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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/63/L.63( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 العامة فقر الدم املنجلي يف جمال الصحة مرضتأكيد أولوية - 63/237
 ،إن اجلمعية العامة 
االعتبار يفمع األخذ،والعقلية بضرورة العمل على حتسني الصحة البدنيةإذ تسلم 

 ر الصكوك املعنية حبقوق اإلنسان، وسائ)1(ي حلقوق اإلنساناإلعالن العامل
 )2(2006مايو/ أيار27 املؤرخ20-59 بقرار مجعية الصحة العامليةوإذ ترحب 

 تـشرين19 للمؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة املـؤرخ22والقرار
Assembly/AU/Dec.81 ، وإذ حتيط علما باملقرر)3(2005أكتوبر/األول (V)اختـذه الـذي
 اخلامسة املعقودة يف سرت، اجلماهريية العربية الليبيـةالعادية االحتاد األفريقي يف دورتهمؤمتر

 ،)4(2005يوليه/متوز 5  و4 يف
وأن  يف العامل، الرئيسية األمراض الوراثيةمنفقر الدم املنجليمرض بأنوإذ تسلم 
سرهم، وأنـه يف شـكلخطرية بالنسبة للمصابني به وأل واجتماعية بدنية ونفسيةآثاراله

 أشد األمراض الوراثية فتكا،يعد من ةاملتماثلالالقحة

_______________

 ).3 - د( ألف217القرار )1(
 27-22مجعية الصحة العامليـة التاسـعة واخلمـسون، جنيـف،منظمة الصحة العاملية،:انظر )2(

 .(WHA59/2006/REC/1) ، القرارات واملقررات، املرفقات2006مايو/أيار
سـجالت املـؤمتر العـام، الـدورة الثالثـةمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،:انظر )3(

،القـرارات:، الـد األول والتـصويبان2005أكتـوبر/ تشرين األول21-3ن، باريس،والثالثو
 .الفصل اخلامس

Assembly/AU/Dec.73-90االحتاد األفريقـي، الوثـائق:انظر )4( (V)و Assembly/AU/Decl.1-3 (V) 
 .Assembly/AU/Resolution 1 (V) و
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 الشراكات، لتيسريبطرق منها إقامة احلاجة إىل املزيد من التعاون الدويل،وإذ تدرك 
 الت اإلصابة بـه والتصدي له ومتابعة حاجليفقر الدم املنفيما يتعلق مبرض التثقيففرص

 ومعاجلته،
فقر الدم املنجلي يسهم يف خفض الوفيـاترض ملالتصدي املناسب بأنوإذ تسلم 

 ،نقص املناعة البشرية بدرجة ملحوظةبفريوساإلصابةالنامجة عن املالريا وخفض خطر
أبريـل/ نيـسان25 إىل إعالن أبوجا لدحر املالريا يف أفريقيا املـؤرخوإذ تشري 

 ،العاملية ‘‘دحر املالريا’’مبادرةوإىل،)5(2000
 األول والثاين والثالث للمنظمـة الدوليـةة الدوليات بتقارير املؤمترعلما وإذ حتيط 

ينـاير/ كـانون الثـاين26  و25يفملكافحة مرض فقر الدم املنجلي، املعقودة يف باريس
يف، ويف داكـار2004يناير/ كانون الثاين23 إىل20منيف الفترةويف كوتونو ،2002

، على التوايل، وبتقرير املشاورات العاملية2006نوفمرب/ تشرين الثاين24 إىل22منالفترة
 17 إىل14مـن  يف الفتـرةفقر الدم املنجلي، املعقودة يف برازافيـلمرضاألوىل بشأن

 ،2005يونيه/حزيران
واالتـصاالت دورلتثقيف وتكنولوجيات املعلوماتبضرورة أن يكون ل وإذ تسلم 

 فقر الدم املنجلي، وأن مثة حاجة ملحة إلنـشاء بـرامج فعالـة مرضحاسم يف الوقاية من
  أشد البلدان تأثرا ذا املرض،يفوالتدريبللبحث

 ؛العامةالصحةمشاكلمشكلة منفقر الدم املنجلي ميثلمرض بأنتسلم - 1 
القـضاءفقر الدم املنجلي وإىلمبرض على احلاجة إىل التوعية العامةتشدد - 2 

  املرتبطة باملرض؛على أوجه اإلجحاف
رض الدول األعضاء ومؤسسات منظومة األمم املتحدة على التوعية مبحتث - 3 

 ام على الصعيدين الوطين والدويل؛يونيه من كل ع/ حزيران19فقر الدم املنجلي يف
اديقها وبراجمهـاوكاالت األمم املتحـدة وصـنو الدول األعضاءتشجع - 4 

واملؤسسات الدولية والشركاء يف التنمية على دعم النظم الصحية وتقدمي الرعايـة الـصحية
 فقر الدم املنجلي؛رض ملالتصدي  سبلاألولية، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة لتحسني

 الدول األعضاء واملنظمات الدولية واتمع املدين إىل دعـم اجلهـودتدعو - 5 
الـنظملتعزيزفقر الدم املنجلي، مبا يف ذلك يف إطار اجلهود املبذولةمرضملكافحةاملبذولة

_______________

 .، املرفقA/55/240/Add.1انظر )5(
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اسية والتطبيقية بشأن هـذاالصحية، يف خمتلف الربامج اإلمنائية، وإىل تشجيع البحوث األس
 املرض؛

فقر الدم املنجلي مـشكلة مـنمرض الدول األعضاء اليت ميثل فيهاحتث - 6 
فقـر الـدممرضلى إنشاء برامج ومراكز متخصصة وطنية ملعاجلةعالعامةالصحةمشاكل
 ؛عالجه احلصول علىوعلى تيسري املنجلي

ة إىل األمني العام أن يطلع مجيع الدول األعضاء ومؤسسات منظومـتطلب - 7 
 .األمم املتحدة على هذا القرار

 73اجللسة العامة
 2008 ديسمرب/ كانون األول22

 


