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    ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Add.1 و A/58/L.53( دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[
  

سـيما يف   الوعقد دحر املالريا يف البلـدان الناميـة،    : ٢٠١٠-٢٠٠١ - ٥٨/٢٣٧
  أفريقيا

 ،إن اجلمعية العامة 

 ١٩٩٤مرب ســديـ /ون األولانكــــ  ١٩ؤرخ  ــــ  امل ٤٩/١٣٥ا   إىل قراراهتـ   إذ تشري  
ــ٥٠/١٢٨ و ــ ٢٠ؤرخ  املــــ ــسمرب /انون األولكــــ ــؤرخ ٥٥/٢٨٤ و ١٩٩٥ديــــ  املــــ
 بـشأن   ٢٠٠٢ ديسمرب/األول كانون   ٢٠ املؤرخ   ٥٧/٢٩٤  و ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ٧

 مكافحة املالريا يف البلدان النامية، وال سيما يف أفريقيا،

ــا   ــضع يف اعتباره ــصادي واال وإذ ت ــرارات اجمللــس االقت ــصلة   ق جتمــاعي ذات ال
 املــؤرخ ١٩٩٨/٣٦قــرار الاملتعلقــة مبكافحــة املالريــا وأمــراض اإلســهال، وال ســيما      

 ،١٩٩٨يوليه /متوز ٣٠

 الـصادرة عـن   و ةمبـسائل الـصح    باإلعالنـات واملقـررات املتعلقـة        وإذ حتيط علما   
دحــر ”، وال ســيما اإلعــالن وخطــة العمــل املــتعلقني مببــادرة  منظمــة الوحــدة األفريقيــة

منظمــة  لرؤســاء دول وحكومــات  القمــة االســتثنائياللــذين اعتمــدمها مــؤمتر، “ملالريــاا
، )١(٢٠٠٠أبريــل / نيــسان٢٥ و ٢٤ يف أبوجـــــا يومـــــي  الوحــدة األفريقيــة، املعقــود  

عــالن وخطــة العمــل املــذكورين  املتعلــق بتنفيــذ اإلAHG/Dec.155 (XXXVI)رر ـــــــوباملق
 اء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية، يف دورهتـ     رؤسا والذي اختذته مجعية   أعاله

ــن      ــرة م ــومي يف الفت ــودة يف ل ــثالثني املعق ــسادسة وال ــة ال ــوز١٢ إىل ١٠العادي ــه / مت يولي
٢(٢٠٠٠(،  

                                                         
  .A/55/240/Add.1انظر   )١(  
  .، املرفق الثاينA/55/286انظر   )٢(  
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ــا    ــضا وإذ حتــيط علم ــشأن  أي ــابوتو ب ــإعالن م ــا و ب ــريوس نقــص املناعــة  املالري ف
مراض املعدية األخرى ذات والسل واأل) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية

الصلة، الذي اعتمدته مجعية االحتاد األفريقي يف دورهتا العادية الثانية املعقودة يف مابوتو             
  ،)٣(٢٠٠٣ يوليه/ متوز١٢ إىل ١٠من يف الفترة 
 القائمة بني اجلهود املبذولة لبلوغ األهـداف احملـددة يف مـؤمتر             ة بالصل وإذ تسلم   

 ٢٠١٠ حبلول عام    ‘‘دحر املالريا ’’ هدفة وهامة لتحقيق    قمة أبوجا باعتبارها ضروري   
  ،٢٠١٥ حبلول عام )٤( األمم املتحدة بشأن األلفيةاحملددة يف إعالنولبلوغ األهداف 

 الربامج الوطنية ملكافحة املالريا رفع مستوى باحلاجة امللحة إىل وإذ تسلم أيضا  
 األجـل الـذي حـدده مـؤمتر قمـة      لكي تتمكن البلدان األفريقية من تلبية اهلدف املتوسـط       

  ،٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٠أبوجا لفترة السنوات اخلمس املمتدة من 
بأن العلل والوفيات النامجة عـن املالريـا يف أحنـاء العـامل كافـة       وإذ تسلم كذلك     

ميكن القضاء عليها بااللتزام السياسي ومبا يتناسب معه من موارد إذا مت تثقيف اجلمهور 
يف وال ســيما  ،صلة باملالريــا وتــوافرت اخلــدمات الــصحية املالئمــةوتوعيتــه بــاألمور املتــ

 البلدان اليت يتوطن فيها هذا املرض،

ترحـب، يف هـذا الـصدد، بـالتزام     إذ  أمهيــة تنفيــذ إعـــالن األلفيـــة، و       وإذ تؤكد  
  الدول األعضاء بتلبية االحتياجات اخلاصة ألفريقيا،

مة الصحة العامليـة ومنظمـة األمـم املتحـدة          على اجلهود اليت بذلتها منظ    وإذ تثين     
شراكة الـ للطفولة وسائر الشركاء يف مكافحة املالريا على مر السنني، مبا يف ذلك إقامة              

  ، ١٩٩٨دحر املالريا يف عام من أجل 
 التوصـيات الـواردة     دعـم  وتـدعو إىل     )٥( بتقريـر األمـني العـام      حتيط علما   - ١ 

