
    
  ١٢أ/ مؤتمر/ /٧٠ج  السبعونجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٧ مايو/ أيار ٣٠  من جدول األعمال ٢-١٤البند 
  A70/A/CONF./12    

  
  
  

نهج اتباع  – االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل
 األمراض المنقولة بالنواقللمكافحة متكامل 

    
   األعضاء الدولمشاورة غير رسمية مع حصيلة  – مشروع قرار

  
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،

بعــد النظــر فــي التقريــر المتعلــق باالســتجابة العالميــة الخاصــة بمكافحــة    مــن الديباجــة ١الفقــرة 
  ١النواقل؛

األمانــة مــن خــالل التشــاور الــذي أنجزتــه عمــل لوٕاذ تعــرب عــن تقــديرها ل   مــن الديباجــة ٢الفقــرة 
عالميـة  اسـتجابةفيما يتعلق بإعداد الواسع النطاق مع الدول األعضاء وأعضاء المجتمع الصحي العالمي 

  ١؛تقريروالتي شّكلت ركيزة ال ٢٠٣٠،٢-٢٠١٧فحة النواقل للفترة مكاخاصة بشاملة 

الــذي عــبء األمــراض المنقولــة بواســطة النواقــل وخطرهــا  وٕاذ تــدرك تمامــاً    مــن الديباجــة ٣الفقــرة 
أنحــاء العــالم، وتــأثير العوامــل االجتماعيــة والديموغرافيــة شــّتى يتعــرض لــه األفــراد واألســر والمجتمعــات فــي 

وزيــادة مقاومــة النواقــل لمبيــدات والطقــس وســائر العوامــل المتصــلة بالمنــاخ المنــاخ هــا تغّيــر والبيئيــة، بمــا في
  ؛إلى مناطق غير متضررةشار البعوض والنواقل األخرى وانت الحشرات

التعاون للوقاية من فاشـيات األمـراض المنقولـة تعترف بضرورة وٕاذ    من الديباجةمكررًا  ٣الفقرة 
تسبب قلقـًا دوليـًا بالنواقل والكشف عنها والتبليغ عنها والتصدي لها من أجل تجنب طارئة صحية عمومية 

  )؛٢٠٠٥على اللوائح الصحة الدولية ( بناءً 

وداء المحققـة لمكافحـة المالريـا المكاسـب األخيـرة تالحـظ مكـررًا ثانيـًا مـن الديباجـة   وٕاذ  ٣الفقرة 
وأوجـــه الفشـــل الســـابقة والتحـــديات  ،وداء شـــاغاس وأمـــراض أخـــرىداء الفيالريـــات اللمفـــي و كالبيـــة الـــذنب 

  لمكافحة سائر األمراض المنقولة بالنواقل؛االستفادة من الدروس المستخلصة وٕامكانية  ،الراهنة

تيح يالنواقل  مكافحةفي  ومتكامل بالحاجة إلى اتباع نهج شاملتسّلم وٕاذ الديباجة   من  ٤الفقرة 
أهـــداف بلـــوغ فـــي ويســـهم وضـــع األهـــداف الوطنيـــة والعالميـــة الخاصـــة بـــاألمراض وتحقيقهـــا، المجـــال أمـــام 

  ؛الصحة في مجال اإلجحافأوجه من أجل التصدي للمحددات االجتماعية للصحة و  المستدامة التنمية
                                                           

 .١تنقيح  ٧٠/٢٦الوثيقة ج   ١

  :في الرابط اإللكتروني التالييمكن االطالع على كامل مسودة الوثيقة    ٢
http://www.who.int/malaria/global-vector-control-response   ٢٠١٧أيار/ مايو  ١٥(تم االطالع في.( 



  A70/A/CONF./12    ١٢مؤتمر/ أ/ /٧٠ج

2 

حاليــًا الالزمــة اإلمكانــات وٕاذ يســاورها بــالغ القلــق إزاء محدوديــة القــدرات و    مــن الديباجــة ٥الفقــرة 
وبرامج إعداد مومية النقص الحاد في برامج الصحة العخصوصًا على الصعيد العالمي، و النواقل لمكافحة 

  ة،موميالصحة العفي مجال علم الحشرات التعامل مع ذوي المهارات في من لموظفين ا

بـالنهج االسـتراتيجي للجهـود المتكاملـة لمكافحـة النواقـل والتصـدي لهـا علـى  ترّحب   من المنطـوق ١الفقرة 
  ؛والملحق المرفق به التقرير المبين فينحو العلى  الصعيد العالمي

  ما يلي:القيام ب على ١الدول األعضاء تحثّ    من المنطوق ٢الفقرة 

لقـائم تكّيـف اأن أو  مكافحـة النواقـلضع استراتيجيات وخطـط تشـغيلية وطنيـة بشـأن أن ت  )١(
بشـــأن الـــنهج االســـتراتيجي لمواءمتهـــا مـــع  ، حســـب االقتضـــاء،مـــن تلـــك االســـتراتيجيات والخطـــط

  ؛وباالتساق مع اللوائح الصحية الدولية التقرير على النحو الملخص فيمكافحة النواقل، 

قدرات وٕامكانات الهياكل األساسـية والمؤسسـية فيمـا يخـص ما يكفي من البناء تولى أن ت  )٢(
تلــــك القــــدرات صــــون و ، موميــــةعلــــم الحشــــرات فــــي مجــــال الصــــحة الع ســــيماوالالمــــوارد البشــــرية 

المعنيــة القطاعــات عبــر أنحــاء علــى جميــع مســتويات الحكومــة و واإلمكانــات، حســب االقتضــاء، 
  مكافحة النواقل؛من حتياجات االلى تقييم باالستناد إكاّفة 

والبحـــوث  قـــدرتها علـــى نقـــل الُممرضـــات،البحـــوث األساســـية بشـــأن النواقـــل و أن تعـــّزز   )٣(
النهـوج الُمتبعـة و تكنولوجيات الو بما فيها األدوات البيولوجية مكافحة النواقل التطبيقية بشأن أدوات 

فئـات والتنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية و  تقليـل معـدالت اإلصـابة بـاألمراضتقييم أثرهـا علـى في 
اللقاحــــات واألدويــــة والتــــدخالت بل الكفيلــــة بــــدمجها فــــي ُســــأن تجــــري تقــــديرًا لل، و والبيئــــة نالســــكا

  األخرى؛

نواقـل الب المتكامـل الخـاصنهـج الصـحة الواحـدة مـع  مشـىيتالتعـاون بمـا أن توّثق عـرى   )٤(
هـا هياكـل بمـا فيهـا، وقطاعاتالحكومـة علـى جميـع مسـتويات السـارية حسـب االقتضـاء واألمراض 

ـــةالبلديـــة و  ـــة الهياكـــل اإلداري ـــالمحلي ـــة وتعبئ تهـــا مـــن خـــالل ة طاقا، وبمشـــاركة المجتمعـــات المحلي
  أصحاب المصلحة؛منظمة من مجموعات 

النواقــل ترّصــد مجــال  الوطنيــة، حســب االقتضــاء، فــييــة ودون الوطن اتالقــدر أن تعــّزز   )٥(
وتـــأثير مبيـــدات الهـــوام فـــي ، الهـــوام لمبيـــداتالنواقـــل مقاومـــة بمـــا فيهـــا ، تورصـــد التـــدخالوالتنبـــؤ 

  ة؛موميالصحة العترّصد جها في نظم دمأن تو الصحة البيئية والبشرية، 

وأن تشـــارك فــــي هــــذا ، اإلقليمــــيعلــــى الصـــعيد التعـــاون عبــــر الحـــدود و أن توثّـــق عــــرى   )٦(
) مـن أجـل بنـاء ٢٠٠٥شـبكات تتماشـى مـع اللـوائح الصـحية الدوليـة (إقامة منها سائل التعاون بو 

ترّصـــد تلـــك األمـــراض النواقـــل و واســـطة لوقايـــة مـــن األمـــراض المنقولـــة بفـــي ميـــدان اكافيـــة  اتقـــدر 
  لها؛تصدي ومكافحتها وال

                                                           
 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ١
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 ةوالمحليــــ ةوالوطنيــــ ةواإلقليميــــ ةالدوليــــ المؤسســــاتمــــع  ، حســــب االقتضــــاء،تعــــاونأن ت  )٧(
االسـتراتيجي لمنظمـة ا نهـجدعـم تنفيـذ غرض لالمعنية من القطاعات والجهات الفاعلة غير الدول 

  .واإلسهام في تنفيذهواألمراض  لنواقلالمتكاملة لمكافحة البشأن 

  ما يلي: المدير العام طلب منت  من المنطوق  ٣الفقرة 

السياســـــات بشـــــأن وٕاســـــداء المشـــــورة ونشـــــرها التوجيهـــــات المعياريـــــة  وضـــــع صـــــلواأن ي  )١(
منقولــة تخفيــف عــبء األمــراض البالــدعم الــالزم ل ١الــدول األعضــاءزّود وٕارشــادات التنفيــذ التــي تــ

مكافحـة مجـال  وٕامكاناتها فيتعزيز قدرات الموارد البشرية وسائل منها ها، بخطر و بواسطة النواقل 
  ؛ةخالقيدام يكّيف وفقًا للسياق المحلي ويراعي الجوانب األالنواقل على نحو فعال ومست

