
تهديد قائم
تعتبــر بعوضــة االنوفلــس ستيفنســاي (Anopheles stephensi) ذات كفــاءة عاليــة يف نقل املتصورة 
املنجليــة (Plasmodium falciparum) و املتصــورة النشــيطة (P. vivax) ، وكذلــك يعتبــر هــذا النوع 
ناقــل فعــال للماريــا يف املناطــق احلضريــة. يف اجــزاء مــن الهنــد، ظهــرت ســالتان بيولوجيتــان مــن 
ــل  ــا كنواق ــوع type« و »املتوســط intermediate« أيًض ــا »الن ــس ستيفنســاي - هم ــوض االنوفل بع
فعالــة يف املناطــق الريفيــة بســبب تغيــر املمارســات الزراعيــة وتخزيــن امليــاه والتحضــر. أمــا الشــكل 
الثالــث أو الســالة الثالثــة - والتــي تســمى »mysorensis« - فيعتبــر ناقــًا ضعيفــاً، علــى الرغــم 

مــن أنــه ســاهم يف انتقــال املاريــا يف بعــض املناطــق الريفيــة يف أفغانســتان وإيــران. 

وحتــى عــام 2011، كان التوزيــع املبلــغ عنــه لبعــوض انوفلــس ستيفنســاي يقتصــر علــى بعــض البلــدان 
يف جنــوب شــرق آســيا وأجــزاء كبيــرة مــن شــبه اجلزيــرة العربيــة. ومنــذ ذلــك احلــن، مت اإلبــاغ 
عــن هــذا الناقــل مــن جيبوتــي )2012(، وإثيوبيــا )2016(، وســريانكا )2017(، ومؤخــراً مــن 
جمهوريــة الســودان )2019(. ويف القــرن األفريقــي، يبــدو أن الناقــل ينتشــر مــن املوقــع األول الــذي 
مت اكتشــافه فيــه )جيبوتــي( إلــى البلــدان املجــاورة. يتوالــد بعــوض االنوفلــس ستيفنســاي عــادة 
يف حاويــات أو صهاريــج امليــاه النظيفــة، ويبــدو أن الناقــل تكيــف بســرعة مــع البيئــة احملليــة )مبــا 
يف ذلــك البيئــات اخلفيــة مثــل اآلبــار العميقــة(؛ كمــا ان لــه قــدرة عاليــة علــى البقــاء يف درجــات 
حــرارة عاليــة للغايــة خــال موســم اجلفــاف، عندمــا يصــل انتقــال املاريــا عــادة إلــى أدنــى مســتوى 
موســمي. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يبــدو أن اخللفيــة الوراثيــة لانوفلــس ستيفنســاي تضفــي مقاومــة 

لفئــات متعــددة مــن مبيــدات احلشــرات، ممــا يشــكل حتديــات محتملــة ملكافحتهــا.

وتعتبــر منظمــة الصحــة العامليــة أن انتشــار املاريــا يف أفريقيــا وجنــوب آســيا يشــكل تهديــدا 
رئيســيا محتمــا ملكافحــة املاريــا والقضــاء عليهــا. وقــد مت تطويــر هــذا التنبيــه للناقــل حلــث 
الــدول األعضــاء يف منظمــة الصحــة العامليــة وشــركائها املنفذيــن - ال ســيما تلــك املوجــودة يف 
القــرن األفريقــي ومــا حولــه وجمهوريــة الســودان واملناطــق اجلغرافيــة احمليطــة بهــا، ويف ســريانكا 

ــاه. ــى النحــو املوضــح أدن ــة، عل ــى اتخــاذ إجــراءات فوري - عل

التنّبــه لناقل: اجتياح وانتشــار بعوضة األنوفليس 
استيفنساي )االنوفيلة االصطفانية(

القرن األفريقي، وجمهورية السودان واملناطق اجلغرافية احمليطة بها، وسريانكا
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مــا الــذي ينبغــي حاليــًا أن تفعلــه البلــدان األفريقيــة، ال ســيما تلــك 
املوجــودة يف القــرن األفريقــي ومــا حولــه؟

ينبغي على البلدان أن تتخذ اإلجراءات التالية:

حتديــث االســتراتيجيات والقواعــد اإلرشــادية الوطنيــة احلاليــة ملراقبــة ناقــات األمــراض لتشــمل 	 
(Anopheles stephensi) ستيفنســاي  االنوفلــس 

ــة  	  ــة( يف املناطــق احلضري ــة االصطفاني ــام بالرصــد النشــط لبعــوض االنوفلــس ستيفنســاي )االنفيل القي
واملناطــق شــبه احلضريــة، باإلضافــة الــى الترصــد املنتظــم يف املناطــق الريفية، من خــال جمع عينات من 
أطــواره املائيــة، ألن أســاليب جمــع النواقــل البالغــة ينتــج عنهــا أعــداد منخفضــة. مواقع التوالــد النموذجية 
هــي احلاويــات مــن صنــع اإلنســان، وال ســيما حاويــات تخزيــن امليــاه داخــل وخــارج املنــزل، وجتمعــات ميــاه 
األمطــار، وأســطح املنــازل، واآلبــار، والصهاريــج الكبيــرة، وحتــى برك املياه النظيفــة. وبالنظر إلى التداخل 
ع البرامج الوطنية ملكافحة املاريا على التماس  بن مواقع التوالد و مواقع بعوضة الزاعجة املصرية، تُشَجّ
التعــاون الوثيــق مــع الهيئــات الوطنيــة املســؤولة عــن مكافحــة ناقــات االمــراض الفيروســية مــن مفصليــات 
 االرجــل، علــى النحــو املتوخــى يف إطــار االســتجابة العامليــة اخلاصــة مبكافحــة النواقــل 2030-2017  

 https://www.who.int/vector-control/publications/global-control-response/en/

تربيــة اليرقــات واخلــادرات الــى الطــور البالــغ، وتصنيــف انوفلــس استيفنســاي علــى أســاس اخلصائــص 	 
 (An. stephensi) الظاهريــة لألنثــى البالغــة. الشــكل 1 أدنــاه، يوضــح كيفيــة متييــز انوفلــس استيفنســاي

(An. gambiae s.l.) عــن االنوفلــس الغامبيــة املركبــة

وصف البيئة احلياتية النوفلس استيفنساي ، للمساعدة يف توجيه وسائل املكافحة.	 

ــس استيفنســاي (An. stephensi) عــن 	  ــد النوفل ــة عــن أي اكتشــاف جدي ــة الصحــة العاملي ــاغ منظم إب
طريــق مــلء اســتمارة منظمــة الصحــة العامليــة لإلبــاغ عــن اكتشــاف اجتيــاح أنــواع ناقــات أألنوفلــس

https://www.who.int/docs/default-source/documents/publications/gmp/whogmp-invasive-
 species-reporting-form

عــرض  ســيتم  ذلــك  وبعــد   vectorsurveillance@who.int إلــى  اإللكترونــي  بالبريــــــــــد  وإرسالهـــــا 
 االكتشـــــــــــاف علــى خريطــــــــة تهديــــــدات املاريـــــــا (Malaria Threats Map) مــن خــال الرابــط

https://apps.who.int/malaria/maps/threats/

إذا مت العثــور علــى عــدد كايف مــن اليرقــات او اخلــادرات، ينبغــي تربيتهــا إلــى مرحلــة البلــوغ، بحيــث ميكــن 	 
تقييــم مقاومــة مبيــدات احلشــرات باســتخدام إجــراءات منظمــة الصحــة العامليــة الختبــار احلساســية. 

وينبغــي إبــاغ منظمــة الصحــة العامليــة بنتائــج االختبــارات مــع البيانــات املتعلقــة بظهــور الناقــل.

ينبغــي احلفــاظ علــى العينــات يف أنابيــب إيبنــدورف احملتويــة علــى الســيليكا جــل للتحليــل اجلزيئــي، ســواء 	 
لتأكيــد التصنيــف الظاهــري األولــي ولدراســة حركــة املجاميــع عبــر منطقــة تعرضــت لاجتيــاح مؤخــرا. 

كمــا ينبغــي االحتفــاظ بعينــات مثبتــة بالدبابيــس.

يجــب تطبيــق اللوائــح الصحيــة الدوليــة (International Health Regulations 2005) لضمــان خلــو 	 
أي نقــاط دخــول مــن النواقــل، والتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن خطــر حــدوث أي انتشــار متنامــي لبعــوض 

ــس استيفنســاي. انوفل
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الكشــف التــي مت فيهــا  املناطــق  للبلــدان عملــه يف   مــاذا ينبغــي 
عن الناقل؟

يف املناطق التي مت فيها اكتشاف الناقل، ينبغي للبلدان أن تقوم مبا يلي:

ــوع مــن النواقــل يف 	  ــى هــذا الن ــام بتدخــات موجهــة ضــد انوفلــس ستيفنســاي، بهــدف القضــاء عل القي
املناطــق التــي غزاهــا. وســيتطلب ذلــك بــذل جهــد مكثــف مــن أجــل حتســن وتوســيع نطــاق أنشــطة 

الرصــد واملكافحــة التــي يجــري تنفيذهــا حاليــا.

ضمــان أن ينصــب التركيــز بشــكل فــوري ملكافحــة انوفلــس ستيفنســاي علــى إدارة مواقــع توالــد الناقــل يف 	 
البيئــات احلضريــة وشــبه احلضريــة. وتشــمل األنشــطة املوصــى بهــا مــا يلــي:

التخلص من مواقع التوالد، حيثما أمكن ذلك، مبا يف ذلك ردم اآلبار غير املستخدمة؛	 
القيــام بالتعديــات الازمــة ملنــع توالــد النواقــل، مبــا يف ذلــك تركيــب أغطيــة مغلقــة بإحــكام علــى 	 

حاويــات تخزيــن امليــاه؛ و 
يف احلــاالت التــي ال يكــون فيهــا مــن املمكــن إزالــة أو تعديــل مواقــع التوالــد، تتــم املكافحــة مببيــدات 	 

اليرقــات الكيميائيــة أو البيولوجيــة املقــرة مســبقاً مــن قبــل منظمــة الصحــة العامليــة، وفقــاً للمبــادئ 
التوجيهيــة للمنظمة.

ارشــاد الســلطات احملليــة إلــى رســم خرائــط ملواقــع التوالــد املتبقيــة وتفتيشــها مــرة يف األســبوع بحثــا عــن 	 
توالــد اليرقات.

النظــر يف جــدوى ادخــال وســائل املكافحــة األساســية ملكافحــة البعــوض البالــغ، وتشــمل الناموســيات 	 
ــر (IRS)، يف  ــة األث ــدات متبقي ــازل باملبي ــرش داخــل املن ــة األجــل (LLINs) او ال ــدات طويل املشــبعة باملبي

املناطــق التــي يتواجــد فيهــا االنوفلــس ستيفنســاي والتــي لــم يســبق اســتخدام هــذه التدخــات فيهــا.

تركيــب حواجــز ميكانيكيــة )مثــل شــباك النوافــذ واألبــواب( ملنــع أنثــى البعــوض مــن دخــول مســاكن البشــر، 	 
بهــدف احلــد مــن فــرص الراحــة يف أوقــات النهــار وبالتالــي احلــد مــن »بقــاء البعــوض علــى قيــد احليــاة 

يف موســم اجلفــاف« وتعــرض البشــر لهــا.

ــة 	  ــع محتمل ــون مواق ــب تك ــاء، لتجن ــال البن ــاه وأعم ــن املي ــم ممارســات تخزي ــح لتنظي ســن أو إدخــال لوائ
ــد. للتوال

إنفــاذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005(، لضمــان خلــو املطــارات ونقــاط اخلــروج األخــرى مــن النواقــل. 	 
رش الطائــرات والســفن املغــادرة للقضــاء علــى احلشــرات، وفقــاً إلرشــادات منظمــة الصحــة العامليــة.

رفــع الوعــي العــام بهــذا النــوع مــن البعــوض، مبــا يف ذلــك اضافــة الرســائل املتعلقــة بانوفلــس استيفنســاي 	 
يف مــواد وبرامــج التواصــل والتوعيــة اإلعاميــة IEC احلاليــة للمعلومــات اخلاصــة بنواقــل حمــى الضنــك 
أينمــا وجــدت. الهــدف مــن أنشــطة التواصــل والتوعيــة اإلعاميــة IEC هــو املســاهمة يف احلــد مــن 

مواقــع التوالــد ومنــع انتشــار الناقــل.
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الشــكل 1. متييــز بعــوض انوفلــس ستيفســاي (An. stephensi) مــن مجموعــة االنوفيليــة الغامبيــة 
ــاث البالغــات املركبــة (An. gambiae complex) ، اســتنادا إلــى الصفــات الظاهريــة لإلن

التفريــق بــن انوفلــس ستيفنســاي (An. stephensi) و انوفلــس غامبــي اس. ال (.An. gambiae s.l) بحســب 
الصفــات الظاهريــة لإلنــاث البالغــة

االرجل مبقعة: كا النوعن. 1

املنطقتن الداكنتن الثانية والثالثة يف العرق الضلعي والعرق االول يف اجلناح:. 2

امللماس الفكي لإلناث. 3

مالحظة: أيا من هذه االنواع ليس لديه العقل الرسغية اخللفية 4+5 باهتة بالكامل 
)على عكس انوفلس ماكيوليبـالبس و أنوفيليس بريتورينســس(

An. gambiae s.l

An. gambiae s.l

An. stephensi

An. stephensi

توجد بقعة واحدة يف كل منطقة داكنة

غير مبقع
احلزام الباهت بعد الطريف ضيق جدا

توجــد بقعتــن يف املنطقــة الثانيــة، وال توجــد 
يف املنطقــة الثالثــة            
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