  فيه؛
ــدويل مو هتيــب  - ٢   ــاجملتمع ال ــشريكة يف    ب ــدعم للمنظمــات ال اصــلة تقــدمي ال
ــا’’مبــادرة  يــة ومنظمــة األمــم املتحــدة  ومــن بينــها منظمــة الــصحة العامل  ،‘‘دحــر املالري

حيوية لدعم اجلهود اليت تبذهلا البلـدان الـيت تتـوطن           وة  كململلطفولة، باعتبارها مصادر    
  فيها املالريا من أجل مكافحة املرض؛ 

                                                         
 .Assembly/AU/Decl.6 (II)، املرفق األول، A/58/626انظر   )٣(  

  .٥٥/٢انظر القرار   )٤(  
  )٥(  A/58/136 و Corr.1.  
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 أن يكفل تلقي الصندوق العاملي ملكافحـة متالزمـة           اجملتمع الدويل  تناشد  - ٣  
والــسل واملالريــا متــويال متزايــدا لــدعم خطــط وطنيــة  ) اإليــدز(نقــص املناعــة املكتــسب 

سليمة ملكافحة املالريا يف البلدان اليت يتـوطن فيهـا املـرض، علـى أن تنفـذ هـذه اخلطـط                     
  بطريقة مستدامة ومنصفة تسهم يف تطوير النظام الصحي؛

 البلدان اليت تتوطن فيها املالريـا علـى زيـادة ختـصيص مـوارد حمليـة                 حتث  - ٤  
  من أجل مكافحة املالريا؛ 

 مجيع البلدان األفريقية اليت مل تقم بعد بتنفيذ توصيات مؤمتر قمة تشجع  - ٥  
أبوجا اليت تدعو إىل تقليـل أو إلغـاء الـضرائب والتعريفـات املفروضـة علـى الناموسـيات                   

 املالريا، على القيام بذلك من أجـل تقليـل أسـعار           ملكافحةجات الالزمة   وغريها من املنت  
الناموســيات بالنــسبة للمــستهلكني، وتنــشيط التجــارة احلــرة يف الناموســيات املعاجلــة        

  مببيدات احلشرات؛
 باجملتمع الدويل دعم سـبل تنـشيط تنميـة القـدرة التـصنيعية إلنتـاج          هتيب  - ٦  

ــدات ا  ــام يف هــذا الــصدد بتــشجيع    الناموســيات املعاجلــة مببي ــا، والقي حلــشرات يف أفريقي
وتيسري نقـل التكنولوجيـا الالزمـة إلنتـاج ناموسـيات معاجلـة مببيـدات احلـشرات تكـون                   

  أكثر فعالية يف اتقاء الناموس ومتينة؛
 مبا السـتحداث لقاحـات فعالـة وأدويـة جديـدة للوقايـة مـن املالريـا                  تقر  - ٧  

ن األحباث داخل أطر منها الشراكات العاملية الفعالة، من وعالجها، ومبا إلجراء املزيد م
قبيل خمتلف مبادرات إنتاج لقاحات املالريا ومشروع انتاج أدوية املالريـا مـن أمهيـة يف                

  كفالة تطوير تلك اللقاحات واألدوية؛
 علـى احلاجـة إىل إقامـة شـراكة موسـعة بـني القطـاعني                من جديـد   تؤكد  - ٨  

افحة املالريا والوقاية منها، وحتث يف هـذا الـسياق شـركات            العام واخلاص من أجل مك    
النفط العاملة يف أفريقيا على النظر يف توفري مركب البوليمر لتصنيع ناموسـيات بأسـعار               

  خمفضة كمسامهة يف دحر املالريا يف أفريقيا؛ 
ية علــى أن حتــيط علمــا باحلاجــة  الن صــناعة املستحــضرات الــصيد حتــث  - ٩  

ــا، واحلاجــة إىل تــشكيل    املتزايــدة إىل مر ــا، وخاصــة يف أفريقي كــب فعــال لعــالج املالري
حتالفات وشراكات إضافية ملساعدة مجيع األشخاص املعرضني خلطر اإلصابة باملرض يف 

  احلصول على عالج فوري وميسور ويتسم باجلودة؛ 
 إىل األمني العام أن يشرع، بالتعـاون الوثيـق مـع منظمـة الـصحة                تطلـب  - ١٠  
ة، والبلدان النامية، واملنظمات اإلقليمية، مبا فيها االحتاد األفريقي، يف إجراء تقيـيم             العاملي

 للتدابري املتخـذة والتقـدم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف املتوسـطة األجـل،                  ٢٠٠٥يف عام   
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ووسائل التنفيذ اليت يتيحها اجملتمع الـدويل يف هـذا الـصدد، واألهـداف الـشاملة للعقـد،               
  ا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الستني؛وأن يقدم تقرير

ــضا  - ١١   ــة العامــة  إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل تطلــب أي  يف دورهتــا  اجلمعي
التاسعة واخلمسني تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املعنـون                  

  .“ريقياسيما يف أف الوعقد دحر املالريا يف البلدان النامية، : ٢٠١٠-٢٠٠١”
  ٧٨اجللسة العامة 

  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣


