
 
  
  
  
  
 

  ١٦-٧٠ع  ص  ج    السبعونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١

  WHA70.16    من جدول األعمال ٢-١٤البند 
  
  
  

   :النواقل بمكافحة الخاصة العالمية االستجابة
 بالنواقل المنقولة األمراض لمكافحة متكامل نهج اتباع

  
  

  جمعية الصحة العالمية السبعون،

  ١بعد النظر في التقرير المتعلق باالستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل؛

وٕاذ تعرب عن تقديرها للعمل الذي أنجزتـه األمانـة مـن خـالل التشـاور الواسـع النطـاق مـع الـدول األعضـاء 
ـــــق ـــــل  وأعضـــــاء المجتمـــــع الصـــــحي العـــــالمي فيمـــــا يتعل ـــــة شـــــاملة خاصـــــة بمكافحـــــة النواق بإعـــــداد اســـــتجابة عالمي

  ١والتي شّكلت ركيزة التقرير؛ ٢٠٣٠،٢-٢٠١٧ للفترة

وٕاذ تــــدرك تمامــــًا عــــبء األمــــراض المنقولــــة بواســــطة النواقــــل وخطرهــــا الــــذي يتعــــرض لــــه األفــــراد واألســــر 
ة والبيئيـة، بمـا فيهـا تغّيـر المنـاخ وسـائر والمجتمعات في شّتى أنحاء العالم، وتأثير العوامل االجتماعية والديموغرافي

العوامل المتصلة بالمناخ والطقس وزيـادة مقاومـة النواقـل لمبيـدات الحشـرات وانتشـار البعـوض والنواقـل األخـرى إلـى 
  مناطق غير متضررة؛

 وٕاذ تعتــرف بضــرورة التعــاون للوقايــة مــن فاشــيات األمــراض المنقولــة بالنواقــل والكشــف عنهــا والتبليــغ عنهــا
  )؛٢٠٠٥على اللوائح الصحة الدولية ( والتصدي لها من أجل تجنب طارئة صحية عمومية تسبب قلقًا دوليًا بناءً 

داء الفيالريــات اللمفــي وداء وٕاذ تالحــظ المكاســب األخيــرة المحققــة لمكافحــة المالريــا وداء كالبيــة الــذنب و 
وٕامكانيــة االســتفادة مــن الــدروس المستخلصــة شــاغاس وأمــراض أخــرى، وأوجــه الفشــل الســابقة والتحــديات الراهنــة، 

  لمكافحة سائر األمراض المنقولة بالنواقل؛

وٕاذ تســّلم بالحاجــة إلــى اتبــاع نهــج شــامل ومتكامــل فــي مكافحــة النواقــل يتــيح المجــال أمــام وضــع األهــداف 
أجـــل التصـــدي الوطنيـــة والعالميـــة الخاصـــة بـــاألمراض وتحقيقهـــا، ويســـهم فـــي بلـــوغ أهـــداف التنميـــة المســـتدامة مـــن 

  في مجال الصحة؛ التفاوت للمحددات االجتماعية للصحة وأوجه

وٕاذ يســـاورها بـــالغ القلـــق إزاء محدوديـــة القـــدرات واإلمكانـــات الالزمـــة حاليـــًا لمكافحـــة النواقـــل علـــى الصـــعيد 
 العــالمي، وخصوصــًا الــنقص الحــاد فـــي بــرامج الصــحة العموميــة وبــرامج إعـــداد المــوظفين مــن ذوي المهــارات فـــي

  التعامل مع علم الحشرات في مجال الصحة العمومية،
                                                           

 .١تنقيح  ٧٠/٢٦الوثيقة ج   ١

  يمكن االطالع على كامل مسودة الوثيقة في الرابط اإللكتروني التالي:   ٢
http://www.who.int/malaria/global-vector-control-response   ٢٠١٧أيار/ مايو  ١٥(تم االطالع في.( 
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بــالنهج االســتراتيجي للجهــود المتكاملــة لمكافحــة النواقــل والتصــدي لهــا علــى الصــعيد العــالمي علــى  ترّحــب  -١
  النحو المبين في التقرير والملحق المرفق به؛

  ما يلي: على ١الدول األعضاء تحثّ   -٢
أن تضع استراتيجيات وخطـط تشـغيلية وطنيـة بشـأن مكافحـة النواقـل أو أن تكّيـف القـائم مـن تلـك   )١(

