
  ١٤٠/٢٦م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٦ كانون األول/ ديسمبر ٥  بعد المائة األربعونالدورة 
     EB140/26  المؤقت من جدول األعمال ٢-٩البند 
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  من األمانة تقرير
  
  
هـي ككـل، و  على صـحة المجتمعـات فـي أنحـاء العـالم كبيراً  خطراً المنقولة بواسطة النواقل ألمراض تشّكل ا -١

ة الذبابــبــق التريــاتومين و البعــوض و حشــرات إلنســان تنقلهــا إلــى ان الطفيليــات والفيروســات والبكتيريــا التــي تــنجم عــ
النواقـل التـي تنقلهـا العالميـة وتشـمل أهـم األمـراض . العـث والقمـلو  ذبابـة التسـي تسـيو  الرمل والقـراد ةذبابالسوداء و 

داء كالبيـــة الـــذنب وداء والتشـــيكونغونيا و  المالريـــا وحمـــى الضـــنك وداء الخيطيـــات اللمفاويـــةإلـــى اإلنســـان كـــًال مـــن 
ألخــرى ااألمــراض ، أمــا شــاغاس وداء الليشــمانيات ومــرض فيــروس زيكــا والحمــى الصــفراء والتهــاب الــدماغ اليابــاني

 محّددة أو بين صفوف فئات معّينة من السكان.محلية في مناطق  أهميةبواسطة النواقل فتكتسي المنقولة 
 
ر قــدّ مــن العــبء العــالمي المُ تقريبــًا ٪ ١٧منقولــة بواســطة النواقــل مجتمعــًة بنســبة أهــم األمــراض الوتســتأثر  -٢
فـي المنـاطق مسـتوياته ى قصـأبلغ عبؤها سنويًا، ويشخص  ٧٠٠ ٠٠٠تحصد أرواح أكثر من و سارية، ألمراض الل

فــي منــاطق معرضــة لخطــر  ٪ مــن ســكان العــالم٨٠. وتعــيش نســبة تزيــد علــى شــبه االســتوائيةالمنــاطق االســتوائية و 
المنقولــة بواســطة النواقــل، بينمــا تزيــد علــى النصــف نســبة األمــراض اإلصــابة بمــرض رئيســي واحــد علــى األقــل مــن 

مـن تلـك األمـراض. ويزيـد تحديـدًا خطـر اإلصـابة بعـدوى  اثنـين أو أكثـرضـين ر ماإلصـابة بخطـر المعرضين مـنهم ل
رتفـــاع معـــدل والتكاثرهـــا موائـــل مواتيـــة وجـــود بســـبب فيهـــا النواقـــل تتكـــاثر والمـــدن التـــي البلـــدات تلـــك األمـــراض فـــي 

الفئـات الفقيـرة  مـا بـينغيـر متناسـب فيمراضـة والوفـاة بشـكل عـدالت الفيها. وغالبـًا مـا ترتفـع م البشرمخالطتها لبني 
ـــال تلـــك األمـــراض بحـــاالت عجـــز أو تشـــويه مســـتديمة. وُتلحـــق  مـــن الســـكان، ويمكـــن أن ُيصـــاب النـــاجون مـــن وب

تلـك الريفيـة و في المناطق التنمية البلدان وتعرقل عجلة اقتصادات المنقولة بواسطة النواقل ضررًا جسيمًا بألمراض ا
 .على حد سواء الحضرية

 
وداء فــي مجــال مكافحــة أمــراض كــّل مــن المالريــا وداء كالبيــة الــذنب مكاســب مثيــرة لإلعجــاب وتحّققــت  -٣

فـي المنقولـة بواسـطة النواقـل ازداد األخـرى كثيـر مـن األمـراض عـبء العلى أن شاغاس، داء الخيطيات اللمفاوية و 
 مـا أدى إلـى تكثيـفال الُممرضـات، موغرافيـة والبيئيـة أنمـاط انتقـرت العوامـل االجتماعيـة والديغيّ . و السنوات األخيرة

أعـداد كبيـرة مـن هـا. ويمكـن أن تتعـّرض مواسـم انتقالها من جديد أو إطالة أمد ظهور ها جغرافيًا أو انتشار انتقالها أو 
بفعـل أنشـطة التحّضـر غيـر الُمخّطـط لهـا سكان البلدات والمـدن لخطـر اإلصـابة بـأمراض فيروسـية ينقلهـا البعـوض 

