمــة األمــم املتحــدة“دحــر املالريــا”
ن فيهـااجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان الـيت تتـوطلـدعمللطفولة، باعتبارها مصادر مكملـة حيويـة

 كافحة هذا املرض؛ملاملالريا
املـساعدة الثنائيـة زيـادة بـروح مـن التعـاون علـى اتمع الدويل العمـلتناشد- ٥

 مبـا يف ذلـكفعالـة ومتواصـلة ومتـسقة،وجعلـها مكافحـة املالريـامن أجلواملتعددة األطراف
والــسل واملالريــا،)اإليــدز(دعـم الــصندوق العــاملي ملكافحــة متالزمــة نقـص املناعــة املكتــسب

دف مساعدة الـدول، وخباصـة البلـدان الـيت تتـوطن فيهـا املالريـا، علـى تنفيـذ خطـط وطنيـة
اصة اخلطـط الـصحية وخطـط املرافـق الـصحية الـيت تـشمل اسـتراتيجيات ملكافحـةخب، وسليمة

_______________

،٢٠٠٧ مـايو/ أيـار٢٣-١٤ جنيـف،،الـستونمجعيـة الـصحة العامليـةمنظمة الصحة العاملية،:انظر )٦(
 ).(WHA60/2007/REC/1 القرارات واملقررات، املرفق

)٧( A62/321. 
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مــورتـسهم يف مجلــة أ ومنــصفةبطريقــة متواصـلةاملالريـا واإلدارة املتكاملــة ألمـراض الطفولــة،
 منها تطوير النظام الصحي؛

 الـيت اختـذا جمموعـاتت التمويل الطوعية واالبتكاريةبإسهام مبادراترحب - ٦
 مـن أجـل التنميـة، وختـص بالـذكر إضافية ميكن التنبـؤ ـامن الدول األعضاء يف حشد موارد

ــدويل للتحــصني ــل ال ــة ومرفــق التموي ــشراء األدوي ــدويل ل ــصدد املرفــق ال ــادراتمويف هــذا ال ب
 االلتزام املسبق بالشراء؛

 البلدان اليت تتوطن فيها املالريا على العمل من أجل كفالة وجود قـدرةحتث- ٧
 الظـروفويئـة ا، قدر املـستطاع، ملكافحـة املالريـحمليةمالية مستدامة وزيادة ختصيص موارد

 يف جمـال اجلـودةعاليـةاملؤاتية للعمل مع القطاع اخلاص لتحسني سبل احلصول علـى خـدمات
 مكافحة املالريا؛

أو/ بالدول األعضاء، وخباصة البلدان اليت تتوطن فيهـا املالريـا، وضـع ويب- ٨
 يف املائـة علـى األقـل مـن٨٠ اسـتفادة  ضـمانإىلرميتعزيز سياسات وطنية وخطط تنفيذية ت

الوقائيـة والعالجيـةاملـصابني ـا مـن األنـشطة األشخاص املعرضـني خلطـر اإلصـابة باملالريـا أو
، وفقا للتوصـيات التقنيـة ملنظمـة الـصحة العامليـة، مـن أجـل كفالـة٢٠١٠الرئيسية حبلول عام

 يف٧٥ وبنـسبة٢٠١٠ يف املائة علـى األقـل حبلـول عـام٥٠التخفيف من عبء املالريا بنسبة
 ؛٢٠١٥املائة حبلول عام

وارد البـشرية املتكاملـة الدول األعـضاء علـى تقيـيم االحتياجـات مـن املـحتث- ٩
وتلبيتها على مجيع مستويات النظام الصحي لتحقيق أهداف إعالن أبوجا بشأن دحـر املالريـا

،)٢(أللفيـةلواألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا الواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة )٨(يف أفريقيا
املـؤهلني يف جمـال الـصحةاختـاذ إجـراءات، حـسب االقتـضاء، لتنظـيم توظيـف العـاملنيعلىو

وتدريبهم واستبقائهم على حنـو فعـال، والتركيـز بـصورة خاصـة علـى تـوافر العـاملني املـؤهلني
ــة والتــشغيليةاالحتياجــات لتلبيــةعلــى مجيــع الــصعد بــرامج مكافحــةمتويــل زيــادةمــع،التقني