مكافحــة للجهــود المتكاملــة لاالســتراتيجيات والخطــط، حســب االقتضــاء، لمواءمتهــا مــع الــنهج االســتراتيجي 
مــع اللــوائح وباالتســاق  ٢؛، علــى النحــو الملخــص فــي التقريــروالتصــدي لهــا علــى الصــعيد العــالمي النواقــل

  ؛)٢٠٠٥( الصحية الدولية
أن تتولى بناء مـا يكفـي مـن القـدرات وٕامكانـات الهياكـل األساسـية والمؤسسـية فيمـا يخـص المـوارد   )٢(

، وصــون تلــك القــدرات واإلمكانــات، حســب )ســيما علــم الحشــرات فــي مجــال الصــحة العموميــة(والالبشــرية 
القطاعـــات المعنيـــة كافّـــة باالســـتناد إلـــى تقيـــيم  االقتضـــاء، علـــى جميـــع مســـتويات الحكومـــة وعبـــر أنحـــاء

  االحتياجات من مكافحة النواقل؛
والبحوث التطبيقية بشأن  قدرتها على نقل الُممرضات،البحوث األساسية بشأن النواقل و أن تعّزز   )٣(

تقيــيم أثرهــا علــى النهــوج الُمتبعــة فــي و بمــا فيهــا األدوات البيولوجيــة؛ والتكنولوجيــات  ؛أدوات مكافحــة النواقــل
أن تجــري و  والبيئــة؛ نفئــات الســكاوالتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية و  تقليــل معــدالت اإلصــابة بــاألمراض

  اللقاحات واألدوية والتدخالت األخرى؛تقديرًا للُسبل الكفيلة بدمجها في 
نواقــل ص بالنهـج "الصــحة الواحــدة" والـنهج المتكامــل الخــامــع  مشــىالتعــاون بمـا يتأن توثّـق عــرى   )٤(

هـا هياكـل البلديـة بمـا فيهـا، وقطاعاتالحكومـة علـى جميـع مسـتويات السارية، حسـب االقتضـاء، واألمراض 
منظمة مـن تها من خالل مجموعات ة طاقا، وبمشاركة المجتمعات المحلية وتعبئالمحلية الهياكل اإلداريةو 

  أصحاب المصلحة؛
والتنبـــؤ النواقـــل ب االقتضـــاء، فـــي مجـــال ترّصـــد يـــة ودون الوطنيـــة، حســـالوطن اتالقـــدر أن تعـــّزز   )٥(

وتـــأثير مبيـــدات الهـــوام فـــي الصـــحة البيئيـــة ، الهـــوام لمبيـــداتالنواقـــل مقاومـــة بمـــا فيهـــا ، تورصـــد التـــدخال
  ة؛موميالصحة العترّصد جها في نظم أن تدمو والبشرية، 

سـائل هذا التعـاون بو ، وأن تشارك في اإلقليميعلى الصعيد التعاون عبر الحدود و أن توّثق عرى   )٦(
فــي ميــدان كافيــة  ات) مــن أجــل بنــاء قــدر ٢٠٠٥شــبكات تتماشــى مــع اللــوائح الصــحية الدوليــة (منهــا إقامــة 

  لها؛ترّصد تلك األمراض ومكافحتها والتصدي النواقل و واسطة لوقاية من األمراض المنقولة با
ـــ المؤسســـاتمـــع  ، حســـب االقتضـــاء،تعـــاونأن ت  )٧( ـــ ةالدولي ـــ ةواإلقليمي ـــ ةوالوطني والجهـــات  ةوالمحلي

الجهــود بشــأن االســتراتيجي لمنظمــة نهــج ادعــم تنفيــذ غــرض لالمعنيــة مــن القطاعــات الفاعلــة غيــر الــدول 
  على الصعيد العالمي واإلسهام في تنفيذه؛ النواقل والتصدي لها مكافحةالمتكاملة ل

  ما يلي: المدير العام تطلب من  -٣
السياسـات وٕارشـادات التنفيـذ بشـأن وٕاسداء المشـورة ونشرها يارية التوجيهات المع وضع صلواأن ي  )١(

هــا، خطر و منقولــة بواســطة النواقــل تخفيــف عــبء األمــراض البالــدعم الــالزم ل ١الــدول األعضــاءزّود التــي تــ

                                                           
 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ١

 .١تنقيح  ٧٠/٢٦جالوثيقة    ٢
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وٕامكاناتهـا فـي مجـال مكافحـة النواقـل علـى نحـو فعـال ومسـتدام تعزيز قـدرات المـوارد البشـرية وسائل منها ب
  ؛ةخالقيللسياق المحلي ويراعي الجوانب األ يكّيف وفقاً 