 بوجه خاص.أو إدارة النفايات الصلبة ات المياه التي ُتضّخ عبر األنابيب من مصادر موثوقة واالفتقار إلى إمداد
 
ويمكــن الوقايــة مــن معظــم األمــراض المنقولــة بواســطة النواقــل عــن طريــق تنفيــذ أنشــطة جيــدة فــي ميــدان  -٤

نســب الممكنــة فــي مجــال مردوديــة بــأعلى ال النواقــلمكافحــة تلــك النواقــل. وتــؤّمن التــدخالت الُمجّربــة التــي تســتهدف 
الصــحة العموميــة. وُتــرّد إلــى حــد كبيــر التخفيضــات الكبيــرة الحاصــلة فــي معــدالت اإلصــابة بالمالريــا وداء كالبيــة 

وٕالـى توظيـف اسـتثمارات هائلـة فـي  النواقـلالذنب وداء شاغاس إلـى قطـع التـزام سياسـي ومـالي قـوي بشـأن مكافحـة 
مليون حالة مالريا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  ٦٦٣ه جرى تفادي مجال مكافحتها. وتشير التقديرات إلى أن



   EB140/26    ١٤٠/٢٦ت  م

2 

، ويرجــع الفضــل فــي تفــادي أكثــر مــن نصــف تلــك الحــاالت إلــى نشــر ٢٠١٥و ٢٠٠١بــالفترة الواقعــة بــين عــامي 
 الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات الطويلة المفعول واستخدامها على نطاق واسع، وكذلك الرش الثمالي داخل

د بعـُد مـن كامـل سـتفِ المباني. أمـا بالنسـبة إلـى األمـراض األخـرى المنقولـة بواسـطة النواقـل، فـإن مكافحـة نواقلهـا لـم تَ 
ـــة  إمكاناتهـــا أو تحقـــق أقصـــى نتائجهـــا بســـبب قصـــور تنفيـــذ التـــدخالت المتعلقـــة بهـــا؛ وهـــو وضـــع ال ُيعـــزى إلـــى قّل

ة فيمـا يخـص علـم الحشـرات والقصـور الشـديد فـي تلـك االستثمارات فحسب، بل إلـى انهيـار قـدرات الصـحة العموميـ
القــدرات ورداءة التنســيق داخــل القطاعــات وفيمــا بينهــا وضــعف نظــم الرصــد أو انعــدامها ومحدوديــة تــوافر األدوات 

 .المترتبة عليها الُمجربة بشأن مكافحة بعض النواقل والتعامل مع الحاالت
 
ضـنك والمالريـا وداء التشـيكونغونيا والحمـى الصـفراء فاشـيات كبـرى مـن حمـى ال ٢٠١٤واندلعت منذ عـام  -٥

وألحقــت الضــرر بفئــات الســكان وحصــدت أرواحهــم وأرهقــت الــنظم الصــحية بالعديــد مــن البلــدان. وألحقــت حــاالت 
العدوى بفيروس زيكا والمضاعفات الناجمة عنها أضرارًا مباشرة باألفراد واألسـر وتسـببت فـي اضـطرابات اجتماعيـة 

 .واقتصادية
 
العــالم بعــدة صــعوبات مترابطــة، وال تســتفيد فــي وتتعرقــل جهــود مكافحــة األمــراض المنقولــة بواســطة النواقــل  -٦

مــن المــوارد والقــدرات المتاحــة أو معرضــة لخطرهــا  األمــراضتلــك بلــدان عديــدة متضــررة بمــرض واحــد أو أكثــر مــن 
بــرامج المعنيــة بــأمراض محــّددة فيهــا أمــراض أخــرى، وقــد تتنــافس المكافحــة لهــا، وكــذلك مــن العبــر الُمستخلصــة مــن 

التحضر والتغيـرات الطارئـة علـى اسـتخدام األراضـي وٕادارة الميـاه وممارسـات الزراعـة أسفرت أنشطة على الموارد. و 
وغالبــًا مــا يتعــّذر التنبــؤ بعواقبهــا والســيطرة عليهــا  – النواقــلوتغّيــر المنــاخ عــن زيــادة تــوافر الموائــل المناســبة لتكــاثر 