 املالريا؛
 تلبية االحتياجات املساعدة علىبوسائل منهاباتمع الدويل أن يقوم،يب- ١٠

والـسل واملالريـا،)اإليـدز(املالية للـصندوق العـاملي ملكافحـة متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب
مركبــة عالجــاتقطــري بــدعم دويل كــاف، بزيــادة إتاحــةعلــى الــصعيد ال املبــادراتاختــاذو

حوامــل وتــوفري العــالج الوقــائي املتقطــع للميــسورة الكلفــة ومأمونــة وناجعــة للمالريــامــضادة
_______________

)٨( A/55/240/Add.1املرفق ،. 
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 التوزيـع اـاينبطـرق منـها، ذات األثر الطويل األجلوالناموسيات املعاجلة مببيدات احلشرات
ــامبيــدات احلــشرات الــيترشهلــذه الناموســيات حــسب االقتــضاء، و املبــاينداخــل تتــرك بقاي

 ؛صلة ذات الملكافحة املالريا، آخذا يف اعتباره القواعد واملعايري واملبادئ التوجيهية الدولية
، وال سيما منظمة الصحة العاملية ومنظمـةاملعنية إىل املنظمات الدوليةتطلب - ١١ 

شـاملةاألمم املتحدة للطفولـة، أن تـدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـات الوطنيـة لتـوفري محايـة
 يـقيف أفريقيا، عن طرال سيماو، اليت تتوطن فيها املالرياالبلدانلألطفال الصغار واحلوامل يف

ميكـن، مـع مـابأسـرع  ذات األثـر الطويـل األجـل الناموسيات املعاجلة مببيدات احلشراتتوفري
مشاركة اتمع فيهـا مـشاركةمن خالل استدامة تلك اجلهودضمانلاالهتمام الواجبإيالء

 ؛ عن طريق النظام الصحيوتنفيذها كاملة
 توصـيات مـؤمتر قمـة أبوجـابعـد تنفـذمجيع البلـدان األفريقيـة الـيت مل تشجع - ١٢ 

إلغاء الـضرائب والتعريفـات املفروضـة علـى الناموسـيات أو خفضإىلداعية ال)٣(٢٠٠٠لعام
هـذه أسـعارختفـيضوغريها من املنتجات الالزمة ملكافحة املالريا على القيام بذلك مـن أجـل

 ها؛وتنشيط التجارة احلرة في ملستهلكنيفائدة ا لاملنتجات
  يف عـدة منـاطق مـن للعـالجقاومةامل املالرياسالالت لتزايدلقهاتعرب عن ق - ١٣ 

الدول األعضاء أن تعزز، بدعم من منظمة الـصحة العامليـة، نظـم مراقبـة مـدىيب ب، والعامل
 تنـسيق شـبكة عامليـةإىل منظمـة الـصحة العامليـةوتـدعومقاومة العقـاقري ومبيـدات احلـشرات،

 ومبيدات احلشرات؛لرصد مدى مقاومة العقاقري
  التقليديـة الدول األعـضاء الـيت تواجـه مقاومـة لعالجاـا األحاديـةمجيعحتث - ١٤ 

أوصت بـه منظمـة ، على حنو ماالعالجات املركبةب يف الوقت املناسبتستعيض عنهاأنعلى
، وعلـى وضـع اآلليـات املاليـة والتـشريعية والتنظيميـة الالزمـة مـن أجـل عــرضالـصحة العامليـة

 بأسـعار ميـسورة وحظـر تـسويق العالجـاترتيميـسيننياأل من مـادةة املكونة املركباتلعالجا
 ؛األحادية الفموية اليت تستخدم مادة األرتيميسينني

 وأدويـة جديـدة من حيث التكلفـةفعالة آمنة وبأمهية استحداث لقاحات تقر - ١٥ 
 مبـا يف ذلـك،والتعجيـل ـا بحـوثالضرورة إجراء املزيد مـنبللوقاية من املالريا وعالجها، و

