
 

 بإجراءات قوية ملكافحة املالريا التزامهاالدول ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي تعلن 

يدعون لزيادة التمويالت املخصصة ملكافحة املالريا  بجدة ن و تمعت الدولية املجنظمااملرؤساء  
 روا  ودف  جللة التنمية ألا  ماليينقناا  ل 

رئيس عقد ، من كل عام أبريل 52 يوم يف االحتفال به سنويا تمالذي يملالريا، ااكاحة  املي ملاليوم الع قبيل  -:م 2102أبريل  23 فيجدة، 
 ااجتماع (منظم  دولي )املالريا اكاحة لشراك  العاملي  ملاملدير التنفيذي لمنظم  التعاون اإلسالمي، و أمني عام البنك اإلسالمي للتنمي ، و  جمموع 

، ووكيل وزارة الصة  باململاك  وشارك يف هذا االجتماع كذلك وزراء الصة  من كل من تركيا، والسنغال .مبقر البنك اإلسالمي للتنمي  جبدة
 .عبد العزيز بن سعيد/العربي  السعودي  الدكتور
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Mohamed Ali, President of the Islamic Development Bank (IDB) 
والحظ اجملتمعون بارتياح بالغ التقدم الاكبري الذي مت إحرازه على املستوى العاملي يف جمال ماكاحة  هذا املرض خالل اخلمس  عشر عاما 

 . م5202وتاكثيف اجلهود الرامي  للقضاء على املالريا قبل حلول العام  التمويلاملاضي ، وأكد اجملتمعون أمهي  زيادة 
نظيم معرض للصور الفوتو غراحي  مبقر البنك، للتعريف خبطر عدم القضاء على مرض املالريا يف الدول األعضاء مبنظم  كما مت هبذه املناسب  ت 

واخلطوات الواجب  مرض مياكن الوقاي  منه وعالجه،ملاكاحة   املاضي  52على مدى السنوات الـ لبةث مدى التقدم احملرز . التعاون اإلسالمي 
 .اإلسالمي  دولاليف  وخاص املالريا، لى ن أجل القضاء عاتباعها م

 50اليت تضم  –وتاكلف املالريا القارة األحريقي  . التنمي  العاملي ، حأكثر من نصف ساكان العامل عرض  لإلصاب  هبا يعيقوتعترب املالريا هتديدا 
جي  مفقودة، ويف بعض الدول األكثر إصاب  يف شاكل إنتا أمرياكي، مليار دوالر 55سنويا حنو  – التعاون اإلسالمي يف منظم  ادول  عضو 

 .٪ من اإلنفاق على الصة  العام 02بالوباء، مياكن أن تشاكل التاكلف ، ما يصل إىل 
وزيادة التنسيق يف إطار الشراك  العاملي  ملاكاحة  املالريا، اخنفضت معدالت الوحيات الناجت  عن  املخصص للماكاحة ، وبفضل زيادة التمويل

وتشري التقديرات إىل أنه، منذ عام . م5222٪ يف أحريقيا وحدها منذ عام 20 بنسب و ، ٪ 04ي  أحناء العامل بنسب  يف مج هذا املرض
األطفال حتت  ملن مت إنقاذهم، كانت من العظمى   غالبيال، مت إنقاذ حنو أربع  ماليني إنسان من حاالت الوحاة النامج  عن املالريا، و م5225

 .سن اخلامس 
الدعم املقدم من الصندوق كذلك و  ات الدول األعضاء،قياددعم القوي من لقد كان للدول األعضاء يف منظم  التعاون اإلسالمي، حلوبالنسب  

مليارات دوالر أمرياكي ملشاري  ماكاحة  املالريا والقضاء عليها،  أربع تعبئ  أكثر من  الدور األبرز يفالعاملي ملاكاحة  اإليدز والسل واملالريا 
وقد أدت اجلهود  .ماليني من الناموسيات املعاجل  مببيدات واقي  من البعوض 552م، مبا يف ذلك توزي  أكثر من 5225منذ عام وذلك 
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٪ يف الدول الواقع  جنويب الصةراء األحريقي  الاكربى 52املبذول  ملاكاحة  املالريا إىل خفض نسب  الوحيات، السيما بني األطفال، وذلك بنسب  
 .م، وهو ما أدى بدوره إىل جيل سليم صةيا من الشباب وبالتايل التقدم حنو بلوغ اهلدف الراب  من األهداف اإلمنائي  لأللفي 5222منذ عام 

 ورغم كل هذه اإلجنازات الرائع ، إال أنه ما زال هناك الاكثري من العمل الالزم إلزال  العبء الصةي والتنموي الذي تشاكله املالريا على
 591وعلى الرغم من اجلهود املبذول ، تقدر منظم  الصة  العاملي  أن املالريا ال تزال تسجل حنو . ويف مجي  أحناء العامل ،سلم اجملتمعات امل