التــي تقّلــل مــن فعاليــة التــدخالت  النواقــلل فــي ســلوكيات دها. وتهــّدد مقاومــة الحشــرات للمبيــدات والتحــوّ بســبب تعقيــ
بتقـــويض النهـــوج المتبعـــة فـــي مكافحتهـــا. وُيفتقـــر إلـــى قطـــع االلتزامـــات السياســـية والماليـــة بـــاالقتران مـــع محدوديـــة 

نشـر الناموسـيات المعالجـة بمبيـدات الحشـرات ة أنشط زيادةبخالف  النواقلاالستثمارات الُموّظفة في مجال مكافحة 
 .والرش الثمالي داخل المباني من أجل مكافحة نواقل المالريا

 
ونظرًا إلى تأثير العوامل االجتماعية والبيئية بقوة في انتقال األمراض المنقولة بواسطة النواقل، فإنه ينبغـي  -٧

ها دعمـًا للنهـوج الُمصـّممة خّصيصـًا لتلبيـة احتياجـات وضع نظم مرنة معنية بتنفيذ تدخالت مكافحـة النواقـل ورصـد
محلية. ومن شأن إعادة مواءمة البـرامج الوطنيـة توّخيـًا لتحقيـق الحـد األمثـل مـن تنفيـذ تـدخالت مكافحـة العديـد مـن 
النواقل واألمـراض أن تكفـل االسـتفادة مـن المـوارد المتاحـة فـي تحقيـق أقصـى أثـر. ويجـب أن تكـون الـنظم الصـحية 

اســتعداد للكشــف عــن التغييــرات واالســتجابة لهــا بســرعة وفعاليــة، وهــي قــدرة ال تســتدعي تــوافر األدوات الفعالــة  علــى
الالزمة لمكافحة النواقـل فحسـب، بـل أيضـًا تـوفير مـوظفين مـدربين جيـدًا وقـادرين علـى وضـع نظـم مسـتدامة وقـادرة 

 بّينات.على الصمود بشأن تنفيذ تدخالت مكافحتها تنفيذًا مشفوعًا بال
 
وأّدت الزيادة المفاجئة باآلونة األخيرة في األمراض المنقولـة بواسـطة النواقـل إلـى اسـترعاء االهتمـام مجـّددًا  -٨

إلـــى ضـــرورة اتبـــاع نهـــج شـــامل فـــي مجـــال مكافحتهـــا، وٕالـــى التأكيـــد علـــى تلـــك الضـــرورة مـــن جديـــد. ويتوقـــف بلـــوغ 
) الجميـع بأنمـاط عـيش صـحية وبالرفاهيـة فـي جميـع األعمـارضمان تمّتع من أهداف التنمية المستدامة ( ٣ الهدف

بفضـل العمـل صـوب تحقيـق غايـات أخـرى اإلسهام في تحقيق تلك الغايـة على مكافحة النواقل بفعالية، وسيتواصل 
ضمان توافر المياه وخدمات الصرف ( ٦، من قبيل تلك الواردة في الهدف ٢٠٣٠في خطة التنمية المستدامة لعام 

جْعـــل المـــدن والمســـتوطنات البشـــرية شـــاملة للجميـــع وآمنـــة ( ١١) والهـــدف مســـتدامة ميـــع وٕادارتهـــا إدارةالصـــحي للج
) مــن األهــداف اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي لتغّيــر المنــاخ وآثــاره( ١٣) والهــدف ومســتدامة وقــادرة علــى الصــمود

أدوات وتكنولوجيـــات مســـتجدة، المـــذكورة. وســـتُتاح أيضـــًا فـــرص أخـــرى لتحســـين مكافحـــة النواقـــل بفضـــل اســـتحداث 
ويمكــن االســتفادة مــن حــاالت التقــدم التــي تمّكــن مــن اتبــاع نهــوج مســندة بالبّينــات فــي مكافحتهــا، مثــل نظــم جمــع 
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البيانات في الوقت الحقيقـي أو وسـائط اإلعـالم االجتماعيـة فضـًال عـن األدوات المعلوماتيـة ألغـراض التنبـؤ، وذلـك 
 حة النواقل وتنفيذها.من أجل تعزيز أنشطة تخطيط مكاف