 مـع االلتـزام مبعـايريعاليـة اجلـودةإجراء البحوث املتعلقة بالعالجـات التقليديـة اآلمنـة والفعالـة
لربنامج اخلاص للبحث والتدريب يف جمال أمـراض املنـاطقصارمة، بوسائل منها تقدمي الدعم ل
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نتـاج لقاحـاتإل ةختلفـ املبـادراتاملبيـلالشراكات العاملية الفعالة، من ق وعن طريق)٩(املدارية
ــشروع ــا وم ــا، وإاملالري ــة املالري ــاج أدوي ــضرورة حبــتــشجيعهانت ــد ال ــدو عن ــضمانةافز جدي  ل

 علــى األدويــةاملــسبق وبتقــدمي دعــم فعــال ويف الوقــت املناســب مــن أجــل التــصديقتطويرهــا
 ؛ ومركباااجلديدة املضادة للمالريا

ــيــب - ١٦  ــدويلب ــادة أاتمع ال ــسبل تــشمل الــشراكات القائمــة، بزي  ن يقــوم، ب
واملنتجـات بالعقـاقرياملتعلقـةأعمـال البحـث والتطـويرواجلهود املبذولـة يف جمـال اتاالستثمار

خـصوصاوالوقايـة منـه،لعـالج داء املالريـا وميـسورة الكلفـة املأمونة ديدةوالتكنولوجيات اجل
مثـل اللقاحـات والفحـوص التشخيـصية ة بـه، املعرضـني خلطـر اإلصـابلدى األطفال واحلوامـل

املقاومـةوتـأخري ظهـورفعاليتـها بغيـة زيـادة،السريعة ومبيدات احلـشرات وأوجـه اسـتخدامها
 ؛هلا
اتفـاقألحكـام الـواردة يففادة القـصوى مـن ااالستاحلق يف تؤكد من جديد - ١٧ 

إعــالن و)١٠(ملتــصلة بالتجــارةاملتعلـق جبوانــب حقــوق امللكيــة الفكريـة امنظمـة التجــارة العامليــة
 الـس العـام ملنظمـة التجـارة العامليـةمقـرر و)١١(الدوحة املتعلق ـذا االتفـاق وبالـصحة العامـة

تــنص علــىالـيت )١٣( مـن االتفــاق٣١وتعـديالت املــادة )١٢(٢٠٠٣ أغــسطس/ آب٣٠املـؤرخ
 اجلميــع علــى لتعزيــز إمكانيــة حــصولوخباصــةحلمايــة الــصحة العامــة، املرونــة الالزمــةأوجــه

لوقايـة مـنل أدويـة بـال اسـم جتـارياألدوية، مبا يف ذلك القيام مبوجب ترخيص إلزامي بإنتـاج
 ؛ املصابني ااملالريا وعالج

 االستفادة من أوجه املرونة الـيتعلىعلى مساعدة البلدان النامية تعقد العزم - ١٨ 
 يف جمـال مكافحـةة املتـصلة بالتجـارةاملتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكريـينص عليها االتفاق

 ذلك؛ لتحقيقاملالريا وعلى تعزيز قدراا
_______________

 وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والبنـك الـدويلمنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـةمشترك بـنيبرنامج )٩(
 .ومنظمة الصحة العاملية

ونيـــة املتـــضمنة لنتـــائج جولـــة أوروغـــواي للمفاوضـــات التجاريـــة املتعـــددةالـــصكوك القان :انظـــر )١٠(
ــراكش يف ــة يف م ــسان١٥األطــراف، املوقع ــل/ ني ــام (١٩٩٤أبري ــاق الع ــة االتف ــة جمموع ــشورات أمان من

