
 
 

  

  

  

  

  

  
  
  رسالة
  
  علوانال الدين الدكتور عالء
  ة العامليةملنظمة الصح املدير اإلقليمي

  إقليم شرق املتوسط

  إىل

 املشاورة اإلقليمية املعنية بإدارة مقاومة املبيدات احلشرية

2012أيلول/سبتمرب  27-25، املغرب، الدار البيضاء  
  

  ،حضرات الزمالء والسيدات والسادة

يف إطار املشاورة  ،هذه املدينة اجلميلة ،إنه ملن دواعي سروري العظيم أن أرحِّب بكم مجيعًا يف الدار البيضاء
اإلقليمية املعنية بإدارة مقاومة املبيدات احلشرية. وامسحوا يل بأن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن شكري ملعايل وزير 

الدكتور احلسني الوردي الستضافة هذه املشاورة اهلامة. وأَودُّ أيضاً أن أرحِّب بالسادة املشاركني  معايلالصحة يف املغرب 
الرئيسي ملنظمة الصحة العاملية أم املكتب اإلقليمي  ء أكانوا من بلدان إقليم شرق املتوسط أم من املقرّ سوا ،واخلرباء

  سائر املؤسسات الشريكة.، أم من ألفريقيا التابع للمنظمة
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  حضرات الزمالء األكارم،

فإنه قد سبق غريه على  ،اقلبالنو  املنقولةعلى الرغم من أن إقليم شرق املتوسط يتحمل عبئًا فادحًا جرّاء األمراض 
طريق التخلُّص من املالريا. وإذا كانت ستة بلدان هي أفغانستان، وباكستان، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، 

  فقد مت اإلشهاد على ُخلوَّ عدة بلدن من هذا املرض. ،التزال تعاين من ارتفاع يف عبء املالريا واليمن

اجلهود املبذولة من أجل تعزيز دعائم تدخالت فإن  ،ء فادح جرّاء هذا املرضويف البلدان اليت ترزح حتت عب
مكافحة نواقل املالريا (وتتمثل تلك الدعائم يف استخدام الناموسيات املعاجلة باملبيدات احلشرية والرش الثمايل داخل 

لسودان مقاومة النواقل للبرييثرويدات، ت يف ادَ للخطر نظرًا لنشوء املقاومة هلا واستفحاهلا. فلقد تأكَّ  تتعرض البيوت)،
سواء يف البلدان اليت  ،وهي املبيدات احلشرية الوحيدة املستخدمة يف معاجلة الناموسيات ويف الرش الثمايل داخل البيوت

ث يف البلدان اليت ينخفض فيها ذلك العبء. كما أفادت األنباء حبدو  أم يرتفع فيها العبء الناجم عن اإلصابة باملالريا
والصومال. وعالوة على ذلك، فإن هناك تقارير تشري  ،ومجهورية إيران اإلسالمية ،تلك املقاومة يف كل من أفغانستان

  املبيدات احلشرية يف البلدان اليت تتوطنها املالريا وكذلك يف البلدان اخلالية منها. لغريها منإىل حدوث مقاومة 

النواقل من قبيل محى الضنك، ومحى وادي  تنقلهااجم عن أمراض أخرى مًا يف العبء النفاقكما أن اإلقليم يواجه ت
وكثرياً  ،يا، وداء الليشمانيات. وتقتضي كلَّ هذه األمراض تدخالت اهلدف منها مكافحة النواقلنشيكونغو ، والدعالصّ 

  ما حيدث ذلك باستخدام املبيدات احلشرية.

  لزمالء األعزاء،لزميالت واحضرات ا

ما على صعيد املوقع املعين، والسيّ  املستويات، كافة  شرية يقتضي توافر القدرات علىملبيدات احلإن رصد مقاومة ا
بل تدعو  ،فاحلاجة ال تدعو فحسب إىل توفري القدرة على اجلمع الروتيين للمعطيات اخلاصة مبقاومة املبيدات احلشرية

طري. ىت يتسّىن اختاذ التدابري الالزمة على الصعيد القُ ح ،واستخدامها ،وتقامسها ،أيضاً إىل حتليل وتفسري تلك املعطيات
معكم بشأن اإلجنازات اليت حققها هذا اإلقليم عند تنفيذ  للحديثوامسحوا يل بأن أقتنص الفرصة اليت سنحت يل 