 
السـتجابة العالميـة عالميـة سـريعة التتبـع بشـأن ا عمليـة تشـاور ٢٠١٦يونيـو حزيـران/ فـي واستهلت األمانة  -٩
منظومــة التابعــة لمؤسســات هــا الالمصــلحة، بمــا فيالجهــات صــاحبة مــع الــدول األعضــاء و  النواقــلمكافحــة خاصــة بلا

. وتولت لمية والبحثية والمنظمات غير الحكومية والشركاء في التنفيذالعالمهتمة بالشؤون جماعات الاألمم المتحدة و 
مــن ممثلــين عــن الــدول مؤلفــة فــي األمانــة بــدعم مــن لجنــة توجيهيــة إدارات  ســتجابة ثــالثالعمليــة وضــع اإطــالق 

إلـــى جانـــب ، م مـــن المتخّصصـــين فـــي الشـــؤون العلميـــةوغيـــرهالنواقـــل مكافحـــة المعنيـــين باألعضـــاء وكبـــار الخبـــراء 
فــي التابعــة للمنظمــة اللجنــة االستشــارية و  مــن المكاتــب اإلقليميــةبــدعم كــذلك المصــلحة، و الجهــات األخــرى صــاحبة 

وفريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي بـــأمراض المنـــاطق المداريـــة  مجـــال السياســـات الخاصـــة بالمالريـــا
 .المهملة

 
تشــــرين األول/  ٥و ٤آب/ أغســــطس و ٤و ٣ن (جنيــــف، وُدِعيــــت اللجنــــة التوجيهيــــة إلــــى عقــــد اجتمــــاعي -١٠

ــــــوبر ــــــي استعرضــــــت فيهمــــــا ا )٢٠١٦ أكت ــــــل ف ــــــة الخاصــــــة بمكافحــــــة النواق ــــــة لالســــــتجابة العالمي لمســــــودات األولي
بعــض اللجــان اإلقليميــة  توناقشــ ١).٢٠٣٠(بمــا يتماشــى مــع خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  ٢٠٣٠-٢٠١٧ الفتــرة

موضـــوع مكافحـــة النواقـــل فـــي ســـياق حمـــى الضـــنك والمالريـــا،  ٢٠١٦التابعـــة للمنظمـــة فـــي وقـــت ســـابق مـــن عـــام 
وُعِرضت مسودة االستجابة أو سُتعرض في سلسلة من االجتماعـات العلميـة والتقنيـة التـي ُعِقـدت أو الُمقـّرر عقـدها 

جري حث الدول األعضاء وأعضاء المجتمع الصحي . وي٢٠١٦مبر بين شهري حزيران/ يونيو وكانون األول/ ديس
العــالمي علــى اإلدالء بمزيــد مــن التعليقــات علــى نــص مســودة االســتجابة بواســطة مشــاورة إلكترونيــة واســعة النطــاق 

مسـودة االسـتجابة العالميـة تنقـيح  وتعتـزم األمانـة ٢٠١٦.٢تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ٣٠إلـى  ١مـن فـي الفتـرة ُتجـرى 
علـــى موقـــع المنظمـــة  هـــادهـــا مـــن تعليقــات، ونشـــر النســـخة الُمنّقحـــة منير لخاصــة بمكافحـــة النواقـــل علـــى ضـــوء مـــا ا

 .٢٠١٦اإللكتروني قبل نهاية عام 
  

  ٢٠٣٠٣-٢٠١٧الستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل ا ملّخص مسّودة
  

النواقــل دعــم تنفيــذ نهــج شــامل لمكافحــة إلــى العالميــة الخاصــة بمكافحــة النواقــل  االســتجابةتهــدف مســّودة   -١١
أهــداف بلــوغ فــي تحديــدًا، ومــن اإلســهام مــراض بشــأن مكافحــة األالميــة عطنيــة و يمّكــن مــن وضــع وتحقيــق أهــداف و 

المتســاوقة والمنسـقة مــن جهـود فـي ميــدان بـذل مزيـد مــن الالبلــدان دعـم  إلـىالمســّودة تهـدف ، كمــا التنميـة المسـتدامة
  .المنقولة بواسطة النواقل وخطرها المتعاظمينعبء األمراض مواجهة  لأج
  

النواقـل بوصـفها مكافحـة ة تعّجل فـي تعزيـز استراتيجيت وجيهاالبلدان والشركاء في التنمية بت ثيقةتزّود الو و   -١٢
النواقــل مكافحــة بــرامج تعزيــز غــرض إلــى دعو هــذا الفاشــياتها. ويــألمــراض واالســتجابة للوقايــة مــن ال اً أساســي اً نهجــ

. وتحسـين البنيـة التحتيـةوتعزيز نظم الرصد والترصـد  زيادة أعداد الموظفين التقنيينبير ودعمها من خالل بشكل ك
وذلـك بواسـطة النواقـل، عالم خال من معانـاة اإلنسـان مـن األمـراض المنقولـة ه االستجابة في إيجاد رؤية هذوتتمثل 
نواقلها مكافحة فعالة ومسـتدامة ُتكّيـف وفقـًا للسـياقات عن طريق مكافحة ها وخطر تلك األمراض عبء تقليل بهدف 

                                                           
 تُتاح تقارير االجتماعين بناًء على طلب.   ١

٢   https://extranet.who.int/dataform/814351  ٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣(تم االطالع في.( 

  يمكن االطالع على كامل نص وثيقة المسّودة في موقع المنظمة اإللكتروني،   ٣
.http://www.who.int/malaria/global-vector-control-response 
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منقولة بواسـطة النواقـل فـي األمراض الالناجمة عن الوفيات ة بشأن تخفيض طموحاالستجابة غاية د حدّ . وتمحليةال
ومعلمتين مـؤقتتين بشـأن تحقيـق تخفـيض ال تقـل نسـبته ، ٢٠١٦عام مقارنة ب ٢٠٣٠بحلول عام ٪ ٧٥العالم بنسبة 

٪ فــــي معــــدل الوفيــــات بحلــــول ٥٠آخــــر ال تقــــل نســــبته عــــن و  ٢٠٢٠ي معــــدل الوفيــــات بحلــــول عــــام فــــ٪ ٣٠عــــن 
  .٢٠٢٥ عام
  

الـنظم قـدرات التحتيـة و  ى) تعزيز القدرات البشـرية والبنـ١(العنصرين األساسيين التاليين: ستجابة وتضم اال  -١٣
البحـوث ) زيـادة ٢(ى الصـعيد المحلـي، المعنيـة علـجميـع القطاعـات على مكافحة النواقل وترصدها داخـل الصحية 

نهـوج أدوات و وجه وتشّجع االبتكـار فـي ميـدان اسـتحداث أمثل النواقل على مكافحة تطبيقية التي تعّزز األساسية وال
  .لمكافحتها جديدة

  
وضع . أولى الخطوات األساسية على هذا الطريق هي تعزيز القدرات واإلمكانات الالزمة لمكافحة النواقل  -١٤

لهياكــل التنظيميــة القائمــة لمكافحــة لالماليــة المتاحــة وٕاجــراء تقيــيم ى التحتيــة و البنــمــوارد البشــرية و المــوارد جــرد قائمــة ل
تقّصـي نبغـي . ويالبـرامج الوطنيـة ودون الوطنيـةتهـا ضـمن إطـار مكافحلتقييم الهياكل المهنية كذلك يجب النواقل، و 

التوظيـف تنطـوي علـى فـي مجـال ترتيبات وسائل منها اتخاذ صحي، بالموارد من خارج القطاع الإمكانيات اجتذاب 
راميــة إلــى تعيــين ينبغــي بــذل جهــود فإنــه ، عــدد المــوارد البشــرية غيــر كــاف. وفــي حــال كــان الوقــتتقاســم التعــاون و 
 الصحةإدارة شؤون في مجال كذلك ، و النواقل ومكافحتها إدارةيدان من مختلف القطاعات في موتدريبهم الموظفين 

  .على نطاق أوسع والبرامجمومية والوبائيات الع
  

النواقــل مســندة بالبّينــات يجــب أن تكــون مكافحــة . زيــادة البحــوث األساســية والتطبيقيــة، وأنشــطة االبتكــار  -١٥
ات الالزمــة االســتثمار فــي توظيــف ســتمرار االة لتبريــر الزمــثــر الاألوتوليــد بيانــات ًا لمالئمتهــا للســياق المحلــي ضــمان

حاالت النواقل التي تؤثر على المتعلقة بفهم الجوانب تحسين بحوث أساسية لإلى إجراء حاجة ماسة وثمة لتنفيذها. 
. وينبغــي أن ُيســتفاد مــن نتــائج والبيئــة ياتالبيولوجيــا والســلوكعلــم ، مثــل الُممرضــاتالبشــر وانتقــال بنــي مــع هــا تفاعل
تنفيذها على و التدخالت بحوث تطبيقية لتقييم فعالية ، كما يلزم إجراء رةتدخالت مبتكوضع نهوج و لبحوث في تلك ا

البحــوث التــي أن يحــّدد البرنــامج الــوطني لمكافحــة األمــراض المنقولــة بواســطة النواقــل منهــاج وينبغــي أمثــل نحــو. 
. والبــد أن معنيــينبالتعــاون مــع الشــركاء البهــا، وذلــك  الهتمــامالتــي يتعــين ااالســتراتيجية جــاالت تعطــي األولويــة للم

علــى ميــدان مواءمــة عملهــا، ويســاعد األكاديميــة فــي شــؤون البحــوث واليقــوم ذاك المنهــاج مقــام دليــل يوّجــه معاهــد 
 ًا إلنجــازخارجيــة دعمــالمــوارد المزيــد مــن الفــي تحديــد يمــّد يــد العــون التــداخل، و حــاالت الثغــرات أو حــدوث تجنــب 

  .األعمال ذات األولوية
  

نواقـل مكافحـة فعالـة ومسـتدامة ُتكّيـف المكافحـة مـن أجـل رئيسـية (ركـائز) العمل في أربعـة مجـاالت ويلزم   -١٦
  .النواقلاعتماد نهج متكامل إلدارة إطار مع العناصر الرئيسية في ، وهي مجاالت متوائمة وفقًا للسياقات المحلية

  
أقصـى قـدر مـن . سـعيًا إلـى تحقيـق لهـالعمل والتعاون فيما بـين القطاعـات وداخاتوثيق عرى  :١الركيزة   -١٧

إدخـال تحسـينات إلـى جنـب مـع  جنبـاً  الصـحةقطـاع التعـاون مـع قطاعـات غيـر يجب توثيق عـرى  التأثير والكفاءة،
ال يتجـزأ مـن  جـزءاً النواقـل وينبغـي أن تصـبح البـرامج الوطنيـة لمكافحـة ة. تنسيق األنشطة داخل قطـاع الصـحعلى 

عــن  المنــاخ، فضــالً الصــمود بوجــه تغّيــر القــدرة علــى تــأمين لحــد مــن الفقــر و بشــأن ااســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة 
الزراعـة والبيئــة والماليــة كــّل مــن المشــاركة مـع وزارات فــي مجــال التنميـة. وتكتســي لتعـاون اإلقليميــة لسـتراتيجيات اال

والهياكـل اإلداريـة المحليـة أن تسـهم فـي تحسـين . وبإمكـان البلـديات يـة خاصـةواإلسكان والنقل والسياحة والمياه أهم
تتمتــع بقــدرة أكبــر علــى بلــدات ومــدن ٕاقامــة و المجتمعيــة وتعبئــة طاقاتهــا وتعزيــز المشــاركة النواقــل خــدمات مكافحــة 

مـــن وارد والحصـــول علـــى المـــ ةقويـــ ةسياســـي اتالتزامـــعلـــى قطـــع تعـــاون ينطوي الســـ. و المنـــاخالصـــمود بوجـــه تغّيـــر 
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جسيد اإلسهامات المقدمـة لتفيما يخص كل وزارة على حدة خطط استراتيجية باالقتران مع وضع الحكومة المركزية 
مناســب هــا بشــكل بــين الــوزارات وتمويل ةعمــل مشــترك ةإنشــاء فرقــالنواقــل كمــا ينبغــي. والبــد مــن  مكافحــةفــي مجــال 

تقيــيم للقــدرات إجــراء تنســيق هــي األولــى  تهــاكــون مهمتيجــب أن الضــطالع بتنفيــذ مــا يلــزم مــن أنشــطة التنســيق، و ل
وضــع  تقيــيمسيســاعد و تُقــّيم فــي اآلونــة األخيــرة. لــم مــن مكافحتهــا، إن  الحتياجــاتلو النواقــل مكافحــة الوطنيــة علــى 

  النواقل.مكافحة ًا لدعمتلك التي ُيحتمل إتاحتها الموارد القائمة و تحديد الُمتاح من جميع على الشراكات العام 
  

نقـل النواقـل علـى أن قـدرة . نظرًا إلـى المنّفذة تعزيز ترصد الحشرات ورصدها وتقييم التدخالت :٢الركيزة   -١٨
رهنـًا  المكـان والزمـانبـاختالف و هـا أنواعة النواقل يمكن أن تختلفان بـاختالف لتدابير مكافحالُممرضات وحساسيتها 

االضــطالع وينبغــي . البيانــات المحليــةذ بنــاًء علــى أحــدث ة النواقــل يجــب أن تُنّفــمكافحــفــإن عوامــل بيئيــة محليــة، ب
فـي وكـذلك منقولـة بواسـطة النواقـل أمراض موطونـة بـفي منـاطق ُتوجد مواقع تمثيلية روتينيًا بأنشطة ترصد النواقل ب

العمليــة ببيانــات وبائيــة أو بــأخرى عــن ربــط تلــك األمــراض. وال غنــى عــن ظــروف مواتيــة النتقــال منــاطق تســودها 
ُيســتفاد مــن تلــك المعلومــات فــي اتخــاذ وينبغــي أن مســتويات التغطيــة بالتــدخالت الصــحية أو بمعــدالت االســتخدام. 

تلـــك األنشـــطة  وتخطـــيطالخاصـــة بأنشـــطة مكافحـــة النواقـــل سياســـات ومســـتنيرة فيمـــا يتعلـــق برســـم القـــرارات ســـليمة 
  اندالع الفاشيات بسببها.قبل جيه استجابات مبكرة ألسراب النواقل المتراكمة وتنفيذها ومد يد العون في تو 

  
عظيم أثر مكافحة النواقل في مجال الرئيسية لت. من اإلجراءات األدوات والنهوج ودمجهاتعزيز  :٣الركيزة   -١٩

بيـــق تلـــك األدوات األوبئـــة والحشـــرات، وتوســـيع نطـــاق تط لســـياق ةج المناســـبو نشـــر األدوات والنهـــالصـــحة العموميـــة 
مسـتوى عـال بمعـين النواقـل المختـارة لتنفيـذها فـي موضـع مكافحـة مـن تـدخالت ق كـل تـدخل يـينبغـي تطبوالنهوج. و 

فــي ميــدان مكافحــة العديــد مــن  تــأثيراتأن ُتحــدث عــدة أداة واحــدة . وبإمكــان تغطيــة مثلــىبمعــدالت مــن الجــودة و 
النواقـل مكافحـة عديـدة فـي تـدخالت ما يسـتخدم نهج المواضع أن يؤدي اتباع في بعض . ويمكن واألمراضالنواقل 

د حصـرًا. وقـتـدخل واحـد ذاك الـذي يحدثـه تنفيـذ مـن األمراض أو عبئها أكبـر تأثير في الحد من انتقال إلى إحداث 
ات للمبيـدات. معّينة، مثـل مقاومـة الحشـر من أجل مواجهة تحديات أخرى أدوات يلزم استكمال التدخالت األساسية ب

بوسـائل طريـق تغييـر البيئـة المحليـة، النواقل عـن موائل نتشار ق استراتيجيات متكاملة للحد من ايتطب وينبغي أيضاً 
النواقـل مـن الوصـول إلـى مسـاكن أو لمنـع الميـاه تخـزين للحيلولة دون قيـام األسـر بتحسين إمدادات المياه من قبيل 

  .زلامداخل المن علىستائر مانعة عن طريق تثبيت البشر 
  

لمجتمعات الذي تؤديه الدور الرئيسي . بالنظر إلى اإشراك المجتمعات المحلية وتعبئة طاقاتها :٤الركيزة   -٢٠
نجـــاح بواســـطة النواقـــل ومكافحـــة تلـــك األمـــراض والـــتخّلص منهـــا، فـــإن األمـــراض المنقولـــة مـــن فـــي الوقايـــة المحليـــة 