 .GATT/1994-7)بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة، رقم املبيع
:متاحـــــــــــة علـــــــــــى.WT/MIN(01)/DEC/2منظمـــــــــــة التجـــــــــــارة العامليـــــــــــة، الوثيقـــــــــــة )١١(

http://docsonline.wto.org. 
ــر )١٢( ــة:انظــــــ ــارة العامليــــــــة، الوثيقــــــ ــة التجــــــ ــى.Corr.1 وWT/L/540 منظمــــــ ــة علــــــ :متاحــــــ

http://docsonline.wto.org. 
 .http://docsonline.wto.org:متاحة على.WT/L/641 منظمة التجارة العاملية، الوثيقة:انظر )١٣(

http://docsonline.wto.org
http://docsonline.wto.org
http://docsonline.wto.org
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الـسكانحـصول فـرصزيـادة  الراميـة إىلسبل الـاتمع الـدويل دعـمبيب - ١٩ 
ال سـيماو البلدان اليت تتـوطن فيهـا املالريـا، يفاخلبيثة املقاومة من املالرياللسالالتاملعرضني

نتجات الرئيسية بأسعار ميسورة، مثـل تـدابري مكافحـة نـاقالت املـرض، مبـا امل على، أفريقيايف
ــدات ــيات املعاجلــة مببي ــاين والناموس ــرك بقايــا داخــل املب ــيت تت ــدات احلــشرات ال ــا رش مبي فيه

،رتيميـسيننياألالعالج املركـب املكـون أساسـا مـن مـادةاحلشرات ذات األثر الطويل األجل و
وزيـادة منـها متويـلألمـور عـدةختـصص وآليـات ابتكاريـةافيةبوسـائل منـها تـوفري أمـوال إضـ

  لتلبية احلاجة املتزايدة؛شرائها، حسب االقتضاء،رتيميسينني واأل مادةإنتاج
 بتزايــد الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص ملكافحــة املالريــاترحــب - ٢٠ 

دمها الـشركاء مـن القطـاع اخلـاصوالوقاية منها، مبا يف ذلك التربعات املاليـة والعينيـة الـيت يقـ
 والشركات العاملة يف أفريقيا، وبتزايد مشاركة مقدمي اخلدمات غري احلكوميني؛

ــر الطويــل تــشجع - ٢١  منتجــي الناموســيات املعاجلــة مببيــدات احلــشرات ذات األث
تــشجع البنــك الــدويلكمــااألجــل علــى التعجيــل بنقــل التكنولوجيــا إىل البلــدان الناميــة،

ديق اإلمنائيــة اإلقليميـة علــى النظـر يف دعــم البلـدان الــيت تتـوطن فيهــا املالريـا مــن أجــلوالـصنا
 إنشاء مصانع لزيادة إنتاج الناموسيات املعاجلة مببيدات احلشرات ذات األثر الطويل األجل؛

 بـاتمع الـدويل والبلـدان الـيت تتـوطن فيهـا املالريـا زيـادة القـدرة علـىيب - ٢٢ 
 مبيدات احلشرات اليت تترك بقايا داخـل املبـاين وغـريهمونة وفعالة ورشيدة لرشاتباع طرق مأ

من أشكال مكافحة ناقالت املرض، وفقا للمبادئ التوجيهية والتوصيات القائمة الصادرة عـن
 ؛)١٤(منظمة الصحة العاملية ولشروط اتفاقية ستوكهومل املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة

 الــــدويل علــــى أن يكــــون علــــى درايــــة تامــــة بالــــسياساتاتمــــعحتــــث - ٢٣ 
واالستراتيجيات التقنية ملنظمة الصحة العامليـة وبأحكـام اتفاقيـة سـتوكهومل املتـصلة باسـتخدام

ت، مبـــا يف ذلـــك يف رش مبيـــدات احلـــشرات الـــيت تتـــرك بقايـــا داخـــل املبـــاين.د.دـمـــادة الـــ
الطويـل األجـل وإدارة احلـاالت اإلفراديـةوالناموسيات املعاجلـة مببيـدات احلـشرات ذات األثـر

ــع للحوامـــلو ــائي املتقطـ ــالج الوقـ ــة لالعـ ــات احليـ ــة الكائنـ ــات مقاومـ ــد دراسـ لعـــالجورصـ
 الـسياساتتلـك  دعـملمـشاريعل لكـي يتـسىناملكون أساسا من مادة األرتيميسينني، املركب