بالنواقل. ففي  ةاملنقولج حيال مكافحة واتقاء األمراض هَ نتَـ يُ املكافحة املتكاملة للنواقل بوصفها أسلوباً اسرتاتيجياً إقليمياً 
 2005طلبت الدول األعضاء من منظمة الصحة العاملية، يف عام  ،معرض االستجابة لالحتياجات يف جمال القدرات

) أن تدعم إنشاء برنامج دراسي للحصول على درجة 6 -ق  52وعرب قرار اختذته اللجنة اإلقليمية (القرار ش م/ل إ 
جماَيلْ علم احلشرات ومكافحة النواقل. وقد كان ذلك الربنامج الدراسي استثماراً  على املستوى اإلقليمي يف الدبلوم

م يف عظيماً، وخاصًة بالنسبة إىل البلدان اليت كانت تفتقر إىل تلك القدرات يف السابق. وحنن نشهد اآلن حدوث تقدُّ 
ت متينة يف جمال ترصُّد احلشرات، مبا يف د املقاومة يف عدد من البلدان مثل السودان الذي يتوىلَّ النهوض بعملياصْ رَ 

والية من أصل واليات السودان البالغ عددها  12موقعاً من املواقع اخلافرة يف  64ذلك رصد مقاومة املبيدات احلشرية يف 
  والية. 15

على إدارة تعمل بعض بلدان اإلقليم  ،وبفضل إنشاء آلية متعدِّدة القطاعات، داخل إطار اإلدارة املتكاملة للنواقل
يف  خيطط لهمقاومة املبيدات احلشرية باللجوء إىل استخدام تلك املبيدات بالتناوب (كما هو احلال يف السودان وكما 

اليمن). وهناك، أيضاً، بلدان أخرى مثل العراق ومجهورية إيران اإلسالمية واململكة العربية السعودية، اليت توجد فيها بؤر 
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ى التخلُّص من املشكلة أو اليت توصَّلت إىل ذلك، مجعت بني استخدام الناموسيات املعاجلة سراية حمدودة، واليت تتوخَّ 
  وبني رش املبيدات احلشرية.

  حضرات الزمالء األعزاء،

امسحوا يل بأن أشكر الربنامج العاملي للمالريا لنجاحه يف تنسيق تطوير اخلطة العاملية بشأن إدارة مقاومة نواقل 
وما اهلدف  ،. وحنن نثمِّن كثرياً هذا اجلهد2012ت يف أيار/مايو رَ شِ ات احلشرية مع مجيع الشركاء، واليت نُ املالريا للمبيد

ومع البلدان والشركاء على ترمجة هذه  ،الرئيسي ملنظمة الصحة العاملية من اجتماعنا هنا هذا األسبوع إالّ لنعمل مع املقرّ 
يف هذا االجتماع، على وضع إطار  ،ن اإلقليمي والُقطري. وآمل أن تعملوااخلطة العاملية إىل إجراءات على الصعيَديْ 

  إقليمي إلدارة مقاومة املبيدات احلشرية.

، مث على الً ّعال، على الصعيد الُقطري، أو اة يف اخلطة العاملية إدارة املعطيات بشكل فإن من األنشطة الرئيسية املتوخّ 
دف إدراجها يف  ،الصعيد اإلقليمي قاعدة بيانات عاملية لتيسري اّختاذ قرارات سياسية على الصعيد العاملي. ولقد وذلك 

ْني جبمع املعلومات املتاحة حول مقاومة املبيدات يـَّ شرع املكتب اإلقليمي يف اّختاذ إجراءات بتكليف خبريَْين إقليم
  أن مقاومة املبيدات احلشرية.وإنشاء آلية لتبادل املعلومات بش ،بالنواقل املنقولةاحلشرية يف جمال األمراض 

ر يف إجياد الطرق الكفيلة مبواجهة التحدِّي الذي متثِّله مقاومة املبيدات احلشرية بأن نضع دعونا، أيضاً، نفكِّ 
ونشجِّع رامسي السياسات وأصحاب الشأن على  ،اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية واقعية، وبأن نذكي وعي الناس

  وأن حنشد املوارد الالزمة إلدارة مقاومة املبيدات احلشرية. ،صددااللتزام السياسي يف هذا ال

  حضرات السيدات والسادة، 

وإنين ألتطلَّع إىل ما  ،امسحوا يل، بعد هذه املالحظة، أن أختم حديثي بتوجيه الشكر إليكم مجيعًا على دعمكم
  بة يف الدار البيضاء.وأمتىنَّ لكم إقامة طي ،ستخُلص إليه هذه املشاورة من استنتاجات وتوصيات

 .مسامهتكموشكراً لكم على 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،

  