، بيـد أنهـا مرهونـة الجهات صـاحبة المصـلحةالتنسيق بين العديد من النواقل واستدامتها يستدعيان تدخالت مكافحة 
تحمـــل ة طاقـــات المجتمعـــات المحليـــة لكـــي تتعبئـــبوجـــه خـــاص. ويلـــزم  تســـخير المعـــارف والمهـــارات المحليـــةأيضـــًا ب
. وينبغـي أن تسـتند مناسـبة ركيةمجتمعيـة تشـاتبـاع نهـوج االنواقـل وتنفيـذها بفضـل إجـراءات مكافحـة ة اتخـاذ مسؤولي

إشــراك تلــك رصــد ٕالــى و  ةالســلوكيالبحــوث وعمليــات تحليــل األوضــاع لــى المحليــة إاســتراتيجيات إشــراك المجتمعــات 
  .لى المدى الطويلة إشراكها عاستدامالمجتمعات وتقييمها و 

  
تعبئــة الــدعوة و ) ٢قطريــة؛ (ال قيــادةال) ١: (علــى النحــو التــالي تنفيــذ االســتجابةمحــّددة لثالثــة عوامــل ويلــزم   -٢١
  .ةالمعياريية و التنظيمية والسياساتالدعم في المجاالت ) ٣( ؛مع الشركاءلموارد والتنسيق ا
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  دور األمانة
  

ونشـــرها  معياريـــةالتوجيهيـــة البـــادئ المستواصـــل األمانـــة وضـــع ، لمنظمـــةل مـــع الوظـــائف األساســـية تماشـــياً   -٢٢
. كمــا ســتزّود إلجــراءات اإلقليميــة والقطريــةًا لالتنفيــذ دعمــتقــديم اإلرشــادات بشــأن المشــورة بشــأن السياســات و وٕاســداء 

االســتجابة العالميــة الخاصــة بمكافحــة مســّودة نفيــذ األمانــة الــدول األعضــاء، بنــاًء علــى طلبهــا، بالــدعم فــي ميــدان ت
  .وتحديثها ة لمكافحة النواقلستراتيجيات الوطنياالاستعراض قدم إرشادات فيما يخص وت ،النواقل

  
التـي تضـطلع بهـا فـي مجـال عمليـة فـي إطـار الاالحتياجات المتغيرة لمكافحة النواقل تلبية األمانة وستكفل   -٢٣

األدوات المتعلقــة بــ دمــج المعلومــاتة عــن طريــق العالميــالسياســات، وتواظــب علــى تحــديث إرشــاداتها التقنيــة وضــع 
سـتتولى األمانـة إلـى ذلـك، مهمة بالنسبة إلى الصحة العموميـة. وٕاضـافة المبتكرة والُمثبتة الفعالية والواالستراتيجيات 

يمّكنهـا ضـع أفضـل لكـي تكـون فـي و القطـري المسـتوى العـالمي واإلقليمـي و ين على المستويها وٕامكاناتها تعزيز قدرات
المـوارد والتنسـيق تعبئـة لـدعوة و المقدمـة فـي مجـال االـدعم للمبـادرات الجهود العالمية الُمنّسـقة، كمـا سـتقدم قيادة من 

  .مع الشركاء
  

الُمحـرز صـوب إيجـاد التقـدم وتيـرة لتسـريع عمليـة إجـراء البحـوث وتوليـد المعـارف الالزمـة ألمانة وستعّزز ا  -٢٤
الُمحرز لتقدم اتقييم تواظب على تنفيذ االستجابة و المنقولة بواسطة النواقل، وستتولى رصد الم خال من األمراض ع

  .٢٠٣٠عام م والغايات المؤقتة بشأن صوب بلوغ المعال
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

وٕالـى تقـديم  ٢٠٣٠،١-٢٠١٧ االستجابة العالميـة الخاصـة بمكافحـة النواقـلنظر في المجلس مدعو إلى ال  -٢٥
 .المزيد من اإلرشادات

  
  

=     =     =  
  

                                                           
  في موقع المنظمة اإللكتروني على الرابط التالي: متاحة   ١

.http://www.who.int/malaria/global-vector-control-response  