 واالستراتيجيات واألحكام؛
ة األمم املتحـدة للطفولـة والوكـاالتإىل منظمة الصحة العاملية ومنظمتطلب - ٢٤ 

ت يف رش مبيـدات احلـشرات.د.املاحنة أن توفر الدعم للبلدان اليت ختتـار اسـتخدام مـادة الــ د
_______________

 .٤٠٢١٤، الرقم٢٢٥٦، الدة املعاهداتجمموعاألمم املتحدة، )١٤(
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 وفقا للقواعد واملعايري واملبادئ التوجيهيـة بغية ضمان استخدامها،اليت تترك بقايا داخل املباين
ن الـيت تتـوطن فيهـا املالريـا مـن أجـل إدارةالدولية، وأن تقدم كل سـبل الـدعم املمكنـة للبلـدا

ت وغريهـــا مـــن مبيـــدات احلـــشرات.د.تــدابري املعاجلـــة بفعاليـــة وجتنـــب التلـــوث مبــادة الــــ د
 اصة تلوث املنتجات الزراعية؛خبداخل املباين، واليت تترك بقايااملستخدمة يف عمليات الرش

علـى أن تواصـل، بـدعم منظمة الصحة العاملية والدول األعـضاء فيهـاتشجع - ٢٥ 
ت باعتبارهــا مــادة.د.دـالبــدائل املمكنــة ملــادة الــ حبــثمــن األطــراف يف اتفاقيــة ســتوكهومل،

 ؛املرضملكافحة ناقالت
 بالبلـدان الـيت تتـوطن فيهـا املالريـا تـشجيع التعـاون اإلقليمـي واملـشتركيب - ٢٦ 

ال ســيما يفواملــستويات،بــني القطاعــات، يف كــل مــن القطــاعني العــام واخلــاص، علــى مجيــع
جماالت التعلـيم والـصحة والزراعـة والتنميـة االقتـصادية والبيئـة للـسري قـدما بأهـداف مكافحـة

 املالريا؛
ــيــب - ٢٧  ــدويل دعــمب ــدابري املعاجلــة،اتمع ال ــادة ت توصــيات منظمــةل وفقــازي

بــسرعة وكفــاءةالـصحة العامليــة والـشراكة مــن أجــل دحـر املالريــا، مـن أجــل كفالــة تنفيـذها
وفعالية، وتعزيز النظم الصحية والسياسات الوطنية يف اال الصيدالين، ورصد األدوية املزيفـة

 بوسـائل املنسقةاجلهوداملضادة للمالريا ومكافحة االجتار ا ومنع توزيعها واستعماهلا، ودعم
لتقيـيم واتـساقها مـع واحتـسني نظـم املراقبـة والرصـدبغـرض شىت منـها تـوفري املـساعدة التقنيـة

ــتغريات يفاخلطــط والــنظم الوطنيــة مــن أجــل حتــسني  ويف احلاجــة إىل زيــادةتغطيــةالتعقــب ال
 ؛ها واإلبالغ عن، املالريا الذي تسببهعبءال وفيما يتبع ذلك من ختفيف التدابري املوصى ا

 الـدول األعـضاء واتمـع الـدويل ومجيـع اجلهـات الفاعلـة ذات الــصلة، حتـث - ٢٨ 
يف ذلك القطـاع اخلـاص، علـى تـشجيع التنفيـذ املنـسق لألنـشطة املتعلقـة باملالريـا وحتـسني مبا

ــهانوعيتــها، ــا، وفقــا للــسياسات الوطنيــة واخلطــطبطــرق من ــشراكة مــن أجــل دحــر املالري  ال
التنفيذية املتسقة مع التوصيات التقنية ملنظمة الصحة العامليـة واجلهـود واملبـادرات األخـرية، مبـا

 ؛املعونة ذلك إعالن باريس بشأن فعاليةيف
الـستنيالثالثـة وإىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـاتطلب - ٢٩ 

عقـد:٢٠١٠-٢٠٠١”تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املعنـون
 .“سيما يف أفريقيا الودحر املالريا يف البلدان النامية،

 ٧٨ العامةاجللسة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩




