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 االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل
    

  قرارمشروع 
  
  
اســتكملت األمانــة مشــاوراتها مــع الــدول األعضــاء حــول مشــروع قــرار بشــأن االســتجابة العالميــة الخاصــة   -١

/ فـــي كـــانون الثـــانيالمعقـــودة دورتـــه األربعـــين بعـــد المائـــة أثنـــاء المجلـــس التنفيـــذي  هدرســـبعـــد أن بمكافحـــة النواقـــل 
  .٢٠١٧ يناير

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار التالي:جمعية   -٢

  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 

  المناخ وزيادة مقاومة النواقل لمبيدات الحشرات؛ها تغّير والبيئية، بما في

تـيح المجـال يالنواقـل  مكافحـةفـي  إلى اتباع نهـج شـامل بالحاجةتسّلم وٕاذ    من الديباجة ٤الفقرة 
أهــداف التنميــة بلــوغ وضــع األهــداف الوطنيــة والعالميــة الخاصــة بــاألمراض وتحقيقهــا، واإلســهام فــي أمــام 

  المستدامة؛

                                                           
 .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.( 
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حاليــًا الالزمــة اإلمكانــات وٕاذ يســاورها بــالغ القلــق إزاء محدوديــة القــدرات و    مــن الديباجــة ٥الفقــرة 
مومية وبرامج إعداد 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

 واألنشــطة ذات األولويــة الــواردة فــيغايــات باألهــداف والمعــالم الرئيســية وال ترّحــب   مــن المنطــوق ١الفقــرة 
  ٢التقرير؛ما يلّخصه على نحو  ٢٠٣٠١-٢٠١٧مكافحة النواقل للفترة خاصة بلااالستجابة العالمية 

  ٣ما يلي:القيام ب الدول األعضاء على تحثّ    من المنطوق ٢الفقرة 

لقـائم تكّيـف اأن ، أو مكافحة النواقـلضع استراتيجيات وخطط تشغيلية وطنية بشأن أن ت  )١(
لمنظمــة بشــأن الصــادرة عــن المواءمتهــا مــع اإلرشــادات التقنيــة  والخطــطمــن تلــك االســتراتيجيات 

  ٢؛التقريرالتي يلّخصها ومنها اإلرشادات مكافحة النواقل، 

قدرات وٕامكانات الهياكل األساسـية والمؤسسـية فيمـا يخـص ما يكفي من البناء تولى أن ت  )٢(
تلـــك القـــدرات صـــون موميـــة) و علـــم الحشـــرات فـــي مجـــال الصـــحة العهـــا (بمـــا فيالمـــوارد البشـــرية 

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(
تقليــل تقيــيم أثرهــا علــى النهــوج الُمتبعــة فــي مكافحــة النواقــل و وتكنولوجيــات  التطبيقيــة بشــأن أدوات

أن تجــري تقــديرًا ن، و فئــات الســكاوالتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية و  معــدالت اإلصــابة بــاألمراض
  اللقاحات واألدوية والتدخالت األخرى؛بل الكفيلة بدمجها في سُ لل

مـــا يـــرد فـــي نهـــج الصـــحة الواحـــدة فيمـــا يخـــص التعـــاون بمـــا يتســـق مـــع أن توثّـــق عـــرى   )٤(
هــا هياكــل البلديــة بمــا فيهــا، وقطاعاتالحكومــة نواقــل واألمــراض علــى جميــع مســتويات مكافحــة ال

منظمــة تهــا مــن خــالل مجموعــات ة طاقاالهياكــل اإلداريــة، وبمشــاركة المجتمعــات المحليــة وتعبئــو 
  أصحاب المصلحة؛من 

النواقــل ترّصــد مجــال  لوطنيــة، حســب االقتضــاء، فــييــة ودون االوطن اتالقــدر أن تعــّزز   )٥(
ترّصد جها في نظم دمأن ت، و الحشرات لمبيداتالنواقل مقاومة بما فيها ، الُمنّفذة تورصد التدخال
  ة؛موميالصحة الع

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

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

                                                           
 ١٥ ، (تــم االطــالع فــيhttp://www.who.int/malaria/global-vector-control-responseانظــر الــرابط اإللكترونــي التــالي:    ١

 ).٢٠١٧أيار/ مايو 

 .١تنقيح  ٧٠/٢٦الوثيقة ج   ٢

 التكامل االقتصادي اإلقليمي. االقتضاء، منظماتوحسب    ٣
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المعنيـة تعاون مع الشركاء الدوليين واإلقليميين والوطنيين والمحليين مـن القطاعـات أن ت  )٧(
واإلســهام فــي  لمنظمــة بشــأن مكافحــة النواقــلالصــادرة عــن ادعــم تنفيــذ اإلرشــادات التقنيــة غــرض ل

اإلصــحاح خــدمات تــوفير الميــاه المأمونــة و مــن قبيــل التــدابير الوقائيــة المســتدامة ، ومنهــا تنفيــذها
  البيئي وتحسين اإلسكان؛

  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 
  ؛ةخالقيومستدام يكّيف وفقًا للسياق المحلي ويراعي الجوانب األالنواقل على نحو فعال 

 النواقـلواسـطة األمـراض المنقولـة بمكافحـة البحـوث المتعلقـة بـنظم أن يستمر في تعزيز   )٢(
عمليـة تكـوين البّينـات التـي تثبـت مأمونيتهـا مبتكـرة ودعـم  ج و هتكنولوجيات ونأدوات و واستحداث 
والتنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية  معـــدالت اإلصـــابة بـــاألمراض تقليـــلوتأثيرهـــا علـــى ونجاعتهـــا 

  السكان والبيئة الطبيعية؛فئات و 

بما  ،مكافحة النواقلأنشطة تنفيذ مسائل المتصلة بلجوانب األخالقية والل تقييماً أن يجري   )٣(
أوجـــه وطـــأة تخّفـــف  المحـــددات االجتماعيـــة للصـــحة مـــن أجـــل وضـــع اســـتراتيجيات وحلـــولهـــا في

  ؛وتعالجها حاف في مجال الصحةاإلج

المنقولـة إرشادات تقنية بشأن مكافحة نواقل جميع األمـراض ذات الصـلة يتولى نشر أن   )٤(
ســـيما والحســب االقتضــاء،  ،تلـــك اإلرشــاداتتحــديث نشـــرًا واســع النطــاق، و  النواقــلبواســطة تلــك 

  ؛المستجدة والُمحّسنةج و المنتجات واألدوات والتكنولوجيات والنهعن  عقب إتاحة بّينات جديدة

، 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(
بمـا ، مكافحـة النواقـللمنظمة بشأن الصادرة عن االتقنية ُتواءم مع اإلرشادات خطط عمل إقليمية 

  ٢في التقرير؛المبّينة األنشطة ذات األولوية ها في

 ٢٠٣٠-٢٠١٧االستجابة العالمية الخاصة بمكافحة النواقل للفترة رصد تنفيذ ى لأن يتو   )٧(
فـي رئيسية وغايات معالم الُمحّدد من تحقيق صوب حرز عن التقدم المُ  اً تقرير تائجها، وأن يقدم نو 

  .الثمانينالخامسة و العالمية الخامسة والسبعين والثمانين و جمعيات الصحة 

=     =     =  
                                                           

 االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.وحسب    ١

 .١تنقيح  ٧٠/٢٦الوثيقة ج   ٢