 النواقـلواسـطة األمـراض المنقولـة بمكافحـة البحـوث المتعلقـة بـنظم أن يستمر في تعزيز   )٢(
المعــارف عمليــة تكــوين ج مبتكــرة ودعــم و هــتكنولوجيــات ونأدوات و منتجــات وأســاليب و واســتحداث 
 تقليـــل معـــدالت اإلصـــابة بـــاألمراضوتأثيرهـــا علـــى ونجاعتهـــا مأمونيتهـــا  بشـــأنالبّينـــات المســـندة ب

  السكان والبيئة الطبيعية؛فئات والتنمية االجتماعية واالقتصادية و 

مكافحــــة ج الجديــــدة لو النهــــتنفيــــذ مســــائل المتصــــلة بلجوانــــب األخالقيــــة والا يســــتعرضأن   )٣(
  ويقدم اإلرشاد التقني بشأنها بهدف وضع استراتيجيات وحلول لتخفيف اآلثار؛ النواقل

مكافحــة النواقــل تنفيــذ مســائل المتصــلة باألخالقيــة والأن يجــري استعراضــًا للجوانــب    مكــررًا) ٣(
 مـن أجـل وضـع اسـتراتيجيات وحلـولفـي ذلـك االسـتعراض المحـددات االجتماعيـة للصـحة  ويدرج

  ؛وتعالجها جحاف في مجال الصحةأوجه اإلوطأة تخّفف 

نواقــل جميــع األمـــراض ذات المتكاملـــة لمكافحــة الإرشــادات تقنيـــة بشــأن يتــولى نشــر أن   )٤(
حســــب  ،تلــــك اإلرشــــاداتتحــــديث نشــــرًا واســــع النطــــاق، و  النواقــــلالمنقولــــة بواســــطة تلــــك الصــــلة 

المنتجــــات واألدوات عــــن بّينــــات المعــــارف الجديــــدة المســــندة بالعقــــب إتاحــــة ســــيما والاالقتضــــاء، 
  ؛المستجدة والُمحّسنةج و والتكنولوجيات والنه

، القطـريالصـعيد العالمي واإلقليمي و  ينديعلى الصعٕامكاناتها درات األمانة و أن يعّزز ق  )٥(
قيـادة فـي كاّفة الثالثة بر مستوياتها في المنظمة عالمعنية جميع الجهات إشراك فعالية وأن يكفل 
منظومـــة األمـــم المتحـــدة التابعـــة لاألخـــرى المؤسســـات شـــمل التعـــاون مـــع تُمنّســـقة  ةالميـــجهـــود ع

  مكافحة النواقل؛أنشطة وغيرها من الوكاالت الحكومية الدولية من أجل تحسين تنفيذ 

االقتضـاء،  حسـب، اإلقليميـة اللجان خالل ومن األعضاء الدول مع بالتشاورضع، يأن   )٦(
، لمنظمــة بشــأن مكافحــة النواقــلالصــادرة عــن االتقنيــة ُتــواءم مــع اإلرشــادات خطــط عمــل إقليميــة 

  ٢في التقرير؛المبّينة األنشطة ذات األولوية ها في بما

                                                           
 التكامل االقتصادي اإلقليمي. االقتضاء، منظماتوحسب    ١

 .١تنقيح  ٧٠/٢٦الوثيقة ج   ٢
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لتضـــع و/ أو تحـــّدث االســـتراتيجيات الوطنيـــة لمكافحـــة يقـــدم الـــدعم إلـــى البلـــدان أن    مكـــررًا) ٦(
مع النهج االستراتيجي لالسـتجابة العالميـة الخاصـة  النواقل واألمراض المنقولة بالنواقل بما يتواءم

ســائر االســتراتيجيات الجاريــة لمكافحــة األمــراض الســارية مــع ، و ٢٠٣٠-٢٠١٧بمكافحــة النواقــل 
  .حسب االقتضاء وأنشطة االستجابة الطارئة للفاشيات

  االســـــــــــــتجابة العالميـــــــــــــة الخاصـــــــــــــة بمكافحـــــــــــــة النواقـــــــــــــل رصـــــــــــــد تنفيـــــــــــــذ ى لأن يتـــــــــــــو   )٧(
الُمحـّدد مـن تحقيق صوب حرز التقدم المُ تأثيرها وعن عن  اً تقرير ، وأن يقدم ٢٠٣٠-٢٠١٧للفترة 
الخامســـة فـــي جمعيـــات الصـــحة العالميـــة الخامســـة والســـبعين والثمـــانين و رئيســـية وغايـــات معـــالم 

  .الثمانينو 
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