٪  منهم من األطفال حتت سن 12شخص سنويا، حوايل  فأل( 210)حنو  وحاةمليون حال  إصاب  حول العامل كل عام، وتتسبب يف 
 . اخلامس 

بشاكل أقوى،   ماكاحة  هذا املرض اخلطري اليوم اخلميس يف جدة، دعا املشاركون إللتزام احلاكومات اجتماعليت متت خالل وخالل املناقشات ا
، من أجل اختاذ كاح  التدابري الالزم  للقضاء على املالريا يف دول يف الدول اإلسالمي  ن أهل اخلري واملنظمات غري احلاكومي و ناشد املشارككما 

وأمج  املشاركون على أن زيادة التمويالت املخصص  للقضاء على هذا . م مبشيئ  اهلل5202إلسالمي حبلول عام منظم  التعاون ا
 .املرض،ستشاكل عامال حامسا من أجل حتقيق اهلدف املتمثل يف القضاء على املالريا

من املالريا يف  العامل، ويشاكل تعداد املصابني  األكثر تضررا 50دول  عضو يف منظم  التعاون اإلسالمي من بني الدول الـ  50وهناك حاليا 
٪ من حاالت اإلصاب  هبذا املرض على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك نيجرييا وأوغندا وموزمبيق وبوركينا حاسو 12باملالريا يف هذه الدول حنو 

ويف الدول الواقع  جنويب الصةراء األحريقي  الاكربى . والسودان والنيجر وغينيا وإندونيسيا وكوت ديفوار والسنغال والاكامريون وباكستان وبنني
ذات املعدالت األعلى من حيث اإلصاب  باملالريا، واليت تعترب  51دول  عضو يف املنظم  ضمن قائم  الدول الـ  55على وجه التةديد، هناك 

 .م5250دول املنظم  يف عام ٪ من حاالت اإلصاب  باملالريا يف 92املالريا حيها مرضا مستوطنا، وشاكلت جمتمع  حنو 
أن التنمي  البشري  هي  يف الاكلم  اليت ألقاها هبذه املناسب ، أمحد حممد علي، رئيس جمموع  البنك اإلسالمي للتنمي ،/ أكد معايل الدكتور وقد

 ذياملالريا ال مرض ، ويف مقدمتهاحجر الزاوي  يف أنشط  البنك التنموي ، وال مياكن حتقيقها إال عن طريق القضاء متاما على األمراض الساري 
 .يعيق جهود التنمي  يف الدول األعضاءخطريا شاكل حتديا ي

لينا أن نعمل معا لضمان أن تصبح املالريا جزءا من التاريخ، حمن غري املعقول أن ع: "وأضاف رئيس جمموع  البنك اإلسالمي للتنمي  قائال
حقد ظل وباء املالريا واحدا من املشاكل الصةي  اليت تعمل دولنا األعضاء . نتةدث عن التنمي  دون أن ياكون لدينا جمتم  صةيح ومعاىف

شاكل  عاملي  جيب أن حتل حال هنائيا، والبنك اإلسالمي للتنمي  ملتزم بإداء الدور وينبغي أن يُنظر إليها على أهنا م. جبد من أجل القضاء عليها
 " املنوط به يف هذا الصدد

أمهي  على هبذه املناسب ،  رسال  وجهها للمجتمعنييف اإلسالمي،  تعاونإياد أمني مدين، األمني العام ملنظم  ال/ معايل األستاذ أكدمن جانبه و 
، نظم املذات أولوي  على جدول أعمال  مسأل الصة   أن وأكد كذلك ،  االجتماعي  واالقتصادي  والبشري  الشامل التنمي تعزيز الصة  يف

-5250)عمل املنظم  االسرتاتيجي يف جمال الصة   ربنامجلالرئيس  الست  احملاور  ضمن الوقاي  من األمراض وماكاحةتها منتعترب  حيث
الدول ناشد و . املالريااكاحة  مل والصندوق العامليالشراك  العاملي   واصل  تعزيز التعاون املستمر م مبنظم  املأكد السيد مدين التزام و (. 5250

وناشد بقوة الدول املاحن  واملنظمات . وتعزيز اجلهود الوطني  يف هذا الصدد عليها اكاحة  املالريا والقضاءمباالهتمام  زيادةنظم  املاألعضاء يف 
 جهود ماكاحة  املالرياتاكثيف  عجز احلايل الذي حيول دونسد الل ،جهود ماكاحة  املالريايف سامهات املزيادة  مل اإلسالميالعايف  اخلريأهل و 