واستحداث  النواقلواسطة األمراض المنقولة بمكافحة البحوث المتعلقة بنظم أن يستمر في تعزيز   )٢(
عملية تكوين المعارف المسـندة بالبّينـات بشـأن ج مبتكرة ودعم و هتكنولوجيات ونأدوات و منتجات وأساليب و 

والتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية  تقليــل معــدالت اإلصــابة بــاألمراضلــى وتأثيرهــا عمأمونيتهــا ونجاعتهــا 
  السكان والبيئة الطبيعية؛فئات و 
ويقـدم  مكافحـة النواقـلالنهـوج الجديـدة لتنفيـذ مسـائل المتصـلة بلجوانب األخالقية والأن يستعرض ا  )٣(

  اإلرشاد التقني بشأنها بهدف وضع استراتيجيات وحلول لتخفيف اآلثار؛
مكافحـــــة النواقـــــل، يشـــــمل تنفيـــــذ مســـــائل المتصـــــلة باألخالقيـــــة والأن يجـــــري استعراضـــــًا للجوانـــــب   )٤(

أوجــه اإلجحــاف فــي تخفّــف وطــأة  مــن أجــل وضــع اســتراتيجيات وحلــول ،المحــددات االجتماعيــة للصــحة
  ؛وتعالجها مجال الصحة

مـــراض ذات الصـــلة نواقـــل جميـــع األالمتكاملـــة لمكافحـــة الإرشـــادات تقنيـــة بشـــأن يتـــولى نشـــر أن   )٥(
عقب سيما نشرًا واسع النطاق، وتحديث تلك اإلرشادات، حسب االقتضاء، وال النواقلالمنقولة بواسطة تلك 

ــــات عــــن  ــــدة المســــندة بالبّين المســــتجدة ج و المنتجــــات واألدوات والتكنولوجيــــات والنهــــإتاحــــة المعــــارف الجدي
  ؛والُمحّسنة

، وأن القطـــريالصـــعيد العـــالمي واإلقليمـــي و  ينديالصـــععلـــى ٕامكاناتهـــا درات األمانـــة و أن يعـــّزز قـــ  )٦(
ة الميقيادة جهود عفي كاّفة الثالثة بر مستوياتها في المنظمة عالمعنية جميع الجهات يكفل فعالية إشراك 

منظومـة األمـم المتحـدة وغيرهـا مـن الوكـاالت الحكوميـة التابعـة لاألخرى الهيئات شمل التعاون مع ُمنّسقة ت
  مكافحة النواقل؛أنشطة تحسين تنفيذ  الدولية من أجل

االقتضــاء، خطــط  حســب، اإلقليميــة اللجــان خــالل ومــن األعضــاء الــدول مــع بالتشــاورضــع، يأن   )٧(
األنشـطة هـا في بمـا، لمنظمـة بشـأن مكافحـة النواقـلالصـادرة عـن االتقنيـة ُتواءم مع اإلرشـادات عمل إقليمية 
  ١المبّينة في التقرير؛ذات األولوية 

أن يقدم الدعم إلى البلدان لتضع و/ أو تحّدث االستراتيجيات الوطنية لمكافحة النواقل واألمراض   )٨(
المنقولة بالنواقـل بمـا يتـواءم مـع الـنهج االسـتراتيجي للجهـود المتكاملـة لمكافحـة النواقـل والتصـدي لهـا علـى 

مــراض الســارية وأنشــطة ، ومــع ســائر االســتراتيجيات الجاريــة لمكافحــة األ٢٠٣٠-٢٠١٧الصــعيد العــالمي 
  االستجابة الطارئة للفاشيات حسب االقتضاء.

والتصــدي لهــا علــى  مكافحــة النواقــلالــنهج االســتراتيجي للجهــود المتكاملــة لرصــد تنفيــذ ى لأن يتــو   )٩(
الُمحـّدد مـن معـالم رئيسـية تحقيـق صـوب حرز التقدم المُ تأثيرها وعن عن  اً تقرير الصعيد العالمي، وأن يقدم 

  .الثمانينالخامسة و في جمعيات الصحة العالمية الخامسة والسبعين والثمانين و  وغايات
  

  ٢٠١٧أيار/ مايو  ٣١الجلسة العامة العاشرة، 
  ١٠المحاضر الحرفية/ /٧٠ج
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 .١تنقيح  ٧٠/٢٦الوثيقة ج   ١