 .والقضاء عليها
 ه يفبالتقدم الاكبري الذي مت إحراز ، املالريا اكاحة التنفيذي للشراك  العاملي  مل تراوري، املدير-حاتوماتا ناحو/الدكتورة أشادت معايلبدورها و 

، وأضاحت السيدة تراوري مبا يف ذلك يف بعض الدول األعضاء يف منظم  التعاون اإلسالمي يف جمال ماكاحة  هذا املرض، السنوات األخرية
 العامل أمج وقلوب  أنظاربينما  م،5252لتنمي  ملا بعد عام جديد للاكن يبقى هناك الاكثري من العمل وحنن ننتقل إىل جدول أعمال و  :قائل  

وما زالت املالريا رغم كل اجلهود املبذول  منتشرة يف العديد من الدول  ."على املالريا القضاء لهف  لتةقيق اهلدف املنشود املتمثل يفمت
األعضاء يف منظم  التعاون اإلسالمي، وبالتايل حإن أكثر من نصف العبء العاملي ملاكاحة  ما تبقى من هذا املرض، تتةمله الدول األعضاء 



مليون حال  سنويا، ويبلغ عدد الوحيات حنو ( 505)نةو بتقدر حاالت اإلصاب  باملالريا يف هذه الدول  حيثظم  التعاون اإلسالمي، يف من
٪ من حاالت املالريا يف دول منظم  التعاون اإلسالمي حتدث يف الدول األعضاء الواقع  12حنو علما بأن . أربعمائ  ألف حال  وحاة سنويا

 .ء األحريقي  الاكربىجنويب الصةرا
يف  جهود التنمي دح  حىت نتماكن من مواصل  إنقاذ األرواح و  ت املخصص  للقضاء على املالريا،زيادة التمويالضرورة  السيدة تراوري وأكدت 

هود ماكاحة  جب مالتزامه تعزيزلى ع -املاحن  الدول و أاملوبوءة من الدول  التعاون اإلسالمي، سواءا منظم  يفقادة الدول األعضاء  ودعت. دولنا
 ".دوليف هذه ال مظاهر احلياة والتقدم تزدهر املالريا والقضاء عليها حىت

اليوم العاملي " من كل عام لياكون أبريل 52يوم ختصيص  م،5224 كانت قد قررت يف عام     الصة  العاملي جتدر اإلشارة هنا إىل أن منظمو 
 هلذا املرض العاملي  املاكاحة  جهوداستمرار إىل تسليط الضوء على احلاج  اليوم سنويا، حيث يتم ذا ، وجيري االحتفال هب" ملاكاحة  املالريا

 . هنائيا اكاحة  املالريا والقضاء عليهامب املتواصلوااللتزام 
                           Distributed by APO (African Press Organization) on 

behalf of the Islamic Development Bank (IDB).  
 

 :املشاركة في اجتماع اليوم  عن املنظمات مختصرة قنبذة

وزراء ل ألاول  ؤمم  املمؤسسة مالية دولية أنشئت بموجب إعالن النوايا الصادر عن : البنك إلاسالمي للتنمية -

ز التنمية والغ ض من إنشاء البنك هو تعزي ،م8791ديسمبر  81في جدة في  الذي عقدمالية الدول إلاسالمية 

 .وفي املجتمعات املسلمة في الدول غير ألاعضاء ،الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول ألاعضاء

 79وهي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد ألامم املتحدة، ويبلغ عدد دولها ألاعضاء  :منظمة التعاون إلاسالمي -

، وهي صوت العالم إلاسالمي" نظمة املؤمم  إلاسالميم"كانت تع ف سابقا باسم و . دولة، منتش ة في أربع قارات

تعزيز السالم والوئام الدوليين فيما بين شعوب العالم وتسعى لحفظ وحماية مصالح العالم إلاسالمي ب وح 

 .املختلفة

وقد . امن أجل مكافحة املالري جهود الدوليةلتنسيق ال ال سمي راطار الدو يإلا هي : املالريا كافحةالشراكة العاملية مل -

بواسطة منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وب نامج ألامم  م،8771عام  في الش اكة هذه أنشئت

. منظمة ش يكة 755مدعومة بالخبرة واملوارد والالتزام من جانب أكثر من وهي ، املتحدة إلانمائي والبنك الدو ي

ألافكار الجديدة ومقديم الدعم للُنهج  مبنيميس   كما أنها عبارة عن ش اكة بين القطاعين العام والخاص

 ومؤمن الش اكة التوجيه في مجال السياسات العامة، العالمي الاهتمام، ومضع مكافحة املالريا في صدارة املبتك ة

في جهود القضاء على ، كما م صد التقدم املح ز املوبوءة في الدول  املالريا والدعم املا ي والفني لجهود مكافحة

 . ضهذا امل


